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 چکیده 

اقدام معموالً در جهت امروزه يكي از موضوعات مهم اقتصادي در بازار كار تعيين حداقل دستمزد است. اين 

گردد. اما اهميت حمايت از نيروي كار، حفظ و ارتقاي قدرت خريد و رفاه زندگي شاغلين در بازار كار، اتخاذ مي

اصلي اين موضوع بيشتر به سبب تأثير اجتماعي و اقتصادي آن است. پژوهش حاضر تالش كرده است تا اثر افزايش 

ستانده سال  -ا و خدمات، در بخش صنعت در ايران، با استفاده از جدول دادهدر حداقل دستمزدها را بر قيمت كااله

ها مختلف مورد ارزيابي قرار دهد. به منظور ارزيابي اثرات افزايش حداقل دستمزد شمسي، در قالب فرضيه 0831

سرريز  هاي بدوندرصد و همچنين در حالت 83درصد و  5/08تحت دو فرضيه پوشش كاركنان حداقل دستمزد را 

نتايج  ،در حداقل دستمزدهاش  0831درصدي در سال  82شده است. با توجه به افزايش  و با وجود آن در نظر گرفته

طور ه كه ب استها به شيوه كنوني دست آمده از تخمين مذكور، نشانگر اثر مثبت تعيين حداقل دستمزد بر قيمتهب

، دهد. بنابراينهاي مختلف نشان ميفرضيههاي بخش صنعت در درصدي را در قيمت 10/1تا  80/1متوسط افزايش 

 باشد.ها قابل مالحظه نميشود كه اثر حداقل دستمزد بر قيمتدست آمده مشخص ميهطبق نتايج ب

 

 . JEL: E24, J31 بندی طبقه

 .صنعتستانده، بخش  -ها، اثرات سرريز، تحليل دادهحداقل دستمزد، سطح عمومي قيمت :كلیدی های هواژ
 

 

 

  :4/96/9313 تاریخ پذیرش:        62/2/9313 تاریخ دریافت 
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 مقدمه .9

برانگيز در عرصه كار و له تعيين حداقل دستمزد براي كارگران همواره يكي از مقوالت مجادلهئمس

-هاي منظم يا نامنظم آن اثرات اجتماعيتأمين اجتماعي بوده است. تعيين حداقل دستمزد و افزايش

بررسي ابعاد مختلف تعيين حداقل دستمزد از موضوعات مهم  بنابراين،اقتصادي مختلفي را دربردارد. 

هاي بسيار مهم تأثير حداقل دستمزد بر رود. يكي از جنبهشمار ميه اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي ب

هاي بين بخشي در اقتصاد، زيرا بنا به ارتباط ستهاي قيمتسطح عموم ،در نتيجه ،هاي توليد وهزينه

شود. مي ياقتصاد يهااي در كليه بخشافزايش سطح دستمزد در جامعه موجب بروز اثرات مرحله

خود  ،شودهاي كارگري اجرا ميافزايش حداقل دستمزد كه معموالً به منظور حفظ قدرت خريد گروه

هاي نيروي كار و افزايش حداقل دستمزدها منجر به افزايش هزينه تواند باعث تورم شود. چرا كهمي

كنندگان آن صنعت افزايش هزينه توليد خواهد شد كه اگر هزينه افزايش يافته نيروي كار را مصرف

-كنندگان كاهش خواهد يافت و خانوارهاي كمبپردازند در اين صورت قدرت خريد واقعي مصرف

-آسيب بيشتري مي ،د، بيشتر براي كمک به آنها صورت گرفته بوددرآمد كه افزايش حداقل دستمز

 .افزايش در حداقل دستمزد ممكن است خود باعث كاهش دستمزد واقعي شود ،بينند. به عبارت ديگر

در  ،در اين مطالعه تالش شده است اثر افزايش در حداقل دستمزدها را بر قيمت كاالها و خدمات

هاي مختلف يهدر قالب فرضش،  0831ستانده سال  -بخش صنعت در ايران با استفاده از جدول داده

مورد بررسي قرار گيرد. در ادامه به بررسي مباني نظري موضوع و مروري بر مطالعات تجربي پرداخته 

اند. رد شدههاي مختلف برآومدل گوناگوناي هفرضيهشده است. سپس با تشريح مدل داده ستانده و 

 نيز نتايج و پيشنهادات ارائه گرديده است. پاياندر 

 

 ینظر بانیم .6

-باا افازايش  هنگامي كه كنند كه كارفرماها مي بيان چنينحداقل دستمزد  درخصوصمباني نظري خرد 

كاهند. همين امر باعث شده است تاا  شوند، از تعداد شاغلين در بنگاه ميهاي حداقل دستمزد مواجه مي

اي درباره تأثيرات اشتغالي حداقل دساتمزد وجاود داشاته باشاد. اماا نظرياات اقتصاادي        گسترده شواهد

هااي حاداقل دساتمزد،    كنند كه اگر بنگاه با يک شاو  هزيناه، همانناد افازايش    بيني ميهمچنين پيش

 ها منتقل كند. تواند آن را به قيمتمواجه شود، مي

تأييد  ،شودبيني ميوسيله تئوري پيشه ي روي اشتغال را كه بشواهد تجربي موجود همواره اثر منف 

هااي بااالتر   گيرناد، قيمات  كنند. همين زماني كه استخدام و سود تحت تأثير قابال توجاه قارار نماي    نمي

د. در صاورتي افازايش   كننا ظهاور ماي  العمل به افزايش حداقل دستمزد راه ديگري براي عكسهمچون 
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اند مجبور به رقابت هايي كه از اين شو  متأثر شدهشود كه بنگاهنتقل نميها محداقل دستمزد به قيمت

اند وگرنه چنانچه شو  در ساطح صانعت   وسيله اين افزايش هزينه متأثر نشدهه هايي باشند كه ببا بنگاه

 .(8111 ها حتمي است )لموس،باشد افزايش قيمت

دليل ه كه تورم ناشي از فشار هزينه ب دهدمباني نظري شكل گرفته درخصوص پديده تورم نشان مي

زماان  ميالدي هم 01در دهه افتد. اين نظريه هاي توليد و انتقال منحني عرضه كل اتفاق ميافزايش هزينه

پديده تورم توأم با بيكاري به وقوع پيوست. در اوايل اين دوره شو  نفتي دوم اتفاق افتااد كاه   با بروز 

وري كااهش يافات. ايان    هاي رشاد بهاره  ورت همزمان افزايش و نرخدر نتيجه آن تورم و بيكاري به ص

اتفاقات مفهاوم جديادي را در اقتصااد رواا داد كاه باا عناوان تاورم ركاودي معاروف شاد. )ايتاول و            

از همين زمان بود كه عمودي بودن منحناي فيلياپس بلندمادت در ياک نارخ طبيعاي       . (0833همكاران، 

كه بر اين اساس در بلندمدت رابطه مبادله بين تورم و  د مطرح شدنظر از نرخ تورم موجوبيكاري، صرف

 (8115بيكاري وجود ندارد. )بورجاس، 
 

 تجربی اتمروری بر مطالع .3
 در ارتباط با اين موضوع تحقيقات زيادي در كشورهاي مختلف صورت گرفته است. 

حداقل دساتمزدها باراي انحصاارهاي خرياد رونالاد      "با نام  يا در مقاله ،0883در اگوست ، 0بسكر و تو

 كنند و باه ايان  به يک مدل رقابت انحصاري براي ارزيابي تأثير حداقل دستمزد اشاره مي "مک دونالد

اماا اگار    ؛رسند كه اگر بازار رقابتي باشد استخدام و قيمت صنعت با هام رابطاه عكاس دارناد    نتيجه مي

هااي  توليد برخوردار باشند يک افزايش در حداقل دستمزد، استخدام و قيمات ها از قدرت بازاري بنگاه

 دهد. صنعت را افزايش مي

هاااي قيماات برزياالا از تجزيااه و تحلياال رگرساايوني و داده ۀ وضااعيت( ]در مطالعاا8111لمااوس )

بارآورد  هااي بنگااه )  ( و داده8هاي خانوارهاا )بارآورد اشاتغال ماهاناه    داده ۀكننده ماهانه به عالومصرف

درصاد افازايش در    01استفاده كارد و فهمياد كاه    م،  0838 -8111هاي مربوط به سال ،(8صنعتي ماهانه

 دهاد. افازايش ماي   ،مااه از تعاديل   5بعاد از   ،درصاد  3/1هاي سراسري را حدود قيمت ،حداقل دستمزد

رداخات  هااي پ درصدي در حداقل دستمزد، قيمت 01( همچنين دريافت كه يک افزايش 8112لموس )

در همان ماه افازايش ]حاداقل    ،درصد( 12/1درصد ) 08/1وسيله فقرا )ثروتمندان( را در حدود ه شده ب

                                                           
1. Ted To  

2. PME   

3. PIM 
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درصاد(   05/1درصاد )  00/1ماه، و در حادود   1درصد( بعد از  01/1درصد ) 80/1دستمزدا، در حدود 

كننادگان فقيار در برزيال    كند كه تورمي كه مصرفدهد. اين مورد اشاره ميماه، افزايش مي 00بعد از 

. ايان اثار    ياباد كنندگان ثروتمند در ماه افزايش ]حداقل دستمزدا برابر باالتر از مصرف 8كنند تجربه مي

 سال از تعديل وجود دارد.    طور كلي نرخ يكساني بعد از يکه يابد و بمتفاوت در طول زمان كاهش مي

دون اثارات جانشايني، بادون درنظرگارفتن اثار      ( با فرض اثر انتقال كامال، با  0830ي )ولف و ندير

ها درصدي در حداقل دستمزد، قيمت 85تا  01اشتغال و بدون اثرات سرريز، برآورد كردند كه افزايش 

، اقاماه كاردن دليال موجاه     آنها دهد. يک بخش مهم از مدلدرصد افزايش مي 2/1تا  8/1را در حدود 

باشاد. ايان   هاي بلندمدت ماي العملبيني عكسده براي پيشستان -هاي دادهمدلناموفق نشان دادن براي 

موضوع به دليل فرض ضمني  نبودن جانشيني بين كاالها و خدمات و فرض ثابت باودن اشاتغال و تولياد    

 . استمدت در كوتاه

هااي غاذا، توليادات وابساته و     ( تأثيرات افزايش حداقل دساتمزد را بار قيمات   0888لي و اوروار  )

 0808 – 0880غذايي در آمريكا بررسي كردند. نتايج نشان داد كه در دوره ماورد مطالعاه )  صنايع خدمات 

ناوع غاذا و    08هاا را كمتار از ياک درصاد باراي بايش از       ( افزايش نيم دالر در حداقل دساتمزد، قيمات  م

دهاد و يكاي از نتاايجي كاه     هاي صرف غذا و نوشيدني افزايش ميتوليدات وابسته و يک درصد در محل

گرفتند اين بود كه در صنايع غذايي با افزايش حداقل دستمزد، درصد كارگران باا دساتمزد پاايين كااهش     

 ،هااي صارف غاذا و نوشايدني    شود. اما در محلفشار كمتري بر قيمت كاالها وارد مي ،در نتيجهو، يابد مي

فشاار بيشاتري بار     ،نتيجاه در و، يابد با افزايش حداقل دستمزد، درصد كارگران حداقل دستمزد افزايش مي

 .شود. نتيجه ديگري كه گرفتند اين بود كه افزايش قيمت در كل صنعت خيلي باال نباود قيمت غذا وارد مي

 هاي بيشتر غذا، دستمزد كارگران با حداقل دستمزد را كامالً خنثي كند.  بعيد است كه هزينه ،بنابراين

، م 0888رساند كاه در آمريكاا در ساال     ماي  شاان باه ايان نتيجاه    ( در بررسي8111و همكاران ) لي

هاي صرف غاذا  هاي غذا را در محلدرصدي در حداقل دستمزد كمتر از يک درصد قيمت 08افزايش 

 8، م 0880دهاد و در ساال   شده را افزايش ميدرصد قيمت غذاهاي فرآوري 2/1و نوشيدني و كمتر از 

هاي صرف غذا و نوشايدني و  درصد در محل 8/1هاي غذا را درصد افزايش در حداقل دستمزد،  قيمت

 دهد. قيمت غذاهاي فرآوري شده افزايش ميدر درصد  8/1كمتر از 

( يک ديدگاه هزينه و منفعت براي افزايش حداقل 8111كوردي )مشابه، اوبراين و مک تحقيقيدر 

 م، 0888-8111در  ،ايااالت متحاده  در دستمزد دارند. آنها نشان دادناد كاه افازايش  حاداقل  دساتمزد      

كند تا بعد از اينكاه درآمادهاي بااالتر را دريافات كردناد مبلا        هاي كاليفرنيايي را تحريک ميخانواده
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درصدي در حداقل  01 يبرآورد كردند كه افزايش بيشتري را براي كاالها و خدمات پرداخت كنند. آنها

هااي  دهاد. روي هام رفتاه، يافتاه    ماي درصد افازايش   01/8تا  8/1هاي كاال را در حدود دستمزد، قيمت

از نيمي از منافع اضافي ]ناشي از حداقل دستمزدا را  كليدي تحقيقشان اين بود كه خانوارهاي فقير كمتر

 آورند. دست ميه ب

درصادي در حاداقل    01( بارآورد كردناد كاه ياک افازايش      8110) 0مک كوردي و مک اينتااي ر 

كه در بيرون )درون( خانه را هاي غذايي درصد و قيمت 85/1هاي سراسري را در حدود دستمزد، قيمت

 دهد. درصد( افزايش مي 3/1درصد ) 8/0شود در حدود مصرف مي

ياک الگاوي تلفيقاي    »عناوان   بااي در مقاله ،(0800) ميرحسيني و جاللي نائيني در اقتصاد ايران نيز

-05طاي دوره   ،تقاضا و فشار هزيناه بار تاورم   هاي به بررسي اثر تكانه« تورم: فشار هزينه و اضافه تقاضا

به روش اقتصادسنجي پرداختند. در اين الگو، تورم به صاورت ياک كانش عرضاه و تقاضاا،       ش،0883

له فشار هزينه و ئيعني جمع فشار هزينه و مازاد تقاضا در نظر گرفته شده است. بخش عرضه به بررسي مس

ش، اثر سطح دستمزدها و سطح قيمت كاالهاي وارداتي و پردازد. در اين بخها مياثر آن بر سطح قيمت

شاود. در بخاش دوم، عملكارد باازار پاول و اثار       ها بررسي مياي بر سطح كل قيمتديگر عوامل هزينه

گيرد. نتايج بلندمدت ها مورد توجه قرار ميافزايش نقدينگي بر تقاضاي اسمي و تأثير آن بر سطح قيمت

شااخص قيمات كاالهااي وارداتاي بيشاترين تاأثير را در افازايش        كه دهد ناشي از تخمين الگو نشان مي

و در مراحال بعاد ساطح     گاذارد تاأثير بسايار ماي   هاا  قيمت دارد. همچناين حجام پاول بار ساطح قيمات      

 ها دارند. دستمزدهاي واقعي و نرخ ارز اثرات مثبتي بر سطح قيمت

ررسي تورم در ايران به صورت تجربي به ب  ،(0831)جهاني رايني و همكارانش ، در مطالعه ديگري

و با كمک آمار و ارقام پرداختند. ايشان يكي از داليل تورم در ايران را تورم ناشي از فشار هزينه عنوان 

ترين منبع تورم از مقوله فشار هزينه است. ايشان كردند و اشاره كردند كه افزايش حقوق و دستمزد مهم

-تاكنون( در سه حوزه فوق نشاان  0808هاي اخير )دستمزد در سالاشاره كردند كه آمار شاخص هزينه 

دهنده افزايش دو رقمي اين ارقام است و باالترين رشد، مرباوط باه رشاد حقاوق و دساتمزد در بخاش       

درصاد   80حادود  ش،  0808 -0831هااي  صنعت بوده كه متوسط رشد دستمزد در اين بخاش در ساال  

درصد بوده كه البته باالتر از نرخ رشد  08دمات ساختماني نيز . البته رشد دستمزد و حقوق خبوده است

. باا ايان   اختصااص دارد . كمترين رشد دستمزد هم به كاركنان دولت استمتوسط تورم در همين دوره 

                                                           
1 . McIntyre 
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جهااني و همكااارانش يكاي از راهكارهااي اجرايااي سامت عرضاه را بااراي كنتارل تااورم در        ،اوصااف 

 وري معرفي كردند. ايي و بهرهبلندمدت، تعيين دستمزد بر اساس كار

 

 حداقل دستمزد در ایران .3

بندي كارگران براي اولين بار از طرف شاوراي  نامه مربوط به حداقل دستمزد و طبقهدر ايران طرح آيين

توسط هيأت وزيران به تصويب رسيد. حداقل دستمزد كارگر سااده طباق   ش،  0885در سال  ،عالي كار

نامه رغم تأثيري كه مفاد اين آيينبهنامه، در تمام نقاط كشور بر اساس هزينه زندگي تعيين شد. اين آيين

-در ثبات اوضاع كارگري داشت، به علت اوضاع نابسامان اقتصادي، جز در مركز آبادان و مناطق نفات 

اي در جااي ديگاري باه مرحلاه اجار      ،جمعاي هاي خاص دساته و در چارچوب پيمان 0880خيز در سال 

 .(0808قطعي نرسيد )روند حداقل مزد، مؤسسه كار و تأمين اجتماعي، 

باه  ش،  0888اي در ناماه آياين  ،و تأييد هماان اصاول  ش،  0880سال در تصويب قانون كار پس از 

 05/08/0820مصاوب   ناماه ناماه باه اجارا درنياماد و آياين     تصويب شوراي عالي كار رسيد كه اين آيين

مصاوب   ،قاانون كاار   88مااده   ۀبار پايا   .(0800د )باقري نژاديان فارد،  ششوراي عالي كار جايگزين آن 

تاي مركاب از نماينادگان    ئتوساط هي از ساوي  بايست هر دو سال يک بار حداقل دستمزد ميش،  0880

ر اجتمااعي و تصاويب   دولت، كارفرماها و كارگران پيشنهاد گاردد و پاس از تأيياد وزارت كاار و اماو     

 .(0830وري و مزد، شوراي عالي كار به اجرا گذارده شود )گزارش راجع به مزد، اداره كل بهره

، حداقل دستمزد را بر مبناي صنايع مختلف و نيز مناطق ش 0850تا  0851شوراي عالي كار از سال 

عيين كارد )روناد حاداقل مازد،     ها و مناطق دو و سه شهرهاي دورتر( تگانه )منطقه يک، مراكز استانسه

 دو سال ياک  به جاي ،نيز مقرر شد كه حداقل دستمزد 0858در  .(0808مؤسسه كار و تأمين اجتماعي، 

  .(0813محمدي، بار، در هر سال تعيين گردد )ملک

ماده واحده  5قانون كار و تبصره  88در ادامه پيگيري اهداف تعيين حداقل دستمزد و به استناد ماده 

ضمن ادغام منااطق ياک و دو در    ،ها، شوراي عالي كاربندي مشاغل در كارگاهن اجراي طرح طبقهقانو

، حداقل دستمزد واحدي را براي كال كشاور و حاداقل دساتمزدهاي مختلفاي را      ش 80/0/0851تاريخ 

ي بناد تقسيم 0853از آغاز سال  .(0831براي صنايع مختلف تعيين نمود )مؤسسه كار و تأمين اجتماعي، 

هااي  از اين سال به بعد )به غير از سال بر حسب صنايع نيز حذف و يک حداقل دستمزد كلي اعالم شد.

 ( حداقل دستمزد هر ساله افزايش يافته است. ش 0818تا  0858
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هااي قيمات در اياران نياز     همزمان با بررسي وضعيت حداقل دستمزدها در ايران با بررسي شااخص 

هاي قيمت نيز افزايش يافتاه اسات.   حداقل دستمزدهاي جاري در ايران شاخصيابيم كه با افزايش درمي

هااي قيمات از جملاه موضاوعات مهام      اري تعيين حداقل دستمزدها بار شااخص  ذبررسي اثرگ ،بنابراين

 . ، استويژه در ايرانهب ،اقتصادي

 

 دستمزد به قیمت ستانده انتقال هزینه -مدل داده. 3-9

ها در يک باازار رقابات كامال،    بريم، در واقع روشي است كه در آن بنگاهمي كاره مدلي كه در اينجا ب

كنند. تحت اين شرايط، هر افزايشاي در هزيناه نياروي    هايشان را با هزينه متوسط و نهايي برابر ميقيمت

-تأثير سهم  نيروي كار از هزينه عملياتي، منجر به افزايش قيمت توليد صنعت مياز طريق كار )دستمزد( 

-هاي مستقيم حداقل دستمزد را در يک بخش تحليل ميدر اين روش نه تنها انتقال هزينه ،شود. بنابراين

 يم. از آنجاييدهميمورد كنكاش قرار هاي مرتبط نيز ر بخشبهاي غير مستقيم را هزينه تأثيركنيم، بلكه 

 باا نتقال نشاود، تخماين ماا     هاا م صورت كامل به قيمته كه ممكن است هزينه افزايش يافته دستمزدها ب

مادل   هااي شاود زيارا يكاي از فارض    اثرات قيمتي افزايش حداقل دستمزد تفسير ماي « حد باالي»عنوان 

 باشد.ستانده فرض انتقال كامل مي -داده

ها وجود ندارد. در اينجاا نياز فارض    نكته ديگر آنكه در تابع توليد لئونتيف، جانشيني در ميان نهاده

هاي توليد موجود براي هر بخش، همواره يک تركياب از  وره مشخص، با ظرفيتشود كه در يک دمي

هاي گيرند. بنابراين، هزينه واحد توليد شامل نهادهها به عنوان بهينه در نظر ميمنابع وجود دارد كه بنگاه

اسات  هااي كاااليي   . قيمت هر واحد توليد شامل نهادهاستاي و هزينه ثابت عوامل اوليه مستقيم واسطه

شاوند و باا   كار رفته است كه هر كدامشان بر اساس وزنشان در ستانده كاال مشخص ماي ه كه در توليد ب

ام،  jشوند. در حال تعادل، بهاي واحد قيمت توليد بخش هاي نيروي كار و سرمايه جمع ميقيمت نهاده

Pjدهد:رار ميهاي واسطه و عوامل اوليه توليد را به صورت زير مورد بحث ق، ارزش نهاده 

Pq = A' * Pa + R + W                                                                            (0         )  

باردار   Wو  Rهاا(،   Piهاا ) هاي نهادهبردار قيمت Paها(،  Pjهاي توليد بخشي )بردار قيمت Pqكه 

ستانده است. مازاد  -ماتريس ضرايب فني داده A(، و Pl * Lمازاد عملياتي و جبران خدمات كاركنان )

هااي نهااده ياک    عملياتي، آن بخش از باقيمانده درآمد بعاد از پرداخات باه نياروي كاار اسات. قيمات       

 هاي توليدات داخلي است. بنابراين:هاي واردات و قيمتمجموعه موزون از قيمت

Pa = b * PM + (I – b) * Pq                                                                         (8   )  
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، bهاا،  ، هساتند. اگار وزن  bها، ماتريس قطري وزن bها( و  Pmهاي واردات )بردار قيمت PMكه 

نظر از نوع تقاضاي داخلي ثابت باشند، د و صرفباش (m + q – xسهم واردات در كل تقاضاي داخلي )

 بنابراين:

b = (m + q – x)-1 * m                                                                 (8                  )  

به ترتياب مااتريس    xو  m ،qبردار صادرات و  xبردار توليدات داخلي، و  qبردار واردات،  mكه 

 ( داريم:8له )( با توجه به معاد0باشند. از معادله )مي xو  m ،qقطري بردارهاي 

Pq = [I - A' * (I – b)]-1 (A' * b* PM + R + W)       (2                           )                            

هااي  تاوانيم قيمات  هاي جديد ستانده است. با اساتفاده از ايان معادلاه ماي    بردار قيمت  Pqدر اينجا 

هااي  البته با اين فرض كه غير از افزايش حداقل دستمزد، در هزيناه  .جديد ستانده بخش را محاسبه كنيم

هاي جديد انتظااري ساتانده براسااس ايان فارض      گيرد. همچنين، قيمتديگر هيچ افزايشي صورت نمي

به قيمات   در نتيجه افزايش حداقل دستمزد راتوانند هزينه افزايش يافته نهاده است كه توليدكنندگان مي

 :0ندكاالها منتقل كن

(5 )b* PM + R + dPl * L) , Pl*L = W                      A' * (I – b)-1] * ( A' dPq = [I - 

دهد كه حداقل دستمزد افزايش ياباد.  قيمت جديد ستانده را در شرايطي نشان مي dPqكه در اينجا 

كنايم  زيرا ما فارض ماي  مانند ( بدون تغيير باقي مي5در معادله ) (A' * b*PM + R) عبارات ديگر مانند

گيارد.  ( هيچ تغييري صاورت نماي  R) 8( يا مازاد عملياتيPM(، قيمتهاي واردات )'Aكه در تكنولوژي )

 (  8111)لي و همكاران، 

 

 اثرات سرریز. 3-6

دهيم اثرات سرريز حداقل دستمزد است. اثارات  يكي از مواردي كه در اين بررسي مورد توجه قرار مي

 ،در نتيجه ،كه افزايش حداقل دستمزد، طبقات مزدي باالتر را تحت تأثير قرار دهد شودسرريز باعث مي

 كل ساختار دستمزد به سمت باال حركت كند.

 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

افازايش حاداقل دساتمزد را باه قيمات كاالهاا منتقال كنناد          توانند هزينه افزايش يافته نهاده در نتيجاه  البته اين فرض كه توليدكنندگان مي. 0

 اي( بستگي دارد. اي و غيرتعرفه هاي تجاري كشور )موانع تعرفهباشد و اين مسئله به كشش قيمتي تقاضا و سياستضرورتاً درست نمي

هااي تولياد ممكان اسات بنگااه مجباور شاود ساودش را          هر چند در دنياي واقعي با تغيير حداقل دستمزد و افزايش هزيناه  .8

 يابد. كاهش دهد كه در نتيجه آن )درآمدهاي اضافي( نيز كاهش مي
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افتاد كاه كارفرماهاا دساتمزدهاي كاارگراني را كاه قاباًل بيشاتر از حاداقل          اين امر زماني اتفاق مي 

هاي مزدي شود توزيع دستمزد بين گروهكردند افزايش دهند. اين موضوع باعث ميدريافت مي دستمزد

گونه شاواهد تجرباي   پايدار بماند. از آنجايي كه اين موضوع به تصميم شخصي بنگاه مربوط است، هيچ

ارانش، به دليل اثرات سرريز وجود ندارد. مطابق مطالعه چينكو  لي و همكا  ،از ميزان افزايش دستمزد

 كنيم. را بر طبقات مزدي باالتر از حداقل دستمزد اعمال مي0اثر سرريز يک درصدي و سه درصدي

 

 استفاده از سناریوهای متفاوت. 3-3

هااي صانعت وجاود    كه آمار مربوط به درصد شاغلين در ساطح حاداقل دساتمزد در زياربخش     از آنجا

 شد بهزمينه استفاده كرديم. يک مورد مربوط مينداشت، به همين منظور از دو گزارش متفاوت در اين 

 380گياري  وزارت كار انجام گرفتاه باود. در ايان نموناه     در 0808گيري كه در مهر ماه سال نمونه يک

درصاد   5/08آن  ۀدر كل كشور مورد بررسي قرار گرفته بود كه در نتيجا  ،نفر كاركن 51كارگاه باالي 

وري اداره كل بهاره  كردند )گزارش راجع به مزد،مزد دريافت ميها، حداقل دستاز شاغلين اين كارگاه

شد به اظهار نظر وزير كار و اماور اجتمااعي كاه در اسافند مااه      مورد دوم نيز مربوط مي .(0808و مزد، 

درصاد از كاارگران، حاداقل     83همزمان با اعالم ميزان حداقل دستمزد كارگران عنوان كرد كه  ،0830

نفار كااركن را نياز     01كنند. اين برآورد شااغلين زيار   عالي كار را دريافت ميدستمزد مصوب شوراي 

هاي صانعت از هماين برآوردهاا اساتفاده     نبودن آمار مربوط به زيربخش سبببه  ،شد. بنابراينشامل مي

 هاي صنعت تعميم داديم.كرديم و آن را به تمام زيربخش

 

 تخمین مدل. 3-4

هاي صنعت به شكل ستوني، يعني به تفكيک بخش واردات زيربخش براي تخمين مدل ابتدا الزم است

 كنيم:براي اين منظور از فرمول زير براي برآورد مقدار واردات استفاده مي .مبدأ، محاسبه گردد

 

 توليد داخلي + واردات = مصارف واسطه + مصارف نهايي

 هاي صنعت الزم است تا ضريب واردات صنايع نيز تخمين زده شود. بعد از محاسبه واردات زيربخش

 آيد:دست ميه ( ب1فرمول ) اضريب واردات صنايع نيز ب

b = (m + q – x)-1 * m                                                                                             (1  )  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

طور كه گفته شد منظور از اثرات سرريز آن است كه باا افازايش حاداقل دساتمزدها كال طبقاات مازدي باه سامت بااال           . همان 0

 درصد و سه درصد درنظر گرفتيم.كند. در اين مطالعه نيز تأثير افزايش حداقل دستمزد را بر طبقات مزدي باالتر، يک حركت 
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 د.وشمي  (I – b)(، ضريب توليدات داخلي0و با توجه به رابطه )

 Pa = b * PM + (I – b) * Pq                                                                     (0        )   

 كنيم.م مشاهده ميضماي 0تيجه كار را در جدول شماره ن

 

 صنعت ناشی از تغییر حداقل دستمزددستمزد  تغییرات هزینه. 3-5

 ش، 0831و  0808هاي با توجه به آمار دفتر مزد وزارت كار و امور اجتماعي، حداقل دستمزدها در سال

نسابت   ،0831كنيم حداقل دستمزد روزانه در سال طور كه مشاهده ميهمان .طبق جدول زير بوده است

 درصد افزايش يافته است: 82حدود  ،0808به سال 
 حداقل دستمزدهای روزانه .9 جدول 

 

 

 
 محاسبات تحقيق مأخذ:

 اي كه در اينجا نياز به توضيح دارد اين است كه در اين مدل، قيمات واحاد تولياد در هماه    اما نكته

( و از آنجايي كه اجازا  ايان مادل ساهم نسابي اقاالم       0800)توفيق، شود ها يک درنظر گرفته ميبخش

خواهيم بايد آنها را بر توليد كل تقسيم كنيم. يعني مي ،دهدگوناگون هزينه را در قيمت ستانده نشان مي

باشند. به همين منظور سهم جبران بدانيم از يک واحد توليد، اقالم گوناگون هزينه چه سهمي را دارا مي

 م(، ضماي0كنيم. )جدول شماره اوليه از ستانده كل را برآورد ميخدمات 

در ادامه براي برآورد ميزان تغيير كل هزينه دساتمزد صانعت )جباران خادمات كاركناان( در ساال       

، )ناشي از تغيير حداقل دستمزد(، بايد درصد افازايش دساتمزد متوساط ساال     0808نسبت به سال  0831

و درصاد شااغلين در    0831مزد و حقاوق از جباران خادمات در ساال      ، سهم0808نسبت به سال  0831

طور كه قبالً نيز گفتيم براي درصد شااغلين در ساطح   سطح حداقل دستمزد را در هم ضرب كنيم. همان

 5/08هااي صانعت   . يكبار آن را براي تمام زيربخشفته شده استگرحداقل دستمزد دو سناريو در نظر 

 .آمده استم يضما 8كار در جدول شماره  گيريم. نتيجهدرنظر مي 8درصد 83و بار ديگر آن را  0درصد
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .0808وري و مزد وزارت كار و امور اجتماعي، گزارش مزد اداره كل بهره. 0

كه مستند اين رقم گزارشي تحقيقي شايان ذكر است  .0050، ش 0830، دنياي اقتصادبه نقل از وزير كار و امور اجتماعي،  .8

 ن مجبور شدند به سخنان وزير كار ارجاع بدهند. م شده ولي منتشر نشده است و محققااست كه در وزارت كار انجا

 حداقل دستمزد روزانه سال

0808 05810 

0831 03881 
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 برآورد مدل. 3-2

 كنيم:( استفاده مي8( و )3براي برآورد مدل از معادالت )

(3                      )                                     Pq = [I - A' * (I – b)]-1 (A' * b* PM + R + W)   

(8                        )* b* PM + R + dPl * L), Pl*L = W      A' )* (I – b)-1] *  A' dPq = [I  

عوامل را ثابات در نظار    بقيه ،كندكه با تغيير حداقل دستمزد تغيير مي Wدر اين معادالت به غير از 

امكاان جاايگزيني باين     ،ها اين اسات كاه بار طباق مادل     معادله يگيريم. علت ثابت گرفتن بقيه اجزامي

افتد. جايگزيني اتفاق نمياز  يمدت هيچ نوعكنيم كه در كوتاهعبارتي فرض ميه ب .عوامل وجود ندارد

ها اقدام كنند كاه  جايي فرآوردههاقالم، به جاب هاي نسبيتوانند بر اثر تغيير قيمتخريداران مي ،همچنين

 محدود كننده است. ، در نظر گرفتن اين فرضگيريم. هر چنداين مورد را هم ثابت در نظر مي

كنيم. ستانده استخراا كرده و محاسبه مي -در ابتدا جهت تخمين مدل، اجزا  آن را از جدول داده

هاا باراي   ضيح داده شود اين است كه معماوالً هماه قيمات   اي كه الزم است تونكتهPM اما در محاسبه 

هاا در  قيمات  ،شود. به عباارت ديگار  ستانده تهيه شده است برابر واحد فرض مي -سالي كه جدول داده

 . استستانده( برابر با واحد  -سال پايه )سال تهيه جدول داده

از  ،ان خدمات كاركناناز تغيير جبر پيش ،هاي صنعتحال جهت محاسبه قيمت توليدات زيربخش

دسات  ه ( ب8هاي ثانويه طبق معادله )با تغيير جبران خدمات، قيمت ،كنيم. همچنين( استفاده مي3معادله )

بدون در نظر گرفتن  ،نتيجه محاسبه درصد تغيير قيمت ناشي از افزايش حداقل دستمزد سرانجام،آيد. مي

 باشد.مي 8و  0 براي سناريوي 8صورت جدول شماره ه ب ،اثرات سرريز

 

 مدل با درنظر گرفتن اثرات سرریز برآورد. 3-7

دهايم اثارات سارريز حاداقل دساتمزد اسات. باراي        يكي از مواردي كه در اين بررسي مورد توجاه قارار ماي   

كنيم. ابتدا سهم مازد و حقاوق از جباران خادمات را در درصاد شااغلين       ترتيب عمل مياحتساب اين اثر بدين

و در  ،دنباشا درصاد ماي   08درصاد و در سانايوي دو    5/31كاه در ساناريوي ياک    -باالتر از حداقل دستمزد 

 كنيم.ضريب اثرات سرريز ضرب مي

جباران  در ادامه درصد افزايش جبران خدمات ناشي از افزايش حداقل دساتمزد و درصاد افازايش    

آياد درصاد افازايش جباران     دسات ماي  ه كنيم. آنچاه با  خدمات ناشي از اثرات سرريز را با هم جمع مي

 . استخدمات ناشي از افزايش حداقل دستمزد با احتساب اثرات سرريز 

-ها را برآورد ماي و درصد افزايش قيمتمحاسبه به شيوه قبلي، سهم آن را از ستانده كل سرانجام، 

 ارائه شده است.  8و  0براي سناريوي  8ر جدول شماره كنيم. محاسبات د
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 بندی جمع. 4

 82طور كه ديده شد تخمين را با دو سناريو و سه روش مختلف انجام داديم. با توجاه باه افازايش    همان

 شود: درصدي در حداقل دستمزدها نتايجي به صورت زير استخراا مي

 

 سناریوی اول. 4-9

سااير  »دهايم، باه غيار از دو بخاش     تخمين را بدون اثرات سارريز انجاام ماي   در سناريوي اول زماني كه 

ها با افازايش  بقيه بخش« هاي مچي و انواع ديگر ساعت ابزارهاي اپتيكي و ابزار دقيق، ساعت»و « فلزات

رغام افازايش مازد و حقاوق، در ايان دو بخاش،       باه شوند. اين امر بدان دليل است كاه  قيمت مواجه مي

علات   دساتمزد صانعت گردياده اسات.     كاهش يافته و همين باعث كااهش كال هزيناه    دستمزد متوسط

است كه همزمان با افزايش دستمزد، اشتغال هم افزايش يافته اما  سببكاهش دستمزد متوسط هم به اين 

 م(، ضماي8و  8جداول نک: . )يستنسبت افزايش مزد و حقوق به اندازه اشتغال ن

طور متوساط افازايش   ه. كه باستدرصد  10/1ها بين تقريباً صفر الي افزايش قيمت ،در اين برآورد

 .است« مبلمان»دهد. بيشترين افزايش قيمت مربوط به بخش درصدي را در بخش صنعت نشان مي 80/1

شاوند.  ها با افزايش قيمت مواجه ميدر شرايطي كه اثرات سرريز را هم در تخمين وارد كنيم، تمام بخش

و باا اثار سارريز ساه      11/1 – 08/1هاا در محادوده   اثر سرريز ياک درصاد افازايش قيمات    در اين صورت، با 

در حادود   ،ها هم در ماورد اول گيرد و متوسط افزايش قيمتدرصد قرار مي 13/1 -88/1 در محدوده ،درصد

شاود. در هار دو ماورد ذكار شاده بيشاترين       تعياين ماي   ،درصد 28/1در حدود  ،و در مورد دوم ،درصد 83/1

هااي  است، اما كمترين افزايش در اثر سرريز ياک درصاد، در بخاش   « مبلمان»فزايش قيمت مربوط به بخش ا

كمتارين ميازان    ،اتفاق افتاده است در حالي كه در اثر سارريز ساه درصاد   « ساير فلزات»و « هاي نفتيفرآورده»

سااير  »است. علت اين موضاوع آن اسات كاه زياربخش      روي داده« هاي نفتيفرآورده»افزايش تنها در بخش 

عنوان  مثال  سهم  مزد  و حقاوق  از   هبهستند؛ « هاي نفتيفرآورده»تري نسبت به داراي ضرايب بزرگ« فلزات

اسات. در  « هااي نفتاي  فرآورده» بيشتر از« ساير فلزات»جبران  خدمات و سهم جبران خدمات از ستانده كل در 

 يابد.با سرعت بيشتري افزايش مي« ساير فلزات»ها در ثرات سرريز، درصد افزايش قيمتنتيجه، با افزايش ا
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درصد( و  5/93)با پوشش كاركنان حداقل دستمزد  9ها )بدون اثرات سرريز( در سناريوی درصد افزايش قیمت .1جدول 

 درصد(  18)با پوشش كاركنان حداقل دستمزد  1در سناريوی 

 قيحقتمأخذ: محاسبات 

-درصد افزايش قيمت

 (8)در سناريوي ها 
-درصد افزايش قيمت

 (0ها )در سناريوي 
 عنوان محصوالت

ف
ردي

 

 0 هاي گياهي و حيواني ها و چربي روغن 0.22 0.46
 8 ي و  آشاميدنييساير محصوالت غذا 0.07 0.14
 8 محصوالت از توتون و تنباكو 0.2 0.42
 2 منسوجات 0.33 0.68
 5 انواع پوشا  0.26 0.54
 1 انواع كفش و اجزاي آن و ساير محصوالت چرمي 0.38 0.78
محصوالت ساخته شده از چوب، چوب پنبه، ني و مواد  0.21 0.44

 حصيربافي

0 

 3 ...محصوالت كاغذي، اوراق چاپي و  خمير كاغذ، كاغذ و 0.24 0.5
 8 هاي نفتي فرآورده 0.05 0.1

 01 ييمواد و محصوالت  شيميا 0.04 0.09

 00 محصوالت الستيكي و پالستيكي 0.25 0.52

 08 شيشه و محصوالت شيشه اي 0.17 0.34

 08 ساير محصوالت كاني 0.3 0.61

 02 مبلمان 0.61 1.26

 05 آهن، فوالد و محصوالت آن 0.19 0.39

 01 ساير فلزات 0 0.01

 00 محصوالت فلزي 0.17 0.34

 03 ماشين آالت با كاربرد عام 0.24 0.5

 08 ماشين آالت  با كاربرد خاص 0.19 0.39

 81 وسايل خانگي و قطعات مربوط 0.18 0.38

 80 ماشين آالت دفتري، حسابداري و محاسباتي 0.04 0.07

 88 هاي الكتريكي ماشين آالت و دستگاه 0.3 0.63

 88 هاي مربوط به راديو و تلويزيون و مخابرات تجهيزات و دستگاه 0.26 0.55

 82 پزشكي و جراحي و وسائل ارتوپدي تجهيزات 0.36 0.75

هاي مچي و انواع  ابزارهاي اپتيكي و ابزار دقيق، ساعت 0 0
 ديگر ساعت

85 

 81 ...وسايل نقليه موتوري، تريلرها و نيم تريلرها،  بدنه، قطعات و  0.03 0.07

 80 هانساير وسايل و تجهيزات حمل و نقل و قطعات آ 0.34 0.7

 83 كاالهاي متفرقه طبقه بندي نشده در جاي ديگرجواهرات و  0.15 0.3

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            13 / 26

http://qjerp.ir/article-1-321-fa.html


 47های اقتصادی  شماره  ها و سیاست فصلنامه پژوهش    98

 1و  9ها با احتساب اثرات سرريز در سناريوی درصد افزايش قیمت .3 جدول

ف
ردي

 

 
 عنوان محصوالت

  8سناريوي  0سناريوي 

افزايش 
ها با قيمت

اثرات سرريز 
 يک درصد

-افزايش قيمت

ها با اثرات 
سرريز سه 
 درصد

افزايش 
ها با قيمت
اثرات 
سرريز يک 
 درصد

افزايش 
ها با قيمت

اثرات سرريز 
 سه درصد

 0.57 0.49 0.35 0.26 هاي گياهي و حيواني ها و چربي روغن 0

 0.2 0.16 0.14 0.09 ي و  آشاميدنييساير محصوالت غذا 8

 0.73 0.52 0.57 0.32 محصوالت از توتون و تنباكو 8

 0.94 0.77 0.64 0.43 منسوجات 2

 0.82 0.63 0.59 0.37 انواع پوشا  5

 1.05 0.87 0.7 0.49 انواع كفش و اجزاي آن و ساير محصوالت چرمي 1

محصوالت ساخته شده از چوب، چوب پنبه، ني و مواد  0
 حصيربافي

0.29 0.46 0.51 0.64 

 0.73 0.58 0.52 0.33 ...محصوالت كاغذي، اوراق چاپي و خمير كاغذ، كاغذ و 3

 0.13 0.11 0.08 0.06 هاي نفتي فرآورده 8

 0.2 0.12 0.17 0.09 ييمواد و محصوالت  شيميا 01

 0.72 0.59 0.5 0.33 محصوالت الستيكي و پالستيكي 00

 0.56 0.42 0.43 0.25 شيشه و محصوالت شيشه اي 08

 0.84 0.69 0.57 0.39 ساير محصوالت كاني 08

 1.53 1.35 0.93 0.72 مبلمان 02

 0.5 0.42 0.32 0.23 آهن، فوالد و محصوالت آن 05

 0.16 0.06 0.18 0.06 ساير فلزات 01

 0.51 0.4 0.36 0.23 محصوالت فلزي 00

 0.77 0.59 0.57 0.35 ماشين آالت با كاربرد عام 03

 0.51 0.43 0.33 0.23 ماشين آالت  با كاربرد خاص 08

 0.55 0.43 0.39 0.25 وسايل خانگي و قطعات مربوط 81

 0.22 0.12 0.21 0.09 ماشين آالت دفتري، حسابداري و محاسباتي 80

 0.84 0.7 0.56 0.39 هاي الكتريكي ماشين آالت و دستگاه 88

هاي مربوط به راديو و تلويزيون و  تجهيزات و دستگاه 88
 مخابرات

0.32 0.42 0.59 0.68 

 1.04 0.85 0.72 0.48 ارتوپديل يتجهيزات پزشكي و جراحي و وسا 82

هاي مچي و انواع ديگر  ابزارهاي اپتيكي و ابزار دقيق، ساعت 85
 ساعت

0.08 0.28 0.04 0.21 

 0.16 0.1 0.14 0.07 ...وسايل نقليه موتوري، تريلرها و نيم تريلرها، بدنه، قطعات و 81

 0.92 0.78 0.6 0.42 هانساير وسايل و تجهيزات حمل و نقل و قطعات آ 80

 0.4 0.33 0.26 0.18 جواهرات و كاالهاي متفرقه طبقه بندي نشده در جاي ديگر 83

 قيحقتمأخذ: محاسبات 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            14 / 26

http://qjerp.ir/article-1-321-fa.html


 91    تأثیر حداقل دستمزد بر قیمت كاالها و خدمات در ...

 
 

 سناریوی دوم. 4-6

ابزارهاي اپتيكي و ابزار » جزدهيم، به در سناريوي دوم زماني كه تخمين را بدون اثرات سرريز انجام مي

شوند. اين مورد ها با افزايش قيمت مواجه ميبقيه بخش ،«هاي مچي و انواع ديگر ساعت دقيق، ساعت

رغم افزايش مزد و حقوق، در اين بخش، دستمزد متوسط بهبدان دليل است كه  هم مشابه سناريوي اول

  كاهش يافته و همين باعث كاهش كل هزينه دستمزد صنعت گرديده است.

افزايش  ،طور متوسطهكه ب استدرصد  81/0ها بين تقريباً صفر الي در اين برآورد، افزايش قيمت

-نشان ميدر شرايطي كه اثرات سرريز را هم در نظر بگيريم، ، صنعت هايبخشهمۀ درصدي را در  28/1

ابزارهاي اپتيكي و ابزار دقيق، )مربوط به  12/1ها بين . در اين صورت، با اثر سرريز يک درصد، قيمتدهد

بين  ،و با اثر سرريز سه درصددرصد )مربوط به مبلمان(  85/0( و مچي و انواع ديگر ساعتهاي  ساعت

گيرد. متوسط افزايش درصد )مربوط به مبلمان( قرار مي 58/0هاي نفتي( و )مربوط به فرآورده 08/1

 . شوددرصد تعيين مي 10/1درصد و در مورد دوم در حدود  28/1ها هم در مورد اول در حدود قيمت

 مقایسه سناریوی اول و دوم. 4-3

ها بگذارد اين است شود افزايش حداقل دستمزدها تأثير بيشتري بر قيمتيكي از مواردي كه باعث مي

ن حداقل دستمزد نيز افزايش يابند. ميزان تأثير اين عامل كه همزمان با افزايش حداقل دستمزدها، شاغال

 0دوم مشاهده كنيم. جهت ارزيابي اين عامل از نمودار شماره توانيم با مقايسه سناريوي اول و را مي

ها بدون اثرات سرريز )كه فقط شامل شاغلين حداقل كنيم. در اين نمودار، افزايش قيمتاستفاده مي

  اند.شود( مقايسه شدهدستمزد مي

 

 1و  9ها در سناريوی . مقايسه افزايش قیمت9نمودار 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 
صنعت هایزيربخش  

 درصد

سناريوی در سرريز اثرات بدون هاقیمت افزايش درصد 9   

سناريوی در سرريز اثرات بدون قیمتها افزايش درصد 2   
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 های قیمتمقایسه نتایج با شاخص. 4-4

هاي قيمت توليدكننده را از شاخصهاي قيمت توليدكننده و نرخ تغيير، مقايسۀ نتايج با شاخصبه منظور 

دهد. نرخ تغيير آمار موردنظر را نشان مي 2شماره يم. جدول اردهكسايت بانک مركزي استخراا 

. در صورتي كه برآورد شده استدرصد  80/01حدود  0831به  0808شاخص كل توليدكننده از سال 

شويم كه تغييرات قيمت محاسبه شده را به كل اقتصاد ايران تعميم دهيم، متوجه ميمتوسط برآورد انجام

افزايش  همۀدهد كه است. اين موضوع نشان مي 0831در سال شده كمتر از نرخ شاخص توليدكننده 

ها نيز شود. براي ساير برآوردها و شاخصهاي قيمت به افزايش هزينه نيروي كار مربوط نميشاخص

 آيد.دست ميه همين نتيجه ب
 های قیمت تولیدكنندهشاخص .7جدول 

 
هاي شاخص

واقعي بانک 
 مركزي

 

 هاي قيمتشاخص ▼

 توليدكننده شاخص بهاي ▼ 
 

 (بدون واحد)

 هاي قيمتشاخص ▼

 شاخص بهاي توليدكننده ▼ 

 هاي اختصاصيگروه ▼ 

 (بدون واحد)

 هاي قيمتشاخص ▼

 شاخص بهاي توليدكننده▼ 

 هاي اصليگروه▼ 

 (بدون واحد)

 گروه
 سال

 شاخص كل
 

مواد معدني، محصوالت صنعتي و 
 مين برق و گاز و آبأت

 محصوالت صنعتي
 

1379 169.6 169 168.5 

1380 188.1 178 177.3 

درصد افزايش 
 شاخص

10.90801887 5.325443787 5.222551929 

 مأخذ: سايت بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران

 وامل تأثیرگذار بر افزایش قیمتع. 5

 گردد:شود كه در زير به آنها اشاره ميها در صنايع مختلف ميعوامل مختلفي باعث افزايش قيمت

 خدمات كاركنان عوامل تغییر . 5-9

 شود:موارد زير باعث تغيير جبران خدمات كاركنان و در نتيجه تغيير قيمتها مي
 الف( میزان افزایش دستمزد متوسط

كند. همزمان با افزايش هزينه مزد و حقوق، ميزان افزايش دستمزد متوسط را تعيين ميتغيير اشتغال، 

اين موضوع را در شرايط بدون  متوسط بيشتر باشد افزايش قيمت نيز بيشتر است.هر چه افزايش دستمزد 

 كنيم.با هم مقايسه مي 8و  0سرريز در دو سناريوي 

( و 0)شماره « هاي گياهي و حيوانيها و چربيروغن»(، 02)شماره « مبلمان»هاي در زيربخش

(، ميزان افزايش دستمزد 88)شماره « هاي مربوط به راديو و تلويزيون و مخابراتتجهيزات و دستگاه»
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 19    تأثیر حداقل دستمزد بر قیمت كاالها و خدمات در ...

 
 

ها هستيم. ها در اين زيربخششاهد افزايش زياد قيمت ،در نتيجه .هاي ديگر استمتوسط بيشتر از بخش

 (،85)شماره « هاي مچي و انواع ديگر ساعتابزارهاي اپتيكي و ابزار دقيق، ساعت»در صنايع  ،همچنين

تريلرها، بدنه، قطعات و لوازم الحاقي وسايل نقليه موتوري، تريلرها و نيم»( و 01)شماره « ساير فلزات»

رغم افزايش هزينه مزد و حقوق، شاهد كاهش دستمزد متوسط هستيم كه همين امر به ،(81)شماره « آنها

 باعث شده تا تورم پاييني را در اين صنايع داشته باشيم. 
 حقوق از جبران خدمات كاركناند و ب( سهم مز

چون افزايش دستمزد متوسط تأثير  - هر چه سهم مزد و حقوق از جبران خدمات بيشتر باشد

 شود.افزايش قيمت نيز بيشتر مي ،در نتيجه -بيشتري در افزايش جبران خدمات دارد 

« چرمي انواع كفش و اجزاي آن و ساير محصوالت»( و 5)شماره « انواع پوشا »هاي زيربخش

تورم بااليي هم  ،در نتيجه .اند( سهم بااليي از جبران خدمات را به مزد و حقوق اختصاص داده1)شماره 

وسايل نقليه موتوري، تريلرها و »( و 08)شماره « آالت با كاربرد خاصماشين»هاي دارند. اما زيربخش

تواند ناشي از نسبتاً پاييني دارند كه مي ( تورم81)شماره « تريلرها، بدنه، قطعات و لوازم الحاقي آنهانيم

 م(يضما ،8جدول شماره نک: سهم پايين مزد و حقوق از جبران خدمات باشد. )
 ج( درصد شاغلین حداقل دستمزد

توانيم تأثير افزايش درصد شاغلين حداقل دستمزد را ارزيابي كنيم. مي 8و  0از مقايسه سناريوي 

فزايش سهم شاغلين حداقل دستمزد قيمت كاالها و خدمات هم شود با اطور كه مشاهده ميهمان

 افزايش بيشتري داشته است.

 

 بران خدمات كاركنان از ستانده كل. سهم ج5-6

هاي توليد بيشتر باشد با افزايش جبران خدمات كاركنان، هر چه سهم هزينه دستمزد صنعت از كل هزينه

)شماره « منسوجات»هاي كند. به عنوان نمونه زيربخشقيمت كاالها و خدمات افزايش بيشتري پيدا مي

( داراي سهم هزينه دستمزد باال و تورم 82)شماره « ل ارتوپدييتجهيزات پزشكي و جراحي و وسا( و 2

هاي  فرآورده»( و 8)شماره « ساير محصوالت غذايي و آشاميدنيهزينۀ » ،از طرف ديگر ،بااليي هستند و

 .م(، ضماي0جدول شماره نک: ) تر استآنها نيز پايينو تورم  كمتر و سهم( 8)شماره « نفتي

كه تقريباً هر چه سهم جبران خدمات از توليد بيشتر باشد افزايش دهد بررسي فوق نشان مي نتيجه

 دهنده كاربر بودن صنعت مورد نظر است. شود كه اين موضوع نشانقيمت نيز بيشتر مي
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 47های اقتصادی  شماره  ها و سیاست فصلنامه پژوهش    11

 سناریوی اول و دومها در مقایسه افزایش قیمت. 5-3

 شود:هاي انجام شده نتايج زير حاصل ميها در تخمينبا مقايسه افزايش قيمت

ساير »، «مواد و محصوالت شيميايي»، «هاي نفتيفرآورده»، «ساير محصوالت غذايي و آشاميدني» -

هاي  ساعتابزارهاي اپتيكي و ابزار دقيق، »، «ماشين آالت دفتري، حسابداري و محاسباتي»، «فلزات

جواهرات و كاالهاي »و « تريلرها،...وسايل نقليه موتوري، تريلرها و نيم» ،«مچي و انواع ديگر ساعت

هاي انجام شده داراي تورم پاييني نسبت به ، در تمام تخمين«بندي نشده در جاي ديگرمتفرقه طبقه

 ها هستند.ساير زيربخش

، «اشين آالت دفتري، حسابداري و محاسباتيم»، «ساير فلزات»، «مواد و محصوالت شيميايي» -

وسايل نقليه موتوري، » و« هاي مچي و انواع ديگر ساعت ابزارهاي اپتيكي و ابزار دقيق، ساعت»

 داراي كمترين افزايش دستمزد متوسط هستند.« تريلرها،...تريلرها و نيم

كاالهاي متفرقه  جواهرات و»و « هاي نفتيفرآورده»، «ساير محصوالت غذايي و آشاميدني» -

-فرآورده». البته ندكمترين سهم جبران خدمات را از ستانده كل دار« نشده در جاي ديگر بنديطبقه

 .اندشتهكمترين سهم مزد را هم دا« هاي نفتي

تجهيزات پزشكي و جراحي و »، «مبلمان»، «انواع كفش و اجزاي آن و ساير محصوالت چرمي» -

ها هاي انجام شده داراي تورم بااليي نسبت به ساير زيربخش، در تمام تخمين«ل ارتوپديوساي

 هستند. 

تجهيزات پزشكي و جراحي و »، «مبلمان»، «انواع كفش و اجزاي آن و ساير محصوالت چرمي» -

افزايش دستمزد  ،باشند. همچنين، داراي سهم مزد و سهم جبران خدمات بااليي مي«ل ارتوپديوساي

 . وده استبسيار ب« مبلمان»آنها، به ويژه در بخش  متوسط

 

 شده با مطالعات دیگرمقایسه تخمین انجام  .5-4

در كنيم. ستانده كشورهاي ديگر مقايسه مي -در اين قسمت تخمين انجام شده را با برآورد داده -

 كنيم:وار ارائه ميبرآوردهاي ديگر را فهرستابتدا 

جانشيني، بدون اثر استخدامي و ( با فرض اثر انتقال كامل، بدون اثرات 0830ولف و نديري ) -

، افزايش 0808و  0808، 0818هاي در سال ،بدون اثرات سرريز، برآورد كردند كه در اياالت متحده

 . داده استدرصد افزايش  2/1تا  8/1ها را در حدود درصدي در حداقل دستمزد، قيمت 85تا  01

تر و براين اوروار  ( و چينكو  لي، جرالد شال0888چينكو  لي و براين اوروار  ) -

( با فرض اثر انتقال كامل، بدون اثر جانشيني، بدون اثر استخدامي و بدون اثرات سرريز، 8111)
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 13    تأثیر حداقل دستمزد بر قیمت كاالها و خدمات در ...

 
 

، 0880و  0888هاي در سال ،درصد افزايش در حداقل دستمزد در آمريكا 01برآورد كردند كه 

داقل دستمزد بااليي صنايعي كه تعداد كارگران ح -هاي صرف غذا و نوشيدني بخشها را در قيمت

دهد. آنها مدلشان را با در نظر گرفتن درجات متفاوتي از درصد افزايش مي 02/1در حدود  -دارند

-تر، اثرات قيمتي بيشتر مياثرات سرريز مجدداً تخمين زدند و دريافتند كه با اثرات سرريز بزرگ

 درصد.  5/0شود، ]حتيا باالي 

( با فرض اثر انتقال كامل، بدون اثر جانشيني، بدون اثر 8111استرين و مک كوردي ) -اوبراين -

افزايش  ،0888-8111هاي در سال ،استخدامي و بدون اثرات سرريز برآورد كردند كه در كاليفرنيا

 دهد. درصد افزايش مي 01/8تا  8/1هاي كاال را در حدود درصدي در حداقل دستمزد، قيمت 01

درصدي در حداقل  01آورد كردند كه يک افزايش ( بر8110مک كوردي و مک اينتاي ر ) -

درصد و  85/1هاي سراسري را در حدود ، قيمت0881-0880هاي در سال ،دستمزد در آمريكا

درصد(  3/1درصد ) 8/0شوند در حدود هاي غذايي كه در بيرون )درون( خانه مصرف ميقيمت

 دهد. افزايش مي

درصد افزايش در حداقل  01ستمزد فهميد كه آرنسون در طول سه ماه بعد از يک افزايش د -

شود كه در ماه اول افزايش ها ميهاي رستوراندرصد افزايش در قيمت 0/1الي  2/1دستمزد باعث 

به اين نتيجه رسيد كه در بخش غذاي آماده، در  ،افتد. همچنيندستمزد، افزايش بيشتري اتفاق مي

يابد. اين بررسي درصد افزايش مي 5/0ها قيمتدرصد افزايش حداقل دستمزد،  01العمل به عكس

 (8111صورت گرفت. )آرنسون،  0803 -0885در دوره زماني  ،در كانادا و آمريكا

دهد با توجه به اينكه در ايران متوسط افزايش مقايسه مدل مربوط به ايران با برآوردهاي باال نشان مي

درصد  1/1تا  8/1هاي انجام شده )با در نظر گرفتن اثرات سرريز و بدون آن( بين ها در تخمينقيمت

شود در مطالعات طور كه مشاهده مي. هماننزديک استه مطالعات باال بدست آمده ه نتايج باست، 

ايران هم در اين مورد بوده و ها كمتر از يک درصد انجام گرفته بدون اثرات سرريز، افزايش قيمت

در  ،هاكنيم، افزايش قيمتافتاده است. همچنين زماني كه اثرات سرريز را در محاسبات وارد مياتفاق 

 رسد.به باالي يک درصد مي ،برخي از موارد

 

 گیری. نتیجه2

-درصد درنظر مي 5/08ن حداقل دستمزد را زماني كه درصد شاغال -در سناريوي اول  الف(

 80/1افزايش  ،طور متوسطهب ،كه استدرصد  10/1ها بين تقريباً صفر الي افزايش قيمت -گيريم

 .بوده است« مبلمان»دهد. بيشترين افزايش قيمت مربوط به بخش درصدي را در بخش صنعت نشان مي
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 47های اقتصادی  شماره  ها و سیاست فصلنامه پژوهش    17

شوند. ها با افزايش قيمت مواجه ميكه اثرات سرريز را هم در تخمين وارد كنيم، تمام بخشوقتي 

و با اثر سرريز سه  11/1 – 08/1ها در محدوده قيمت ،اثر سرريز يک درصد افزايش در اين صورت، با

 د.نگيرقرار ميافزايش درصد  13/1 -88/1 در محدوده ،درصد

 -گيريمدرصد درنظر مي 83زماني كه درصد شاغلين حداقل دستمزد را  -سناريوي دوم  درب( 

درصدي را در  28/1افزايش  ،طور متوسطه ب ،كه استدرصد  81/0ها بين تقريباً صفر الي افزايش قيمت

-ها قيمتدهد. در شرايطي كه اثرات سرريز را هم در نظر بگيريم، در تمام بخشبخش صنعت نشان مي

 ،درصد 12/1 -85/0ها در محدوده يابند. در اين صورت، با اثر سرريز يک درصد، قيمتها افزايش مي

 د.نگيردرصد قرار مي 08/1 – 58/0و با اثر سرريز سه درصد در محدوده 

دهد با توجه به اينكه در ايران مقايسه مدل مربوط به ايران با برآوردهاي ساير كشورها نشان مي ا(

 8/1هاي انجام شده )با در نظر گرفتن اثرات سرريز و بدون آن( بين ها در تخمينمتوسط افزايش قيمت

طور كه مشاهده . هماننزديک است دست آمده به مطالعات ساير كشورها ه نتايج باست، درصد  1/1تا 

كه  استها كمتر از يک درصد شد در تمام مطالعات انجام گرفته بدون اثرات سرريز، افزايش قيمت

كنيم، يايران هم اتفاق افتاده است. همچنين زماني كه اثرات سرريز را در محاسبات وارد مدر اين مورد 

  رسد.ها در برخي از موارد به باالي يک درصد ميافزايش قيمت

بر چشمگيري ستانده، افزايش حداقل دستمزد تأثير  -تحت فروض محدودكننده مدل دادهد( 

 ها ندارد و بيشتر بايد به اثرات اشتغالي آن توجه كرد. يمتق

 

 . پیشنهادات7

در تعيين حداقل دستمزد با آن مواجه است مواردي به با توجه به مشكالتي كه كشورمان همه ساله 

 گردد:صورت زير پيشنهاد مي

-هتر محقق شدن اهداف اصلي حداقل دستمزد و كم شدن اثرات منفي آن به نظر ميالف( به منظور ب

تا در نتيجه آن سطح زندگي كارگران  استهاي مكمل حداقل دستمزد ضروري رسد وجود سياست

 هاي آنان بهبود يابد.هدرآمد و خانوادكم

هاي چند نرخ حداقل دستمزد براي مناطق مختلف در نظر گرفته شود تا دستمزدها با توجه به هزينهب( 

نبايد افزايش در حدي باشد كه باعث مهاجرت نيروي البته زندگي در مناطق مختلف تعيين گردد. 

شهرها اشد كه به مهاجرت به كالناي نبكار شود. يعني بايد تفاوت حداقل دستمزد مناطق به گونه
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 15    تأثیر حداقل دستمزد بر قیمت كاالها و خدمات در ...

 
 

شهرها معموالً هزينه زندگي باالتر است و اگر حداقل دستمزد باالتر تعيين منجر شود، زيرا در كالن

 شود ممكن است فرآيند مهاجرت به شهرهاي بزرگ را تشديد كند.

هاي زم است تا روشال ،تواند مفيد باشد. بنابرايناستفاده از تجارب ساير كشورها در اين زمينه ميا( 

هاي بهتري مختلف تعيين حداقل دستمزد در كشورهاي مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد تا بتوان راه

 يافت.  ،اثرات منفي كمتر با

اي در محاسبات و برآوردها در  نتايج اين مطالعه بايد با احتياط تفسير شود زيرا فروض محدودكنندهد( 

 گذاري از آن استفاده شود.شود در مباحث سياست نظر گرفته شده است و توصيه نمي

 
 ضريب واردات، ضريب تولیدات داخلی و سهم جبران خدمات اولیه از ستانده كل .5ل جدو

 

جبران خدمات  

 /ستانده كلاوليه

ضريب توليدات 

 (I – b) داخلي

ضريب واردات 

(b) 

 عنوان محصوالت

ف
ردي

 

 0 هاي گياهي و حيواني چربيها و  روغن 198881 191001 1915281181

 8 ساير محصوالت غذائي و  آشاميدني 191138 198800 19121221125

 8 محصوالت از توتون و تنباكو 191085 198315 19815515188

 2 منسوجات 190588 193203 19010818011

 5 انواع پوشا  191381 198031 19001180288

 1 و اجزاي آن و ساير محصوالت چرميانواع كفش  191008 198383 19050028838

 0 محصوالت ساخته شده از چوب، چوب پنبه، ني و حصير  190111 193882 19088858010

محصوالت كاغذي، اوراق چاپي و كاالهاي  خمير كاغذ، كاغذ و 198838 191100 19023531828

 مربوط

3 

 8 هاي نفتي فرآورده 190120 193858 19180820818

 01 ييمواد و محصوالت  شيميا 198308 191083 19100811820

 00 محصوالت الستيكي و پالستيكي 198813 190080 19088801128

 08 ايشيشه و محصوالت شيشه 198180 190818 19055225100

 08 ساير محصوالت كاني 191200 198588 19058020800

 02 مبلمان 191113 198880 19058018080

 05 آهن، فوالد و محصوالت آن 198325 190052 19135802132

 01 ساير فلزات 190830 193108 190181008

 00 محصوالت فلزي 190301 193038 19188138181

 03 ماشين آالت با كاربرد عام 190185 198815 1900208808

 08 ماشين آالت  با كاربرد خاص 191158 198821 19102888808

 81 وسايل خانگي و قطعات مربوط 191008 198830 1901881022

 80 ماشين آالت دفتري، حسابداري و محاسباتي 190018 198880 19108805
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 88 هاي الكتريكي ماشين آالت و دستگاه 198081 191812 19001500818

 88 هاي مربوط به راديو و تلويزيون و مخابرات تجهيزات و دستگاه 191535 198202 19108338815

 82 تجهيزات پزشكي و جراحي و وسائل ارتوپدي 191888 198011 19010255218

 85 هاي مچي و انواع ديگر ساعت ابزارهاي اپتيكي و ابزار دقيق، ساعت 193581 190208 19052230180

 81 وسايل نقليه موتوري، تريلرها و نيم تريلرها، بدنه، قطعات و لوازم الحاقي آنها 190800 193188 19158805505

 80 آنهاساير وسايل و تجهيزات حمل ونقل و قطعات  195552 192225 19088000500

 83 جواهرات و كاالهاي متفرقه طبقه بندي نشده در جاي ديگر 198158 190821 19180303880

 قيحقمأخذ: محاسبات ت

 
 9383و  9341های تعداد شاغالن و میزان مزد و حقوق كاركنان در سال . 6جدول 

 

 عنوان محصوالت 0808سال  0831سال 

ف
ردي

 

مزد و حقوق 

 )ميليون ريال(

 مزد و حقوق تعداد شاغالن

 )ميليون ريال(

تعداد 

 شاغالن

 0 هاي گياهي و حيواني ها و چربي روغن 00108 000131 01808 051111

 8 ي و  آشاميدنييساير محصوالت غذا 000181 0105138 001820 0881818

 8 محصوالت از توتون و تنباكو 0011 88038 8102 083815

 2 منسوجات 020303 0030588 082110 0812100

 5 انواع پوشا  2303 81813 2881 28885

 1 انواع كفش و اجزاي آن و ساير محصوالت چرمي 08158 015833 08081 081582

 محصوالت ساخته شده از  چوب، چوب پنبه، ني و مواد 3108 08381 3358 30305

 حصير بافي

0 

محصوالت كاغذي، اوراق چاپي و  خمير كاغذ، كاغذ و 82382 888250 85581 830002

 كاالهاي مربوط

3 

 8 هاي نفتي فرآورده 01185 811808 00802 818111

 01 ييمواد و محصوالت  شيميا 18828 300000 15885 821181

 00 محصوالت الستيكي و پالستيكي 85218 858050 85388 221308

 08 شيشه و محصوالت شيشه اي 08230 000183 08550 080188

 08 ساير محصوالت كاني 000200 0131805 008815 0801882

 02 مبلمان 1850 58280 0080 38108

 05 آهن، فوالد و محصوالت آن 22888 501538 28818 015810

 01 ساير فلزات 81811 202888 83888 222880

 00 محصوالت فلزي 28138 288188 23338 513550

 03 ماشين آالت با كاربرد عام 83088 881521 88183 823883

 08 ماشين آالت  با كاربرد خاص 88380 888238 88850 830180

 81 وسايل خانگي و قطعات مربوط 80208 803183 80280 855108
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 14    تأثیر حداقل دستمزد بر قیمت كاالها و خدمات در ...

 
 

 80 ماشين آالت دفتري، حسابداري و محاسباتي 0503 00200 0525 00101

 88 هاي الكتريكي ماشين آالت و دستگاه 88015 808158 81088 508220

 هاي مربوط به راديو وتلويزيون و تجهيزات و دستگاه 01182 85510 01008 080080

 مخابرات

88 

 82 تجهيزات پزشكي و جراحي و وسائل ارتوپدي 5880 22082 1580 10180

هاي مچي و انواع ديگر  ابزار دقيق، ساعتابزارهاي اپتيكي و  2088 20080 2228 23802

 ساعت

85 

وسايل نقليه موتوري، تريلرها و نيم تريلرها،  بدنه، قطعات  58228 008202 10201 338531

 و لوازم الحاقي آنها

81 

 80 هانساير وسايل و تجهيزات حمل و نقل و قطعات آ 08231 003813 01801 088011

جاي  وكاالهاي متفرقه طبقه بندي نشده در جواهرات 8883 81511 8110 88888

 ديگر

83 

 قيحقمأخذ: محاسبات ت

 
  9341نسبت به سال  9383درصد افزايش جبران خدمات كاركنان در سال  .4جدول 

 

درصد افزايش جبران 

خدمات كاركنان 

 (8)سناريوي 

درصد افزايش جبران 

خدمات كاركنان 

 (0)سناريوي 

سهم مزد و 

حقوق از جبران 

 خدمات

درصد افزايش 

 دستمزد متوسط

 

 عنوان محصوالت

ف
ردي

 
 0 هاي گياهي و حيواني ها و چربي روغن 8890080158 18933215803 89310185301 59820113

 8 ي و  آشاميدنييساير محصوالت غذا 059083051 51988230113 09082388188 89203035

 8 محصوالت از توتون و تنباكو 01981310003 58902001830 19088511088 0958808

 2 منسوجات 80950881808 58903102880 09081801022 89110183

 5 انواع پوشا  089385058 01981885030 09882388825 89521588

انواع كفش و اجزاي آن و ساير محصوالت  88901181135 13903588080 89080885380 29280008

 چرمي

1 

محصوالت ساخته شده از چوب، چوب  01958130088 58918858128 09002108113 89285005

 پنبه، ني و مواد حصير بافي

0 

خمير كاغذ، كاغذ ومحصوالت كاغذي ،  01981818111 58980581088 09801181810 89588808

 اوراق چاپي و كاالهاي مربوط

3 

 8 هاي نفتي فرآورده 80981282381 80931881882 09005185052 89280882

 01 مواد و محصوالت  شيميائي 29558528080 50988801102 19805211123 191528

 00 محصوالت الستيكي و پالستيكي 80981801882 1191818835 09081108885 89531118

 08 شيشه و محصوالت شيشه اي 00938818500 5293100080 19305802080 09301000

 08 ساير محصوالت كاني 81981302582 11985108110 09013513285 89528183

 02 مبلمان 88911281855 11928011810 89518830231 09811835

 05 آهن ، فوالد و محصوالت آن 88950820880 28981010012 09028011180 89180018

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            23 / 26

http://qjerp.ir/article-1-321-fa.html


 47های اقتصادی  شماره  ها و سیاست فصلنامه پژوهش    18

1918858-  19808158808-  01 ساير فلزات - 50988058850 

 00 محصوالت فلزي 19821808051 51908008810 09083188888 89232820

 03 ماشين آالت با كاربرد عام 05912208080 11983318811 09088550313 89883813

 08 ماشين آالت  با كاربرد خاص 08908883882 58988558880 09300103230 89050280

 81 وسايل خانگي و قطعات مربوط 8598558210 51980058503 09851013502 89588303

ماشين آالت دفتري، حسابداري و  01920032215 08985811150 19888002012 19101833

 محاسباتي

80 

 88 هاي الكتريكي ماشين آالت و دستگاه 89810018580 15953320385 89808003132 29300813

هاي مربوط به راديو و  تجهيزات و دستگاه 81908380028 51912282582 89588182011 59825215

 تلويزيون و مخابرات

88 

تجهيزات پزشكي و جراحي و وسائل  88928128881 18920102110 093005582 89382038 

 ارتوپدي

82 

1910802-  19885281888- هاي  ابزارهاي اپتيكي و ابزار دقيق، ساعت 81918008018 18988338885 

 مچي و انواع ديگر ساعت

85 

1911238-  19118883800- وسايل نقليه موتوري، تريلرها و نيم تريلرها،   19120302385 20982205188 

 بدنه، قطعات و لوازم الحاقي آنها

81 

ساير وسايل و تجهيزات حمل و نقل و  83915158388 52935820058 8910012080 29818082

 هانقطعات آ

80 

بندي  جواهرات و كاالهاي متفرقه طبقه 80918008812 1898510103 89888288380 1981302

 نشده در جاي ديگر

83 

 تحقيقمأخذ: محاسبات 
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