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ــه اول   ــایج مرحل ــا اســتفاده از نت ــن ســالنامه ب در ای

 و  1373سرشماري عمـومی صـنعت و معـدن سـال           

همچنین نتایج تفصیلی سرشماري عمومی کارگاهی      

ــال  ــایر  ، 1381سـ ــا و سـ ــداد هتلهـ ــاري از تعـ آمـ

اقامتگاههاي عمومی موقت و رستورانها و سایر اماکن        

 عـالوه بـر   .و نوشـیدنی ارائـه شـده اسـت        صرف غـذا    

آمارهایی در زمینه کیفیت تأسیسات     ،اطالعات مزبور   

 تعداد اتاق و تعداد تخت آنها در ایـن          ،اقامتی استان   

فصل درج شده است که از سازمان میـراث فرهنگـی           

 .صنایع دستی و گردشگري استان اخذ شده است،

 

   در این کــار رفتـه   بــه   و مفاهیـم تعاریـف

  :است  زیر   شرح  به فصل

مکان ثابتـی براي انـجام فعالیت : ارگاه بازرگانی ک

خرده فروشی ، عمده فروشی ، رستوران ، (اقتصـادي 

 .به طور منظم و مستمر می باشد ) هتلداري 

فروش  عمده فروشی عبارت است از: عمده فروشی 

نو یا  کاالهاي) فروش بدون تغییر شکل(مجدد 

ان ـکنـندگ رفـمص،روشـانـرده فـه خـل بـمستعم

سایر عمده فروشان یا به  صنعتی ، تجاري ، ادارات و

کسانی که به عنوان عاملین یا دالالن خرید و فروش 

مال التــجاره براي اینـگونه اشخاص یا شرکتها عمل 

 .می کنند

 

خرده فروشی عبارت است از فروش : خرده فروشی 

کاالهـاي نو یا ) فروش بدون تغییر شکل(مجدد 

 مردم براي مصـرف شخصـی یامستعمل به عموم 

ها، فروشگاههاي  طریق مغازه استفاده خانگی از

 دوره گردها، دکه ها،دستفروشیها و زنجیره اي،

 .غیره تعاونیهاي مصرف ، سالنهاي حراج و

مفاهیم   رجوع کنید به تعاریف و:شرکتهاي تعاونی

 .شیالت  کشاورزي ، جنگلداري و-4فصل 

 

  به فعالیت درانواع شرکتهاي تعاونی مشغول

 : بخشهاي مختلف 

 تعاونیـهائی هستند :ـ شرکتهاي تعاونی خدماتی1

 که با استـفاده از سـرمایه ، نیـروي کار، مهارت و

 نیاز ه خدمات موردضتخصص اعضاي تعاونی،به عر

شامل انواع شرکتهاي تعاونی  و جامعه می پردازند

آموزش تعلیم رانندگی ،آموزش آرایشگري ،آموزش 

حرفه اي،  کودك،آموزش فنی و ی ،مهدخیاط

آموزش کشاورزي ، سایر موارد آموزش خدماتی ، 

پمپ بنزین ، مراکز تفریحی ، مراکز درمانی ، مـراکز 

 .سایر خدمات می باشند  هنري ، مراکز ورزشی و

 

مین کننده نیاز تولید أ ـ شرکتهاي تعاونی ت2

ن  این نوع تعاونیـها در امر تهیه و تامی:کنندگان 

مـواد اولیه ، وسایل تولید ، ابزار و ماشین آالت و 

 دـولیـه تـک اونیـــاي تعـاي اعضـرنیـازمندیهــدیگ

 .انواع محصوالت هستند فعالیت دارند کننده

 

ـ شرکتهاي تعاونی تامین کننده نیاز مصرف 3

امر تهیه و تامین   این نوع تعاونیها در:کنندگان 

د نیاز اعضاي تعاونی ، انواع کاال و لوازم مصرفی مور

در چارچوب مصالح  خارج کشور ، و داخل و از

کاهش قیمتها و هزینه ها فعالیت دارند و  عمومی و

شامل شرکتهاي تعاونی مصرف کارمندي ، مصرف 

کارگري ، مصرف محلی ، مصرف آزاد ، مرزنشینان و 

 .صنوف توزیعی می باشند
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یها به آن دسته از تعاون: شرکتهاي تعاونی فعال 

 اقتصـادي آنها بر  اطالق می شود که فعالیت عادي

اساسنامه مورد  منطبق با  اساس یک روند مناسب و

 .عمل ادامه دارد 

 

 ا ـاونی بـاي تعـه هـاتحادی:اونیـتع ياادیه هـاتح

تعاونیهائی که موضوع فعالیت آنها  عضویت شرکتها و

زمینه هاي  در یکسان است تشکیل می شوند و

فرهنگی ، تحقیقاتی ،مطالعاتی ، اداري ،  آموزشی ، 

همـکاري متقابل بین  نیز برقـراري ارتباط و مالی و

تعاونیها ، تامین نیازهاي مشترك بازاریابی ، خرید و  

واردات کاالهاي  فروش تولیدات اعضا و صادرات  و

 .فعالیت دارند  مورد نیاز

 

 :ذخایر قانونی اتحـادیه هاي تعـاونی روستائی

درآمـد شرکتـها و اتحادیه هاي   درصـد از20نه ساال

تعاونی روستائی ، به نام ذخیره قانونی غیر قابل 

 .تقسیم ، منظور می شود 

 

مکـان مشخص :کارگاههاي صرف غذا و نوشیدنی

 آن مجمـوعه اي از سرمایه و ثابتی است که در و

 نوشیدنی به کار  نیروي کار به منظور تهیه غذا و

 .شد گرفته شده  با

 واحدي است مخصـوص اقامت : سیسات اقامتیأت 

یا پذیرائی ، براي استفـاده مسافران که به قصد 

 بر اساس ضوابط ساختمانی تاسیساتی و انتفاع و

یا مجوز  تجهیزاتی ، طبق آیین نامه هاي مربوط و

از نظـر  ارشاد اسالمی ایـجاد شده و فرهنگ و

تحت نظارت رعایت مقررات ،  کیفیت ارائه خدمات و

 .این وزارتخانه باشد

 

مهـمانخانه ها برحسب :  سیسات اقامتیأدرجه ت

 وضعیت ساختـمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی و

بر اساس  کیفیت خدماتی که عرضه می کنند و

درجه ، لوکس  5مقررات خاص هر گروه از آنها ، به 

 ستاره 1  ستاره و2 ستاره ، 3،  ستاره 4 ستاره ، 5 یا

 .ی شوند تفکیک م

 

به جمع کل اتاقها یا تختهایی : اتاق  تعداد تخت و

که ظرف مدت معینی در هر موسسه اقامتی براي 

 مسافران ، آماده بهره برداري بوده است ، بر  استفاده

 اطالق  تخت حسب مورد ،تعداد اتاق و تعداد

 .می شود 
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 تعمیر وسایل نقلیه وکاالهاي شخصی و      شی و  تعداد کارگاههاي عمده فروشی ، خرده فرو       -1-10

 و طبقات کارکنخانگی بر حسب فعالیت 

 نفر3-5 نفر2 نفر1جمعفعالیت سال و

1373............................................................................8063 7087 798 163 

1381..........................................................................1020977702078314

115678730760فروش و نگهداري وتعمیر وسایل نقلیه موتوري وموتور سیکلت وخرده فروشی سوخت خودرو  

53301310..........................................................................................) بجز موتورسیکلت(فروش وسایل نقلیه موتوري 

80655021640............................................................................................................نگهداري وتعمیر وسایل نقلیه موتوري 

213147615.............................................................................فروش لوازم یدکی وقطعات الحاقی وسایل نقلیه موتوري

6655110..........................................فروش ، نگهداري وتعمیر موتورسیکلت وقطعات یدکی ولوازم الحاقی مربوط

18565.............................................................................................................................خورده فروشی سوخت خودرو

37218013346.............................................عمده فروشی وحق العمل کاري بجز وسایل نقلیه موتوري وموتورسیکلت 

6141............. ...............)خدمات عاملین حق العمل کاري ( با قرارداد عمده فروشی بر اساس حق الزحمه 

25611410037.........................عمده فروشی مواد خام کشاورزي ، حیوانات زنده ، خوراکیها ، آشامیدنیها ودخانیات 

6385194...................................................عمده فروشی محصوالت واسطه اي غیر کشاورزي ، ضایعات وخرده ها

00-8..........................................................................................عمده فروشی ماشین آالت ، تجهیزات وملزومات 

8610..........................................................................................عمده فروشی پارچه ، منسوجات وپوشاك وکفش

13553...................................................................................................................................عمده فروشی لوازم خانگی

7411روشی کاالها ، لوازم وتجهیزات پزشکی ، جراحی ، بیمارستانی ، رادیولوژي ، آزمایشگاهی عمده ف

11830..............................................................................................................................................سایر عمده فروشیها

868168031638208...........خرده فروشی بجز خرده فروشی وسایل نقلیه موتوري وموتورسیکلت وتعمیر کاالهاي شخصی وخانگی

1721023821 .................................................................................................خرده فروشی غیر از تخصصی در فروشگاهها

4879393886675 .........................................................خرده فروشی غذا وآشامیدنیها ودخانیات در فروشگاههاي تخصصی

171250.....................................................................................................................خرده فروشی کاالهاي دست دوم 

141310.....................................................................................................................خرده فروشی در غیر از فروشگاهها

374310595.........................................................................................................................تعمیر کاالهاي شخصی وخانگی

1504121533253 ....................سایر خرده فروشیهاي کاالهاي نو در فروشگاههاي تخصصی کاالهاي دارویی وپزشکی و

98370923240........اههاي تخصصی ظروف ولوازم منزل ، لوازم موسیقیسایر خرده فروشیهاي کاالهاي نودرفروشگ

63850910514 ................................................سایر خرده فروشیهاي کاالهاي نو در فروشگاههاي تخصصی سایر کاالها

مرکز آمار ایران: مآخذ       
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  ، خرده فروشی وتعمیر وسایل نقلیـه وکاالهـاي شخـصی و             تعداد کارگاههاي عمده فروشی    -1-10

 )دنباله( خانگی بر حسب فعالیت وطبقات کارکن 

سال وفعالیت
9-6 

 نفر

49-10 

نفر

99- 50

نفر

نفر 100

وبیشتر 

اظهار 

نشده 

1373............................................................................4 11 0 0 0 

1381.............................................................................2520200

20000فروش و نگهداري وتعمیر وسایل نقلیه موتوري وموتور سیکلت وخرده فروشی سوخت خودرو  

00000...............................................................................) بجز موتورسیکلت(فروش وسایل نقلیه موتوري 

00000........ .............. .........................................................................نگهداري وتعمیر وسایل نقلیه موتوري 

00000..................................................................فروش لوازم یدکی وقطعات الحاقی وسایل نقلیه موتوري

00000................................فروش ، نگهداري وتعمیر موتورسیکلت وقطعات یدکی ولوازم الحاقی مربوط

20000....... ..........................................................................................................خورده فروشی سوخت خودرو

76000.....................................عمده فروشی وحق العمل کاري بجز وسایل نقلیه موتوري وموتورسیکلت 

00000................ ..)خدمات عاملین حق العمل کاري ( عمده فروشی بر اساس حق الزحمه با قرارداد 

32000..............عمده فروشی مواد خام کشاورزي ، حیوانات زنده ، خوراکیها ، آشامیدنیها ودخانیات 

41000.........................................عمده فروشی محصوالت واسطه اي غیر کشاورزي ، ضایعات وخرده ها

01000............................................................................... آالت ، تجهیزات وملزومات عمده فروشی ماشین

01000...............................................................................عمده فروشی پارچه ، منسوجات وپوشاك وکفش

00000................ ......................................................................................................لوازم خانگیعمده فروشی 

01000 ..........عمده فروشی کاالها ، لوازم وتجهیزات پزشکی ، جراحی ، بیمارستانی ، رادیولوژي ، آزمایشگاهی

00000....................................................................................................................................عمده فروشیهاسایر 

164200خرده فروشی بجز خرده فروشی وسایل نقلیه موتوري وموتورسیکلت وتعمیر کاالهاي شخصی وخانگی

46100 ....................................................................................... فروشی غیر از تخصصی در فروشگاههاخرده

50000 ..............................................خرده فروشی غذا وآشامیدنیها ودخانیات در فروشگاههاي تخصصی

00000 ...........................................................................................................االهاي دست دوم خرده فروشی ک

00000 .........................................................................................................خرده فروشی در غیر از فروشگاهها

00000 ...............................................................................................................تعمیر کاالهاي شخصی وخانگی

22000 ..........سایر خرده فروشیهاي کاالهاي نو در فروشگاههاي تخصصی کاالهاي دارویی وپزشکی و

02000 ..............سایر خرده فروشیهاي کاالهاي نودرفروشگاههاي تخصصی ظروف ولوازم منزل ، لوازم موسیقی

54100 ......................................سایر خرده فروشیهاي کاالهاي نو در فروشگاههاي تخصصی سایر کاالها

مرکز آمار ایران: مآخذ 
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تعمیر وسایل نقلیه وکاالهاي شخصی   تعداد کارگاههاي عمده فروشی ، خرده فروشی و-2-10

 روستایی وخانگی در نقاط شهري و

جمع

فروش ، نگهداري وتعمیر وسایل نقلیه 

موتوري وموتورسیکلت وخرده فروشی 

سوخت خودرو
شهرستان سال و

روستاییشهريجمعروستاییشهريکل استان 

1373 ............................................. 7174 5401 1773 733 653 80 

1381 ............................................. 102098383182611561025131

80862018871638 .............................................آبدانان 

4548422532367563243 .................................................ایالم 

952792160916031 ................................................ایوان 

100174225992893 .........................................دره شهر 

9228487483758 .........................................دهلران 

1066648598915536 .......................شیروان و چرداول

91268822453512 .........................................مهران 

 

 

 تعداد کارگاههاي عمده فروشی ، خرده فروشی وتعمیر وسایل نقلیه وکاالهاي شخصی -2-10

 )الهدنب( روستایی  وخانگی در نقاط شهري و

)1(عمده فروشی وحق العمل کاري
خرده فروشی  وتعمیر کاالهاي 

)1(شخصی وخانگی  شهرستان سال و

روستاییشهريجمعروستاییشهريکل استان

1373 ................................................... 2492445708153931688

1381 ................................................... 37233933868170191662

31238706534172 ...................................................آبدانان 

214205936593388271 .......................................................ایالم 

25223836710126 ......................................................ایوان 

34304875623252 ...............................................دره شهر 

2322181675165 ..................................................دهلران 

25196950394556 ...............................شیروان و چرداول

20182839619220 ...................................................مهران 

  بجز وسایل نقلیه موتوري وموتور سیکلت –)1(
 مرکز آمار ایران: مآخذ 
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 1381 تعداد کارگاههاي عمده فروشی ، خرده فروشی وتعمیروسایل نقلیه -10-1نمودار 
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 10-2: مبناجدول
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 تعداد کارگاههاي عمده فروشی ، خرده فروشی وتعمیر وسایل نقلیه وکاالهاي شخصی             -3-10

   1381: وخانگی بر حسب طبقات کارکن وشهرستان 

 نفر6-9 نفر3-5 نفر2 نفر1جمعشهرستان سال و
49-10  

نفر

99-50 

نفر

100 

نفروبیش

تر

اظهار 

نشده

1028777020783142520200 .....................کل استان

8086471481300000 .......................................آبدانان 

4548299712892321513000 ...........................................ایالم 

952842100901000 ..........................................ایوان 

1001886951721000 ....................................دره شهر 

9226952041922000 ......................................دهلران 

1066968741563000 ...................شیروان و چرداول 

912735128900000 ........................................مهران 

 مرکز آمار ایران: مآخذ 
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 تعداد شاغالن کارگاههاي عمده فروشی ، خرده فروشی وتعمیر وسایل نقلیـه وکاالهـاي               -4-10

 شخصی وخانگی بر حسب فعالیت

شاغالنفعالیت سال و

1381...........................................................................30564

5068...................فروش و نگهداري وتعمیر وسایل نقلیه موتوري وموتور سیکلت وخرده فروشی سوخت خودرو

405.................................................................................................) بجز موتورسیکلت(فروش وسایل نقلیه موتوري 

3142....................................................................................................................نگهداري وتعمیر وسایل نقلیه موتوري 

958......................................................................................فروش لوازم یدکی وقطعات الحاقی وسایل نقلیه موتوري

520.........فروش ، نگهداري وتعمیر موتورسیکلت وقطعات یدکی ولوازم الحاقی مربوط به خرده فروشی سوخت خودرو

43.....................................................................................................................................خورده فروشی سوخت خودرو

1364........................................................عمده فروشی وحق العمل کاري بجز وسایل نقلیه موتوري وموتورسیکلت

87.......................................................................................................عمده فروشی بر اساس حق الزحمه با قرارداد 

1015....................................عمده فروشی مواد خام کشاورزي ، حیوانات زنده ، خوراکیها ، آشامیدنیها ودخانیات

70...........................................................زي ، ضایعات وخرده هاعمده فروشی محصوالت واسطه اي غیر کشاور

25............................ .....................................................................عمده فروشی ماشین آالت ، تجهیزات وملزومات

50.................................................................................................وشاك وکفشعمده فروشی پارچه ، منسوجات وپ

84...........................................................................................................................................عمده فروشی لوازم خانگی

130............................................................عمده فروشی کاالها ، لوازم وتجهیزات پزشکی ، جراحی ، بیمارستانی 

20......................................................................................................................................................سایر عمده فروشیها

29200خرده فروشی بجز خرده فروشی وسایل نقلیه موتوري وموتورسیکلت وتعمیر کاالهاي شخصی وخانگی

83...........................................................................................................خرده فروشی غیر از تخصصی در فروشگاهها

14010................................................................خرده فروشی غذا وآشامیدنیها ودخانیات در فروشگاههاي تخصصی

92....................................................................................................خرده فروشی کاالهاي دست دوم در فروشگاهها

0...........................................................................................................................خرده فروشی در غیر از فروشگاهها

2501.................................................................................................................................تعمیر کاالهاي شخصی وخانگی

12514........................................................سایر خرده فروشیهاي کاالهاي نو در فروشگاههاي تخصصی سایر کاالها

  مرکز آمار ایران :مأخذ

 

 

 

 

 



 هتلداري بازرگانی ، رستوران و -10 ــــــــــــــــــــــــ1386 ـسالنامه آماري استان ایالم

271

: و نوع فعالیت در نقاط شـهري و روسـتایی         کارکن  کارگاههاي بازرگانی بر حسب تعداد      -5-10

 1373سال 

 جمع شرح

فروش ، نگهداري وتعمیروسایل 

نقلیه موتوري و موتور سیکلت 

 و خرده فروشی سوخت خودرو

 و ی عمده فروش

 حق العمل کاري

 خرده فروشی 

 و تعمیر کاالهاي 

 صی و خانگیشخ

 7081 249 733 8063 .............        کل استان

 5393 244 653 6290 ...................   نقاط شهري 

 0 0 0 0 ......................بدون کارکن  

 4782 157 462 5401 .................................. نفر  1

 521 57 162 740 .................................... نفر 2

 82 26 29 137 ............................... نفر 5-3

 8 0 0 3 ............................... نفر 9-6

 0 4 0 9 ......................... نفر 49-10

 0 0 0 0 ................. نفر و بیشتر 50

 1688 5 80 1773 .................   نقاط روستایی

 1617 0 0 0 .........................بدون کارکن

 49 5 64 1686 .................................... نفر 1

 20 0 9 58 .................................. نفر 2

 1 0 6 26 ............................ نفر 5-3

 1 0 0 1 .............................. نفر 9-6

 0 0 1 2 ......................... نفر 49-10

 0 0 0 0 ................. نفر و بیشتر 50

  مرکز آمار ایران-مأخذ

 
 1373: کارگاههاي بازرگانی بر حسب تعداد و نوع فعالیت و شهرستان-6-10

 نقاط روستایی  نقاط شهري  جمع شرح

 1773 6290 8063 .............        کل استان

 - - - .................................آبدانان 

 511 3874 4385 .....................................ایالم 

 - - - .....................................ایوان 

 372 1000 1372 ................................دره شهر

 98 676 774 ..................................دهلران

 564 255 819 ...............شیروان و چرداول

 228 485 713 .................................مهران 

  مرکز آمار ایران-مأخذ
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تـامین نیـاز    ” “ تامین نیاز تولید کننـدگان      “ مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی فعال      -7-10

  ”تامین نیاز صنوف خدماتی “  و” مصرف کنندگان

 تأمین نیاز تولید کنندگان

 شاغالن سرمایه عضو تعداد شرکت ال و شهرستانس

1382............................ 11 252 109150 71 

1383............................ 11 252 109150 71 

1384............................ 10 245 195550 64 

1385............................ 15 353 179 83 

1386...................... 11 252 127750 71 

 0 0 0 0 .........................آبدانان 

 29 54350 193 5 ............................ایالم 

 21 41600 21 3 ............................ایوان 

 0 0 0 0 ......................دره شهر 

 14 21000 14 2 .........................دهلران 

 7 10800 24 1  .......شیروان و چرداول

 0 0 0 0 ...........................مهران 

  اداره کل تعاون استان ایالم–مآخذ 

تـامین نیـاز    ” “ تامین نیاز تولید کننـدگان      “ مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی فعال      -7-10

   )دنباله ( ” یاز صنوف خدماتی تامین ن“ و ” مصرف کنندگان

 تأمین نیاز مصرف کنندگان

 سال و شهرستان
 شاغالن سرمایه عضو تعداد شرکت

1382............................ 55 24250 3941193 283 

1383............................ 56 28196 96907151 301 

1384............................ 58 30875 97996220 294 

1385............................ 65 32450 99063 340 

1386...................... 61 32244 191075865 309 

 9 434000 1967 3 ..........................آبدانان

 150 2166135 15944 29 .............................ایالم 

 5 31369 1419 2 ..............................ایوان

 7 110050 709 2 .......................دره شهر

 48 992150 2953 9 ..........................دهلران

 63 186462361 2081 10  .......شیروان و چرداول

 27 879800 7171 6 ............................مهران

  اداره کل تعاون استان ایالم–مآخذ 



 هتلداري بازرگانی ، رستوران و -10 ــــــــــــــــــــــــ1386 ـسالنامه آماري استان ایالم

273

 برحسب شهرستان مین نیاز مصرف کنندگانأ شرکتهاي تعاونی فعال ت-10-2ارنمود

1386

0

5

10

15

20

25

30

آبدانان ایالم ایوان دره شهر دهلران شیروان

چرداول

مهران
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  تعداد اقامتگاههاي صرف غذا ونوشیدنی بر حسب نوع فعالیت وطبقات کارکن-8-10

 نفر3-5 نفر2 نفر1جمع سال وفعالیت

1381.......................................52935213431

60201019.......................................مجتمعهاي جهانگردي هتل آپارتمان ، هتل متل ،

8204.......................................مجتمعهاي جهانگردي هتل آپارتمان ، هتل متل ،

14552.....................................گاه جوانانمسافر خانه ، زائر سرا ، مهمانسرا ، اقامت

256312........................................خوابگاهها واردوگاههاي وابسته به مراکز آموزشی

13721..............................خوابگاهها واردوگاههاي وابسته به وزارتخانه ها ، ادارات

46933212412..................................................................................متگاههاي عمومیسایر اقا

21894.......................................................................................................رستوران وبوفه

9460295.......................................................................................ذیراییرستوران وتاالر پ

308228772.....................................کباب پزي ، بریانی پزي ، حلیم پزي وآش فروشی

28071...................................................ساندویچ فروشی وهمبرگر پزي وپیتزا پزي

0300.............................................................................................قهوه خانه وچایخانه

3900.....................................................................................جگر ، دل وقلوه فروشی

9400.....................................................................کله پاچه ، سیرابی وشیردان پزي

6020...................................................................................تهیه وارائه انواع نوشیدنی

ائه سایر انواع غذاهایی که طبقه بندي نشده اند ، رستورانهاي تهیه وار

..........................................................وابسته به سازمانها ومؤسسات دولتی و 
0000

  مرکز آمار ایران-مأخذ
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 )دنباله( طبقات کارکن   تعداد اقامتگاههاي صرف غذا ونوشیدنی بر حسب نوع فعالیت و-8-10

 نفر10-49 نفر6-9سال وفعالیت
99-50 

نفر

 نفر 100

وبیشتر

اظهار 

نشده

1381.......................................2015000

0 0 0 5 7...................................مجتمعهاي جهانگردي هتل آپارتمان ، هتل متل ،

65000..................................مجتمعهاي جهانگردي ل متل ،هتل آپارتمان ، هت

02000.................................مسافر خانه ، زائر سرا ، مهمانسرا ، اقامتگاه جوانان

20000...................................خوابگاهها واردوگاههاي وابسته به مراکز آموزشی

31000.........................خوابگاهها واردوگاههاي وابسته به وزارتخانه ها ، ادارات

12000..............................................................................سایر اقامتگاههاي عمومی

00000..................................................................................................رستوران وبوفه

00000..................................................................................رستوران وتاالر پذیرایی

00000.................................کباب پزي ، بریانی پزي ، حلیم پزي وآش فروشی

10000..............................................ساندویچ فروشی وهمبرگر پزي وپیتزا پزي

00000........................................................................................قهوه خانه وچایخانه

00000.................................................................................جگر ، دل وقلوه فروشی

00000...............................................................کله پاچه ، سیرابی وشیردان پزي

00000..............................................................................تهیه وارائه انواع نوشیدنی

ارائه سایر انواع غذاهایی که طبقه بندي نشده اند ،  تهیه و

  ............................رستورانهاي وابسته به سازمانها ومؤسسات دولتی و
00000

  مرکز آمار ایران-مأخذ

 

 نوشـیدنی در نقـاط  شـهري و    صـرف غـذا و   تعداد اقامتگاههاي عمومی و کارگاههاي      -9-10

  روستایی

کارگاههاي صرف غذا ونوشیدنیاقامتگاههاي عمومیجمع
شهرستان سال و

روستاییشهريجمعروستاییشهريجمعروستاییشهريکل استان

1381........................ 5294725760471346942544

2524144021201 ...............................آبدانان 

277262152726125023614 .................................ایالم 

4340311042393 .................................ایوان 

3025565124204 ...........................دره شهر 

4139276134331 ..............................دهلران 

402317835322012 ............شیروان و چرداول

73591472566579 ................................مهران 

  مرکز آمار ایران-مأخذ
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 ونوشـیدنی برحـسب طبقـات کـارکن و          تعداد اقامتگاههاي عمومی وکارگاههاي صرف غذا        -10-10

  1381 شهرستان

 نفر6-9 نفر3-5 نفر2 نفر1جمعشهرستان سال و
49-10  

نفر

99-50 

نفر

 نفر 100

وبیشتر

اظهار 

نشده

5294321343175000 .....................کل استان 

25168100000 ......................................آبدانان 

277174771853000 .........................................ایالم 

43358000000 .........................................ایوان 

30996500000 ...................................دره شهر 

412315210000 ......................................دهلران 

40317200000 ..................داول شیروان و چر

735413312000 ........................................مهران 

 مرکز آمار ایران: مآخذ 
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 1381 تعداد اقامتگاههاي عمومی و کارگاههاي صرف غذا ونوشیدنی-10-3نمودار 
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 تأسیسات اقامتی بر حسب درجه-11-10

تعداد تاسیسات اقامتی

سال
 جمع

پنج 

 ستاره

 چهار

 ستاره
 سه ستاره

دو 

 ستاره

یک 

 ستاره

 درجه

بندي 

 نشده

 تخت اتاق

1382.............. ............... 8 0 0 0 3 5 1 174 362 

1383......... ..................... 11 0 0 0 3 6 2 213 421 

1384......... ................... 11 0 0 0 3 6 2 213 421 

1385......... ................... 11 0 0 0 4 4 3 225 431 

1386......... ............... 18 0 0 0 5 8 5 295 637 

 ان ایالم استمیراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري سازمان -مأخذ

 
 
 تعداد تخت تأسیسات اقامتی بر حسب درجه-12-10

 جمع سال
پنج 

 ستاره

 چهار 

 ستاره
 سه ستاره

دو 

 ستاره

یک 

 ستاره

 درجه

  بندي نشده

1382............... ......................... 362 0 0 0 172 190 0 

1383................. ....................... 421 0 0 0 172 209 40 

1384................. ....................... 362 0 0 0 172 190 0 

1385................. ....................... 431 0 0 0 242 122 67 

1386...... .......................... 637 0 0 0 210 289 138 

  ایالم استانمیراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري سازمان -مأخذ


