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A01.10

زراعت و باغداري





A01.20

دامداري










A01

كشاورزي  ،شكار و جنگلداري و ماهيگيري

A01.20.10

گاوداري صنعتی

A01.20.20

دام سنتی



A01.20.30

مرغداري





A01.20.40

پرورش زنبور عسل ،كرم ابریشم ،شكار و سایر فعاليتهاي كشاورزي





A01.30

جنگلداري





A01.40

ماهيگيري





B02

استخراج معدن

















C03.10

توليد محصوالت غذایی





C03.11

توليد انواع آشاميدنيها





C03.12

توليد فرآوردههاي توتون و تنباكو





C03.13

توليد منسوجات





C03.14

توليد پوشاك





C03.15

توليد چرم و فرآوردههاي وابسته





C03.16

توليد چوب و محصوالت چوبی به جز مبلمان ،حصير و مواد حصير بافی





C03.17

توليد كاغذ و فرآوردههاي كاغذي





C03.18

چاپ و تكثير رسانههاي ضبط شده





C03.19

توليد كك ،فرآوردههاي حاصل از پاالیش نفت





C03.20

توليد مواد شيميایی و فرآوردههاي شيميایی





C03.21

توليد داروها و فراوردههاي دارویی و شيميایی و گياهی





C03.22

توليد فرآوردههاي الستيكی و پالستيكی





B02.10

استخراج نفت خام ،گاز طبيعی و خدمات پشتيبانی معادن

B02.20

استخراج سایر معادن

C03

صنعت
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ارزش افزوده رشته فعاليتهاي اقتصادي كشور در سال 4931
ردیف

شرح فعاليتها
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C03.23

توليد سایر فرآوردههاي معدنی غيرفلزي





C03.24

توليد فلزات پایه





C03.25

توليد محصوالت فلزي ساخته شده ،به جز ماشينآالت و تجهيزات





C03.26

توليد محصوالت رایانهاي ،الكترونيكی و نوري





C03.27

توليد تجهيزات برقی





C03.28

توليد ماشينآالت و تجهيزات طبقهبندي نشده در جاي دیگر





C03.29

توليد وسایل نقليه موتوري ،تریلر و نيمتریلر





C03.30

توليد سایر تجهيزات حمل و نقل





C03.31

توليد مبلمان





C03.32

توليد سایر مصنوعات





C03.33

تعمير و نصب ماشينآالت و تجهيزات









D04.10

توليد ،انتقال و توزیع برق





D04.20

توليد و توزیع گاز طبيعی





E05

آبرسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعاليتهاي تصفيه





F06

ساختمان





F06.10

ساختمان هاي مسكونی





F06.20

سایر ساختمان ها





















H09.10

حمل و نقل زمينی و حمل و نقل با خط لوله





H09.10.10

حمل و نقل از طریق راه آهن بين شهري





H09.10.20

سایر حمل ونقل زمينی





H09.10.50

حمل و نقل از طریق لوله









D04

G07

تأمين برق ،گاز ،بخار و تهویه هوا

عمده فروشی و خرده فروشی ،تعمير وسایل نقليه و كاالها

G07.10

عمده فروشی وخرده فروشی به جز وسایل نقليه موتوري و موتورسيكلت

G07.20

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمير وسایل نقليه موتوري و موتورسيكلت

H09

H09.20

حمل و نقل و انبارداري وپست

حمل و نقل آبی
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H09.30

حمل و نقل هوایی





H09.40

انبارداري و فعاليتهاي پشتيبانی حمل و نقل





H09.50

فعاليتهاي پست و پيك









I08.10

تأمين جا(اقامتگاه ها)





I08.20

فعاليتهاي خدماتی مربوط به غذا و آشاميدنی ها(رستوران ها)









J10.10

ارتباطات





J10.20

سایر فعاليتهاي اطالعات و ارتباطات









K11.10

بانك و موسسات مالی





K11.20

بيمه





K11.30

سایر فعاليت هاي خدمات مالی و بيمه









L12.10

خدمات واحدهاي مسكونی شخصی





L12.20

خدمات واحدهاي مسكونی اجاري





L12.30

خدمات واحدهاي غير مسكونی





L12.40

خدمات دالالن مستغالت









M13.10

تحقيق وتوسعه





M13.20

سایر فعاليتهاي حرفهاي ،علمی و فنی





M13.30

فعاليتهاي دامپزشكی














I08

J10

K11

L12

M13

N14

فعاليت خدماتی مربوط به تامين جا و غذا

اطالعات و ارتباطات

فعاليتهاي مالی و بيمه

امالك و مستغالت

فعاليتهاي حرفهاي ،علمی و فنی

فعاليتهاي اداري و خدمات پشتيبانی

N14.10

فعاليت هاي اجاره داري

N14.20

كاریابی و استخدام



N14.30

فعاليتهاي آژانس هاي مسافرتی و كاروان





N14.40

سایر فعاليتهاي پشتيبانی كسب و كار طبقه بندي نشده در جاي دیگر
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O15.10.10

امورعمومی





O15.10.20

خدمات شهري









O15.20.10

امور دفاعی





O15.20.20

امور انتظامی









































P16.30.10

آموزش عالی دولتی





P16.30.20

آموزش عالی خصوصی









P16.40.10

آموزش بزرگساالن دولتی





P16.40.20

آموزش بزرگساالن خصوصی









Q17.10

فعاليت هاي مربوط به سالمت انسان





Q17.20

مددكاري اجتماعی









R18.10

هنر،سرگرمی و تفریح





R18.20

سازمان هاي مذهبی و سياسی





O15
O15.10

O15.20

O15.30
P16
P16.10

اداره امور عمومی  ،و خدمات شهري
امور عمومی و خدمات شهري

امور دفاعی و انتظامی

تأمين اجتماعی اجباري
آموزش
آموزش ابتدائی

P16.10.10

آموزش ابتدائی دولتی

P16.10.20

آموزش ابتدائی خصوصی

P16.20

آموزش متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه اي

P16.20.10

آموزش متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه اي دولتی

P16.20.20

آموزش متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه اي خصوصی

P16.30

P16.40

Q17

R18

آموزش عالی

آموزش بزرگساالن

فعاليت هاي مربوط به سالمت انسان ومددكاري اجتماعی

سایر خدمات عمومی ،اجتماعی  ،شخصی و خانگی
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R18.30

تعميررایانه و كاالهاي شخصی و خانگی





R18.40

سایر فعاليتهاي خدماتی شخصی





S20

جمع ارزش افزوده رشته فعاليتها





منبع دادهها :مرکز آمار ایران



