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 جشنواره ملی بهره وری: معرفی

یکی از مهمترین راه ها برای رشد و شکوفایی اقتصادی در هر جامعه، ارتقا و افزایش بهره وری می باشد. در کشور ما نیز توسعه اقتصادی 

ساله توسعه  5برنامه های همواره از راه افزایش سرمایه گذاری ها اتفاق افتاده است و علی رغم هدف گذاری هایی که در سطح ملی و در قالب 

عریف شده بود، هیچ گاه و در هیچ مقطع زمانی دستیابی به اهداف بهره وری محقق نشد. این موضوع از مهمترین نشانه ها در کشور ن تتاکنو

در زمینه کمبود یک عامل تشویقی و محرک برای بخش های مختلف اقتصادی جهت توجه بیشتر به موضوع بهره وری بود، در همین راستا و 

برنامه های توسعه ای و اهمیت افزایش بهره وری در تمامی سطوح کالن و خرد اقتصاد کشور و در جهت بهتر اجرایی در جهت تحقق مفاد 

حقق چشم انداز بیست ساله نظام و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در گیری از ساز و کار اجرایی برای ت شدن این برنامه ها و لزوم بهره

نون اساسی نظام مقدس جمهوری اسالمی، گروه پارسیان هوشمند با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قا 44جهت اجرایی شدن اصل 

رگزاری ولیت بنیاز و کمبودی در کشور، مسوایران به عنوان باالترین سطح سازمان های خصوصی در کشور به منظور پاسخگویی به چنین 

 های اقتصادی مختلف بر عهده گرفته است. ی را در سطح ملی و در بخشجشنواره ملی بهره ور

 

 اهداف جشنواره :

 (www.irpmc.irجامع سنجش و اندازه گیری بهره وری در کشور )ملی و توسعه نظام  .1

 ایفای نقش پیشبرنده در افزایش بهره وری سازمان ها و شرکت های کشور .2

گیری و تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری و انجام پروژه های بهبود با بهره گیری از مدل مدیریت تشویق بنگاه ها برای اندازه  .3

 بهره وری سرآمد

افزایش توان رقابت پذیری سازمان ها و شرکت های ایرانی در محیط کسب و کار بین المللی و همچنین افزایش سازگاری آن ها با  .4

 بازارهای جهانی

 ولید ارزش کشورتغییر نگرش در فرآیند ت .5

 شناسایی و تجلیل از بهره ورترین و پر تالش ترین سازمانها، شرکت ها و مدیران کشور .6

http://www.irpmc.ir/
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 جشنواره ملی بهره وری علمی اعضای کمیته

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 مشاور ارشد بهره وری آقای دکترعلی اصغرآزادگان 1

 گروه کارشناسان ایران آقای دکتر عسگری 2

  یس کمیته راهبری جشنواره / سازمان مدیریت صنعتییر دکتر محمدیآقای  3

  علمی کمیته دبیر آقای دکتر فروزان فرد 4

  استاد دانشگاه آقای دکتر تقی زاده 5

 انجمن مدیریت کیفیت ایران آقای مهندس انتصاریان 6

 ایران و کشاورزی معادن، صنایع ،اتاق بازرگانی آقای دکتر مصدقی 7

 دبیر جشنواره آقای مهندس شکرخدایی 8

 موسسه مدیریت بهره وری ایرانیانمدیرعامل  آقای مهندس احسان جنتی فرد 9

 انجمن توسعه بهره وری ایران آقای مهندس روشن 11

 بهره وری ایران ملی انجمن آقای مهندس کالنتری 11

 بهره وری وزارت نفتیس هماهنگی و نظارت بر طرحهای توسعه یر آقای مهندس متقی 12

 

 :جشنواره ملی بهره وری مراحل اجرایی

 IRPMCرقابت بر اساس مقایسه شاخص های بهره وری محاسبه شده در سامانه مسابقه ملی بهره وری   - مرحله اول

را با  های مالی، اقتصادی و بهره وری بنگاه های اقتصادی شاخص( www.irpmc.ir)سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران

به دو نرخ جاری و ثابت )تورم زدایی شده بر اساس آمار بانک مرکزی  بنگاه های اقتصادی از صورت های مالی حسابرسی شده استفاده

در جشنواره  مهمترین شاخص هایی کهه است. دتاکنون اندازه گیری نمو 1382( از سال 1383ران بر اساس سال پایه جمهوری اسالمی ای

های  یی هستند که در برنامه ریزیشاخص ها(کل عواملبهره وری سرمایه و بهره وری بهره وری نیروی کار، مورد ارزیابی قرار می گیرند )

 .،به تفکیک هر بخش اقتصادی به صورت سالیانه هدف گذاری شده اندکشوردر کالن رشد اقتصادی 

شاخص های مورد بررسی، در قالب با تمرکز بر اندازه گیری یکسان مدیریت بهره وری و  چرخهقسمت اول  روی جشنواره بردر اوری دبنابراین 

 سال می باشد: پنجبخش های ذیل در طول حداقل 

 )بخش اصلی )شامل شاخص های بهره وری کل عوامل، نیروی انسانی و سرمایه 

  (سرانه و حاشیه سود خالص فروشبخش جانبی)شامل شاخص های 

  (انرژیبخش ویژه)شامل شاخص های بهره وری 
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بر اساس آیین نامه تدوین شده کمیته علمی جشنواره، فهرست نامزدهای پیشنهادی در هر گروه اقتصادی توسط دبیرخانه با توجه به روند 

تهیه و اخیر سال  در طی پنجگین صنعت های مورد نظر رشد پایدار و همچنین مقایسه شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی با میان

در نهایت شرکت برتر در هر صنعت توسط داوران جشنواره که از متخصصین  جهت تایید نهایی در اختیار اعضای کمیته علمی قرار می گیرد.

 همان صنعت می باشند انتخاب می شوند.

 1191شاملکه سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران اطالعاتی  میانگین صنعت های مورد نظر با توجه به پشتیبانی علمی و

گروه بهره مند می باشد به دست می آید. مجموع ارزش افزوده شرکت های بخش صنعت و معدن که در سامانه  52بنگاه اقتصادی در قالب 

ه و همچنین مجموع ارزش افزوده شرکت های بخش درصد ارزش افزوده کل بخش صنعت و معدن در کشور بود 61موجود است، در حدود 

 درصد کل ارزش افزوده در این بخش را تشکیل می دهد. 85موسسات مالی و پولی مورد بررسی در جشنواره در حدود 

 ارزیابی تجارب موفق در زمینه ارتقای عملکرد بهره وری سازمان ها  - مرحله دوم

، موظفند که مرحله اول به عنوان نامزد و برنده انتخاب می شوند و به مرحله دوم راه پیدا می کنندسازمان هایی که در گروه صنعتی خود در 

 سه تجربه برتر در راستای بهبود سطح عملکرد و بهره وری خود را برای دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند و وارد فرایند مرحله دوم جشنواره

وری بهره وری تعیین و تندیس ملی بهرهه در دو مرحله، امتیاز نهایی هر شرکت در جشنواره ملی شوند، در پایان از مجموع امتیازات کسب شد

به شرکت هایی که دارای شرایط تعیین شده توسط کمیته علمی جشنواره باشند )بدون در نظر گرفتن این که در چه صنعتی در حال فعالیت 

 می باشند( اهداء خواهد شد.
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 منطق امتیاز دهی
 امتیازدهی در مرحله اول :منطق 

محور های جشنواره در 

 مرحله اول
 امتیاز هر شاخص معیار ها شاخص ها

امتیاز هر 

 معیار

 امتیاز( 022) بخش اصلی

 بهره وری نیروی کار
 رشد پایدار بهتر از اهداف برنامه های توسعه

56 
02 

 06 عملکرد باالتر از میانگین

 بهره وری سرمایه
 بهتر از اهداف برنامه های توسعهرشد پایدار 

52 
56 

 06 عملکرد باالتر از میانگین

 بهره وری کل عوامل
 رشد پایدار بهتر از اهداف برنامه های توسعه

56 
06 

 52 عملکرد باالتر از میانگین

 022 ع امتیاز بخش اصلیوجمم

 امتیاز( 022) بخش جانبی

 درصد حاشیه سود خالص
 از اهداف برنامه های توسعهرشد پایدار بهتر 

62 
52 

 02 عملکرد باالتر از میانگین

 فروش سرانه
 رشد پایدار بهتر از اهداف برنامه های توسعه

62 
52 

 02 عملکرد باالتر از میانگین

 022 جانبی ع امتیاز بخشوجمم

 بهره وری انرژی امتیاز( 022) بخش ویژه
 های توسعهرشد پایدار بهتر از اهداف برنامه 

022 
52 

 02 عملکرد باالتر از میانگین

 022 امتیاز بخش ویژه عوجمم

 022 مجموع امتیاز مرحله اول جشنواره ملی بهره وری
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 منطق امتیازدهی به هر یک از پروژه ها درمرحله دوم:

 امتیاز هر معیار معیار ها ردیف

0 
و  یچگونه طراح ؟یو ابتکار  یستمیس ایاست  یندیفرآ ؟یتیریمد ایاست  یاتیپروژه، عمل نیا ای. آدیپروژه را شرح ده

 ریکنندگان تحت تاث نیو تام انیاست؟ چه تعداد از کارکنان، مشتر تیاهم یسازمان شما دارا یاجرا شد؟ چقدر برا
 قرار گرفته اند؟

06 

0 
از پروژه چقدر  ،درک کارکنان مرتبط زانیاز سازمان؟ م یتنها در بخش ایپروژه در کل سازمان شما اجرا شده  نیا ایآ

 پروژه زمان برده است؟ نیا یاست؟ چقدر اجرا
06 

3 
است که در گذر زمان به  یپروژه ا ایدر آن نهفته است؟ آ دیجد یا دهیا ایپروژه نوآورانه است؟ آ نیدر ا یزیچه چ

 د؟یاجرا نموده ا یگریاست که شما با الهام از سازمان د یپروژه ا ایاست  افتهیبهبود  جیتدر
06 

 06 یم شده برای حل مساله چقدر است؟ظمیزان مناسب بودن برنامه عملیاتی تن 0

 06 .دی، شرح دهاجرا حاصل شده اند جهینتدر پروژه را که  یمنافع مال 5

 06 .دیده ، شرحاجرا حاصل شده اند جهینتدر پروژه را که  یمالغیر منافع  6

 06 ؟موفق مطرح می شودتجربه  کیپروژه به عنوان  نیا ایآ 7

 06 خواهد داشت؟ شرفتیپروژه امکان توسعه و پ نیچگونه ا 8

 022 مجموع امتیاز هر پروژه

 622 پروژه( 3)مجموع امتیاز مجموع امتیاز قابل کسب در مرحله دوم جشنواره 

 

 :مجموع امتیازهایی که بنگاه های اقتصادی در مرحله های اول و دوم جشنواره توسط داوران می توانند کسب نمایند 

 

 

  

)مرحله اول( 022)مرحله دوم(+  522=  0222  
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 : مورد بررسیشاخصهای معرفی 

 بهره وری نیروی کار 

 بهره وری سرمایه 

 به روش کندریک  بهره وری کل عواملTFP 

 فروش سرانه 

 درصد حاشیه سود خالص 

  وری انرژیبهره 

 

 1(Labor Productivity)( )رقابت پذیری هزینه نیروی کار بهره وری نیروی کار (1

 

 

 شاخص نسبت، این به وری بهره نظران صاحب از برخی. آید می دست به شاغلین خدمات برجبران افزوده ارزش ازتقسیم شاخص این

 ارزش میزان چه شده پرداخت خدمات جبران بابت که ریالی واحد یک ازای به که است آن شاخص این مفهوم. گویند می نیز پذیری رقابت

 .است شده ایجاد افزوده

الزم به ذکر است بهره وری نیروی کار از تقسیم ارزش افزوده به تعداد کارکنان نیز محاسبه می شود که منعکس کننده میزان ثروت تولید 

در موسسه به نسبت تعداد کارکنان آن است. طبق مصوبات کمیته علمی برای بررسی این شاخص در جشنواره، شاخص رقابت پذیری شده 

 افزوده ایجادارزش با هماهنگ که باشد کار نیروی باالی هزینه دهنده نشان تواندیم نسبت بودن پایین هزینه نیروی کار انتخاب شده است.

در صورتیکه برای اندازه گیری شاخص بهره وری نیروی کار در مخرج کسر تعداد شاغلین قرار گیرد، سطح کیفی افراد  و بالعکس. ستین

 شاغل در بنگاه های اقتصادی یکسان در نظر گرفته می شود.

یکسان اما با سطح آنها ن تعداد شاغلی و برابر باشداین موضوع به این معناست که درصورتیکه میزان ارزش افزوده در دو بنگاه اقتصادی 

، در صورتیکه در مخرج کسر تعداد شاغلین قرار گیرد میزان بهره وری نیروی کار برای این دو بنگاه برابر خواهد بود. باشد کیفیت متفاوت

 اما در صورتیکه جبران خدمات کارکنان در مخرج کسر قرار گیرد، این شاخص مناسب تر خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ارزش افزوده برای صنایع خدماتی به روش درآمد در نظر گرفته شده است.-1

𝐿𝑃 =
(𝐴𝑉)ارزش افزوده

(𝐿𝐶)جبران خدمات کارکنان
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 (Capital Productivity)هره وری سرمایه ب  (2

 

 یازا بهاقتصادی  بنگاه در دهدیم نشان شاخص نیا ثابت، ییدارا استهالک نهیهز به افزوده، ارزش ازنسبت عبارتست هیسرما وری بهره

آنجاییکه هدف از اندازه گیری این شاخص میزان ایجاد ارزش افزوده از  .است شدهجادیا افزوده ارزش زانیم چه هاییدارا استهالک نهیهز الیهرر

 به ازای یک واحد استفاده از دارایی های ثابت می باشد لذا در مخرج کسر از هزینه استهالک استفاده شده است.

 (Total Factor Productivityبه روش کندریک ) بهره وری کل عوامل (3

 یب وزنی نهاده های نیروی کار و سرمایه مورد استفاده در سازمان حاصل می شود.این شاخصاز نسبت ارزش افزوده بر ترک

TFP=
𝐀𝐕

𝛂∗𝐋+ 𝛃∗𝐃
 

 :که در آن عالئم به صورت زیر می باشد

AVارزش افزوده = 

αضریب کشش عامل تولید نیروی انسانی = 

βضریب کشش عامل تولید سرمایه = 

Lجبران خدمات کارکنان = 

Dثابت = استهالک دارایی های 

 

 هره وری سرمایه و الزم به ذکر است بر اساس بررسی های صورت گرفته در شاخص های بهره وری کل عوامل )به روش کندریک(، ب

شرکت بررسی شده در سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری، در صورتیکه در مخرج کسر  1191وری نیروی کار برای بهره 

کار و بهره وری سرمایه به ترتیب جبران خدمات کارکنان و استهالک دارایی های هر شرکت در هر سال قرار شاخص های بهره وری نیروی 

گیرد، تغییرات شاخص بهره وری کل عوامل را به خوبی می توان از طریق تغییرات این دو شاخص نشان داد. لذا بر این اساس مناسب تر 

کارکنان برای شاخص بهره وری نیروی کار و حاصل کسر ارزش افزوده بر هزینه های  است که حاصل کسر ارزش افزوده بر جبران خدمات

 استهالک به عنوان بهره وری سرمایه منظور شود.

 نحوه محاسبه آلفا برای هر بنگاه اقتصادی:

به دست     مقادیر آلفا و بتا برای هر بنگاه اقتصادی معموال با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و تخمین ضرایب کشش عوامل تولید 

آید اما در جشنواره ملی بهره وری از آنجاییکه اطالعات قابل استناد از هر بنگاه اقتصادی صرفا محدود به صورت های مالی حسابرسی می 

مقدار  .تخمین زده می شودبنگاه اقتصادی  خدمات در ارزش افزودهاز میانگین درصد سهم جبران  این شاخص مقدارلذا  شود شده آنها می

 بتا نیز از تفاضل مقدار آلفا و عدد یک حاصل می شود.

 

CP =
(𝐴𝑉)ارزش افزوده

استهالک دارائی
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 2(Energy Productivity)بهره وری انرژی  (4

 انرژی استفاده شده می باشد. هر واحد این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده  به ازای

 . ین بودن نسبت نشان دهنده این است که به ازای ارزش افزوده ایجاد شده انرژی بیشتری مصرف شده است و بالعکسپای

=
(𝐀𝐕)افزودهارزش

(𝑬𝑪)شدهمصرفانرژیهزینه
 

 3فروش سرانه (5

 یاستهایس اتخاذ ی دهنده نشان تواندیمآن  شیافزا و است شاغلین سازمان از یک هر یازا به فروش میزان دهنده نشان نسبت این

 .باشد شاغلین تعداد کاهش از یاناشی و درفروش مناسب

 

 

 درصد حاشیه سود خالص (6

 هایحاشیه مقایسه با. گذاردمی نمایش به را مدیریت نهایی نتیجه و کندمی مقایسه کل بافروش را شرکت سودخالص نسبت این

 و اداری مالی، هایهزینه مانند غیرمستقیم و غیرتولیدی،غیرعملیاتی هایهزینه از خوبی درک توانمی شرکت، یک ناویژه و سودخالص

 . آورد فراهم بازاریابی

 

 

 

 

 

                                                           
 شاخص بهره وری انرژی برای بخش های اقتصادی که فعالیت آنهابه صورت خدماتی میباشد مورد بررسی قرار نگرفته است. -2

عیت مالی بنگاه اقتصادی در جشنواره ملی بهره وری و در بخش جانبی از آنجاییکه شاخص های فروش سرانه و حاشیه سود خالص بیشتر برای بیان وض -3

ص های به نرخ مورد استفاده قرار می گیرد لذا مقادیر این دو شاخص برای بنگاه های اقتصادی به نرخ جاری استفاده می شود و در سامانه مقادیر این شاخ

 ثابت نیز اندازه گیری می شود.

EP 

=
سود(زیان) خالص پس از کسر مالیات

ارزش فروش خالص
 درصد حاشیه سود خالص 

= فروش سرانه
ارزش فروش خالص

تعداد شاغلین
 

111× 



www.irpmc.ir 11صفحه 

 

 مقادیر شاخص ها به نرخ ثابت محاسبه

 به منظور تورم زدایی شاخص های اندازه گیری شده در هر صنعت، از شاخص های قیمتی که توسط بانک مرکزی به صورت ساالنه اعالم 

 :می گردد، استفاده می شود. این شاخص های قیمت به طور کلی شامل موارد زیر می باشد
 شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی(CPI) معیارسنجش تغییرات قیمت تعداد ثابت شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی :

 ومعینی ازکاالها و خدمات است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف میرسد.

 ( شاخص قیمت تولید کنندهPPIاین شاخص تغییرات قیمت محصوالت تولیدشده به منظور فروش را نسبت به زمان نشان میدهد :). 

 ( شاخص قیمت عمده فروشیWPIشاخص بهای عمده فروشی کاالها یکی از :)  انواع شاخصهای قیمت است که به عنوان یک نماگر

 .اقتصادی، تغییرات سطح عمومی قیمتها در بازار عمده فروشی را اندازه گیری میکند

هر یک از داده های مالی با توجه به ماهیت آن با استفاده از یکی از شاخص های قیمت فوق تعدیل شده است. برای محاسبه شاخص ها به 

نرخ ثابت ابتدا مقادیر داده های ورودی به صورت جداگانه تعدیل شده و سپس بر اساس مقادیر جدید به دست آمده، تمامی شاخص ها به 

 محاسبه شده اند. در ادامه جدول استفاده از شاخص های قیمت برای تعدیل سرفصل های مالی آمده است.  1383نرخ ثابت سال 

 های دارای ماهیت پولیها و نهادههای تعدیل ستاندهشاخص

 تعدیل کننده مناسب نام ستانده یا نهاده

 شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی هزینه نیروی کار

 تولید کننده در گروه فعالیت مربوطهشاخص قیمت  ارزش ستانده

 4شاخص بهای عمده فروشی کل هاارزش کل نهاده

 شاخص بهای عمده فروشی کل های ثابتدارایی

 شاخص بهای عمده فروشی کل سرمایه عملیاتی

 شاخص بهای عمده فروشی کل هامجموع دارایی

 شاخص بهای عمده فروشی کل هزینه مواد اولیه مصرف شده

 شاخص بهای عمده فروشی کاال )سوخت و روشنایی( مصرف انرژی هزینه

 شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی هزینه عملیاتی

 شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی فروش خالص

 شاخص بهای عمده فروشی کاال مصارف واسطه

 شاخص قیمت تولید کننده در گروه مربوط موجودی کاال

 فروشی کلشاخص بهای عمده  استهالک

 شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی هزینه تعمیر و نگهداری

 شاخص بهای عمده فروشی کل هزینه کل تولید

 شاخص بهای عمده فروشی کل های اداری، مالی و فروشهزینه

                                                           
مده فروشی توسط بانک مرکزی اندازه گیری نمی شود از شاخص قیمت تولید کننده به جای این شاخص به دلیل اینکه شاخص بهای ع-4

 .استفاده می شود
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     (                                                                                                                             (Added Valueارزش افزوده  

های بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد. برای محاسبه تعداد زیادی  ارزش افزوده مهمترین متغیر اقتصادی است که در محاسبه شاخص

 در یکسال مالی به عنوان یکی از مهمترین خروجیها استفاده می شود.  بنگاه اقتصادیهای بهره وری از ارزش افزوده  خصاز شا

مجموع ارزش خالص تولید کاالها و خدمات در یک واحد صنعتی در طول یکسال مالی را ارزش افزوده می نامند. به عباارت دیگار مجماوع 

ن تولید کاالها و خدمات در یکسال ارزش افزوده نامیده می شود. پاس ارزش افازوده باه میازان ثاروت ارزشهای اضافی ایجاد شده در جریا

سسه را فاراهم آورده ءایجاد شده از کوششهای جمعی آنهائی که در واحد صنعتی بکار اشتغال دارند )یعنی کارکنان( و آنهائی که سرمایه مو

 اند )یعنی سهام داران(، اطالق میشود.

 را از دو روش زیر می توان محاسبه نمود:بنگاه اقتصادی وده ارزش افز

 5روش تولید -الف

در طاول یاک دوره ماالی  بنگااهاز تفاضل مجموع مصارف واسطه بکار رفته در جریان تولید کاالها و خدمات از ارزش ستانده  ارزش افزوده

 عبارت دیگر : ه . بحاصل می شود

 ارزش ستانده = ارزش افزوده –ارزش مصارف واسطه 

 روش درآمد -ب

 چون ارزش افزوده بین عوامل ایجاد کننده آن توزیع می شود، لذا می توان آن را از جمع اقالم زیر نیز محاسبه کرد:

 ارزش افزوده=+)هزینه مصرف سرمایه ثابت(استهالک+جبران خدمات کارکنان هزینه تسهیالت اعتباری+سود +  مالیات 

جامع و دقیق باشد، بایستی نتیجه محاسابه ارزش افازوده در دو روش فاوق یکساان  بنگاه اقتصادیاگر سیستم اطالعاتی مورد استفاده در 

 باشد. 

                                                           
محاسبه  با توجه به اینکه در محاسبه ارزش افزوده از طریق دو روش ذکر شده در باال معموال عدد یکسانی حاصل نمی شود و با توجه به لزوم دقت در -5

دی، برای محاسبه ارزش افزوده بنگاه های اقتصادی تولیدی از روش تولید و بنگاه های اقتصادی با ماهیت خدماتی از روش درآمد استفاده این پارامتر اقتصا

 می شود.
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 ((Total Outputارزش ستانده     

ارزش ستانده یک واحد تولیدی طی یک دوره معین برابر ارزش کلیه کاالها و خدمات تولید شاده توساط آن واحاد در هماان دوره اسات. 

اغلب کاالهای تولید شده در یک دوره مثالً یک ساله معموال طی همان دوره به فروش می رسد و بقیه به صورت نیماه سااخته یاا سااخته 

اری می شود. دریافتی از محل فروش محصوالت یک واحد تولیدی ممکن است از ارزش تولیدات آن واحد بیشتر یا نگهد بنگاهشده در انبار 

است و از جمع جبری اقاالم زیار حاصال بنگاه اقتصادیکمتر باشد که در هر دو صورت معموال ارزش ستانده بیشتر از ارزش تولیدات اصلی 

 می شود : 

 که به فروش رسیده است بنگاهصلی ارزش محصوالت ا . 

  به رایگان و یا باه قیمتای کمتار از قیمات  بنگاهکه به عنوان جبران خدمات به کارکنان آن  بنگاهارزش آن بخش از محصوالت

 واحد فروش داده شده است. 

  رسیده است.  بنگاهکه به مصرف صاحب یا صاحبان  بنگاهارزش آن بخش از محصوالت 

  دیگر داده شده است.بنگاههای سسات و ءکه بدون دریافت وجه یا به صورت پایاپای به مو بنگاهارزش آن بخش از محصوالت 

 )تفاوت ارزش کاالهای ساخته شده و در دست ساخت در اول و آخر دوره )تغییر موجودی انبار 

  است. نان انجام شده بنگاه توسط کارکارزش ساخت کاالهای سرمایه ای و تعمیرات ساختمان و ماشین آالت که به حساب خود 

  مانند تولید و فروش برق ، آب و . . .( بنگاهارزش فروش محصوالت فرعی و خدمات تولید شده توسط( 

  ضمنا بایساتی توجاه شاود کاه در است بنگاهتولیدات اصلی  .دتغییر شکل داده نشده ان بنگاهتفاوت ارزش خرید و فروش کاالهایی که در .

می باشد و آن قسمت از کاالهای تولید شده که در تولید سایر محصوالت  محصوالت نهایی مالک محاسبه قطف بنگاهمحاسبه ارزش ستانده 

 بمصرف می رسد، در محاسبه ارزش ستانده منظور نمی شود.  بنگاه

 

 ((Intermediate Consumptionsمصارف واسطه       

مورد اساتفاده قارار مای گیارد، مصاارف واساطه  بنگاهمجموع ارزش کاالهای بی دوام و کم دوام و خدماتی که در جریان تولید محصوالت 

نامیده می شود. منظور از کاالهای بی دوام و کم دوام، کاالهایی هستند که عمر مصرفی آنها کمتر از یکسال است. مواد اولیه مصارف شاده، 

انواع سوخت، اجاره ساختمان و ماشین آالت، تعمیرات جزئی ساختمان و ماشین آالت، لوازم التحریر مصرفی، مواد مصارف آب، برق، تلفن، 

شدنی مانند لوازم بسته بندی و شوینده، از جمله اقالم مصارف واسطه محسوب می شوند در حالیکه هزینه خرید سااختمان، ماشاین آالت، 

ن، کامپیوتر، وسایل نقلیه، جرثقیل و امثال آنها که معموال عمر مصرفی بیش از یکسال دارند و ارزش آنهاا در ابزار و لوازم کار، مخازن، مبلما

مقایسه با مصارف واسطه زیاد است، کاالی سرمایه ای محسوب می شوند و در اقالم مصارف واسطه منظاور نمای شاوند. همچناین هزیناه 

پرداختی به کارکنان، هزینه استهالک، مالیات پرداختنای و بااالخره هزیناه هاایی مانناد  تعمیرات اساسی کاالهای سرمایه ای و نیز حقوق

 کمک به مساجد، کمیته امداد و . . . جزو مصارف واسطه منظور نمی شود. 


