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 پیشگفتار

ما در سایه استتااده از جامعه های اجتماعی و اقتصادی  طول سالیان گذشته شیوه زندگی و نحوه انجام فعالیت در
فناوری اطالعات و  اری در مورد نقشیهای اطالعاتی و ارتباطی متحول شده است. کارهای مطالعاتی بس فناوری

به عنوان عامل محرک پیشترفت اقتصتادی واجتمتاعی جوامتت م توتت گتورت گرفتته استت.  (ICTارتباطات )
اری یبست هتایچالشد متورد نقتد و توانتمیهرگونه کار مطالعاتی بدون داشتن پشتوانه اطالعاتی آمتاری  همچنین 

بتا مواجته بتوده استت.  یماهومی و عمویتاتی مهمت هایچالشگیری دقیق این ب ش با  قرار گیرد. سنجش و اندازه
در کشور و حست   ICTی حوزه عنوان متولی حاکمیته توجه به مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ب

 مرکز آمار ایران برای پاست گویی و بترآورده ستا تن نیتاز جامعته عومتی  مراکتز پ وهشتی و نیتز دستگاه  نیاز آن
ایتران در  ICTاطالعات اقدام به توستعه حستاا اقمتاری  فناوری با پیشنهاد وزارت ارتباطات و  دستگاه متولی

 كرد. 1931سال 
 نظتام حستابداری یآمتده استت كته ستا تارها 8002موتی  هایحسااماهوم حساا اقماری به تاصیل در نظام 

كننتد. ایتن حستاا  شتامل شناستایی  یبا استتااده از ایتن ماتاهیب  بته بترآورده شتدن محاستبات آن كمت  مت یمو
 هتایطرح گترداورین  مشتتمل بتر یهای مرتبط با چارچوا حسابداری موتی و همچنتو فعالیت  ICTمحصوالت 

ای یت   بته مجموعته تتوانمی طریق این حستاا اقمتاری از .مالی است هایگورتآماری م توت و ادغام آن با 
 افت.یدست   ICTهای جامت و مرتبط با سمت عرضه و تقاضای دست از داده

شتده استت. از معدودی از کشتورها ماننتد استترالیا  شتیوی و افریقتای جنتوبی محاستبه  در  ICTحساا اقماری 
موجتود  المووتیبینمورد استااده در این کار  به گورت عمومی براساس استتانداردهای  هایروشرو مااهیب و  این

موتتی  تجربتته کشتتور استتترالیا و کشتتور افریقتتای جنتتوبی تهیتته گردیتتده استتت. بتترای تهیتته  هایحستتاادر زمینتته 
 تااده شده است.این حساا اس UNCTADنیز از دستورالعمل  ICTب ش  هایشا ص

در  را ن ب تشیتاستت كته نقتش مستتقیب ا  ICTاین دستورالعمل اولین نشتریه حستاا اقمتاری رستمی در زمینته 
در متغیرهای عمده اقتصتاد کتالن ماننتد تولیتد   ICTدر این دستورالعمل  نقش  کشاند. می به تصویراقتصاد ایران 

که ب تش مهمتی از  ییقرار گرفته است. از آنجا یبررسنا الص دا وی  تشکیل سرمایه  گادرات و واردات مورد 
آوری  موی ایران در این حساا اقمتاری جمتت هایحسااچارچوا نظام  در ICTآمارهای محصوالت و  دمات 



  
 

سیاستتگذاران حتوزه  گردیده است  ایتن اطالعتات ابتزار مناستبی بترای تحقیتق در ا تیتار محققتان دانشتگاهی و
 . دهدمیارتباطات قرار 

 1931 در سالمطالعات اولیه این طرح   گردشگری تعاون و  اقماری سالمت هایحساابه دنبال اجرای موفق 
اطالعتات کویتد  تورد. ایتن طترح  فناوری نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و ریزی و با پیگیری معاونت برنامه

ارائته آمتار تاصتیوی  اطالعتات و یفنتاور وزارت ارتباطتات و المووتیبین برای پاست گویی بته نیازهتای دا وتی و
انجام    ICTوزارت  ساارش است. طرح حاضر با مسئولیت مرکز آمار ایران و شدهاجرا  طراحی و  ICTدرحوزه 

م توتت آمتاری بتا مراجعته بته حتدود  هتایطرح  گرفته است. برای تامین نیازهتای آمتاری ایتن حستاا اقمتاری
و همچنین دریافت سایر اطالعات مورد نیاز از منتابت ببتتی  هاآندریافت اطالعات مالی  واحد آماری و 90000
 . انجام شد
نیتز ارزش  و  ICT هایشا صسنجش  یدر كشور برا یكارگاه یرین طرح آمارگین طرح كه اولیا ییمراحل اجرا

 یه طرح موضوعیه و تهیمطالعات اول انجام با1938اقتصاد كشور است در سال  در ICTافزوده حساا اقماری 
كشتور و نظتارت  یهایدفاتر آمار و اطالعات استاندار یاجرای آن توسط پ وهشكده آمار و با همكارو  آغاز شد

ایتن حستاا اقمتاری مبتنتی بتر تجربته دیگتر کشتورهای یرفت. انجام پذ 1938مركز آمار ايران در نيمه دوم سال 
مبتنتتی بتتر آ تترین  آفریقتتای جنتتوبی و نیتتز ماننتتد استتترالیا و ICTحستتاا اقمتتاری  تولیتتد پیشتترو در زمینتته
آید و امید است بتا ادامته های موی وحساا اقماری به شمار می در زمینه تهیه حساا الموویبینهای  دستورالعمل
 های آتی بتوان به ی  سری زمانی قابل اعتماد و اطمینان دراین حوزه دست يافت.  آن طی سال

 شده است: هئاراعناوین زیر  با گزارش چهار نتایج در قال   این طرحاز نتایج تر و راحتبه منظور استااده بهتر 

 گزارش مدیریتی  ICT -1931حساا اقماری گزارش اول: 
 ICT -1931دوم: حساا اقماری  گزارش
 ICT -1931 هایشا صسوم:  گزارش
 : مطالعات تطبیقی وضمائبچهارم گزارش

 فنتاوریهمكتارانی از مرکتز آمتار ایتران  وزارت ارتباطتات و  بستیار زحمتات مرهتون تهیته و اجترای ایتن طترح
 استت های کشتورپ وهشکده آمار و دفاتر آمار و اطالعات استانداریسازمان فناوری اطالعات ایران   اطالعات 

مجتری طترح تتدوین طترح جتامت فنتاوری  از استت الزم همچنتين .شود می یقدردان و تشكر ایشان زحمات ازکه 
انتد  مین کتردهأاطالعات کشور در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که منابت مالی اجرای این پتروهه مهتب را تت

 کند. استقبال می گزارشکنندگان از این  ایران از نظرات کویه استااده مرکز آمار همچنین  سپاسگزاری شود.

 
 قیالتوف ...من ا                                                                                      

 آذر عادل                                                                                       
 رانیا آمار مركز سیرئ                                                                                       



  
 

 

 اید  ردر   ظدار اجدرا    ریزی،بر امد  ،گیریتصدمیر بیشدتری  اد ر را  ر كد  مددیرا    اارنااادا ی
  ا د انت 

 اطالعات فناوری نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و ریزی وبرات قنبری معاون برنامه 
  اطالعات ایران  فناوریاطالعات و رئیس سازمان  فناورینصراله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و 
 پور معاون اقتصادی و محاسبات موی مرکز آمار ایرانمحمدگادق عوی 
 رئیس وقت پ وهشکده آمار انیزاهد رضایعو 
  اطالعات و فناوریارت ارتباطات وز ریزی ونظارت راهبردی رضا معاون وقت برنامهعبدالمجید غری 
 آمارهای ببتی مرکز آمار ایران آماری و هایطرح وقت معاون یقائم الله حیذب 
 آمارهای ببتی مرکز آمار ایران آماری و هایطرحرضایی معاون وقت  للهنعمت ا 
 اقتصادی مرکز آمار ایران هایحساازاده مدیرکل دفتر  جواد حسین 
 اطالعات  فناوریهای اقتصادی وزارت ارتباطات و مجید توکل مدیرکل دفتر بررسی 
  طالعات ایرانا فناوریریزی و نظارت راهبردی سازمان س مرکز برنامهیعوی رئامیرحسین مح 
 رضا رضایی مدیرکل دفتر آمارهای گنعت  معدن و زیربنایی مرکز آمار ایرانعوی 
  گیری مرکز آمار ایراننمونه هایطرحافسانه یزدانی مدیرکل دفتر روش شناسی آماری و 
  پ وهشکده آمار معاون پ وهشیکاوه کیانی 
 اطالعات فناوریهای اقتصادی وزارت ارتباطات و عوی جاللی منش مدیرکل وقت دفتر بررسی 
 اطالعات فناوریهای اقتصادی وزارت ارتباطات و حسین مو  مدیرکل وقت دفتر بررسی 
 رزی مدیرکل وقت دفتر فرهنگی  بازرگانی و دمات مرکز آمار ایراندابراهیب معظب گو 
 آماری مرکز آمار ایران هایطرح نظارت بر داریوش محمدی مدیرکل وقت دفتر استانداردها و 
 اطالعات    فناوریهای اقتصادی وزارت ارتباطات و رسیگارم شیری معاون دفتر بر 
 اطالعات    فناوریهای اقتصادی وزارت ارتباطات و عوی اسایدانی معاون وقت دفتر بررسی 
  اطالعات   فناوریمسعود ساعی رئیس گروه دفتر توایق بودجه وزارت ارتباطات و 
 اتاطالع و فناوری واه کارشناس وزارت ارتباطات بیتا محبی 
 اقتصادی مرکز آمار ایران هایحساامحمد غالمی رئیس گروه دفتر 
 رئیس گروه دفتر آمارهای فرهنگی  بازرگانی و دمات مرکز آمار ایران امیر شوکتی 
 گیری مرکز آمار ایراننمونه هایطرحشناسی آماری ومهتاا ایرانار رئیس گروه دفتر روش 
 گنعت  معدن و زیربنایی مرکز آمار ایرانفر رئیس گروه دفتر آمارهای  حمیدرضا پویان 
 مرکز آمار ایران بهروز همراهی کارشناس معاونت اقتصادی و محاسبات موی  
 مرکز آمار ایران آماری هایطرحکریمی کارشناس دفتر استانداردها و نظارت بر   دیجه 
  اقتصادی مرکز آمار ایران هایحساامریب افشار کارشناس دفتر 
  اقتصادی مرکز آمار ایران هایحسااموراشین جوان کارشناس دفتر 
  اقتصادی مرکز آمار ایران هایحسااسارا رسولی کارشناس دفتر 
  آماری و آمارهای ببتی مرکز آمار ایران هایطرحودود کرامتی کارشناس معاونت 
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1  
 مقدم  

اقتصاد و  نقش بارز و قابل توجهی در( شودمیآورده  ICT1 این از در این گزارش پس) ارتباطات فناوری اطالعات و
های نوین ارتباطی فناوریها برابر بکارگیری اجتماع امروزی پیدا کرده است  به نحوی که شاهد بهبود عموکرد کویه ب ش

وری ارتباطات سب  افزایش بهره فناوری. دهدمیدر ایران یکی از اجزای مهب اقتصاد موی را تشکیل  ICTهستیب. ب ش 
رغب نقش مهمی ... گردیده است. عوی های اقتصادی مانند گنعت  کشاورزی  حمل ونقل  تجارت و بازرگانی وکویه ب ش
به گورت رشته  (ISIC8)های اقتصادی فعالیت المووی بینبندی دارد  اما در طبقهجهان ایران و  اقتصاد در ICTکه ب ش 
های م توت اقتصادی مانند گنعت   دمات بین رشته فعالیت ICT ب ش تعریت نشده است  بوكه یهاآنت جداگیفعال

 بازرگانی و ارتباطات پ ش گردیده است.
های ا یر در کشور ایران و شود  در سالشنا ته می ICTنقش محصوالت و  دماتی که با عنوان محصوالت و  دمات 

های تولیدی  توزیعی و افراد استااده کننده از این محصوالت ن  رشته فعالیتیتر شده است. همچندیگر کشورها برجسته
اینترنتی و  هایبا مااهیمی مانند اقتصاد نو  عصر شکوفایی دامنه ICTاند. محصوالت مورد توجه همگانی قرارگرفته

 نندگان این  دمات ارتباط تنگاتنگی دارند. ک صوگی سازی تامین
به گورت کامل به عنوان ی  ب ش اقتصادی لحاظ شود  الزم است تا حساا اقماری آن بر اساس  ICTکه برای این

شود  ز توگیه میین 8002 و1339موی  هایحسااتهیه گردد. براساس دستورالعمل سیستب  الموویبینتعاریت  استانداردها و
اند  حساا اقماری تهیه گردد. مرکزی نشان داده نشده هایحسااهای اقتصادی که به طور واضح در سنجش پدیدهكه برای 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانمیازجموه ابرات حساا اقماری 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Information and Communications Technology 
2 International Standard Industrial Classification 
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  ین ب شیب ی گیا ویكاركرد  با لحاظ  اص یموضوعات اجتماع یبرا یه اطالعات اضافیته •
  یویتكم یبندطبقه یرین شامل به كارگیگزیا جای یویب تكمیاستااده از مااه •
 یانسان یهاتیفعال یایها و مزانهیگسترش پوشش هز •
 مرتبط  یرهایها ومتغتر اطالعات با استااده از شا صقیل عمیتحو •
 یپول هایحسااوی به نظام یوتحو یكیزیف یمرتبط سا تن منابت اطالعات •

كند و از یاز طرفی به عنوان ابزاری برای تجزیه وتحویل اطالعات عمل م حساا اقماری دارای ی  نقش دوطرفه است 
طرف دیگر نقش هماهنگی آماری را برعهده دارد. در نقش تحویوی حساا اقماری  مواردی مانند تولید و محصوالت  درآمد 

. از طرفی گیرد یمتوجه قرار های ب ش مورد ها و بدهیاولیه وانتقاالت  استااده از کاالها و  دمات و درنهایت دارایی
ها درسطح کننده آمارهای مرتبط با رشته فعالیت مورد نظر  نگاهی همگن به رشته فعالیت حساا اقماری به عنوان هماهنگ

ISIC ها گیرد  اگرچه این فعالیتهای کمکی را به عنوان تولید کنندگان مجزا و مستقل در نظر نمیدارد و واحد فعالیت
 از هب جدا بوده باشند. SNAممکن است در 

 غیرپتولی درچتارچوا استتانداردهای متغیرهتای پتولی هتایوی گی دیگر تهیه حساا اقماری  ترکی  متغیرهای پولی با داده
SNA9است. از طرف سازمان همکاری( های اقتصادی وتوسعهOECD4 راهنماهایی منتشتر شتده استت کته در آن الگتوی )

ی  ICTمحصوالت 5ردیده است.ماهومی اقتصاد اطالعات لحاظ گ هتای گستره وسیت شامل س ت افزار رایانه و دستگاه  در 
   تدمات ارتباطتاتی و  ترده ایرایانتههتای ارتباطتاتی   تدمات جانبی  قطعات و لوازم مصرفی  نترم افتزار رایانته  دارایتی

 گردد. میفروشی و عمده فروشی 
شتوند  در گتروه محصوالت و  دمات دیگر در  انه تولید و مصرف متیکه طی فرآیند تولید دیگر  ICTمحصوالت و  دمات 

فروشتی و  با اشاره به محصتوالت ذکتر شتده  کته شتامل عمتده ICTگیرند. در عوض رشته فعالیت قرار نمی   ICTمحصوالت 
 شود.فروشی نیز است  تعریت می  رده

  ارزش افتزوده GDPات مهتب اقتصتادی هماننتد موی ایران در محاسب هایحساادر نظام  ICTارزش اقتصادی محصوالت 
( لحاظ شتده HFCEنا الص ب ش گنعت  تشکیل سرمایه نا الص بابت )سرمایه گذاری( و هزینه مصرف نهایی  انوار )

 تتوانمیای تهیته شتده استت کته ن موی به گونه هایحسااها و منابت اطالعاتی مورد استااده در بندیطبقهحال   ره است. به
کننتد  ا تصتاص داد.  ی که این محصوالت را تولید و یا توزیت متیهایو یا رشته فعالیت  ICTجزایی را به محصوالت  ب ش م
توسط  انوارها  ب ش دولتی و یتا تجتاری را مشت ص   ICTمند مصرف محصوالت  موی به طور نظام هایحسااهمچنین  

زا قابل دستیابی طور مج ای از قبل به افزارهای رایانه در ب ش نرم گذاری تجارید سرمایهکند. بر ی از آمارهای مهب همانننمی
 بتا تکیته بتر بررستی قرارگرفتته و معنای اقمتاری آن متورد بحت  و در ICTاین گزارش ب ش  رو در این و تهیه بوده است. از
 مالی سهب آن در اقتصاد تعیین گردیده است.  هایگورتببتی و هایپرسشنامه  گیری نمونه هایطرحاطالعات حاگل از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 System of National Accounts 
4 The Organisation for Economic Cooperation and Development 
5 Organisation for Economic Cooperation and Development – Guide to Measuring the Information 
Society(DSTI/ICCP/IIS(2005)6) 
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 المووتیبین به دلیل نقش مهب محصوالت و دمات آن در رشد اقتصادی  مورد توجه دا وتی و  ICTهای ا یر  ب شدر سال
بر تی  سازی ارتباطات در دو دهه گذشتته در ارتباط نزدیکی با پدیده اقتصاد نو و  صوگی ICTقرارگرفته است. محصوالت 
 کشورها پیدا کرده است.

 هایحستاابه نحوی طراحی شده استت تتا ایتن امکتان را فتراهب آورد تتا  6دل نظام حسابداری موی اقماری در هایحساا
اقماری تهیته شتده از ستوی  هایحساامرکزی فراهب گردد.  هایحسااهای منت   با حاظ روابط آن با اقماری برای حوزه

موتی را بتترای نشتان دادن ارزش مبتادالت محصتتوالت  هایحستاااقتصتادی مرکتتز آمتار ایتران چتتارچوا  هایحستاادفتتر 
موتی کشتور بته دلیتل  هایحستاادر اقتصاد ایران مورد استااده قرارداده است. مرتبط بودن این حستاا بتا  ICTو دمات 

 تالص دا وتی موجت  ارزشتمند شتدن ایتن اگوی اقتصاد مانند تولیتد نا هایشا صسازگاری آن با  حاظ قابویت مقایسه و
 گردیده است. هااطالعات در تحویل

 درگتد10هتا یتا پنجاه هزار کارگاه بوده است که هات هزار از این کارگاه  ICTهایبرای طرف عرضه کارگاه نظرجامعه مورد 
هدف  کشور بوده است و های اقتصادیکویه حوزه  جامعه طرح  ICTهایشا صگرفته است. در ب ش  مورد آمارگیری قرار
هتای . کتل کارگاهاقتصاد بتوده استت برای تعیین ابر ب شی آن در 7دوازده گانه مورد توگیه آنکتاد هایشا صاز آن سنجش 

گرفتته  آمارگیری قرار کارگاه مورد مراجعه و 87125 حدودمیویون کارگاه بوده است که  5/8جامعه مورد مطالعه دراین ب ش 
 .و تمام محاسبات به قیمت جاری انجام شده است است

ناشتی از  1931سال  در درگد از ارزش افزوده کل اقتصاد کشور 18/8دهنده آن است که  درب ش ارزش افزوده نتایج نشان
رشته فعالیتت  ب ش 15باشد. در مقایسه با  می 10/8تولید نا الص دا وی  بوده است. این سهب در ICTهای ب ش فعالیت
ISIC  1931 در سال ICT  بتوده درگتدی از کتل ارزش افتزوده نا تالص جایگتاه ستیزدهب را دارا  18/8با دارا بتودن ستهب
 هتتل وارزش افتزوده ب تش ستهب  در مقایسه بتاکشور نا الص ارزش افزوده از کل    ICTارزش افزوده نا الص سهب . است

تری بوده  بیش مقداردارای  درگد( 36/1 انگی ) عمومی  ش صی وسایر  دمات سهب ارزش افزوده  و درگد( 1رستوران )
 کمتری است. مقداردرگد( دارای  63/8گری مالی ) واسطهسهب ارزش افزوده و از 
 بته ب تش پستت و ICTباشد. با تاکیت  ب تش  /. می50و 57/1درتولید نا الص دا وی به ترتی  برابر با   ITو CTسهب 

در  ی/. درگتد57گردد اضافه کردن ب ش اقماری به این ب تش تنهتا موجت  افتزایش  می ب ش اقماری مشاهده و م ابرات
 درگد از تولید نا تالص دا وتی 50/1م ابرات به تنهایی  ب ش پست و در حالی کهسهب تولید نا الص دا وی گردیده است 

 اند. را به  ود ا تصاص داده کشور
است به نحوی کته  شدهتر  های ا یر پررنگدر سالکه این نقش  قابل مشاهده است ICTدرارتباط با  صوگی سازی ب ش 

 گرفته است. به ب ش  صوگی تعوق 1931سال  این ب ش در درگد 73
 ستهب ب تش بوده استت و)به قیمت جاری( میویون ریال  1010708070 کل جبران  دمات کشور برابر با 1931 در سال
ICT   ستهب استتبوده میویون ریال  89211171 یادرگد 7/1 در حدوداز آن .IT وCT  کتل جبتران  تدمات کشتور بته  از

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 System of National Accounts 
7 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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 در مجمتوع بتوده و ناتر مشتغول بته کتار 153109. ازنظتر تعتداد کارکنتان  درایتن ب تش است  درگد بوده 0/1/. و9ترتی  
 اند. میویون ریال دریافتی داشته 89211171

درگتد استت. کتل تشتکیل سترمایه بابتت  0/1 در حتدود ICTنظر تشکیل سرمایه بابت نا الص  ستهب حستاا اقمتاری  از
 درایتتن ستتال ICTمیویتتون ریتتال بتتوده استتت کتته ب تتش  1007398900 برابتتر بتتا 1931نا تتالص اقتصتتاد کشتتور در ستتال 

کل تشکیل سرمایه بابت نا الص کشتور  از  CTو ITمیویون ریال تشکیل سرمایه نا الص داشته است. سهب  80033509
 .بوده است 9/1/. و 1به ترتی  

 به پیوست این گزارش است.  CDبه گورت جود سه دربا عناوین زیر  طرحاین نتایج  هایسایر گزارششایان ذکر است 
 ICT -1931حساا اقماری دوم:  گزارش
 ICT -1931 هایشا صسوم:  گزارش
 : مطالعات تطبیقی وضمائبچهارم گزارش
موجتتود  هایدستتتورالعمل منتتابت و  ICTحستتاا اقمتتاری در حتتوزه  رایتتجمبتتاح ی همچتتون تعتتاریت وماتتاهیب  دوم ارشگتتز
حستاا اقمتاری  گترداوریشتیوی در  تجربته کشتورهای استترالیا و  هابندیطبقه  برای تهیه حساا اقماری ب ش الموویبین

ICT  حساا اقماری پایان نتایج  در ریزی برای دستیابی به این هدف و برنامه نحوه مطالعه وICT  شده است.آورده 
 آورده شده است. نتایج آن  و گرداوری 2دستورالعمل آنکتاد براساس توگیه وب ش  هایشا ص سوم گزارش
را شتامل   ICT ب تش یهتافرادادهمتورد  متورد نیتاز درنیتز ضتمائب و دستورالعمل آنکتتاد و مطالعات تطبیقی  چهارم گزارش
 .شودمی
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 UNCTAD 
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 ICTریزی اجرای رر   بر ام   مطالعا  

ریزی به عمتل آمتد بینی شده  برنامه برای عمویاتی شدن مراحل پیش  ICTاقماری  پس از تصوی  اجرای طرح تهیه حساا
 گترداوری  شناستائی و اجرایتی دهتی ستا تارو اجرای طرح مطابق با آن آغاز گردیتد. درمرحوته اول اقتداماتی نظیتر ستازمان

 گترداوری هتایروشتعیتین   ICTمطالعه مستندات و ترجمته منتابت انگویستی  تعیتین پوشتش ب تش   مدارک و مستندات
 سنجی آماری توسط گروه مطالعات انجام شد. اطالعات  تعیین اقالم آماری و امکان

   مطالع  مدارک   مستادا   گر ا ریناااایی،  1-1
مدارک و مستندات دا وی و ارجی بررسی و مطالعه شد. بتا توجته بته عتدم وجتود مستتندات بته  ICTبرای شنا ت ب ش 

بته زبتان  منتدانعالقهزبان فارسی  اتکای این مطالعه بر مستندات انگویسی است که بر ی از این مستندات بترای استتااده 
 توان به شرح زیر نام برد: میفارسی برگردانده شد. بر ی از مستندات را 

  8002موی ویرایش سال  هایحساانظام 
 0های اقتصادی ویرایش فعالیت الموویبین بندیطبقه  
  هایحسااتجربه کشور استرالیا: برآوردهای تجربی نظام ( موی استرالیاASNA) 
  دستورالعمل تهیه آمارهای اقتصادی ب ش ارتباطات 
  وضعیت حساا اقماریICT  آفریقای جنوبی 
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 رراحی ااختار اجرایی رر  1-1
به ریاست راهبری د. سازمان اجرایی طرح عبارت از ی  ستاد یطوبای را میانجام هری  از مراحل طرح  سازماندهی وی ه

و کارشناسان    مشاوران  مدیراناطالعات فناوری و ارتباطاتکه اعضای آن را معاون وزارت  بودرئیس مرکز آمار ایران 
  هماهنگی  نظارت و  ریزی  هدایت   برنامهگذاری . این ستاد وظیاه سیاستدادندمیآمار ایران تشکیل  و مرکز  انه وزارت

 موضوعی و فنی را بر هایطرحها  بررسی و تصوی  کویات ها و کمیتهها و وظایت گروههمچنین بررسی و تصوی  فعالیت
 اند.ستاد به شرح نمودار زیر فعالیت كردههای کاری زیر نظر گروه ها وکمیته یعهده داشته است. بر 

 
 ICT  هایحساب  یت  یرر  مل ییاازما  اجرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ICTپونش بخش حساب اقماری  9-1
 

شا ص محوری مورد  16در سه ب ش تقاضا  عرضه و واردات و گادرات قابل سنجش است. بر این اساس  ICTب ش 
 شناسایی قرار گرفته است: 

 تقاضا( طرفتوسط ب ش بازرگانی )  ICT دوازده شا ص برای استااده از  -1
 عرضه( طرف) ICTدو شا ص برای ب ش پولی  -2
 شا ص برای ب ش تجارت  ارجیدو  -3

 ICTااجش ررف تقاضای  1-9-1
های م توت های م توت و نحوه حضور آن در ب شدر رشته فعالیت ICTها  نسبت ناوذ ب ش  بر اساس این شا ص
ها به شا ص است. این شا ص 18از بُعد تقاضا  شامل  ICT هایشا صگردد. فهرست اگوی  اقتصادی تعیین می

 راهبري ستاد

 

كميته پردازش و 

 استخراج

شناسي و  كميته روش 

 هاي آمارگيريطرح

هاي كميته حساب     

ICT و نظارت    

كميته هماهنگي و 

 مدیریت امور اجرایي
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گیرد. استااده گورت کسر  وی گی مورد نظر و در م رج آن  جامعه مرجت قرار می که در است  به نحویگورت ی  نسبت 
ها  اندازه تغییرات و سایر متغیرهای قابل از نسبت به جای اعداد مطوق  مقایسه اطالعات حاگل از رشته فعالیت

 عبارتند از: مذکورشا ص  18کند. را تسهیل می بندیطبقه
B1 : استااده کننده از رایانه  ینسبت واحدها 

B2 كنندیكه از رایانه استااده م ی: نسبت كاركنان 

B3 كنندینترنت استااده میی که از ای: نسبت واحدها 

B4 كنندینترنت استااده میكه به گورت معمول از ا ی: نسبت كاركنان 

B5 تیوا سا ی: نسبت واحدهای دارا 

B6 نترانتیا یدارا ی: نسبت واحدها 

B7 كنندیافت مینترنت دریق ایی كه ساارشات  ود را از طری: نسبت واحدها 

B8 دهند می روی اینترنت قرار : نسبت واحدهایی كه ساارشات  ود را بر 

B9 یكنند با توجه به نوع دسترسینترنت استااده میی كه از ای: نسبت واحدها  

B10 ی: نسبت واحدهای داراLAN   

B11 : اكسترانت یدارا ینسبت واحدها 

B12  ( امور بانکی  برحس  نوع فعالیت )دریافت ایمیل کنندنترنت استااده مییااز : نسبت واحدهایی كه... 

فرعی نیز قابل تعریت است. به منظور نشان دادن شکاف دیجیتالی در مناطق م توت  هایشا صها   برای همه شا ص
شامل   1بندی نشان داد. جدول  نتایج را به گورت مناطق جغرافیایی مورد طبقه توانمیکشور مانند شهری و روستایی  

 .گورت بگیرد هاآن ازآمارگیری   که باید در این ب ش است هاییرشته فعالیت
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 ICTطرف تقاضای  در ISIC REV.4 بندیطبقهکدهای نهایی شده براساس  -1جد ل 
 کد ب ش  ردیت 

   ماهیگیری  کشاورزی  جنگوداری و -الت  1
   تولید گنعتی )سا ت( -پ 1

 الکترونیکی ونوری   ایرایانهتولید محصوالت  -86  
 تولید تجهیزات برقی -87  
بندی نشده درجای آالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین -82  

 دیگر
 تولید وسایل نقویه موتوری  تریور ونیب تریور-83  
 تولید سایر تجهیزات حمل  ونقل -90  

   سا تمان -ج 9
 و  یعمده فروشی و  رده فروشی؛ تعمیر وسایل نقویه موتور-چ

 موتورسیکوت
عمده فروشی و  رده فروشی؛ تعمیر وسایل نقویه -05
 و موتورسیکوت یموتور

و موتور  یعمده فروشی بجز وسایل نقویه موتور-06
 سیکوت
و  یموتور یبه جز وسایل نقویه رده فروشی  -07

 موتورسیکوت
   یحمل و نقل و انباردار -ح  4
    دماتی مربوط به تامین جا و غذا یهافعالیت -خ 5
 های پولی گریسایر واسطه -6013 مالی و بیمه یهافعالیت -ذ 6
   امالك و مستغالت یهافعالیت -ر 1
     عومی و فنییا حرفه یهافعالیت-ز 1
   و  دمات پشتیبانی یادار یهافعالیت -ه 3
   آموزش -ش 12

 آموزش پیش دبستانی وابتدایی -251  
 آموزش متوسطه  -258  
 آموزش عالی  -259  

 پشتیبانی آموزش  هایفعالیت-2550   11 
   اجتماعی یمربوط به سالمت انسان و مددکار یهافعالیت-ص 11

   تاریحهنر  سرگرمی و -ض 19
    انوارها  -ظ 14
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  ICTعرض  ررفااجش  1-9-1
و محصوالت آن  ICTانگر ب ش یکه ب دهدمیرا تشکیل  ICTهسته اگوی نظام حسابداری  ICTسنجش طرف عرضه 

عمده فروشی   های گنعتدر ب ش ICTهای اقتصادی )کاالها و دمات( است. این امر مستوزم پوشش رشته فعالیت
شامل  ICTهای اقتصادی  اطالعات کویدی ب ش است. همانند سایر فعالیت ایرایانهارتباطات و  دمات    ICTکاالهای
وری است. این نیروی کار و عموکرد اقتصادی ب ش مانند درآمد  ارزش افزوده و بهره  تولید کاالها و  دمات هایشا ص

 تکمیوی پوشش داده  واهد شد.آمارگیری م توت و اطالعات ببتی  هایطرحقسمت از طریق اجرای 
 عبارتند از: ICTدو شا ص محوری طرف عرضه 

 :ICT1 سهب نیروی کار ب شICT در اقتصاد 
:ICT2 ب ش سهب ارزش افزوده ICT در اقتصاد 

 ICTااجش تجار  خارجی ااالها  خدما   9-9-1
بوده و منبت دریافت اطالعات مورد نیاز  گمرک جمهوری  HS بندیطبقهمورد استااده در ب ش تجارت  ارجی   بندیطبقه

 عبارتند از: ICTاسالمی ایران است. دو شا ص محوری سنجش تجارت  ارجی کاالها و دمات 
ICT3 ب ش : سهب کاالهای وارداتی ICT کل واردات  از 
ICT4  ب ش: سهب کاالهای گادراتی ICT کل گادرات  از
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9 

 ICTحساب اقماری  ماتخب از  تایج

گیرنتد  تعیتین گردیتده استت. ایتن قترار متی   ICTحساا اقماری با توجه به این موضوع که چه کاالهتا و  تدماتی در حتوزه 
و  دمات ارتباطتاتی  ایرایانههای م ابراتی   دمات افزار رایانه  داراییافزار رایانه  نرممحصوالت در حقیقت شامل س ت

-است. ی  حساا اقماری در بردارنده جزئیات مربوط به عرضه و تقاضای این محصوالت استت و همچنتین ارزش افتزوده

افزاینتد را به اقتصاد می   ICTو تولید نا الص موی    ICTمستقیمی که این محصوالت از طریق ارزش افزوده نا الص  یها
 نتتایجبترای درک جتداول  ICTو ب ش  ب ش اقماریو تعریت  CT,ICT ITتعریت  ن جاای در .دهدمیمورد بررسی قرار 

 .است آورده شده
 ICT  (ICTشامل س ت ) ارائته اطالعتات  انتقتال و  ستازی اطالعتات ذ یتره هایرستانه افتزار  شتبکه و افزار  نرم

 .(ITU و )تعریت مشترک بان  جهانی باشد می دمات مرتبط  شامل متن  داده  گدا  تصویر و
 IT شود. می ها اطالق ارائه داده سازی  پردازش و آوری اطالعات  ذ یره به س ت افزار  نرم افزار  جمت 
 CT شود. اطالق می هاآن دمات مربوط به  ای و کابوی  ماهواره های موبایل و شبکه های م ابراتی و به سیستب 
 است در گاحه بعداین گزارش تجمیت شش گروه اگوی اشاره شده  منظور از ب ش اقماری در. 
 ب ش منظور از ICT است ب ش اقماری به اضافه  پست ب ش ارتباطات و. 

استاس  بر تی از ایتن اطالعتات بتر حاگتل شتده استت. آمتارگیریاجرای  شیوه ببتی و آمار است راج شده به دو اطالعات و
 دولتتی آورده شتده ICT  صوگتی و ICT تحتت عنتاوین هتاآنکه اطالعات مربتوط بته است ی هایمالی شرکت هایگورت
طرح اجرا شتده بترای  ششاست راج شده از  هایسایر اطالعات مبتنی بر داده و است 61 و 59کدهای  برگیرنده در است و

شتش گتروه اگتوی بته شترح زیتر  در 8 ارائه شده درجدول شتماره بندیطبقهبراساس  هاآنباشد که اطالعات  طرف عرضه می
 :شودمی بندیطبقه
 (68ارائه مشاوره )کد  دمات برنامه نویسی و .1
 (691 )کد وا های  پرتالهامیزبانی داده  دمات پردازش و .8
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 (351 9980)کدهای  تعمیر رایانه وتجهیزات ارتباطی نص  و .9
 (8730 8798 8791   8620  8690 8680 8610نوری )کدهای  الکتریکی و  ای تولید محصوالت رایانه .0
 (0658 0651م ابراتی )کدهای  قطعات الکترونیکی و  تجهیزات جانبی  عمده فروشی رایانه .5
 (788 781)کدهای  ICTتحقیق وتوسعه شامل پ وهشگاه  .6

 به طرق زیر مورد بررسی قرارداد: توانمیرا  ICTحساا اقماری 
  پوشش ب ش 
 ارزش افزوده 
  تعداد کارکنان وجبران  دمات 
 تشکیل سرمایه 

به قیمت بازار بعد از کسر هزینه کاالهتا و  تدمات متورد  ICTارائه کننده ارزش نهایی محصوالت    ICTتولید نا الص موی 
 است.  هاآناستااده در تولید 

 ICTبخش  افز  ه ارزش 1-9
 (ISIC3)های اقتصادی فعالیت الموویبینبندی  در اقتصاد ایران و جهان دارد  در طبقه ICTرغب نقش مهمی که ب ش  عوی

گیبه گورت رشته فعال های م توت اقتصادی مانند گنعت  بین رشته فعالیت ICTبوكه   تعریت نشده است یا نهات جدا
بندی  طبقات م توای از این طبقهدر  ICTکنندگان محصوالت تولید و بازرگانی و ارتباطات پ ش گردیده است   دمات
 اند.ت قرار گرفتهیرشته فعال

تحت تابیر تغییرات حاگوه در میزان مالیتات و یارانته تعوتق گرفتته بته  ICTارزش افزوده نا الص رشته فعالیت محصوالت 
د  در نتیجته ی گوناگون متاتاوت باشتهاناهای م توت و در زمست. این امر ممکن است در بین رشته فعالیتیمحصوالت ن
 ICTتولیدات است. ارزش افزوده نا الص در ارزش  هارشته فعالیتسهب   گیریموی برای اندازه هایحسااروش ترجیحی 

در ارزش افتزوده نا تالص از  ICTدرگد از کل ارزش افزوده نا تالص اقتصتاد استت و ستهب  18/8برابر با  1931در سال 
 ندارد.  چندانی فاگوه( 10/8سهب آن در تولید نا الص دا وی )

هتای و نیز ماهیت فعالیت ICTارزش افزوده کل اقتصاد و ارزش افزوده ب شی از اقتصاد که با توجه به تعریت  8جدول  در
 .شده استمذکور در فوق تعیین شده است  ارائه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 International Standard Industrial Classification 
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 (1931سال  -میویون ریالارقام به   به قیمت جاری) در اقتصاد کشور  ITو  ICT CTسهب ارزش افزوده ب ش  -1جد ل 
 ا ر ) رصد( ارزش )میلیو  ریال ( نر 

 ارزش افز  ه ال اقتصا 

 تولید  اخالص  اخلی اقتصا 

ICT  ارزش افز  ه بخش 

CT ارزش افز  ه بخش 

IT ارزش افز  ه بخش 

 ارزش افز  ه اقتصا   ر ICTا ر ارزش افز  ه بخش 
 ارزش افز  ه اقتصا   ر CTا ر ارزش افز  ه بخش 
 ارزش افز  ه اقتصا   ر ITا ر ارزش افز  ه بخش 
ICT ا ر  ر تولید  اخالص  اخلی بخش 

CT ا ر  ر تولید  اخالص  اخلی بخش 
IT  ا ر  ر تولید  اخالص  اخلی بخش 

 

 های اقتصادی  مرکز آمارایرانمنبت :دفتر حساا     
 

 

  

 از ارزش افزوده کل اقتصاد  ICTسهب ارزش افزوده حساا اقماری -1نکل 

بته گتورت مجتزا آورده شتده استت. براستاس ایتن جتدول  و پستت ب ش ارتباطتات سهب ب ش اقماری و 9درجدول شماره 
 در /. درگتد متعوتق بته ب تش اقمتاری استت. 52و و پستت درگد از ارزش افزوده اقتصاد متعوق به ب ش ارتباطات 55/1

طتور کته در  همتاناستت.  شتدهتاکی   ICTاز کل ب ش و پست سهب ب ش ارتباطات  سهب ب ش اقماری و 8شکل شماره 

۹۷/۸ ٪ 

۲/۱۲ ٪ 

 ICTارزش افزوده بخش 
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آن  باقیو  و پست متعوق به ب ش ارتباطات ICTکل ب ش درگد از سهب ارزش افزوده  79مش ص است   8شکل شماره 
 گیرد.می درگد به ب ش اقماری تعوق  87یعنی 

 میویون ریال( -)به قیمت جاری  1931در اقتصاد کشور در سال  و پست ب ش ارتباطات و اقماری ب شسهب  -9جد ل 

 ارزش افزوده سهب در ارزش افزوده  شرح
 اقتصاد

تولید نا الص  سهب در
  دا وی

55/154/1 پست و ارتباطاتب ش 

 51/251/2 اقماری  ب ش

 های اقتصادی  مرکز آمارایرانمنبت :دفتر حساا              
 

 
 

 
 ICTاز ارزش افزوده حساا   ICTسهب ارزش افزوده ب ش اقماری -1نکل 

نشتان و پست به تاکی  ب ش اقماری و ب ش ارتباطات  ICTستانده و مصرف واسطه حساا اقماری  0درجدول شماره 
هتا بترای تولیتد کاالهتا   سهب مصرف واسطه به ستانده که نشان از مصرف نهادهشودمیطور که مشاهده داده شده است. همان

آن استت کته ب تش  نشتان دهنتدهاین امر  و/. است 58/. و درب ش اقماری 01و پست و دمات دارد  درب ش ارتباطات 
 دارد.و پست مصارف واسطه بیشتری نسبت به ب ش ارتباطات   اقماری

  

بخش ارتباطات و 
 پست
٪۷۳ 

 بخش های اقماری 
٪۲۷ 
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  و پست به تاکی  ب ش اقماری وب ش ارتباطات ICT طه و نسبت مصرف واسطه به ستانده ب شستانده  مصرف واس -4جد ل 
 (1931سال  -ارقام به میویون ریال  به قیمت جاری)

سهب مصرف واسطه  ارزش افزوده مصرف واسطه  ستانده  شرح
  (I/O)ازستانده

ICT 00./بخش

   پست بخش ارتبارا 

58./ اقماری بخش

 های اقتصادی  مرکز آمارایرانمنبت :دفتر حساا        
 

نسبت  ITاین اساس ب ش  بر بوده و  CTبیشتر از مصرف واسطه ب ش ITمصرف واسطه ب ش  5براساس جدول شماره 
 تولیدات و دمات  ود داشته است. در هامصرف بیشتری از نهاده  CTبه ب ش

 ITو  CTبه تاکی  ICTب ش  ستانده به  ستانده  مصرف واسطه و نسبت مصرف واسطه -5جد ل 
 (1931سال  -میویون ریال)ارقام به 

سهب مصرف واسطه از 
   (I/Oستانده )

 شرح ستانده مصرف واسطه ارزش افزوده

00/0 106,871,055 115,075,870 861,706,983  ICTب ش 
09/0     CTب ش   
02/0     ITب ش   

 های اقتصادی  مرکز آمارایرانحساامنبت :دفتر      
 

 ICT بخش ر    بخش   لتی ا ر بخش خصوصی 1-9
هتای ستازی شترکت های  صوگی م ابراتی مانند رایتل  ایرانستل  تالیتا بته عرگته م تابرات و نیتز  صوگتیورود شرکت

تر سا ته استت. در ستال را پررنگ ICTآن  نقش ب ش  صوگی در ارزش افزوده ب ش  هایم ابرات ایران و زیرمجموعه
کنتون یحال درگد بوده است  در 9در حدود  ICTب ش سهب ب ش  صوگی از کل ارزش افزوده  1920 كته ایتن ستهب هتب ا

 رسیده است. درگد 73 به ICTب ش کامالً معکوس شده و سهب ب ش  صوگی از 
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  ICT بخش از  لتی بخش    خصوصیبخش ا ر اتا ده، مصرف  ااط    ارزش افز  ه  -6جدول 

سهب از مصرف  سهب از ستانده  شرح
 واسطه 

 سهب از ارزش افزوده

 ICT 100 100 100بخش 

 81 5 10   لتیبخش 

 73 35 26 خصوصیبخش 

 مرکز آمارایران  اقتصادی هایحساامنبت : دفتر                 

 
 ICT ارزش افزوده ب ش از  صوگی و ب ش دولتی سهب ب ش -9نکل 

 

 های اقتصا ی  مقایس  ارزش افز  ه  اخالص بخش 9-9
رشتته  ب تش 15آورده شده است. در مقایسه بتا  اگوی اقتصاد ب ش 15های اقتصاد به تاکی  ارزش افزوده ب ش 7درجدول شماره 

جایگتاه  1931درگتدی از کتل ارزش افتزوده نا تالص در ستال  18/8اطالعاتی و م ابرات با دارا بودن سهب  فناوری   ISICفعالیت
 و ستایر  تدمات عمتومی  ش صتی  درگتد( 1رستتوران ) از ستهب هتتل و ICTب تش باشد. ارزش افزوده نا الص  میسیزدهب را دارا 
 تری است. درگد( دارای سهب کب 63/8بوده و از واسطه گری مالی ) درگد(دارای سهب بیشتری 36/1 انگی )

  

  صوگی

۷۹% 

 دولتی

۲۱% 
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 (به قیمت جاری)1931های اقتصادی در سال سهب ب ش ارزش افزوده و -1جد ل 

)میلیو   ارزش افز  ه  ام بخش 
 ریال(

 ) رصد( ا ر

 یریگی  ماه ی ار، نكار، جاگلیكشا رز

 معد 

 صاعت 

  یعی  آب، برق   گاز ربیتأم

 ااختما  

     كاالهایل  قلیر  اای  تعم ی، خر ه فر نیعمده فر ن

 هتل   راتورا 

  یحمل    قل، ا بار ار

 پست   مخابرا 

 یمال یهای ااط  گر

 خدما  كسب   كار    یمستغال ، كرا

 امور عمومی   خدما  ن ری

 آموزش

 یاجتماع یب دانت   مد كار

 ی  خا گ ی، نخصیر خدما  عمومیاا

 هاجمع ارزش افز  ه بخش

ICT بخش 

 های اقتصادی  مرکز آمارایرانمنبت :دفتر حساا                  

 ICTاجزای حساا اقماری  0-9
 .بتته تاکیتت  آورده شتتده استتت  ICT ب تتش   اجتتزای ستتتانده  مصتترف واستتطه و ارزش افتتزوده حستتاا2در جتتدول شتتماره 

و پتس از آن عمتده فروشتی  باشتد متی (ریتال هزارمیویتارد 67بیشترین سهب ارزش افزوده متعوق به ارتباطات  صوگی )بتا 
 . گیرد می رده دوم قرار در ریال( هزارمیویارد 91 )با ICTتجهیزات 
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 ICTاز کل ب ش هاب شسهب اجزای ستانده  مصرف واسطه و ارزش افزوده  -1جد ل 
نسبت مصرف واسطه به 

 ستانده
ارزش 
 افزوده

مصرف 
 واسطه 

 شرح ستانده 

 ICTب ش  100 100 100 00

 ارتباطات دولتی  79/18 12/0 02/13 10

 ارتباطات  صوگی  66/50 00/52 67/51 07

 پست دولتی 83/1 73/0 62/1 87

 پست  صوگی  87/0 82/0 86/0 06

 ی مشاورهنویسی و ارائه دمات برنامه 93/0 86/0 50/0 83

 وا هایها پرتالمیزبانی داده  دمات پردازش و 15/0 03/0 80/0 87

 تجهیزات ارتباطی  و تعمیر رایانه  نص  و 68/0 50/0 71/0 96

 نوری و نیکی  و ای  الکتر تولید محصوالت رایانه 00/11 93/80 97/0 73

عمده فروشی رایانه  تجهیزات جانبی  قطعات الکترونیکی  00/12 05/15 18/81 96

 م ابراتی و 
 آمارایرانهای اقتصادی  مرکز منبت :دفتر حساا     

 ICTبخش تعدا  اارااا    جبرا  خدما   5-9
 در حتدوداز آن  ICT سهب ب تش و میویون ریال بوده است  کل جبران  دمات کشور برابر با  1931 در سال

دراقتصتاد  ICTدهنده سهب و میتزان جبتران  تدمات ب تش نشان 3باشد. جدول شماره  میمیویون ریال  یا  1٫7

 است.  1931 در سالکشور 

 (به قیمت جاری) 1931و سهب آن در جبران  دمات کل کشور سال   ITو ICT   CTب شجبران  دمات  -3جد ل 
 سهب ارزش )میویون ریال( شرح 

1,010,708,070 جبران  دمات کارکنان کل اقتصاد*

ICT جبران  دمات ب ش 

IT 0,717,037جبران  دمات ب ش 

CT جبران  دمات ب ش 

7/1 کل اقتصاد از ICTسهب جبران  دمات ب ش 

9/0 کل اقتصاد از ITسهب جبران  دمات ب ش 

0/1 کل اقتصاد از CTسهب جبران  دمات ب ش 

 مرکز آمارایران  اقتصادی هایحساامنبت :دفتر      
 نیست قطعیارقام میزان جبران  دمات کل کشور * 
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 ICTجبران  دمات ب ش  -4نکل 

 
 وع اارگاه  ،می  هزیا أمابع اصلی ت ،ی مدیریت برحسب  حوه ICT هایاارگاه 6-9

   حوه مدیریت
آن  یجتدول نشتان دهنتدهایتن برحس  نحوه متدیریت کارگتاه آورده شتده استت.  ICTب ش  هایکارگاه 10درجدول شماره 

درگد بته گتورت  1و درگد به گورت عمومی  9  به گورت  صوگی ICT ب ش هایدرگد کارگاه 36 در حدوداست که 
  .شودمیتعاونی اداره 

 1931سال  -تیریمد ی برحس  نحوه ICT یهاكارگاه تعداد -12جد ل 
 جمع یعموم یتعا   یخصوص شرح

 قطعا  الکتر  یکی  مخابراتی ،تج یزا  جا بی ،عمده فر نی رایا  

 الکتر  یکی   وری ،یا   اتولید محصوال  رای

  فاتر خدما  ارتباری

 مشا ره ی   ارائ  یسی وخدما  بر ام 

5  ب هایپرتال ،هاخدما  پر ازش  میزبا ی  ا ه

 تج یزا  ارتباری تعمیر رایا      صب  

 خدما  ایاتر ت

 جمع ال

 مرکز آمار ایران  اقتصادی هایحساامنبت: دفتر 

جبران خدمات  

کارکنان سایر 

 بخش های اقتصاد

٪۹۸/۳ 

جبران خدمات بخش 

ICT 

۱/۷ ٪ 
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  ICTبخش  تشکیل ارمای  ثابت  اخالص 1-9
درگد است. کل تشکیل سرمایه اقتصاد کشور در سال  ICT 0/1ازنظر تشکیل سرمایه بابت نا الص  سهب حساا اقماری 

میویون ریال تشتکیل سترمایه  دراین سال  ICTمیویون ریال بوده است که ب ش  برابر با  1931

را از کل تشکیل سرمایه بابت نا تالص اقتصتاد  9/1 /. و1به ترتی   CTو IT هایدراین میان ب ش نا الص داشته است.
 اند. به  ود ا تصاص داده

 (به قیمت جاری)1931 در سالCT  و IT,ICTب ش تشکیل سرمایه بابت نا الص  -11جد ل 
 ارزش )میویون ریال( شرح 

 تشکیل ارمای  ثابت  اخالص ال اقتصا 

ICT تشکیل ارمای  ثابت  اخالص بخش 

IT تشکیل ارمای  ثابت  اخالص بخش 

CT تشکیل ارمای  ثابت  اخالص بخش 

4/1  ر اقتصا  ICTا ر تشکیل ارمای  ثابت  اخالص بخش  

1/2  ر اقتصا  ITا ر تشکیل ارمای  ثابت  اخالص بخش  

9/1  ر اقتصا  CTا ر تشکیل ارمای  ثابت  اخالص بخش  

 مرکز آمار ایران  اقتصادی هایحساامنبت: دفتر               

 
 دراقتصاد کشور ICTسهب تشکیل سرمایه بابت نا الص ب ش  -5نکل 

 مرکز آمار ایران  اقتصادی هایحساامنبت: دفتر      

تشکیل سرمایه ثابت  

 ناخالص کل اقتصاد

٪۹۸/۶ 

تشکیل سرمایه ثابت  

 ICTناخالص بخش 

٪1۴ 
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   ICT المللیبی تجار   1-9
 ستال درتریویون دالر بوده است. این آمتار  8بالغ بر  8018در سال UNCTADبنا به آمار    ICTواردات کاالها و  دمات 

تتاپ  های هوشمند  لپ های همراه  گوشی مانند توان ICTتریویون دالر بوده است. براین اساس کاالهای  2/1بالغ بر  8011
دهنتده آن استت دهد. آمارهای ا یر نشتان میدرگد از کل تجارت جهانی را تشکیل  11تبوت  مدارهای الکترونیکی و غیره 

انتد. بتین  آن را بته  تود ا تصتاص داده درگتد50 یعنتی ICTاز واردات کاالهتای که کشورهای درحال توسعه بیش از نیمتی 
کشورهای   صوص دره به افزایش تقاضای تجهیزات ارتباطی ب  ICT تر رشد تجارت کاالهایبیش 8011-8018 هایسال
 شد. حال توسعه مربوط می در
میویارد دالر رستید. جالت   101پردازنده اطالعات به های ها و سایر دستگاهواردات جهانی نوت بوک  تبوت 8018سال  در

انتد و دوستوم گتادرات درایتن داشتته ICTی نقتش پیشترو در تولیتد کاالهتای یتوجه است که کشورهای درحتال توستعه آستیا
استوواکی  کشورها تولید گردیده است. اقتصادهای شترق و جنتوا شترق آستیا بته همتراه پتنج کشتور اروپتایی جمهتوری چت 

 آیند. میبه شمار  ICTجزو گادرکنندگان اگوی کاالهای  رهیب اشغالگر قدس ن  ایرلند  مالت  اسوواکی ومجارستا
میویارد دالر را تجربه کرد. یعنتی ستطح واردات  98/9  کسری 1931در کشور ایران در سال   ICT الص مبادله محصوالت 

میویتون دالر( بتوده  0/07)  ICTتتر از گتادرات محصتوالت میویارد دالر بتیش 98/9میویارد دالرICT  (97/9   )محصوالت 
 است.
 . شودمیدرگد از کل گادرات را شامل  ICT  15/0درگد از کل واردات  و گادرات  ICT  8/6واردات 

تترین اقتالم گتادرات  را تشتکیل داده استت. بتیش ICTدرگتد از واردات  7/07  یتجهیزات رادیتویی  توویزیتونی و ارتبتاط
ICT  بوط به محصوالت رسانه و کاالها و قطعات متارقه   مرICT   میویون دالر استت. ایتن دو قوتب  3/15و  2/88به میزان

 دهد.  میتشکیل  1931را در سال  ICTدرگد از کل گادرات  21به طور ترکیبی 
 

 )ارقام به دالر(1931 در سال ICTواردات و گادرات محصوالت  -11جد ل 

 شرح ارزش
 ICTگادرات محصوالت 

 ICTواردات محصوالت 
 ICTتجارت  الص 

  کل گادرات اقتصاد )غیرناتی(
 کل واردات اقتصاد 

 مرکز آمار ایران  اقتصادی هایحساامنبت: دفتر                      
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 1931در سال   ICTها از کل واردات  واردات زیرب شسهب  -6نكل 

 

ماشین آالت اداری،  

 ۶٪,  حسابداری و محا سباتی

تجهیزات رادیویی، تلویزیونی 

 ٪ ۴۸, و ارتباطاتی

کاالها و قطعات متفرقه 

, فناوری اطالعات و ارتباطات

۴2 ٪ 

مخابرات، پخش برنامه رادیو و 

 ٪ 3, تلویزیون و اطالعات

 ,  محصوالت رسانه و محتوا

 ٪1 



  


