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تحليل آماري وضعيت صنععت نعناوري   
: در کشنرر ( ICT)اطالعات و ارتباطنات  

 رویکرد ترسعه صادرات
 
 پوريا ديني ترکماني
 كارشناس ارشد مديريت بازرگانی دانشگاه تهران

 

/ وری  بهاه   / ارزش افاووه   / فناوری اطالعاا  و اربااطاا   

  يمویت نسا/ اشتغال 

 چکیده 

بوساهه  ههد که اساتهابيی   ميشواهد باریخي و بجهبي نشان 

صاهرا  عمدباً هر اغلب کشورهای صنهتي و هر حاال بوساهه باه    

موفقيات هر  . بوليد و صاهرا  کاالهای صنهتي استوار بوه  اسات 

به ویي  کاالهای ماتناي بهفنااوری   ای  صاهرا  کاالهای کارخانه

پيشهفته مانند محصوال  مختلف فناوری اطالعا   و اربااطاا   

اقتصااه کشاور هر کار ارزش    از یک سو منجه به افوایش ساه   

افووه  کاالهای صنهتي جهان شاد  و موقهيات  ن را هر سلساله    

ههد و از سوی هیگاه موجاب  راار     مي مهابب اقتصاه جهاني اربقا

هاای صانهتي و ناوی      بخش مثات قابر بوجهي به رشد و بوسهه

ااال بهرساي و بحليار    از ای  رو ای  مطالهه باه هن . شوه مي هیگه

بي هر کشور و شناسایي محصوال  هارای  سي وضهيت صنهت  ی

 . باشد مي 2861-68مویت نساي صاهرابي ای  صنهت طي هور  

باي هر   ساي  منظور، جهت بايي  وضاهيت صانهت  ی   ی به ا

بوصايیي و باهای محاسااه مویات نسااي       بحليرکشور از روش 

نتاای   . شوه مي صاهرابي از مهيار مویت نساي  شکار شد  استیاه 

ی موره نظاه وضاهيت ایا     ها د که هر اغلب شاخصهه مي نشان

صنهت هر مقایساه باا کار صانهت کشاور از وضاهيت مطلاوبي        

یااک محصااول از  بهخااورهار ناااوه  و طااي هور  بنهااا هر صاادور

 . بي مویت نساي وجوه هاشته است سي محصوال  صنهت  ی

 مقدمه 

ای  فناوری اطالعا  و اربااطا ، بدون شک بحوال  گستهه 

قتصاهی بشاهیت باه هنااال    ی اجتماعي و اها بمامي عهصهرا هر 

اسات کاه جهاان    ای  ريه  ن به جوامع بشهی باه گوناه  هاشته و بأ

امهوز به سهعت هر حال بادیر شدن باه یاک جامهاه اطالعاابي     

اه  میيد  ن هانایي و ميوان هستهسي و استی که هرای  جامهه. است

صاانهت . اساات کننااد  از هانااش، هارای نقااش محااوری و بهيااي 

از خادما ، محصاوال  و   ای  اناوا  متناو  و گساتهه     بي سي  ی



که سه  باه ساوایي    کند، به طوری مي را هر جهان ارائهها  فناوری

 «اقتصاه اطالعا »طاق گوارش . ال  بجاری جهان هارههر مااه

، [2] (به نقر از ساایت اینتهنات  )سازمان ملر متحد ( 1002)سال 

از  متجااوز  باي  ساي   یمحصوال  ميوان صاهرا   1008هر سال 

از کار صااهرا  کاالهاای     هرصاد  22بهیلياره هالر بوه کاه   2/2

بخش عمد  رشد صاهرا  ای  . شوه ميبجاری هر جهان را شامر 

محصااوال  ماادیون کشااورهای هرحااال بوسااهه بااه خصااو   

هاای   کشورهای  فهیقایي و  سيای جنوب شهقي است؛ طي ساال 

هرصد باوه    12صاهرا  ای  کشورها ميوان رشد  1008با  1001

  الاتااه سااه  کشااورهای بوسااهه یافتااه از کاار صاااهرا . اساات

هرصد بوه  است، یهني نيمي از صااهرا    7/20بالغ به  بي سي  ی

 مهیکا، چاي ، ااپا ،   . اختيار هارند ای  محصوال  را همچنان هر

هنگ کنگ، سنگاپور،  لماان، کاه  جناوبي، باایوان و ماالوی هر      

. نخست کشورهای صاهرکنند  ای  محصوال  قهار هارندی ها ره 

هر موره ایهان، طاق  مار ابحاهیه صااهرکنندگان ایاهان، هر ساال    

 22ارزش صاهرا  محصاوال  فنااوری اطالعاا  حادوه      2861

ميليون  22به رق   2861ميليون هالر بوه  که ای  مقدار هر سال 

صنهت نهم حج  بجار  جهاني  2867هر سال . هالر رسيد  است

ميلياره هالر بوه  که از ای  رق  سه  ایهان بنها حادوه   110افوار 

ميلياره هالری هند بیااو  مياان    20سه  . ميليون هالر است 80

اگاه چاه   . ههد مي ایهان و کشورهایي چون هند را به خوبي نشان

اقتصاه ایهان با حج  ک  صااهرا  محصاوال  مختلاف صانهت     

ی از ای  نظه هر سطح جهااني ناداره؛   ا جایگا  بهجسته بي سي  ی

هان هر سطح منطقه خاورميانه ی اقتصاه ایها با وجوه ای ، پتانسير

فني و متغيههای ماهبا   -ویي  به مانای موجوهی هانش علميبه 

کشاورهای  با سهمایه انساني، وضهيت به مهابب بهتاهی از ساایه   

 .منطقه به جو بهکيه هاره

منظاور شاناخت وضاهيت و     به ای  اساس، هر ای  مقالاه باه  

هر کار صانهت کشاور و شناساایي      باي  ساي   یجایگا  صانهت  

هار بوهن محصوال  صاهرابي  ن، متغيههای کاالن بخاش    مویت

سپس باا   .گيهه مي موره ارزیابي قهار 2861-68صنهت طي هور  

هار  یت نساي  شکار شد ، محصوال  مویات استیاه  از شاخص مو

 . شوه مي ای  صنهت شناسایي

 مروری بر پیشینه تحقیق. 1

ريه صنایع گوناگون به رشاد اقتصااهی کشاورها و    بأهر زمينه 

بوسهه صاهرا  و شناسایي مویات نسااي صااهرابي محصاوال      

مختلف با استیاه  از شاخص مویت نساي  شاکار شاد  مطالهاا     

ي و هاخلاي صاور  گهفتاه    المللا  بي هر سطح ای  بجهبي گستهه 

 :شوه مي اشار ها   ن است که به بهخي از

مویت نساي بمامي کشورهای جنوب  سايا  ( 2998) [1] مانيه

ی ها ی مختلف اقتصاهی هر طول سالها هر زمينه صاهرا  بخش

شاخص مویت نساي  شاکار شاد    را با استیاه  از  2991و  2960

نتای  نشان هاه که به جو کشور ساهیالنکا بماام   . گيهی کهه انداز 

و عادم  ای  ر محصاوال  کارخاناه  کشورها هارای مویات نسااي ه  

هر ساطح بخشاي نياو    . مویت نساي هر محصوال  اوليه هساتند 

بماام کشاورها هر حاال از هساات هاهن قادر  رقابات هر زمينااه      

کاالهای ماتني به کشاورزی نظيه مواه خاام کشااورزی و اقاالم    

هر زمينه مواه خام کشااورزی  . باشند مي (به جو بنگالهش)غذایي 

ره مطالهه از مویت نساي نساتاً خوبي هر ساال  بمام کشورهای مو

بنها ساهیالنکا هر ایا     2991بهخورهار بوهند، ولي هر سال  2960

  [8] .بخش هارای مویت نساي بوه

صاانایع ایااهان را بااه اساااس  ( 2862)عاباادی  و همکاااران 

پااذیهی هر بازارهااای جهاااني بااا هاادو منطقااي نمااوهن  رقاباات

هر ایا   . اناد  کاهه   بنادی  ی حماایتي بجااربي اولویات   ها سياست

پيوهش، ابتدا کر صنایع کشاور باا بوجاه باه متغيههاای کاالن       

ی، اشاتغال و  گاذار  اقتصاهی از جمله؛ ارزش افووه ، ارزش سهمایه

ی مویات  هاا  صاهرا  موره بهرسي قهار گهفته، سپس از شااخص 

نساااي  شااکار شااد ، بنااو  محصااول، بنااو  بااازار و بغييااه هر   

پاذیهی   جهات بهياي  رقابات   ( قدر  نیوذه هر بغيي)ی پذیه رقابت

به اساس نتای  بحقياق  . صاهرابي صنایع کشور استیاه  شد  است

ی ضاا  یاا   ها ی بلویویون و راهیو، هستگا ها صنهت بوليد گيهند 

، باه لحاا    (8180کاد )وابساته   پخش صو  و ویدئو و کاالهای

هر مقام چهاارم   1008پذیهی هر بازارهای جهاني طي سال  رقابت

  .  سایه صنایع کشور قهار گهفته استبي

ی هاا  هر مطالهاه خاوه اولویات   ( 2876)هاشميان و همکاران 

ی نسااي صااهرا    هاا  ی صنهتي جهت بقویت مویتگذار سهمایه
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سواالبي که جهت نير باه ایا  هادو    . اند صنهتي را بهيي  نموه 

طهاحي شد  عااربند از؛ بهای بوساهه بجاار  خاارجي و بقویات     

ی صانهت  هاا  بایاد هر کادام یاک از زیاهبخش     صاهرا  صانهتي 

ی صانهتي و  هاا  ی کاهه  و کادام یاک از زیاهبخش    گذار سهمایه

ی قهار خواهند گهفت  گذار ی بوليدی هر اولویت سهمایهها فهاليت

هر ای  طهح، با استیاه  از هو هسته مهيارهای بوليدی و صاهرابي، 

شاد    بنادی  ی ربااه گاذار  صنایع مناسب به منظور انجام ساهمایه 

ار بوليدی باه اسااس پان  شااخص     ماتني به مهي بندی رباه. است

، عاادم (نسااات ارزش افااووه  بااه سااتاند )وری، کااارههي  بهااه 

باهی   و ساهمایه ( سوه سهانه)ي، سوه وری وابستگي به منابع خارج

ماتناي باه مهياار صااهرابي باا محاسااه        بنادی  انجام شد  و رباه

نتاای   . اسات  شاخص مویت نساي  شاکار شاد  صاور  گهفتاه    

ههد که بيشته صنایع اولویت هار، متکي به منابع  مي بحقيق نشان

 . طايهي هاخلي و یا موره حمایت شدید هولت بوه  است

 روش تحقیق. 2

و به لحا   از نظه ماهيت و هدو، کاربههیکه ای  بحقيق هر 

جمااع  وری اطالعاا  بااه روش   طاهح بحقياق بوصاايیي اسات،   

باه منظاور شاناخت و بوصايف     . باشاد  ماي ای  کتابخانه اسناهی و

هر کشاور از متغيههاای کاالن بخاش      بي سي  یوضهيت صنهت 

ی، اشاتغال،  گاذار  هصنهت از جملاه؛ ارزش افاووه ، ارزش ساهمای   

شاوه و باهای    ماي  اساتیاه  وری  شااخص بهاه    ها و بهداه کارگا 

 محاساه مویت نساي صاهرابي از شاخص مویت نساي  شکار شد 

 . اهد شداستیاه  خو [1]

مویت نساي  شکار شد  اولي  مهيار ارائه شاد   مهيار 

هر زمينه مویت نساي از بهد بجاری و سنجش عملکهه 

ای  شاخص به ای  بههیف از مویات  . باشد مي صاهرابي

نساي استوار است که هه کشوری که هر کاالی خا  

مویت نساي هاره هر بوليد و صاهرا   ن کاال بخصاص  

هاا    ن هر مقابر کاالهاایي را کاه هر   پيدا خواهد کهه و

اولاي   . کند مي مویت نساي نداره از سایه کشورها واره

مویت نساي  شکار  گيهی فهاليت علمي به منظور انداز 

وی از اطالعاا   . شوه مي نسات هاه  [2] الیوناه شد  به 

مهبوط به هیت کشور طهو بجااری انگلساتان جهات    

صااهرا  صانایع   ی عملکهه نسااي  ها محاساه شاخص

انگلسااتان اسااتیاه  کااهه و بااأريه وروه بااه بازارهااای  

مشتهک اروپا هر صنهت ای  کشاور را ماوره قاهار هاه     

 (2)شااخص ماوره اساتیاه  باه صاور  رابطاه       . است

 : باشد مي
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 aههناد  ارزش صااهرا ،    نشان Xکه هر ای  رابطه 

یکاي از کشاورهای ماوره     dکشاور انگلساتان،    iکاال، 

نقاص  . باشاد  ماي  کر هیت کشور اروپاایي  eبهرسي و 

رابطه فوق ای  است که انگلستان را بنها با یک کشاور  

نماید و بنها یک صنهت بوس  ای  شاخص  مي مقایسه

 . شوه مي بهرسي

به منظور رفع ایهاه مذکور شاخص فاوق را  [ 8] باالسا

 : بهدیر کهه( 1)رابطه به صور  
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 :هر رابطه فوق

Xik  = ارزش صاهرا  کاالیx  کشورi  به جهان 
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 مجمو  ارزش صاهرا  کشورها به جهان=  

هر واقع رابطه فوق سه  یک صنهت میهوض از صاهرا  یک 

 کشور را نسات باه ساه   ن صانهت هر صااهرا  هنياا مقایساه      

 .کند مي

ی باه  ی  بهبيب اگه صنهتي هر صاهرا  کشور سه  بورگه اب



را نسات به صاهرا   ن صنهت هر سطح جهان هاشاته باشاد،  ن   

سایه صنایع هارای بخصاص   نهت موبور هر مقایسه باکشور هر ص

از  باه  ی  بهبيب شاخص مویت نساي  شکار شد  بورگبوه  و به ا

از ساوی هیگاه، چنانچاه ساه   ن صانهت هر      . یک خواهد باوه 

صاهرا  کشور کمته از سه   ن هر صاهرا  جهاني باشد، بنابهای  

جاه  کشور مذکور هر ای  صانهت هارای بخصاص نااوه  و هر نتي   

از صیه و کمتاه از یاک خواهاد     به مویت نساي  شکار شد  بورگ

 .بوه

 و اطالعات آماریها  داده. 3

المللاي، بخاش    باي   صانهتي اساتانداره   بنادی  بهاساس طاقه

بنادی شاد     زیاه طاقاه   باه صاور   فناوری اطالعا  و اربااطا  

  [7]:است

  ال  اهاری و حسابگه بوليد ماشي  -

بلویویاون، وساایر ارباااط را  هور و    بوليد بجهيوا  راهیو،  -

 قطها 

 بوليد بجهيوا  الکتهونيک -

 های راهیویي و بلویویوني ههند  انتقال -

های راهیاویي، بلویویاوني، ضاا  صاو ، ویادئو و       گيهند  -

 قطها  مهبوطه

 پست و اربااطا  را  هور -

 وار و صنایع وابسته به  ن اف افوار، نهم کامپيوبه، سخت -

مهکو  مار ایهان هر  بندی فوق و بقسي  بندی قهه طابا بوجه ب

خصو  انتشاار اطالعاا  و  ماار و ارقاام مهباوط باه صانایع        

گوناگون هر کشور، هر ای  بحقيق منظاور از صانایع ماهبا  باا     

ICTال  اهاری و حسااابگه محاساااابي، بوليااد  بوليااد ماشااي  ؛ 

 بنادی  های بهقي طاقه ماشي   ال  مولد و انتقال بهق و هستگا 

هاا و   نشد  هر جای هیگه و بوليد راهیاو و بلویویاون و هساتگا    

اه  منابع گهه وری اطالعا  بنابهای ، . باشد مي وسایر اربااطي

ی  ماری مهکو  مار ایهان، اطالعا  موجوه ها عااربند از؛ سالنامه

ی فشاهه   ها ، لوح[6] ی بوسهه جهانيها هر لوح فشهه  شاخص

نظيه سيست  بجویه  [9] الملر بي ار  منتشه  از سوی مهکو بج

و کتااب، مقالااه و مجااال  مااهبا  بااا  [20] و بحلياار بجاااری

 را شاامر  1007الي  1008هور  زماني بحقيق سالهای . موضو 

یکي از هالیر عمد  انتخاب هور  فوق، استخهاج  ماار  . شوه مي

مهبوط به صاهرا  و وارها  ایهان و سایه کشورها از لوح فشهه  

به حسب کدهای شش رقمي سيسات  هماهناگ   ( ي بسپي س)

باشد که بسيار مهتاه بوه  و  مي [22] بوصيف و کدگذاری کاالها

بناابهای  هر ایا    . شاوه  ماي  ی پن  ساله بهيهها به صور  هور 

( 1008-7)بحقيااق از  خااهی  اطالعااا  موجااوه هر ایاا  لااوح 

 . استیاه  شد  است

هساتگا  فهساتند    محدوه  محصوال  ماوره بهرساي نظياه؛    

، واحادهای حافظاه   (621210کاد )شد  باا هساتگا  گيهناد      بوأم

های هورنگار و بله پهینتههاا   ، اجوا و قطها  هستگا (617270کد)

اناوا   ، (621122کاد )، سي  مسي بهای سي  پيچي (622790کد)

، هیسااک فشااهه  ليااوری  (61726020کااد)بهههااای کااامپيوبه 

، اجااوا و (62182000کااد)، هسااتگاههای راهار (62189020کااد)

 (62279000کاد )قطها  هستگاههای بهقي بهای بلی  و بلگهاو 

 (2866صاهرا  و وارها ،  مقهرا . )باشد مي و غيه 

ی تولیدی و صادراتی صنایع ها بررسی توانمندی .4

 ایران تی سی آی

 تقاضای تأسیس واحدهای صنعتی. 1-4

العاابي  ه اطاختصاا  باه ارائا   ( 1)و ( 2)ی ها جداول شمار 

باي   ساي  بههاری هر صنایع  ی ه به واحدهای هارای پهوانه به راجع

 .هاره 2861 - 68کشور طي هور  زماني 

بهاساس اطالعا  منتشه  از سوی وزار  صنایع و مهااهن هر  

فقه  جواز بأسيس صاهر شاد  اسات،    16288بالغ به  2868سال 

رسايد   فقاه  باه راات     17216ای  بهداه هرحد  2861که هرسال 

 290611باه بهاداه    2861 -68هرمجمو  طي هور  زماني . است

از ای  . بهای کر صنهت کشور صاهر شد  است فقه  جواز بأسيس

فقاه    2708و  2861فقه  هرساال   2297ميوان بقاضای بأسيس 

کشاور باوه  کاه     باي  ساي   یمتهلاق باه صانایع     2868هر سال 

. رسايد  اسات  فقه  هر پن  سال باه راات    7260هرمجمو  بهداه 

به کر صنایع کشور، گویای  بي سي  ینسات جواز بأسيس صنایع 

موره بهرسي بقاضای باالیي باهای  های  سالطي   ن است که هر
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باه طوریکاه    ،ای  صنهت وجوه نداشته و هارای نوسان بوه  است

هر ساال  هرصاد   2/8به رق   61هر سال هرصد  8/1ای  نسات از 

 .رسيد  است 68

 (فقره)11 68- 68صنعتي طي دوره زماني هاي  جوازهاي تأسيس صادر شده براي ايجاد كارگاه -1جدول 

 سال                                  

 عنوان                
 جمع دوره 28 28 28 28 28

 290611 16288 21166 82102 19886 17216 جمع کر صنهت

 - -16/22 97/78 16/2 22/7 98/18 )%(نهخ رشد ساالنه

 7260 2708 1181 2217 2829 2297 بي سي  یصنایع 

 - -78/18 11/96 -22/21 29/20 21 )%(نهخ رشد ساالنه

 1 2/8 2/1 8/8 1/1 8/1 )%(به کر صنهت بي سي  ینسات 

 2961 -68 یها سالنامه آماری، مركز آمار ايران، سال :ماخذ

 

پس از صدور جواز بأسيس یا موافقت اصولي وزار  صنایع و 

مهااهن جهات بأسايس واحاد صانهتي، عملياا  اجهایاي پااهوا         

گههه و متهاقب موفقيت واحد صنهتي هر بولياد   ميازی  غاز اند را 

نوعي مجوز بولياد   زمایشي محصول، پهوانه بهه  بههاری، که به 

بهداه ( 1)جدول شمار  . گههه مي بجاری واحد صنهتي است، صاهر

بهه  بههاری صاهر شد  بوس  وزار  صنایع و مهااهن  های  پهوانه

مطاابق اطالعاا    . ههاد  ميرا نشان  2861 -68طي هور  زماني 

فقه  جواز بأسيس صاهر  هر کر  290611جدول فوق، از مجمو  

بهه  بههاری انجاميد   وره به صدور پهوانهم 80881صنهت، بهداه 

هرصد جوازهاای بأسايس هر   28به طور متوس  حدوه یهني . است

همچني ، هر . استکر صنهت به پهوانه بهه  بههاری منتهي شد  

 2000ه فقه  جواز بأسايس بهادا   7260از بهداه  بي سي  یصنایع 

د  به پهوانه بهاه  باههاری خات  شا     هرصد28فقه ، یهني هرحدوه 

ی هاا  هرصاد کمتاه از پهواناه   ساه  است که از ای  حيث به ميوان 

 .بههاری شد  هر کر صنهت است بهه 

 (فقره) 1168-68طي ها  بهره برداري صادر شده كارگاههاي  پروانه -8جدول 

 سال                                  

 عنوان          
 جمع دوره 28 28 28 28 28

 80881 6282 8781 8012 1918 1161 جمع کر صنهت

 - 18/10 18/21 82/11 90/9 88/21 )%(نهخ رشد صنهت

 2000 182 276 279 120 271 بي سي  یصنایع 

 - 81/11 -22/0 -78/21 09/11 12/26 )%(نهخ رشد 

 8/8 1/8 8/1 9/1 1/1 6/8 )%(به کر صنهت  بي سي  ینسات 

 2961 -68ی ها سالنامه آماری، مركز آمار ايران، سال :ماخذ

 بررسی متغیرهای کالن بخش صنعت. 2-4

هرای  قسمت سهي شد  با وضهيت موجوه واحدهای صانهتي  

هر کشاور باه ویاي     ( با استغال ه  نیه و بيشاته های  کارگا )فهال 

مختلاف نظياه؛ بهاداه    هاای   حياث شااخص  ، از بي سي  یصنایع 

ی، ارزش افووه  و غيه  موره بهرساي  گذار کارگا ، اشتغال، سهمایه

 .و بحلير قهار گيهه

نسات به  بي سي  یبصویهی کلي از جایگا  صنایع ( 8)جدول 

منادرج   بهاسااس اطالعاا   . ههاد  ماي کر صنهت کشور را نشان 



هاای   به طور متوسا  طاي ساال    بي سي  یهرای  جدول، صنایع 

صانهتي کشاور،   هاای   هرصد بهداه کارگا  8/8مهاهل  2861 -68

ی صانهتي و  گاذار  هرصد ساهمایه  سههرصد اشتغال صنهتي،  1/2

باا ایا  بهکياب    . هرصد ارزش افووه  را هراختيار هاشته است 6/8

هرصد صاهرا  صنهتي کشور هراختيار ای  صنهت باوه    2/2بنها 

وری نياهوی کاار نياو     گههه بهاه   ميمالحظه  همچنان که. است

 وری بهاه  از یک بوه  و بدان میهاوم اسات کاه     به هموار  پایي 

کمته از متوسا  صانهت باوه  و باه      بي سي  ینيهوی کار صنایع 

 .مهور نيو شکاو بيشته شد  است

  1168-68در كل صنعت طي دوره زماني كشور  تي سي آيجايگاه صنايع  -1جدول 

 سال                               

 شاخص                 
 متوسط دوره 28 28 28 28 28

 8/8 2/8 1/8 7/8 7/8 9/8 )%(ها  بهداه کارگا 

 1/2 1/2 8/2 1/2 1/2 8/2 )%(اشتغال 

 8 1/2 2/1 1/8 1/1 7/8 )%(ی گذار سهمایه

 6/8 1/8 1/8 8/1 2/1 9/8 )%(ارزش افووه  

 72/0 81/0 81/0 6/0 72/0 71/0 )%(نيهوی کار  وری بهه 

 8/1 2/1 1 1/1 1/1 8/1 )%(ستاند  

 2/2 8/1 08/2 22/2 07/2 2/1 )%(صاهرا  

 2/1 1/1 1/1 1/1 8/1 2/2 )%(هاه 

 2961 -68ايران، سالهای صنعتی ده نفر كاركن و بيشتر، مركز آماری از كارگاهها گيری نتايج آمار :ماخذ

کلي است  (8)اما با بوجه به اینکه اطالعا  مندرج هر جدول 

فاوق باا جوئياا     هاای   شوه ههیک از شااخص  ميهراهامه سهي 

 .بيشته موره بحث قهار گيهه

صنهتي فهال باه بیکياک ناو     های  بهداه کارگا ( 1)جدول 

صنهتي فهال ه  نیاه  های  بهداه کارگا . ههد ميمالکيت را نشان 

هرصد کاهش هرسال،  27/2کارک  و بيشته با نهخ رشد متوس  

 2868فقاه  هرساال    22676باه   2861فقه  هرسال  28819از 

کاهش یافته و هرای  ميان، نهخ رشاد متوسا  کااهش سااالنه     

خصوصي های  از هو و ني  بهابه کارگا  عمومي بيشهای  کارگا 

از ساال  ها  نيو بهداه کارگا  بي سي  یهر صنایع . رات شد  است

هرصد هر سال  8/8به طور متوس  با نهخ رشد کاهند   68با  61

فقه  رسيد  که نهخي مهاهل هو بهابه ناهخ   270فقه  به  821از 

ان بوان نش ميهمچني  . ههد ميکاهش هر کر صنهت را نشان 

بخاش  هاای   نيو نهخ کاهش کارگاا   بي سي  یهاه که هرصنایع 

 .بخش خصوصي بوه  استهای  عمومي بسيار فهابه از کارگا 

صنهتي خصوصاي هر  های  نسات متوس  ساالنه بهداه کارگا 

 باي  سي  یهرصد و هرصنایع  81/98کر صنهت طي هور  مهاهل 

  همچناي ، باه طاور متوسا    . هرصد باوه  اسات   22/97هرحدوه 

صانایع  هاای   صنهتي به فهاليتهای  هرصد کر کارگا  8/8ساالنه 

خصوصاي  هاای   و از ميان کر کارگا  اند اشتغال هاشته بي سي  ی

 .اند بوه  بي سي  یهرصد جوو صنایع  7/8نيو، حدوه 

 (فقره) 1168-68دوره زمانيصنعتي بر حسب مالکيت طي هاي  تعداد كل كارگاه -4جدول 

 سال                                   

 عنوان                
 متوسط دوره 28 28 28 28 28

 28277 22676 28027 28026 28168 28819 کر صنهت

 -27/2 -22/2 11/0 -81/2 -29/1 09/18 )%(نهخ رشد صنهت
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 سال                                   

 عنوان                
 متوسط دوره 28 28 28 28 28

 22268 22101 22282 22118 22822 22669 واحدهای خصوصي

 -/.77 -62/0 28/0 -81/2 -19/2 79/11 )%(نهخ رشد

 81/98 2/97 7/98 1/98 2/98 1/92 )%(نسات به کر

 297 270 227 299 802 821 بي سي  یصنایع 

 -8/8 88/1 -02/7 -99/0 -10/7 69/11 )%(نهخ رشد

 8/8 2/8 1/8 7/8 7/8 9/8 به کر صنهت بي سي  ی نسات

 266 226 211 266 291 880 واحدهای خصوصي

 -96/1 27/1 -16/7 -87/0 -08/8 77/18 )%(نهخ رشد

 22/97 6/97 8/97 2/96 8/98 8/98 بي سي  ینسات به 

 2961 -68صنعتی ده نفر كاركن و بيشتر، مركز آمار ايران، سالهایی از كارگاهها گيری نتايج آمار :ماخذ

صانهتي را باه بیکياک بهاداه     هاای   بهداه کارگاا  ( 2)جدول 

هرصد از  78هر کر صنهت طي هور  حدوه . ههد ميشاغلي  ارائه 

باه  . نیه و بيشاته هساتند   20هرصد  11نیه  و  20 -19ها  ارگا ک

نیاه کاارک     20کشاور زیاه   هاای   هرصد کارگا  78عاار  هیگه 

صانایع  )نیاه   800زیاه  هاای   هرصوربي که اگه کارگاا  . اند هاشته

را واره بجویاه و بحليار نماایي  باه     ( SMEsکوچک و متوسا   

صنهتي کشور های  هرصد کارگا  92احتمال قهیب به یقي  باالی 

 .خواهد بوه SMEsجوء صنایع 

صانهتي  هاای   هرصد کارگا  82نيو حدوه  بي سي  یهرصنایع 

یهناي  . اناد  نیاه و بيشاته هاشاته    20هرصد نيو  89نیه و  20 -19

 .نيو رعایت شد  است بي سي  یهمان ساختار هرصنایع بقهیاا 

 (فقره) 1168-68صنعتي به تفکيك تعداد شاغلين طي دوره زمانيهاي  تعداد كارگاه -5جدول 

 سال                                                             

 شاخص                   
 متوسط دوره 28 28 28 28 28

 28277 22676 28027 28026 28168 28819 ی صنهتي ها بهداه کارگا 

 6/72 1/71 8/72 1/78 9/72 77 نیه20-19های  سه  کارگا 

 1/11 6/12 1/11 6/18 2/11 18 نیه و بيشته 20سه  کارگاههای 

 297 270 227 299 802 821 بي سي  یصنایع 

 8/80 6/27 6/26 2/82 1/82 81 نیه20-19های  سه  کارگا 

 1/89 1/11 1/12 9/86 6/86 88 نیه و بيشته 20سه  کارگاههای 

 2961 -68صنعتی ده نفر كاركن و بيشتر، مركز آمار ايران، سالهایی از كارگاهها گيری نتايج آمار :ماخذ

خصوصاي مالحظاه   هاای   مقابر با بیکياک بهاداه کارگاا    هر 

ی خصوصاي هر کار صانهت،    هاا  هرصد کارگاا   98گههه که از  مي

نیاه و بيشاته    20هرصد  18نیه  و حدوه  20 -19هرصد  77حدوه 

نيو چنانچه مشخص اسات از   بي سي  یهر صنایع . اند کارک  هاشته

 20 -19هرصاد کارگاا     81ی خصوصي، ها هرصد کارگا  97حدوه 

 (.8جدول. )باشند مينیه کارک  و بيشته  20هرصد  86نیه کارک  و 



 (فقره) 1168-68صنعتي خصوصي به تفکيك تعداد شاغلين طي دوره زمانيهاي  تعداد كارگاه -8جدول 

 سال                                                             

 شاخص                   
 متوسط دوره 28 28 28 28 28

 22268 22101 22282 22118 22822 22669 ی صنهتي ها بهداه کارگا 

 1/77 8/72 9/78 2/77 1/77 79 نیه20-19های  سه  کارگا 

 6/11 7/11 2/18 2/11 8/11 12 بيشتهنیه و  20سه  کارگاههای 

 261 226 211 266 291 880 بي سي  یصنایع 

 81 29 1/80 88 8/81 88 نیه20-19های  سه  کارگا 

 86 12 6/89 87 7/87 81 نیه و بيشته 20سه  کارگاههای 

 2961 -68سالهایصنعتی ده نفر كاركن و بيشتر، مركز آمار ايران، ی از كارگاهها گيری نتايج آمار :ماخذ

باي نياو    ساي  شاوه کاه هرصانایع  ی    ميهر مجمو ، مشاهد  

با مالکيت خصوصاي  های  همانند کر صنهت کشور، عمد  کارگا 

 . باشند مي نیه بهخورهار 20 -19از بهداه شاغلي  

بهااداه شااغلي  صاانهت کشااور و صاانایع  ( 7)جادول شاامار   

از  ،اشتغال هر کر صانهت طاي هور   . ههد ميرا نشان  بي سي  ی

هرصااد بااه /. 1نیااه بااا نااهخ رشااد متوساا  ساااالنه   2062888

ایاا   مااار، هر خصااو  صاانایع . نیااه رساايد  اساات 2201628

باا ناهخ رشاد متوسا       61نیه هرسال  27718از بهداه  بي سي  ی

، سه  هر ای  هور . نیه رسيد  است 29998هرصد به /. 98ساالنه 

هرصاد هر ساال    12نیاه کاارک  از    20 -19صنهتي های  کارگا 

هر مقابار  . کاهش یافته اسات  2868هرصد هر سال  11به  2861

هرصاد هرساال    71نیاه و بيشاته از    20های  سه  اشتغال کارگا 

اطالعاا   . افوایش یافته است 2868هرصد هر سال  78به  2861

مجمو  هرحاال   ي هرصنهتهای  فوق حاکي از  ن است که کارگا 

 ایا  ارقاام  . روه ميبسيار کند پيش بورگ شدن هستند، ولي روند 

هاای   حااکي از  ن اسات کاه ساه  کارگاا       بي سي  یصنایع  هر

 28به رقا    61رصد هر سال ه 27نیه کارک  از  20 -19صنهتي 

هرصاد  22کاهش یافته است و به طور متوس   68سال هرصد هر 

هر مقاباار سااه   . اساات اه شاااغلي  را بااه خااوه اختصااا  ه 

باه   2861هرصد هرسال  68نیه کارک  و بيشته از  20های  کارگا 

 متوسا  ساه  ایا    ).یافته استافوایش  2868هرصد هرسال  67

 (هرصد بوه  است 62گهو  هرحدوه 

هر گاهو  اول   باي  ساي   یبا صنایع  کر صنهتبیاو  اساسي 

جاوه  وهرصد ساه  اشاتغال    12 صنهتاست، به طوریکه هر کر 

هرصاد   22ایا  ساه  باه     بي سي  یهاره، هر حالي که هر صنایع 

هرصاد   72صنایع کر کشور  بالهکس سه  گهو  هوم هر. رسد مي

باه  . باشاد  ماي  هرصاد  62 بي سي  یصنایع  بوه ، هر حالي که هر

های  کر صنهت، بس  کارگا  حالي که گهایش هر عاار  هیگه هر

هاای   کارگاا   بي سي  یایع جا  نیه بوه ، هر صنصنهتي کمته از پن

 .اند ی هاشتهبه نیه کارک  و بيشته وزن عمد  20

 (نفر) 1168-68صنعتي طي دوره زمانيهاي  تعداد شاغالن كارگاه -7جدول 

  سال                          

 عنوان           
 متوسط دوره 28 28 28 28 28

 - 2201628 2072868 2082829 2078898 2062888 کر صنهت جمع

 /.1 98/1 -91/0 -11/2 -79/0 22/6 (هرصد)نهخ رشد 

 6/11 2/11 6/11 12 6/11 1/12 نیه 20-19های  سه  کارگا 

 1/72 9/72 1/72 72 1/72 8/71 نیه و بيشته 20های  سه  کارگا 

 - 29998 28969 26020 29082 27718 بي سي  یصنایع 

 98/0 17/2 -78/2 -77/2 82/1 08/9 (هرصد)نهخ رشد 
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  سال                          

 عنوان           
 متوسط دوره 28 28 28 28 28

 1/2 1/2 8/2 1/2 1/2 8/2 از کر صنهت بي سي  یسه  اشتغال صنایع 

 8/21 8/21 6/28 9/21 22 7/28 نیه 20-19های  سه  کارگا 

 1/62 1/67 1/68 2/62 62 8/68 نیه و بيشته 20های  سه  کارگا 

  2961 -68صنعتی ده نفر كاركن و بيشتر، مركز آمار ايران، سالهایی از كارگاهها گيری نتايج آمار :ماخذ

متوس  بهداه شااغالن هر هاه کارگاا  صانهتي را     ( 6)جدول 

چنانچه قاالً موره اشار  قهار گهفت، هر کر صنهت . ههد مينشان 

نیه و بيشاته   20های  عمد  شاغالن هر کارگا  بي سي  یو صنایع 

هرواقع، طي هور  زماني یاه شد  هر هه . اند مشغول به فهاليت بوه 

نیاه   96باي   ساي   ینیاه و هر صانایع    87نهت کارگا  هر کر صا 

صانهتي  هاای   متوس  اشتغال کر کارگاا  . اند مشغول به کار بوه 

نیاه باوه     101 ،نیاه و بيشاته   20نیاه و   11 ،نیه 20 -19کشور 

 11به بهبياب   بي سي  یصنایع های  ای  ارقام جهت کارگا . است

 -19صانهتي  های  باشد و مؤید  ن است که کارگا  مينیه  108و 

را  باي  ساي   یصانایع  های  نیه کارک  که بخش کمته کارگا  20

ههند، هارای متوس  اشتغالي فهابه از متوسا  صانهت    ميبشکير 

 .هستند

 (نفر) 1168-68متوسط تعداد شاغالن در هر كارگاه صنعتي طي دوره  -6جدول 

 سال                                 

 عنوان                 
 متوسط دوره 28 28 28 28 28

 87 89 87 88 88 82 کر صنهت

 11 18 11 11 11 12 نیه 20-19های  سه  کارگا 

 101 101 299 108 108 122 نیه و بيشته 20های  سه  کارگا 

 96 202 201 97 96 66 بي سي  یصنایع 

 11 18 11 11 11 18 نیه 20-19های  سه  کارگا 

 108 126 292 299 108 100 نیه و بيشته 20های  سه  کارگا 

 صنعتی ده نفر كاركن و بيشتر، مركز آمار ايران ی از كارگاهها گيری نتايج آمار :ماخذ

صنهتي بهحسب طاقاا   های  ی کارگا گذار سهمایه( 9)جدول 

ی هر کر صنهت با گذار سهمایهطي هور  . ههد ميکارک  را نشان 

ميلياره ریال هر  26100هرصد از  02/88نهخ رشد متوس  ساالنه 

.   اسات رسايد  2868ميلياره ریال هر سال  28822به  2861سال 

ی کار  گذار هرصد سهمایه8/1با هراختيار هاشت   بي سي  یصنایع 

باا ناهخ رشاد متوسا       2861ميلياره ریال هرساال  861صنهت از 

افاوایش   2868ميلياره ریال هرساال   726هرصد به  26/1ساالنه 

 20-19ی هاا   ی هر کارگاا گاذار  بهرسي سه  سهمایه. ه استیافت

از ای  اگاه چاه ساه  عماد      ،ههد مي نیه و بيشته نشان 20نیه و 

گياهه،   مي هر گهو  اول قهار بي سي  یهای صنهتي و  بهداه کارگا 

ی صنهت رواناه گاهو  هوم   گذار هرصد کر سهمایه 90ولي بقهیااً 

ای  هرحالي اسات کاه ایا  روناد هر خصاو  صانایع       . شوه مي

هر مجماو ، بهرساي   . رسد هرصد مي 90نيو نوهیک به  بي سي  ی

ی هر کار  گاذار  ههد کاه گاهایش ساهمایه    مينشان ها  روند سه 

باشاد هر   ماي  نیه و بيشاته  20ی صنهتي ها صنهت افوایش کارگا 

ی کوچاک  هاا  جه به ایجاه کارگاا  بو بي سي  یحاليکه هر صنایع 

 .است



  1168 -68هاي صنعتي طي دوره  در كارگاه( اي تغييرات اموال سرمايه) يگذار سرمايه -9جدول 

 (ميليون ريال)

 سال                                 

 عنوان           
 متوسط دوره 28 28 28 28 28

 - 28822106 89887681 12886280 11819202 26100821 کر صنهت

 02/88 19/88 26/22 20/21 96/11 70/28 (هرصد)نهخ رشد 

 8/20 1/9 7/9 7/20 8/21 1/22 نیه 20-19های  سه  کارگا 

 8/69 8/90 8/90 8/69 7/67 6/66 نیه و بيشته 20های  سه  کارگا 

 - 726286 622012 671222 987670 861709 بي سي  یصنایع 

 8/1 1/2 2/1 1/8 1/1 7/8 به کر صنهت بي سي  ینسات 

 26/1 -92/20 -86/1 -81/9 82/12 91/10 (هرصد)رشد نهخ 

 7/9 01/28 2/9 9/2 2 1/21 نیه 20-19های  سه  کارگا 

 1/90 98/68 2/90 2/91 92 8/67 نیه و بيشته 20های  سه  کارگا 

 2961 -68صنعتی ده نفر كاركن و بيشتر، مركز آمار ايران، سالهایی از كارگاهها گيری نتايج آمار :ماخذ

صانهتي  هاای   کارگاا  هاای   ارزش افووه  فهاليت( 20)جدول 

 (9)چنانکاه از جادول   . ههد ميرا نشان  بي سي  یکشور و صنایع 

سهمي مهااهل   2861هرسال  بي سي  یگههه، صنایع  ميمالحظه 

هرصد ارزش افووه  بخش صنهتي کشور را به خوه اختصا   9/8

بغييها  چنداني به خوه نداشت،  2861هاه  که ای  نسات با سال 

بوليادی و  هاای   اما از ای  سال به بهد باا کااهش بهاداه کارگاا     

سه  ای   ،ی و به باع  ن کاهش ميوان ارزش افووه گذار سهمایه

زش افووه  صنهت کشور روند نوولي به خوه گهفتاه و  بخش از ار

از جمله هالیر ای  امه . یابد ميهرصد بقلير  1/8به  2868هرسال 

بولياادی، وجااوه هااای  بااوان بااه کاااهش سااوه  وری بنگااا  مااي

 .ی نام بههگذار خالي و کاهش نهخ بازههي سهمایههای  ظهفيت

 ، بوليادی بهحساب شااغلي   های  با نگاهي به بیکيک کارگا 

سه  . ها اندکي با ه  بیاو  هاره گههه که روند سه  ميمالحظه 

هرساال  ) باي  ساي   ینیه کاارک  هر صانایع    20 -19های  کارگا 

 2868هرساال  )بااالبه از کار صانهت    ( هرصد 2/9مهاهل  2868

نیاه کاارک  و    20های  اما هر موره کارگا . است( هرصد 9مهاهل 

هاا هر   ه، و سه  ای  کارگاا  بيشته هقيقاً عکس ای  روند وجوه هار

ایا  اماه   . اسات  بي سي  یکر صنهت ني  هرصد بيشته از صنایع 

هاای   ساه  بااالی بنگاا     ههند  نشانها  نيو همانند سایه شاخص

هر  یند  هر صنایع ها  کوچک و متوس  و همچني  رشد ای  بنگا 

 .کشور است بي سي  ی

 (ميليون ريال) 1168 -68هاي صنعتي طي دوره  ارزش افزوده فعاليت كارگاه -11جدول 

 سال                                 

 عنوان                
28 28 28 28 28 

 886229268 189899862 106100696 262186272 211110676 کر صنهت

 21/12 89/19 62/21 17/17 26/16 (هرصد)نهخ رشد 

 9 7/6 2/9 7/9 1/20 نیه 20-19های  سه  کارگا 

 92 8/92 2/90 8/90 8/69 نیه و بيشته 20های  سه  کارگا 

 22218226 9278626 9222121 7201886 2881906 بي سي  یصنایع 

 1/8 1/8 8/1 2/1 9/8 به کر صنهت بي سي  ی نسات

 62/12 87/0 20/12 21/88 20/29 (هرصد)نهخ رشد 
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 سال                                 

 عنوان                
28 28 28 28 28 

 2/9 6/6 8/6 6/6 7/9 نیه 20-19های  کارگا سه  

 2/90 1/92 7/92 1/92 8/90 نیه و بيشته 20های  سه  کارگا 

 2961 -68صنعتی ده نفر كاركن و بيشتر، مركز آمار ايران، سالهایی از كارگاهها گيری نتايج آمار :ماخذ

هاای   بواند هر کنار شااخص  ميکه  هایي یکي هیگه از شاخص

کشاور را نشاان ههاد، بهرساي      باي  ساي   یقالي وضهيت صنایع 

 .هر ای  صنایع و مقایسه  ن با کر صنهت کشور است وری بهه 

وری عاار  است از بوانایي بوليد ساتاند  باا اساتیاه  از     بهه 

وری باالبه یهني هست یاابي باه    بهه . ها مجموعه مهيني از نهاه 

اناوا   .   باالبه با همان مقدار یا حتي مقدار کمتهی از نهاه ستاند

وری جویااي،  بااوان هر مااواره بهااه  ماايرا  وری بهااه مهيارهااای 

جویاي   وری بهه . کر بيان نموه وری بهه عوامر کر و  وری بهه 

. عاار  است از نسات ساتاند  باه یکاي از عوامار نهااه  اسات      

عوامر کر عاار  اسات از نساات ساتاند  خاالص باه       وری بهه 

کر  وری بهه نهایتاً . نيهوی کار و سهمایه استهای  مجمو  نهاه 

با ای  . استها  عاار  است از نسات ستاند  کر به مجمو  نهاه 

هر بولياد  هاا   کر بأريه مشاتهک بماامي نهااه     وری بهه بههیف، 

هاا   اال ستاند  و نهااه  هر بمامي بهاریف ب. ههد ميستاند  را نشان 

شاوه باا اراها  باورمي از      ماي  بهادیر ها  بهاساس شاخص قيمت

ی  بهبيب بنها بغييها  فيویکي ه اب. زهوه  شوه وری بهه شاخص 

ماوره مالحظاه قاهار     وری بهه های  هر نساتها  و نهاه ها  ستاند 

 .گيهه

نسات )کر وری بهه  (22)شمار   بابوجه به ماحث باال، جدول

هرکار صانهت   ( بهحساب هرصاد  هاا   کر به مجمو  نهاه  ستاند 

 .ههد ميکشور را نشان  بي سي  یکشور و صنایع 

 (درصد) 1168 -68كل كارگاههاي صنعتي طي دوره  وري شاخص بهره -11جدول 

 سال                                      

 عنوان                  
28 28 28 28 28 

 6/226 1/280 8/229 8/229 2/281 کر صنهت

 1/220 6/219 222 2/228 1/228 نیه 20-19های  کارگا 

 6/229 7/282 8/280 2/280 6/288 نیه و بيشته 20های  کارگا 

 6/212 218 8/282 1/221 1/216 بي سي  یصنایع 

 1/229 6/227 2/228 6/226 2/280 نیه 20-19های  کارگا 

 7/211 2/212 2/281 2/222 1/217 نیه و بيشته 20های  کارگا 

  2961 -68صنعتی ده نفر كاركن و بيشتر، مركز آمار ايران، سالهایی از كارگاهها گيری نتايج آمار :ماخذ

هر کار صانهت   ( 2)و نماوهار   (22)بهاساس مندرجا  جدول 

کار مالحظاه    وری بهاه  کشور بغييها  محسوساي هر شااخص   

موره بهرسي ای  شااخص هماوار    های  گههه، و هر طي سال مين

هاای   ای  روند هر ماوره کارگاا   . با نوسانا  ک  مواجه بوه  است

الاتاه هر  . شوه ميصنهتي بیکيک شد  بهاساس شاغالن نيو هید  

نیاه و بيشاته از  ن    20هاای    کر هر کارگاا  وری طي هور ، بهه 

طااق نماوهار، شااخص    . باشد مي نیه 20-19های  بيش از کارگا 

ی ها کر هر کارگا  وری کر هر کر صنهت بابهي از بهه  وری بهه 

 . ه  است و با حدوهی بهابه هستندنیه و بيشته بو 20



 
 ي صنعتي كشورها كل در فعاليت وري شاخص بهره -1نمودار 

کر هرسال  وری بهه اگه چه شاخص  بي سي  یهر موره صنایع 

رشد خوبي هاشته، لايک    2868و  2861ی ها نسات به سال 2861

 باه  نهفته و حتي پایي  2861بهد هيچ گا  فهابه از سال های  هر سال

نیه و بيشته  20صنهتي های  ای  روند هر موره کارگا . نيو بوه  است

کار صانهت   نياو همانناد    باي  ساي   یهر صنایع . شوه مي نيو هید 

نیاه   20هاای   کار کارگاا    وری کر بابهي از بهه  وری کشور، بهه 

 .باشد مي کارک  و بيشته بوه  است و با حدوهی بهابه

و کر صنهت حاکي از  ن است کاه   بي سي  یمقایسه صنایع 

 هاای   ، هر کارگاا  2861کار باه اساتثنای ساال      وری بهه سطح 

هت باوه  و هر  بيش از کار صان   بي سي  ینیه هر صنایع  19-20

الاته . نیه عکس ای  ابیاق روی هاه  است 20های بيش از  کارگا 

ایا   . باشاد  مي هرصد22با  20زیاه نيست و هرحدوه ها  ای  بیاو 

به . صنهتي بيشته نيو شد  استهای  شکاو با بورگ شدن کارگا 

هر  بي سي  یکوچک و متوس  هر صنایع های  عاار  هیگه کارگا 

 وری بهاه  باورگ از  هاای   مقایسه با کر کشور نسات باه کارگاا   

 .بيشتهی بهخورهارند

 
 كشور تي سي آيكل در صنايع  وري شاخص بهره -8نمودار 

 ههند  ی که نشانگذار شاخص نسات ارزش افووه  به سهمایه

ی گاذار  ميوان ارزش افووه  ایجاه شد  به ازای یک واحد ساهمایه 

بهاسااس اطالعاا    . نشان هاه  شد  اسات ( 21)جدول  هر ،است

واحاد   7/7ی گذار به ازای یک واحد سهمایه 2861سال  جدول هر

ارزش افووه  ایجاه شد  که با یاک روناد افوایشاي ایا  نساات      

ولي از ای  سال باه بهاد   . واحد رسيد  است 1/6به  2861هرسال 

در
ـد

ص
 

ـد
ص

در
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ایا  نساات   . رسيد  است 8/8به  68روند نوولي هاشته و هر سال 

واحد بوه  کاه   11/6 مهاهل 2861هرسال  بي سي  یبهای صنایع 

باا گذشات زماان ایا  نساات      . فهابه از متوس  صنایع بوه  است

 1/22ایا  نساات باه     2868افوایش یافته به طوری که هرساال  

 .رسيد  است

 1168 -68گذاري طي دوره زماني شاخص نسبت ارزش افزوده به سرمايه -18جدول 

 سال                                        

 عنوان                          
28 28 28 28 28 

 80/8 61/8 10/6 02/6 71/7 کر صنهت

 88/8 09/8 19/7 16/8 29/7 نیه 20-19های  کارگا 

 8 91/8 82/6 12/6 60/7 نیه و بيشته 20های  کارگا 

 11/22 76/20 11/20 72/7 11/6 بي سي  یصنایع 

 01/9 01/20 28/21 82/28 18/8 نیه 20-19های  کارگا 

 12/28 68/20 28/20 18/7 16/6 نیه و بيشته 20های  کارگا 

 2961 -68صنعتی ده نفر كاركن و بيشتر، مركز آمار ايران، سالهایی از كارگاهها گيری نتايج آمار :ماخذ

های صنهتي کر  ، ارزش بوليدا  کارگا (28)هر جدول شمار  

باه ایا    . گهفته استموره بهرسي قهار  بي سي  یکشور و صنایع 

 8/17اساس، ارزش بوليدا  کر صنهت با رشاد متوسا  سااالنه    

هاوار   662باه   61ميلياره ریال هر ساال  هوار  829هرصد از رق  

باهای  ای  اطالعا  . افوایش یافته است 68ميلياره ریال هر سال 

 61حاکي از  ن است که ارزش بوليدا  هر سال  بي سي  یصنایع 

ميليااره ریاال   هوار  28هرصد از رق   1/11با رشد متوس  ساالنه 

مقایسه . یافته است اربقا 68ميلياره ریال هر سال هوار  82به عده 

ههد کاه هر طاي    مي با کر صنهت کشور نشان بي سي  یصنایع 

باي   ساي   یرزش بوليادا  هر صانایع   هور  موره بهرسي متوس  ا

از جمله هالیار  . پن  هرصد رق  مشابه هر کر صنهت است بقهیااً

ی بوليادی مناساب و   ها بوان به عدم ابخاذ سياست مي ای  ضهف

 .هرست از سوی هولت نام بهه

 (ميليون ريال) 1168-68زماني صنعتي طي دورههاي  ارزش توليدات كارگاه -11جدول 

 سال                            

 عنوان              

 

 متوسط دوره 28 28 28 28 28

 290101181 662680211 891281929 211101028 171869019 829181082 کر صنهت

 8/17 97/17 82/17 77/21 11/82 72/81 )%(نهخ رشد ساالنه

 11968928 82228917 16221720 18177727 10997919 28971118 بي سي  یصنایع 

 1/11 17/18 77/10 62/20 70/18 21/80 )%(نهخ رشد ساالنه

 8/1 02/1 08/1 19/1 11/1 71/1 )%(به کر صنهت بي سي  ینسات 

 2961 -68صنعتی ده نفر كاركن و بيشتر، مركز آمار ايران، سالهایی از كارگاهها گيری نتايج آمار :ماخذ

 ایران تی سی آیصادرات محصوالت صنایع . 3-4

صاهرا  غيهنیتي کشاور  ( 21)شمار   جدولمطابق اطالعا  

با متوس  ناهخ رشاد سااالنه     2861ميليون هالر هرسال  8888از 

. رسيد  اسات  2868ميليون هالر هر سال  22887هرصد به  7/18

هرصد را بجهبه  82هرا  صنهتي نهخ رشد ساالنه هرای  ميان، صا

 61هرصد هرساال   1/18از   کهه  و سه   ن از صاهرا  غيهنیتي،



 اماا طاي هور    . افوایش یافتاه اسات   68هرصد هر سال  8/81به 

بحات پوشاش وزار     باي  سي  ی، صاهرا  صنایع 2861 -2868

 82هرصاد از   26متوسا  سااالنه    صنایع و مهاهن باا ناهخ رشاد   

 2868ميلياون هالر هرساال    188باه   2861ليون هالر هر سال مي

از  باي  ساي   یساه  صانایع    هور هر طاي  . افوایش یافتاه اسات  

هرصد افوایش یافته  021/0 هرصد به 009/0 صاهرا  غيهنیتي از

از صااهرا    بي سي  یهمي  روند هر خصو  سه  صنایع . است

صنهتي نيو قابار مشااهد  اسات باه طاوری کاه ایا  ساه  از         

رسايد    2868هرصاد هرساال    81/1به  2861هرصد هرسال 28/1

 .است

 (هزار دالر) 1168-68طي دوره  تي سي آيارزش صادرات غير نفتي، صنعتي و صنايع  -14جدول 

 سال                                            

 عنوان                         
28 28 28 28 28 

 22887000 21011000 20218000 7287000 8888000 صاهرا  غيه نیتي

 81/22 28/88 91/89 27/28 28/10 (هرصد)نهخ رشد 

 20088791 7790108 2171027 1771680 1661989 صاهرا  صنهتي

 26/19 78/17 12/20 20/82 12/11 (هرصد)نهخ رشد 

 82/81 17/22 99/19 82/88 17/18 (هرصد)سه  از صاهرا  غيه نیتي

 188922 62910 80781 22822 82826 بي سي  یصاهرا  صنایع 

 17/262 91/81 12/26 -70/28 97/72 (هرصد)نهخ رشد 

 021/0 008/0 008/0 007/0 009/0 (هرصد)سه  از صاهرا  غيه نیتي

 81/1 02/2 22/2 07/2 28/1 (هرصد)سه  از صاهرا  صنهتي

 2961 -68صنعتی ده نفر كاركن و بيشتر، مركز آمار ايران، سالهایی از كارگاهها گيری نتايج آمار :ماخذ

 2961 -68ی بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران، سالهایها گزارش

 باي  ساي   یارزش اقالم صاهرابي صانایع  ( 22)جدول شمار  

بحت پوشش وزار  صنایع و مهااهن کشاور را طاي هور  زمااني     

قلا  از   29ایاهان هر   ای  اساس،به . ههد مينشان  2861 -2868

صاهرا  هاشته کاه رقا   ن هر    بي سي  یمحصوال  صنایع کر 

 61هر ساال  . اسات  پاایي  مقایسه با سایه صانایع کشاور بسايار    

ميليون هالر باوه  کاه هر    88مجمو  صاهرا  اقالم فوق بيش از 

ميلياون   68به بيش از هو بهابه افوایش یافته و باالغ باه    62سال 

صاهرا  بهخي از اقالم طي هور  افوایش یافته و . هالر شد  است

هستگا  »به عنوان مثال صاهرا  . بهضي هیگه کاهش یافته است

 هیات بالغ باه   61هر سال « با هستگا  گيهند  فهستند  بوأم شد 

ميلياون   20به بيش از  62ميليون هالر بوه  که ای  رق  هر سال 

ی بهق بهای ولتاا بيشته ها هیها سایه»هر موره . هالر رسيد  است

به  61هوار هالر هر سال  171نيو صاهرا  از رق  « ولت 2000از 

هر . یش یافتاه اسات  افاوا  62ميليون هالر هر سال  9عده بقهیاي 

 هیات از رقا  بايش از   « سایه سي  بهای ساي  پيچاي  »صاهرا  

ميليون هالر هر سال  چهاربه رق  بقهیاي  61ميليون هالر هر سال 

از جمله هالیر کاهش سه  ای  محصول و  .بقلير یافته است 62

باوان باه کيیيات پاایي       ماي  باي  سي  یسایه محصوال  صنایع 

هر باازار جهااني و   رقابات  ش قدر  محصوال  و به باع  ن کاه

 .ضهف هر شناسایي بازارهای هدو اشار  نموه

 باي  ساي   یهر صانایع   2861-68ی ها هر مجمو ، طي سال

کاه از ایا     وجوه هاشته اسات ميليون هالر صاهرا   181بيش از 

 پان  ، صااهرا  بايش از   ميوان هر بهداه هوازه  قل  از محصوال 

اهرا  را قل  کمته از یاک ميلياون هالر صا    19و هر  ميليون هالر

 . ای  بجهبه کهه 
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 (هزار دالر) 1168-68طي دوره  تي سي آيارزش اقالم صادراتي صنايع  -15جدول 

 8008-2 8002 8008 8008 8008 8008 شرح کاال کد کاال رديف

2 622720 
هاای   های کاربه باساي  یاا باهای سيسات      بهای سيست ها  سایه هستگا 

 هیجيتال با سي 
1691 2620 2266 11818 6 81882 

 12222 628 20110 1820 927 7282 هستگا  فهستند  بوأم شد  با هستگا  گيهند  621210 1

 12068 229 8621 8816 8810 7187 سایه سي  بهای سي  پيچي 621129 8

 29129 722 7276 1607 8021 8722 محور های بهق ه  هیها و سایه( Co- axial)محور  کابر ه  621110 1

2 621180 

ی روشا  کاههن و سااایه   هاا  کشااي شامع  مجموعاه ساي  باهای ساي     

کشاي از اناوا  ماوره اساتیاه  هر وساایر       های سي  بهای سي  مجموعه

 حمر و نقر زميني، هوایي،  بي

711 1889 2060 166 21209 29286 

 22678 811 0 2868 21288 0 هیسک بهای پدیدة پخش غيهاز صو  یا بصویه 621182 8

 28271 1117 6797 2927 199 171 ولت 2000های بهق بهای ولتاا بيشته از  هیها سایه 621180 7

 20188 212 8882 2068 2199 76 ها بهای حیاظت مدارهای بهقي سایه هستگا  628880 6

 7918 8182 8166 62 722 861 های هورنگار و بله پهینتهها اجوا و قطها  هستگا  622790 9

20 621890 
سایه حاملي   ماه  ضاا  نشاد  باهای ضاا  صاو  یاا ضاا  ساایه         

 های مشابه پدید 
0 22 2121 2200 810 7889 

 2926 292 2878 726 2291 2786 سي  مسي بهای سي  پيچي 621122 22

21 621920 
هوایي از هه نو  قطهابي که مهلوم باشند باا   نت  هوایي و رفلکتور  نت  

 .روند ای  اشياء به کار مي
1621 108 982 2228 21 2720 

. ..... ....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

. ..... ....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

. ..... ....... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

29 621010 
ها یا گهافيک رنگي، با یک صیحة  ها بهای نمایشگه هاه  ها و لوله المپ

 ميليمته 1/0ای فسیهی با فاصلة کمته از  نقطه
87 0 0 9 0 78 

 181291 82698 68161 82110 18278 88111 جمع

 ( 1006نسخه ) PC_TASاطالعات نرم افزار : مأخذ

بررسی مزیت نسبی آشکار شده محصوالت  .5

 ایران  تی سی آیصادراتی صنایع 

 بنادی  از سيسات  طاقاه   باي  سي  یگسته  محصوال  صنایع 

باا سيسات  هماهناگ و     [21] ی اقتصااهی هاا  ي فهاليات الملل بي 

کاه هر   بندی بقسي . ی کاالها به هست  مد  استگذار بوصيف کد

هر ای  بحقيق ماوره   بي سي ی ی صاهرابي صنایع ها بايي  مویت

سات از؛ محصاوال  وابساته باه     ا گياهه عااار    ماي  بوجه قاهار 

 ال  و  اشاي  ی بخاار و  بگاهم، م  هاا  ای، هیاگ  هستهراکتورهای 

و محصاوالبي کاه    (61کد)ها   ن و قطها  وسایر مکانيکي؛ اجوا

و قطها   نها؛  های بهقي و اجوا  ال  و هستگا  ي ماشبه نوعي با 

پخاش  هاای ضاا  و    ضا  و پخش صو ، هستگا  های هستگا 

ا  ایاا  تیهعااو قطهااا  و م صااو  و بصااویه بلویویااوني، اجااوا

 .(62کد)اربااط هارند  ها هستگا 

نتای  محاساا  شاخص مویات نسااي   ( 28)هر جدول شمار  

ایهان کاه   بي سي  یصاهرابي  شکار شد  کليه محصوال  صنایع 

هرا  باوه  طاي هور    هارای صاا هاا    ن حداقر بهای هو ساال هر 

 29به ای  اساس، ایهان هر صادور  . ارائه شد  است 1007-1008

از بنها هر صاهرا  شاش ماوره    بي سي  یقل  محصوال  صنایع 

ي بوه  که به هارای مویت نسا ن ه  به طور پهاکند  محصوال  

 :باشد مي بیکيک ذیر

ی هاا  طي هور  موره مطالهه، هر گهو  اول که شاامر فهاليات  

هاای   ماشاي  »شوه، ایهان فقا  هر صادور    مي (61)ا  با کد مهب



 ن  «(Hybrid)یا مختل  ( Analogue)خوهکار هاه  پههازی قياسي

ی بهاد  هاا  هارای مویت نساي بوه  که هر سال 1001ه  هر سال 

هر ساایه ماواره نياو فاقاد     . ای  مویت رو به افول گذاشاته اسات  

وضهيت ( 62)با کد  ی مهبا ها هر گهو  فهاليت. نساي است مویت

  پن  قل  از محصوال  هارای کمي بهته شد  و طي هور  صاهرا

هیسک بهای پدید  پخش غياه از  »صدور . نساي بوه  است مویت

باشاد کاه هر ساال     ماي  یکي از ای  محصوال « صو  یا بصویه

فاقاد   رهار بوه  و هر هو سال بهاد از  ن نساي بهخو از مویت 1001

یي هاا  با حمایت احتماالً 1007نکه هر سال با ای. تمویت بوه  اس

 شاکار شاد     که از سوی هولت صور  گهفته ای  مویت مجادهاً 

« ها بهای حیاظت مدارهای بهقي سایه هستگا »هر صاهرا  . است

هارای مویت نساي صاهرابي باوه  کاه ایا      1002ایهان هر سال 

را  مطالهه صااه . ی بهد از  ن بکهار نگههید  استها روند هر سال

ههد که ایاهان هر صادور    مي نشان «سایه سي  بهای سي  پيچي»

ای  محصاول بسايار موفاق عمار نماوه  باه طوریکاه هر طاي         

ی موره بهرسي هموار  هارای مویت نسااي مناسااي باوه     ها سال

شوه ایهان هر مقایسه باا   مي هید ( 1-27)چنانچه هر جدول . است

ضهيت مطلاوبي  سایه کشورهای مه ، هر صاهرا  ای  محصول و

هااای بااهق  هیهااا و سااایه( Co- axial)محااور  کاباار هاا ». هاره

ایهان  1008باشد که هر سال  مي از محصوال  هیگهی «محور ه 

ی بهد ها هر صاهرا   ن از مویت نساي بهخورهار بوه  ولي هر سال

هاای باهق باهای ولتااا      هیها سایه». فاقد مویت نساي شد  است

باشاد کاه طاي هور ،     مي  خهی  محصولي «ولت 2000بيشته از 

الاتاه ایا    . ایهان هر صاهرا   ن هارای مویت نساي باوه  اسات  

 . باشد مي 1008مویت فق  هر سال 

سایه سي  بهای ساي   »بنابهای  از شش محصول مذکور فق  

هماوار  هارای   1008-1007ی هاا  کاه طاي ساال   است « پيچي

 .استمویت نساي بوه  

گيهی کاار  باه گیت ماوارهی چاون؛ عادم    بوان  مي به طور کلي

های بوليدی کامر و پيشهفته باهای بولياد یاک محصاول      هستگا 

ظهفيات بولياد و ساهمایه     امر، عدم شایافيت و اربقاای  صاهرابي ک

موره نياز بهای پاسخگویي و ارضاای نيازهاای خهیاداران خاارجي،     

عدم رعایت استاندارههای فني، محيطي و قاانوني باازار خاارجي و    

گيهی فناااوری الزم و کااافي جهاات هسااتيابي بااه  کااار بااهعاادم 

خصوصيا  کيیيتي موره نياز هر بازار صااهرابي منجاه باه اینگوناه     

 باي  ساي   ینوسانا  هر مویت نساي محصوال  صااهرابي صانایع   

 .شوه مي

 ايران تي سي آيمحصوالت صادراتي صنايع  مزيت نسبي آشکار شده -18جدول 

 (61)ها   ن ی بخار و  بگهم، ماشي   ال  و وسایر مکانيکي؛ اجواء و قطها ها راکتورهای هسته ای، هیگ

 8008-2 8002 8008 8008 8008 8008 شرح کاال کد کاال

 (Hybrid)یا مختل  ( Analogue)های خوهکار هاه  پههازی قياسي  ماشي  617220

قطها  و متیهعا  ای   ماشي   ال  و هستگاههای بهقي و اجواء و قطها   نها؛ هستگاههای ضا  و پخش صو ، هستگاههای ضا  و پخش صو  و بصویه بلویویوني، اجواء و

 (62)ها هستگا 

 8008-2 8002 8008 8008 8008 8008 شرح کاال کد کاال

 بهای پدیدة پخش غيهاز صو  یا بصویههیسک  621182

 ها بهای حیاظت مدارهای بهقي سایه هستگا 

سایه سي  بهای سي  پيچي 

 محور  کابر ه(Co- axial )محور های بهق ه  هیها و سایه 

ولت 2000های بهق بهای ولتاا بيشته از  هیها سایه 

  1006؛ نسخه PCTASآمار محاسبه شده از اطالعات نرم افزار  :ماخذ
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 بندی جمع

هاای   کارگاا  )کشاور   بي سي  یصنایع ، 2861-68طي هور   -2

 8/8به طور متوس  با هراختيار هاشات   ( نیه کارک  20باالی 

هرصد شاغالن صنهت کشاور   1/2های صنهتي،  هرصد کارگا 

هرصاد ارزش   1/8ی صانهتي،  گذار هرصد جذب سهمایه سهو 

 .اند افووه  بخش صنهت کشور را به خوه اختصا  هاه 

ی صانهتي باه حساب بهاداه شااغلي       ها بهرسي بهداه کارگا  -1

ههد کاه هر هاه هو بخاش کار صانهت و صانایع        مي نشان

نیه به مهاباب بيشاته از    20-19ی ها ، بهداه کارگا بي سي  ی

ای  نساات  . باشد مي نیه کارک  و بيشته 20ی ها بهداه کارگا 

هرصاد و باهای    6/12هرصد هر مقابر  1/71بهای کر صنهت 

. هرصاد اسات   1/11هرصد هر بهاباه   6/27، بي سي  یصنایع 

ولي نکته حائو اهميت ای  است که هر هاه هو بخاش، بهاداه    

نیه کمتاه از بهاداه مشاابه هر     20-19ی ها شاغلي  هر کارگا 

 .نیه و بيشته است 20ی ها کارگا 

 20نیاه و   20-19ی ها ی هر کارگا گذار بهرسي سه  سهمایه -8

از بهاداه  ای  ههد اگه چاه ساه  عماد     مي نیه و بيشته نشان

گياهه،   ماي  هر گهو  اول قهار بي سي  یهای صنهتي و  کارگا 

ی صانهت رواناه گاهو     ارگذ هرصد کر سهمایه 90ولي بقهیااً 

ههاد   ماي نشان ها  هر مجمو ، بهرسي روند سه . شوه ميهوم 

ی هاا  افوایش کارگا  ،ی هر کر صنهتگذار که گهایش سهمایه

باشااد هر حاليکااه هر صاانایع  مااي نیااه و بيشااته 20صاانهتي 

 .ی کوچک استها جه به ایجاه کارگا بو بي سي  ی

هرصاد ارزش افاووه     1/8به طاور متوسا     بي سي  یصنایع  -1

ای  سه  . بخش صنهتي کشور را به خوه اختصا  هاه  است

 61هرصد هر ساال   7/9از )نیه کاهش 20-19ی ها هر کارگا 

نیاه و بيشاته    20ی ها و هر کارگا ( 68هرصد هر سال  6/6به 

 1/92بااه  61هرصاد هر ساال    8/90از )افاوایش یافتاه اسات   

ر کر صانهت نياو طاي هور  نوساانا      ه(. 68هرصد هر سال 

 .ارزش افووه  به همي  صور  بوه  است

مجماو  صانهت   کر هر  وری بهه  ههد که مي مطالها  نشان -2

اما نسات ای  شااخص  . است بي سي  ی کشور بيش از صنایع

نیه هر کر صانهت و   20نیه و بيش از  20-19ی ها هر کارگا 

  مهناا کاه   یا باه ا . عکاس یکادیگه اسات    بي سي  یصنایع 

بيش از  بي سي  ینیه هر صنایع  20-19ی ها کارگا  وری بهه 

نیه کارک  و بيشاته کمتاه از    20ی ها کر صنهت و هر کارگا 

 . کر صنهت است

هرصاد از ارزش بوليادا     2/1نوهیاک باه    بي سي  یصنایع  -8

ی صنهتي را هر اختيار هارند کاه ناهخ رشاد متوسا      ها کارگا 

ای  نهخ بهای کر صنهت هر . باشد مي هرصد 1/11 ساالنه  ن

 .هرصد است 2/17حدوه 

 ICTقلاا  از محصااوال  صاانایع   29ایااهان هر طااي هور ،  -7

صاهرا  هاشته که رق   ن هر مقایسه با کار صانهت کشاور    

هر صاهرا   سه  ای  صنایع 2861هر سال . بسيار پایي  است

 هرصد باوه  و  28/1 و/. 002غيهنیتي و کر صنهت به بهبيب 

هرصاد  81/1و /. 021با رشد بسايار انادک باه     2868هرسال 

ی، ضهف شدید گذار فقدان امنيت سهمایه. افوایش یافته است

عادم رااا     مدیهیت صنهتي کشور، وجوه شهای  باورمي،  هر

 ریوی جهت وروه به بازارهاای خاارجي،   نهخ ارز، فقدان بهنامه

شد   باال بوهن قيمت بمام و کيیيت پایي  محصوال  بوليدی

محصوال  از جمله هالیر مستمه ناوهن صااهرا  و نوسااني   

 .باشد مي بوهن  ن

بهرسي مویت نساي  شکار شد  ای  محصوال  حااکي از  ن   -8

است که بنها هر صاهرا  شش محصول مویت نسااي وجاوه   

« سایه سي  بهای سي  پيچي»هاشته که هر ای  ميان وضهيت 

 . ب بهته بوه  استهر مقایسه با پن  محصول هیگه به مهاب

 پیشنهادات

با بوجه به سه  قابر مالحظاه صانهت فنااوری اطالعاا  و      -2

  جهااااني محصاااوال  و خااادما ،  اربااطاااا  هربجاااار

ای  ی اقتصاهی و صنهتي کشور بایاد باه گوناه   ها ریوی بهنامه

هدایت شوه که سه  ای  صنایع از کر صنهت کشاور هر هاه   

 ی  منظاور هولات  به ا .ش بوليد و صاهرا  افوایش یابدهو بخ

پههاخات وام ارزی باا   )ماالي های  بایست از طهیق حمایت مي

ماليابي، مهافيت کامار از پههاخات   های  ، مهافيت(بهه  پایي 



عوارض گمهکي جهات وروه ماشاي   ال  بوليادی، انتقاال     

اری واحادهای بحقياق و   اناد  بکنولوای جدید، حمایات از را  

به ها  بهغيب ای  بنگا ک و متوس ، کوچهای  بوسهه هر بنگا 

استیاه  عملي از فه یند بحقيق و بوسهه،  موزش کار فهیني و 

به استیاه  از ف   وری اطالعاا ،  ها  جذب  نها، بشویق بنگا 

هر ای   موزش فني و بخصصي رایگان و ارائه خدما  مشاور 

رشاد و  ... ي، بازاریابي، اقتصاهی وبوليد، بکنولوایکهای  زمينه

 .را فهاه  نمایدکوچک و متوس  های  ا شکوفایي بنگ

هر ایا  بحقياق باه     ICTبا بوجه به اینکه  مار و ارقام صنایع  -1

اساس اطالعاا  ساه صانهت؛ بولياد ماشاي   ال  اهاری و      

حسابگه محاساابي، بوليد ماشي   ال  مولد و انتقاال باهق و   

نشاد  هر جاای هیگاه و بولياد      بندی ی بهقي طاقهها هستگا 

و وسایر اربااطي استخهاج شد  ها  لویویون و هستگا راهیو و ب

است، وضهيت بوليد و صاهرا  ماشاي   ال  مولاد و انتقاال    

نشد  هر جای هیگاه باه    بندی ی بهقي طاقهها بهق و هستگا 

شاوه   ماي  باشد، لذا پيشنهاه مي مهابب بهته از هو صنهت هیگه

بولياد و صاااهرا  ایاا  گاهو  از محصااوال  هر اولویاات اول   

  .ی بوليدی و صاهرکنند  قهار گيههها هکتش

ی بوليدی شش محصولي کاه طاي   ها بقویت نموهن سياست -8

هاه چناد   . هارای مویت نساي بوه  ای ها   ن هور  هر صاهرا 

 . که هر پن  محصول ای  مویت به بناوب هید  شد  است

خاا  خاوه   هاای   با ویيگي ICTصنهتي های  بشکير خوشه -1

کوچک و متوسا  کشاور را   های  بتي بنگا بواند قدر  رقا مي

هر نتيجه بوليدا  و صااهرا  کشاور افاوایش    افوایش هاه  و 

ی ناشي از مقياس حاصار از  ها ضم  اینکه صهفه جویي. یابد

را ها  ر شد  به بنگا يبحمی ها گيهی ای  سياست هوینهکار به
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 ها پیوست

 (هزار دالر) 1362-68طی دوره  تی سی آیارزش اقالم صادراتی صنایع  -15جدول  -1پیوست 

 8008-2 8002 8008 8008 8008 8008 شرح کاال کد کاال

 های هیجيتال با سي  های کاربه باسي  یا بهای سيست  سایه هستگاهها بهای سيست 

  با هستگا  گيهند هستگا  فهستند  بوأم شد 

سایه سي  بهای سي  پيچي 

 محور  کابر ه(Co- axial )محور های بهق ه  هیها و سایه 

 هاای ساي     مجموعاه ی روش  کههن و ساایه  ها کشي شمع مجموعه سي  بهای سي

 کشي از انوا  موره استیاه  هر وسایر حمر و نقر زميني، هوایي،  بي بهای سي 


هیسک بهای پدیدة پخش غيهاز صو  یا بصویه 

ولت 2000های بهق بهای ولتاا بيشته از  هیها سایه 

 ها بهای حیاظت مدارهای بهقي سایه هستگا 

اجوا و قطها  هستگاههای هورنگار و بله پهینتهها 

 های مشابه  سایه حاملي   ماه  ضا  نشد  بهای ضا  صو  یا ضا  سایه پدید 

سي  مسي بهای سي  پيچي 

  نت  هوایي و رفلکتور  نت  هوایي از هه نو  قطهابي که مهلوم باشند با ای  اشياء باه 

 .روند کار مي


ولت 2000حداکثه  ولت و 60های بهق بهای ولتاا بيشته از  هیها سایه 

 هاای پخاش راهیاویي یاا باا       های بلویویاوني، حتاي باوأم شاد  باا گيهناد        گيهند

 رنگي :های ضا  یا پخش صو  یا ویدئو هستگا 


 های خوهکار هاه  پههازی قياسي  ماشي(Analogue )  یا مختل(Hybrid) 


هاای   های بهقي بهای بلی  یا بلگهاو باسي ، وسایر اربااطي باهای سيسات    هستگا 

هاای ویادئوفون،    های هیجيتال باسي ، ویادئوفون، هساتگا    کاربه باسي  و یا سيست 

(videophone) 





 8008-2 8002 8008 8008 8008 8008 شرح کاال کد کاال

 6172شمار  های مشمول  اجوا و قطها  و متیهعا  ماشي 

واحدهای وروه یا خهوجي، حتي محتوای واحد حافظه هر همان محیظه 

         سایههستگا  ضا  یاا پخاش ویادئو، حتاي مجهاو شاد  باا بيونهویادئو(Video 

toner)) 


 های همانند سوزی و هستگا  یا  بش های خاهههند  هزهی هستگا 

سایه هستگاههای هور نگار و بله پهینتهها  



های بهقي بهای قطع و وصر و بغييه یا حیاظت مدارهای بهقي یا باهای   سایههستگا 

گيه، محدوهکنند   کليد، فيوز، بهقمثالً )ایجاه اربااط با مدارهای یا هر مدارهای بهقي 

باهای ولتااا   ( ولتاا، مسدوهکنند  افوایش ناگهاني ولتاا، هوشاخه ابصال،حاهاه بقسي 

 ولت 2000بيشته از 




ههباو باا ظهفيات     80یا  20های رابت طهاحي شد  بهای استیاه  هر مدارهای  خازن

راکتياو نااشاد   ( KVAR)کيلوولات  مپاه    2/0از بحمر قدر  واکنشي کاه کمتاه   

 (های قدر  خازن)




ماثالً زناگ،  ایاه، بابلوهاای     )های بهقي عالمت هاهن سمهي یا بصهی  سایههستگا 

غياه از  نهاایي کاه مشامول     ( سوزی های خاهههند  هزهی یا  بش شاخص، هستگا 

 .شوند مي 80/62یا  21/62شمار  



 های صندوق راا  ماشي 

های الياو اپتيکي کابر 

خوهکار مدار کنند  سایهقطع 

هاای   لولاه هاا و   های بصویه بلوزیون با اشهه کاابوهی، همچناي  الم   ها و لوله المپ

 مانيتور ویدئویي با اشهه کابوهی؛ رنگي


کنند  خوهکار مدار قطع 

سایه هیسک بهای سيستمهای قهائت ليوری 

ولت جور شد  با قطها  ابصال 60ی بهق بهای ولتاا حداکثه ها هیها سایه 

 پههازی های خوهکار هاه  سایه واحدهای مهبوط به ماشي 

مدارهای چاپي 

اجوا و قهطا  هستگاههای بهقي عالمت هاهن سمهي یا بصهی 

 بهای راهیو بلی ، راهیو بلگهاو یا پخش راهیویي، حتي باوأم  های گيهند   سایههستگا

 شد  هر یک محیظه با هستگا  ضا  یا پخش صو  یا با ساعت


گيه، محدوهکنند  ولتاا، مسدوهکنند  افوایش ناگهاني ولتاا بهق 

 بهابه نور به قدر  انتشار امواج کمته از یک هیوهها و بهانویستورهای غيه حساس هر

 ولت



هاای   غياه از  نهاایي کاه مشامول شامار      ( Digital)واحدهای پاههازش عادهی   

حتي هارای یک یا هو واحاد از اناوا  ذیار هر هماان     . باشند مي 617219 ،617212

 واحد وروهی، واحد خهوجي: محیظه



 های بهقي بهای قطع و وصر و بغييه یا حیاظت مدارهای بهقي یا بهای  هستگا )فيوز

 (ایجاه اربااط با مدارهای یا هر مدارهای بهقي


واحدهای حافظه 
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 8008-2 8002 8008 8008 8008 8008 شرح کاال کد کاال


 20وزن حاداکثه  قابر حمر به ( Digital)های خوهکار هاه  پههازی عدهی  ماشي 

کيلااوگهم مشااتمر بااه حااداقر یااک واحااد مهکااوی بهرسااي، یااک صاایحه کليااد   

(Keyboard ) و یک نمایشگه(Display) 



کيلووا  71/2خوهکار مدار بهای ولتاا کمته از  کنند  قطع 

سایه بلندگو، حتي بهايه شد  هر محیظه  ن 

های خوهکار اسکناس، ماشي  مداهبهاش، ماشي  سوراخ کههن یا ماشاي    کنند  بوزیع

 هوخت


 پههازی عدهی  های خوهکار هاه  سایه ماشي(Digital ) به شکر سيست 

 ميليمته 2/8نوار مغناطيسي به پهنای بيشته از 

6212هاای شامار     ء و قطهابي که مهلوم باشند منحصهاً یا اساساً با هستگا  سایهاجوا 

 .روند ميکار به( هستگاههای فهستند  و گيهند ) 6216لغایت 


 یا بلویویونيهستگا  فهستند  بهای راهیو بلی ، راهیو بلگهاو، پخش راهیویي 

 کليد جداکنند  مدار از مناع بغذیه(Isolating switches )های قطاع و   و سوئيچ

 وصر


صیحة گهامافون 

 صو  کنند  های بهقي بقویت هستگا 

 های هو یا چناد   متیهعابي که به طور مساوی بهای استیاه  با ماشي اجوا و قطها  و

 .باشد مناسب مي 6171لغایت  6189های  شمار  از رهیف


های متغيه یا قابر بنظي   خازن(Pre-set) 

 ميليمته 2/8نوار مغناطيسي به پهنای بيشته از 

پهواکتورهای ویدئویي 


اجوا و قطها  ميکهوف  و پایه  ن، بلندگو، گوشي و هساتگا  ميکاهوف  و بلنادگوی    

 کنناد   بهقي فهکانس قابر شنوایي، هستگاههای بهقي بقویت کنند  بوأم شد ؛ بقویت

  صو 



 بهقي هارای عمر خا  که هر جای هیگاه ایا  فصار     های ها و هستگا  سایهماشي

 مذکور یا مشمول نااشند


 ميليمته 1نوار مغناطيسي به پنهای حداکثه 

ای  ها یا گهافيک رنگي، باا یاک صایحة نقطاه     ها بهای نمایشگه هاه  ها و لوله المپ

 ميليمته 1/0فسیهی با فاصلة کمته از 


 جمع

  1006؛ نسخه PCTASاطالعات نرم افزار  :ماخذ

 



 ایران تی سی آیمحصوالت صادراتی صنایع  مزیت نسبی آشکار شده :18جدول  -2پیوست 

 8008-2 8002 8008 8008 8008 8008 شرح فعالیت کد فعالیت

  (61)ها   ن ی بخار و  بگهم، ماشي   ال  و وسایر مکانيکي؛ اجواء و قطها ها هیگ راکتورهای هسته ای،

 های صندوق راا  ماشي  617020

617220 
یاا مخاتل    ( Analogue)های خوهکاار هاه  پاههازی قياساي     ماشي 

(Hybrid) 



قابر حمر باه وزن  ( Digital)خوهکار هاه  پههازی عدهی های  ماشي 

کيلوگهم مشتمر به حداقر یک واحد مهکوی بهرساي، یاک    20حداکثه 

 (Display)و یک نمایشگه ( Keyboard)صیحه کليد 

0

 پاههازی عادهی    هاای خوهکاار هاه    سایه ماشي(Digital )   باه شاکر

 سيست 


617220 

غيااه از  نهااایي کااه مشاامول ( Digital)واحاادهای پااههازش عاادهی 

حتي هارای یک یا هو واحاد از  . باشند مي 617219 ،617212های  شمار 

 واحد وروهی، واحد خهوجي: انوا  ذیر هر همان محیظه



 واحدهای وروه یا خهوجي، حتي محتوای واحد حافظه هر همان محیظه 617280

 واحدهای حافظه 617270

 پههازی خوهکار هاه های  سایه واحدهای مهبوط به ماشي  617260

617190 
های خوهکار اسکناس، ماشاي  ماداهبهاش، ماشاي  ساوراخ      کنند  بوزیع

 کههن یا ماشي  هوخت


 6172 های مشمول شمار  اجوا و قطها  و متیهعا  ماشي 


اجاوا و قطهااا  و متیهعاابي کااه باه طااور مسااوی بااهای اساتیاه  بااا      

مناساب   6171لغایات   6189های  های هو یا چند شمار  از رهیف ماشي 

 .باشد مي



بهقي و اجواء و قطها   نها؛ هستگاههای ضا  و پخش صو ، هستگاههای ضا  و پخش صو  و بصویه بلویویوني، اجواء و قطها  و متیهعا  ای  ماشي   ال  و هستگاههای 

 (62)هستگاهها 


های بهقي بهای بلی  یا بلگاهاو باساي ، وساایر ارباااطي      سایههستگا 

باساي ،  هاای هیجيتاال    هاای کااربه باساي  و یاا سيسات       بهای سيست 

 (videophone)های ویدئوفون،  ویدئوفون، هستگا 



622720 
هاای   های کاربه باساي  یاا باهای سيسات      سایه هستگاهها بهای سيست 

 هیجيتال با سي 


 هور نگار و بله پهینتههاسایه هستگاههای  622760

 اجوا و قطها  هستگاههای هورنگار و بله پهینتهها 622790

 سایه بلندگو، حتي بهايه شد  هر محیظه  ن 622619

 صو  کنند  های بهقي بقویت هستگا 


اجوا و قطها  ميکهوف  و پایه  ن، بلندگو، گوشي و هستگا  ميکهوف  و 

بهقااي فهکااانس قاباار شاانوایي،  کننااد  بلناادگوی بااوأم شااد ؛ بقویاات

 صو  کنند  هستگاههای بهقي بقویت



 هستگا  ضا  یا پخش ویدئو، حتاي مجهاو شاد  باا بيونهویادئو      )سایه

(Video toner)) 


 ميليمته 1نوار مغناطيسي به پنهای حداکثه  621822
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 8008-2 8002 8008 8008 8008 8008 شرح فعالیت کد فعالیت

 ميليمته 2/8ميليمته و حداکثه  1نوار مغناطيسي به پهنای بيشته از  621821

 ميليمته 2/8نوار مغناطيسي به پهنای بيشته از  621828

621890 
سایه حاملي   ماه  ضاا  نشاد  باهای ضاا  صاو  یاا ضاا  ساایه         

 87های مشابه غيهاز محصوال  فصر  پدید 


 صیحة گهامافون 621120

 هیسک بهای پدیدة پخش غيهاز صو  یا بصویه 621182

 سایه هیسک بهای سيستمهای قهائت ليوری 621189

621220 
هستگا  فهستند  بهای راهیو بلی ، راهیاو بلگاهاو، پخاش راهیاویي یاا      

 بلویویوني


 هستگا  فهستند  بوأم شد  با هستگا  گيهند  621210

621790 

های گيهند  باهای راهیاو بلیا ، راهیاو بلگاهاو یاا پخاش         سایههستگا 

راهیویي، حتي بوأم شد  هر یک محیظاه باا هساتگا  ضاا  یاا پخاش       

 صو  یا با ساعت



621621 
های پخش راهیویي یا با  های بلویویوني، حتي بوأم شد  با گيهند  گيهند 

 رنگي :های ضا  یا پخش صو  یا ویدئو هستگا 


 پهواکتورهای ویدئویي 621680

621920 
 نت  هوایي و رفلکتور  نت  هوایي از هه نو  قطهابي که مهلوم باشند باا  

 .روند ای  اشياء به کار مي


621990 

هاای   ء و قطهابي که مهلوم باشند منحصهاً یا اساساً باا هساتگا    سایهاجوا

( هساااتگاههای فهساااتند  و گيهناااد  ) 6216لغایااات  6212شااامار  

 .روند ميکار به



 های همانند سوزی و هستگا  های خاهههند  هزهی یا  بش هستگا  628220

628260 

مثالً زنگ،  ایاه،  )های بهقي عالمت هاهن سمهي یا بصهی  سایههستگا 

غياه از  ( ساوزی  های خاهههند  هزهی یا  بش بابلوهای شاخص، هستگا 

 .شوند مي 80/62یا  21/62 نهایي که مشمول شمار  



 اجوا و قهطا  هستگاههای بهقي عالمت هاهن سمهي یا بصهی 628290

628120 

ههباو   80یا  20های رابت طهاحي شد  بهای استیاه  هر مدارهای  خازن

کيلوولات  مپاه    2/0با ظهفيات بحمار قادر  واکنشاي کاه کمتاه از       

(KVAR ) (های قدر  خازن)راکتيو نااشد 



های متغيه یا قابر بنظي   خازن(Pre-set) 

 مدارهای چاپي 628100

کيلووا  71/2خوهکار مدار بهای ولتاا کمته از  کنند  قطع 

خوهکار مدار کنند  سایهقطع 

   کليااد جداکننااد  ماادار از مناااع بغذیااه(Isolating switches ) و

 های قطع و وصر سوئيچ


گيه، محدوهکنند  ولتاا، مسدوهکنند  افوایش ناگهاني ولتاا بهق 
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های بهقي بهای قطع و وصر و بغييه یا حیاظات مادارهای    سایههستگا 

مثالً کلياد،  )با مدارهای یا هر مدارهای بهقي  بهقي یا بهای ایجاه اربااط

گيه، محدوهکنند  ولتاا، مسدوهکنند  افاوایش ناگهااني ولتااا،     فيوز، بهق

 ولت 2000بهای ولتاا بيشته از ( هوشاخه ابصال،حاهاه بقسي 



 وصر و بغييه یا حیاظت مادارهای  های بهقي بهای قطع و  هستگا )فيوز

 (بهقي یا بهای ایجاه اربااط با مدارهای یا هر مدارهای بهقي


کنند  خوهکار مدار قطع 

 ها بهای حیاظت مدارهای بهقي سایه هستگا 

هاا و   های بصویه بلوزیون با اشهه کابوهی، همچناي  الم  ها و لوله المپ

 های مانيتور ویدئویي با اشهه کابوهی؛ رنگي لوله


ها یا گهافيک رنگي، با یک صیحة  هاه ها بهای نمایشگه  ها و لوله المپ

 ميليمته 1/0ای فسیهی با فاصلة کمته از  نقطه


  هیوهها و بهانویستورهای غيه حساس هر بهابه نور به قدر  انتشار اماواج

 کمته از یک ولت


 های بهقي هارای عمر خا  که هر جای هیگاه   هستگا ها و  سایهماشي

 ای  فصر مذکور یا مشمول نااشند


سي  مسي بهای سي  پيچي 

سایه سي  بهای سي  پيچي 

 محور  کابر ه(Co- axial )محور های بهق ه  هیها و سایه 


هااای روشاا  کااههن و سااایه  کشااي شامع  مجموعاه سااي  بااهای سااي  

 کشاي از اناوا  ماوره اساتیاه  هر وساایر      های سي  بهای سي  مجموعه

 حمر و نقر زميني، هوایي،  بي



ولت جاور شاد  باا قطهاا       60ی بهق بهای ولتاا حداکثه ها هیها سایه

 ابصال


ولت 2000و حداکثه  ولت 60های بهق بهای ولتاا بيشته از  هیها سایه 

ولت 2000های بهق بهای ولتاا بيشته از  هیها سایه 

های الياو اپتيکي کابر 

  1006؛ نسخه PCTASآمار محاسبه شده از اطالعات نرم افزار  :ماخذ

 

 

 

 


