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 مقدمه

 

 

ر ظیفه دین وی از ااایجاد هماهنگی و همکاری بین صاحبان صنایع و بازرگانان یکی از وظایف مهم اتاق ایران است که بخش عمده 

ی اخیر سعی هان طی سالرسد. اتاق ایرابه انجام میکشور های مختلف کسب و کار های اقتصادی از فعاالن در حوزهقالب ایجاد تشکل

ردارد. مهم خود ب ین وظیفههای بلندی در جهت نیل به اهای ملی و استانی، گامنموده تا با حمایت از ایجاد، ساماندهی و تقویت تشکل

امل مختلف وجه به عوتبندی تشکلها با ها، ارزیابی و رتبهاقدامات حمایتی اتاق ایران برای ایجاد انگیزش در بین تشکلیکی از 

ی استا و برارر همین دافزوده اقتصادی بسیار اهمیت دارد. عملکردی است که در این بین سهم تشکلها و اعضای آنها در ایجاد ارزش

ا از طرق تر گردید مقر های اتاق ایران در دستور کار قرار گرفت وافزوده اقتصادی اعضای تشکلنخستین بار، بررسی میزان ارزش

دم عا در صورت ان و یمختلف نسبت به محاسبه این مقدار با استفاده از اطالعات موجود در کشور ازجمله همکاری با مرکز آمار ایر

ر دقدام شود. ای آنها ها نسبت به دریافت اطالعات اقتصادی اعضاود تشکلبه صورت مستقیم و با مراجعه به خ ،دستیابی به اطالعات

 راهم شده وکشور ف لیمسهم تشکلها در تولید  تعیین به تبع آن ، امکان مقایسه میزان ارزش افزوده ایجادشده وهدفاین  تحققصورت 

ه به همین ای کامهذیرفت. سعی شده تا در پرسشنو مؤثرتر صورت خواهد پ  ها نیز به صورت هدفمندترحمایت اتاق ایران از تشکل

ه منظور بتنها  انگیبا حفظ اصل محرم های مورد نیازترین شکل ممکن، دادهو به خالصه منظور تهیه شده با کمترین میزان پرسش

ن آدف کمک به ما با ههنومورد استفاده قرار گیرند. این را آوری جمع تشکلها تولید آمار کلی برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی

دی حترم اقتصاعاالن مف رود کهکنند تهیه شده و امید آن میدسته از  فعاالن اقتصادی که خود نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام می

 صحیح، اتاق ایران را در این امر مهم یاری فرمایند.  با ارائه آمار و اطالعات ،هاعضو تشکل
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 همشخصات عمومی بنگا -1بخش 

 نام بنگاه )عنوان تابلو(: -1

 نام بنگاه یا عنوانی که بر روی تابلوی مربوط به بنگاه است را وارد کنید. در این قسمت 

 ی بنگاه:اداره کنندهنام  -2

ی کنونی دهکننی کارگاه تغییر کرده باشد، نام اداره که اداره کنندهرا در محل مربوط بنویسید. درصورتی بنگاهصاحب  ای نام اداره کننده

 .یدویس، در محل مربوط بنی قبلی آنجای نام اداره کنندههکارگاه را ب

 نشانی کامل بنگاه: -3

رگاه را انی کامل کاتوان به کارگاه مراجعه یا با آن مکاتبه کرد نشاست که با استفاده از آن می بنگاهمنظور از نشانی کامل، نشانی 

راهنما بتواند به سهولت به کارگاه  مراجعه کند. در مواردی که برخی از  ینقشه ن استفاده ازای بنویسید که هر فرد بدوگونهبه

درج نمایید. در  بنگاهد نام محله را نیز در آدرس شوند، در این موارای با نام خاص شناخته میهای یک شهر با عنوان محلهقسمت

 واحد را نیز در نشانی قید نمایید. طبقه و شماره رهشمادر مجتمع آپارتمانی قرار دارد،  بنگاهمواردی که 

 آن را در این قسمت بنویسید. یکوبی شده است. در صورت وجود چنین پالکی، شمارهپالك ،در اکثر شهرها، توسط شهرداری هابنگاه

 شناسه ملی حقوقی بنگاه: -4

 شناسه ملی حقوقی بنگاه را در این قسمت وارد کنید. 

 :و نمابر تلفن شماره -6و  5

 د.درج کنی به همراه پیش شماره شدهبینیهای پیشهای مربوط را در محلاست، شماره یا نمابر در صورتی که کارگاه دارای تلفن

 آدرس اینترنتی: -7

 د.بنویسی دههای مشخص شآدرس کامل آن را در این قسمت، است الکترونیکو پست  آدرس اینترنتیدر صورتی که کارگاه دارای 

 شماره تلفن همراه مدیر بنگاه: -8

 در این قسمت شماره تلفن همراه مدیر )اداره کننده( بنگاه را وارد کنید. 

 نوع بنگاه: -9
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ع فعالیت بنگاه مربوط به ، اگر نو1پردازد مربع شماره اگر نوع فعالیت بنگاه تولیدی است و به تولید کاالی ملموس میدر این قسمت 

 .بگذارید×( عالمت ) 3مربع شماره در پردازد و اگر بنگاه به ارائه خدمات می 2باشد مربع شماره میتوزیع و پخش کاال 

-بطور همزمان می 2و  1های شماره توجه شود اگر بنگاهی هم دارای فعالیت تولیدی و هم توزیعی است، در این قسمت مربعتذکر: 

 باشند. ×()توانند دارای عالمت 

 

 عالیت بنگاهوضع کار و ف -2بخش 

 :وضع بنگاه در دوره آمارگیری -1

 التیتعط لیبقاز  یلیچه کارگاه به دال. چناندبگذاری  × عالمت( دایر) 1 مربع در باشد، دایر آمارگیری یکه کارگاه در دورهدرصورتی

بگذارید و  × طیل موقت ( عالمت )تع 2است در مربع  لیموقتاً تعط آالت،نیماش ینقص فن ای هیکمبود مواد اول رات،یساالنه، انجام تعم

 .دگذاریب  × عالمت( دایر) 3 مربع در د،باش تعطیل دائم آمارگیری یکه کارگاه در دورهدرصورتیو در آخر  را تکمیل کنید 2سؤال 

 

 :دارای فعالیت بوده است 1399آیا بنگاه در سال  -2

غیر این صورت در مربع  بگذارید. در )×()بلی( عالمت  1ه است در مربع دارای فعالیت اقتصادی بود 1399در صورتی که بنگاه در سال 

بنویسید.  مشخص شده بوده است را در محل فعالیت اقتصادیبگذارید و در ادامه، آخرین سالی که بنگاه دارای  )×()خیر( عالمت  2

 در ادامه جدول مربوطه به این بخش را تکمیل کنید. 

 یا آخرین سال فعالیت بنگاه را وارد کنید.  1399در این جدول فعالیت اصلی کارگاه در سال 

اصلی در  فعالیتی را به عنوان فعالیتد و شوخدمت می ید کاال و یا ارائهاست که منجر به تولی یتیفعال یاقتصاد تیفعالتوجه کنید که 

 شده باشد. بنگاهمد برای ترین دراموجب کسب بیش 1399سال نظر بگیرید که در 

 :تیسال فعال نیاآخری 1399خدمت( بنگاه در سال  ایاز ارائه محصول  یناش یافتیدرآمد )در نیشتریب -3

 یا آخرین سال فعالیت را در جدول مشخص شده وارد کنید.  1399در این قسمت بیشترین درآمد بنگاه در سال 

متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است بنگاهی عالوه بر تولید محصول توجه کنید که بنگاه ممکن است درآمدهای تذکر: 

محصول نیز داشته باشد. سهم هر کدام را در ستون مریوطه به دقت وارد نمائید.  ناصلی و فروش آن، درآمد دیگری از فروش ضایعات آ
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 باشد. هدف این بخش، مشخص کردن بیشترین درآمد بنگاه از فعالیت اقتصادی خود می

  

 1399متوسط تعداد کارکنان و پرداختی به کارکنان با مزد و حقوق در سال  -3بخش 

 ستون شرح

قوق معینی ار، مزد و حککنند و در ازای انجام تمام افراد اعم از کارمند و کارگر که به طور تمام وقت یا پاره وقت برای بنگاه کار می

ا ن، مالکین یشوند. مدیران، اعضاء هیئت مدیره، سهامداراتند جزو این گروه منظور میکنند و یا بدون مزد و حقوق هسدریافت می

 شوند.کنند نیز در این گروه منظور میشرکاء کارگاه که در ازاء کار در کارگاه، حقوق دریافت می

سطرهای مورد نظر  مرد و زن در را به تفکیک 1399بنگاه در سال  و بدون مزد و حقوق(مزد و حقوق  متوسط تعداد کارکنان )اعم از

 بنویسید.

ش و زن از رو بایست برای هر گروه از کارکنان مذکور تعداد کارکنان به تفکیک مردبرای محاسبه متوسط تعداد کارکنان می توجه:

 میانگین وزنی استفاده شود.

نفر مرد  9، در ماه سوم تابستان نفر مرد 4اول تابستان نفر مرد، در دو ماه  7به عنوان مثال اگر در یک بنگاه، در هر یک از ماههای بهار 

ه روش زیر باند و مزد و حقوق دریافت نموده باشند متوسط تعداد مزد و حقوق بگیران مرد نفر مرد کار کرده 6و در بقیه ماههای سال 

 شود:محاسبه می

 

 

 

 نفر خواهد بود. 6به این ترتیب متوسط تعداد مزد و حقوق بگیران مرد، 

 درج شود. 1باشد، باید عدد  1ز اشود چنانچه عدد متوسط کوچکتر یادآوری می

 

 

 

 



تشکلآمارگيري  رپسشنامهراهنماي  
 1400پائيز -  ي ارزش افزوده()وژیه محاسبه اهي ااتق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزي اریانازعضاي 

 

7 

 ستون مزد و حقوق ساالنه

ی سورات قانونکهای بنگاه تحت عنوان مزد و حقوق به کارکنان با مزد است. بدیهی است کلیه منظور از مزد و حقوق مجموع پرداختی

 ظور شود.شود باید جزو مزد و حقوق منزد و حقوق کسر میلیاتها، بیمه عمر و ... که از مهای اجتماعی، بازنشستگی، مامانند سهم بیمه

 در محل مربوط درج نمایید. 1399مزد و حقوق پرداختی کارگاه به مزد و حقوق بگیران را در سال 

 های نقدی و غیر نقدی ساالنهسایر پرداختیستون 

های اجتماعی و همچنین ارزش ریالی هم کارفرما از بیمهسد، بدی آب و هوا، هایی نظیر پاداش، اضافه کار، حق اوالپرداختی

ر این سطر درج د 1399گیرد، )مندرج در سطرهای باال(، در سال کاالهایی است که به رایگان در اختیار کارکنان بامزد قرار می

 گردد.می

 

 

 1399در سال  بنگاههای پرداختی -4بخش 

 شرحستون  

ف درج طرهای مختلسخدمات در  ارائهتولید کاال یا برای  بنگاهمواد، کاالها و ملزومات مورد استفاده شامل ام اقالم عمده در این ستون ن

 شده است.

 ارزش ستون

واحد بر حسب  رنظ سطرهای مورد در 1399ارائه خدمات در سال  تولید کاال یا ارزش مواد، ملزومات و کاالهای مصرف شده برای

 شود.می درج ریال

ل مات کارکنان که شامگذاری، جبران خدهای بابت سرمایه(، ارزش پرداختیها)سایر پرداختی 6در سطر توجه داشته باشید  : 1تذکر

 . ودظور نشمحاسبات منمزد و حقوق، دستمزد، عیدی و پاداش، اضافه کار و ... ، حق ماموریت و حق بیمه سهم کارفرما در 

تشریفات  ، پذیرایی وفتها، حمل و نقل، ملزومات اداری، خدمات نظاهای ارتباطات، حق بیمهشامل هزینه هاییپرداختیارزش : 2تذکر

ه، حقیق و توسعتهای نههای تبلیغاتی، انجام خدمات کامپیوتری توسط دیگران، هزیو آبدارخانه، لباس و ملزومات ایمنی کار، هزینه

 و... را در این سطر قرار دهید. نان های حسابداری و حسابرسی، آموزش به کارکهزینه
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 1399در سال  بنگاههای دریافتی -5بخش 

 

 ستون  شرح

 در این ستون نام اقالم عمده دریافتی برای ارئه کاال یا ارائه خدمات در سطرهای مختلف درج شده است.

 ارزش ستون

 شود.می درج الواحد ریبر حسب ر سطرهای موردنظر د 1399در سال اقالم عمده دریافتی برای ارئه کاال یا ارائه خدمات ارزش 

 

یافتی، دریافتی، خسارت در هایی مانند وام و تسهیالت، یارانهدریافتیارزش ها(، )سایر دریافتی 4در سطر توجه داشته باشید  :1تذکر

 .دمحاسبات منظور نشوهای مردمی و نهادها، سود سهام در ای، کمکدریافتی از محل اعتبارات هزینه

ن سی از دیگراای و حسابرهای آموزشی از دیگران، دریافتی بابت انجام خدمات مشاورهدوره هایی مانند برگزرایدریافتیارزش  :2تذکر

 و ... در این سطر ذکر شود. 

 

 

 

و ثابت  بنگاه و شماره تلفن همراهسمت وی در  یا تکمیل کننده پرسشنامه، خـانـوادگی پاسخگونـام و نـام  در پـایـان،

ها بنویسید. سپس تاریخ بگذارید و بینی شده برای آنهای پیشرا در محل آمارگیرخانوادگی نیز نام و نام  را وارد کرده

 امضا کنید.

 


	مقدمه



