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 اطالعات کلی طرح
بهه دلیهل نقهش مههم آورده مهی شهود(  ICTبهه اختصهار  بعد ازاین)که  اطالعات وارتباطات فناوریبخش  ،اخیر هایدرسال

ارتباط نزدیکی با  ICTقرارگرفته است. محصوالت  المللیبینمورد توجه داخلی و ،محصوالت وخدمات آن در رشد اقتصادی
 پدیده اقتصاد نو و خصوصی سازی ارتباطات در دو دهه گذشته دربرخی کشورها پیدا کرده است.

 هایحسهاباحی شده اسهت تها ایهن امکهان را فهراهم آورد تها به نحوی طر 1دل نظام حسابداری ملی اقماری در هایحساب
اقماری تهیهه شهده از سهوی  هایحسابمرکزی فراهم گردد.  هایحسابمنتخب با حفظ روابط آن با  هایبرای حوزهاقماری 
ملهی را بههرای نشهان دادن ارزش مبهادالت محصههوالت  هایحسهاباقتصهادی مرکههز آمهار ایهران چههارچوب  هایحسهابدفتهر 
بهه دلیهل  کشهور ملهی هایحسهابدر اقتصاد ایران مورد استفاده قرارداده است. مرتبط بودن این حسهاب بها  ICTمات وخد

اصلی اقتصهاد ماننهد تولیهد ناخهالص داخلهی موجهب ارزشهمند شهدن ایهن  هایشاخصحفظ قابلیت مقایسه وسازگاری آن با 
 گردیده است .هااطالعات در تحلیل

به دست آمده اسهت. از جملهه ایهن منهابع مهی تهوان بهه  ICTاز منابع گوناگون مرتبط با اطالعات  نتایج این طرح با استفاده
 :همانند موارد زیر اشاره کرد  ICTاجرا شده در بخش عرضه هایطرح
 مشاوره ی و ارائه یسینوخدمات برنامه .1
 وب هایپرتال ،هاخدمات پردازش ومیزبانی داده .8
 باطینصب وتعمیر رایانه وتجهیزات ارت .3
 الکترونیکی ونوری ،ای تولید محصوالت رایانه .4
 قطعات الکترونیکی ومخابراتی ،تجهیزات جانبی ،عمده فروشی رایانه .5
 خدمات اینترنت .6
 دفاتر خدمات ارتباطی .7

ازدیگهر   ICTتحهت پوشهش حهوزه  هایوسازمان هاشده از سوی شرکت تکمیل هایمالی وپرسشنامه هایصورتاستفاده از 
پنجاه ههزار کارگهاه بهوده اسهت کهه هفهت   ICTهایطرف عرضه کارگاهبرای ح بوده است. جامعه مورد مراجعه منابع این طر

 ههایجامعهه طهرح کلیهه حوزه  ICTهایشهاخصمورد آمارگیری قرارگرفته است. در بخش  درصد14یا  هاهزار از این کارگاه
بهرای تعیهین اثهر بخشهی آن  8مهورد توصهیه آنکتهاد دوازده گانهه هایشهاخصبوده است وهدف از آن سنجش  کشور اقتصادی

 871125 میلیهون کارگهاه بهوده اسهت کهه قریهب 5/8جامعه مورد مطالعهه درایهن بخهش  هایدراقتصاد بوده است . کل کارگاه
 در این طرح کلیه محاسبات به قیمت جاری انجام شده است. آمارگیری قرارگرفته است. کارگاه مورد مراجعه و
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1  
 مقدمه 

اطالعات و ارتباطات نقش بارز و قابل توجهی دراقتصاد و اجتماع امروزی پیدا کرده است، به نحوی که شاهد  ناوریف
در ایران یکی از اجزای مهم  ICTهای نوین ارتباطی هستیم. بخش فناوریبراثر بکارگیری  هابخشبهبود عملکرد کلیه 

ی اقتصادی مانند صنعت، کشاورزی، هابخشوری کلیه افزایش بهرهارتباطات سبب  فناوری. دهدمیاقتصاد ملی را تشکیل 
دارد، اما در جهان ایران و  اقتصاد در ICTرغم نقش مهمی که بخش ... گردیده است. علی حمل ونقل، تجارت و بازرگانی و

گانهیبه صورت رشته فعال (ISIC3)های اقتصادی فعالیت المللیبینبندی طبقه  بخش است، بلكه تعریف نشده یات جدا
ICT های مختلف اقتصادی مانند صنعت، خدمات بازرگانی و ارتباطات پخش گردیده است.بین رشته فعالیت 

های شود، در سالاطالعات وارتباطات شناخته می فناورینقش محصوالت و خدماتی که با عنوان محصوالت و خدمات 
های تولیدی، توزیعی و افراد استفاده کننده ن، رشته فعالیتیت. همچنتر شده اساخیر در کشور ایران و دیگر کشورها برجسته

اطالعات وارتباطات با مفاهیمی مانند اقتصاد نو،  فناوریاند. محصوالت از این محصوالت مورد توجه همگانی قرارگرفته
 دارند. کنندگان این خدمات ارتباط تنگاتنگی اینترنتی و خصوصی سازی تامین هایعصر شکوفایی دامنه

به صورت کامل به عنوان یک بخش اقتصادی لحاظ شود، الزم است تا حساب اقماری آن بر اساس  ICTکه برای این
شود  ز توصیه میین 8002و 1333ملی  هایحسابتهیه گردد. بر اساس دستورالعمل سیستم  المللیبیناستانداردها وتعاریف 
اند، حساب اقماری تهیه گردد. مرکزی نشان داده نشده هایحساباضح در های اقتصادی که به طور وكه برای سنجش پدیده

های چارچوب فعلی فراتر از محدودیت به صورتیملی  هایحسابتهیه حساب اقماری، منجر به گسترش بخش خاصی از
 وعرضه  طرف اطالعات وارتباطات تفکیک فناوریبخش  حساب اقماری هایمزیت یکی از شود.ملی می هایحساب
شود کدام رشته . بر اساس این حساب، به طور دقیق مشخص میاستهای مختلف در رشته فعالیت ICTتقاضای طرف 
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ها، محصوالت و خدمات نامرتبط با این هستند و کدام رشته فعالیت ICTها، محصوالت و خدمات ویژه بخش فعالیت
 بخش هستند.
اقتصاد بدون  یاصل هایحساب یلیت تحلیگسترش ظرف ی، حساب اقماری برا8002ملی  هایحساببراساس نظام 

و  یبانیها پشتن حسابیه ایها طراحی شده است. درخور ذكر است كه هدف تهبر آن یا مداخله در هدف اصلیش فشار یافزا
خاص  یلیكه با تمركز تحل یبه نحو یدرون یاطالعات با سازگار یدهعالوه، سازماناست. به یكنون هایحساب ینیگزینه جا
گر اهداف طراحی حساب اقماری ذکر شده یمرتبط شده باشد، ازجمله د یفعل هایحسابها تناسب داشته باشد و به آن

)شامل اطالعات  یرا با استفاده از اطالعات اضاف یاز حساب كنون یاست. حساب اقماری به طور خاص، بخش خاص
. دهدمیرا مورد اصالح قرار  یلیبسته به نوع تمركز تحل SNA ییا داراید و یتول یمرزها و دهدمی( گسترش یرپولیغ

 به موارد زیر اشاره کرد: توانمیازجمله اثرات حساب اقماری 
  ین بخشیب یژگیا ویكاركرد  با لحاظ خاص یموضوعات اجتماع یبرا یه اطالعات اضافیته •
  یلیتكم یبندطبقه یرین شامل به كارگیگزیا جای یلیم تكمیاستفاده از مفاه •
 یانسان یهاتیفعال یایها و مزانهیگسترش پوشش هز •
 مرتبط  یرهایها ومتغتر اطالعات با استفاده از شاخصقیل عمیتحل •
 یپول هایحسابلی به نظام یوتحل یكیزیف یمرتبط ساختن منابع اطالعات •

كند و از یطالعات عمل محساب اقماری دارای یک نقش دوطرفه است، از طرفی به عنوان ابزاری برای تجزیه وتحلیل ا
طرف دیگر نقش هماهنگی آماری را برعهده دارد. در نقش تحلیلی حساب اقماری، مواردی مانند تولید و محصوالت، درآمد 

. از طرفی دهدمیهای بخش مورد توجه قرار ها و بدهیاولیه وانتقاالت، استفاده از کاالها و خدمات و درنهایت دارایی
ها ان هماهنگ کننده آمارهای مرتبط با رشته فعالیت مورد نظر، نگاهی همگن به رشته فعالیتحساب اقماری به عنو

گیرد، اگرچه این های کمکی را به عنوان تولید کنندگان مجزا و مستقل در نظر نمیدارد و واحد فعالیت ISICدرسطح 
 از هم جدا بوده باشند. SNAها ممکن است در فعالیت

 غیرپهولی درچهارچوب اسهتانداردهای متغیرههای پهولی ههایب اقماری، ترکیب متغیرهای پولی با دادهویژگی دیگر تهیه حسا
SNA4است. از طرف سازمان همکاری( های اقتصادی وتوسعهOECD5 راهنماهایی منتشهر شهده اسهت کهه در آن الگهوی )

در یگ گستره وسهیع شهامل سهخت اطالعات و ارتباطات  فناوریمحصوالت 6مفهومی اقتصاد اطالعات لحاظ گردیده است.
ای، ههای ارتباطهاتی، خهدمات رایانهههای جهانبی، قطعهات و لهوازم مصهرفی، نهرم افهزار رایانهه، دارایهیافزار رایانه و دستگاه

 گردد. میخدمات ارتباطاتی و خرده فروشی و عمده فروشی 
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صهوالت و خهدمات دیگهر در خانهه تولیهد و اطالعات و ارتباطات که طی فرآیند تولید دیگر مح فناوریمحصوالت و خدمات 
اطالعات  فناوریگیرند. در عوض رشته فعالیت اطالعات و ارتباطات قرار نمی فناوریشوند، در گروه محصوالت مصرف می

 شود.و ارتباطات با اشاره به محصوالت ذکر شده، که شامل عمده فروشی و خرده فروشی نیز است، تعریف می
ملی ایران در محاسبات مهم اقتصادی همانند  هایحساباطالعات و ارتباطات در نظام  فناوری ارزش اقتصادی محصوالت

GDP ارزش افزوده ناخالص بخش صنعت، تشکیل سرمایه ناخالص ثابت )سرمایه گذاری( و هزینه مصرف نههایی خهانوار ،
(HFCE ،لحاظ شده است. بهرحال )ملی به گونه ای تهیهه شهده  هایحسابدر ها و منابع اطالعاتی مورد استفاده بندیطبقه

ی که این محصهوالت را هایاطالعات و ارتباطات و یا رشته فعالیت فناوریبخش مجزایی را به محصوالت  توانمیاست که ن
اطالعات و  فناوریمند مصرف محصوالت ملی به طور نظام هایحسابتولید و یا توزیع می کنند، اختصاص داد. همچنین، 

گذاری تجهاری کند. برخی از آمارهای مهم همانند سرمایهتوسط خانوارها، بخش دولتی و یا تجاری را مشخص نمی ارتباطات
 فناوریاین رو دراین گزارش بخش  زا قابل دستیابی و تهیه بوده است. ازدر بخش نرم افزارهای رایانه ای از قبل به طور مج

 هههایطرحبها تکیههه براطالعههات حاصههل از  بررسههی قرارگرفتههه و حههو ومعنههای اقمههاری آن مهورد ب ارتباطههات در اطالعهات و
 مالی سهم آن در اقتصاد تعیین گردیده است.  هایصورتثبتی و هایپرسشنامه ،گیری نمونه

 



  
 

 
 

1  
شناخت مفاهیم و چارچوب حساب اقماری 

 اطالعات و ارتباطات  فناوری

ن حساب یبندی ادر زمینه تهیه این حساب و نحوه طبقه المللیبینهای در این بخش اصول و مفاهیم حساب اقماری، تجربه
 ارائه خواهد گردید.

 مفاهیم اساسی 

ملی است، تعاریف و مفاهیم به کار رفته در تهیه این حساب  هایحسابجا که پایه واساس تهیه حساب اقماری، نظام از آن
 ر است:یمبتنی بر این نظام است كه به شرح ز

ك واحد یرد، به صورت یگیجدول داده ه ستانده مورد استفاده قرار م یهام دادهی، كه در تنظیوان واحد آماربه عن 7کارگاه
ك یواحد در  یدیت تولیك نوع فعالیل شده است كه به یك بنگاه تشكیاز  یا بخشی 2ك بنگاهیشود كه از یف میتعر یدیتول

ها ها و مصرف دادهد ستاندهیشود كه قادر به تول یك كارگاه تلقی دتوانمی یك واحد در صورتیمكان اشتغال داشته باشد. 
 باشد. یثابت نصب شده در محل كارگاه در دوره حسابدار ییو دارا یانسان یروین یریكارگن قادر به بهیبوده و همچن
و واحد  ینتفاعرای، مؤسسه غیر مالیا غی یك شركت مالیممكن است به صورت  یدیك واحد تولی، یت قانونیاز نظر ماه

كه به  یدارند مانند كشاورزان یدات خود مصرفیباشد كه اشتغال به تول یر شركتیغ یهاا به صورت بنگاهیباشد و  یدولت

                                                           
-مي تحت مدیریت واحد به تولید کاال یا خدمت وبا بکارگیری نیروی کار و سرمایه  است كهمکان مشخص و ثابتی  Establishmentکارگاه    7

 .پردازد
2 Enterprise 
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. قابل ذكر است كه شوندیشناخته م 3یفوق به عنوان واحد نهاد یواحدها یاشتغال دارند. تمام یشتیمع یدات كشاورزیتول
 یبندطبقه ینهاد یهابخشهمگن، در  ینهاد یشود. واحدهایل میتشك ینهاد یواحدهاكشور از مجموعه  اقتصاد هر

شوند. بر اساس ید كاالها و خدمات اشتغال داشته باشند به عنوان"بنگاه" شناخته میكه به تول ینهاد یشوند. واحدهایم
SNAاز یا در صورت نیكنند یم میا تنظخود ر هایحسابهستند كه مجموعه كامل  یا اجتماعی یت قانونیها هو، بنگاه

 ها وجود دارد.آن یبرا یو قانون یها از نظر اقتصادم حسابیامكان تنظ
ها و ییان و دارای، درآمد، سود و زیدیت تولیمربوط به فعال یه آمارهایشود كه قادر به تهیم یبنگاه تلق ین، واحدیبنابرا
ك شركت یت اشتغال داشته باشد، مثالً در یك فعالیش از یبه ب ك بنگاهیچون ممكن است  یخود باشد. ول یهایبده
ز یفروش ن یبرا یوتریخدمات كامپ یو حت یبازرگان یهاتین فعالید شود و همچنیز تولیمهمات و مخازن ن یسازلیاتومب

از آن  یز بخشید كه جدول داده ه ستانده نیتول هایحساب ید براتوانمین صورت بنگاه نیدر آن شركت انجام شود، در ا
ه یگر تجزیكدیجدا از  یهاكارگاه، الزم است بنگاه به SNAشنهاد ین مورد بر اساس پیباشد. در ا یمناسب یاست واحد آمار

در جدول  10تیك رشته فعالیب ین ترتیاشتغال داشته باشد. بد یدیت تولیك نوع فعالیها به ك از آنیكه هر  یشود به طور
 كسان اشتغال دارند.ی یدیتول یهاتیشود كه به فعالیف میها تعراز كارگاه یروهداده ه ستانده به صورت گ

ن موزون یانگیبنگاه، م یهااشتغال داشته باشد، ساختار داده یمتعدد یدیتول یهاتیك بنگاه ممكن است به فعالیچون 
ل شده یت تشكیهر فعال یهاتاندهها از ارزش سكه وزن یبه طور دهدمیمختلف را نشان  یدیتول یهاتیفعال یتكنولوژ

دا خواهد كرد. با توجه به مباحو فوق یر پییز تغیمتوسط ن ین تكنولوژیر كند، اییكه ستانده مختلط بنگاه تغ یاست. زمان
 د انتخاب شود.یتول هایحساب ید به عنوان واحد آمارتوانمیبنگاه ن

ت اشتغال داشته باشد، الزم یك نوع فعالیش از ی( به بISIC)مثالً ها تیفعال یبندك نوع طبقهیك كارگاه با توجه به ی یوقت
 ك شود. یگر تفكیآن از طرف د 13یت كمكیك طرف و فعالیاز  18یو ثانو 11یت اصلیاست فعال

 11تولید اقتصادی

  و مسئولیت  کنترل  تحت  و کاالها و خدمات  کار، سرمایه  نیروی  هایاز داده  با استفاده  که  است  فعالیتی  تولید اقتصادی 
باشد تا   گیرد. الزم است یک واحد نهادی وجود داشتهمی  دیگر انجام  منظور تولید کاالها وخدمات، به15 واحد نهادی  یک

                                                           
3 Institutional unit 
 

10 Industry 
11 Principle activity  
18 Secondary activity 
13 Ancillary activity 
14 Economic production 

 
های تواند به فعالیتها را دارد و ميها، تقبل بدهیواحد نهادی موجودیت اقتصادی است که با استفاده از حقوق خود، قابلیت تملک دارایییک  15

-شرکتخانوار، : كه عبارتند ازبندی می شوند بخش طبقه 5به داد و ستد بپردازد. واحدهای نهادی در قالب  اقتصادی و یا به مبادله با سایر واحدها

 .موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها ودولت  ،های غیر مالیشرکت ،های مالی
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تولید   عهده بگیرد. بنابراین  را به  شده  ارائه  خدمات  بهای  دریافت  یا مسئولیت  تولید شده  کاالهای  تولید و مالکیت  مسئولیت
  رشد طبیعی  مثال  عنوان  . بهنیست  گیرد، تولید اقتصادیمی  انسان صورت  یا هدایت  دخالت  نوع  هیچ  بدون  که  بیعیط

آید. می  حساب  ، تولید بهماهی  پرورش  درکارگاه  ماهی  پرورش  کهشود درحالینمی  دریا، تولید محسوب  هایدرآب  ماهی
  دیگری  توسط شخص  آن  دادن  انجام   که  وغیره  کردن، ورزش، خوابیدن، آشامیدنظیر خوردنن  انسان  اساسی  هایفعالیت

نظیر شستشو،   هاییدیگر، فعالیت  تولید اقتصادی نیستند. از طرف  مفهوم  به  هستند که  هاییامکان پذیر نیست فعالیت
دیگر   توسط واحدهای  آن  امکان انجام  هستند که  هاییفعالیت  هوسالخورد  و افراد مریض  کودکان  غذا، نگهداری  کردنآماده

     گیرند.تولید قرار می  کلی  یدرمحدوده  وجود دارد و بنابراین

 11کاال

ها آن  ها وجود دارد و مالکیتبر آن  مالکیت  ایجاد حق  ها و امکانهستند که تقاضا برای آن  فیزیکی  کاالها اشیایی
بازار، از یک  مبادله  یقد ازطرتوانمی نیازها و   ارضای  شود. کاالها برای  دیگر منتقل  واحد نهادی  به  واحد نهادی  در 

ی گیرند. تولید و مبادلهمورد تقاضا قرار می  در تولید سایر کاالها و خدمات  استفاده  و یا برای  خانوارها یا جامعه  هایخواسته
بار   چندین  است  دیگر ممکن  ینشوند و برخ  هرگز مبادله  است  کاالها ممکن  یاست. برخ  فاوتکامالً مت  کاالها، دو فعالیت

یا   فرایند تولید کاالها از فرایند فروش  بودن  کاالها، مستقل  اقتصادی  مهم  قرار گیرند. خصوصیت  مورد خرید و فروش
 را ندارند.  خصوصیتی  چنین  خدمات  که  ، درصورتیاست  بعدی  هایروشف

  17محصول

بندی محوری محصوالت است. همانند رشته بندی آن براساس طبقهمحصول با کاالها و خدمات مترادف است و طبقه
بندی تری به کار برده شود، ولی باید با طبقهبندی تفصیلید با توجه به نیازهای خود در طبقهتوانمیهای کشورها فعالیت

بندی محصوالت برحسب فعالیت را به عنوان استاندارد نظام ته باشد. اتحادیه اروپا طبقهمحوری محصوالت انطباق داش
 بندی محصوالت سازمان ملل هماهنگ است.برد که با طبقهملی به کار می هایحساباروپایی 

 18خدمات

ستند و ینده آن ند كنیت مستقل از تولیموجود یهستند كه دارا یدیت تولیر ملموس حاصل از فعالیخدمات محصوالت غ
  صورت  دو فرایند همزمان  و این  ها جدا نیستاز تولید آن  خدمات  شوند. خرید و فروشید مصرف میمعموالً در زمان تول

توسط   را که  گیرد و نیز تغییراتیمی  انجام  سفارش  ها براساسرا که تولید آن  ناهمگنی  های، ستاندهخدمات گیرد.می

                                                           
16 Good 

17 Product 
12 Services 
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تولید   که  گیرد. زمانیشود، دربرمیمی  داده  مورد مصرف  واحدهای  در وضعیت  کنندگانمصرف  تقاضای  براساس  تولیدکنندگان
 شود.  ارائه  کنندگان  مصرف  رسد، باید بهمی  پایان  به  خدمات

  صورتاشد، در غیر اینقابلیت ارائه به واحد دیگر را داشته ب  باشد که  هاییفعالیت  باید فقط محدود به  تولید خدمات
د توانمیهر واحدی   . همچنین،وجود نخواهد داشت  هاآن  برای  یابند و بازاری  ند توسعهتوانمین  خدمات  هایفعالیت  رشته
 توسط واحد دیگر وجود  آن  انجام  امکان  باشد که  طوری  فعالیت  نوع  که  شرطی  را تولید کند به  خود خدماتی  مصرف  برای
 باشد.  داشته

دهند، می  مورد مصرف  واحدهای  در وضعیت  آن  کنندگان  مصرف  تقاضای  طبق  خدمات  تولیدکنندگان  که  تغییراتی
 زیر باشد:  ازاشکال  صورت یکید بهتوانمی

  و تعمیر کاال وامثال  افت، نظونقل  حمل  از طریقتولیدکننده   حالت  : دراینکنندگانمصرف  کاالهای  تغییر در وضعیت ـ  الف
 کند.کار می  کنندهمصرف  به  متعلق  کاالی  مستقیماً برروی  آن
  ی، تهیهو جراحی  درمانی  ، خدماتونقلنظیر حمل  خدماتی  تولیدکننده  حالت  افراد: دراین  فیزیکی  تغییر در وضعیتـ   ب

 .دهدمی  انجام  دهکننمصرف  برای  وغیره  وپیرایش  ، آرایشاقامت  محل
  مشابه  وسایر خدمات  ، سرگرمی، اطالعاتیآموزشی  ، خدماتتولیدکننده  حالت  افراد: دراین  ذهنی  تغییر در وضعیتـ   پ

 کند.می  برای مصرف کننده فراهم
  ، ضمانت، محافظتمالی  ریگ، واسطهبیمه  ، خدماتتولیدکننده  حالت  : در اینواحد نهادی  اقتصادی  تغییر در وضعیت ـ  ت

 کند.و غیره برای مصرف کننده فراهم می
و   آموزش  خدمات  مثال  عنوانباشد، به  یا دائمی  موقتی  است  کاالها یا افراد ممکن  در وضعیت  ایجاد شده  تغییرات

  طول  به  چند سال  ، مدتاز آن  هاستفاد  حاصل  شود، به طوری کهمی  کنندگان  شرایط مصرف  تغییر دائمی  موجب  بهداشت
در   تغییرات  شود کهمی  استنباط  گیرد، چنینمی  صورت  کنندگانمصرف  تقاضای  طبق  تغییرات  ، چونطور کلیانجامد. بهمی

  شود و دارایمی  ها را شاملآنبه   متعلق  یا کاالهای  کنندهمعموالً افراد مصرف  بهبود وضعیت  نوع  . ایناست  مثبت  جهت
شود یا جدا   انبار نگهداری  در موجودی  د توسط تولید کنندهتوانمین  . بهبود وضعیتنیست  تولیدکننده  به  متعلق  وجود مستقل

 گردد.  مبادله  ازتولید آن
کنند تولید می  که  ایتاندهس  شوند ولیمی  بندی، طبقهخدمات  عنوان  معموالً به  ها وجود دارند کهفعالیت  از رشته  تعدادی
  ، اخبار و... بهاطالعات  ، ارتباط و پخش، ذخیرهبا تهیه  در رابطه  که  هاییفعالیت  کاال است مانند رشته  خصوصیات  دارای
  ، موسیقیسینمایی  های، فیلمایرایانه  های، برنامه، اخبار، رایزنییا تخصصی  کلی  تولید اطالعات  از قبیل  آن  وسیع  مفهوم
  مبادله  قابل  که  و غیره  نظیر نوار، کاغذ، دیسک  فیزیکی  اجسام  ها معموالً بررویفعالیت  رشته  این  هستند. ستانده  وغیره

توسط   هستند که  ویژگی  این  ها، دارایآن  یا خدمتی  کاالیی  نظر ازخصوصیات صرف  محصوالت  شود. اینمی  هستند ذخیره
 گردند.می  وجود بازار را موجب  رو ضرورتشوند، از اینمی  دیگر عرضه  واحدهای  وبه  تولید شده  واحد تولیدکننده  یک
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  13محصوالت حاوی دانش

شوند. به محصوالت حاوی دانش به فراهم سازی، ذخیره سازی، مخابره و نشر اطالعات، مشاوره و سرگرمی مربوط می
ی که این محصوالت یهاده بطور مکرر بتواند به دانش مورد نظر دسترسی پیدا کند. رشته فعالیتای که واحد مصرف کننگونه

هایی هستند که با فراهم سازی، ذخیره سازی، مخابره و انتشار اطالعات، مشاوره و سرگرمی به معنای کنند آنرا تولید می
های ولید اطالعات عمومی یا تخصصی، اخبار، گزارشها شامل تفعالیتوسیع این امورمربوطند. همچنین، کار این رشته

ها می ها، که در مورد آنشود. ستانده این رشته فعالیت های کامپیوتری، انواع فیلم، موسیقی و غیره میای، برنامهمشاوره
ها آن توانمیکه  شوند )مانند کاغذ یارسانه الکترونیکی(توان حقوق مالکیت ایجاد کرد، اغلب روی اشیاء فیزیکی ذخیره می

های کاالها را دارند، زیرا در مورد این محصوالت هایی بسیاری از ویژگیرا مانند کاالهای معمولی مبادله کرد. چنین ستانده
های کاالها و چه ژگی وی یها را استفاده کرد. این محصوالت چه داراحقوق مالکیت ایجاد کرد و به دفعات آن توانمی

ها را در یک واحد، تولید و به واحدی دیگر عرضه کرد آن توانمیر معمول ماهیت تولیدی دارند، یعنی خدمات باشند، بطو
 و بدین ترتیب امکان تقسیم کار و پدید آمدن بازارها را میسر ساخت. 

 یو كمك ی، ثانویت اصلیفعال

است كه در آن واحد  ییهاتیر فعالیاش از ارزش افزوده سیاست كه ارزش افزوده آن ب یتیك كارگاه، فعالی یت اصلیفعال
 شود.یانجام م

تر از ارزش د کمیشود و ارزش افزوده آن باك کارگاه انجام مییدر  یت اصلیاست كه عالوه بر فعال یتی، فعالیثانو  تیفعال
، یكمك یهاتیلت عرضه به خارج از کارگاه را دارا باشد. فعاید قابلین، ستانده آن بایباشد. همچن یت اصلیافزوده فعال

 كنند.یرا فراهم م یبنگاه امكانات یهاتیانجام فعال یهستند كه برا یبانیپشت یهاتیفعال
رد، ممكن است عالوه بر یگیها مورد استفاده قرار متید رشته فعالیتول هایحساب یبرا یعنوان واحد آماركارگاه كه به 

كه عمالً ممكن  یتا حد یثانو یهاتید فعالین صورت بایاشد. در از بین یثانو یهاتیفعال یدارا یاصل یدیت تولیفعال
ل یاست كه منجر به تشك ین مراحلیتراز عمده یكی یثانو یهاتیجدا شود. نحوه جدا كردن فعال یاصل  تیاست از فعال

 قرار گرفت. داده ه ستانده مورد بحو یهاشود كه در مبحو مربوط به چارچوب جدولیجدول داده ه ستانده متقارن م
داخل كارگاه مورد  یامصارف واسطه یكنند كه براید میرا تول یهستند كه نوعاً خدمات ییهاتی، فعالیكمك یهاتیفعال

و  یاصل یهاتیسه با فعالیها در مقاباشند. ارزش آنیم یدیتول یهاتیفعال یاز تمامیباً مورد نیرند و تقریگیاستفاده قرار م
باشند. یكارگاه م یو ثانو یاصل یهاتینفك فعالیها جزء التین نوع فعالیجه ایز است. در نتیناچ باًیبنگاه تقر یثانو
الت یها، حمل و نقل، تسهداده یر خدمات فرابریشوند نظیافت میمشابه  یهاباً در تمام بنگاهیتقر یكمك یهاتیفعال

 شود:یر عمل میول داده ه ستانده به صورت زد و جدیتول هایحسابها. در و امثال آن ی، حسابداریانباردار
گانه ثبت نم یكمك یهاتیالف ه ستانده فعال  شود.یبه طور جدا
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در نظر گرفته  یو ثانو یاصل یهاتیفعال یكار رفته برابه یهاهمراه با داده یكمك یهاتیفعال یكار رفته برابه یهاب ه داده
 شوند.یم

ن یهستند. با ا یو ثانو یت اصلیها همراه با فعالتین فعالیرا ایشود، زی محاسبه نمز مستقالًیها نپ ه ارزش افزوده آن
و ستانده جداگانه محاسبه   یدی، واحد تولیكمك یهاتیاز فعال یبرخ یجانب یهالیتحل یبعض یوجود ممكن است برا

 شود.
ن محصوالت یزمان حاصل شود. ار همد به طویند تولیك فرایك محصول از یش از یعالوه بر موارد فوق ممكن است ب

د نفت یكه با تول یعید شكر همراه است و گاز طبیشوند مانند مالس چغندرقند كه با تولیده می" نام 80"محصوالت مشترك
 خام همراه است.

ا "محصوالت یاد باشد( یدشان زیكه نسبت تول ی)در صورت یمحصوالت مشترك ممكن است به عنوان محصوالت اصل
 است. یهمانند محصوالت ثانو یستانده، نحوه برخورد با محصوالت جنبهداده یهاشود. در چارچوب جدول یتلق" 81یجنب

 11عرضه کل 

اقتصادی، واردات کاالها و خدمات و خالص مالیات بر واردات است. جداول  هایکل فعالیت یعرضه كل، مجموع ستانده
هها را بهرای توسهعه حسهاب اقمهاری و فصلی هستند، چهارچوب دادهملی ساالنه  هایحسابعرضه ومصرف که هسته اصلی 

ی کل عرضه محصوالت در اقتصاد و جدول مصهرف، سازند. جدول عرضه، ثبت کنندهاطالعات و ارتباطات مهیا می فناوری
ی کل عرضهه ههر محصهول در اقتصهاد و صهادرات اسهت. منظهور از محصهوالت مهرتبط در یهک حسهاب اقمهاری  ثبت کننده

 اطالعات و ارتباطات است.  فناوریاطالعات و ارتباطات، محصوالت  وریفنا
 عرضه هر محصول)به ارزش قیمت خریداران( شامل موارد زیر است:

 اصلی( هایتولید داخلی توسط  رشته فعالیت )به ارزش قیمت -
 واردات -
 حمل و نقل، سود ناخالص عمده فروشی و خرده فروشی  -
 ی محصوالتمالیات منهای یارانه -

  83تقاضای کل

)به ارزش قیمت خریهداران( شهامل مهوارد  ای است. تقاضای محصولكل، مجموع تقاضای نهایی و تقاضای واسطه یتقاضا
 زیر است:
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-ها به مصهرف مهیها )محصوالتی که در فرآیند تولید محصوالت دیگر از طریق رشته فعالیتفعالیترشته یمصرف واسطه -

 رسند(.
یی بر حسب نوع هزینهه. مصهرف نههایی عبهارت اسهت از: مصهرف خانوارهها و دولهت، سهرمایه گهذاری، تغییهر مصرف نها -

 شوند. و کاالها و خدماتی که صادر می درموجودی انبار
بهر مهییک جدول کامل مصرف، برای هر رشته ههای اولیهه بهرای تولیهد، یعنهی جبهران گیهرد: دادهفعالیت موارد زیر را نیهز در 

غالن، مازاد عملیات ناخهالص، درآمهد ترکیبهی نها خهالص و خهالص مالیهات بهر محصهول. بطهور کلهی، از دیهدگاه خدمات شا
 سازند. اقتصادی جداول عرضه ومصرف، برآوردهای ساالنه رشد ناخالص داخلی و اجزای آن را فراهم می

ههای اقتصهادی هیهه برآوردههای مجموعهههای مورد نیهاز و بهه منظهور تجداول مصرف و تقاضا برای یکپارچه سازی تمام داده
اطالعهات و ارتباطهات و تولیهد ناخهالص  فنهاوریاطالعات و ارتباطهات از جملهه ارزش افهزوده ناخهالص  فناوریمربوط به 
 گیرند. اطالعات و ارتباطات مورد استفاده قرار می فناوریداخلی 

 11تقاضای واسطه ای

اقتصادی چه میزان از کاالها و خدمات تولید  یهابخشه است، یعنی منظور از تقاضای واسطه ای از منظر تقاضاکنند
 یک بخش را بعنوان واسطه ای در فرآیند تولید استفاده می کنند. 

  11تقاضای نهایی

نه مصرف نهایی دولت، یمجموع مصرف نهایی خانوارها، مصرف نهایی موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها، هز
 اء گرانبها، تغییر موجودی انبار و صادرات است.یمصرف اش یل منهایلص، تحصتشکیل سرمایه ثابت ناخا

 اطالعات و ارتباطات فناوری 11ستانده

گر گیرند. دیگران قرار می  یا خدماتی، تولید و مورد استفاده  واحد تولیدی  در یک  ستانده کاالها و خدماتی هستند که ا
واحد   تولید آن  در دیگر فرایندهای  دوره  تولید و در همان  معین  حسابداری  یهدور  واحد تولیدی که در یک  کاالها و خدمات

فرایند   حاصل  )که  محصول  با مفهوم  ستانده  مفهوم  ترتیب  ایندهند. به نمی  واحد را تشکیل  ی آنشوند، ستاندهمی  مصرف
تولید    ، ستاندهبازاری   شود و عبارت است از: ستاندهمی  سیمدسته تق  بطور کلی، ستانده به سه است.  تولید است(، متفاوت

 غیربازاری.   و ستانده  نهایی  خود مصرفی  برای  شده
تر این ستانده توسط اطالعات و ارتباطات ممکن است در هر واحد صنعتی تولید شود، اگرچه در عمل بیش فناوریستانده 

  .ندشوهای انگشت شمار تولید میرشته فعالیت
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 17 بازاری ی  ستانده

را   آن  قصد مصرف و فروش  شود و یا تولیدکنندهیمصرف م یگریا به نوع دیشود یفروخته م  در بازار  است که  ایستانده
و   اهی آنعرضه  به  مایل  تولیدکننده  که  کاالها و خدماتی  بر میزان  که  دار استمعنی  از نظر اقتصادی  هاقیمت یزمان دارد.

  ایویژه  روش  اند کهشده یمستثن  خدمات  یباشد. اما برخ  داشته  داریها است، تاثیر معنی خرید آن  خریدار نیز حاضر به
ی زیر در دوره  اقالم  ارزش  جمع  حاصل  ازطریق  بازاری  یستانده  ، ارزشاستها پیشنهاد شده آن  ی ستاندهمحاسبه  برای

 آید.می  دست  نظر بهمورد   حسابداری
 دار(معنی  اقتصادی  قیمت  )به  شده  فروخته  کاالها و خدمات  کل  ارزشـ   الف
  است  شده  مبادله  پایاپای  صورتبه  که  کاالها وخدماتی  کل  ارزش ـ  ب
 شوند.می  پرداخت  غیرنقدی  تخدما  جبران  ازجمله  غیرنقدی  هایپرداختی  عنوان  به  که  کاالها و خدماتی  کل  ارزش ـ  پ
شود تا در فرآیند تولید آن می  ارائه  بنگاه  یکبه   دیگر متعلق  کارگاه  به  کارگاه  توسط یک  که  کاالها و خدماتی  کل  ارزش ـ  ت

 قرارگیرد.  مورد استفاده
  فوق.  ازمصارف  هریک  " برایساخت  و "کار در جریان  شده  تکمیل  انبار کاالهای  موجودی  تغییرات  کل  ارزش ـ  ث

   18یینها  خود مصرفی  برای  تولید شده  یستانده

گرفته   صورت  تولید درآن  که  بنگاهی  صاحبان  نهایی  مصرف  برایکه    است از کاالها و خدماتی  عبارت  ستانده  نوع  این
خانوار   همان  و توسط اعضای  خانوار کشاورز تولید  در یک  که  کشاورزی  نظیر کاالهای  شود. کاالهاییمی  کنارگذاشته  است،
  برای  مهندسی  هایتوسط کارگاه  تولید شده  ابزارهای  ماشین  هستند. همچنین  کاالها و خدمات  نوع  شود، ازاینمی  مصرف
  ی. دربرخدهدمی  را تشکیل  رفیخود مص  برای  تولید شده  یخود( ستانده  حساب  به  سرمایه  خود )تشکیل  یاستفاده

  نوع  از این  مورد دیگری  شود که  انجام  روستایی  درمناطق  ساختمانی  هایازفعالیت  ایگسترده  طیف  است  ازکشورها ممکن
 .دهدمی  را تشکیل  ستانده

شود. به   گذاریدر بازار ارزش  فروش  با قیمت  معادل  قیمتی  باید به  نهایی  خود مصرفی  برای  تولید شده  کاالها و خدمات
 یبازار  برسد تا قیمت  فروشدر بازار به   کافی  اندازه  ، بهکاالها و خدمات  نوع  ، باید از همانقیمت  این  به  منظور دستیابی

  مناسب  حلباشد، راه  داشتهوجود ن  زمینه  دراین  استنادی  قابل  قیمت  کهآید. درصورتی  دستبه   گذاریارزش  برای  معتبری
 زیر:  اقالم  عبارت است از جمع  که  ها استتولید آن  هایهزینه  کل  جمع  ازطریق  گذاریارزش
 واسطه  مصارف  
 کارکنان  خدمات  جبران  
 ی ثابتسرمایه  مصرف  
 (. یارانه  برتولید منهای  هایبرتولید )سایر مالیات  هایسایر مالیات  خالص 
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 13 غیربازاری  ی دهستان

شود و تولید می  (NPISH) 30خانوار  غیرانتفاعی درخدمت  توسط دولت یا مؤسسات  یا جمعی که  فردی  کاالها و خدمات
  این شود.میعرضه   جامعه  کل  یا به  نهادی  سایر واحدهای  به  دار نیستمعنی  از نظر اقتصادی  که  قیمتی  یا به  طور رایگان  به

 شود:زیر تولید می  دو دلیل  به  ستانده  نوع
ها را آن  توانمین  وجود ندارد. بنابراین  کنندگانتوسط مصرف  جمعی  خدمات  مصرف  میزان  و کنترل  تشخیص  امکانـ الف

، بسیار زیاد است  بادالتم  یهزینه  که  زمانی  کرد. همچنین  خدمات  نوع  ی اینارائه  در مقابل  معینی  مبلغ  پرداخت  وادار به
  دهیسازمان  توسط دولت  طور جمعیباید به   خدماتی  تولید چنین  کاربرد. بنابراینبه  توانمیبازار را ن  هایقیمت  ساز و کار

 شود.  مالی  تأمین  دولت  یا سایر درامدهای  ، نظیر مالیاتخدمات  غیر از فروش  شود و از منابعی
خانوارها   را تولید و به  کاالها یا خدماتی  است  خانوارها، ممکن  درخدمت  غیرانتفاعی  و مؤسسات  لتیدو  واحدهای ـب

  اقتصادی  مالحظات  برخی  دلیل  به  وجود دارد، لیکن  کنندگانازمصرف  خدمات  بهای  دریافت  امکان  کنند که  عرضه
  بارز این  کنند. مثالمی  ، ارائهدار استمعنی  از نظر اقتصادی  که یمتیتراز قکم  قیمتییا به   طور رایگانها را به، آنیااجتماعی

بر   که  دار نیست  معنی  از نظر اقتصادی  . قیمتیخانوارها است  به  دولت  یا بهداشتی  آموزشی  خدمات  ی، ارائهخدمات  نوع
بگذارد.   مورد تقاضا نیز تأثیر جزئی  در میزان  رود کهباشد و انتظار می  اشتهد  یا اثرکمی  نداشته  اثری  تولیدکننده  یعرضه  میزان

  منظور تعیین  این  برای  قیمت  نوع  کنند. احتماالً ایننمی  و تقاضا آن را تعیین  مقدار عرضه  که  است  دیگر، قیمتی  به عبارت
 آمد.بوجود می  خدمات  بودن  رایگان  درصورت  شود که  یتقاضای  اضافه  کاهش  موجب  ایجاد کرده  درامدی  شود کهمی

کامالً   بازاری  خدمات  به  دستیابی  شوند، دراکثر موارد امکاندر بازار تولید نمی  فروش  برای  خدمات  نوع  این  از آنجا که
کرد. لذا   استفاده  خدمات  نوع  این  گذاریارزش  ها برایآن  از قیمت  وجود ندارد تا بتوان  مورد بحو  با خدمات  مشابه
 شود:می  گذاریزیر ارزش  اقالم  جمع  ها یعنیتولید آن  هایهزینه  جمع  ازطریق  خدمات  این  غیربازاری  یستانده
 واسطه  مصارف  
 کارکنان  خدمات  جبران  
 ثابت  یسرمایه  مصرف  
 برتولید  هایسایر مالیات  خالص 

برابر صفر   ها همیشهخانوار  غیرانتفاعی درخدمت  مؤسساتو   دولتی  از فرایند تولید واحدهای  حاصل  خالص  مازاد عملیاتی
 شود.میدرنظر گرفته 
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    91هزینه مصرف نهایی دولت

  دیاز نظر اقتصا  که  قیمتی  یا به  طور رایگان  خانوارها به  برای  دولتی  توسط واحدهای  تولید کاالها و خدماتی که  هزینه
  ها بینآن  و توزیع  خرید کاالها و خدمات  بابت  جاد شده توسط دولت،یا یهانهین هزیشود، همچنمی  ، فراهمدار نیستمعنی

 شود.یم یتلق ییز به عنوان مصرف نهایگان نیرا  صورتخانوارها به
 شود:ایجاد می  زیر  صورتدو   به  ازکاالها وخدمات  وسیعی  طیف  برروی  دولت  نهایی  مصرف  هایهزینه
 : غیربازاری  یتولید ستانده  مربوط به  هایه هزینه  الف

  یا به  طور رایگانخانوارها به  برای  دولتی  توسط واحدهای  که  است  ی تولید کاالها و خدماتیها، هزینههزینه  نوع  این
  ها تشکیلهزینه  نوع  را این  دولت  نهایی  هایهزینه   یعمده  خششود. بمی  فراهم  دار نیستمعنی  از نظراقتصادی  که  قیمتی
  هرگونه  ارزش  منهای  توسط دولت  تولید شده  غیربازاری  هایستانده  احتسابی  با ارزش  ها برابر استهزینه  این  ارزش .دهدمی

  قبالً نیزتشریح  که  گونههمان  توسط دولت  شده  رائها  خدمات  احتسابی  یستانده  ارزش . کاالها و خدمات  ازفروش  دریافتی
بر تولید و   هایسایرمالیات  ، خالصکارکنان  خدمات  ، جبرانواسطه  مصارف  تولید یعنی  هایهزینه  جمع  حاصل  شد، ازطریق

  .شودمی  گیریی ثابت اندازهسرمایه  مصرف
  یا ازفروش  دار نیستمعنی  ها از نظر اقتصادیآن  قیمت  باشد که  ا وخدماتیکااله  ازفروش  است  ممکن  دولت  هایدریافتی

 . دار استمعنی  ها از نظراقتصادیآن  قیمت  باشد که  شده  حاصل  ازکاالها وخدماتی  تعداد معدودی
  بازاری  توسط تولید کنندگان  تولید کاالها وخدماتمربوط به  هایه هزینه  ب

  دولتی  واحدهای  نقش .قراردهد در اختیار خانوارها   طور رایگانو به  کرده  را خریداری  کاالها وخدماتی  دولت  استممکن 
 .باشدمی  غیرنقدی  انتقاالت  صورتخانوارها به  ها بهآن  وتوزیع  خرید کاالها وخدمات  بابت  پرداختی  محدود به  رابطه  دراین

توسط   ایجاد شده  هایدهند و هزینهنمی  انجام  کاالها وخدماتی  چنین  برروی  عملیاتی  گونهیچه  حالت  دراین  دولتی  واحدهای
 شود.می  تلقی  نهایی  مصرف  عنوان  به  کاالها وخدمات  نوع  برای خرید این  دولت

  91تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

  فروش  منهای  تولیدکنندگان  توسط  ثابت  هایدارایی  لتحصی  کل  از ارزش  است  عبارت  ی ثابت ناخالصسرمایه  تشکیل
  نهادی  توسط واحدهای  که  آنچه  ی ارزشاضافه  ، بهمعین  حسابداری   یدوره  یک  در طول  ثابت  هایدارایی  رایگان  یا انتقال

  . است  شده  اضافه  تولید نشده  ثابت  هایدارایی  ارزشبه 
  و به  ندیآیم  بدست  ستانده  عنوان  تولید به  جریان  از یکهستند که   و غیرملموسی  ملموس  هایدارایی، ثابت  هایدارایی

  ترتیب  بدین .شوندمی  کارگرفتهبه  سالتر از یکبیش  زمانی  یدوره  دیگر برای  در فرایند تولیدات  طور مستمر و مداوم
 .شوندمی  تقسیم  غیرملموس  ثابت  هایو دارایی  ملموس  ثابت  هایارایید  کلی  دو دسته  به  ثابت  هایدارایی
 عبارتند از:  ملموس  ثابت  هایدارایی  یسرمایه  تشکیل  یعمده  اقالم

                                                           
31 Final Expenditure Government Consumption 
38 Fixed capital formation Gross 
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 و سایر بناها  مسکونی  هایدر ساختمان  سرمایه  ه تشکیل
  و تجهیزات  آالت  در ماشین  سرمایه  ه تشکیل
   شده  داده  پرورش  هایدارایی در  سرمایه  ه تشکیل
   ملموس.  هایدارایی  اساسی  ه تعمیرات

 عبارتند از:  غیرملموس  ثابت  هایی داراییسرمایه  تشکیل  یعمده  اقالم
  مانند زمین  تولید نشده  هایدارایی  انتقال  هایه هزینه

  ایرایانه  افزارهای  ه ابداع نرم
  و غیره  ، هنریآثار ادبی  اصلی  هایابداع نسخه -
 فرایند انجام اکتشافات ملی.  -

 : زیر است  ی ثابت به شرحسرمایه  تشکیل  ی ارزشدهنده  تشکیل  اجزای
  شده  خریداری  ثابت  هایدارایی  ه ارزش  الف
   ی پایاپایمبادله  ازطریق  آمده  بدست  ثابت  هایدارایی  ه ارزش  ب
   رایگان  صورتبه  شده  دریافت  ثابت  ایهدارایی  ه ارزش  پ
 نیز است.  ساخت  کار درجریان  ارزش  ها شاملدارایی  نوع  اینخود که   حساب  به  تولید شده  ثابت  هایدارایی  ه ارزش  ت
 موجود  ثابت  هایدارایی  فروش  ه ارزش  ث
 باشد  واگذار شده  ی پایاپای  مبادله  از طریق  موجود که  ثابت  هایدارایی  ه ارزش  ج
 باشد  واگذار شده  طور رایگانبه  که  ثابت  هایدارایی  ه ارزش  چ
  عمر خدمت  تولید و یا افزایش  ظرفیت  افزایش  باعو  که  ایمالحظه  ی قابلو یا توسعه  تعمیر، بازسازی  هر نوع  ه ارزش  خ

 شود. موجود میدارایی   دهی
 خواهد شد:  ی زیر حاصلاز رابطه  ی ثابت ناخالصسرمایه  تشکیل  ارزش  ترتیب  اینبه 

  )خ(.  ردیف  به اضافه  )چ(  الی  )ث(  هایردیف  اقالم  جمع  حاصل  ( منهای)ت  الی  )الف(  هایردیف  اقالم  جمع  حاصل
  متقبل  مالکیت  انتقال  هایو سایهر هزینه  نصب، ونقل  حمل  هایهزینه  یکلیه  موجود شامل  ثابت  هایخرید دارایی  ارزش
توسط   مالکیت  ی انتقالهزینه  بعد ازکسر هرنوع  ثابت  هایدارایی  فروش  کهخریدار نیز هست، درحالی  از طرف  شده

 .شودمی  گذاریارزش  فروشندگان

        91و واردات 99صادرات

  غیرمقیم  واحدهای  به  مقیم  واحدهای  ، توسطکاالها و خدمات  و یا اهدای  ی تهاتری، معاملهاز فروش  عبارت  صادرات
 . است

                                                           
33 Export 
34 Import 
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  مقیم  واحدهای  به  غیرمقیم  ، توسط واحدهایکاالها وخدمات  و یا اهدای  تهاتریی از خرید، معامله  نیز عبارت  واردات
 . است

 91تغییر موجودی انبار

 یعات وارد شده بر كاالهایخارج شده از انبار و ضا یارزش كل كاالها ینهاوارد شده به انبار م یارزش كل كاالها
 موجود در انبار، در طول دوره حسابداری است.

  به  قبل  ییا دوره  جاری  یدر دوره  که  کاالها و خدماتی  صورت  به  تولید شده  هایاز دارایی  است  انبار عبارت  موجودی
مواد و   ها شاملموجودی  این .شوندمی  بعد نگهداری  هاییدر دوره  لید و یا سایر مصارفدرتو  ، استفادهمنظور فروش

انبار،   تغییر موجودی  ارزش .مجدد است  منظور فروش  به  و کاالهای  شده  ساخته  ، کاالهایساخت  ، کار در جریانملزومات
 شود.می  ثبت  حسابداری  یدوره  در طول  آن  مصرف  ارزش  منهای  توسط بنگاه  شده  انبار تحصیل  موجودی  ارزش  صورت  به

  91ارزش افزوده

ارزش افزوده، ارزش اضافی ایجاد شده در جریان تولید است. تفاوت بین ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعالیت 
وده ناخالص، ارزش افزوده خالص گویند. پس از کسر مصرف سرمایه ثابت از ارزش افزاقتصادی را ارزش افزوده ناخالص می

 آید. به دست می
افزاید که در فرآیند تولید خروجی کننده به کاالها و خدماتی میکه یک تولید دهدمیارزش افزوده ناخالص "ارزشی" را نشان 

اطالعات  ریفناواطالعات و ارتباطات به عنوان ارزش خروجی کاالهای  فناوریکند. ارزش افزوده ناخالص خود خریداری می
اطالعات و  فناوریشود. ارزش افزوده ناخالص گیری میاندازه ICTو ارتباطات و خدمات بکار رفته در تولید این محصوالت 

ملی  هایحسابهای متعارفی مانند صنعت و معدن که در نظام فعالیتارتباطات با برآوردهای ارزش افزوده ناخالص رشته
شوند، یعنی قبل از اضافه گیری میایسه است. خروجی و ارزش افزوده برحسب قیمت پایه اندازهاند، قابل مقایران ارائه شده

 اطالعات و ارتباطات(.  فناوریکردن هر گونه مالیات بر محصوالت )و یا اعمال هر گونه کسر یارانه بر محصوالت 
د قیمت پایه یو بین کشورها با هابخشو ها فعالیتكند که برای مقایسه بین رشتهن مییمع 8002ملی  هایحسابنظام 

ها سهین مقایها )و کشورها( متفاوت باشند، بر افعالیتند بین رشتهتوانمیبکار رود، زیرا مالیات و یارانه بر محصوالتی که 
 ست.کننده آن محصول نیی قیمت فروش محصول بیانگر ارزش افزوده توسط صنعت تولیدست. مالیات و یارانهیرگذار نیتاث

اطالعات  فناوریارزش افزوده ناخالص رشته فعالیت   ،اطالعات و ارتباطات فناوریاز سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی 
اطالعات  فناوریهای )یارانه کمتر( بر محصوالت مربوط به کند و لذا مالیاتو ارتباطات با قیمت خریداران را اندازه گیری می

شوند. تولید شود، اعمال میهایی که توسط خریدار پرداخت میها در قیمتا این مالیاتکند، زیرو ارتباطات را لحاظ می
اطالعات و ارتباطات ارزش باالتری  فناوریاطالعات و ارتباطات در مقایسه با ارزش افزوده ناخالص  فناوریناخالص داخلی 

                                                           
35 Changes in inventories 
36 Value Added 
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های ترین مجموعهامكان مقایسه با شناخته شده اطالعات و ارتباطات، ساختاری است که فناوریدارد. تولید ناخالص داخلی 
اطالعات و  فناوریکه بهتر است که ارزش افزوده ناخالص سازد. در حالییا میحسابداری ملی یعنی تولید ناخالص داخلی را مه

ی، نتایج متفاوتی ها و بین کشورها بکار گرفته شود. اساسا" با توجه به روش انتخابارتباطات در مقایسه با دیگر رشته فعالیت
آید. این امر، دلیل دیگری برای در اولویت قرار دادن ارزش افزوده ها بدست میبرای تولید ناخالص داخلی در رشته فعالیت

 ناخالص برای مقایسات صنعتی است.

 97تولید ناخالص داخلی

ک دوره زمانی معین است که های اقتصادی مقیم یک کشور در یحاصل از فعالیت یارزش کاالها و خدمات تولید شده
 برای مصارف نهایی در داخل یا خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرند.

شود و معیاری برای اندازه گیری تولید است. محصول ناخالص نامیده می GDPمحصول ناخالص داخلی که به اختصار 
ها با یکدیگر متفاوت است و نند، اما ارزش آنکداخلی و ارزش افزوده ناخالص هر دو یک مفهوم اقتصادی را بیان می

ها در مالیات )یارانه( است. محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده ناخالص، ارزش اضافی کاالها و خدماتی را تفاوت آن
برای  شوند و برای مصارف نهائی در داخل کشور یایکنند که در یک دوره زمانی در اقتصاد یک کشور تولید مگیری میاندازه

اند. ارزش افزوده ناخالص هر فعالیت اقتصادی برابر است با ارزش ستانده صادرات به خارج از کشور در دسترس قرار گرفته
 منهای مصرف واسطه آن فعالیت. 

 ستانده = ارزش افزوده ناخالص –مصرف واسطه 
GDP ن مقیم آن کشور )به عالوه هر نوع یک کشور برابر است با حاصل جمع ارزش افزوده ناخالص کلیه تولید کنندگا

 ها وجود ندارد. مالیات منهای هر نوع یارانه بر محصول که در ارزش ستانده آن
یا محصول ناخالص داخلی  GDPهای اقتصادی را داشته باشیم، بنابراین اگر جمع ستانده و جمع مصرف واسطه فعالیت
دوره منهای کاالها و خدمات مصرف شده در فرآیند تولید طی همان برابر با ارزش همه کاالها و خدمات تولید شده در یک 

 GDPصورت شود. در اینمعموالً روش تولید نامیده می GDPدوره به عالوه مالیات منهای یارانه است. این روش محاسبه 
 آید: از رابطه زیر بدست می

 داخلی تولید ناخالص  GDPستانده =  -خالص مالیات بر واردات + مصرف واسطه 
 تولید ناخالص داخلی  GDPسایر مالیات بر واردات + ارزش افزوده ناخالص = 

ارزش کلیه کاالها و خدماتی در نظر گرفت که برای مصارف نهائی مختلف داخلی یا  توانمیرا  GDPاز نگاهی دیگر، 
از رابطه  GDPر این صورت شود. د، روش هزینه نامیده میGDPگیرند. این روش محاسبه صادرات در دسترس قرار می

 آید:زیر بدست می
  GDPصادرات(+ تشکیل سرمایه ناخالص + مصرف نهایی دولت + مصرف نهائی خصوصی =  -)واردات 

 

                                                           
37 Gross Domestic Product 



  
 ICT -۱۹۳۱ حساب اقماری 11

 

 موجودی انبار و اشتباهات آماری رییتغ

دولت نیز ایجاد های مصرف شده در فرآیند تولید، بلکه برای صاحبان سرمایه و فرآیند تولید نه تنها برای صاحبان نهاده
را می توان از طریق مجموع  GDPرو، کند. ارزش این درآمدها برابر با محصول ناخالص داخلی است. از ایندرآمد می

، GDPها و مازاد عملیاتی ناخالص نیز محاسبه کرد. این روش محاسبه ها منهای یارانهجبران خدمات کارکنان، مالیات
 آید:از رابطه زیر بدست می GDPصورت شود. در اینروش درآمد نامیده می

  GDP =جبران خدمات کارکنان  + هامالیات -ها یارانه + ناخالصعملیاتی مازاد 
کند تا کند. سطح تولید از این نظر مهم است که تعیین میسطح تولید را اندازه گیری می GDPهمانطور که قبالً بیان شد 

. مصرف دهدمید و نیز از این نظر اهمیت دارد که سطح اشتغال را تحت تأثیر قرار د مصرف کنتوانمیچه اندازه یک کشور 
گذارد، البته این فقط یکی از عوامل متعدد است و عوامل ترین عواملی است که بر رفاه یک جامعه تاثیر مییکی از مهم

بر سطح رفاه جامعه داشته باشد و یا  د اثرات مثبتیتوانمیدیگری نیز مانند اکتشافات علمی و ابداعات وجود دارد که 
د اثرات منفی بر رفاه جامعه داشته باشد. این عوامل توانمیهای واگیردار و جنگ که عواملی مانند فجایع طبیعی، بیماری

د موجب افزایش رفاه شود که توانمیزمانی  GDPشود. بنابراین افزایش به حساب آورده نمی GDPمسلماً در محاسبه
 گر نظیر عوامل فوق ثابت باشد.عوامل دی

 98جبران خدمات کارکنان

  خود برای  کارکنان  به  بنگاه  توسط  پرداخت  قابل  و غیرنقدی  نقدی  اجرت  ازکل  است  عبارت  کارکنان  خدمات  جبران
شود، می  ثبت  گرفتن  علقت  براساس  کارکنان  خدمات  . جبراناست  معین  حسابداری  یدوره  در یک  شده  کار انجام  جبران
  شود، اعممی  آن  دریافت  مورد نظر، مستحق  یدر دوره  شده  داده  کار انجام  در مقابل  کارکن  که   یا غیرنقدی  نقدی  اجرت  یعنی
، کار کارکنان  تخدما  جبران .باشد  شده  پرداخت  یا بعد از آن  با آن  کار یا همزمان  از انجام  قبل  اجرت  اینکه  از این

 گیرد.باشد، دربرنمی  نگرفته  صورت  پرداختی  آن  درمقابل  را که  داوطلبانه

 93استهالک((مصرف سرمایه ثابت 

ثابت كه در  یهاییدارا یموجود ید، عبارت است از كاهش ارزش جارینه تولیاز هز یه ثابت به عنوان بخشیمصرف سرما
كننده در دیك تولیت و مورد استفاده یتحت مالك یهاییدر دارا یو حوادث معمول یعاد یادگ، از مد افتیكیزین رفتن فیاثر از ب
های ثابت که دراثر جنگ یا وقایع استثنایی نظیر فجایع طبیعی از بین د. آن بخش از دارایییآید میپد یك دوره حسابداریطول 
 اند، مصرف سرمایه ثابت محسوب نمی شود.  رفته

اطالعات و ارتباطات، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عالوه تغییرات در موجودی کاالهای مربوط به  اوریفنسرمایه گذاری 
های ثابت موجود اطالعات و ارتباطات است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، ارزش به دست آمده از دارایی فناوریمحصوالت 

                                                           
32 Compensation of employees 
33 Consumption of fixed capital, (depreciation) 
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که مکرراً اند و یا این امشهود که از فرآیندهای تولید به وجود آمدههای مشهود یا نیا جدید است. دارایی، عبارت است از دارایی
 .گیرندهای زمانی بیش از یک سال مورد استفاده قرار میدر فرآیندهای دیگر تولید و در دوره

 



  
 

 
 

9 

 ها و تجربه جهانی  منابع، دستورالعمل

 المللی بینهای  منابع و دستورالعمل -1-9

 1228ی سال مل های حسابنظام - 1-1-9

 هایحساببرای تهیه  المللیبین، یک نظام گذاری شده استنام SNA40ملی سازمان ملل که به اختصار  هایحسابنظام 
 1333و 1362 هایههای بعهدی آن در سهالو ویهرایش 1353ملی است. اولین نسخه این نظام حسهابداری ملهی در سهال 

نسهبت  SNAمنتشر شده است. این سیستم پنجمهین ویهرایش  8002ل منتشر شد. آخرین ویرایش این دستورالعمل در سا
وسهومین جلسهه کمیسهیون آمهار سهازمان ملهل و در سهی 8003آیهد. درسهال به اولین نسخه منتشر شهده آن بهه حسهاب مهی

 هایحساببراساس نیازهای درپیش رو به روزرسانی شود. اصالحات اصلی سیستم  SNA 1333درخواست شد تا نسخه 
 های زیر بوده است:دتاً در حوزهملی عم
 هابخش دارایی 
  بخش مالی 
  بخش جهانی شدن و مسایل مربوط به آن 
  دولت عمومی و بخش عمومی 
  بخش غیررسمی 
 بخش ارتباطات 

                                                           
40 System of national accounts 
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ها، ترازنامهه،ها و جهداول مبتنهی بهر تعهاریف و یکپارچه حسابملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و هایحسابسیستم 
تشهکیل شهده اسهت. در ایهن سیسهتم، چهارچوب  المللهیبینها و قواعهد حسهابداری توافهق شهده درسهطح دیبنمفاهیم طبقه

های حاصل از آن تصویر روشهنی از عملکهرد اقتصهاد یهک كشهور را حسابداری جامعی طراحی شده است، به طوری که داده
 رود. های اقتصادی به کار میگیریها و تصمیمیلها، تجزیه و تحلها، سیاستگذاریریزین امر در برنامهیکه ا دهدمیارائه 

 ISIC المللی بینبندی استاندارد   هطبق 1-1-9

 یبنهدطبقهه یبهرا ك دسهتیه و منسهجم یساختار از (ISIC) یاقتصاد یهاتیفعال یتمام المللیبین استاندارد یبندطبقه
 مهورد یبنهد طبقهه قواعهد و اصهول ها،فیها، تعرمفهوم از یهامجموع هیپا بر كه است شده لیتشك یاقتصاد یهاتیفعال
 بهه آن درون توانمی را یاقتصاد یهاداده كه سازدیم فراهم ریفراگ یچارچوب ،یبندطبقه نیا. است یمتك المللیبین توافق
 ختارسا . است شده یطراح یاقتصاد یاستگذاریس و یریم گیتصم ل،یتحل یهاهدف یكه برا كرد گزارش و گرداوری یقالب

گهاه اصول و به توجه با اقتصاد كی تیوضع درباره مفصل اطالعات تا كندیم ارائه یاستاندارد قالب ،یطبقه بند  یههایآ
 .شوند سازمان داده ،یاقتصاد

اسههتاندارد  بنههدیطبقهاقتصههادی،  هههایبنههدی پیشههنهاد شههده بههرای فعالیت، طبقههه8002ملههی سههال  هایحسههابدرسیسههتم 
شهود. ههدف اصهلی ایهن نامیهده مهی ISIC Rev.4ای اقتصادی ویهرایش چههارم اسهت کهه بهه اختصهار هفعالیت المللیبین
ای اقتصادی را براساس نهوع است، به نحوی که بتوان درآن نهاده بندیطبقههای ای از رده، فراهم کردن مجموعهبندیطبقه

 کرد. بندیطبقهها  آن فعالیت
كهه مقهرر شهده اسهت كهه بهرای ییشهود. از آنجهامنتشهر مهی بنهدیطبقهایهن  3ملی ایران بر اساس نسخه  هایحساباكنون 
بنهدی مهورد  ایهن طبقهه 4تهیه و منتشر شود، برای حسهاب اقمهاری نسهخه  4براساس نسخه  یمل هایحسابآتی  هایسال

 استفاده قرار گرفت.
 بندی به شرح زیر است: ساختار کلی این طبقه

 یماهیگیر و یجنگلدار ،یکشاورز -الف
 معدن استخراج -ب
 صنعتی )ساخت( تولید -پ
 هوا تهویه و بخار گاز، برق، تامین -ت
 هیتصف یتهایفعال و فاضالب پسماند، تیریمد ،یآبرسان -ث
 ساختمان -ج
 كلتیموتورس و یموتور هینقل لیوسا ریتعم ،یخرده فروش و یعمده فروش -چ
 یانباردار و نقل و حمل -ح
 غذا و جا نیتأم به مربوط یخدمات یهاتیفعال -خ
 ارتباطات و اطالعات -د
 مه یب و یمال یهاتیفعال -ذ
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 مستغالت و امالك یهاتیفعال -ر
 یفن و یعلم ،یاحرفه یهاتیفعال -ز
 یبانیپشت خدمات و یادار یهاتیفعال -ژ

 یاجبار یاجتماع نیتأم دفاع، و یعموم امور اداره -س
 آموزش -ش
 یاجتماع یمددكار و انسان سالمت به مربوط یهاتیفعال -ص
 حیتفر و یسرگرم هنر، -ض
 یخدمات یهاتیفعال ریسا -ط
 یمعمهول یخانوارهها توسهط خدمات و د كاالهایتول ریناپذ كیتفك یهاتیكارفرما، فعال عنوان به خانوارها یهاتیفعال -ظ
 استفاده خود یبرا
 یبرون مرز یهائتیه و هاسازمان یهاتیفعال -ع

 (UNCTAD41عمل تولید آمارهای اقتصادی بخش اطالعات )دستورال 9-1-9

های آماری کشورها به خصوص کشورهای دستورالعمل راهنمای تولید آمارهای اقتصاد اطالعات به منظور استفاده سازمان
و برای کارشناسانی که مسئول تولید آمارهای رسمی اقتصاد اطالعاتی  48در حال توسعه و یا اقتصادهای در حال گذار

ت مقایسه یاطالعات و ارتباطات با قابل فناوریهستند، تهیه شده است. این دستورالعمل با هدف حمایت از تولید آمارهای 
اطالعات  فناوریاطالعات و ارتباطات، تجارت  فناوریتر تولید آمارهای بخش و به بیان دقیق المللیبینکشورها در سطح 

و ارتباطات در مشاغل مختلف منتشر گردیده است. این دستورالعمل، آمارهای  اطالعات فناوریو ارتباطات و استفاده از 
و توسط کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد تهیه شده است و شامل  43دهدمیخانوار را تحت پوشش قرار ن

 ها است. العاتی آنهایی برای کمک به اقتصادهای در حال توسعه  برای اندازه گیری و نظارت بر اقتصاد اطدستورالعمل
اطالعات و ارتباطات در  فناوریهدف از تهیه این دستورالعمل، استفاده از آن به عنوان یک ابزار عملی تولید آمارهای 

ها و راهبردهای ملی کشورها در زمینه های اصلی سیاستند به عنوان دادهتوانمیسطح ملی کشورها است كه این آمارها 
راهنمای فعالیت توضیح  المللیبینطات در نظر گرفته شوند. در این دستورالعمل، استانداردهای اطالعات و ارتبا فناوری
های مرتبط پیشنهاداتی اطالعات و ارتباطات و فراداده فناوریآوری، پردازش و انتشار آمارهای و در زمینه جمع شدهداده 

اطالعات و  فناوریگیری تر اندازهگروه مشارکت، بیش شود. محتویات این دستورالعمل بر اساس اقدامات اعضایارائه می
اطالعات و  فناوریاصلی  هایشاخصفهرستی از  8005ارتباطات برای توسعه است. این گروه مشارکت در سال 

  44گردید. 8007ارتباطات را تهیه نمودند که مورد استقبال و حمایت کمیسیون آمار سازمان ملل متحد در نشست سال 
                                                           

41 United Nations Conference on Trade and Development 
 .های در حال توسعه " به آنها اشاره می شود ین به بعد با نام " اقتصاداز ا 48
 .منتشر خواهد شد 8003اتحادیه بین المللی مخابرات در حال تهیه کتابچه راهنمای  آمارهای خانوار می باشد  که در سال  43
 مراجعه شود. (UNSC 8007) 8007تر به کمیسیون آمار سازمان ملل متحد در سال برای اطالعات بیش 44
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اطالعهات و ارتباطهات  فنهاوریهای الگهوی آمارههای  ، تعاریف و پرسشنامهالمللیبینتورالعمل به استانداردهای در این دس
( و اداره آمار اروپا که  از اعضای ایهن گهروه هسهتند، اسهتناد OECDتهیه شده توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )

در حهال توسهعه کهه در فعالیهت سهازمان همکهاری اقتصهادی و  شود. همچنین، موضوعات آماری مورد عالقه اقتصهادهایمی
گیرنههد. بههه عنههوان مثههال، در ایههن ههها تههوجهی نشههده اسههت، مههورد بحههو و بررسههی قههرار مههیتوسههعه و اداره آمههار اروپهها  بههه آن

گیهری و زهاطالعات و ارتباطات در اقتصادهای در حال توسهعه کهه بایهد مهورد انهدا فناوریاستفاده از  هایدستورالعمل حوزه
های روش شناختی مهرتبط گیرند و توصیهسنجش قرار بگیرند ) مانند  استفاده از پست الکترونیکی( مورد شناسایی قرار می

آمهاری موجهود در زمهانی کهه  هایطرحآوری داده و استفاده از جمع هایروشهای تجارت، )به عنوان مثال ایجاب چارچوب
 گردند.ست( ارائه مییاطالعات و ارتباطات کافی ن فناوری آماری هایطرحمنابع  برای اجرای 

 ICTتجربه سایر کشورها درتهیه حساب اقماری  1-9
اطالعهات  فناوریبا در نظر گرفتن این واقعیت که  نرم افزار رایانه یک دارایی نامحسوس است و مجوز و اجاره محصوالت 

اطالعهات و ارتباطهات کهار آسهانی نیسهت. بنهابراین بررسهی و  وریفنهاکنهد، ارزیهابی معهامالت در و ارتباطات را صادر می
 فناوریهایی برای تهیه پیش نویس حساب اقماری آزمایشی ها و توصیهبرای تدوین دستورالعمل المللیبیناستفاده از تجربه 

ترالیا و شیلی حساب تنها دو کشوراس تحقیقات به عمل آمده اطالعات و ارتباطات برای ایران حائز اهمیت است. بر اساس
اطالعهات و ارتباطهات  فنهاوریاند. كشور شیلی، حساب اقمهاری اطالعات و ارتباطات را رسماً منتشر کرده فناوریاقماری 

 خود را براساس تجارب استرالیا تولید کرده است. 
اند. در برخی موارد مهثالً کرده اطالعات و ارتباطات را جمع آوری فناوریکشورهای دیگر از جمله فرانسه، کانادا و هند آمار 

است كه این کشورها با وجود داشهتن اطالعهات فهراوان  ین درحالیتری جمع آوری شده است. ادر کشورفرانسه آمار تفصیلی
انهد. تولیهد اطالعهات و ارتباطهات خهود را تولیهد نکهرده فناوریاطالعات و ارتباطات هنوز حساب اقماری  فناوریدر زمینه 

ملهی کهار نسهبتاً سهختی اسهت.  هایحسهابعمدتاً به دلیل نیاز شدید به داده و ضرورت تطابق با چهارچوب  حساب اقماری
ای از اطالعهات غنهی در ، مجموعههههاهای تولید شده از حساب اقماری بسیار مفید اسهت. ایهن دادهان ذكر است كه دادهیشا

 کند.قتصاد ملی کمک شایانی مینماید که به ااطالعات و ارتباطات را  فراهم می فناوریبخش 
د توانمیاطالعات و ارتباطات است که  فناوریمرتبط با  هایاز نظر مرکز آمار ایران فهرست زیر نتایج مربوط به فعالیت

 اطالعات و ارتباطات منظور شوند: فناوریدرحساب اقماری 
 طات به قیمت پایه و سهم تولید ناخالص داخلیاطالعات و ارتبا فناوریبرآورد ارزش افزوده • 
 فنههاوریاطالعههات و ارتباطههات حاصههل از فعالیههت  فنههاوریهههای مهههم برآوردهههای ارزش افههزوده رشههته فعالیههت• 

 اطالعات
 فنهاوریهها از اطالعات و ارتباطات مربهوط بهه اسهتفاده خهاص رشهته فعالیهت فناوریبرآوردهای ارزش افزوده • 

 اطالعات و ارتباطات
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 اطالعات و ارتباطات فناوریتولید داخلی محصوالت • 
 اطالعات و ارتباطات فناوریواردات محصوالت • 
 اطالعات و ارتباطات در دوره جاری فناوریاستفاده از محصوالت • 
 اطالعات و ارتباطات فناوریصادرات محصوالت • 
 اطاتاطالعات و ارتب فناوریها جبران خدمات کارکنان در رشته فعالیت• 
 اطالعات و ارتباطات فناوریهای تعداد شرکت• 
 اطالعات و ارتباطات  فناوریهای  اندازه شرکت• 
 اطالعات و ارتباطات. فناوریهای اشتغال در رشته فعالیت• 

اطالعهات و  فنهاوریهای اشاره شده در بهاال اسهت کهه بخهش اطالعات و ارتباطات شامل خروجی فناوریحساب اقماری 
اطالعهات  فنهاوری. حساب اقماری در تدوین سیاست، تحقیق، سرمایه گذاری و توسعه دهدمیدر ایران را نشان  ارتباطات

ای از اطالعات و ارتباطهات را نبایهد بهه عنهوان یهک مجموعهه خالصهه فناوریو ارتباطات تاثیرگذار است. حساب اقماری 
ههای مشهاهده شهده ای از دادهفت، بلکه این حساب  مجموعهاطالعات و ارتباطات موجود در نظر گر فناوری هایتمام داده
اطالعهات و ارتباطهات را هماننهد چهارچوب  فنهاوریاطالعات و ارتباطات است که نقش و سههم بخهش  فناوریدر زمینه  
اطالعهات و ارتباطهات را  فنهاوری. بدین ترتیب، ایهن حسهاب بخشهی از یهک سیسهتم آمهار دهدمیملی نشان  هایحساب
 .دهدمیتشکیل 

 استرالیا 1-1-9

منتشهر شهده  8008-8003ههای مرجهع بهرای سهال 8006اطالعات و ارتباطات اسهترالیا در سهال  فناوریحساب اقماری 
منتشر شد. انهدازه گیهری  1322 -1333اطالعات و ارتباطات برای سال مرجع  فناوریاست. پیش از آن، حساب اقماری 

،  المللهیبینپذیرفتهه شهده  هایبه خصهوص بها توجهه بهه عهدم وجهود دسهتورالعملاطالعات و ارتباطات،  فناوریمحصوالت 
اطالعهات  فناوریگیری قابل تاملی شده است. از نظر اداره آمار استرالیا، حساب اقماری مفهومی و اندازه هایچالشباعو 

هها فرضیات و تخمین یبر برخ و ارتباطات باید به عنوان یک حساب اقماری آزمایشی در نظر گرفته شود، چون این حساب
 استوار است.

اطالعهات و ارتباطهات اسهترالیا، توسهط اداره آمهار اسهترالیا و آنچهه کهه بهه عنهوان  فنهاوریمیزان جزییات حسهاب اقمهاری 
اطالعات و ارتباطات بهه خهوبی  فناوریگردد. حساب اقماری شود، تعیین میاطالعات در نظر گرفته می فناوریمحصوالت 
کنههد، بنههابراین ارزش مسههتقیمی کههه ایههن اطالعههات و ارتباطههات را توصههیف مههی فنههاوریمصههرف ایههن محصههوالت عرضههه و 

 محصوالت در اقتصاد دارند، ملموس است.
بهه عنهوان مبنهایی  1333ملهی  هایحسهاباطالعات و ارتباطات خود از نظهام  فناوریاسترالیا برای تولید حساب اقماری 

کهه محصهوالت شهود. زمهانیها از طریق جداول عرضه و مصرف فهراهم مهیت. چارچوب دادهبرای چارچوب استفاده کرده اس
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گیرنهد. جهدول هها قهرار مهیشهوند، آن محصهوالت در چهارچوب دادهاطالعات تعریف می فناوریمرتبط به عنوان محصوالت 
 گیرد:ر برمیاولیه برای تولید در هر رشته فعالیت است و موارد زیر را د هایکامل مصرف شامل داده

 جبران خدمات کارکنان• 
 مازاد عملیاتی ناخالص• 
 درآمد مختلط ناخالص و• 
 ها.ها از مالیاتشود سایر یارانهکسر می• 

 نتایج عرضه برای هر محصول شامل موارد زیر است:
 تولید داخلی؛• 
 واردات؛• 
 حمل و نقل و• 
 ها.شود یارانه بر محصوالت از مالیاتکسر می• 

 اع مصرف برای هر محصول که عبارتند از:انو 
 ها ومصرف واسطه توسط رشته فعالیت• 
 مصرف نهایی بر اساس نوع هزینه• 

ست. برخی از رشته یاطالعات و ارتباطات ن فناوریاطالعات منحصر به بخش  فناوریالزم به ذکر است که همه محصوالت 
اطالعات و ارتباطات برای تولید  فناوریالت غیر مرتبط با اطالعات و ارتباطات نیاز به محصو فناوریهای فعالیت

اطالعات و ارتباطات به این  فناوریدر محاسبه تولید ناخالص داخلی  که باید اطالعات و ارتباطات دارد فناوریمحصوالت 
 اوریفناطالعات و ارتباطات، برای شناسایی محصول خاص  فناوریمحصول  بندیطبقهموضوع توجه شود. الزم است 

 اطالعات و ارتباطات ایجاد شود. فناوریاطالعات و ارتباطات و محصول مرتبط با 
  هاطالعههههات و ارتباطههههات خههههود از مراحههههل زیههههر اسههههتفاد فنههههاوریاسههههترالیا در هنگههههام تولیههههد حسههههاب اقمههههاری 

 کرده است:
 ات و ارتباطات(.اطالع فناوریاطالعات و ارتباطات )شناسایی محصوالت  فناوریبندی محصول . ایجاد طبقه1
 فنهاوریههایی کهه بهرای تهر بهرای رشهته فعالیهت. توسعه جداول عرضه و مصرف به منظور ارائهه جزئیهات بهیش8

 اطالعات و ارتباطات دارای اهمیت خاص است.
اطالعات  فناوریی جدول تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر حسب رشته فعالیت با استفاده از محصوالت . تهیه3

 که ایجاد شده است. هایرشته فعالیت بندیطبقهو و ارتباطات 
اطالعهات و ارتباطهات تهیهه شهده توسهط سهازمان  فنهاوریمحصهوالت  بنهدیطبقهنهویس اری را به پیشیاسترالیا مطالب بس
دی بنههها مشهابه و نسهبتاً سهازگار بها طبقههمورد استفاه آن بندیطبقهاقتصاد اضافه کرده است. اگرچه  هایتوسعه و همکاری

بنهدی مهورد اسهتفاده در حسهاب تفهاوت عمهده بهین طبقهه .منتشره سازمان مزبور است، اما دقیقاً همان دسهتورالعمل نیسهت
عبهارت  یاقتصهاد ههایاطالعات و ارتباطات استرالیا و دستورالعمل توصیه شده سازمان توسهعه و همکاری فناوریاقماری 
   :است از
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تهری از محصهوالت از جملهه تجهیهزات پزشهکی، اقتصهادی طیهف وسهیعههای تعاریف سازمان توسعه و همکاری• 
 علمی و صوتی بصری را در برمی گیرد اما

اطالعات و ارتباطات  یا اجزای کاالهایی است که قابل گسهترش   فناوریتعریف استرالیا تنها شامل محصوالت • 
 هستند.

اطالعهات و ارتباطهات  فنهاوریت ثابهت محصهوالت اطالعات و ارتباطهات، تغییهرا فناوریی بخش یکی از مشکالت عمده
است. الزم است تعاریف به طور منظم به روزرسانی شوند. اداره آمار استرالیا به طور مداوم، تعهاریف خهود را بهه روز رسهانی 

بها اطالعهات و ارتباطهات،  فنهاوریمحصهوالت  بنهدیطبقهدر مسائل مربهوط بهه  المللیبینکند و برای رسیدن به اجماع می
 نماید.اقتصادی همکاری می هایسازمان توسعه و همکاری

 فناوریملی استرالیا کامالً برای حساب اقماری  هایحسابهای مورد استفاده در جداول عرضه و مصرف سیستم بندیطبقه
اطالعهات تهیهه  فنهاوری ههایها قبل از مد نظر قرار دادن  فعالیتبندیطبقهرا این یاطالعات و ارتباطات مناسب نیست، ز

اسهتاندارد رشهته فعالیتههای اسهترالیا و نیوزیلنهد و بهرای محصهوالت از  بندیطبقهها از ها، آنشده است. برای رشته فعالیت
اسهتاندارد محصهوالت اسهترالیا و  بنهدیطبقهاستاندارد محصوالت اسهترالیا و نیوزیلنهد اسهتفاده کردنهد. وقتهی کهه  بندیطبقه

اطالعهات و ارتباطهات وجهود نداشهت و  فنهاوریمنتشر شد، برخی از محصوالت  1333جدید در سال نیوزیلند در بازنگری 
تهردر اطالعهات و ارتباطهات امکهان پهذیر نبهود. بهرای ایجهاد انعطهاف پهذیری بهیش فنهاوریهای گروه بندی برخی از فعالیت

تجدید  8006یا و نیوزیلند متعاقباً در سال استاندارد محصوالت استرال بندیطبقهاطالعات و ارتباطات،  فناوریمحصوالت 
 نظر شد.

 اطالعات و ارتباطات استرالیا اساساً شامل موارد زیر است: فناوریمحصوالت 
 رایانه،• 
 تجهیزات ارتباطاتی؛• 
 خدمات استفاده کننده از این تجهیزات • 

 شود:اطالعات و ارتباطات شامل موارد زیر نمی فناوریاما محصوالت 
 های کنترل فرآیند؛مسیست• 
 ها؛روبات• 
 تجهیزات علمی؛• 
 تجهیزات بهداشت؛• 
 های ساده محاسباتی؛دستگاه• 
 تلویزیون و• 
 رادیو. هایگیرنده• 
سهازی  هنگهامهای ساخت و ساز انجام شده از طرف ارائه دهندگان خهدمات مخهابراتی موجهب مشهکالتی در بههشیوه فعالیت

انهد. های موجود مخابراتی خریداری شهدهاری از تجهیزات مخابراتی برای تعبیه در سازهیداد بسرا تعیشده است، ز بندیطبقه
اطالعات و ارتباطات  فناوریهای مخابرات است. در حساب اقماری های انتقال و شبکهاین تجهیزات مخابراتی شامل برج
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اطالعهات و  فنهاوریی بهه عنهوان بخشهی از سهتانده مخهابرات هایهای ساخت و سهاز  سهازهاسترالیا، هزینه مربوط به فعالیت
 ارتباطات، ارزش افزوده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نظر گرفته شده است.

اطالعات و ارتباطهات، منجهر بهه قهرار گهرفتن محصهوالت زیهر شهده  فناوریگنجاندن تجهیزات مخابراتی در حساب اقماری 
 است:

 تلفن همراه؛• 
 رادیو؛• 
 تلویزیون؛• 
 مایکروفر )مایکروویو(؛• 
 های انتقال رادار؛برج• 
 خطوط تلفن؛• 
 های زیرزمینی؛کابل• 
 های هم محور) کواکسیال( وکابل• 
های مخابراتی از جمله خرید تجهیزاتی که به عنهوان بخهش ارزش کار انجام شده بر روی طراحی و ساخت شبکه• 

 ضروری از شبکه نصب شده است.
شود و ساخت و ساز را به اطالعات و ارتباطات می فناوریا، تنها شامل تجهیزات یگر اداره آمار استرالدی یشنهادیرویکرد پ

اطالعهات و  فنهاوریایهن اجهزا درخهارج از گهروه سهتانده  ،گیهرد. بنهابراینای در نظهر مهیعنوان محصهول سهاختمانی و سهازه
 گیرند.ارتباطات، ارزش افزوده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص قرار می

 شیلی 9 -1-1

اطالعهات و ارتباطهات در  فنهاوریاطالعهات و ارتباطهات در شهیلی، میهزان مشهارکت بخهش  فناوریاولین حساب اقماری 
اندازه گیری کرد. در این اندازه گیری، دقیقاً دستورالعمل سازمان همکاری اقتصادی  8004و  1334 هایاقتصاد را بین سال

قابهل مقایسهه باشهد. سهپس، شهیلی جههت  المللیبیناقماری تولید و ارائه شود و در سطح و توسعه اجرا شد تا یک حساب 
 اطالعات و ارتباطات خود از تجربه استرالیا استفاده کرد. فناوریتشکیل حساب اقماری 

 اطالعات و ارتباطات استرالیا عبارتند از: فناوریحساب اقماری  هایشاخصترین بدین ترتیب مهم
 اطالعات و ارتباطات  و فناوریهای اقتصادی، بخصوص تولید ه فعالیتارزش افزود• 
 تولید ناخالص داخلی رشته فعالیت.• 

انگر پیشهرفت یهاطالعات و ارتباطات شیلی به عنوان چارچوبی برای حسهاب اقمهاری کهه ب فناوریاز اولین حساب اقماری 
دیجیتال که یک گهروه دولتهی و خصوصهی اسهت، زیهر نظهر شود. گروه عمل اطالعات و ارتباطات است، استفاده می فناوری

اطالعات و ارتباطات شیلی اسهت. ایهن دبیرخانهه از تعهدادی  فناوریدبیرخانه جانبی اقتصاد قرار دارد. وظیفه آن هماهنگی 
 اطالعات و ارتباطات در شیلی دعوت به همکاری کرده است. فناوریموسسات برای تولید حساب اقماری 
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اطالعهات و ارتباطهات دارای اهمیهت  فنهاوریشیلی و همچنین از نظر اقتصادی تعاریف و مفهاهیم مربهوط بهه از نظر کشور 
اطالعات و ارتباطات در شیلی بر اساس معیارهای جزئی و جدا تعریف شده است.  فناوریاست. قبل از آن مطالعه، بخش 

ی حساب اقمهاری اداره ملی آمار شیلی، نتایج منتشر شدهجمع آوری مورد استفاده در  هایروشریزی دقیق و رغم برنامهعلی
هها هایی به دلیل کمبود اطالعات اسهت. عمهده محهدودیتاطالعات و ارتباطات این کشور حاکی از وجود محدودیت فناوری

 یفنهاوراسهت کهه در خهارج از بخهش تعریهف شهده  فنهاوریههای مهرتبط بهه تولیهد گیری فعالیتمربوط به شناسایی و اندازه
اطالعهات و  فنهاوریها و دیگر مواردی کهه در آن های مربوط به دانشگاهاطالعات و ارتباطات قرار دارد. برای مثال فعالیت

اطالعات و ارتباطات مورد اسهتفاده بهرای دریافهت  فناوریشود، صرفاً برای یک هدف داخلی است و ارتباطات استفاده می
 حق الزحمه تولید و فروخته نمی شوند.

 .دهدمیاطالعات و ارتباطات موارد زیر را مدنظر قرار  فناوریی حساب اقماری ش عرضهبخ
  اطالعات در اقتصاد )در تولید ناخالص داخلی(، و فناوریمحاسبه سهم ارتباطات و 
  اطالعات و ارتباطات  فناوریهای تولیدی ترین فعالیتمهم 
  ین مقدار تولید.  تراطالعات و ارتباطات با بیش فناوریکاال و خدمات 

 کند:اطالعات و ارتباطات به موارد زیر توجه می فناوریبخش تقاضای حساب اقماری 
 کسب و کار و دولت، هایاطالعات و ارتباطات شرکت فناوریترین محصوالت پردرخواست -1
اطالعهات و  فنهاوری یتهرین حهوزهگهذاری در مطلهوباطالعهات و ارتباطهات از جملهه سهرمایه فنهاوریگهذاری در سرمایه -8

 ارتباطات 
 شوند ومقدار محصوالتی که صادر می -3
 ها. اطالعات و ارتباطات توسط خانواده فناوریتقاضا برای محصوالت  -4

اطالعهات و ارتباطهات  فنهاوریز همانند استرالیا ابتدا کاالها و خدماتی که به عنوان محصهوالت یها خهدمات خهاص یشیلی ن
کنهد. ایهن فعالیهت بهه عنهوان ههای حاصهل از کاالهها و خهدمات مشهخص را شناسهایی مهینین فعالیتشوند و همچتلقی می
اطالعات و ارتباطات کهه خهاص در نظهر گرفتهه  فناوریشوند. کاالها و خدمات می بندیطبقههای مشخص و خاص فعالیت

ل امکهان مقایسهه یهاند. این امهر بهه دلههای اقتصادی تعریف شدهای سازمان توسعه و همکاریشدند، مطابق با دستورالعمل
 است. المللیبین

ههای اقتصهادی، کهاالیی های سازمان توسعه و همکهاریاطالعات و ارتباطات، مطابق با دستورالعمل فناوریکاالی مشخصه 
گیهری و ، انهدازهاست که باید کار پردازش و انتقال اطالعات را انجام دهد و یا باید از فرایندهای الکترونیکی برای شناسهایی

ههای اقتصهادی های فیزیکهی و یها کنتهرل فراینهدهای فیزیکهی اسهتفاده کنهد. سهازمان توسهعه و همکهارییا جمع آوری پدیده
کند: خدماتی که هدف آن پردازش و انتقهال اطالعهات اطالعات و ارتباطات را چنین تعریف می فناوریی خدمات مشخصه

اقتصهادی بهرای  ههایی سهازمان توسهعه و همکاریاست. شیلی از تعاریف پیشهنهاد شهده با استفاده از ابزارهای الکترونیکی
 اطالعات و ارتباطات خود استفاده کرده است. فناوریحساب اقماری 

اطالعهات و ارتباطهات در  فنهاوریههای مشخصهه اطالعات و ارتباطات را جزء فعالیت فناوریشیلی زمانی حساب اقماری 
٪  کل فروش را تشکیل دههد. بها توجهه بهه 50اطالعات و ارتباطات بیش از  فناوریکاالها و خدمات  گیرد که تولیدنظر می
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-یاطالعات و ارتباطات اسهت، در برمه فناوریاطالعات و ارتباطات تنها تجارتی را که خاص  فناوریاین تعریف، تجارت 
اش باشهد، ٪ از کهل فهروش50تهر از طات آن کماطالعات و ارتبا فناوریرد. هر شرکت تجاری که فروش کاالها و خدمات یگ

های خرده فروشی مصداق دارد. بنابراین، هر نوع فعالیهت از فروشگاه یاریبس یگیرد. این مسئله برادر این تعریف قرار نمی
د، بهه ٪ حد تعیهین شهده باشه50تر از اطالعات و ارتباطات تولید کند، اما تولیداش کم فناوریاقتصادی که کاالها و خدمات 

 شود.اطالعات و ارتباطات در نظر گرفته می فناوریمرتبط با  غیر هایهای معمولی و یا فعالیتعنوان فعالیت
اطالعات و ارتباطات است.  فناوریاطالعات و ارتباطات شیلی، ارزش افزوده  فناوریترین محاسبه در حساب اقماری مهم

 فنهاوریی تولیهد کنهد و از ارزش افهزودهگیری مهیاقتصاد داخلی را اندازهاطالعات و ارتباطات در  فناوریاین شاخص تاثیر 
آید. با اضافه کردن مالیات به محصوالت و واردات به ارزش افزوده تولید شده از محصول اطالعات و ارتباطات به دست می

باطهات امکهان پهذیر خواههد اطالعهات و ارت فنهاوریاطالعات و ارتباطات، محاسبه تولید ناخالص داخلی در بخش  فناوری
 بود.

 اطالعات و ارتباطات از پنج قلم به شرح زیر تشکیل شده است: فناوریتقاضای محصوالت 
  مصرف واسطه 
 اطالعات و ارتباطات ؛ فناوریهای داخلی و دولت در زمینه های انجام شده توسط شرکتسرمایه گذاری 
 مصرف خانگی؛ 
 صادرات و 
 تنوع سهام 

اطالعهات و ارتباطهات شهیلی، مصهرف واسهطه بهه عنهوان یهک جهزء عرضهه، شهاخص مفیهدی از  ناوریفدر حساب اقماری 
اطالعات  فناوریاطالعات و ارتباطات در اقتصاد است. که پر تقاضاترین خدمات  فناوریاستفاده سودمندانه از محصوالت 

 در سطح واسطه شامل موارد زیر هستند:
 سیم(؛های بیه کابل، ماهواره و یا تلویزیونمخابرات و خدمات توزیع برنامه )از جمل 
 خدمات پشتیبانی فنی و 
 ها و میزبانی وب(.ارائه شبکه )از جمله خدمات مدیریت، زیرساخت 

اطالعهات و ارتباطهات در سهطح  فنهاورییک جزء مهم تجزیه و تحلیل مصرف واسطه، شناسایی بخش متقاضی محصهوالت 
ی اقتصهادی کهه بهاالترین ههابخشاطالعهات و ارتباطهات شهیلی،  فنهاوریاری واسطه است. بر اساس ارزیهابی حسهاب اقمه

 :اطالعات و ارتباطات در سطح متوسط را دارند عبارتند از فناوریمصرف محصوالت 
 مخابرات؛ 
 بخش مالی و 
 صنعت 

لی بهه اطالعهات و ارتباطهات شهی فنهاوریاطالعات و ارتباطات در حساب اقماری  فناوریعرضه و تقاضای کل محصوالت 
گانه تقسیم شده است و تراز بین آنفصل ها در فصل آخر قرار دارد. این فصول شهامل ارزیهابی محصهوالت مختلهف های جدا

 اطالعات و ارتباطات است.  فناوریاطالعات و ارتباطات و بخش  فناوری
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که چگونه تولید و مصرف  دهدمیکند و نشان بطور دقیق ارائه می 8004تا  1333ها را از سال این حساب برخی شاخص
های مورد بررسی تغییر کرده است. مشکلی که در این زمینه برای آفریقای جنوبی وجود دارد فقدان سری زمانی طی سال

 ها بطور مداوم در حال شناسایی هستند.ها است. منابع دادهداده
است، که هر کدام بخشی ازحساب اقماری اطالعات و ارتباطات شیلی در چهارده جدول تنظیم شده  فناوریحساب اقماری 

های (، چارچوب و یا دستورالعملTSA. برخالف حساب اقماری گردشگری )دهدمیاطالعات و ارتباطات را نشان  فناوری
اطالعات و ارتباطات وجود ندارد. هیچ مهرز و مقهادیر ثهابتی بهرای  فناوریمدون برای استفاده از جداول در حساب اقماری 

 فنهاوریوجود تفاوت بهین تهک تهک جهداول در حسهاب اقمهاری  توانمیرو ها در جدول وجود ندارد. از اینداده قرار گرفتن
 اطالعات و ارتباطات شیلی و استرالیا را مشاهده کرد.

اطالعهات و ارتباطهات  فناوریها آمارگیری تخصصی که اگرچه آن دهدمیی شیلی نشان های مورد استفادهبررسی منابع داده
ا اجرا کردند، اما اطالعات مزبور را از آمارگیری موجود به دست آوردند. برخالف استرالیا، آفریقای جنهوبی در حهال حاضهر ر

 .دهدمیاطالعات و ارتباطات را انجام ن فناوریهای مرتبط با اری از آمارگیرییتعداد بس
ههای خهاص خهود را ههای موجهود مزیهتاده از آمارگیریاستفاده کرد. استف توانمیدرنتیجه، از روشی مشابه با رویکرد شیلی 

 به موارد زیر اشاره كرد: توانمیدارد که 
 ها؛کاهش هزینه •
 تر واجرای آسان •
 تر به نتایجعیدستیابی سر •

ز هسهت یهاطالعات و ارتباطات دارای معهایبی ن فناوریهای موجود برای سواالت مرتبط با با این حال استفاده از آمارگیری
 ها عبارتند از:خی از آنکه بر
 تجربگی آمارگیران؛نتایج نادرست، به دلیل بی •
 دهی باز دارد؛پرسش طوالنی ممکن است پاسخ گویان را از پاسخ •
اطالعات و ارتباطات به  فناوریبسته به آمارگیری خاص، این امکان وجود دارد که نمونه انتخاب شده برای بخش  •

گیری در مناطق فقیر یها روسهتایی بیانجامهد کهه در آن د به یک نمونهتوانمیمر درستی انتخاب نشده باشد، که این ا
 شود.اطالعات و ارتباطات استفاده نمی فناوری

ها نمی توان سواالت جزیهی پرسهید.اطالعات و ارتباطات، دراین آمارگیری فناوریدر مقایسه با آمارگیری مختص  •



  
 

 
 

۴ 

 ICTریزی اجرای طرح  مطالعات وبرنامه

ریزی به عمل آمهد برای عملیاتی شدن مراحل پیش بینی شده، برنامه ،ICTاقماری  پس از تصویب اجرای طرح تهیه حساب
 گهرداوری، شناسهائی و دههی سهاختاراجراییو اجرای طرح مطابق بها آن آغهاز گردیهد. درمرحلهه اول اقهداماتی نظیهر سهازمان

 گهرداوری ههایروشتعیهین  ،ICTانگلیسهی، تعیهین پوشهش بخهش  مطالعه مستندات و ترجمهه منهابع ،مدارک و مستندات
 اطالعات، تعیین اقالم آماری و امکان سنجی آماری توسط گروه مطالعات انجام شد.

 و مطالعه مدارک و مستندات  گرداوریشناسایی،  1-1
جهود مسهتندات بهه مدارک و مستندات داخلی وخارجی بررسی و مطالعه شد. بها توجهه بهه عهدم و ICTبرای شناخت بخش 

زبان فارسی، اتکای این مطالعه بر مستندات انگلیسهی اسهت کهه برخهی از ایهن مسهتندات بهرای اسهتفاده همگهانی بهه زبهان 
 فارسی برگردانده شد. برخی از مستندات را می توان به شرح زیر نام برد:

  8002ملی ویرایش سال  هایحسابنظام 
 4دی ویرایش های اقتصافعالیت المللیبین بندیطبقه  
  هایحسابتجربه کشور استرالیا: برآوردهای تجربی نظام ( ملی استرالیاASNA) 
  دستورالعمل تهیه آمارهای اقتصادی بخش ارتباطات 
  اطالعات وارتباطات آفریقای جنوبی  فناوریوضعیت حساب اقماری 
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 طراحی ساختار اجرایی طرح 1-1
طلبد. سازمان اجرایی طرح عبارت از یک ستاد به ریاست رئیس ای را میانجام هریک از مراحل طرح، سازماندهی ویژه

ارتباطات، مدیران و کارشناسان وزارتخانه و مرکز  فناوریمرکز آمار ایران است که اعضای آن را معاون وزارت اطالعات و
ی، نظارت و همچنین بررسی و ، هماهنگ، هدایت، برنامه ریزیآمار ایران تشکیل داده است. این ستاد وظیفه سیاستگذاری

موضوعی و فنی را برعهده داشته است.  هایطرحها، بررسی و تصویب کلیات ها و کمیتهها و وظایف گروهتصویب فعالیت
 اند.های کاری زیر نظر ستاد به شرح نمودار زیر فعالیت كردهها وگروهکمیته یبرخ

 ICT  هایحسابه یته یطرح مل ییسازمان اجرا
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اطالعات و ارتباطات در سه  بخش تقاضا، عرضه و واردات و صادرات قابل سنجش است. بر این اساس   فناوریبخش 
 شاخص محوری مورد شناسایی قرار گرفته است:  16

 توسط بخش بازرگانی )سمت تقاضا(  ICTدوازده شاخص برای استفاده از  -1
 )سمت عرضه( ICTپولی  دو شاخص برای بخش -2
 دو شاخص برای بخش تجارت خارجی -3

 ICTسنجش طرف تقاضای  1-9-1

ی مختلف هابخشهای مختلف و نحوه حضور آن در در رشته فعالیت ICTها، نسبت نفوذ بخش بر اساس این شاخص
ها به شاخصشاخص است. این  18از بُعد تقاضا، شامل  ICT هایشاخصگردد. فهرست اصلی اقتصادی تعیین می

گیرد. استفاده از که درصورت کسر، ویژگی مورد نظر و در مخرج آن، جامعه مرجع قرار میصورت یک نسبت است، به نحوی
 بندیطبقهها، اندازه تغییرات و سایر متغیرهای قابل نسبت به جای اعداد مطلق، مقایسه اطالعات حاصل از رشته فعالیت

 عبارتند از: شاخص مزبور 18کند. را تسهیل می

 شوراي هماهنگي و راهبري    

 

 

 

كميته پردازش و 

 استخراج

 

 

 

شناسي و   كميته روش 

 هاي آمارگيري طرح

 

 

 

هاي  كميته حساب     

ICT و نظارت    

 

 

ماهنگي و كميته ه

 مدیریت اموراجرایي
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B1 استفاده کننده از رایانه   ی: نسبت واحدها 
B8 كنندیكه از رایانه استفاده م ی: نسبت كاركنان 
B3 كنندینترنت استفاده میی که از ای: نسبت واحدها 
B4 كنندینترنت استفاده میكه به صورت معمول از ا ی: نسبت كاركنان 
B5 تیوب سا ی: نسبت واحدهای دارا 
B6 نترانتیا یدارا یبت واحدها: نس 
B7 كنندیافت مینترنت دریق ایی كه سفارشات خود را از طری: نسبت واحدها 
B2 دهند : نسبت واحدهایی كه سفارشات خود را برروی اینترنت قرارمی 
B3 یكنند با توجه به نوع دسترسینترنت استفاده میی كه از ای: نسبت واحدها  

B10 ی: نسبت واحدهای داراLAN     
B11 اكسترانت یدارا ی: نسبت واحدها 
B18 (،امور بانکی ،برحسب نوع فعالیت )دریافت ایمیل  کنندنترنت استفاده میی: نسبت واحدهایی كه ا... 
فرعی نیز قابل تعریف است. به منظور نشان دادن شکاف دیجیتالی در مناطق  هایشاخص، هابرای همه شاخص     

، 1بندی نشان داد. جدول نتایج را به صورت مناطق جغرافیایی مورد طبقه توانمیی و روستایی، مختلف کشور مانند شهر
 .دهدمیها صورت بگیرد، نشان هایی که باید در این بخش کار آمارگیری برای آنرشته فعالیت

 ICTدرطرف تقاضای  ISIC REV.4 بندیطبقهکدهای نهایی شده براساس  -1جدول 
 کد بخش  ردیف 

   کشاورزی، جنگلداری وماهیگیری  -الف  1
   تولید صنعتی )ساخت( -پ 1

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

 دیگر
 تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر ونیم تریلر-83  
 تولید سایر تجهیزات حمل  ونقل -30  

   ساختمان -ج 9
 و  یعمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه موتور-چ

 موتورسیکلت
  
  

عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه -45
 و موتورسیکلت یموتور

و موتور  یعمده فروشی بجز وسایل نقلیه موتور-46
 سیکلت

و  یموتور یفروشی به جز وسایل نقلیهخرده  -47
 موتورسیکلت
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   یحمل و نقل و انباردار -ح  1
   خدماتی مربوط به تامین جا و غذا یهافعالیت -خ 1
 های پولی گریسایر واسطه -6413 مالی و بیمه یهافعالیت -ذ 1
   امالك و مستغالت یهافعالیت -ر 7
   ی، علمی و فنیحرفه ا یهافعالیت-ز 8
   و خدمات پشتیبانی یادار یهافعالیت -ژ 3
   آموزش -ش 12

 آموزش پیش دبستانی وابتدایی -251  
 آموزش متوسطه  -258  
 آموزش عالی  -253  

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

   و تفریحهنر، سرگرمی -ض 19
   خانوارها  -ظ 11

  ICTعرضه سمتسنجش  1-9-1

و محصوالت آن  ICTانگر بخش یکه ب دهدمیرا تشکیل  ICTهسته اصلی نظام حسابداری  ICTسنجش طرف عرضه 
عمده فروشی  ،ی صنعتهابخشدر  ICTهای اقتصادی )کاالها وخدمات( است. این امر مستلزم پوشش رشته فعالیت

شامل  ICTهای اقتصادی، اطالعات کلیدی بخش ای است. همانند سایر فعالیتارتباطات و خدمات رایانه ، ICTکاالهای
وری است. این نیروی کار و عملکرد اقتصادی بخش مانند درآمد، ارزش افزوده و بهره ،تولید کاالها و خدمات هایشاخص

 تکمیلی پوشش داده خواهد شد.آمارگیری مختلف و اطالعات ثبتی  هایطرحقسمت از طریق اجرای 
 عبارتند از: ICTدو شاخص محوری طرف عرضه 

 :ICT1  سهم نیروی کار بخشICT در اقتصاد 
:ICT8  سهم ارزش افزودهICT در اقتصاد 

 آورده شده است. 8های مرتبط با این بخش در جدول شماره رشته فعالیت
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 ICTدر سمت عرضه  ISIC REV.4بندی کدهای نهایی شده براساس طبقه -1جدول 

 توضیحات کد شرح ردیف
  8610 الکترونیکی  هایتولید تخته مدار و قطعه 1
   تولید رایانه و تجهیزات جانبی  1
   تولید تجهیزات مخابراتی  9
   های نوری ومغناطیسی تولید رسانه 1
  های فیبر نوریتولید کابل 1
  های الکترونیکی و برقی ها و کابلر سیمیساخت سا 1
 ups  تولید کننده  هایکارگاه 7
  های بزرگ )سیم کشی(نصب تجهیزات مخابراتی و رایانه 8
عمده فروشی رایانه، تجهیزات جانبی                                                3

 (DVDو CDی رایانه و نرم افزار)شامل عمده فروش

  

   عمده فروشی تجهیزات و قطعات الکترونیکی ومخابراتی 12

   های پست وپیکفعالیت 11
های انتشاراتی انتشار کتاب، گاهنامه وسایر فعالیت 11

 الکترونیکی

 انتشاری مورد  هایفقط انتشار الکترونیکی کتاب وفعالیت
 نظر است. 

   انتشار نرم افزار 19
   مخابرات باسیم 11
   سیممخابرات بی 11
   های مخابرات ماهواره ایفعالیت 11
   های مخابراتی سایر فعالیت 17
   های مربوط، مشاوره و فعالیتبرنامه نویسی رایانه 18
های های مربوط، پورتالها وفعالیتپردازش و میزبانی داده 13

 ای وبهدرگاه

  

  ICT و موسسه تحقیقات  فناوریفقط پارک  12
   فقط مرکز تحقیقات پست 11
   تعمیر رایانه و وسایل جانبی 11

 ICTسنجش تجارت خارجی کاالها وخدمات  9-9-۴

د نیاز، گمرک جمهوری بوده و منبع دریافت اطالعات مور HS بندیطبقهمورد استفاده در بخش تجارت خارجی،  بندیطبقه
 عبارتند از: ICTاسالمی ایران است. دو شاخص محوری سنجش تجارت خارجی کاالها وخدمات 
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ICT3  سهم کاالهای وارداتی :ICT  ازکل واردات 
ICT4  سهم کاالهای صادراتی ازکل صادرات :



  
 

 
 

 

۵ 

 ICTریزی طرح  مطالعات و برنامه

ت تها دامنهه ایهن بخهش مهورد شناسهایی قرارگرفتهه شهود و کهدهای مهرتبط الزم اس ICTبرای سنجش حساب اقماری بخش 
امر كه امکان تهامین اطالعهات  ای قرارگیرد. با توجه به اینسمت عرضه و تقاضا مورد آمارگیری نمونه 8و 1براساس جداول 

ی مذكور طهرح آمهارگیری ست، برای کلیه کدهایای امکان پذیر ن ملی و منطقه هایحسابمورد نیاز حساب اقماری از طریق 
 به عمل آمد.

 مورد نیاز به شرح زیر به عمل آمد: هایداده گرداوریروش ترکیبی برای 
 ای اطالعات از طریق اجرای طرح آمارگیری نمونه گرداوری 
 مالی به روش ثبتی  هایصورتاطالعات  گرداوری 

ی جدول عرضه وتقاضا به تفکیک آورده شده است. روش برا 5و 4گیری در جدول شماره ها و جامعه مورد نمونهتعداد نمونه
ی آموزش به ای از ردهبه عنوان زیررده« های پشتیبانی آموزشفعالیت» 2550آمارگیری در این طرح، فقط برای کد فعالیت

صورت ه ، اطالعات بیرین آمارگیگیری است. در اها به صورت نمونهها و زیرردهی ردهصورت سرشماری است و برای بقیه
 ی مورد نظر اخذ گردید . و در پرسشنامه گرداوریر كارگاه )واحد آماری( یا مدیی حضوری با مسئول مصاحبه

ههای لیوسهت اسهت كهه از فایمندرج در جهداول )الهف( و )ب( پ  تیها با كدهای فعالگیری، فهرست كارگاهچارچوب نمونه
های اجرایهی و ، فهرسهت ثبتهی دسهتگاه1321سرشهماری سهال  ،1330چارچوب شرکت پست جمهوری اسالمی ایران سهال 

 ها حاصل شده است. ی دفاتر آمار و اطالعات استانداریهنگام شدهفهرست به
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 ازآن اخذ شده است ICTهای بخش هایی که شاخصجامعه و نمونه کارگاه -9جدول 
 نمونه  جامعه  

  کشاورزی

  ای، الکترونیکی و نوریرایانهتولید محصوالت  -86زیر کد 

  تولید تجهیزات برقی-87زیر

  شده در جای دیگر بندیطبقهتولید ماشین آالت و تجهیزات  -82زیرکد 

  تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر -83زیر کد

  تولید تجهیزات حمل و نقل -30زیرکد 

  تولید صنعتی 34-10سایر زیرکدها از 

  عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت-45زیر کد 

  عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت -46زیرکد 

  و موتورسیکلت خرده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری -47زیر کد 

  35زیر کد 

  حمل و نقل و انبارداری

  های خدماتی تامین جا و مکانفعالیت

  های پولیسایر واسطه گری-6413زیر کد 

  های مالی و بیمهسایر کدهای فعالیت

  ت امالك و مستغال  یهاتیفعال

  یو فن ی، علمیاحرفه یهاتیفعال

  بانییاداری و خدمات پشت یهاتیفعال

  ییآموزش پیش دبستانی و ابتدا -251زیر کد 

  آموزش متوسطه -258زیر کد 

  آموزش عالی -253زیر کد 

  یاجتماع یت انسان و مددكارمربوط به سالم یهاتیفعال

  حیو تفر یهنر، سرگرم

  اطالعات و ارتباطات -مخابرات-61زیر کد

  اطالعات و ارتباطات-های مربوط به رایانهبرنامه نویسی، مشاوره و فعالیت-68زیر کد 

  اطالعات و ارتباطات  63و  60-52زیر کد 

  های پشتیبانی آموزشفعالیت-2550زیر کد

  ساختمان

  جمع کل 
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 ICTهای های طرح جمع آوری شاخصتوزیع استانی نمونه -1جدول 

 نمونه جامعه نام استان ردیف
  مرکزی 1

  گیالن 1

  مازندران 9

  ایجان شرقیآذرب 1

  آذربایجان غربی 1

  کرمانشاه 1

  خوزستان 7

  فارس 8

  کرمان 3

  خراسان رضوی 12

  اصفهان 11

  سیستان و بلوچستان 11

  کردستان 19

  همدان 11

  چهار محال و بختیاری 11

  لرستان 11

  ایالم 17

  کهگیلویه و بویراحمد 18

  بوشهر 13

  زنجان 12

  سمنان 11

  یزد 11

  هرمزگان 19

  تهران 11

  اردبیل 11

  قم 11

  قزوین 17

  گلستان 18

  خراسان شمالی 13

  خراسان جنوبی 92

  البرز 91

  جمع کل
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 ICTهای طرف عرضه حساب اقماری جامعه و نمونه کارگاه - 1جدول 
 نمونه  جامعه  ISICکد  نام فعالیت  ردیف 

 اطالعهههات  فنهههاوریتولیهههد تجهیهههزات
 وارتباطات

 

نصب تجهیزات مخابراتی  

 عمههده فروشههی رایانههه، تجهیههزات جههانبی
 افزاررایانه و نرم

 

 عمهههده فروشهههی تجهیهههزات و قطعهههات
 الکترونیکی و مخابراتی

 

های پست وپیکفعالیت  

 مخابرات  

 مراکز پژوهشی  

تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی  

هههای فعالیههتبرنامههه نویسههی، مشههاوره و
 رایانهبهمربوط

 

های ها و فعالیتپردازش و میزبانی داده
 مربوط

 

 جمع کل
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 ICTیطرف عرضه حساب اقمار یهانمونه یع استانیتوز -1جدول 
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هها اسهت. بهرای ای از راهنماهها ودسهتورالعملها ونیز تهیه مجموعههها، فرماجرای هر طرح آماری نیازمند طراحی پرسشنامه
 ده است.یها و راهنماهای ذیل تهیه گردها، فرمپرسشنامه ICTاجرای طرح آمارگیری از بخش اقماری 

ارزش افزوده بخش طراحهی گردیهد. پرسشهنامه بخهش  گرداوریبخش و نیز  هایشاخص گرداوریها به دو صورت پرسشنامه
ل یهمتفهاوتی در بخهش ارزش افهزوده، بهه دل هایها به صورت یکسان دارای یک پرسشنامه واحد بود، اما پرسشنامهشاخص

های طراحی شده شامل مهوارد مرتبط دراین بخش، طراحی شده است. فهرست پرسشنامه یهاه فعالیتماهیت متفاوت رشت
 ذیل است:

 اطالعات وارتباطات  فناوریهای عمده فروشی کاالهای کارگاه .1
 اطالعات وارتباطات  فناوریهای تولید تجهیزات کارگاه .8
 های خدمات رایانه و تجهیزات مخابراتی کارگاه .3
 ارتباطی دفاتر خدمات .4
 های کشوردرکارگاه ICT هایشاخصپرسشنامه طرح آمارگیری از  .5

اطالعهات، کارشناسهان مرکهز آمهار ایهران و  فنهاوریجهت طراحی پرسشنامه از پیشهنهادات کارشناسهان وزارت ارتباطهات و
 ها عبارت است از:ی اصلی پرسشنامههابخشسوابق موجود استفاده شده است. 

 ی از جمله استان، شهرستان، محل کارگاه، نشانی پسهتی، شهرح فعالیهت اصهلی، شهماره اطالعات چارچوبی وعموم
 تلفن و..

 های کارگاه ازجمله پرداختی بابت کاالهها ومهواد اولیهه مصهرفی، اجهاره سهاختمان، ملزومهات اداری، ارزش پرداختی
 آب، برق وسوخت، خدمات قراردادی، پست و مخابرات و...

 به نوع فعالیت تعیین شده از جمله دریهافتی بابهت ارائهه خهدمات، فهروش کاالهها، اجهاره ها با توجه ارزش دریافتی
 بهای دریافتی و ...

  ارزش خرید و فروش کاالها بدون تغییر شکل 
  ،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان وتاسیسات، وسایل نقلیهه، ماشهین آالت و تجهیهزات، امهوال و اثاثیهه

 و ...افزارهای کامپیوتری نرم
  متوسط تعداد کارکنان به تفکیک وضع اشتغال، جنسیت و جبران خدمات، تخصهص در حهوزهICT،  ،مزدوحقهوق

 های نقدی وغیرنقدیپاداش و سایر پرداختی
 ها توسط ماموران آمارگیر، دستورالعملی تحت عنوان راهنمای مامور آمارگیری تهیه وتدوین شد.برای تکمیل پرسشنامه

 



  
 

 
 

۶ 

 ICTاقماری بخش نتایج حساب 

گیرند، تعیهین اطالعات و ارتباطات قرار می فناوریحساب اقماری با توجه به این موضوع که چه کاالها و خدماتی در حوزه 
ای و های مخهابراتی، خهدمات رایانههافزار رایانه، داراییافزار رایانه، نرمگردیده است. این محصوالت در حقیقت شامل سخت

ت. یک حسهاب اقمهاری در بردارنهده جزئیهات مربهوط بهه عرضهه و تقاضهای ایهن محصهوالت اسهت و خدمات ارتباطاتی اس
اطالعهات و ارتباطهات و  فنهاوریمستقیمی که ایهن محصهوالت از طریهق ارزش افهزوده ناخهالص  یهاهمچنین ارزش افزوده
 ICT,CT،IT دراین جها .دهدمیقرار  افزایند را مورد بررسیاطالعات و ارتباطات به اقتصاد می فناوریتولید ناخالص ملی 

 :آورده شده است  نتایجبرای درک جداول  ICTبخش اقماری و بخش و تعریف 
 فناوری ( اطالعات وارتباطاتICTشامل سخت افزار، نهرم افهزار، شهبکه ورسهانه )ذخیهره سهازی اطالعهات های، 

ی باشهد)تعریف مشهترک بانهک جههانی انتقال وارائه اطالعات شامل متن، داده، صدا، تصویر وخهدمات مهرتبط مه
 (ITUو

 IT شود. می ها اطالق به سخت افزار، نرم افزار، جمع آوری اطالعات، ذخیره سازی، پردازش وارائه داده 
 CT شود. ها اطالق می خدمات مربوط به آن ای و کابلی، ماهواره های موبایل و های مخابراتی وشبکه به سیستم 
 زارش تجمیع شش گروه اصلی اشاره شده در زیر می باشد.منظور از بخش اقماری دراین گ 
 بخشمنظور از ICT  های شش گانه به اضافه بخش ارتباطات وپست می باشد. گروه 

 هایصهورتاطالعات وآمار استخراج شده به دوشیوه ثبتی واجرای طرح حاصل شده است .برخی از این اطالعات براسهاس 
 فنهاوریاطالعهات وارتباطهات خصوصهی و فنهاوری تحهت عنهاوینط بهه آن آنهها کهه اطالعهات مربهواست ی هایمالی شرکت

 هههایوسهایر اطالعههات مبتنههی بههر داده اسههت(61و 53کههدهای ) اسهت ودربرگیرنههده اطالعهات وارتباطههات دولتههی آورده شههده
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شهده درجهدول ارائهه  بنهدیطبقه( طرح اجرا شده برای طرف عرضه می باشد که اطالعات آنها براسهاس 6استخراج شده از )
 د:می شو بندیطبقه( درشش گروه اصلی به شرح زیر 8شماره )
 (68خدمات برنامه نویسی وارائه مشاوره )کد .1
 (631 )کد وب های، پرتالهاخدمات پردازش ومیزبانی داده .8
 (3380،351)کدهای  نصب وتعمیر رایانه وتجهیزات ارتباطی .3
 (8731،8738،8730،  8620، 8610،8680،8630 الکتریکی ونوری )کدهای ،تولید محصوالت رایانه ای .4
 (4651،4658قطعات الکترونیکی ومخابراتی )کدهای  ،تجهیزات جانبی ،عمده فروشی رایانه .5
 (781،788)کدهای  ICTتحقیق وتوسعه شامل پژوهشگاه  .6

 به طرق زیر مورد بررسی قرارداد: توانمیرا  ICTحساب اقماری 
  پوشش بخش 
 ارزش افزوده 
 نان وجبران خدمات تعداد کارک 
 تشکیل سرمایه 

اطالعات و ارتباطات به قیمت  فناوریاطالعات و ارتباطات ارائه کننده ارزش نهایی محصوالت  فناوریتولید ناخالص ملی 
 ها است. بازار بعد از کسر هزینه کاالها و خدمات مورد استفاده در تولید آن

 افزوده ارزش 1-1
های اقتصادی فعالیت المللیبینبندی ر اقتصاد ایران و جهان دارد، اما در طبقهد ICTرغم نقش مهمی که بخش علی

(ISIC45) گانهیبه صورت رشته فعال های مختلف اقتصادی مانند بین رشته فعالیت ICTبلكه  ،تعریف نشده است یات جدا
اطالعات  فناوریان محصوالت کنندگاست كه تولید ین درحالیا صنعت، خدمات بازرگانی و ارتباطات پخش گردیده است.

 اند.ت قرار گرفتهیبندی رشته فعال و ارتباطات در طبقات مختلفی از این طبقه
اطالعات و ارتباطات تحت تاثیر تغییرات حاصله در میهزان مالیهات  فناوریارزش افزوده ناخالص رشته فعالیت محصوالت 

ههای گونهاگون ههای مختلهف و در زمهاندر بین رشته فعالیهت ست. این امر ممکن استیو یارانه تعلق گرفته به محصوالت ن
تولیهدات اسهت. در ارزش  ههارشهته فعالیتسههم  ،گیهریملی برای اندازه هایحسابمتفاوت باشد، در نتیجه روش ترجیحی 

 درصهد از کهل ارزش افهزوده ناخهالص 18/8برابهر بها  1331اطالعهات و ارتباطهات در سهال  فناوریارزش افزوده ناخالص 
( 10/8اطالعات و ارتباطات در ارزش افهزوده ناخهالص از سههم آن در تولیهد ناخهالص داخلهی ) فناوریاقتصاد است و سهم 

 ندارد.  تفاوت چندانی
ههای و نیز ماهیت فعالیهت ICTارزش افزوده کل اقتصاد و ارزش افزوده بخشی از اقتصاد که با توجه به تعریف  7درجدول 

 گردد.است، ارائه میمذکور در فوق تعیین شده 
                                                           

45 International Standard Industrial Classification 
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 (1331سال  -میلیون ریالبه قیمت جاری، ) در اقتصاد کشور  ITو  ICT،CTسهم ارزش افزوده بخش  -7جدول 
  

 سهم )درصد( ارزش  شرح
 ارزش افزوده کل اقتصاد

 تولید ناخالص داخلی اقتصاد

ICT ارزش افزوده بخش 

CT ش افزوده بخش ارز

IT ارزش افزوده بخش 

 درارزش افزوده اقتصاد ICTسهم ارزش افزوده بخش 

 درارزش افزوده اقتصاد CTسهم ارزش افزوده بخش 

 درارزش افزوده اقتصاد ITسهم ارزش افزوده بخش 

ICT سهم در تولید ناخالص داخلی بخش 

CT سهم در تولید ناخالص داخلی بخش 

IT  سهم در تولید ناخالص داخلی بخش 
 

 اقتصادی هایحسابمنبع: مرکز آمارایران، دفتر   
 

 از ارزش افزوده کل اقتصاد  ICTسهم ارزش افزوده حساب اقماری -1شکل 

  

درصهد  55/1ورده شده است . براساس این جهدول سهم بخش اقماری وبخش ارتباطات به صورت مجزا آ 2درجدول شماره 
سههم  8درشهکل شهماره  /. درصهد متعلهق بهه بخهش اقمهاری اسهت. 52از ارزش افزوده اقتصاد متعلق به بخش ارتباطات و 
مشهخص  8همان طهور کهه در شهکل شهماره تفکیک گردیده است .   ICTبخش اقماری وسهم بخش ارتباطات از کل بخش 

درصهد بهه بخهش  87متعلهق بهه بخهش ارتباطهات و مهابقی آن یعنهی  ICTکل بخش ارزش افزوده درصد از سهم  73است، 
 گیرد.اقماری تعلق می

 %97.8 
 

ارزش افزوده بخش 
ICT %2.12 

 ارزش افزوده کل اقتصاد

 ICTارزش افزوده بخش 
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 میلیون ریال( -)به قیمت جاری  1331در اقتصاد کشور در سال  و پست بخش ارتباطات و اقماری بخشسهم  -8جدول 

 سهم درارزش افزوده ارزش افزوده  شرح
 اقتصاد

  لص داخلیسهم درتولید ناخا

11/111/1 پست و بخش ارتباطات

 18/217/2 اقماری  بخش

 اقتصادی هایحسابمنبع : مرکز آمارایران، دفتر          
 

 ICTاز ارزش افزوده حساب   ICTسهم ارزش افزوده بخش اقماری -1شکل 

 
 

به تفکیک بخش اقماری و بخش ارتباطات نشان داده شده  ICTستانده و مصرف واسطه حساب اقماری  3درجدول شماره 
ها برای تولیهد کاالهها وخهدمات د، سهم مصرف واسطه به ستانده که نشان از مصرف نهادهیكنیطور که مشاهده ماست. همان

 وایهن امهر مبهین آن اسهت کهه بخهش اقمهاری مصهارف واسهطه/. است 58/. و دربخش اقماری 41دارد، دربخش ارتباطات 
 بیشتری نسبت به بخش ارتباطات دارد.

  

 بخش ارتباطات
73% 

 بخش های اقماری 
27% 
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به قیمت ) به تفکیک بخش اقماری وبخش ارتباطات ICT طه و نسبت مصرف واسطه به ستانده بخشستانده، مصرف واس -3جدول 
 (1331سال  -میلیون ریالجاری، 

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

 ارتباطاتبخش 

58./ اقماری بخش

ICT 44./بخش

 اقتصادی هایحسابمنبع : مرکز آمارایران، دفتر 

 ITراین اسهاس بخهش بهوده وبه  CTبیشهتر از مصهرف واسهطه بخهش  ITمصرف واسهطه بخهش  10براساس جدول شماره 
 درتولیدات وخدمات خود داشته است. هامصرف بیشتری از نهاده  CTنسبت به بخش 

 ITو  CTبه تفکیک ICTبخش  ستانده به  ستانده، مصرف واسطه و نسبت مصرف واسطه -12جدول 
 (1331سال  -میلیون ریالبه قیمت جاری، )

ه سهم مصرف واسط
   (I/Oاز ستانده )

ارزش افزوده ف واسطهمصر ستانده شرح

19     CTبخش 
18     ITبخش 
11 146,871,055 115,475,874 861,746,383  ICTبخش 

 اقتصادی هایحسابمنبع: مرکز آمارایران، دفتر 
  بخشسهم بخش خصوصی در  8-6

ههای سهازی شهرکت اتی مانند رایتل، ایرانسهل، تالیها بهه عرصهه مخهابرات و نیهز خصوصهیهای خصوصی مخابرورود شرکت
تهر را پررنهگ اطالعهات وارتباطهات فنهاوریمخابرات ایران و زیرمجموعه آن، نقش بخش خصوصی در ارزش افزوده بخهش 

كهه یه اسهت، درحهالدرصهد بهود 3سهم بخش خصوصی از کل ارزش افزوده ارتباطات در حدود  1320ساخته است. در سال 
 رسیده است. درصد 73 به ICTبخش این سهم هم اکنون کامالً معکوس شده و سهم بخش خصوصی از 
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 (1331سال  -میلیون ریال به قیمت جاری،ی اقتصادی به تفکیک خصوصی ودولتی )هابخشستانده و مصرف واسطه  -11جدول 
 ارزش افزوده مصرف واسطه ستانده شرح

ICT بخش  

 دولتی بخش

 خصوصی بخش

 اقتصادی هایحسابمنبع: مرکز آمارایران، دفتر               

  به تفکیک خصوصی ودولتی ICT بخشاز هابخشسهم ستانده، مصرف واسطه و ارزش افزوده  -11جدول 
سهم از مصرف  سهم از ستانده  شرح

 واسطه 
 سهم از ارزش افزوده

 ICT 100 100 100بخش 

 81 5 14 دولتیبخش 

 73 3۹ 2۸ خصوصیبخش 

 اقتصادی هایحسابمنبع: مرکز آمارایران، دفتر              

 ICT بخش ارزش افزوده از ی خصوصی و دولتیهابخشسهم  -9شکل 

 

 ی اقتصادی ها بخشناخالص  مقایسه ارزش افزوده 9-۶
 بخهش 15آورده شهده اسهت. در مقایسهه بها  اصهلی اقتصهاد بخهش 15ی اقتصاد به تفکیک هابخشارزش افزوده  13درجدول شماره 
 1331درصهدی از کهل ارزش افهزوده ناخهالص در سهال  18/8اطالعاتی و مخهابرات بها دارا بهودن سههم  فناوری ، ISICرشته فعالیت

سهایر خهدمات عمهومی،  ،درصهد( 1از سههم هتهل ورسهتوران ) ICTبخهش دارا مهی باشهد. ارزش افهزوده ناخهالص  جایگاه سهیزدهم را
 تری است. درصد( دارای سهم کم 63/8بوده و از واسطه گری مالی ) دارای سهم بیشتری درصد( 36/1خانگی ) و شخصی

 خصوصی

۷۹% 

 دولتی

۲۱% 
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 اری()به قیمت ج 1331ی اقتصادی در سال هابخشارزش افزوده وسهم  -19جدول 
)میلیون  ارزش افزوده نام بخش 

 ریال(
 )درصد( سهم

 یریگیو ماه یدار، شكار، جنگلیكشاورز

 معدن

 صنعت 

  یعین آب، برق و گاز طبیتأم

 ساختمان 

 ه و كاالهایل نقلیر وسایو تعم ی، خرده فروشیعمده فروش

 هتل و رستوران

  یحمل و نقل، انباردار

 پست و مخابرات

 یمال یهایواسطه گر

 ه و خدمات كسب و كاریمستغالت، كرا

 امور عمومی و خدمات شهری

 آموزش

 یاجتماع یبهداشت و مددكار

 یو خانگ ی، شخصیر خدمات عمومیسا

 هابخشجمع ارزش افزوده 

ICT بخش 

 اقتصادی هایحسابمنبع: مرکز آمارایران، دفتر             

 اقماری اجزای حساب  ۴-۶
بهه تفکیهک آورده شهده اسهت و در  ICT بخهش ، اجزای ستانده، مصرف واسطه و ارزش افزوده حسهاب14در جدول شماره 
ازکهل بخهش آورده شهده اسهت. بیشهترین  ICTی هابخشسهم مصرف واسطه، ستانده و ارزش افزوده زیر  15جدول شماره 

و پهس از آن عمهده فروشهی تجهیهزات  مهی باشهد (رمیلیاردریهالهزا 67سهم ارزش افزوده متعلق به ارتباطات خصوصی )بها 
ICT نشان داده شده است. 5. این موضوع به وضوح در شکل شماره دررده دوم قرارمی گیرد ریال( هزارمیلیارد 31 )با 
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 (1331سال  -میلیون ریال به قیمت جاری،) ICT بخشاجزای ستانده، مصرف واسطه و ارزش افزوده  -11جدول 
 شرح ستانده مصرف واسطه ش افزودهارز

    ارتباطات دولتی 
7151735911 67,422,661 143,067,325  ارتباطات خصوصی 
151195811 313,133 3,367,053  پست دولتی
9715123 388,735 637,304  پست خصوصی 
7115791 837,587 1,084,863  مشاوره ی رائهو ا یسینوخدمات  برنامه
1315121 107,878 332,273  وب های،پرتالهاخدمات پردازش ومیزبانی داده

152125712 521,782 1,688,422  نصب وتعمیر رایانه وتجهیزات ارتباطی 
    الکترونیکی ونوری ،تولید محصوالت رایانه ای

9258385111 17,320,470 42,873,024 قطعات  ،تجهیزات جانبی ،عمده فروشی رایانه
 الکترونیکی ومخابراتی

 ICTبخش  861,746,383 115,475,874 11151715211

 اقتصادی هایحسابمنبع: مرکز آمارایران، دفتر       
 

 ICTاز کل بخش هابخشسهم اجزای ستانده، مصرف واسطه و ارزش افزوده  -11جدول 
نسبت مصرف واسطه به 

 ستانده
 شرح ستانده  مصرف واسطه  ارزش افزوده

 ارتباطات دولتی  18173 4112 13142 14

 ارتباطات خصوصی  54166 52144 51167 47

 پست دولتی 1183 0173 1162 87

 پست خصوصی  0187 0182 0186 46

 مشاوره ی و ارائه یسینوخدمات  برنامه 0133 0186 0150 83

 های،پرتالهاش ومیزبانی دادهخدمات پرداز 0115 0103 0180 87
 وب

 نصب وتعمیر رایانه وتجهیزات ارتباطی  0168 0150 0171 36

 الکترونیکی ونوری ،تولید محصوالت رایانه ای 11144 80133 4137 73

قطعات  ،تجهیزات جانبی ،عمده فروشی رایانه 12144 15105 81118 36
 الکترونیکی ومخابراتی

     

 ICTخش ب 100 100 100 44

 اقتصادی هایحسابمنبع: مرکز آمارایران، دفتر 
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 تعداد کارکنان و جبران خدمات  ۵-۶
 117از آن درحدود  ICT سهم بخشمیلیون ریال بوده است و کل جبران خدمات کشور برابر با  1331درسال 

دراقتصهاد  ICTیهزان جبهران خهدمات بخهش دهنده سههم و منشان 16میلیون ریال می باشد. جدول شماره  83211171یا 
 نیز نشان داده شده است. 6است. این موضوع درشکل شماره  1331کشور درسال 

 )به قیمت جاری( 1331و سهم آن در جبران خدمات کل کشور سال   ITو ICT ، CTبخشجبران خدمات  -11جدول 
 سهم ارزش )میلیون ریال( شرح 

1,410,748,074  جبران خدمات کارکنان کل اقتصاد*

ICT  جبران خدمات بخش 

IT 4,717,437 جبران خدمات بخش 

CT  جبران خدمات بخش 

117  کل اقتصاد از ICTسهم جبران خدمات بخش 

013  کل اقتصاد از ITسهم جبران خدمات بخش 

114  کل اقتصاد از CTسهم جبران خدمات بخش 

  اقتصادی هایحسابمرکز آمارایران، دفتر منبع:     
 نیست ارقام میزان جبران خدمات کل کشور قطعی* 

 ICT بخشجبران خدمات کل کشور و -1شکل 

 

تعداد کارکنان، جبران خدمات و متوسط دریافتی کارکنان حساب اقماری آورده شده است. براین اساس  17درجدول شماره 
تهرین نان بخش دولتهی بهوده اسهت و پهس ازآن کارکنهان بخهش ارتباطهات خصوصهی بهیشترین دریافتی متعلق به کارکبیش

جبران خدمات  

کارکنان سایر 

 بخش های اقتصاد

٪۹۸/۳ 

جبران خدمات بخش 

ICT 

۱/۷ ٪ 
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ترین تعداد شاغالن و بخش اقماری با نفر بیش دریافتی را دارند. ازنظر تعداد کارکنان، بخش ارتباطات خصوصی با 

  .نفر رتبه بعدی را درمیزان اشتغال بخش به خود اختصاص داده است 
 ریال( میلیونبه قیمت جاری، ) ICT بخشتعداد کارکنان، جبران خدمات ومتوسط دریافتی  -17جدول 

 متوسط دریافتی ماهانه جبران خدمات  تعداد کارکنان  شرح

 ارتباطات دولتی 

 ارتباطات خصوصی 

 پست 

  یبخش اقمار

ICT  بخش

 اقتصادی هایحسابمنبع: مرکز آمارایران، دفتر       

آورده شده است. بهر اسهاس ایهن جهدول  CTو   ITیهابخشبه تفکیک تعداد کارکنان وجبران خدمات  12درجدول شماره 
 هزار نفر مشغول به کار بوده اند 104ین بخش درا 1331می باشد که درسال  CTترین تعداد کارکنان، متعلق به بخش بیش

هزار نفهر  مشهغول بهه  55نیز در این سال قریب   ITدربخش. میلیون ریال دریافتی داشته اند 15وبه طور میانگین ماهیانه 
 کار بوده اند ومیانگین دریافتی آنان ماهیانه هفت میلیون ریال بوده است. 

 ITو CTبه تفکیک  ICT بخشومتوسط دریافتی  تعداد کارکنان، جبران خدمات -18جدول 

 (1331سال  -میلیون ریال به قیمت جاری،) 
 متوسط دریافتی ماهانه جبران خدمات  تعداد کارکنان  شرح

CT 

IT 

ICT جمع بخش 

 اقتصادی هایبحسامنبع: مرکز آمارایران، دفتر          

تعداد  ده شده است. بر اساس این جدول بیشترینآور ICT اقماری تعداد کارکنان وجبران خدمات بخش 13درجدول شماره 
هزار نفهر مشهغول بهه کهار  87دراین بخش  1331می باشد که درسال  ICTکارکنان، متعلق به بخش تولید کاالهای صنعتی 

ههزار  13می باشد که درسهال مهورد نظهر  ICTاین بخش متعلق به عمده فروشی کاالهای بوده اند. رتبه دوم تولید اشتغال در
ونیهز خهدمات تعمیهر  ICTنفر دراین بخش اشتغال داشته اند. ازنظر متوسط میزان دریافتی کارکنان، بخهش تولیهد کاالههای 

 ترین دریافتی را داشته اند.میلیون ریال دریافتی ماهانه بیش 3ونصب رایانه با 
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 میلیون ریال( به قیمت جاری،)  -ICTاقماری تعداد کارکنان، جبران خدمات ومتوسط دریافتی بخش  -13جدول 

تعداد  شرح
  )نفر(کارکنان

 متوسط دریافتی ماهانه جبران خدمات 

 مشاوره ی و ارائه یسینوخدمات  برنامه

 وب های،پرتالهاخدمات پردازش ومیزبانی داده

 نصب وتعمیر رایانه وتجهیزات ارتباطی

 الکترونیکی ونوری ،تولید محصوالت رایانه ای

قطعات  ،تجهیزات جانبی ،عمده فروشی رایانه
 الکترونیکی ومخابراتی



 یجمع بخش اقمار

 اقتصادی هایحسابآمارایران، دفتر  منبع: مرکز  
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 )برحسب نفر( -1331درسال  برحسب نوع مدرک تحصیلی ICTهای کارکنان كارگاه -12جدول 
 جمع کل اظهارنشده دکترا سانسیفوق ل سانسیل پلمیفوق د پلمید پلمیر دیز سوادیب نام کارگاه

 32 638 2,814 5,678 4,313 337 47 اتیقطعات الکترونیکی ومخابر ،تجهیزات جانبی ،عمده فروشی رایانه

 41 562 5,833 3,330 10,713 4,375 687 الکترونیکی ونوری ،تولید محصوالت رایانه ای

6883,611 5 126 1,362 280 557 58 3 مشاوره ی و ارائه یسینو خدمات  برنامه
1321,384 3 74 500 313 813 16 1 وب های ،پرتالها خدمات پردازش ومیزبانی داده

1,6636,331 3 872 8,324 1,327 1,102 32 3 نصب وتعمیر رایانه وتجهیزات ارتباطی

 36 1,732 17,765 18,182 16,304 5,472 621 جمع کل 

 اقتصادی هایحسابمنبع: مرکز آمارایران، دفتر 

 )برحسب نفر(1331ت تخصص درسال یبرحسب وضع  ICTهای کارکنان كارگاه -11جدول 
 جمع کل  اظهارنشده ICTریكاركنان غ ICTریكاركنان متخصص غ ICTكاركنان متخصص شرح 

قطعات الکترونیکی  ،تجهیزات جانبی ،عمده فروشی رایانه
 ومخابراتی

2,308 2,381 8,630 0 13,853 

 87,803 1,053 14,545 2,424 3,181 الکترونیکی ونوری ،تولید محصوالت رایانه ای

 3,611 688 356 1,181 1,518 مشاوره ی و ارائه یسینو خدمات  برنامه

 1,384 132 140 413 562 وب های ،پرتالها خدمات پردازش ومیزبانی داده

 6,331 1,663 624 8,055 8,582 نصب وتعمیر رایانه وتجهیزات ارتباطی 

 52,382 3,548 12,355 80,400 16,031 جمع کل 

اقتصادی هایحسابع: مرکز آمارایران، دفتر منب
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نوع کارگاه  ،منبع اصلی تامین هزینه ،برحسب نحوه ی مدیریت ICT های کارگاه ۶-۶
 ونحوه مدیریت

برحسب نحوه مدیریت کارگاه آورده شده است. جدول نشهان دهنهده آن اسهت کهه  ICTبخش  هایکارگاه 88درجدول شماره 
سه درصد به صورت عمومی ویک درصهد بهه صهورت تعهاونی  ،به صورت خصوصی ICT یهاقریب نود وشش درصد کارگاه

  اداره می شود.
فهروش کاالهها  ههایدرصهد کارگاه 36برحسب نحوه منبع اصلی تامین هزینهه آورده شهده اسهت . درهاکارگاه 83جدول شماره 

ه دولت وابستگی داشته ویک درصد ازطریق وخدمات منبع اصلی تامین هزینه کارگاه ذکر شده است وتنها سه درصد به بودج
 مردمی ونهادها اداره شده است. هایکمک

 ههایدرصهد کارگاه 3315مستقل ومتبوع بودن کارگاه آورده شده است. نتایج حاکی از آن است که قریب  84درجدول شماره 
 حالت مستقل داشته وتنها نیم درصد متبوع بوده اند.

 1331سال  -تیریمد ی برحسب نحوه ICT  یهاكارگاه تعداد -11جدول 
 جمع یعموم یتعاون یخصوص شرح

 قطعات الکترونیکی ومخابراتی ،تجهیزات جانبی ،عمده فروشی رایانه

 الکترونیکی ونوری ،ای تولید محصوالت رایانه

 دفاتر خدمات ارتباطی

 مشاوره ی ارائه و یسینو خدمات  برنامه

5 وب های ،پرتالها خدمات پردازش ومیزبانی داده

 نصب وتعمیر رایانه وتجهیزات ارتباطی

 خدمات اینترنت

 جمع کل

 اقتصادی هایحسابمنبع: مرکز آمارایران، دفتر 
  ICT هایاصلی تامین هزینه کارگاه منبع -19جدول 

 جمع و نهادها یمردم یها كمك دولت ی بودجه فروش خدمات شرح 
377835 قطعات الکترونیکی ومخابراتی ،تجهیزات جانبی ،عمده فروشی رایانه

303   الکترونیکی ونوری ،تولید محصوالت رایانه ای

 دفاتر خدمات ارتباطی

 مشاوره ی و ارائه یسینو خدمات  برنامه

 وب های ،پرتالها خدمات پردازش ومیزبانی داده

 نصب وتعمیر رایانه وتجهیزات ارتباطی 

 خدمات اینترنت

1 جمع کل

 اقتصادی هایسابحمنبع: مرکز آمارایران، دفتر 
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 1331درسال برحسب نوع کارگاه  ICT هایکارگاه -11 جدول
 جمع کل تابع متبوع مستقل شرح 

 قطعات الکترونیکی ومخابراتی ،تجهیزات جانبی ،عمده فروشی رایانه

 الکترونیکی ونوری ،تولید محصوالت رایانه ای

 دفاتر خدمات ارتباطی

 مشاوره ی و ارائه یسینو خدمات برنامه

 وب های ،پرتالها خدمات پردازش ومیزبانی داده

 نصب وتعمیر رایانه وتجهیزات ارتباطی

 خدمات اینترنت

 جمع کل 

 رکز آمار ایرانم -اقتصادی هایحسابمنبع: دفتر 

 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  7-۶
درصد است. کل تشکیل سرمایه اقتصاد کشهور در سهال  C 4/1یه ثابت ناخالص، سهم حساب اقماریازنظر تشکیل سرما

میلیون ریال تشهکیل سهرمایه  دراین سال  C میلیون ریال بوده است که بخشبرابر با  1331

از کل تشکیل سهرمایه ثابهت ناخهالص اقتصهاد را  3/1/. و1به ترتیب  Cو  یهابخشدراین میان  ص داشته است.ناخال
به خود اختصاص داده اند.

 )به قیمت جاری( 1331سال  درو    بخشتشکیل سرمایه ثابت ناخالص  -85جدول شماره 

ارزش )میلیون ریال(شرح 

کل اقتصاد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

Cتشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش 

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش 

Cتشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش 

در اقتصادCه ثابت ناخالص بخشسهم تشکیل سرمای

در اقتصادسهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش 

در اقتصادCش سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخ
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 دراقتصاد کشور ICTسهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش  -1شکل 

 
 مرکز آمار ایران -اقتصادی هایحسابمنبع: دفتر 

آالت، وسایل نقلیه و اثاثیه اداری یک تشکیل سرمایه درساختمان، ماشینبه تفک هابخشتشکیل سرمایه  86درجدول شماره 
ترین سهم سرمایه گذاری را به خود آورده شده است. چنان که از این جدول مشهود است بخش خصوصی ارتباطات بیش

تشکیل سرمایه  میلیون ریال تشکیل سرمایه بوده است. سهم عمده دارای  1331اختصاص داده است و در سال 

 آالت است.در این سال متعلق به تشکیل سرمایه ماشین
       1331آالت، وسایل نقلیه واثاثیه اداری در سالبه تفکیک ساختمان، ماشین هابخش ثابت ناخالص تشکیل سرمایه -11جدول 

 میلیون ریال( به قیمت جاری،)
ه یل سرمایتشك شرح

 ساختمان
ه یل سرمایتشك

 ن آالتیماش
ه یل سرمایكتش

 هیل نقلیوسا
ه یل سرمایتشك
 ه و مبلمانیاثاث

جمع کل تشکیل 
 سرمایه

 ارتباطات دولتی 

 ارتباطات خصوصی 

 پست 

 بخش  اقماری 

ICT جمع کل بخش 

 اقتصادی  هایحسابمنبع: مرکز آمارایران، دفتر 
آورده شده است. براساس این جدول، بخش  ICT، تفکیک تشکیل سرمایه برای بخش اقماری حساب 87درجدول شماره 

انجام داده است که سهم عمده آن متعلق به تشکیل  1331ترین تشکیل سرمایه را درسال بیش ICTای صنعتی تولید کااله
 آالت بوده است.سرمایه ماشین

تشکیل سرمایه ثابت 
 ناخالص کل اقتصاد

۹۸.۶% 

تشکیل سرمایه ثابت 
 ICTناخالص بخش 

1.4% 
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 ICT اقماری به تفکیک ساختمان، ماشین آالت، وسایل نقلیه واثاثیه اداری دربخش هابخشتشکیل سرمایه  -87جدول 
 ریال(میلیون  به قیمت جاری،)1331درسال 

جمع کل تشکیل 
 سرمایه 

ه یل سرمایتشك
 ساختمان 

ه یل سرمایتشك
 ن آالت یماش

ه یل سرمایتشك
 ه یل نقلیوسا

ه یل سرمایتشك
 ه و مبلمانیاثاث

 شرح 

      مشاوره ی و ارائه یسینو خدمات برنامه

      وب های ،پرتالها ی دادهخدمات پردازش ومیزبان

      نصب وتعمیر رایانه وتجهیزات ارتباطی

      الکترونیکی ونوری ،تولید محصوالت رایانه ای

    
قطعات  ،تجهیزات جانبی ،عمده فروشی رایانه

 الکترونیکی ومخابراتی

      جمع کل 

 اقتصادی  هایحسابمنبع: مرکز آمارایران، دفتر 

آورده شده است. سهم عمده تشکیل سرمایه به جز در  CTو IT یهابخشتشکیل سرمایه به تفکیک  82درجدول شماره 
 بوده است.  CTیه متعلق به بخش بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص وسایل نقل

 CT،ICTبه تفکیک ساختمان، ماشین آالت، وسایل نقلیه واثاثیه اداری دربخش  هابخش ثابت ناخالص تشکیل سرمایه -18جدول 
 میلیون ریال( به قیمت جاری،)1331درسال   ITو

ه یل سرمایتشك ه ساختمان یل سرمایتشك شرح 
 ن آالت یماش

ه یل سرمایتشك
 ه یلل نقیوسا

ه یل سرمایتشك
 ه و مبلمانیاثاث

IT جمع کل بخش 

CT جمع کل بخش 

ICT 83جمع کل بخش 

 اقتصادی هایحسابمنبع: مرکز آمارایران، دفتر      

 اطالعات و ارتباطات فناوری یالملل بینتجارت  8-۶

تریلیهون دالر بهوده  8بهالغ بهر  8018درسهال UNCTADاطالعات وارتباطات بنا به آمار  فناوریواردات کاالها و خدمات 
ههای همهراه، ماننهد تلفهن ICTتریلیهون دالر بهوده اسهت. بهراین اسهاس کاالههای  112بهالغ بهر  8011است. این آمار درسال 

درصهد از کهل تجهارت جههانی را تشهکیل مهی دههد.  11تاپ، تبلت، مهدارهای الکترونیکهی و غیهره های هوشمند، لپ گوشی
آن را  درصهد54یعنهی  ICTدهنده آن است که کشورهای درحال توسعه بیش از نیمی از واردات کاالهای آمارهای اخیر نشان
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بهه افهزایش تقاضهای تجهیهزات  ،ICT یتر رشد تجارت کاالهابیش 8011-8018 هایبه خود اختصاص داده اند. بین سال
 ارتباطی بخصوص درکشورهای درحال توسعه مربوط می شد.

میلیارد دالر رسهید. جالهب  141های پردازنده اطالعات به ها و سایر دستگاهواردات جهانی نوت بوک، تبلت 8018سال  در
انهد و دوسهوم صهادرات درایهن داشهته ICTی نقهش پیشهرو در تولیهد کاالههای یتوجه است که کشورهای درحهال توسهعه آسهیا

اسهلواکی، کشورها تولید گردیده است. اقتصادهای شهرق و جنهوب شهرق آسهیا بهه همهراه پهنج کشهور اروپهایی جمههوری چهک
 به شمار می آیند. ICTجزو صادرکنندگان اصلی کاالهای  رژیم اشغالگر قدس مجارستان، ایرلند، مالت، اسلواکی و

میلیهارد دالر را تجربهه  38/3، کسهری 1331اطالعات و ارتباطات در کشور ایران در سال  ناوریفخالص مبادله محصوالت 
تهر از میلیهارد دالر بهیش 38/3میلیهارد دالر(،  37/3اطالعهات و ارتباطهات ) فنهاوریکرد. یعنهی سهطح واردات محصهوالت 

 .میلیون دالر( بوده است 4/47اطالعات و ارتباطات ) فناوریصادرات محصوالت 
درصهد از  15/0اطالعات و ارتباطات  فناوریدرصد از کل واردات، و صادرات  8/۸اطالعات و ارتباطات  فناوریواردات 

 کل صادرات را شامل می شود. 
-اطالعات و ارتباطات را تشکیل داده است. بیش فناوریدرصد از واردات  7/47، یتجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباط

اطالعهات  فناوریاطالعات و ارتباطات، مربوط به محصوالت رسانه و کاالها و قطعات متفرقه  فناوریت ترین اقالم صادرا
 فنهاوریدرصهد از کهل صهادرات  21میلیهون دالر اسهت. ایهن دو قلهم بهه طهور ترکیبهی  3/15و  2/88و ارتباطات به میهزان 

 تشکیل می دهد.  1331اطالعات و ارتباطات را در سال 
 

 )ارقام به دالر(1331اطالعات و ارتباطات  درسال  فناوریات و صادرات محصوالت وارد -13جدول 

 شرح ارزش
 اطالعات و ارتباطات فناوریصادرات محصوالت 

 اطالعات و ارتباطات فناوریواردات محصوالت 
 اطالعات و ارتباطات فناوریتجارت خالص 

  کل صادرات اقتصاد )غیرنفتی(
 کل واردات اقتصاد 

 اقتصادی هایحسابمنبع: مرکز آمارایران، دفتر                 
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 1931اطالعات وارتباطات درسال  فناوریاز کل واردات  هابخشسهم واردات زیر -1شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ماشین آالت اداری،  

6, حسابداری و محاسباتی  

تجهیزات رادیویی، تلویزیونی 

48, و ارتباطاتی  

کاالها و قطعات متفرقه فن 

, آوری اطالعات و ارتباطات

43 

مخابرات، پخش برنامه رادیو و 

3, تلویزیون و اطالعات  

1, محصوالت رسانه و محتوا  
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