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  مقدمه
تـرین   هـاي ملـی، محاسـبه مهـم     هدف از تهیه و تدوین حسـاب 

هاي اقتصـادي نظیـر تولیـد، مصـرف، تشـکیل       متغیرهاي جریان
یـک دوره زمـانی معـین و     سرمایه، صادرات، واردات و درامد، در

نظیـر   ،متغیرهاي اقتصادي موجودي منابعترین  گیري مهم اندازه
ثروت، دارایی و بدهی، در مقطعی از زمـان اسـت کـه از طریـق     

توان وضعیت اقتصادي کشـور را در آن دوره یـا مقطـع     ها می آن
 هـاي ملـی در   حسـاب  تهیه و تدوین آمار. زمانی به تصویر کشید

هـاي ملـی    کشورهاي مختلف، براساس چارچوب سیستم حساب
  . شود ده توسط سازمان ملل متحد انجام میپیشنهاد ش

بـه صـورت    1953ور براي اولین بـار در سـال   ذکسیستم م      
 هـاي  حسـاب   سیسـتم  " فرموله شده تحـت عنـوان   اي  مجموعه

ر ـد نظـ ـآخـرین تجدیـ  . منتشر شده اسـت  )SNA ")1"یا  "ملی 
صورت گرفت که توسط پنج نهاد بـین   1993در سال ،  SNAدر

المللـی پـول، بانـک     متشکل از سازمان ملل، صندوق بینالمللی 
هـاي اقتصـادي و توسـعه و کمیسـیون      جهانی، سازمان همکاري

بعـد از   ،هاي ملـی  تهیه حساب. تصویب رسید  به ،جامعه اروپایی
اس نیازهاي خاص ـورت موردي و براسـص  انی دوم بهـجنگ جه

بـه   1338و  1337هـاي   جملـه در سـال   از در ایران شروع شد، 
 "و  "1334تولید ناخـالص داخلـی ایـران بـراي سـال       "ترتیب 

توسط کارشناسان خـارجی  ،  "1336تولید ملی ایران براي سال 
سپس سازمان برنامه و بودجه، درامد ملـی کشـور را   . براورد شد

هـاي   به تفصـیل بـراي بخـش    1340 تا 1337براي دوره زمانی 
نک مــلی نیــز بـراورد    با. مختلف اقتصادي براورد و منتشر نمود

با تأسـیس  . به انجام رساند 1338مقدماتی دیگري را براي سال 
دلیل فقدان یـک سـازمان    به، 1339بانک مرکزي ایران در سال 

عهده ایـن بانـک گذاشـته      هاي ملی به تهیه حسابرسمی آمار، 
، این وظیفـه  1353اه ـانون بهمن مـراساس قـشد و پس از آن ب
  .ر ایران محول شدرسماً به مرکز آما

  هاي قبل  در سال ،هاي اقتصادي محاسبه ارزش افزوده بخش    

  
  
  

از پیروزي انقالب اسالمی و محاسبه محصــول ناخالص داخلـی  
ــ سـتانده    و نیز تهیه جـداول داده  1361از روش هزینه، از سال 
از جملـه    ،1370و  1365، 1352هـاي   اقتصاد ایران براي سـال 

هاي ملی بوده  اقدامات مرکز آمار ایران در تهیه حسابترین  مهم
  .است
هـاي ملـی بـر اسـاس آخـرین       تهیه مستمر و منظم حسـاب      

در برنامه کار مرکز آمار ایـران   1373از سال ،  SNAتجدید نظر 
هـاي   سـاله حسـاب   قرار گرفت، بدین ترتیب مرکز آمارایران هـر 

هـاي   هـا و روش  يبنـد  ملی را بر اساس تعاریف، مفـاهیم، طبقـه  
هـاي جـاري و    به قیمت، 1993سال SNAمحاسباتی منطبق بر 
کند که حاوي اطالعات تفصـیلی مربـوط    می ثابت تهیه و منتشر

  هـاي مصـرف   رشته فعالیت اقتصادي، هزینه 72به ارزش افزوده 
نهایی و مصرف نهایی واقعـی خـانوار و دولـت، تشـکیل سـرمایه      

تغییر موجـودي انبـار، مصـارف    ثابت ناخالص، واردات، صادرات، 
فردي، مصـارف جمعـی، حسـاب تولیـد، حسـاب ایجـاد درامـد،        

همچنـین  . اسـت عرضه و تقاضاي کل  و حساب کاالها و خدمات
، مرکــز آمــار ایــران مبــادرت بــه تهیــه و تــدوین 1376از ســال 
اي کـرده اسـت و در ایـن راسـتا هـر سـاله        هـاي منطقـه   حساب

اطالعات تفصیلی مربـوط بـه    ها و محصول ناخالص داخلی استان
ــزوده  رشــته فعالیــت اقتصــادي را تهیــه و منتشــر   72ارزش اف

  .کند  می
، مذکوراي از اطالعات  در این فصل از سالنامه، عالوه بر گزیده   

ها، تهیه شده در بانک مرکـزي جمهـوري    جدول موازنه پرداخت
  .اسالمی ایران نیز، ارائه شده است

  : توضیح نکات زیر ضروري استدر مورد آمار ارائه شده 
اي با ارقـام در سـطح    اختالف بعضی از ارقام در سطح منطقه -1

باشـد،   ملـی، همان طور که در کشورهاي دیگر نیز مرسـوم مـی  
هـاي ملـی مربـوط بـه      ناشی از آن اسـت کـه اطالعـات حسـاب    

سال مالی به دلیل نهایی نبودن بعضی اطالعات، در سال بعد  یک
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اي زمـانی   هـاي منطقـه   گیـرد و حسـاب   مورد تجدیدنظر قرار می
هـاي ملـی هنـوز     شود که تجدیـدنظر در ارقـام حسـاب    تهیه می

  . صورت نگرفته است
هاي گذشته، به دلیـل   اختالف بعضی از ارقام با سالنامه سال -2

ربـط انجـام شـده     هـاي ذي  تجدیدنظري است که توسط سازمان
  .است

بندي اقالم آماري مربـوط بـه جـدول     بقهارقام و همچنین ط  -3 
ها توسط بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـران     موازنه پرداخت

  .مورد بازنگري قرار گرفته است
  تعاریف مفاهیم

هـاي   فراینـدي اسـت کـه بـا اسـتفاده از داده      :تولید اقتصادي
نیروي کار، سرمایه، کاالها و خدمات تحت کنتـرل و مسـئولیت   

منظور تولید کاالهـا و خـدمات دیگـر انجـام      یک واحد نهادي، به
  .یردگ می

مرز تولیـد   و حد :هاي ملی تولید اقتصادي از دیدگاه حساب
محدودتر از حـــد و مـرز کلـی آن    ،هاي ملی در سیستم حساب

هـاي انجـام شـده توسـط      دالیلی، آن دسـته از فعالیـت   به. است
بـراي مصـرف نهـایی    را خـانگی  و خانوارها که خدمات شخصـی  

هـاي ملــی تولیـد     کننـد، در سیــستم حســاب    خود تولیـد می
  .شود محسوب نمی
اقتصادي است که با استفاده از حقوق  یموجودیت :واحد نهادي

هـا و اشـتغال بـه     هـا، تقبـل بـدهی    قابلیت تملـک دارایـی   ،خود
هـا را دارد و   هاي اقتصادي و مبادلـه بـا سـایر موجودیـت     فعالیت
هـا   از جمله ترازنامه دارایی ،ها حسابتواند مجموعه کاملی از  می

واحـدهاي نهـادي در   . هاي مربوط به خود را تهیـه کنـد   و بدهی
  :شوند بندي می طبقهزیر بخش  5قالب 

  هاي مالی شرکت -1
  هاي غیر مالی شرکت -2
  دولت -3
  مؤسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها -4

  خانوارها -5
هـا تقاضـا و امکـان     آن اشیایی فیزیکی هستند که بـراي  :کاالها

تواند از طریـق   ها می ایجاد حق مالکیت، وجود دارد و مالکیت آن
مبادله در بازار، از یـک واحـد نهـادي بــه واحـد نهــادي دیگـر     

  . منتقل شود
ها بر اسـاس   هاي ناهمگنی هستند که تولید آن ستانده :خدمات

خـدمات داراي موجودیـت مسـتقلی    . گیـرد  سفارش انجـام مـی  
. ها وجود داشته باشد تند که امکان ایجاد حق مالکیت بر آننیس

هـا جـدا نیسـت و ایـن دو      خرید و فـروش خـدمات از تولیـد آن   
  .گیرد یند همزمان صورت میافر

محصـول ناخـالص داخلـی، نتیجـه      :محصول ناخالص داخلی
هاي اقتصادي واحدهاي تولیدي مقیم یـک کشـور    نهایی فعالیت

محصول ناخالص داخلی بـه سـه   . ستدر یک دوره زمانی معین ا
  .شود روش تولید، هزینه و درامد محاسبه می

هاي ملـی را بـه قیمـت دوره     هرگاه اجزاء حساب :قیمت جاري
ها را بـه قیمـت    گزارش شده فعلی، بیان کنیم در این صورت آن

  . ایم ي نشان دادهارج
هاي ملی را بـر حسـب قیمـت     هرگاه اجزاء حساب :قیمت ثابت

هـا را بـه    هاي دوره مرجع یا پایه بیان کنیم در ایـن صـورت آن  
  . ایم قیمت ثابت نشان داده

هـاي   مجموع درامدهاي تخصیص یافتـه بـه بخـش    :درامد ملی
  .نهادي است

ارزش افزوده، ارزش اضافی ایجاد شده در جریان  :ارزش افزوده
بین ارزش سـتانده و مصـرف واسـطه در هـر     تفاوت . تولید است

پس از کسر . گویند فعالیت اقتصادي را ارزش افزوده ناخالص می
مصــرف ســرمایه ثابــت از ارزش افــزوده ناخــالص، ارزش افــزوده 

  .آید ص به دست میلخا
ســتانده هــر واحــد تولیــدي، مجمــــوع کاالهـــــا و  :ســتانده

و براي استفاده  شود خدماتی است که در آن واحــد تولیــد می
سهمی از کاالها و خدمات که تا پایان . گیرد در دسترس قرار می
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دوره حسابداري به صورت ناتمام یا کار در جریان سـاخت بـاقی   
کاالهـا و   .آیـد  جـزو سـتانده واحـد بـه حسـاب مـی       ،مانده باشد

خدماتی که در یک واحد در دوره حسابداري معـین تولیـد و در   
ــدهاي تولیـــــد آن واحــد مصــرف  اهمــان دوره در دیگــر فر ین

ستـانـــده بـه   . دگـرد  جزو ستانده آن واحد منظور نمی ،شود می
ستانــده بـازاري، ستانـــده تولیـد    : شــود سه دسته تقسیم می

تشکیل سرمایه به حساب خـود   خود مصرفی نهایی و شده براي
  .هاي غیر بازاري و سایر ستانده

ارزش کاالها و خدمات مصرف شده در جریـان   :مصرف واسطه
  .ثابت است سرمایهتولید، به استثناي مصرف 

مصرف سرمایه ثابت، عبـارت از کـاهش    :مصرف سرمایه ثابت
کـه در اثـر از بـین    است هاي ثابت  ارزش جاري موجودي دارایی

رفــتن فیزیکــی، از مــد افتــادگی عــادي و حــوادث معمــولی، در 
مورد استفاده یـک تولیـد کننـده در     هاي تحت مالکیت و دارایی

مصـرف سـرمایه ثابـت جـزو     . آید یک دوره حسابداري، پدید می
. شـود  هاي تولید است ولی مصرف واسـطه محسـوب نمـی    هزینه

هاي ثابت تخریب شده در نتیجـه   این هزینه شامل ارزش دارایی
آینـد، از قبیـل    جنگ یا حوادث استثنایی که به ندرت پیش مـی 

  .شود عمده نمیبالیاي طبیعی 
شـود   یک واحد نهادي وقتی مقیم تلقی می :واحد نهادي مقیم
در داخل قلمرو اقتصادي کشور  ،ق اقتصاديیکه داراي مرکز عال

  .باشد
قلمرو اقتصادي یک کشور، عبارت از مرزهـاي   :قلمرو اقتصادي

 ،شود و در داخل آن جغرافیایی است که توسط دولــت اداره می
قلمـرو  . جـا شـوند   توانند آزادانه جابه ها می رمایهافراد، کاالها و س

  :باشد اقتصادي شامل بندهاي زیر نیز می
هـاي سـاحلی و فـالت     هاي داخلی، آب محدوده هوایی، آب -الف

برداري از نفـت   قاره که انحصار حق ماهیگیري و استخراج و بهره
  .و سایر معادن آن متعلق به کشور مورد بحث است

ور در ســایر نقــاط جهــان کــه طبــق  قلمــرو سیاســی کشــ -ب
سـایر   بـراي اهـداف سیاسـی، نظـامی و     ،هاي سیاسی موافقتنامه

ــک شــده  ــا تمل ــاره ی ــداف، اج ــفارتخانه    اه ــر س ــا،  باشــد نظی ه

هــاي علمــی، اداره  هــاي نظــامی، پایگــاه هــا، پایگــاه کنســولگري
  .مهاجرت یا اطالعات و نظایر آن

ـ  -پ کـه توسـط    هـایی  همناطق آزاد، انبارهاي گمرکی یا کارخان
شـوند و تحـت    هـاي سـاحلی اداره مـی    هاي واقـع درکرانـه   بنگاه

  .باشند مقررات گمرکی کشور مورد نظر می
یک کشور در صورتی براي یـک واحـد    :ق اقتصاديیمرکز عال

در  ،ق اقتصادي به شمار می رود کـه آن واحـد  ینهادي مرکز عال
ی، هـایی چـون واحـدهاي مسـکون     قلمرو آن کشـور داراي محـل  

هـاي دیگـر بـوده و در آن     هایی براي تولید و یـا سـاختمان   محل
 ،هاي اقتصـادي در مقیـاس قابــل مــالحظه     به فعالیت ،ها محل

  . براي مـدتی طوالنی یا نامحدود، اشتغال داشته باشد
خـالص درامـد عوامـل     :خالص درامد عوامل تولید از خـارج 
امد نیروي کار و ها بابت در تولید از خارج، حاصل موازنه دریافتی

ها بابت درامد نیـروي کـار    و پرداختی ،هاي مقیم از خارج سرمایه
  .باشد هاي غیر مقیم به خارج می و سرمایه

از مجموع ستانده کـل، واردات کاالهـا و    ،عرضه کل :عرضه کل
  .شود خدمات و خالص مالیات بر واردات نتیجه می

بالعوض واحـدهاي  هاي اجباري و  ها، پرداخت مالیات :ها مالیات
نهادي به دولت است که به صـورت نقـدي و غیـر نقـدي انجـام      

از این جهـت اسـت    ،ها اطالق صفت بالعوض به مالیات. گیرد می
که دولت در مقابل دریافت مالیات از یک واحد نهادي، خـدمتی  

ند هر چند کـه بـا دریافـت    ک را به صورت فردي به آن ارائه نمی
ا افـزایش دهـد و بـا اسـتفاده از ایـن      مالیات، منابع مالی خـود ر 

اعـم از تـک تـک     ،منابع، کاالها و خدماتی را براي سایر واحـدها 
  .افراد یا کل جامعه فراهم آورد

  :شوند ها به دو دسته کلی تقسیم می مالیات 
  مالیات بر تولید و واردات -
  غیره  مالیات بر درامد، ثروت و -

کـه بـر کاالهـا و     تاسـ مالیـاتی   :مالیات بر تولیـد و واردات 
انـد یـا بـه     انـد، فروختـه شـده    خدمات، در زمانی که تولید شـده 

انـد، تعلـق    انـد و یـا ازخـارج وارد شـده     مصارف دیگـري رسـیده  
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  .گیرد می
هـاي   مالیات بر تولید و واردات، منطبق با واژه سنتی مالیـات      

هـاي ملـی سـابق     است که در سیستــم حسـاب   "غیر مستقیم"
  . شد یکار برده م به

تــر تقســیم  مالیــات بــر تولیــد و واردات بــه دو گــروه جزیــی    
   :شوند می

  مالیات بر محصول -
  هاي بر تولید سایر مالیات -

مالیات بر محصول، مالیات تعلق گرفته بـر   :مالیات بر محصول
یک واحد کاال یا خدمت است که به صورت مبلغ مشخصی براي 

از قیمت یک واحد کاال یا هر واحد مقدار کاال یا درصد مشخصی 
انواع مالیات بر محصـول بـه   . شود خدمت مبادله شده تعیین می

  :استشرح زیر 
مالیـات تعلـق   : (VAT) ـ مالیـات از نـوع مالیـات ارزش افـزوده    

گرفته برکاالها و خدمات اسـت کـه در مراحـل مختلـف توسـط      
کـل آن توسـط   ، نهایـت در ولی  شود هاي اقتصادي اخذ می بنگاه
  . شود نهایی پرداخت می خریدار

عبـارت ازمالیـات تعلـق    : ـ مالیات و حقـوق گمرکـی بـر واردات   
گرفته بر کاالها است کـه هنگـام عبـور از مرزهـاي گمرکـی یـا       

 ،ایـن نـوع مالیـات   . شـود  قابـل پرداخـت مـی    ،مرزهاي اقتصادي
همچنین شامل مالیات تعلق گرفته بر خدماتی است کـه توسـط   

بـه واحـدهاي نهـادي مقـیم ارائــه     تولیـد کننـدگان غیـر مقـیم     
    .شود می

 مالیات تعلق گرفته برکاالهایی است کـه از : صادرات ـ مالیات بر
شـود و هنگـام خـروج از مـرز قابـل       اقتصادي خـارج مـی   قلمرو

  .گردد پرداخت می
این نوع مالیات همچنـین شـامل مالیـات تعلـق گرفتـه بـر            

بـه طـور   . شـود  میخدماتی است که به واحدهاي غیر مقیم ارائه 
هایی هسـتند   کلی مالیات بر محصول، واردات و صادرات، مالیات

گیرنـد و در اثـر تولیـد، فـروش،      که بر کاالها و خدمات تعلق می
  .شوند انتقال، کرایه کاال یا ارائه خدمت قابل پرداخت می

 تمـامی  ،هاي بر تولیـد  سایر مالیات :هاي بر تولید سایر مالیات
یرد که یک بنگاه در نتیجه اشتغال بـه  گ در بر میهایی را  مالیات
، موظـف بـه پرداخـت آن    )به غیر از مالیات بـر محصـول  (تولید 
ایـن نـوع مـالیـات، مـالیـات بـر سـود یا مالیات بر سـایر   .است

گیرد و مالیاتی  درامدهاي دریافت شده توسط بنگاه را در بر نمی
رداخت است، نظیـر  نظر از سوددهی تولید، قابل پ است که صرف

هاي ثابت و نیروي کار به کار گرفته شده  مالیات بر زمین، دارایی
  .ها و مبادالت ویژه در فرآیند تولید یا فعالیت

مالیـات بـر درامـد، ثـروت و      :مالیات بر درامد، ثروت و غیره
است که در  "هاي مستقیــم مالیات"منطبق با واژه سنتی  ،غیره

ایـن  . شـــد  بق بـه کـار بـرده مـی    هاي ملی سا سیـستم حسـاب
ها شامل مالیات بـر درامـد اشـخاص، مالیـات بـر درامـد        مالیات
  .باشد می آنهـا، مالیات بر ثروت و امثال  شرکت

هـاي جـاري و بالعــوض    یارانــه، پرداخـت  ):سوبسـید (یارانـه  
هاي اقتصادي است که بر اساس میـزان   واحدهاي دولتی به بنگاه

و یا مقدار یا ارزش کاالها یـا خـدمات    ها هاي تولیدي آن فعالیت
هـا، تعیـین    تولید شده، فروختـه شـده یـا وارد شـده توسـط آن     

کاالهـاي   یارانه ممکن اسـت بر تولیدات داخلـی یـا بـر   . شود می
  . تعلق گیرد ،وارد شده نیز

  : شود ها به دو دسته کلی تقسیم می مشابه مالیات ،یارانه
  یارانه بر محصول -
  ها بر تولید سایر یارانه -

اي اسـت کـه بـر یـک واحـد کـاال یـا         یارانه :یارانه بر محصول
گیرد و بـه صـورت مبلـغ مشخصـی      خدمت تولید شده تعلق می

اال یا به صورت درصد مشخصی از یک کـاال یـا   ک براي یک واحد
  . استخدمت، قابل پرداخت 

هـایی اسـت کـه     عبارت از تمامی یارانه :ها بر تولید سایر یارانه
کنند، غیـر از   در اثر اشتغال به تولید دریافت می ،هاي مقیم بنگاه

  .انواع یارانه بر محصول
تقاضاي کل، از مجموع تقاضاي نهـایی و تقاضـاي    :تقاضاي کل
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  . شود نتیجه می ،واسطه
تقاضــاي نهــایی، از مجمــوع مصــرف نهــایی  :تقاضــاي نهــایی

، مصــرف نهــایی مؤسســات غیــر انتفــاعی در خــدمت  هــاخانوار
، مصرف نهایی دولت، تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص،     هارخانوا

  .شود تغییر موجودي انبار و صادرات، نتیجه می
هزینه مصرف کاالها و خدمات  :هامصرف نهایی خانوارهزینه 

ي مـذکور،  هـا  که هزینـه  اعم از این ،توسط خانوارهاي مقیم است
  .در داخل قلمرو اقتصادي یا در خارج از آن صورت گرفته باشد

 :مؤسســـات غیرانتفـــاعی درخـــدمت خانوارهـــا   
طـور   خـدماتی را بـه   انتفاعی هسـتند کـه کاالهـا و    غیر مؤسسات
  نیسـت، بـه   دار قیمتی کـه از نظـر اقتصـادي معنـی      به مجانی یا

  .کنند می   خانوارها ارائه
مصرف نهایی مؤسسات غیـر انتفـاعی در خـدمت    هزینه 

انتفــاعی در هزینــه مصــارف نهــایی مؤسســات غیــر  :خانوارهــا
خدمت خانوارهـا ماننـد هزینـه مصـارف نهـایی دولـت، حاصـل        
ــافتی ناشــی از فــروش کاالهــا و خــدمات، از ارزش   تفاضــل دری

ستانده ایـن مؤسسـات کـه برابـر     . است ذکورستانده مؤسسات م
دهنـده   جمع اقالم تشکیل ها است،از مات ارائه شده آنخدارزش 

  .شود می ها حاصل هزینه تولید آن
هـاي ملـی سـازمان ملـل،      طبق تعریف سیسـتم حسـاب   :دولت

نوع منحصر به فرد موجودیت حقوقی هسـتند   ،واحدهاي دولتی
شـوند و داراي اختیـار    طریق فرآینـد سیاسـی ایجـاد مـی     که از

بـراي سـایر واحـدهاي نهـادي در      ،ییقانونگذاري، قضایی یا اجرا
وظیفه اصلی دولت به عنوان یک . باشند یک منطقه مشخص می

حد نهادي، مسـئولیت فـراهم کـردن کاالهـا و خـدمات بـراي       وا
از طریق اخـذ   ،جامعه به طور کلی و براي خانوارها به طور فردي

ها و نیز توزیع مجدد درامـد و ثـروت    مالیات و کسب سایر درامد
اي اقتصـادي، دولـت داراي دو نقـش    هـ  در جریان فعالیت. است

 ،یگـر دولـت  بـه عبـارت د  . کننـده اسـت   تولید کننـده و مصـرف  
اي است که بخش اعظم تولیـداتش را خـود مصـرف     تولیدکننده

البته وظیفه فراهم کردن کاالها و خدمات براي جامعـه،  . کند می

تولید این نوع کاالها و خدمات را توسط واحدهاي دولتی ایجاب 
میزان اشتغال دولت به تولیدکاالها و خدمات به جـاي  . کند نمی

  .دگان بازاري، یک انتخاب سیاسی استها از تولید کنن خرید آن
هزینه مصرف نهایی دولت بر روي  :مصرف نهایی دولتهزینه 

طیـف وسـیعی از کاالهــا و خـدمات، بـه دو صــورت زیـر ایجــاد      
  : شود می
ایـن نـوع   : هاي مربوط به تولید ستانده غیـر بـازاري   هزینه -الف

کاالهــا و خــدماتی اســت کــه توســط  هــا، هزینــه تولیــد هزینــه
براي خانوارها به طور مجانی یا به قیمتـی کـه    ،واحدهاي دولتی

  .شود دار نیست، فراهم می تصادي معنیقاز نظر ا
ــه تولیــد کاالهــا و خــدمات توســط               هزینــه -ب هــاي مربــوط ب

کاالهـا و خـدماتی را    ،ممکن است دولـت : تولیدکنندگان بازاري
. وارهـا قـرار دهـد   خریداري کند و به طور مجانی در اختیـار خان 

نقـش واحدهاي دولتی در این رابطه، محدود به پرداختـی بابـت   
هـا بـه خانوارهـا بـه صـورت       خرید کاالها و خدمات و توزیـع آن 

واحــدهاي دولتــی در ایــن حالــت . اســتانتقــاالت غیــر نقــدي 
گونــه عملیــاتی بــر روي چنــین کاالهــا و خــدماتی انجــام  هــیچ
توسط دولت براي خریـد ایـن   هاي ایجاد شده  هزینهدهند و  نمی

  .شود نوع کاالها و خدمات، به عنوان مصرف نهایی تلقی می
مصـرف فـردي واقعـی، عبـارت اسـت از      : مصرف فردي واقعی

جمع مصرف نهایی خصوصی و آن بخش از مصارف نهایی  حاصل
  .باشد دولت که فردي می

مصرف جمعی واقعی، عبـارت از حاصـل    :مصرف جمعی واقعی
  . استهایی دولت از مصرف نهایی فردي آن تفاضل مصرف ن

کاالها و خـدماتی هسـتند کـه داراي     :کاالها و خدمات فردي
  : باشند هاي زیر می ویژگی

توسـط یـک    ،الف ـ باید مشاهده و ثبت تحصیل کاال یا خـدمت  
خانوار یا عضوي از آن خانوار و همچنین زمان تحصـیل آن کـاال   

  . یا خدمت، امکان پذیر باشد
نوار باید خواهان تهیه کـاال یـا خـدمت باشـد و اقـدامات      ب ـ خا 

مانند مراجعـه بـه یـک     ،الزم براي دسترسی به آن را انجام دهد
  . بیمارستان یا حضور در مدرسه 
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پ ـ کاال یا خدمت باید طوري باشد که تحصیل آن توسط یـک   
یا احتماالً توسط گروه کوچک و محـدودي از   ،خانوار یا یک فرد

  .از تحصیل آن توسط سایر خانوارها یا افراد شود افراد، مانع
طـور فـردي    تـوان بـه   بسیاري از کاالهـا را مـی   :خدمات جمعی

کـار   جـا بـه   تصاحب کرد پس اکثر کاالها، به مفهومی که در ایـن 
از طـرف دیگـر، انـواع مشخصـی از     . شود، فردي هستند برده می

معـی  طـور ج  خدمات وجـود دارد که ارائه آن به کل جامعـه بـه  
هاي این نوع خدمات به طور خالصـه بـه    ویژگی. یردگ صورت می

  :شرح زیر است
توان به طور همزمان بـه هـر یـک از     خدمات جمعی را می -الف
جامعه یا بخش معینی از جامعه، نظیـر افـراد یـک منطقـه      افراد

  .خاص،  ارائه کرد
استفاده از ایـن نوع خـدمات غیـر ارادي اسـت و نیـازي بـه       -ب

هـا   کننـده یـا حرکـت خاصـی از طـرف آن      افراد استفاده موافقت
  .داردن

ارائه خدمات جمعی بـه یـک خـانوار، از میـزان خـدمات در       -پ
کاهد و در  دسترس افراد دیگر آن جامعه یا بخشی از جامعه نمی

  . تحصیل آن رقابت وجود ندارد
عبـارت   هعمـد ، بـه طـور   خدمات جمعی تهیه شده توسط دولت

نیت و دفاع، حفـظ قـوانین و انتظامـات، وضـع     تأمین ام: است از
قوانین و اجراي آن، حفظ بهداشت عمـومی، حفاظـت از محـیط    

  . زیست، تحقیق و توسعه و مانند آن
هـاي ملـی،    در سیسـتم حسـاب   : )2(اي هاي وظیفه بندي طبقه

هاي مصرف نهایی خانوار و دولـت، عـالوه    جداول تفصیلی هزینه
شود، توصـیه شــده    ارائه می  ISICبندي که در قالب طبقه بر این

اي  هاي وظیفـه بنـدي ها در قـالـب طبقـه است کـه این هـزینـه
ـــود   ـــه ش ـــز ارائ ـــه. نی ـــه  طبق ــدي وظیف ـــستم  بن اي در سی

بنـــدي سـه بخـش نهـادي      هاي ملــی، بــراي طبــقه       بحسـا
، دولت و مؤسسات غیـر انتفـاعی در خدمت خانوارهـا و  هاخانوار

  .کنندگان پیشنهاد شده است تولیدنیز براي 

، شود مینامیده  "اي وظیفه "بندي  که این نوع طبقه  علت این   
به مفهـوم  (، وظیفه و یا نقشی را مذکور بندي این است که طبقه
گران، براي  کند که این گروه از مبادله تعیین می) هدف یا منظور

فصـل  در ایـن  . نماینـد  رسیدن به آن هدف یـا منظـور ایفـا مـی    
  : بندي زیر استفاده شده است سالنامه از دو طبقه

بـراي   )3((COICOP) برحسب منظور  بندي مصارف فردي ـ طبقه
ــه ــه  طبق ــدي هزین ــرف    بن ــایی و مص ــرف نه ــاي مص ــایی  ه   نه
  .هاخانوار  واقعی
بنـدي    طبقـه   بـراي  )4((COFOG)بنـدي وظـایف دولـت     ـ طبقه
  .اقعی دولتهاي مصرف نهـایی و مصـرف نهایی و هـزینه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص،  :تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
هـاي ثابـت توسـط     عبارت اسـت از ارزش کـل تحصـیل دارایـی    

هـاي ثابـت    منهاي فروش یا انتقال مجانی دارایی ،کنندگان تولید
چـه کـه    در طول یک دوره حسابداري معین، به اضـافه ارزش آن 

هاي ثابت تولیـد نشـده،    توسط واحدهاي نهادي به ارزش دارایی
هاي ملمـوس و غیــر   ییهاي ثـابت، دارا ییدارا. اضافه شده است

که از یک جـریان تولیـد بـه عنـوان سـتانده بـه       استملموسی 
ینـد تولیـدات   ادست آمده است و به طور مستمر و مـداوم در فر 

  . شود می  به کارگرفته ،سال تر از یک زمانی بیش دیگر براي دوره
هاي تولید شـده   موجودي انبار عبارت از دارایی :ارموجودي انب

که در دوره جاري یا دوره قبـل  است به صورت کاالها و خدماتی 
هاي  منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مصارف در دوره به

ها شـامل مـواد و ملزومـات،     این موجودي. شود بعد نگهداري می
کاالهاي به منظور  کار در جریان ساخت، کاالهاي ساخته شده و

ارزش تغییر موجـودي انبـار، بـه صـورت     . باشد فروش مجدد می
ارزش موجودي انبار تحصیل شده توسـط بنگـاه، منهـاي ارزش    

  . شود مصرف آن در طول دوره حسابداري ثبت می
صادرات، عبارت از فروش، معامله تهاتري و  :صادرات و واردات

مقیم بـه واحـدهاي    یا اهداي کاالها و خدمات، توسط واحدهاي
واردات، عبـارت از خریـد، معاملـه تهـاتري و یـا      . غیر مقیم است
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خدمات، توسط واحدهاي غیر مقیم به واحـدهاي   اهداي کاالها و
  .است مقیم

 خـالص صـادرات کاالهـا و    :خالص صادرات کاالها و خدمات
ــا و  ،خــدمات ــاوت کــل صــادرات و واردات کااله خــدمات  از تف

  . آید دست می به
حسـاب کاالهـا و خـدمات یکـی از      :حساب کاالها و خدمات

هاي مهم مبادالت است که در چارچوب مرکزي سیسـتم   حساب
ایـن حسـاب، کـل منـابع و کـل مصـارف       . بینی شده است پیش

از  ،کل منابع کاالها و خـدمات . دهد کاالها و خدمات را نشان می
صـرف  ها از مصـرف واسـطه، م ستانده و واردات و کل مصارف آن

نهایی، تشکیـل ســرمایه ثابـت ناخـالص، تغییـرات مـــوجودي      
آن قســمت از مالیــات . انبـــار و صـــادرات تشــکیل شــده اســت

گذاري سـتانده وارد   بر محصول نیز کـه در ارزش) منهاي یارانه(
شود و در  نشده است، در طرف منابع حساب کل اقتصاد ثبت می

یکـی از  . شـود  ه فعالیت خاصی وارد نمـی ـحساب بخش یا رشت
االها و خدمات به طور کلی، تراز بـودن آن  ـاب کسهاي ح ویژگی

با هم برابـر  ) نه براي هر مبادله(است یعنـی کل منابع و مصارف 
  .هستند

به منــظور دسـتیابی بـه ارزش     ،حسـاب تـولید :حساب تولید
هاي ترازکننده مهـم   افزوده طراحی شده است که یکی از کمیت

 تمـامی در نتیجه، این حساب . اي ملی استه بدر سیستم حسا
 ،گیـرد بلکـه فقـط    یند تولید را در بر نمیامبـادالت مربوط به فر

و مصارف کاالهـا و خـدمات بـراي تولیـد     ) ستانده(حاصل تولید 
، کـاهش   مصـرف واسـطه  . گیـرد  مـی  را در بـر ) مصـرف واسـطه (

 ،بـه ایـن ترتیـب حسـاب تولیـد     . یردگ سرمایه ثابت را در بر نمی
ستانده را به عنوان منابع و مصرف واسطه را بـه عنـوان مصـارف   

کند و کمیت تراز کننده آن ارزش افزوده است کـه هـم    ثبت می
شـود   گیـري مـی   به صورت ناخالص و هم به صورت خالص اندازه

کـه براي ارائه آن به صـورت خـالص، مصـرف سـرمایه ثابـت در      
این کمیت بـه   ،ددر کل اقتصـا. شود قسمت منابع از آن کسر می

محصــول ناخــالص داخلــی و محصــول خــالص داخلــی مربــوط  
هاي اقتصـادي بـه    شود که برابر با ارزش افزوده رشته فعالیت می

مالیـات منهـاي   (به عالوه خالص مالیات بر محصول  ،قیمت پایه
ادي ـهـاي اقتصـ   یا ارزش افزوده رشته فعالیت) محصول یارانه بر
  .است ات بر وارداتـوه خالص مالیالـبه ع ،ت تولیدکنندهـبه قیم

حسـاب ایجـاد درامـد از نقطـه نظـر       :حساب ایجـاد درامـد  
ینـد  ابـا فر  ممسـتقی به طـور  تولیدکننده، مبادالت توزیعی را که 
منـابع ایـن حسـاب را در    . کند تولید در ارتباط هستند، ثبت می

داخلـی و مصـارف آن را   ) خـالص (کل اقتصاد، محصول ناخالص 
منهـاي   ،کارکنـان و مالیـات بـر تولیـد و واردات    جبران خدمات 

کمیت ترازکننـده ایـن   . دهد تشکیل می ،یارانه بر تولید و واردات
  . ط استـی یا درامد مختلـمازاد عملیات ،حساب
اي از  مجموعـه  ،اي هـاي منطقـه   حساب :اي هاي منطقه حساب

اطالعات آماري است که به صـورت جـامع و هدفمنـد، مطالعـه     
هاي اقتصادي یک منطقه مشخص را بـراي   فعالیت کمی و منظم

 ،یـک سـال اسـت    بـه طـور معمـول   یک دوره زمانی معـین کـه   
هـاي   نقشـی را کـه حسـاب    ،به عبارت دیگر. سازد پذیر می امکان

همـان   ،اي هـاي منطقـه   حساب ،ملی در کل کشور به عهده دارد
مبـانی  . دار است عهده ،نقش اهمیت و کاربرد را در سطح منطقه

هاي ملی، مبتنی بـر   اي، همانند حساب هاي منطقه ي حسابنظر
بـا   ،اسـت  "SNA93"هاي ملـی   آخرین ویرایش سیستم حساب

مسـائل   ،اي این تفاوت که تبدیل سطح جغرافیایی ملی به منطقه
  . شود اي را باعث می ویژه

اي، کــل قلمــرو  هــاي منطقــه در حســاب :اي هـقلمــرو منطقــ
اقتصادي کشـور بـه تعـدادي منطقـه و یـک فرامنطقـه تقسـیم        

  .      شود می
بدون ارائه تعریف مشخصی از  ،بندي اقتصاد ملی منطقه :منطقه

اي باشد کـه اوالً از   این تعریف باید به گونه. منطقه ممکن نیست
قـه  مناطق، اقتصاد ملی حاصل شود و ثانیاً هـر منط  تمامیادغام 

نهایت هر بخش از در گونه مرزبندي مشخصی باشد که  داراي آن
  . منظور شده باشد ،منطقه فقط یکبار و تنها در یک منطقه

هـایی از قلمـرو اقتصـادي     این قسمت شـامل بخـش   :فرامنطقه
یک از مناطق نسبت داد و  توان آن را به هیچ کشور است که نمی
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  : موارد مختلف آن به شرح زیر است
المللـی کـه    هاي بین هاي فالت قاره و آن قسمت از آب آبـ  الف

کشــور نســبت بــه آن داراي حقــوق انحصــاري اســت و توســط  
  . گیرد واحدهاي مقیم مورد استفاده قرار می

   قلمــرو سیاســی کشــور در ســایر نقــاط جهــان کــه طبــق  -  ب
هاي سیاسی براي اهـداف سیاسـی، نظـامی، علمـی و      موافقتنامه

ــار  ــداف، اجـ ــایر اهـ ــده سـ ــک شـ ــا تملـ ــر   ه یـ ــد، نظیـ باشـ
  . هاي نظامی و نظایر آن ها، پایگاه گري ها،کنسول سفارتخانه

 این جداول ساختار کل سیسـتم تولیـد   :ستانده -جداول داده
  نشـان  ـ  یـک سـال   طور معمول به ـ  کشور را در یک دوره زمانی 

  . دهد می
جدول عرضه، اطالعـاتی را دربـاره منشـاء تهیـه      :جدول عرضه

هاي ملی سـال   در سیستم حساب. کند کاالها و خدمات ارائه می
1993 )93 SNA (     اسکلت جدول عرضه بـه دالیلـی بـا جـدول

مصرف در یک جهت طراحی شـده اسـت یعنـی محصـوالت در     
در . گیرنــد هــا قــرار مــی هــا در ســتون ســطرها و رشــته فعالیــت
ضــه، انــواع مختلــف محصــوالت براســاس ســطرهاي جــدول عر

در ضـمن دو سـطر دیگـر    . شود نشان داده می CPCبندي  طبقه
یکـی بـراي تعـدیل    . براي تعدیل دو قلم اطالع مورد نیـاز اسـت  

c.i.f/f.o.b    بر روي واردات و دیگري براي خریـدهاي مسـتقیم
هاي این جدول حـاوي   افراد مقیم از خارج کشور، بنابراین ستون

  :شود الع است که در زیر به اختصار شرح داده میسه نوع اط
هـا برحسـب محصـوالتی کـه تولیـد       ستانده رشته فعالیـت  -الف
و محصوالت  ISICبندي  ها براساس طبقه کنند، رشته فعالیت می

  .شود بندي می طبقه CPCبراساس 
  واردات به تفکیک کاالها و خدمات -ب
هاي  اقالم تعدیل کننده یعنی یک ستون اضافی براي افزوده -پ

حمل و نقل و بازرگانی، یک ستون براي مالیات منهاي سوبسـید  
الزم  c.i.f/f.o.bبر محصول و یک ستون اضافی بـراي تعـدیل   

 17×15به ذکر است جدول ارائـه شـده در ایـن فصـل در ابعـاد      

در صـورت نیـاز   که عالقمندان ) ستون 15سطر و  17(باشد  می
توانند به سایت اینترنتی مرکز آمار ایـران   تر می به اطالعات بیش

www.amar.org.ir  مراجعه فرمایند .  
f.o.b: free on board-c.i.f: cost, insurance and 
freight 

جدول مصـرف اطالعـاتی را در زمینـه مصـارف     : جدول مصرف
هـا ارائـه    لیـت متعدد کاالها و خدمات و ساختار هزینه رشـته فعا 

  . این جدول از سه ربع زیر تشکیل شده است. دهد می
I- ربع مربوط به مصارف واسطه  

II- ربع مربوط به مصارف نهایی 

III- ربع مربوط به مصارف ارزش افزوده 

  . باشد ربع چهارم این جدول، سفید می
این جدول مصارف واسـطه بـه قیمـت خریـدار بـه       Iدر ربع      

هـا و   بنـدي شـده در سـتون    هـاي طبقـه   تفکیک رشـته فعالیـت  
بنـدي شـده در سـطرها نشـان داده      برحسب محصـوالت طبقـه  

سرجمع هر ستون، کل مصارف واسطه هر یک از رشته . شود می
  .دهد ها را به قیمت خریدار نشان می فعالیت

هاي مصرف نهایی، تشکیل سرمایه ناخالص و  ، هزینه IIربع       
دهد به طوري  نشان می ها صادرات را به قیمت خریدار در ستون

هـا برحسـب محصـوالت، در سـطرها تفکیـک       که هر یـک از آن 
هاي مصرف نهایی شامل مصـرف نهـایی خـانوار،     هزینه. شوند می

مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها و دولت بوده و تشکیل 
سرمایه ناخالص شامل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و موجـودي  

  . باشد انبار می
ع هر ستون کـل مصـرف نهـایی در هـر یـک از مـوارد       جم       

  .دهد مزبور را به قیمت خریدار نشان می
هاي تولید کننده غیر از مصارف واسـطه یـا    ، هزینه IIIربع        

هاي مربوط به اقالم ارزش افزوده را نشـان   به عبارت دیگر هزینه
  :مصارف اصلی ارزش افزوده عبارتند از. دهد می
  کارکنانجبران خدمات  -
مالیات منهاي سوبسید بر تولیـد و واردات کـه مشـتمل بـر      -

http://www.amar.org.ir
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مالیات منهاي سوبسید بر محصول و سـایر مالیـات منهـاي    
 .باشد سوبسید بر تولید می

 مصرف سرمایه ثابت -

 مازاد عملیاتی یا درامد مختلط خالص -

بـا اسـتفاده از جـدول مصـارف، محصـول ناخـالص داخلـی            
)GDP ( ــزودهمسقیمـــاً از هــاي رشــته  طـــریق جمــع ارزش اف

هـا از یک طرف و جمع تقاضاهاي نهایی از طـرف دیگـر    فعالیـت
در ربـع مــربوط بـه اقـالم ارزش افـزوده     . قـابل محاسبـه اسـت

معموالً سه نوع اطالع اضافی نیز در سه سطر جداگانـه خـارج از   
شود که لزوماً مربوط به این قسمت نیسـت   مـاتریس، ثبـت مـی

ایــن اقــالم   . ـی بهتر است در این قسـمت نشـان داده شـود   ول
تشکیــل سـرمـایـه ثابت ناخـالص هــر یــک از    : عبـارتنــد از

هـاي ثابـت هـر یـک از     هـا، مـوجـودي دارائـی رشتــه فعـالیـت
معمــوالً سـاعــات   (هاي نیروي کــار   هـا و داده رشتــه فعـالیت
  ).کــار هفتگی

توان هـر   سترسی به اطالعات مورد نیاز میدر صورت لزوم و د   
هـاي صـادرات، مصـرف نهـایی و تشـکیل سـرمایه        یک از ستون

ناخالص را در ربع مربوط به تقاضاي نهایی به تفکیک اجزاي زیر 
  :ارائه کرد

  .صادرات به تفکیک کاالها و خدمات   -
هـاي       هاي مصرف نهایی دولت به تفکیـک هزینـه   هزینه   -

  .هاي مصرفی فردي و هزینهمصرفی جمعی 
تشکیل سرمایه ثابت ناخـالص، تغییـرات موجـودي انبـار و          - 

 .تحصیل منهاي مصرف اشیاء گرانبها

 17×15جدول مصرف ارائـه شـده در سـالنامه آمـاري در ابعـاد      
باشد که عالقمنـدان   رشته فعالیت می 15محصول در  17یعنی 

تواننـد بـه    تـر مـی   در صورت نیاز به اطالعات در سطح گسـترده 
ســــایت اینترنتــــی مرکــــز آمــــار ایــــران بــــه آدرس      

www.amar.org.ir مراجعه فرمایند.  

وع تـراز  ــــها، از مجم تـرداخـپ هـمـوازن: ها مـوازنه پرداخت
  . شود حساب جاري، حساب سرمایه و اشتباهات آماري نتیجه می

از مجمـوع تــراز   ،تــراز حسـاب جـاري   :تـراز حسـاب جـاري   
  . آید بازرگانی، تراز خدمات و انتقاالت به دست می

از تفاوت ارزش صـادرات و واردات   ،تراز بازرگانی :تراز بازرگانی
  .آید کاالها به دست می

ها بابـت خـدمات    از تفاوت دریافتی ،دماتـتراز خ :تراز خدمات
 ها بابت خدمات دریافـت شـده، بـه دسـت     ه و پرداختیدارائه ش
  .آید می

 گزیده اطالعات

بـه  (محصـول ناخالص داخلی کشور به قیمت بـازار   1392 در ســال
هزار میلیارد ریال بوده است که  604حـدود ) 1376قیمت ثابت سال 

  . باشد درصد می 2نسبت به سال قبل داراي کاهشی معادل 

هاي اقتصادي  ترین سهم ارزش افزوده فعالیت بیش 1392در سال     
بـه  ) 1376ال هـاي ثابـت سـ    بـه قیمـت  (در محصول ناخالص داخلی 

فروشــی،  ، عمــده%)91/18(ترتیــب مربــوط بــه بخــش صــنعت     
، مستغالت کرایه %)39/18(فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها  خرده

و کشـاورزي، شـکار و جنگلـداري    %) 74/14(و خدمات کسب و کـار  
  . بوده است%) 56/11(

شــامل هزینــه (هزینــه مصــرف نهــایی خصوصــی  1392در ســال     
خانوارها و هزینه مصرف نهایی مؤسسات غیرانتفاعی در  مصرف نهایی

هزار میلیارد ریال، هزینه مصرف نهایی  5150حدود ) خدمت خانوارها
هزار میلیارد ریال، تشکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص     912دولت حدود 

هزار میلیارد ریال و خالص صــادرات کاالهـا و خـدمات    1697حدود 
هـاي جـاري بـراورد شـده     ه قیمـتهـزار میلیارد ریال بـ 603 حدود
  . است

هاي تهران و  ، استان1392اي در سال  هاي منطقه در بخش حساب   
هاي  ترین و استان درصد، بیش 63/10و  57/22خوزستان به ترتیب با 

درصـد   61/0و  52/0ترتیـب بـا    خراسان جنوبی و خراسان شمالی به 
یمـت جـاري را دارا   ق  کمترین سهم از تولید ناخالص داخلی کشور بـه 

  . اند بوده

 
1 ) System of National Accounts: SNA 

 Functional Classifications)٢  
 3 ) Classification of  Individual Consumption  By Purpose: COICOP  

  )Classification of The Functions Of  Government: COFOG۴  

http://www.amar.org.ir
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)     ريال ميليارد(                                                اقتصادي عمده هاي بخش حسب بر اقتصادي هاي فعاليت افزوده ارزش - ٢٣- ١  
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح        

                  ) جاري هاي قيمت به( 

  ۱۲۲۱۱۵۴  ۷۵۲۵۳۰  ۴۹۰۳۵۹  ۳۹۹۰۸۱  ۳۴۲۴۴۹  ۲۰۵۵۰۳  ۸۰۳۰۷  ۳۷۳۸۱................................  جنگلداري و شكار ، كشاورزي

  ۴۲۱۴۵  ۲۹۹۶۸  ۱۶۷۱۷  ۱۱۵۲۲  ۸۵۶۷  ۴۵۹۲  ۲۰۸۱  ۹۹۲................................................................  ماهيگيري

  ۱۱۱۳۴۰۴  ۷۳۸۱۹۹  ۱۰۳۹۹۵۲  ۸۰۰۴۱۵  ۵۷۴۱۶۸  ۵۰۹۷۴۶  ۱۱۶۰۶۸  ۳۸۲۳۴...................................................................................  معدن

  ۱۴۶۰۸۲۶  ۱۱۲۵۴۷۶  ۸۸۸۰۱۵  ۶۰۲۹۲۶  ۴۹۰۸۴۷  ۳۱۰۳۲۵  ۱۰۱۷۷۱  ۳۷۸۷۲..................................................................................  صنعت

  ۷۴۶۸۸۱  ۵۰۵۶۸۱  ۴۳۹۸۳۶  ۲۴۲۳۰۰  ۸۵۳۸۰  ۵۷۵۹۳  ۱۴۴۷۷  ۴۵۹۹................................  طبيعي گاز و آب،برق تامين

  ۴۸۴۱۷۱  ۳۹۴۰۷۶  ۳۳۹۴۱۷  ۲۸۸۴۴۵  ۲۸۵۸۱۱  ۱۱۸۴۹۹  ۳۵۸۷۸  ۱۶۵۷۸................................................................  ساختمان

 وسايل فروشي،تعمير فروشي،خرده عمده
  ۱۴۵۹۷۰۴  ۱۰۸۱۸۰۰  ۸۴۷۵۶۰  ۶۲۹۸۱۲  ۵۲۲۰۴۱  ۳۱۸۴۵۴  ۱۰۹۶۰۴  ۳۹۱۲۶................................................................  كاالها و نقليه

  ۱۰۰۹۹۲  ۷۱۷۰۴  ۵۳۷۹۰  ۴۴۶۱۶  ۳۷۶۱۷  ۱۹۴۰۸  ۷۵۵۵  ۲۱۲۶................................................................  رستوران و هتل

  ۷۸۰۱۷۵  ۵۸۹۸۰۹  ۴۵۲۰۶۲  ۳۵۴۷۵۳  ۳۱۹۶۰۸  ۱۶۹۱۷۳  ۵۴۴۸۵  ۱۳۹۴۳................................  ارتباطات و نقل،انبارداري و حمل

  ۲۱۴۶۹۴  ۲۰۳۱۹۰  ۱۷۳۵۲۱  ۱۴۳۰۲۷  ۱۳۰۹۲۸  ۶۶۱۲۱  ۱۴۴۶۷  ۲۶۴۶.........................................................  مالي گريهاي واسطه

  ۱۲۰۷۸۹۳  ۹۲۵۷۷۹  ۷۰۰۲۶۰  ۶۱۴۹۷۸  ۴۹۴۷۱۰  ۲۶۴۹۱۳  ۸۸۰۵۰  ۳۳۷۴۲.........................  كار و كسب خدمات و مستغالت،كرايه

  ۴۱۹۶۹۰  ۳۳۱۶۲۴  ۳۰۴۳۵۴  ۲۱۸۲۰۴  ۱۸۴۳۹۵  ۱۱۳۹۱۵  ۴۴۳۳۹  ۱۵۸۲۲.....................  اجتماعي تامين و عمومي،دفاع امور اداره

  ۲۷۹۵۱۳  ۲۴۹۱۶۹  ۲۱۷۱۹۹  ۱۷۷۴۹۵  ۱۶۵۰۲۲  ۱۱۱۲۵۵  ۲۸۸۸۱  ۹۰۰۷.................................................................................  آموزش

  ۳۰۴۹۴۷  ۲۲۹۲۴۰  ۲۰۹۹۷۱  ۱۷۷۱۸۸  ۱۴۷۱۹۱  ۷۸۹۶۸  ۲۲۳۱۳  ۶۷۵۳................................  اجتماعي مددكاري و بهداشت

 و عمومي،اجتماعي،شخصي خدمات ساير
  ۱۶۰۱۹۷  ۱۲۴۳۳۶  ۱۰۱۳۹۱  ۹۰۹۹۱  ۷۴۷۲۸  ۳۷۵۵۰  ۱۰۸۵۵  ۲۷۰۹..................................................................................  خانگي

  ۹۹۹۶۳۸۶  ۷۳۵۲۵۸۲  ۶۲۷۴۴۰۴  ۴۷۹۵۷۵۳  ۳۸۶۳۴۶۰  ۲۳۸۶۰۱۶  ۷۳۱۱۳۰  ۲۶۱۵۲۹............................................................  جمع

  ۵۲۷۰۱  ۶۸۲۲۰  ۶۵۲۱۷  ۶۰۱۰۹  ۳۰۷۶۴  -۳۳۴۱  ۲۷۷۹  -۲۰۸۷...................................................  واردات بر ماليات خالص

  ۸۱۲۳۰  ۷۹۷۲۳  ۷۵۷۷۸  ۷۲۵۹۱  ۵۹۰۴۱  ۴۱۳۶۳  ۱۲۲۹۱  ۳۱۱۰...............................................................  واردات بر ماليات

  - ۲۸۵۲۹  - ۱۱۵۰۴  - ۱۰۵۶۱  - ۱۲۴۸۲  - ۲۸۲۷۷  - ۴۴۷۰۴  -۹۵۱۳  -۵۱۹۷................................................................  واردات بر يارانه

  ۱۰۰۴۹۰۸۸  ۷۴۲۰۸۰۱  ۶۳۳۹۶۲۲  ۴۸۵۵۸۶۲  ۳۸۹۴۲۲۴  ۲۳۸۲۶۷۵  ۷۳۳۹۰۹  ۲۵۹۴۴۲.............  )بازار قيمت به( داخلي ناخالص محصول

  - ۴۷۴۷۹  - ۲۹۲۸۶  -۳۵۳۵  - ۳۲۵۵۵  - ۳۳۸۲۳  - ۲۵۷۴۲  ۱۴۵۵  - ۱۶۴۹.......................................................  خارج از درآمد خالص

  ۱۰۰۰۱۶۰۹  ۷۳۹۱۵۱۵  ۶۳۳۶۰۸۷  ۴۸۲۳۳۰۷  ۳۸۶۰۴۰۱  ۲۳۵۶۹۳۳  ۷۳۵۳۶۴  ۲۵۷۷۹۳..................  )ملي ناخالص درامد(ملي ناخالص محصول

  ۱۴۴۸۱۹۹  ۱۰۴۰۲۳۹  ۷۸۲۱۱۸  ۶۶۹۲۰۱  ۶۰۷۶۴۱  ۳۵۷۲۰۰  ۸۸۲۹۷  ۳۵۹۷۸................................  ثابت سرمايه مصرف:شود مي كسر

  ۸۵۵۳۴۰۹  ۶۳۵۱۲۷۶  ۵۵۵۳۹۶۹  ۴۱۵۴۱۰۶  ۳۲۵۲۷۵۹  ۱۹۹۹۷۳۳  ۶۴۷۰۶۷  ۲۲۱۸۱۵..............................................................  ملي درامد
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  )     ريال ميليارد(                       )دنباله( اقتصادي عمده هاي بخش حسب بر اقتصادي هاي فعاليت افزوده ارزش -  ٢٣- ١
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح        

                  ) ثابت هاي قيمت به( 

  ۶۹۸۱۶  ۶۷۳۶۸  ۶۵۴۵۶  ۶۳۷۱۳  ۵۹۳۷۸  ۵۷۰۲۵  ۴۴۴۶۳  ۴۱۹۱۱........................................  جنگلداري و شكار ، كشاورزي

  ۲۹۷۶  ۲۷۸۵  ۲۴۱۵  ۲۱۳۵  ۲۰۱۷  ۲۱۷۲  ۱۲۴۲  ۱۲۹۷...........................................................................  ماهيگيري

  ۲۲۷۹۰  ۲۳۹۹۵  ۳۹۵۲۷  ۳۹۲۳۴  ۳۷۴۸۰  ۴۰۵۵۵  ۳۵۳۱۹  ۳۹۶۳۵...................................................................................  معدن

  ۱۱۴۱۷۵  ۱۱۶۷۴۴  ۱۳۰۴۸۸  ۱۲۶۷۹۱  ۱۲۱۰۷۸  ۱۰۰۲۴۳  ۶۱۱۵۳  ۴۴۶۲۵..................................................................................  صنعت

  ۱۳۰۸۲  ۱۲۷۲۱  ۱۲۴۲۶  ۱۲۵۱۹  ۱۱۵۹۴  ۹۳۹۳  ۵۳۴۰  ۵۴۶۰...........................................  طبيعي گاز و آب،برق تامين

  ۲۶۷۳۰  ۲۹۱۴۶  ۳۳۷۹۸  ۳۲۳۳۲  ۳۴۱۴۱  ۲۵۹۱۳  ۲۲۰۴۸  ۲۲۴۵۳.............................................................................  ساختمان

 نقليه وسايل فروشي،تعمير فروشي،خرده عمده
  ۱۱۱۰۱۲  ۱۰۹۴۴۱  ۱۱۴۷۴۱  ۱۰۶۲۴۵  ۹۹۲۸۷  ۹۹۵۹۲  ۶۶۰۱۳  ۴۴۷۷۷................................................................................  كاالها و

  ۲۸۲۴  ۲۷۶۶  ۲۷۶۰  ۲۷۵۲  ۲۷۱۸  ۲۶۷۳  ۳۰۲۴  ۲۴۳۶................................................................  رستوران و هتل

  ۶۷۵۴۹  ۶۲۹۶۷  ۵۹۶۲۶  ۵۶۳۳۳  ۵۴۶۵۹  ۴۲۷۳۵  ۲۴۱۵۳  ۱۷۰۹۱................................  ارتباطات و نقل،انبارداري و حمل

  ۱۱۵۵۰  ۱۲۲۶۴  ۱۴۲۲۶  ۱۴۹۲۰  ۱۳۸۹۵  ۸۴۷۲  ۴۹۵۷  ۲۶۱۸.........................................................  مالي گريهاي واسطه

  ۸۹۰۱۳  ۱۰۱۷۵۲  ۹۳۴۹۶  ۸۸۵۰۷  ۷۷۶۳۸  ۷۰۹۶۵  ۴۶۷۹۹  ۴۳۹۱۶.........................  كار و كسب خدمات و مستغالت،كرايه

  ۲۴۷۲۳  ۲۴۰۸۲  ۲۵۲۹۷  ۲۴۰۱۳  ۲۴۰۶۴  ۲۵۳۳۷  ۱۹۶۸۶  ۱۷۴۶۲.....................  اجتماعي تامين و عمومي،دفاع امور اداره

  ۱۸۰۷۵  ۱۷۱۷۰  ۱۷۳۱۳  ۱۶۰۷۴  ۱۶۳۹۳  ۱۶۰۰۵  ۱۴۱۲۸  ۱۱۴۸۴.................................................................................  آموزش

  ۱۰۸۶۱  ۱۰۷۲۴  ۱۱۸۴۵  ۱۲۰۲۷  ۱۱۹۵۸  ۱۲۸۵۱  ۱۰۴۵۸  ۸۴۳۰........................................  اجتماعي مددكاري و بهداشت

 و عمومي،اجتماعي،شخصي خدمات ساير
  ۱۴۲۹۰  ۱۴۶۹۶  ۱۵۹۹۳  ۱۷۳۸۷  ۱۵۹۱۲  ۱۱۱۵۹  ۶۱۴۹  ۳۱۴۸..................................................................................  خانگي

  ۵۹۹۴۶۶  ۶۰۸۶۲۲  ۶۳۹۴۰۸  ۶۱۴۹۸۲  ۵۸۲۲۱۱  ۵۲۵۰۹۱  ۳۶۴۹۳۳  ۳۰۶۷۴۳............................................................  جمع

  ۴۳۱۷  ۷۵۳۲  ۹۳۳۳  ۱۱۵۴۸  ۵۶۸۶  -۹۴۴  ۱۴۷۷  -۲۴۱۲...................................................  واردات بر ماليات خالص

  ۶۶۵۳  ۸۸۰۲  ۱۰۸۴۴  ۱۳۹۴۷  ۱۰۹۱۲  ۱۱۶۸۵  ۶۵۳۴  ۳۵۹۵...............................................................  واردات بر ماليات

  -۲۳۳۷  -۱۲۷۰  -۱۵۱۱  -۲۳۹۸  - ۵۲۲۶  - ۱۲۶۲۸  -۵۰۵۷  - ۶۰۰۸................................................................  واردات بر يارانه

  ۶۰۳۷۸۳  ۶۱۶۱۵۴  ۶۴۸۷۴۱  ۶۲۶۵۳۱  ۵۸۷۸۹۷  ۵۲۴۱۴۷  ۳۶۶۴۱۰  ۳۰۴۳۳۰......................)بازار قيمت به( داخلي ناخالص محصول

  - ۲۳۰۸۵  - ۱۵۵۹۲  ۲۴۸۷۵  ۲۳۷۴۲۰  ۱۸۰۸۷۸  ۱۳۷۴۰۶  ۶۶۷۲  ۱۵۵۵..........................................   بازرگاني مبادله رابطه نتيجه

  - ۴۶۹۶  -۴۴۸۷  -۱۵۷۰  -۳۴۳۴  - ۴۴۶۸  -۳۰۸۹  ۴۸۵  - ۱۶۷۵.......................................................  خارج از مدآدر خالص

  ۵۷۶۰۰۲  ۵۹۶۰۷۵  ۶۷۲۰۴۶  ۸۶۰۵۱۶  ۷۶۴۳۰۷  ۶۵۸۴۶۴  ۳۷۳۵۶۷  ۳۰۴۲۱۱.........  )ملي ناخالص درامد(ملي ناخالص محصول

  ۱۲۱۹۷۴  ۱۲۱۴۰۱  ۱۲۸۹۶۲  ۱۲۵۱۹۵  ۱۱۸۷۳۱  ۱۰۹۲۵۳  ۴۹۲۰۶  ۴۱۸۲۷................................  ثابت سرمايه مصرف:شود مي كسر

  ۴۵۴۰۲۸  ۴۷۴۶۷۴  ۵۴۳۰۸۴  ۷۳۵۳۲۲  ۶۴۵۵۷۵  ۵۴۹۲۱۱  ۳۲۴۳۶۱  ۲۶۲۳۸۴.............................................................ملي درامد

  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز  -  مأخذ
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  ) درصد(            اقتصادي عمده هاي بخش برحسب داخلي ناخالص محصول در اقتصادي هاي فعاليت افزوده ارزش سهم -٢٣-٢
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح        

                  )جاري هاي قيمت به(
  ۱۵/۱۲  ۱۴/۱۰  ۷۳/۷  ۲۲/۸  ۷۹/۸  ۶۲/۸  ۹۴/۱۰  ۴۱/۱۴................................  جنگلداري و شكار كشاورزي،
  ۴۲/۰  ۴۰/۰  ۲۶/۰  ۲۴/۰  ۲۲/۰  ۱۹/۰  ۲۸/۰  ۳۸/۰................................................................   ماهيگيري

  ۰۸/۱۱  ۹۵/۹  ۴/۱۶  ۴۸/۱۶  ۷۴/۱۴  ۳۹/۲۱  ۸۲/۱۵  ۷۴/۱۴..................................................................................   معدن
  ۵۴/۱۴  ۱۷/۱۵  ۰۱/۱۴  ۴۲/۱۲  ۶۰/۱۲  ۰۲/۱۳  ۸۷/۱۳  ۶/۱۴................................................................................   صنعت
  ۴۳/۷  ۸۱/۶  ۹۴/۶  ۹۹/۴  ۱۹/۲  ۴۲/۲  ۹۷/۱  ۷۷/۱................................   طبيعي گاز و برق آب، تأمين

  ۸۲/۴  ۳۱/۵  ۳۵/۵  ۹۴/۵  ۳۴/۷  ۹۷/۴  ۸۹/۴  ۳۹/۶................................................................  ساختمان
 وسايل تعمير فروشي، خرده فروشي، عمده
  ۵۳/۱۴  ۵۸/۱۴  ۳۷/۱۳  ۹۷/۱۲  ۴۱/۱۳  ۳۷/۱۳  ۹۳/۱۴  ۰۸/۱۵................................................................   كاالها و نقليه
  ۰۰/۱  ۹۷/۰  ۸۵/۰  ۹۲/۰  ۹۷/۰  ۸۱/۰  ۰۳/۱  ۸۲/۰................................................................   رستوران و هتل
  ۷۶/۷  ۹۵/۷  ۱۳/۷  ۳۱/۷  ۲۱/۸  ۱۰/۷  ۴۲/۷  ۳۷/۵...............................   ارتباطات و انبارداري نقل، و ملح

  ۱۴/۲  ۷۴/۲  ۷۴/۲  ۹۵/۲  ۳۶/۳  ۷۸/۲  ۹۷/۱  ۰۲/۱......................................................   مالي هاي گري واسطه
  ۰۲/۱۲  ۴۸/۱۲  ۰۵/۱۱  ۶۶/۱۲  ۷/۱۲  ۱۲/۱۱  ۰۰/۱۲  ۰۱/۱۳......................   كار و كسب خدمات و كرايه مستغالت،

  ۱۸/۴  ۴۷/۴  ۸۰/۴  ۴۹/۴  ۷۴/۴  ۷۸/۴  ۰۴/۶  ۱۰/۶.................   اجتماعي تأمين و دفاع عمومي، امور اداره
  ۷۸/۲  ۳۶/۳  ۴۳/۳  ۶۶/۳  ۲۴/۴  ۶۷/۴  ۹۴/۳  ۴۷/۳.................................................................................  آموزش
  ۰۳/۳  ۰۹/۳  ۳۱/۳  ۶۵/۳  ۷۸/۳  ۳۱/۳  ۰۴/۳  ۶۰/۲................................   اجتماعي مددكاري و بهداشت

 و شخصي اجتماعي، عمومي، خدمات ساير
  ۵۹/۱  ۶۸/۱  ۶۰/۱  ۸۷/۱  ۹۲/۱  ۵۸/۱  ۴۸/۱  ۰۴/۱................................................................................   خانگي

  ۴۸/۹۹  ۰۸/۹۹  ۹۷/۹۸  ۷۶/۹۸  ۲۱/۹۹  ۱۴/۱۰۰  ۶۲/۹۹  ۸/۱۰۰............................................................  جمع
  ۵۲/۰  ۹۲/۰  ۰۳/۱  ۲۴/۱  ۷۹/۰  - ۱۴/۰  ۳۸/۰  - ۸۰/۰.................................................   واردات بر ماليات خالص
  ۸۱/۰  ۰۷/۱  ۲۰/۱  ۴۹/۱  ۵۲/۱  ۷۴/۱  ۶۷/۱  ۲۰/۱..............................................................   واردات بر ماليات
  - ۲۸/۰  - ۱۶/۰  - ۱۷/۰  - ۲۶/۰  - ۷۳/۰  - ۸۸/۱  - ۳۰/۱  - ۰۰/۲................................................................   واردات بر يارانه

  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰....................  ) بازار قيمت به( داخلي ناخالص محصول
                  )۱۳۷۶ سال ثابت هاي قيمت به(

  ۵۶/۱۱  ۹۳/۱۰  ۰۹/۱۰  ۱۷/۱۰  ۱۰/۱۰  ۸۸/۱۰  ۱۳/۱۲  ۷۷/۱۳................................  جنگلداري و شكار ، كشاورزي
  ۴۹/۰  ۴۵/۰  ۳۷/۰  ۳۴/۰  ۳۴/۰  ۴۱/۰  ۳۴/۰  ۴۳/۰................................................................   ماهيگيري

  ۷۷/۳  ۸۹/۳  ۰۹/۶  ۲۶/۶  ۳۸/۶  ۷۴/۷  ۶۴/۹  ۰۲/۱۳..................................................................................   معدن
  ۹۱/۱۸  ۹۵/۱۸  ۱۱/۲۰  ۲۴/۲۰  ۶/۲۰  ۱۲/۱۹  ۶۹/۱۶  ۶۶/۱۴................................................................................   صنعت
  ۱۷/۲  ۰۶/۲  ۹۲/۱  ۰۰/۲  ۹۷/۱  ۷۹/۱  ۴۶/۱  ۷۹/۱................................   طبيعي گاز و برق آب، تأمين

  ۴۳/۴  ۷۳/۴  ۲۱/۵  ۱۶/۵  ۸۱/۵  ۹۴/۴  ۰۲/۶  ۳۸/۷................................................................  ساختمان
 وسايل تعمير فروشي، خرده فروشي، عمده
  ۳۹/۱۸  ۷۶/۱۷  ۶۹/۱۷  ۹۶/۱۶  ۸۹/۱۶  ۰۰/۱۹  ۰۲/۱۸  ۷۱/۱۴................................................................   كاالها و نقليه
  ۴۷/۰  ۴۵/۰  ۴۳/۰  ۴۴/۰  ۴۶/۰  ۵۱/۰  ۸۳/۰  ۸۰/۰................................................................   رستوران و هتل
  ۱۹/۱۱  ۲۲/۱۰  ۱۹/۹  ۹۹/۸  ۳۰/۹  ۱۵/۸  ۵۹/۶  ۶۲/۵...............................   ارتباطات و انبارداري نقل، و حمل
  ۹۱/۱  ۹۹/۱  ۱۹/۲  ۳۸/۲  ۳۶/۲  ۶۲/۱  ۳۵/۱  ۸۶/۰......................................................   مالي هاي گري واسطه

  ۷۴/۱۴  ۵۱/۱۶  ۴۱/۱۴  ۱۳/۱۴  ۲۱/۱۳  ۵۴/۱۳  ۷۷/۱۲  ۴۳/۱۴......................   كار و كسب خدمات و كرايه مستغالت،
  ۰۹/۴  ۹۱/۳  ۹۰/۳  ۸۳/۳  ۰۹/۴  ۸۳/۴  ۳۷/۵  ۷۴/۵.................   اجتماعي تأمين و دفاع عمومي، امور اداره

  ۹۹/۲  ۷۹/۲  ۶۷/۲  ۵۷/۲  ۷۹/۲  ۰۵/۳  ۸۶/۳  ۷۷/۳.................................................................................  آموزش
  ۸۰/۱  ۷۴/۱  ۸۳/۱  ۹۲/۱  ۰۳/۲  ۴۵/۲  ۸۵/۲  ۷۷/۲................................   اجتماعي مددكاري و بهداشت

 و شخصي اجتماعي، عمومي، خدمات ساير
  ۳۷/۲  ۳۹/۲  ۴۷/۲  ۷۸/۲  ۷۱/۲  ۱۳/۲  ۶۸/۱  ۰۳/۱................................................................................   خانگي

  ۲۹/۹۹  ۷۸/۹۸  ۵۶/۹۸  ۱۶/۹۸  ۰۳/۹۹  ۱۸/۱۰۰  ۶/۹۹  ۷۹/۱۰۰...............................................................  جمع
  ۷۱/۰  ۲۲/۱  ۴۴/۱  ۸۴/۱  ۹۷/۰  - ۱۸/۰  ۴۰/۰  - ۷۹/۰.................................................   واردات بر ماليات خالص
  ۱۰/۱  ۴۳/۱  ۶۷/۱  ۲۳/۲  ۸۶/۱  ۲۳/۲  ۷۸/۱  ۱۸/۱..............................................................   واردات بر ماليات
  - ۳۹/۰  - ۲۱/۰  - ۲۳/۰  - ۳۸/۰  - ۸۹/۰  - ۴۱/۲  - ۳۸/۱  - ۹۷/۱................................................................   واردات بر يارانه

  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰....................  ) بازار قيمت به( داخلي ناخالص محصول
  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز  -  مأخذ
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 قيمت هاي ثابت  قيمت هاي جاري

 23 -1جذول  : مبنا 

ريال هزار ميليارد محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار  -1-23  

 صىعت ي معدن 

25/62% 

عمدٌ فريشي، خردٌ 

فريشي، تعمير يسايل وقليٍ 

 ي كاالَا 

14/53% 

كشايرزي، شكار، 

 جىگلداري ي ماَيگيري   

12/57% 

مستغالت، كرايٍ ي خدمات 

 كسة يكار 

12/02% 

حمل ي وقل، اوثارداري ي  

 ارتثاطات 

7/76% 

تأميه آب، ترق يگاز 

 طثيعي 

7/43% 

 ساختمان  

4/82% 

ادارٌ امًر عمًمي، دفاع ي 

 تأميه اجتماعي  

4/18% 

تُداشت ي مددكاري 

 اجتماعي  

3/03% 

 آمًزش 

2/78% 

ٍ گري مالي  ياسط

2/14% 

ساير خدمات ي خالص 

 ماليات تر ياردات 

2/11% 
 َتل ي رستًران

1/00% 

 1392: سهم ارزش افزوده  بخش هاي عمذه اقتصادي در محصول ناخالص داخلي -23- 2 

 23 - 2جذول : مبنا
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  )درصد(                                                       ١٣٧٦ سال ثابت قيمت به اقتصادي عمده هاي بخش افزوده ارزش رشد -٢٣-٣
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  )١(١٣٨٥  )١(١٣٨٠  )١(١٣٧٥  شرح

  ۶۳/۳  ۹۲/۲  ۷۴/۲  ۳۰/۷  ۹۹/۱۴  ۰۱/۱  ۳۶/۰  ۴۹/۷.........................................  جنگلداري و شكار كشاورزي،

  ۸۵/۶  ۳۲/۱۵  ۱۴/۱۳  ۸۴/۵  - ۳۱/۲  ۰۲/۱۴  - ۶۹/۱  - ۱۷/۲..........................................................................   ماهيگيري

  - ۰۲/۵  - ۲۹/۳۹  ۷۵/۰  ۶۸/۴  - ۳۵/۶  ۵۵/۲  - ۳۶/۲  - ۷۲/۰...................................................................................  معدن

  - ۲۰/۲  - ۵۳/۱۰  ۹۲/۲  ۷۲/۴  ۷۵/۶  ۹۶/۸  ۹۳/۹  ۳۰/۱۳................................................................................   صنعت

  ۸۳/۲  ۳۷/۲  - ۷۴/۰  ۹۸/۷  ۱۰/۴  ۷۷/۸  - ۹۷/۳  ۶۲/۵........................................   طبيعي گاز و برق آب، تأمين

  - ۲۹/۸  -۷۶/۱۳  ۵۳/۴  - ۳۰/۵  ۸۴/۱۰  ۶۷/۹  - ۸۲/۱  - ۴۹/۱.............................................................................  ساختمان

 نقليه وسايل تعمير فروشي، خرده فروشي، عمده
  ۴۴/۱  - ۶۲/۴  ۰۰/۸  ۰۱/۷  - ۲۶/۲  ۲۱/۶  ۱۲/۱۱  ۷۴/۱۰..............................................................................   كاالها و

  ۱۲/۲  ۲۰/۰  ۳۲/۰  ۲۴/۱  ۹۱/۱  ۳۴/۱۰  ۶۵/۷  - ۴۳/۸................................................................   رستوران و هتل

  ۲۸/۷  ۶۰/۵  ۸۵/۵  ۰۶/۳  ۴۳/۶  ۰۲/۱۰  ۵۴/۸  ۸۴/۱۵...............................   ارتباطات و انبارداري نقل، و حمل

  - ۸۲/۵  - ۸۰/۱۳  - ۶۵/۴  ۳۸/۷  ۲۰/۸  ۴۱/۹  ۹۶/۷  ۶۳/۱۵......................................................   مالي هاي گري واسطه

  - ۵۲/۱۲  ۸۳/۸  ۶۴/۵  ۰۰/۱۴  - ۹۸/۳  ۶۳/۱۰  ۷۹/۲  ۸۲/۱۵......................   كار و كسب خدمات و كرايه مستغالت،

  ۶۶/۲  - ۸۰/۴  ۳۵/۵  - ۲۱/۰  - ۱۶/۴  ۴۰/۴  ۹۹/۴  - ۲۸/۱.................   اجتماعي تأمين و دفاع عمومي، امور اداره

  ۲۷/۵  - ۸۳/۰  ۷۱/۷  - ۹۵/۱  - ۸۹/۲  ۰۲/۶  ۴۹/۳  ۷۶/۱.................................................................................  آموزش

  ۲۸/۱  - ۴۶/۹  - ۵۱/۱  ۵۸/۰  - ۶۷/۲  ۹۵/۶  ۴۹/۱۰  - ۱۲/۲......................................   اجتماعي مددكاري و بهداشت

 و شخصي اجتماعي، عمومي، خدمات ساير
  - ۷۶/۲  - ۱۱/۸  - ۰۲/۸  ۲۷/۹  ۸۴/۱۱  ۶۸/۲۱  ۷۳/۱۴  - ۱۴/۱۹................................................................................   خانگي

  -۵۰/۱  - ۸۱/۴  ۹۷/۳  ۶۳/۵  ۷۰/۲  ۲۴/۷  ۱۱/۵  ۸۴/۶...........................................................  جمع          

  - ۰۱/۲  - ۰۲/۵  ۵۴/۳  ۵۷/۶  ۱۶/۳  ۳۲/۷  ۴۸/۵  ۶۸/۷....................  ) بازار قيمت به( داخلي ناخالص محصول

 قيمت به(نفت بدون داخلي ناخالص محصول
  - ۸۶/۱  - ۷۶/۲  ۷۹/۳  ۹۹/۶  ۸۷/۳  ۳۲/۷  ۴۶/۶  ۶۴/۸.....................................................................................  )بازار

  - ۳۷/۳  - ۳۰/۱۱  - ۹/۲۱  ۵۹/۱۲  - ۷۹/۱  ۹۰/۸  - ۸۷/۱  ۲۵/۸................  )ملي ناخالص درآمد( ملي ناخالص محصول

  - ۳۵/۴  -۶۰/۱۲  -۱۴/۲۶  ۹/۱۳  - ۲۸/۲  ۷۳/۷  - ۰۳/۴  ۰۰/۱۰...........................................................................  ملي درامد

  .باشد مي قبل ما سال به مربوط رشد ميزان )۱
  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز  -  مأخذ
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٨٤٣ 

  ) ريال ميليارد(                                                               ١٣٩٢:  استان برحسب اقتصادي عمده هاي بخش افزوده ارزش -٢٣- ٤

 آذربايجان  كشور كل  شرح
  شرقي

 آذربايجان
  تهران  بوشهر  ايالم  البرز  اصفهان  اردبيل  غربي

  ۴۵۷۲۶  ۱۹۴۴۲  ۱۰۵۹۸  ۲۰۰۰۸  ۵۲۵۱۸  ۳۵۳۱۷  ۵۵۰۳۱  ۵۸۰۵۶  ۱۲۲۱۱۵۴................................  جنگلداري و كارش ، كشاورزي
  ۷۴۳  ۳۹۸۱  ۱۶۵  ۲۳۸  ۱۱۶۰  ۲۱۴  ۸۲۷  ۲۵۷  ۴۲۱۴۵................................................................  ماهيگيري

  ۳۹۸۶  ۴۶۷۵۰  ۳۹۹۹۸  ۲۲۹  ۲۸۸۲  ۱۱۸  ۱۵۰۰  ۳۹۱۲  ۱۱۱۳۴۰۴................................................................  معدن
  ۲۲۴۴۸۸  ۱۰۷۳۴۹  ۲۳۶۱  ۴۷۶۵۹  ۲۲۷۴۱۹  ۷۲۵۳  ۱۷۲۷۶  ۷۰۶۶۸  ۱۴۶۰۸۲۶................................................................  صنعت
  ۱۰۶۲۴۵  ۱۶۸۳۰۴  ۲۳۰۰  ۴۳۳۲  ۶۸۳۸۳  ۴۶۵۹  ۱۰۷۲۳  ۳۲۸۶۰  ۷۴۶۸۸۱................................   طبيعي گاز و برق آب، تأمين

  ۱۱۲۵۶۲  ۶۵۵۵  ۲۴۳۲  ۲۰۶۳۷  ۳۹۸۰۲  ۶۷۶۳  ۲۲۹۸۹  ۲۲۷۲۹  ۴۸۴۱۷۱................................................................  ساختمان
 فروشي، خرده فروشي، عمده
  ۴۰۷۲۸۴  ۱۱۷۵۰  ۶۶۸۶  ۸۱۹۶۱  ۱۱۵۶۵۰  ۲۵۶۸۵  ۳۳۴۱۴  ۵۴۸۶۲  ۱۴۵۹۷۰۴................................   كاالها و نقليه وسايل تعمير
  ۲۹۲۵۱  ۸۰۰  ۲۸۷  ۵۲۸۳  ۶۳۷۸  ۲۴۳۱  ۲۹۲۴  ۳۲۷۳  ۱۰۰۹۹۲................................................................   رستوران و هتل
 و انبارداري نقل، و حمل

  ۳۲۵۵۱۳  ۱۴۴۶۵  ۲۶۰۲  ۱۱۴۹۳  ۴۲۳۷۸  ۵۷۹۸  ۱۹۰۸۹  ۲۳۵۸۱  ۷۸۰۱۷۵................................................................   ارتباطات
  ۱۳۶۹۱۹  ۱۴۸۰  ۶۵۷  ۳۰۳۷  ۹۲۱۲  ۱۳۷۸  ۳۱۵۲  ۴۸۴۱  ۲۱۴۶۹۴................................   مالي هاي گري واسطه

 كسب خدمات و كرايه مستغالت،
  ۵۵۷۵۲۶  ۹۸۹۲  ۲۸۸۴  ۶۴۹۵۹  ۷۲۶۷۷  ۸۲۶۶  ۱۹۲۲۹  ۲۷۹۳۸  ۱۲۰۷۸۹۳................................................................   كار و

 تأمين و دفاع عمومي، امور اداره
  ۱۱۱۹۳۲  ۷۷۳۹  ۳۴۶۲  ۱۲۸۶۵  ۲۶۹۹۸  ۴۹۸۱  ۱۶۷۷۸  ۱۶۷۰۵  ۴۱۹۶۹۰................................................................  اجتماعي
  ۵۵۳۵۲  ۴۱۷۸  ۲۷۳۵  ۴۷۷۰  ۱۵۳۹۲  ۴۴۳۸  ۹۲۰۰  ۱۲۶۱۵  ۲۷۹۵۱۳................................................................  آموزش
  ۷۴۹۹۷  ۴۵۵۰  ۲۵۲۸  ۶۰۳۵  ۱۹۷۱۳  ۳۹۱۰  ۸۱۲۱  ۱۲۹۱۷  ۳۰۴۹۴۷................................   اجتماعي مددكاري و بهداشت

 اجتماعي، عمومي، خدمات ساير
  ۶۵۱۸۹  ۱۰۰۱  ۹۲۴  ۴۲۲۱  ۸۱۰۶  ۱۹۹۹  ۴۷۰۷  ۵۲۴۶  ۱۶۰۱۹۷................................  خانگي و شخصي

  ۲۲۵۷۷۱۲  ۴۰۸۲۳۷  ۸۰۶۲۰  ۲۸۷۷۲۸  ۷۰۸۶۶۷  ۱۱۳۲۱۱  ۲۲۴۹۵۹  ۳۵۰۴۵۹  ۹۹۹۶۳۸۷................................................................  جمع
  ۱۰۳۳۵  ۲۳۳۳  ۲۰۴  ۱۵۱۴  ۴۹۵۳  ۵۴۳  ۱۲۸۵  ۲۵۵۹  ۵۲۷۰۱................................   واردات بر ماليات خالص
 به( داخلي ناخالص محصول
  ۲۲۶۸۰۴۷  ۴۱۰۵۷۰  ۸۰۸۲۳  ۲۸۹۲۴۲  ۷۱۳۶۲۰  ۱۱۳۷۵۵  ۲۲۶۲۴۴  ۳۵۳۰۱۸  ۱۰۰۴۹۰۸۸................................................................  ) بازار قيمت

  
 و چهارمحال  شرح          

  بختياري
 خراسان
  جنوبي

 خراسان
  رضوي

 خراسان
 و سيستان  سمنان  زنجان  خوزستان  شمالي

  بلوچستان
  ۲۴۵۸۲  ۱۷۳۸۹  ۲۵۰۳۷  ۶۶۹۳۳  ۱۵۶۴۴  ۸۶۱۲۶  ۱۶۲۴۵  ۱۸۹۷۲................................  جنگلداري و شكار ، كشاورزي
  ۸۵۵۹  ۵۰  ۴۷۷  ۴۵۳۴  ۶۲  ۲۸۶  ۵۵  ۸۷۹................................................................  ماهيگيري

  ۴۱۴  ۷۲۸  ۱۶۱۱  ۵۰۴۵۵۰  ۷۱۲  ۳۴۱۲  ۲۱۱۴  ۱۶۱................................................................  معدن
  ۷۱۲۰  ۲۰۱۱۱  ۱۶۹۰۳  ۱۸۸۵۵۸  ۹۸۹۶  ۴۶۱۱۷  ۳۹۶۰  ۷۴۷۲................................................................  صنعت
  ۴۰۱۷  ۴۴۷۰  ۴۵۴۹  ۶۶۳۶۱  ۵۲۱۹  ۴۵۱۵۴  ۲۳۵۴  ۲۵۵۰................................   طبيعي گاز و برق آب، تأمين

  ۶۱۲۶  ۸۵۶۹  ۶۸۱۰  ۱۷۳۶۹  ۴۴۶۳  ۳۸۹۱۱  ۱۸۹۵  ۴۸۵۳................................................................  ساختمان
 فروشي، خرده فروشي، عمده
  ۳۳۵۰۲  ۱۶۱۲۸  ۱۱۹۰۶  ۵۲۸۷۳  ۵۹۴۱  ۱۰۶۴۳۶  ۵۷۴۵  ۱۱۸۳۶................................   كاالها و نقليه وسايل تعمير
  ۸۷۳  ۴۹۳  ۷۹۷  ۳۴۹۹  ۲۳۴  ۱۳۱۲۶  ۱۷۳  ۳۰۰................................................................   رستوران و هتل
 و انبارداري نقل، و حمل

  ۷۵۸۲  ۷۹۹۱  ۴۲۳۶  ۴۷۳۷۹  ۳۹۹۷  ۴۳۴۴۸  ۲۹۰۳  ۴۲۸۳................................................................   ارتباطات
  ۱۴۳۴  ۹۹۲  ۱۲۴۸  ۴۹۸۳  ۷۰۴  ۷۴۶۸  ۷۰۲  ۸۸۷................................   مالي هاي گري واسطه

 كسب خدمات و كرايه مستغالت،
  ۱۱۳۸۷  ۵۴۸۳  ۶۲۵۸  ۴۰۸۸۳  ۳۸۳۴  ۹۰۸۲۲  ۴۸۳۰  ۳۸۸۸................................................................   كار و

 تأمين و دفاع عمومي، امور اداره
  ۹۸۰۳  ۴۹۰۲  ۴۷۷۵  ۲۶۲۴۵  ۳۷۱۷  ۲۵۰۱۳  ۳۹۵۲  ۲۸۷۱................................................................  اجتماعي
  ۸۵۵۱  ۲۹۰۲  ۴۲۰۸  ۱۵۴۱۳  ۲۵۵۱  ۲۳۰۸۸  ۲۹۹۷  ۳۲۴۳................................................................  آموزش
  ۶۴۸۲  ۳۴۲۱  ۳۹۲۵  ۱۸۷۲۶  ۲۴۶۷  ۲۰۳۰۷  ۲۸۴۲  ۴۶۷۹................................   اجتماعي مددكاري و بهداشت

 اجتماعي، عمومي، خدمات ساير
  ۱۸۷۸  ۱۲۶۷  ۱۵۸۱  ۵۶۱۷  ۱۰۶۷  ۱۰۲۵۳  ۱۰۳۳  ۱۶۲۴................................  خانگي و شخصي

  ۱۳۲۳۱۰  ۹۴۸۹۷  ۹۴۳۲۱  ۱۰۶۳۹۲۳  ۶۰۵۰۹  ۵۵۹۹۶۹  ۵۱۸۰۱  ۶۸۴۹۸............................................................  جمع
  ۵۳۸  ۵۸۷  ۶۸۷  ۴۵۰۸  ۳۷۱  ۲۸۲۰  ۳۰۲  ۴۵۳................................   واردات بر ماليات خالص
 به( داخلي ناخالص محصول
  ۱۳۲۸۴۸  ۹۵۴۸۴  ۹۵۰۰۸  ۱۰۶۸۴۳۱  ۶۰۸۸۰  ۵۶۲۷۸۹  ۵۲۱۰۳  ۶۸۹۵۲................................................................  ) بازار قيمت
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  ) ريال ميليارد(                                       )          دنباله(  ١٣٩٢:  استان حسب بر اقتصادي عمده هاي بخش افزوده ارزش ٢٣- ٤
 و كهگيلويه  كرمانشاه  كرمان  كردستان  قم  قزوين  فارس  شرح

  گلستان  بويراحمد

  ۳۵۹۵۶  ۱۱۵۱۳  ۲۳۴۹۳  ۹۵۸۶۵  ۲۶۷۶۷  ۹۲۹۳  ۲۹۶۵۵  ۱۰۹۹۴۱................................  جنگلداري و شكار ، كشاورزي
  ۹۳۱  ۷۵۰  ۸۲۱  ۱۲۶  ۳۵۰  ۱۱۲  ۴۶۸  ۶۹۴................................................................  ماهيگيري

  ۵۷۲  ۱۱۷۲۲۸  ۴۳۳  ۳۷۱۳۰  ۱۸۵۷  ۳۲۶  ۲۲۲  ۱۰۸۷۷................................................................  معدن
  ۹۱۷۳  ۲۰۹۶  ۱۹۹۷۱  ۴۷۰۶۵  ۵۱۴۷  ۱۶۷۶۵  ۴۷۸۹۱  ۵۱۳۲۰................................................................  صنعت
  ۶۰۹۳  ۱۳۹۴  ۱۸۴۸۰  ۱۱۲۶۶  ۶۳۰۹  ۵۹۶۷  ۶۸۰۸  ۵۴۴۶۰................................   طبيعي گاز و برق آب، تأمين

  ۸۶۵۶  ۲۱۵۰  ۹۱۶۳  ۸۷۰۰  ۷۷۹۹  ۱۴۹۴۴  ۱۱۲۷۰  ۳۱۲۳۱................................................................  ساختمان
 تعمير فروشي، خرده فروشي، عمده
  ۲۰۱۷۵  ۹۰۱۹  ۳۰۴۲۲  ۳۰۹۶۱  ۲۳۶۵۲  ۱۶۷۷۶  ۱۷۲۷۶  ۶۱۸۸۰.......................................................   كاالها و نقليه وسايل
  ۱۶۷۲  ۴۶۲  ۱۱۲۲  ۲۲۷۴  ۱۳۲۷  ۱۳۳۱  ۱۵۲۳  ۴۱۷۰................................................................   رستوران و هتل
  ۸۳۳۳  ۱۷۰۲  ۸۴۳۰  ۱۵۲۶۵  ۴۴۱۱  ۵۱۸۹  ۷۸۸۹  ۲۹۲۳۰...............................   ارتباطات و انبارداري نقل، و حمل
  ۱۷۹۴  ۶۲۰  ۱۸۷۶  ۳۷۰۷  ۱۱۴۰  ۱۵۸۳  ۱۶۱۳  ۶۳۰۵......................................................   مالي هاي گري واسطه

  ۱۳۷۶۴  ۴۳۱۴  ۲۳۱۰۳  ۱۸۵۲۴  ۵۵۰۲  ۱۵۱۷۰  ۱۵۶۶۲  ۵۹۶۸۳......................   كار و كسب خدمات و كرايه مستغالت،
 تأمين و دفاع عمومي، امور اداره

  ۷۴۹۰  ۳۰۸۹  ۱۶۳۷۷  ۱۲۶۳۷  ۷۹۰۱  ۴۵۹۰  ۵۱۰۲  ۱۹۰۳۵................................................................  اجتماعي
  ۵۵۷۹  ۳۳۷۵  ۶۸۵۲  ۱۰۹۴۳  ۵۶۱۱  ۳۶۰۲  ۴۲۶۸  ۱۷۰۹۹................................................................  آموزش
  ۵۹۲۴  ۳۳۴۲  ۷۳۳۸  ۱۰۱۰۳  ۴۴۶۵  ۳۴۱۵  ۴۱۹۱  ۱۸۶۱۸................................   اجتماعي مددكاري و بهداشت

 اجتماعي، عمومي، خدمات ساير
  ۲۰۲۰  ۸۶۷  ۱۹۱۹  ۳۰۳۰  ۲۱۷۵  ۴۴۵۱  ۲۰۶۹  ۶۱۶۸...............................................................  خانگي و شخصي

  ۱۲۸۱۳۱  ۱۶۱۹۲۰  ۱۶۹۸۰۰  ۳۰۷۵۹۶  ۱۰۴۴۱۳  ۱۰۳۵۱۴  ۱۵۵۹۰۶  ۴۸۰۷۱۱...............................................................  جمع
  ۸۶۰  ۲۷۵  ۷۳۹  ۲۰۸۷  ۵۱۴  ۷۵۷  ۱۴۱۸  ۲۳۱۱................................   واردات بر ماليات خالص

 قيمت به( داخلي ناخالص محصول
  ۱۲۸۹۹۱  ۱۶۲۱۹۵  ۱۷۰۵۳۹  ۳۰۹۶۸۳  ۱۰۴۹۲۷  ۱۰۴۲۷۱  ۱۵۷۳۲۴  ۴۸۳۰۲۲................................................................  ) بازار

  

  فرامنطقه  يزد  همدان  هرمزگان  مركزي  مازندران  لرستان  گيالن  شرح          
  ۰  ۳۰۱۹۳  ۴۵۸۴۱  ۲۴۶۶۱  ۲۷۲۸۸  ۱۰۶۷۳۰  ۳۶۹۴۶  ۳۹۳۸۶................................  جنگلداري و شكار ، كشاورزي
  ۰  ۷۷  ۳۹۲  ۷۰۳۷  ۲۲۲  ۳۹۴۴  ۱۱۵۴  ۲۵۷۸................................................................  ماهيگيري

  ۲۹۵۵۹۴  ۲۷۷۵۳  ۸۶۳  ۳۱۹۵  ۲۶۴۷  ۶۲۰  ۶۱۹  ۳۸۹...................................................................................  معدن
  ۰  ۳۴۸۱۱  ۱۵۰۸۶  ۶۰۴۵۴  ۷۲۵۵۲  ۳۶۷۳۸  ۹۱۵۱  ۲۷۹۹۵..................................................................................  صنعت
  ۰  ۹۹۳۵  ۷۱۹۹  ۳۹۴۳۲  ۱۴۵۰۳  ۱۵۶۰۳  ۲۹۱۰  ۱۴۰۴۳................................   طبيعي گاز و برق آب، تأمين

  ۰  ۷۵۳۸  ۷۷۴۷  ۹۷۴۲  ۷۷۵۰  ۱۱۲۸۴  ۶۵۱۶  ۱۶۲۱۷................................................................  ساختمان
 وسايل تعمير فروشي، خرده فروشي، عمده
  ۰  ۴۰۶۵۸  ۲۶۶۳۶  ۲۱۴۵۲  ۴۶۴۷۵  ۶۵۵۷۸  ۲۴۶۳۴  ۴۲۴۵۲................................................................   كاالها و نقليه
  ۰  ۱۲۸۹  ۱۲۸۴  ۲۱۴۵  ۱۴۲۵  ۴۸۹۱  ۷۴۴  ۵۲۱۲................................................................   رستوران و هتل
  ۰  ۱۰۴۰۰  ۹۴۸۲  ۴۸۷۹۴  ۸۱۲۷  ۳۱۲۷۰  ۷۴۷۳  ۱۷۴۳۹...............................   ارتباطات و انبارداري نقل، و حمل
  ۰  ۲۴۴۶  ۱۵۵۸  ۲۴۶۳  ۱۸۵۰  ۴۴۰۴  ۱۳۶۱  ۲۸۷۸......................................................   مالي هاي گري واسطه

  ۰  ۷۳۴۱  ۱۶۱۷۹  ۱۱۳۰۳  ۱۰۰۸۶  ۳۵۰۸۵  ۱۳۸۱۹  ۲۷۶۰۲......................   كار و كسب خدمات و كرايه مستغالت،
 تأمين و دفاع عمومي، امور اداره

  ۱۴۷۷  ۴۷۲۶  ۷۶۰۹  ۸۰۱۱  ۶۷۹۹  ۱۲۳۶۷  ۸۷۶۲  ۱۰۹۸۱................................................................  اجتماعي
  ۰  ۵۰۳۱  ۷۸۸۷  ۶۱۶۲  ۴۷۹۰  ۱۱۶۴۶  ۶۶۳۵  ۸۳۹۹.................................................................................  آموزش
  ۰  ۵۸۴۸  ۷۱۱۸  ۴۹۶۱  ۴۳۵۹  ۱۳۷۰۴  ۵۹۳۸  ۱۰۰۰۴................................   اجتماعي مددكاري و بهداشت

 شخصي اجتماعي، عمومي، خدمات ساير
  ۰  ۲۱۰۱  ۲۱۶۴  ۲۴۷۳  ۲۴۱۸  ۶۱۸۷  ۲۳۶۰  ۴۰۸۴................................................................  خانگي و

  ۲۹۷۰۷۱  ۱۹۰۱۴۸  ۱۵۷۰۴۴  ۲۵۲۲۸۷  ۲۱۱۲۹۱  ۳۶۰۰۵۰  ۱۲۹۰۲۳  ۲۲۹۶۶۰...............................................................  جمع
  ۸۹  ۱۱۰۶  ۷۹۲  ۱۸۴۷  ۱۸۷۲  ۲۱۲۳  ۶۱۷  ۱۳۰۲.................................................   واردات بر ماليات خالص

 قيمت به( داخلي ناخالص محصول
  ۲۹۷۱۶۰  ۱۹۱۲۵۴  ۱۵۷۸۳۶  ۲۵۴۱۳۴  ۲۱۳۱۶۳  ۳۶۲۱۷۳  ۱۲۹۶۴۰  ۲۳۰۹۶۲................................................................  ) بازار
  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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  ) درصد-ريال ميليارد(                                                                                         داخلي ناخالص محصول در استان سهم- ٢٣-٥

  استان

١٣٨٨  ١٣٨٥  

  افزوده ارزش

 محصول
 ناخالص
 به داخلي
  بازار قيمت

 در استان سهم
 محصول

  داخلي ناخالص

 در استان سهم
 كل جمعيت
  كشور

  افزوده ارزش
 محصول

 داخلي ناخالص
  بازار قيمت به

 استان سهم
 محصول در

 ناخالص
  داخلي

 استان سهم
 جمعيت در
  )١(كشور كل

  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۳۸۹۴۲۲۴  ۳۸۶۳۴۶۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۲۳۸۲۶۷۵  ۲۳۸۶۰۱۶................................  كشور كل
  ۰۲/۵  ۵۹/۳  ۱۳۹۸۷۴  ۱۳۸۴۱۳  ۱۱/۵  ۴۹/۳  ۸۳۲۴۸  ۸۳۴۰۴................................  شرقي آذربايجان
  ۰۹/۴  ۱۷/۲  ۸۴۵۰۰  ۸۳۹۱۶  ۰۸/۴  ۹۷/۱  ۴۶۹۴۹  ۴۷۰۲۱................................   غربي آذربايجان
  ۶۹/۱  ۰۳/۱  ۳۹۹۴۴  ۳۹۶۵۰  ۷۴/۱  ۹۳/۰  ۲۲۱۷۱  ۲۲۲۰۱................................................................  اردبيل
  ۴۸/۶  ۳۱/۶  ۲۴۵۷۹۴  ۲۴۳۰۸۴  ۴۷/۶  ۰۱/۶  ۱۴۳۱۲۲  ۱۴۳۴۳۳................................................................  اصفهان
  )۳(۱۰/۳  )۲(۰۰۰  )۲(۰۰۰  )۲(۰۰۰  )۳(۹۵/۲  )۲(۰۰۰  )۲(۰۰۰  )۲(۰۰۰................................................................  البرز
  ۷۵/۰  ۰۰/۱  ۳۸۸۰۵  ۳۸۶۷۳  ۷۷/۰  ۱۲/۱  ۲۶۷۲۸  ۲۶۷۴۴................................................................ايالم
  ۳۳/۱  ۱۸/۲  ۸۴۸۰۴  ۸۳۹۸۹  ۲۶/۱  ۰۲/۲  ۴۸۱۰۱  ۴۸۱۳۸................................................................  بوشهر
  )۳(۱۷/۱۶  )۲(۹۱/۲۸  )۲(۱۱۲۵۸۱۰  )۲(۱۱۱۶۴۴۳  )۳(۰۹/۱۶  )۲(۹۴/۲۴  )۲(۵۹۴۲۸۳  )۲(۵۹۵۲۸۸................................................................تهران

  ۲۰/۱  ۷۰/۰  ۲۷۰۸۱  ۲۶۸۶۱  ۲۲/۱  ۶۱/۰  ۱۴۶۲۲  ۱۴۶۴۲................................   بختياري و چهارمحال
  ۸۹/۰  ۵۷/۰  ۲۲۳۰۹  ۲۲۱۴۲  ۹۰/۰  ۴۹/۰  ۱۱۷۱۵  ۱۱۷۳۱................................ جنوبي خراسان
  ۹۶/۷  ۳۴/۵  ۲۰۷۹۹۸  ۲۰۶۲۴۵  ۹۳/۷  ۸۵/۴  ۱۱۵۶۶۹  ۱۱۵۸۵۹................................  رضوي خراسان
  ۱۵/۱  ۶۷/۰  ۲۶۲۸۰  ۲۶۱۰۷  ۱۵/۱  ۶۷/۰  ۱۵۹۲۵  ۱۵۹۴۴................................  شمالي خراسان
  ۰۴/۶  ۸۵/۱۱  ۴۶۱۵۲۸  ۴۵۸۹۸۹  ۰۶/۶  ۴۲/۱۵  ۳۶۷۵۲۳  ۳۶۷۸۱۷................................................................  خوزستان
  ۳۶/۱  ۹۰/۰  ۳۵۱۱۰  ۳۴۷۲۲  ۳۷/۱  ۸۹/۰  ۲۱۱۳۴  ۲۱۱۷۹................................................................  زنجان
  ۸۴/۰  ۸۶/۰  ۳۳۳۷۸  ۳۳۰۰۰  ۸۴/۰  ۷۹/۰  ۱۸۷۱۸  ۱۸۷۵۸................................................................  سمنان
  ۳۹/۳  ۰۴/۱  ۴۰۶۷۷  ۴۰۳۸۷  ۴۱/۳  ۹۷/۰  ۲۳۱۳۱  ۲۳۱۶۴................................   بلوچستان و سيستان
  ۱۲/۶  ۰۸/۴  ۱۵۸۸۵۷  ۱۵۷۶۲۵  ۱۵/۶  ۱۷/۴  ۹۹۲۴۰  ۹۹۳۸۵................................................................   فارس
  ۶۱/۱  ۴۸/۱  ۵۷۶۲۰  ۵۶۸۲۷  ۶۲/۱  ۳۷/۱  ۳۲۶۴۰  ۳۲۷۱۲................................................................   قزوين
  ۵۱/۱  ۹۶/۰  ۳۷۲۶۷  ۳۶۹۱۱  ۴۸/۱  ۹۰/۰  ۲۱۴۳۷  ۲۱۴۸۰................................................................  قم

  ۰۱/۲  ۰۱/۱  ۳۹۴۳۵  ۳۹۱۹۷  ۰۴/۲  ۹۴/۰  ۲۲۳۰۸  ۲۲۳۳۷................................................................   كردستان
  ۸۵/۳  ۶۴/۲  ۱۰۲۸۲۷  ۱۰۲۰۳۴  ۷۶/۳  ۸۸/۲  ۶۸۷۳۰  ۶۸۸۳۹................................................................   كرمان

  ۶۲/۲  ۶۲/۱  ۶۳۱۳۲  ۶۲۶۲۲  ۶۷/۲  ۴۱/۱  ۳۳۶۴۰  ۳۳۶۹۰................................................................  كرمانشاه
  ۸۹/۰  ۰۹/۲  ۸۱۲۲۷  ۸۱۰۶۰  ۹۰/۰  ۸۱/۳  ۹۰۶۸۴  ۹۰۷۰۴................................   بويراحمد و كهگيلويه
  ۳۴/۲  ۳۱/۱  ۵۰۹۴۳  ۵۰۵۳۲  ۲۹/۲  ۲۱/۱  ۲۸۷۲۹  ۲۸۷۷۱................................................................   گلستان
  ۳۴/۳  ۳۴/۲  ۹۱۲۸۴  ۹۰۵۰۸  ۴۱/۳  ۰۸/۲  ۴۹۶۰۶  ۴۹۶۸۲................................................................   گيالن
  ۳۸/۲  ۱۷/۱  ۴۵۶۵۸  ۴۵۳۴۰  ۴۳/۲  ۱۹/۱  ۲۸۳۹۸  ۲۸۴۳۷................................................................  لرستان
  ۱۲/۴  ۶۴/۳  ۱۴۱۷۹۵  ۱۴۰۶۳۵  ۱۵/۴  ۱۸/۳  ۷۵۷۳۲  ۷۵۸۵۰................................................................  مازندران
  ۸۹/۱  ۹۴/۱  ۷۵۴۹۰  ۷۴۵۲۶  ۹۲/۱  ۰۷/۲  ۴۹۳۹۹  ۴۹۵۱۲................................................................  مركزي

  ۰۶/۲  ۷۳/۱  ۶۷۳۴۳  ۶۶۶۲۱  ۹۹/۱  ۷۵/۱  ۴۱۷۹۱  ۴۱۸۶۹................................................................   هرمزگان
  ۳۷/۲  ۴۹/۱  ۵۷۹۵۳  ۵۷۵۱۰  ۴۲/۲  ۳۶/۱  ۳۲۴۱۷  ۳۲۴۶۷................................................................  همدان
  ۴۲/۱  ۴۰/۱  ۵۴۵۶۴  ۵۴۰۱۰  ۴۱/۱  ۲۷/۱  ۳۰۳۷۶  ۳۰۴۴۱................................................................   يزد

  ۰۰۰  ۹۸/۳  ۱۵۴۹۳۶  ۱۵۴۸۸۰  ۰۰۰  ۲۳/۵  ۱۲۴۵۱۰  ۱۲۴۵۱۶................................................................  فرامنطقه
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  ) درصد-ريال ميليارد(                                                         )                 دنباله(  داخلي ناخالص محصول در استان سهم - ٢٣-٥

  استان

١٣٩٠  ١٣٨٩  

 ارزش
  افزوده

 محصول
 ناخالص
 به داخلي
  بازار قيمت

 در استان سهم
 محصول

  داخلي ناخالص

 استان سهم
 جمعيت در
  )١(كشور كل

  افزوده ارزش

 محصول
 ناخالص
 به داخلي
  بازار قيمت

 استان سهم
 محصول در

 ناخالص
  داخلي

 استان سهم
 جمعيت در
  كشور كل

  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۶۳۳۹۶۲۲  ۶۲۷۴۴۰۴  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۴۸۵۵۸۶۲  ۴۷۹۵۷۵۳................................  كشور كل
  ۹۶/۴  ۳۵/۳  ۲۱۲۳۵۹  ۲۰۹۴۱۹  ۹۹/۴  ۳۲/۳  ۱۶۱۱۳۸  ۱۵۸۴۲۹................................  شرقي آذربايجان
  ۱۰/۴  ۰۵/۲  ۱۳۰۱۹۹  ۱۲۸۷۵۱  ۱۰/۴  ۹۴/۱  ۹۴۰۸۳  ۹۲۷۴۹................................   غربي آذربايجان
  ۶۶/۱  ۹۴/۰  ۵۹۷۱۰  ۵۹۰۲۴  ۶۸/۱  ۹۸/۰  ۴۷۳۵۱  ۴۶۷۱۹................................................................  اردبيل
  ۴۹/۶  ۷۰/۶  ۴۲۴۵۰۳  ۴۱۸۱۵۳  ۴۹/۶  ۳۸/۶  ۳۰۹۵۹۰  ۳۰۳۷۳۸................................................................  اصفهان
  ۲۱/۳  ۶۱/۲  ۱۶۵۷۰۰  ۱۶۳۹۲۸  )۳(۱۶/۳  )۲(۰۰۰  )۲(۰۰۰  )۲(۰۰۰................................................................  البرز
  ۷۴/۰  ۰۴/۱  ۶۶۰۷۷  ۶۵۸۰۸  ۷۵/۰  ۰۶/۱  ۵۱۴۴۰  ۵۱۱۹۲................................................................ايالم
  ۳۷/۱  ۳۴/۳  ۲۱۱۴۷۶  ۲۰۸۵۸۶  ۳۵/۱  ۹۵/۲  ۱۴۳۲۳۴  ۱۴۰۵۷۱................................................................  بوشهر
  ۲۱/۱۶  ۲۲/۲۳  ۱۴۷۲۳۶۹  ۱۴۵۸۰۲۹  )۳(۱۹/۱۶  )۲(۴۱/۲۷  )۲(۱۳۳۱۱۱۴  )۲(۱۳۱۶۲۶۵................................................................تهران

  ۱۹/۱  ۶۸/۰  ۴۳۴۱۸  ۴۲۸۷۰  ۲۰/۱  ۶۸/۰  ۳۲۸۱۴  ۳۲۳۰۹................................   بختياري و چهارمحال
  ۸۸/۰  ۴۷/۰  ۲۹۹۳۵  ۲۹۵۴۹  ۸۹/۰  ۴۶/۰  ۲۲۵۴۲  ۲۲۱۸۶................................  جنوبي خراسان
  ۹۸/۷  ۳۲/۵  ۳۳۷۱۵۰  ۳۳۴۰۲۴  ۹۷/۷  ۲۵/۵  ۲۵۴۸۴۱  ۲۵۱۹۵۹................................  رضوي خراسان
  ۱۵/۱  ۵۷/۰  ۳۶۲۶۴  ۳۵۸۰۳  ۱۵/۱  ۵۵/۰  ۲۶۷۳۹  ۲۶۳۱۴................................  شمالي خراسان
  ۰۳/۶  ۲۱/۱۳  ۸۳۷۶۲۱  ۸۳۱۶۹۶  ۰۴/۶  ۶۹/۱۲  ۶۱۶۰۱۷  ۶۱۰۵۵۷................................................................  خوزستان
  ۳۵/۱  ۸۵/۰  ۵۴۱۳۷  ۵۳۳۶۹  ۳۵/۱  ۸۸/۰  ۴۲۵۵۰  ۴۱۸۴۲................................................................  زنجان
  ۸۴/۰  ۹۰/۰  ۵۷۳۵۶  ۵۶۶۱۶  ۸۴/۰  ۹۱/۰  ۴۴۳۲۱  ۴۳۶۳۹................................................................  سمنان
  ۳۷/۳  ۲۳/۱  ۷۷۹۸۰  ۷۷۲۹۷  ۳۸/۳  ۲۳/۱  ۵۹۸۴۰  ۵۹۲۱۰................................   بلوچستان و سيستان
  ۱۲/۶  ۳۲/۴  ۲۷۴۰۶۹  ۲۷۱۲۸۳  ۱۲/۶  ۱۷/۴  ۲۰۲۴۴۴  ۱۹۹۸۷۶................................................................   فارس
  ۶۰/۱  ۳۷/۱  ۸۶۷۹۷  ۸۵۱۱۲  ۶۰/۱  ۳۴/۱  ۶۵۰۷۵  ۶۳۵۲۳................................................................   قزوين
  ۵۳/۱  ۹۴/۰  ۵۹۷۱۲  ۵۸۸۵۵  ۵۲/۱  ۹۳/۰  ۴۵۳۳۷  ۴۴۵۴۸................................................................  قم

  ۹۹/۱  ۰۱/۱  ۶۴۱۲۷  ۶۳۵۲۲  ۰۰/۲  ۹۶/۰  ۴۶۵۹۶  ۴۶۰۳۸................................................................   كردستان
  ۹۱/۳  ۶۴/۲  ۱۶۷۱۰۱  ۱۶۵۱۳۴  ۸۸/۳  ۸۰/۲  ۱۳۵۷۴۲  ۱۳۳۹۲۹................................................................   كرمان

  ۵۹/۲  ۷۰/۱  ۱۰۸۰۸۱  ۱۰۷۱۷۱  ۶۰/۲  ۶۸/۱  ۸۱۳۷۳  ۸۰۵۳۴................................................................  كرمانشاه
  ۸۸/۰  ۲۸/۲  ۱۴۴۵۲۶  ۱۴۴۱۹۹  ۸۸/۰  ۳۴/۲  ۱۱۳۶۴۰  ۱۱۳۳۳۹................................   بويراحمد و كهگيلويه
  ۳۶/۲  ۱۴/۱  ۷۱۹۷۱  ۷۰۹۷۰  ۳۵/۲  ۱۹/۱  ۵۷۸۲۰  ۵۶۸۹۷................................................................   گلستان
  ۳۰/۳  ۰۵/۲  ۱۲۹۷۰۳  ۱۲۸۲۲۳  ۳۲/۳  ۰۶/۲  ۱۰۰۰۰۶  ۹۸۶۴۱................................................................   گيالن
  ۳۳/۲  ۱۳/۱  ۷۱۹۲۳  ۷۱۱۹۸  ۳۶/۲  ۲۱/۱  ۵۸۷۶۶  ۵۸۰۹۹................................................................  لرستان
  ۰۹/۴  ۲۷/۳  ۲۰۷۳۶۰  ۲۰۴۷۴۸  ۱۰/۴  ۴۲/۳  ۱۶۶۰۴۵  ۱۶۳۶۳۸................................................................  مازندران
  ۸۸/۱  ۰۱/۲  ۱۲۷۷۳۱  ۱۲۵۴۷۶  ۸۹/۱  ۹۰/۱  ۹۲۱۱۱  ۹۰۰۳۳................................................................  مركزي

  ۱۰/۲  ۱۳/۲  ۱۳۵۱۱۸  ۱۳۲۸۴۵  ۰۸/۲  ۷۹/۱  ۸۷۱۳۶  ۸۵۰۴۱................................................................   هرمزگان
  ۳۴/۲  ۴۴/۱  ۹۱۱۲۸  ۹۰۱۳۸  ۳۶/۲  ۴۱/۱  ۶۸۲۸۷  ۶۷۳۷۵................................................................  همدان
  ۴۳/۱  ۶۲/۱  ۱۰۲۶۹۴  ۱۰۱۳۸۶  ۴۲/۱  ۶۵/۱  ۷۹۹۷۰  ۷۸۷۶۵................................................................   يزد

  ۰۰۰  ۴۴/۴  ۲۸۱۳۲۸  ۲۸۱۲۲۱  ۰۰۰  ۴۹/۴  ۲۱۷۹۰۱  ۲۱۷۸۰۱................................................................  فرامنطقه
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  ) درصد-ريال ميليارد(                                                                   )        دنباله( داخلي ناخالص محصول در استان سهم -٢٣-٥

  استان

١٣٩٢  ١٣٩١  

 ارزش
  افزوده

 محصول
 ناخالص
 به داخلي
  بازار قيمت

 در استان سهم
 محصول

  داخلي ناخالص

 استان سهم
 جمعيت در
  )١(كشور كل

  افزوده ارزش
 محصول
 ناخالص
 به داخلي
  بازار قيمت

 استان سهم
 محصول در

 ناخالص
  داخلي

 استان سهم
 جمعيت در
  )١(كشور كل

  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۱۰۰۴۹۰۸۸  ۹۹۹۶۳۸۷  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۷۴۲۰۸۰۱  ۷۳۵۲۵۸۲................................  كشور كل
  ۹۱/۴  ۵۱/۳  ۳۵۳۰۱۸  ۳۵۰۴۵۹  ۹۳/۴  ۶۳/۳  ۲۶۹۷۰۶  ۲۶۶۶۳۱................................  شرقي آذربايجان
  ۱۱/۴  ۲۵/۲  ۲۲۶۲۴۴  ۲۲۴۹۵۹  ۱۰/۴  ۱۲/۲  ۱۵۷۳۴۵  ۱۵۵۸۳۱................................   غربي آذربايجان
  ۶۵/۱  ۱۳/۱  ۱۱۳۷۵۵  ۱۱۳۲۱۱  ۶۵/۱  ۰۵/۱  ۷۸۲۷۱  ۷۷۵۵۴................................................................  اردبيل
  ۴۵/۶  ۱۰/۷  ۷۱۳۶۲۰  ۷۰۸۶۶۷  ۴۷/۶  ۰۰/۷  ۵۱۹۶۳۵  ۵۱۲۹۹۴................................................................  اصفهان
  ۲۵/۳  ۸۸/۲  ۲۸۹۲۴۲  ۲۸۷۷۲۸  ۲۳/۳  ۷۹/۲  ۲۰۶۷۶۶  ۲۰۴۹۱۲................................................................  البرز
  ۷۴/۰  ۸۰/۰  ۸۰۸۲۳  ۸۰۶۲۰  ۷۴/۰  ۷۵/۰  ۵۵۵۰۵  ۵۵۲۲۴................................................................ايالم
  ۴۰/۱  ۰۹/۴  ۴۱۰۵۷۰  ۴۰۸۲۳۷  ۳۹/۱  ۵۶/۳  ۲۶۴۰۱۲  ۲۶۰۹۸۹................................................................  بوشهر
  ۱۶/۱۶  ۵۷/۲۲  ۲۲۶۸۰۴۷  ۲۲۵۷۷۱۲  ۱۹/۱۶  ۴۷/۲۴  ۱۸۱۶۰۳۲  ۱۸۰۱۰۳۲................................................................تهران

  ۱۹/۱  ۶۹/۰  ۶۸۹۵۲  ۶۸۴۹۸  ۱۹/۱  ۷۵/۰  ۵۵۳۶۹  ۵۴۷۹۵................................   بختياري و چهارمحال
  ۹۷/۰  ۵۲/۰  ۵۲۱۰۳  ۵۱۸۰۱  ۹۷/۰  ۵۲/۰  ۳۸۵۲۸  ۳۸۱۲۴................................  جنوبي خراسان
  ۰۲/۸  ۶۰/۵  ۵۶۲۷۸۹  ۵۵۹۹۶۹  ۰۰/۸  ۴۱/۵  ۴۰۱۲۱۲  ۳۹۷۹۴۲................................  رضوي خراسان
  ۱۵/۱  ۶۱/۰  ۶۰۸۸۰  ۶۰۵۰۹  ۱۵/۱  ۶۰/۰  ۴۴۵۵۸  ۴۴۰۷۶................................  شمالي خراسان
  ۰۶/۶  ۶۳/۱۰  ۱۰۶۸۴۳۱  ۱۰۶۳۹۲۳  ۰۴/۶  ۳۸/۱۰  ۷۷۰۵۸۸  ۷۶۴۳۹۲................................................................  خوزستان
  ۳۵/۱  ۹۵/۰  ۹۵۰۰۸  ۹۴۳۲۱  ۳۵/۱  ۹۴/۰  ۶۹۹۲۲  ۶۹۱۱۹................................................................  زنجان
  ۸۵/۰  ۹۵/۰  ۹۵۴۸۴  ۹۴۸۹۷  ۸۴/۰  ۹۲/۰  ۶۷۹۲۷  ۶۷۱۵۳................................................................  سمنان
  ۴۶/۳  ۳۲/۱  ۱۳۲۸۴۸  ۱۳۲۳۱۰  ۴۱/۳  ۳۸/۱  ۱۰۲۰۶۰  ۱۰۱۳۴۵................................   بلوچستان و سيستان
  ۰۹/۶  ۸۱/۴  ۴۸۳۰۲۲  ۴۸۰۷۱۱  ۱۰/۶  ۷۳/۴  ۳۵۱۱۳۹  ۳۴۸۲۲۵................................................................   فارس
  ۵۹/۱  ۵۷/۱  ۱۵۷۳۲۴  ۱۵۵۹۰۶  ۶۰/۱  ۵۰/۱  ۱۱۱۴۱۹  ۱۰۹۶۵۷................................................................   قزوين
  ۵۵/۱  ۰۴/۱  ۱۰۴۲۷۱  ۱۰۳۵۱۴  ۵۴/۱  ۰۵/۱  ۷۷۵۵۱  ۷۶۶۵۵................................................................  قم

  ۹۷/۱  ۰۴/۱  ۱۰۴۹۲۷  ۱۰۴۴۱۳  ۹۸/۱  ۰۲/۱  ۷۵۴۰۱  ۷۴۷۶۷................................................................   كردستان
  ۹۳/۳  ۰۸/۳  ۳۰۹۶۸۳  ۳۰۷۵۹۶  ۹۲/۳  ۱۱/۳  ۲۳۰۴۱۶  ۲۲۸۳۵۸................................................................   كرمان

  ۵۵/۲  ۷۰/۱  ۱۷۰۵۳۹  ۱۶۹۸۰۰  ۵۷/۲  ۸۲/۱  ۱۳۵۰۱۰  ۱۳۴۰۵۸................................................................  كرمانشاه
  ۸۹/۰  ۶۱/۱  ۱۶۲۱۹۵  ۱۶۱۹۲۰  ۸۸/۰  ۴۸/۱  ۱۰۹۵۲۰  ۱۰۹۱۷۸................................   بويراحمد و كهگيلويه
  ۳۹/۲  ۲۸/۱  ۱۲۸۹۹۱  ۱۲۸۱۳۱  ۳۸/۲  ۲۴/۱  ۹۱۷۳۹  ۹۰۶۹۲................................................................   گلستان
  ۲۶/۳  ۳۰/۲  ۲۳۰۹۶۲  ۲۲۹۶۶۰  ۲۸/۳  ۲۰/۲  ۱۶۳۱۵۶  ۱۶۱۶۰۷................................................................   گيالن
  ۳۲/۲  ۲۹/۱  ۱۲۹۶۴۰  ۱۲۹۰۲۳  ۳۳/۲  ۲۷/۱  ۹۴۲۳۳  ۹۳۴۷۵................................................................  لرستان
  ۰۶/۴  ۶۰/۳  ۳۶۲۱۷۳  ۳۶۰۰۵۰  ۰۸/۴  ۵۱/۳  ۲۶۰۱۲۵  ۲۵۷۳۹۳................................................................  مازندران
  ۸۷/۱  ۱۲/۲  ۲۱۳۱۶۳  ۲۱۱۲۹۱  ۸۸/۱  ۲۵/۲  ۱۶۶۹۴۵  ۱۶۴۵۸۶................................................................  مركزي

  ۱۳/۲  ۵۳/۲  ۲۵۴۱۳۴  ۲۵۲۲۸۷  ۱۲/۲  ۴۶/۲  ۱۸۲۸۵۷  ۱۸۰۴۷۹................................................................   هرمزگان
  ۳۱/۲  ۵۷/۱  ۱۵۷۸۳۶  ۱۵۷۰۴۴  ۳۳/۲  ۵۲/۱  ۱۱۲۴۷۳  ۱۱۱۴۳۸................................................................  همدان
  ۳۶/۱  ۹۰/۱  ۱۹۱۲۵۴  ۱۹۰۱۴۸  ۳۵/۱  ۰۱/۲  ۱۴۸۹۵۲  ۱۴۷۵۸۵................................................................   يزد

  ۰۰۰  ۹۶/۲  ۲۹۷۱۶۰  ۲۹۷۰۷۱  ۰۰۰  ۵۹/۲  ۱۹۲۴۲۷  ۱۹۲۳۱۵................................................................  فرامنطقه

  . است شده محاسبهمركز آمار ايران  ۱۳۹۲- ۱۳۹۱-۱۳۸۹-۱۳۸۸ هاي سال جمعيت براورد براساس كشور، كل جمعيت در استان سهم) ۱
 . آمار استان البرز در استان تهران محاسبه شده است) ۲
  . محاسبه شده است ۱۳۹۰براساس محدوده سال  ۱۳۸۹لغايت  ۱۳۸۵هاي البرز و تهران از سال هاي  جمعيت استان) ۳

  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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  )ريال ميليارد(                                                                             نهايي هزينه اجزاي تفكيك به داخلي ناخالص محصول -٢٣-٦
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح        

                  ) جاري قيمت به( 
  ۵۱۵۰۳۶۲  ۳۸۷۱۴۶۳  ۲۹۵۸۹۴۰  ۲۳۸۷۳۳۰  ۱۹۸۴۳۲۷  ۱۱۶۱۳۷۰  ۴۱۶۱۷۲  ۱۵۱۳۵۴................................خصوصي نهايي مصرف هزينه
  ۵۱۲۸۸۸۰  ۳۸۵۴۹۵۵  ۲۹۴۵۹۷۱  ۲۳۷۰۱۶۴  ۱۹۶۹۷۷۳  ۱۱۵۴۵۸۷  ۴۱۳۳۸۹  ۱۵۰۶۷۱................................  خانوارها نهايي مصرف هزينه
 انتفاعي غير موسسات نهايي مصرف هزينه
  ۲۱۴۸۲  ۱۶۵۰۸  ۱۲۹۶۹  ۱۷۱۶۷  ۱۴۵۵۴  ۶۷۸۳  ۲۷۸۲  ۶۸۳............................................................خانوارها خدمت در

  ۹۱۱۶۴۰  ۷۴۳۴۲۴  ۶۸۱۷۲۱  ۵۲۴۵۵۷  ۴۶۳۹۵۸  ۳۰۶۰۸۷  ۹۷۲۷۱  ۳۶۳۵۷...............................................  دولت نهايي مصرف هزينه
  ۱۶۹۷۰۰۳  ۱۳۹۵۸۳۳  ۱۳۵۸۱۵۳  ۱۱۴۲۴۷۳  ۱۰۷۷۱۹۸  ۵۳۲۸۱۰  ۱۷۴۰۸۰  ۵۵۹۲۶................................ناخالص ثابت سرمايه تشكيل
  ۵۳۹۵۳۰  ۴۳۵۷۸۴  ۵۲۰۳۸۰  ۴۵۳۲۰۸  ۴۱۳۴۷۵  ۲۵۷۶۰۷  ۹۰۱۰۸  ۲۲۵۴۷................................................................  آالت ماشين
  ۲۸۱۴۴۰  ۲۲۷۱۵۷  ۲۷۲۷۴۶  ۲۳۵۷۲۷  ۲۱۳۶۱۳  ۱۳۷۱۱۵  ۴۹۵۳۱  ۱۱۱۶۵................................................................  عمومي بخش
  ۲۵۸۰۹۰  ۲۰۸۶۲۷  ۲۴۷۶۳۴  ۲۱۷۴۸۰  ۱۹۹۸۶۲  ۱۲۰۴۹۲  ۴۰۵۷۷  ۱۱۳۸۲................................................................  خصوصي بخش

  ۱۰۸۸۳۰۱  ۸۹۸۴۷۸  ۷۹۴۸۹۳  ۶۵۵۶۷۳  ۶۳۶۰۲۴  ۲۶۰۰۴۴  ۷۷۵۸۶  ۳۲۰۶۰................................................................  ساختمان
  ۶۵۰۳۴۱  ۵۵۲۶۷۱  ۵۲۱۳۷۶  ۴۰۸۶۷۲  ۳۹۵۴۸۹  ۱۶۹۱۱۶  ۴۴۸۷۲  ۲۲۰۳۶................................................................  عمومي بخش
  ۴۳۷۹۶۰  ۳۴۵۸۰۶  ۲۷۳۵۱۷  ۲۴۷۰۰۲  ۲۴۰۵۳۵  ۹۰۹۲۸  ۳۲۷۱۴  ۱۰۰۲۴................................................................  خصوصي بخش
  ۳۶۶۵۱  ۳۴۰۷۹  ۲۵۱۵۵  ۲۲۳۳۳  ۱۹۳۴۳  ۱۱۲۱۲  ۴۵۴۸  ۱۳۱۹................................  شده داده پرورش هاي دارايي

  ۱۸۱۲  ۱۵۰۶  ۱۲۳۰  ۱۰۳۰  ۹۰۶  ۵۵۶  ۲۷۹  ۰...............................................................  معدني اکتشافات
  ۳۰۰۱۶  ۲۲۳۱۶  ۱۲۴۶۴  ۷۲۸۸  ۴۵۴۶  ۱۳۸۷  ۵۹۲  ۰..................................................  کامپيوتري افزارهاي نرم

 و ادبي،هنري آثار اصلي هاي نسخه
  ۲۸۳۹  ۲۳۶۹  ۲۱۶۶  ۱۸۸۰  ۱۷۷۸  ۷۹۹  ۵۷۹  ۰................................................................................  نمايشي
  - ۲۱۴۶  ۱۳۰۱  ۱۸۶۶  ۱۰۶۲  ۱۱۲۶  ۱۲۰۴  ۳۸۷  ۰......................................................................................ساير

  ۶۰۲۶۰۳  ۳۵۷۳۴۳  ۷۳۴۱۸۸  ۲۹۶۸۹۴  ۱۵۱۵۸۰  ۱۸۱۵۲۶  ۶۵۸۵  ۱۳۸۵۰................................  خدمات و كاالها صادرات خالص
  ۲۳۳۵۰۸۶  ۱۴۷۳۳۵۴  ۱۶۳۱۶۱۴  ۱۲۲۱۸۴۹  ۹۳۵۲۶۷  ۷۳۳۸۱۰  ۶۷۶۷۱  ۴۸۹۸۲.................................................  خدمات و كاالها صادرات
  ۱۷۳۲۴۸۳  ۱۱۱۶۰۱۱  ۸۹۷۴۲۵  ۹۲۴۹۵۵  ۷۸۳۶۸۷  ۵۵۲۲۸۴  ۶۱۰۸۶  ۳۵۱۳۱...................................................  خدمات و كاالها واردات
  ۱۶۸۷۴۸۱  ۱۰۵۲۷۳۸  ۶۰۶۶۱۸  ۵۰۴۶۰۷  ۲۱۷۱۶۰  ۲۰۰۸۸۲  ۳۹۸۰۲  ۱۹۵۵...................  آماري اشتباهات و انبار موجودي تغييرات
 قيمت به(  داخلي ناخالص محصول

  ۱۰۰۴۹۰۸۸  ۷۴۲۰۸۰۱  ۶۳۳۹۶۲۲  ۴۸۵۵۸۶۲  ۳۸۹۴۲۲۴  ۲۳۸۲۶۷۵  ۷۳۳۹۰۹  ۲۵۹۴۴۲................................................................  ) بازار
  - ۴۷۴۷۹  - ۲۹۲۸۶  -۳۵۳۵  - ۳۲۵۵۵  - ۳۳۸۲۳  - ۲۵۷۴۲  ۱۴۵۵  - ۱۶۴۹.......................................................  خارج از درآمد خالص
  ۱۰۰۰۱۶۰۹  ۷۳۹۱۵۱۵  ۶۳۳۶۰۸۷  ۴۸۲۳۳۰۷  ۳۸۶۰۴۰۱  ۲۳۵۶۹۳۳  ۷۳۵۳۶۴  ۲۵۷۷۹۳..................  ملي ناخالص درآمد=ملي ناخالص محصول

  ۱۴۴۸۱۹۹  ۱۰۴۰۲۳۹  ۷۸۲۱۱۸  ۶۶۹۲۰۱  ۶۰۷۶۴۱  ۳۵۷۲۰۰  ۸۸۲۹۷  ۳۵۹۷۸.............................  ثابت سرمايه مصرف:  شود مي كسر
  ۸۵۵۳۴۰۹  ۶۳۵۱۲۷۶  ۵۵۵۳۹۶۹  ۴۱۵۴۱۰۶  ۳۲۵۲۷۵۹  ۱۹۹۹۷۳۳  ۶۴۷۰۶۷  ۲۲۱۸۱۵................................................................  ملي درآمد

                  ) ۱۳۷۶ سال ثابت هاي قيمت به( 
  ۴۲۰۴۴۵  ۴۱۳۶۹۲  ۴۱۵۵۶۲  ۴۰۱۱۸۵  ۳۷۸۷۵۰  ۳۵۲۶۵۸  ۲۳۴۸۳۸  ۱۷۸۵۷۷................................خصوصي نهايي مصرف هزينه
  ۴۱۸۷۷۴  ۴۱۲۰۳۶  ۴۱۳۸۶۴  ۳۹۸۴۹۸  ۳۷۶۱۵۹  ۳۵۰۷۵۶  ۲۳۳۲۸۷  ۱۷۷۷۷۶................................  خانوارها نهايي مصرف هزينه
 انتفاعي غير موسسات نهايي مصرف هزينه
  ۱۶۷۱  ۱۶۵۶  ۱۶۹۹  ۲۶۸۸  ۲۵۹۲  ۱۹۰۲  ۱۵۵۰  ۸۰۱............................................................خانوارها خدمت در

  ۵۷۳۹۸  ۵۷۱۹۲  ۶۵۳۱۳  ۶۲۲۷۱  ۶۲۸۶۳  ۶۴۰۹۲  ۴۸۹۴۲  ۴۲۳۳۸...............................................  دولت نهايي مصرف هزينه
  ۱۴۴۸۳۲  ۱۶۴۷۷۷  ۲۲۴۷۳۸  ۲۱۴۱۲۸  ۲۱۰۹۷۲  ۱۶۳۲۹۳  ۹۷۳۰۴  ۶۴۹۰۱................................ناخالص ثابت سرمايه تشكيل
  ۷۱۱۷۱  ۸۳۶۸۲  ۱۳۱۷۵۷  ۱۲۷۳۴۱  ۱۲۱۱۱۶  ۹۶۶۵۰  ۴۵۳۴۶  ۲۵۰۱۷................................................................  آالت ماشين
  ۳۷۱۲۶  ۴۳۶۲۰  ۶۹۰۵۷  ۶۶۲۳۴  ۶۲۵۷۲  ۵۱۴۴۳  ۲۴۹۲۶  ۱۲۳۸۸................................................................  عمومي بخش
  ۳۴۰۴۵  ۴۰۰۶۲  ۶۲۶۹۹  ۶۱۱۰۷  ۵۸۵۴۴  ۴۵۲۰۷  ۲۰۴۲۰  ۱۲۶۲۹................................................................  خصوصي بخش

  ۶۵۹۳۳  ۷۲۰۳۳  ۸۵۱۱۶  ۸۰۱۰۹  ۸۳۹۵۳  ۶۱۶۷۹  ۴۸۱۰۶  ۳۸۴۶۸................................................................  ساختمان
  ۳۸۶۷۵  ۴۳۵۳۹  ۵۷۳۸۸  ۵۲۷۲۲  ۵۵۹۰۱  ۴۱۳۹۷  ۲۷۸۲۲  ۲۶۴۴۰................................................................  عمومي بخش
  ۲۷۲۵۸  ۲۸۴۹۴  ۲۷۷۲۸  ۲۷۳۸۷  ۲۸۰۵۲  ۲۰۲۸۲  ۲۰۲۸۴  ۱۲۰۲۷................................................................  خصوصي بخش
  ۲۶۴۱  ۳۱۶۲  ۳۵۴۲  ۳۶۸۶  ۳۵۶۹  ۳۴۱۶  ۲۷۰۷  ۱۴۱۷................................  شده داده پرورش هاي دارايي

  ۱۵۳  ۱۷۶  ۲۰۳  ۱۹۳  ۱۷۷  ۱۷۰  ۱۵۵  ۰...............................................................  معدني اکتشافات
  ۴۸۴۱  ۵۳۲۷  ۳۵۵۵  ۲۳۰۲  ۱۵۹۲  ۷۷۵  ۴۳۰  ۰..................................................  کامپيوتري افزارهاي نرم

  ۲۵۱  ۲۶۸  ۳۲۴  ۳۳۰  ۳۶۵  ۲۵۳  ۳۴۳  ۰.................  نمايشي و ادبي،هنري آثار اصلي هاي سخه
  -۱۵۸  ۱۲۹  ۲۴۲  ۱۶۷  ۱۹۹  ۳۵۰  ۲۱۸  ۰......................................................................................ساير

  ۴۸۷۵۹  ۳۹۱۸۰  ۳۷۷۴۶  - ۱۸۲۴۰۲  - ۱۵۰۰۷۷  - ۹۴۷۷۴  - ۳۴۶۵  ۱۳۲۱۸................................  خدمات و كاالها صادرات خالص
  ۱۱۲۲۶۵  ۱۰۶۲۵۶  ۱۲۷۳۹۸  ۱۰۷۹۱۳  ۹۹۵۹۵  ۱۰۳۶۳۷  ۲۹۶۱۹  ۵۱۴۶۷.................................................  خدمات و كاالها صادرات
  ۶۳۵۰۶  ۶۷۰۷۶  ۸۹۶۵۱  ۲۹۰۳۱۵  ۲۴۹۶۷۲  ۱۹۸۴۱۱  ۳۳۰۸۵  ۳۸۲۴۹...................................................  خدمات و كاالها واردات
  - ۶۷۶۵۲  - ۵۸۶۸۷  - ۹۴۶۱۹  ۱۳۱۳۴۹  ۸۵۳۹۰  ۳۸۸۷۸  - ۱۱۲۰۹  ۵۲۹۸...................  آماري اشتباهات و انبار موجودي تغييرات
 قيمت به(  داخلي ناخالص محصول

  ۶۰۳۷۸۳  ۶۱۶۱۵۴  ۶۴۸۷۴۱  ۶۲۶۵۳۱  ۵۸۷۸۹۷  ۵۲۴۱۴۷  ۳۶۶۴۱۰  ۳۰۴۳۳۰................................................................  ) بازار
  - ۲۳۰۸۵  - ۱۵۵۹۲  ۲۴۸۷۵  ۲۳۷۴۲۰  ۱۸۰۸۷۸  ۱۳۷۴۰۶  ۶۶۷۲  ۱۵۵۵................................  بازرگاني مبادله رابطه نتيجه
  - ۴۶۹۶  -۴۴۸۷  -۱۵۷۰  -۳۴۳۴  - ۴۴۶۸  -۳۰۸۹  ۴۸۵  - ۱۶۷۵.......................................................  خارج از درآمد خالص
  ۵۷۶۰۰۲  ۵۹۶۰۷۵  ۶۷۲۰۴۶  ۸۶۰۵۱۶  ۷۶۴۳۰۷  ۶۵۸۴۶۴  ۳۷۳۵۶۷  ۳۰۴۲۱۱..................  ملي ناخالص درآمد=ملي ناخالص محصول

  ۱۲۱۹۷۴  ۱۲۱۴۰۱  ۱۲۸۹۶۲  ۱۲۵۱۹۵  ۱۱۸۷۳۱  ۱۰۹۲۵۳  ۴۹۲۰۶  ۴۱۸۲۷.............................  ثابت سرمايه مصرف:  شود مي كسر
  ۴۵۴۰۲۸  ۴۷۴۶۷۴  ۵۴۳۰۸۴  ۷۳۵۳۲۲  ۶۴۵۵۷۵  ۵۴۹۲۱۱  ۳۲۴۳۶۱  ۲۶۲۳۸۴............................................................  ملي درآمد
  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز  -  مأخذ
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  ) درصد(                                                                            داخلي ناخالص محصول در نهايي هزينه ازاجزاي هريك سهم -٢٣-٧
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح        

                  ) جاري قيمت به( 
  ۲۵/۵۱  ۱۷/۵۲  ۶۷/۴۶  ۱۶/۴۹  ۹۶/۵۰  ۷۴/۴۸  ۷۱/۵۶  ۳۴/۵۸    .........................................خصوصي نهايي مصرف هزينه
  ۰۴/۵۱  ۹۵/۵۱  ۴۷/۴۶  ۸۱/۴۸  ۵۸/۵۰  ۴۶/۴۸  ۳۳/۵۶  ۰۷/۵۸    ..........................................  خانوارها نهايي مصرف هزينه
 در انتفاعي غير موسسات نهايي مصرف هزينه
  ۲۱/۰  ۲۲/۰  ۲۰/۰  ۳۵/۰  ۳۷/۰  ۲۸/۰  ۳۸/۰  ۲۶/۰    .................................................................  خانوارها خدمت
  ۰۷/۹  ۰۲/۱۰  ۷۵/۱۰  ۸۰/۱۰  ۹۱/۱۱  ۸۵/۱۲  ۲۵/۱۳  ۰۱/۱۴    ...............................................  دولت نهايي مصرف هزينه
  ۸۹/۱۶  ۸۱/۱۸  ۴۲/۲۱  ۵۳/۲۳  ۶۶/۲۷  ۳۶/۲۲  ۷۲/۲۳  ۵۶/۲۱    ..........................................ناخالص ثابت سرمايه تشكيل

  ۳۷/۵  ۸۷/۵  ۲۱/۸  ۳۳/۹  ۶۲/۱۰  ۸۱/۱۰  ۲۸/۱۲  ۶۹/۸    ...................................................................  آالت ماشين   
  ۸۰/۲  ۰۶/۳  ۳۰/۴  ۸۵/۴  ۴۹/۵  ۷۵/۵  ۷۵/۶  ۳۰/۴    ............................................................  عمومي بخش      
  ۵۷/۲  ۸۱/۲  ۹۱/۳  ۴۸/۴  ۱۳/۵  ۰۶/۵  ۵۳/۵  ۳۹/۴    .........................................................  خصوصي بخش      

  ۸۳/۱۰  ۱۱/۱۲  ۵۴/۱۲  ۵/۱۳  ۳۳/۱۶  ۹۱/۱۰  ۵۷/۱۰  ۳۶/۱۲    ........................................................................  ساختمان   
  ۴۷/۶  ۴۵/۷  ۲۲/۸  ۴۲/۸  ۱۶/۱۰  ۱۰/۷  ۱۱/۶  ۴۹/۸    ............................................................  عمومي بخش      
  ۳۶/۴  ۶۶/۴  ۳۱/۴  ۰۹/۵  ۱۸/۶  ۸۲/۳  ۴۶/۴  ۸۶/۳    .........................................................  خصوصي بخش      

  ۳۶/۰  ۴۶/۰  ۴۰/۰  ۴۶/۰  ۵۰/۰  ۴۷/۰  ۶۲/۰  ۵۱/۰    ....................................  شده داده پرورش هاي دارايي   
  ۰۲/۰  ۰۲/۰  ۰۲/۰  ۰۲/۰  ۰۲/۰  ۰۲/۰  ۰۴/۰  ۰    ...........................................................  معدني اکتشافات   
  ۳۰/۰  ۳۰/۰  ۲۰/۰  ۱۵/۰  ۱۲/۰  ۰۶/۰  ۰۸/۰  ۰    ..............................................  کامپيوتري افزارهاي نرم   
  ۰۳۰/۰  ۰۳/۰  ۰۳/۰  ۰۴/۰  ۰۵/۰  ۰۳/۰  ۰۸/۰  ۰    ...........  نمايشي و ادبي،هنري آثار اصلي هاي نسخه   

  - ۰۲/۰  ۰۲/۰  ۰۳/۰  ۰۲/۰  ۰۳/۰  ۰۵/۰  ۰۵/۰  ۰    ......................................................................................ساير
  ۰۰/۶  ۸۲/۴  ۵۸/۱۱  ۱۱/۶  ۸۹/۳  ۶۲/۷  ۹۰/۰  ۳۴/۵    ....................................  خدمات و كاالها صادرات خالص
  ۲۴/۲۳  ۸۵/۱۹  ۷۴/۲۵  ۱۶/۲۵  ۰۲/۲۴  ۸/۳۰  ۲۲/۹  ۸۸/۱۸    .................................................  خدمات و كاالها صادرات
  ۲۴/۱۷  ۰۴/۱۵  ۱۶/۱۴  ۰۵/۱۹  ۱۲/۲۰  ۱۸/۲۳  ۳۲/۸  ۵۴/۱۳    ...................................................  خدمات و كاالها واردات
  ۷۹/۱۶  ۱۹/۱۴  ۵۷/۹  ۳۹/۱۰  ۵۸/۵  ۴۳/۸  ۴۲/۵  ۷۵/۰    ...................  آماري اشتباهات و انبار موجودي تغييرات
  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰    ..........  ) بازار قيمت به(  داخلي ناخالص محصول
                  ) ۱۳۷۶ سال ثابت هاي قيمت به( 
  ۶۴/۶۹  ۱۴/۶۷  ۰۶/۶۴  ۰۳/۶۴  ۴۲/۶۴  ۲۸/۶۷  ۰۹/۶۴  ۶۸/۵۸    .........................................خصوصي نهايي مصرف هزينه
  ۳۶/۶۹  ۸۷/۶۶  ۷۹/۶۳  ۶۰/۶۳  ۹۸/۶۳  ۹۲/۶۶  ۶۷/۶۳  ۴۲/۵۸    ..........................................  خانوارها نهايي مصرف هزينه
 در انتفاعي غير موسسات نهايي مصرف هزينه
  ۲۸/۰  ۲۷/۰  ۲۶/۰  ۴۳/۰  ۴۴/۰  ۳۶/۰  ۴۲/۰  ۲۶/۰    .................................................................  خانوارها خدمت
  ۵۱/۹  ۲۸/۹  ۰۷/۱۰  ۹۴/۹  ۶۹/۱۰  ۲۳/۱۲  ۳۶/۱۳  ۹۱/۱۳    ...............................................  دولت نهايي مصرف هزينه
  ۹۹/۲۳  ۷۴/۲۶  ۶۴/۳۴  ۱۸/۳۴  ۸۹/۳۵  ۱۵/۳۱  ۵۶/۲۶  ۳۳/۲۱    ..........................................ناخالص ثابت سرمايه تشكيل

  ۷۹/۱۱  ۵۸/۱۳  ۳۱/۲۰  ۳۲/۲۰  ۶۰/۲۰  ۴۴/۱۸  ۳۸/۱۲  ۲۲/۸    ...................................................................  آالت ماشين   
  ۱۵/۶  ۰۸/۷  ۶۴/۱۰  ۵۷/۱۰  ۶۴/۱۰  ۸۱/۹  ۸۰/۶  ۰۷/۴    ............................................................  عمومي بخش      
  ۶۴/۵  ۵۰/۶  ۶۶/۹  ۷۵/۹  ۹۶/۹  ۶۲/۸  ۵۷/۵  ۱۵/۴    .........................................................  خصوصي بخش      

  ۹۲/۱۰  ۶۹/۱۱  ۱۲/۱۳  ۷۹/۱۲  ۲۸/۱۴  ۷۷/۱۱  ۱۳/۱۳  ۶۴/۱۲    ........................................................................  ساختمان   
  ۴۱/۶  ۰۷/۷  ۸۵/۸  ۴۱/۸  ۵۱/۹  ۹۰/۷  ۵۹/۷  ۶۹/۸    ............................................................  عمومي بخش      
  ۵۱/۴  ۶۲/۴  ۲۷/۴  ۳۷/۴  ۷۷/۴  ۸۷/۳  ۵۴/۵  ۹۵/۳    .........................................................  خصوصي بخش      

  ۴۴/۰  ۵۱/۰  ۵۵/۰  ۵۹/۰  ۶۱/۰  ۶۵/۰  ۷۴/۰  ۴۷/۰    ....................................  شده داده پرورش هاي دارايي   
  ۰۳/۰  ۰۳/۰  ۰۳/۰  ۰۳/۰  ۰۳/۰  ۰۳/۰  ۰۴/۰  ۰    ...........................................................  معدني اکتشافات   
  ۸۰/۰  ۸۶/۰  ۵۵/۰  ۳۷/۰  ۲۷/۰  ۱۵/۰  ۱۲/۰  ۰    ..............................................  کامپيوتري افزارهاي نرم   
  ۰۴/۰  ۰۴/۰  ۰۵/۰  ۰۵/۰  ۰۶/۰  ۰۵/۰  ۰۹/۰  ۰    ...........  نمايشي و ادبي،هنري آثار اصلي هاي نسخه   

  - ۰۳/۰  ۰۲/۰  ۰۴/۰  ۰۳/۰  ۰۳/۰  ۰۷/۰  ۰۶/۰  ۰    ......................................................................................ساير
  ۰۸/۸  ۳۶/۶  ۸۲/۵  - ۱۱/۲۹  - ۵۳/۲۵  - ۰۸/۱۸  - ۹۵/۰  ۳۴/۴    ....................................  خدمات و كاالها صادرات خالص
  ۵۹/۱۸  ۲۵/۱۷  ۶۴/۱۹  ۲۲/۱۷  ۹۴/۱۶  ۷۷/۱۹  ۰۸/۸  ۹۱/۱۶    .................................................  خدمات و كاالها صادرات
  ۵۲/۱۰  ۸۹/۱۰  ۸۲/۱۳  ۳۴/۴۶  ۴۷/۴۲  ۸۵/۳۷  ۰۳/۹  ۵۷/۱۲    ...................................................  خدمات و كاالها واردات
  - ۲۰/۱۱  - ۵۲/۹  - ۵۸/۱۴  ۹۶/۲۰  ۵۲/۱۴  ۴۲/۷  - ۰۶/۳  ۷۴/۱    ...................  آماري اشتباهات و انبار موجودي تغييرات
  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰  ۰۰/۱۰۰    ..........  ) بازار قيمت به(  داخلي ناخالص محصول

  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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  ) ريال ميليارد(                                                                                                                  خصوصي نهايي مصرف هزينه-٢٣-٨
  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح        

          ) جاري قيمت به( 

  ۱۹۸۴۳۲۷  ۱۱۶۱۳۷۰  ۴۱۶۱۷۲  ۱۵۱۳۵۴................................................................................................................  جمع

  ۱۹۶۹۷۷۳  ۱۱۵۴۵۸۷  ۴۱۳۳۸۹  ۱۵۰۶۷۱................................................................................................  خانوارها نهايي مصرف هزينه

  ۱۶۲۶۵۵۳  ۹۳۰۹۵۶  ۳۲۱۱۵۵  ۱۰۹۷۵۸.................................................................................................................................................  شهري

  ۳۴۳۲۲۰  ۲۲۳۶۳۱  ۹۲۲۳۴  ۴۰۹۱۳................................................................................................................................  روستايي

  ۱۴۵۵۴  ۶۷۸۳  ۲۷۸۲  ۶۸۳................................  خانوارها خدمت در انتفاعي غير موسسات نهايي مصرف هزينه

          ) ۱۳۷۶ سال ثابت قيمت به( 

  ۳۷۸۷۵۰  ۳۵۲۶۵۸  ۲۳۴۸۳۸  ۱۷۸۵۷۷................................................................................................................  جمع

  ۳۷۶۱۵۹  ۳۵۰۷۵۶  ۲۳۳۲۸۷  ۱۷۷۷۷۶................................................................................................  خانوارها نهايي مصرف هزينه

  ۳۱۴۸۱۴  ۲۸۷۲۹۴  ۱۸۵۰۷۳  ۱۲۹۰۳۲.................................................................................................................................................  شهري

  ۶۱۳۴۵  ۶۳۴۶۱  ۴۸۲۱۴  ۴۸۷۴۴................................................................................................................................  روستايي

  ۲۵۹۲  ۱۹۰۲  ۱۵۵۰  ۸۰۱................................  خانوارها خدمت در انتفاعي غير موسسات نهايي مصرف هزينه

  
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  شرح        

          ) جاري قيمت به( 

  ۵۱۵۰۳۶۲  ۳۸۷۱۴۶۳  ۲۹۵۸۹۴۰  ۲۳۸۷۳۳۰................................................................................................................  جمع

  ۵۱۲۸۸۸۰  ۳۸۵۴۹۵۵  ۲۹۴۵۹۷۱  ۲۳۷۰۱۶۴................................................................................................  خانوارها نهايي مصرف هزينه

  ۴۱۹۰۶۵۴  ۳۱۲۱۶۰۵  ۲۴۰۱۶۶۲  ۱۹۵۷۹۸۲.................................................................................................................................................  شهري

  ۹۳۸۲۲۶  ۷۳۳۳۵۰  ۵۴۴۳۰۹  ۴۱۲۱۸۲................................................................................................................................  روستايي

  ۲۱۴۸۲  ۱۶۵۰۸  ۱۲۹۶۹  ۱۷۱۶۷................................  خانوارها خدمت در انتفاعي غير موسسات نهايي مصرف هزينه

          ) ۱۳۷۶ سال ثابت قيمت به( 

  ۴۲۰۴۴۵  ۴۱۳۶۹۲  ۴۱۵۵۶۲  ۴۰۱۱۸۵................................................................................................................  جمع

  ۴۱۸۷۷۴  ۴۱۲۰۳۶  ۴۱۳۸۶۴  ۳۹۸۴۹۸................................................................................................  خانوارها نهايي مصرف هزينه

  ۳۲۰۹۴۸  ۳۳۳۱۶۲  ۳۵۲۳۵۵  ۳۳۷۰۸۷.................................................................................................................................................  شهري

  ۹۷۸۲۶  ۷۸۸۷۴  ۶۱۵۰۹  ۶۱۴۱۱................................................................................................................................  روستايي

  ۱۶۷۱  ۱۶۵۶  ۱۶۹۹  ۲۶۸۸................................  خانوارها خدمت در انتفاعي غير موسسات نهايي مصرف هزينه

  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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  )ريال ميليارد(                                                                        COFOG بندي طبقه حسب بر دولت نهايي مصرف هاي هزينه-٢٣-٩
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح           

                  )جاري هاي قيمت به(

  ۹۱۱۶۴۰  ۷۴۳۴۲۴  ۶۸۱۷۲۱  ۵۲۴۵۵۷  ۴۶۳۹۵۸  ۳۰۶۰۸۷  ۹۷۲۷۱  ۳۶۳۵۷................................................................   جمع          

  ۳۰۱۱۱  ۳۰۷۵۱  ۲۴۷۹۳  ۱۵۶۷۴  ۲۱۳۵۹  ۱۷۹۳۳  ۵۶۹۹  ۲۳۰۲................................................................   عمومي امور خدمات

  ۱۳۵۷۸۹  ۱۰۸۰۲۴  ۱۳۹۹۵۶  ۷۱۹۹۵  ۴۹۸۸۱  ۳۵۹۶۸  ۱۹۸۳۳  ۵۷۴۴................................................................................................  دفاع

  ۵۱۳۹۸  ۴۰۰۷۶  ۴۲۴۰۱  ۳۹۳۱۰  ۲۷۷۴۶  ۱۸۸۷۸  ۶۹۱۸  ۱۸۲۲................................................................   عمومي امنيت و نظم

  ۴۴۴۰۷  ۳۵۷۰۸  ۳۰۳۵۵  ۴۸۲۲۶  ۵۲۶۹۴  ۲۶۷۱۵  ۸۶۶۴  ۴۶۰۲................................................................   اقتصادي امور

  ۷۷۶  ۱۰۴۸  ۷۱۹  ۴۲۳  ۴۴۰  ۴۲۰  ۲۷۱  ۵۸................................................................   زيست محيط حفاظت

  ۸۱۲۶  ۶۳۷۲  ۴۶۳۴  ۲۸۱۳  ۳۲۵۸  ۳۰۷۴  ۱۹۳۳  ۱۳۳۵................................................................   شهري تسهيالت و مسكن

  ۱۰۴۸۲۶  ۸۸۰۳۸  ۷۹۴۵۵  ۶۲۳۱۶  ۴۸۱۵۰  ۳۶۷۱۷  ۱۲۳۱۷  ۳۸۷۹................................................................................................  بهداشت

  ۶۵۸۳۵  ۴۸۸۸۵  ۴۸۰۹۲  ۳۲۹۲۶  ۲۵۲۶۹  ۱۱۱۶۴  ۳۶۴۶  ۱۴۴۲................................................................   مذهب و فرهنگ تفريح،

  ۲۰۴۵۸۴  ۱۷۳۵۹۷  ۱۴۹۸۶۵  ۱۱۷۵۸۳  ۱۲۰۶۹۹  ۱۰۲۹۰۶  ۲۵۵۴۰  ۹۵۲۱................................................................................................  آموزش

  ۱۳۷۳۴۲  ۱۱۸۹۴۸  ۹۵۷۸۵  ۷۹۸۲۴  ۶۷۴۱۰  ۲۴۰۷۴  ۶۸۱۱  ۲۷۳۵................................................................   اجتماعي حمايت

  ۱۲۸۴۴۷  ۹۱۹۷۷  ۶۵۶۶۵  ۵۳۴۶۷  ۴۷۰۵۴  ۲۸۲۳۷  ۵۶۳۹  ۲۹۱۸................................................................  ها شهرداري

                  )۱۳۷۶ سال ثابت هاي قيمت به(

  ۵۷۳۹۸  ۵۷۱۹۲  ۶۵۳۱۳  ۶۲۲۷۱  ۶۲۸۶۳  ۶۴۰۹۲  ۴۸۹۴۲  ۴۲۳۳۸................................................................    جمع      

  ۲۵۸۵  ۳۵۷۳  ۳۵۰۰  ۲۶۴۴  ۳۸۸۳  ۵۰۶۸  ۳۱۵۰  ۲۴۸۳................................................................   عمومي امور خدمات

  ۹۵۳۹  ۹۲۰۹  ۱۵۱۱۵  ۱۰۰۴۳  ۸۶۹۵  ۹۶۴۱  ۸۳۴۴  ۷۱۱۷................................................................................................  دفاع

  ۲۷۵۱  ۲۷۱۶  ۳۶۷۷  ۴۲۴۹  ۳۳۵۵  ۳۹۸۴  ۳۳۷۲  ۲۲۵۲................................................................   عمومي امنيت و نظم

  ۳۸۱۲  ۴۱۴۹  ۴۲۸۵  ۸۱۳۶  ۹۵۷۹  ۷۵۵۰  ۴۷۸۸  ۴۹۶۵................................................................   اقتصادي امور

  ۶۷  ۱۲۲  ۱۰۱  ۷۱  ۸۰  ۱۱۹  ۱۵۰  ۶۳................................................................   زيست محيط حفاظت

  ۵۹۳  ۶۲۴  ۶۰۸  ۴۷۵  ۵۹۷  ۸۴۷  ۱۰۰۸  ۱۲۵۱................................................................   شهري تسهيالت و مسكن

  ۳۲۳۴  ۳۳۷۵  ۳۵۷۵  ۳۶۹۱  ۳۵۷۸  ۵۸۰۵  ۵۶۷۸  ۴۵۹۸................................................................................................  بهداشت

  ۵۶۶۸  ۵۴۲۲  ۷۰۴۹  ۵۶۶۸  ۵۰۵۷  ۳۴۷۷  ۲۱۱۹  ۱۷۲۳................................................................   مذهب و فرهنگ تفريح،

  ۱۳۲۳۸  ۱۲۰۷۵  ۱۲۳۵۳  ۱۱۶۱۴  ۱۳۰۰۶  ۱۶۰۰۷  ۱۳۱۵۸  ۱۲۲۳۳................................................................................................  آموزش

  ۶۵۳۷  ۶۹۱۵  ۶۴۲۹  ۶۶۴۴  ۶۴۱۳  ۳۸۱۸  ۴۲۳۴  ۲۹۱۹................................................................   اجتماعي حمايت

  ۹۳۷۴  ۹۰۱۲  ۸۶۲۱  ۹۰۳۴  ۸۶۲۰  ۷۷۷۸  ۲۹۴۱  ۲۷۳۵................................................................  ها شهرداري

  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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 دسصذ 1398:  سْن استاى دس هحصَل ًاخالص داخلي بِ قيوت ّاي جاسي  -3-83
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( : 1376بِ قيوت ّاي ثابت سال ) COFOGّضيٌِ ّاي  هصشف ًْايي دٍلت بش حسب طبقِ بٌذي  -4-83
سيال ّضاسهيلياسد  
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)ريال ميليارد(                 خصوصي و عمومي هاي بخش برحسب تجهيزات و آالت ماشين در ناخالص ثابت سرمايه تشكيل-٢٣-١٠   
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح         

                  ) جاري هاي قيمت به( 

  ۵۳۹۵۳۰  ۴۳۵۷۸۴  ۵۲۰۳۸۰  ۴۵۳۲۰۸  ۴۱۳۴۷۵  ۲۵۷۶۰۷  ۹۰۱۰۸  ۲۲۵۴۷.........................................................  جمع

  ۲۸۱۴۴۰  ۲۲۷۱۵۷  ۲۷۲۷۴۶  ۲۳۵۷۲۷  ۲۱۳۶۱۳  ۱۳۷۱۱۵  ۴۹۵۳۱  ۱۱۱۶۵.......................................................   عمومي بخش

  ۲۶۰۲۷  ۲۰۶۹۳  ۲۷۶۷۹  ۲۰۵۰۲  ۱۵۸۲۴  ۱۷۸۷۲  ۹۳۷۴  ۳۵۷۳..................................................................................   دولت

  ۲۵۵۴۱۴  ۲۰۶۴۶۴  ۲۴۵۰۶۶  ۲۱۵۲۲۶  ۱۹۷۷۹۰  ۱۱۹۲۴۳  ۴۰۱۵۶  ۷۵۹۲............................................................   دولتي هاي شركت

  ۲۵۸۰۹۰  ۲۰۸۶۲۷  ۲۴۷۶۳۴  ۲۱۷۴۸۰  ۱۹۹۸۶۲  ۱۲۰۴۹۲  ۴۰۵۷۷  ۱۱۳۸۲....................................................   خصوصي بخش

                  )۱۳۷۶ سال ثابت هاي قيمت به(

  ۷۱۱۷۱  ۸۳۶۸۲  ۱۳۱۷۵۷  ۱۲۷۳۴۱  ۱۲۱۱۱۶  ۹۶۶۵۰  ۴۵۳۴۶  ۲۵۰۱۷.........................................................  جمع

  ۳۷۱۲۶  ۴۳۶۲۰  ۶۹۰۵۷  ۶۶۲۳۴  ۶۲۵۷۲  ۵۱۴۴۳  ۲۴۹۲۶  ۱۲۳۸۸........................................................  عمومي بخش

  ۳۴۳۳  ۳۹۷۴  ۷۰۰۸  ۵۷۶۱  ۴۶۳۵  ۶۷۰۵  ۴۷۱۷  ۳۹۶۴..................................................................................   دولت

  ۳۳۶۹۲  ۳۹۶۴۷  ۶۲۰۴۹  ۶۰۴۷۳  ۵۷۹۳۷  ۴۴۷۳۸  ۲۰۲۰۸  ۸۴۲۴.............................................................  دولتي هاي شركت

  ۳۴۰۴۵  ۴۰۰۶۲  ۶۲۶۹۹  ۶۱۱۰۷  ۵۸۵۴۴  ۴۵۲۰۷  ۲۰۴۲۰  ۱۲۶۲۹....................................................   خصوصي بخش

  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
  
  
  )ريال ميليارد(                                   خصوصي و عمومي هاي بخش برحسب ساختمان در ناخالص ثابت سرمايه تشكيل -٢٣-١١

  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح         

                  ) جاري هاي قيمت به( 

  ۱۰۸۸۳۰۱  ۸۹۸۴۷۸  ۷۹۴۸۹۳  ۶۵۵۶۷۳  ۶۳۶۰۲۴  ۲۶۰۰۴۴  ۷۷۵۸۶  ۳۲۰۶۰................................................................  جمع

  ۶۵۰۳۴۱  ۵۵۲۶۷۱  ۵۲۱۳۷۶  ۴۰۸۶۷۲  ۳۹۵۴۸۹  ۱۶۹۱۱۶  ۴۴۸۷۲  ۲۲۰۳۶................................................................   عمومي بخش

  ۲۱۱۰۲۶  ۱۴۸۲۲۲  ۲۱۳۳۷۱  ۱۹۸۰۲۱  ۱۵۹۵۱۹  ۵۶۶۱۱  ۱۹۹۰۰  ۱۰۳۰۹................................................................................................   دولت

  ۴۳۹۳۱۵  ۴۰۴۴۵۰  ۳۰۸۰۰۵  ۲۱۰۶۵۰  ۲۳۵۹۷۱  ۱۱۲۵۰۵  ۲۴۹۷۲  ۱۱۷۲۷................................................................   دولتي هاي شركت

  ۴۳۷۹۶۰  ۳۴۵۸۰۶  ۲۷۳۵۱۷  ۲۴۷۰۰۲  ۲۴۰۵۳۵  ۹۰۹۲۸  ۳۲۷۱۴  ۱۰۰۲۴................................................................   خصوصي بخش

                  )۱۳۷۶ سال ثابت هاي قيمت به(

  ۶۵۹۳۳  ۷۲۰۳۳  ۸۵۱۱۶  ۸۰۱۰۹  ۸۳۹۵۳  ۶۱۶۷۹  ۴۸۱۰۶  ۳۸۴۶۸................................................................  جمع

  ۳۸۶۷۵  ۴۳۵۳۹  ۵۷۳۸۸  ۵۲۷۲۲  ۵۵۹۰۱  ۴۱۳۹۷  ۲۷۸۲۲  ۲۶۴۴۰................................................................  عمومي بخش

  ۱۲۵۴۹  ۱۱۶۷۷  ۲۳۴۸۶  ۲۵۵۴۶  ۲۲۵۴۸  ۱۳۸۵۷  ۱۲۳۳۹  ۱۲۳۶۹................................................................................................   دولت

  ۲۶۱۲۶  ۳۱۸۶۲  ۳۳۹۰۲  ۲۷۱۷۶  ۳۳۳۵۴  ۲۷۵۳۹  ۱۵۴۸۴  ۱۴۰۷۱................................................................  دولتي هاي شركت

  ۲۷۲۵۸  ۲۸۴۹۴  ۲۷۷۲۸  ۲۷۳۸۷  ۲۸۰۵۲  ۲۰۲۸۲  ۲۰۲۸۴  ۱۲۰۲۷................................................................   خصوصي بخش

  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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854 

  

  )ريال ميليارد(                                                                                                            خدماتو  كاالها واردات و صادرات -٢٣-١٢
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح           

                  ) جاري قيمت به( 
  ۶۰۲۶۰۳  ۳۵۷۳۴۳  ۷۳۴۱۸۸  ۲۹۶۸۹۴  ۱۵۱۵۸۰  ۱۸۱۵۲۶  ۶۵۸۵  ۱۳۸۵۰................................................................   صادرات خالص

  ۲۳۳۵۰۸۶  ۱۴۷۳۳۵۴  ۱۶۳۱۶۱۴  ۱۲۲۱۸۴۹  ۹۳۵۲۶۷  ۷۳۳۸۱۰  ۶۷۶۷۱  ۴۸۹۸۲...................................................   صادرات          
  ۲۱۷۱۲۵۴  ۱۳۶۶۶۷۸  ۱۵۳۷۱۹۲  ۱۱۲۴۷۷۶  ۸۵۲۷۲۴  ۶۵۵۱۶۳  ۴۴۹۹۰  ۴۷۶۹۹................................................................   كاالها
  ۱۰۶۷۱۴۶  ۶۴۴۸۵۲  ۱۰۰۷۹۴۳  ۷۸۶۵۵۲  ۵۹۸۳۰۰  ۵۰۸۲۲۲  ۳۳۹۴۰  ۳۷۲۵۳................................................................   گاز و نفت

  ۲۵۵۸۷۷  ۱۲۷۰۷۳  ۱۳۱۹۵۴  ۸۹۰۵  ۶۰۹۸  ۸۰۴۸  ۶۳۸  ۵۰۶................................................................   گازي مايعات
  ۸۴۸۲۳۱  ۵۹۴۷۵۳  ۳۹۷۲۹۵  ۳۲۹۳۱۹  ۲۴۸۳۲۶  ۱۳۸۸۹۳  ۱۰۴۱۲  ۹۹۴۰......................................................................................ساير

  ۱۶۳۸۳۲  ۱۰۶۶۷۷  ۹۴۴۲۲  ۹۷۰۷۲  ۸۲۵۴۳  ۷۸۶۴۷  ۲۲۶۸۱  ۱۲۸۳................................................................  خدمات
  ۷۰۹۵۴  ۴۷۴۹۶  ۳۹۵۳۰  ۵۲۵۳۹  ۴۵۵۶۳  ۴۲۳۸۳  ۷۷۰۱  ۱۲۱۲............................................................   نقل و حمل كرايه
  ۹۲۸۷۸  ۵۹۱۸۱  ۵۴۸۹۲  ۴۵۰۳۷  ۳۶۹۸۰  ۳۶۲۶۴  ۱۴۹۸۰  ۷۰......................................................................................ساير

  ۱۷۳۲۴۸۳  ۱۱۱۶۰۱۱  ۸۹۷۴۲۵  ۹۲۴۹۵۵  ۷۸۳۶۸۷  ۵۵۲۲۸۴  ۶۱۰۸۶  ۳۵۱۳۱.....................................................   واردات          
  ۱۴۰۲۳۰۶  ۹۱۳۸۶۰  ۷۱۱۹۳۵  ۷۲۱۲۷۳  ۵۹۷۰۳۷  ۴۲۸۲۳۵  ۳۲۳۷۲  ۳۰۸۵۲................................................................   كاالها
  ۳۳۰۱۷۷  ۲۰۲۱۵۲  ۱۸۵۴۹۰  ۲۰۳۶۸۲  ۱۸۶۶۵۰  ۱۲۴۰۵۰  ۲۸۷۱۴  ۴۲۷۹................................................................   خدمات
  ۷۳۶۲۴  ۴۹۲۳۳  ۳۸۴۶۳  ۵۹۸۶۴  ۵۹۵۸۵  ۲۲۵۸۰  ۱۲۳۷۰  ۳۶۲۹............................................................   نقل و حمل كرايه
  ۲۵۶۵۵۳  ۱۵۲۹۱۹  ۱۴۷۰۲۷  ۱۴۴۴۶۴  ۱۲۷۰۶۵  ۱۰۱۴۷۰  ۱۶۳۴۴  ۶۵۱....................................................................................   ساير

  
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح           

         ) ١٣٧٦به قيمت هاي ثابت سال ( 

 ٤٨٧٥٩ ٣٩١٨٠ ٣٧٧٤٦ ١٨٢٤٠٢- ١٥٠٠٧٧- ٩٤٧٧٤- ٣٤٦٥- ١٣٢١٨................................................................  .خالص صادرات 

 ١١٢٢٦٥ ١٠٦٢٥٦ ١٢٧٣٩٨ ١٠٧٩١٣ ٩٩٥٩٥ ١٠٣٦٣٧ ٢٩٦١٩ ٥١٤٦٧.......................................................  صادرات         

 ٨٩٢٧٢ ٨٥٥١٨ ١٠٥٨١٥ ٨٥١٧٨ ٧٨٧١٦ ٧٢٥٤٨ ١٥٣٦٣ ٤٩٨٨٧...................................................................................  كاالها

 ٢٥٧٨٥ ٢٩٠٧٥ ٣٢٢٤٣ ٣٧٥٣٤ ٣٨٦٥٠ ٤١٠٠٠ ١٠٥٥٨ ٣٨٥٠٠................................................................  نفت و گاز 

 ٢٥٩٩١ ٢٤٣٦٧ ٢٥٥٧٧ ٢٢٠٩ ٢٠٢٩ ٢٦٧٨ ٣٣٣ ٦٧٥................................................................  مايعات گازي

 ٣٧٤٩٦ ٣٢٠٧٥ ٤٧٩٩٥ ٤٥٤٣٦ ٣٨٠٣٧ ٢٨٨٧٠ ٤٤٧٣ ١٠٧١١......................................................................................ساير

 ٢٢٩٩٣ ٢٠٧٣٨ ٢١٥٨٣ ٢٢٧٣٥ ٢٠٨٧٨ ٣١٠٨٩ ١٤٢٥٧ ١٥٨٠................................................................  خدمات

 ٦٨٩٥ ٦٠١٦ ٥٧١٥ ٨٥١١ ٧٩٢٦ ١٠٨٠٧ ٣٣٧٨ ١٤٩٥...........................................................  .كرايه حمل و نقل 

 ١٦٠٩٨ ١٤٧٢١ ١٥٨٦٨ ١٤٢٢٤ ١٢٩٥٢ ٢٠٢٨٢ ١٠٨٧٩ ٨٥......................................................................................ساير

 ٦٣٥٠٦ ٦٧٠٧٦ ٨٩٦٥١ ٢٩٠٣١٥ ٢٤٩٦٧٢ ١٩٨٤١١ ٣٣٠٨٥ ٣٨٢٤٩........................................................  واردات         

 ٤٦٧٧٤ ٥٠٤٥٦ ٧٢٨٦٣ ٢٦٨٨٨٨ ٢٢٦٧٥٢ ١٧٣٦٢٤ ٢٠٠١٥ ٣٢٩٦٢................................................................  كاالها 

 ١٦٧٣٢ ١٦٦١٩ ١٦٧٨٨ ٢١٤٢٧ ٢٢٩٢٠ ٢٤٧٨٧ ١٣٠٧٠ ٥٢٨٧................................................................  خدمات

 ٤٨٦٣ ٥٧٢٠ ٥٥٦٠ ٩٦٩٨ ١٠٣٦٦ ٥٧٥٨ ٥٤٢٦ ٤٤٧٤..............................................................  كرايه حمل و نقل

 ١١٨٦٩ ١٠٨٩٩ ١١٢٢٨ ١١٧٢٩ ١٢٥٥٤ ١٩٠٢٩ ٧٦٤٤ ٨١٣......................................................................................ساير

  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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٨٥٥ 

  )ريال ميليارد(                                                                                                                                   كل تقاضاي و عرضه -۱۳-۲۳
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح        

                  ) جاري قيمت به( 

  ۱۸۰۱۷۴۲۲  ۱۳۲۳۸۴۵۷  ۱۰۹۸۰۶۴۵  ۸۶۶۳۷۳۲  ۷۰۵۷۰۴۵  ۴۲۴۷۹۸۴  ۱۲۲۰۴۲۳  ۴۴۳۳۹۲................................   كل عرضه               

  ۱۷۳۲۴۸۳  ۱۱۱۶۰۱۱  ۸۹۷۴۲۵  ۹۲۴۹۵۵  ۷۸۳۶۸۷  ۵۵۲۲۸۴  ۶۱۰۸۶  ۳۵۱۳۱................................   واردات          

  ۱۴۰۲۳۰۶  ۹۱۳۸۶۰  ۷۱۱۹۳۵  ۷۲۱۲۷۳  ۵۹۷۰۳۷  ۴۲۸۲۳۵  ۳۲۳۷۲  ۳۰۸۵۲................................................................   كاالها

  ۳۳۰۱۷۷  ۲۰۲۱۵۲  ۱۸۵۴۹۰  ۲۰۳۶۸۲  ۱۸۶۶۵۰  ۱۲۴۰۵۰  ۲۸۷۱۴  ۴۲۷۹................................................................  خدمات

  ۱۶۲۳۲۲۳۹  ۱۲۰۵۴۲۲۶  ۱۰۰۱۸۰۰۲  ۷۶۷۸۶۶۸  ۶۲۴۲۵۹۴  ۳۶۹۹۰۴۰  ۱۱۵۶۵۵۹  ۴۱۰۳۴۷................................   ستانده          

  ۶۲۳۵۸۵۲  ۴۷۰۱۶۴۴  ۳۷۴۳۵۹۸  ۲۸۸۲۹۱۵  ۲۳۷۹۱۳۴  ۱۳۱۳۰۲۴  ۴۲۵۴۲۹  ۱۴۸۸۱۸................................................................   واسطه مصرف

  ۹۹۹۶۳۸۷  ۷۳۵۲۵۸۲  ۶۲۷۴۴۰۴  ۴۷۹۵۷۵۳  ۳۸۶۳۴۶۰  ۲۳۸۶۰۱۶  ۷۳۱۱۳۰  ۲۶۱۵۲۹................................................................   افزوده ارزش 

  ۵۲۷۰۱  ۶۸۲۲۰  ۶۵۲۱۷  ۶۰۱۰۹  ۳۰۷۶۴  -۳۳۴۱  ۲۷۷۹  -۲۰۸۷................................   واردات بر ماليات خالص       

  ۱۸۰۱۷۴۲۲  ۱۳۲۳۸۴۵۷  ۱۰۹۸۰۶۴۵  ۸۶۶۳۷۳۲  ۷۰۵۷۰۴۵  ۴۲۴۷۹۸۴  ۱۲۲۰۴۲۳  ۴۴۳۳۹۲................................   كل تقاضاي               

  ۱۱۷۸۱۵۷۰  ۸۵۳۶۸۱۳  ۷۲۳۷۰۴۷  ۵۷۸۰۸۱۷  ۴۶۷۷۹۱۱  ۲۹۳۴۹۵۹  ۷۹۴۹۹۵  ۲۹۴۵۷۴................................   نهايي تقاضاي          

  ۶۲۳۵۸۵۲  ۴۷۰۱۶۴۴  ۳۷۴۳۵۹۸  ۲۸۸۲۹۱۵  ۲۳۷۹۱۳۴  ۱۳۱۳۰۲۴  ۴۲۵۴۲۹  ۱۴۸۸۱۸................................   واسطه تقاضاي          

 سال ثابت هاي قيمت به(
۱۳۷۶(  

                

  ۱۱۳۳۶۲۹  ۱۱۵۲۹۷۱  ۱۲۵۹۶۱۶  ۱۴۲۵۳۱۸  ۱۳۲۲۸۷۶  ۱۱۲۰۵۲۰  ۶۳۸۹۵۳  ۵۱۶۵۶۰................................   كل عرضه               

  ۶۳۵۰۶  ۶۷۰۷۶  ۸۹۶۵۱  ۲۹۰۳۱۵  ۲۴۹۶۷۲  ۱۹۸۴۱۱  ۳۳۰۸۵  ۳۸۲۴۹................................   واردات          

  ۴۶۷۷۴  ۵۰۴۵۶  ۷۲۸۶۳  ۲۶۸۸۸۸  ۲۲۶۷۵۲  ۱۷۳۶۲۴  ۲۰۰۱۵  ۳۲۹۶۲................................................................   كاالها

  ۱۶۷۳۲  ۱۶۶۱۹  ۱۶۷۸۸  ۲۱۴۲۷  ۲۲۹۲۰  ۲۴۷۸۷  ۱۳۰۷۰  ۵۲۸۷................................................................  خدمات

  ۱۰۶۵۸۰۷  ۱۰۷۸۳۶۳  ۱۱۶۰۶۳۲  ۱۱۲۳۴۵۴  ۱۰۶۷۵۱۹  ۹۲۳۰۵۴  ۶۰۴۳۹۱  ۴۸۰۷۲۴................................   ستانده          

  ۴۶۶۳۴۱  ۴۶۹۷۴۱  ۵۲۱۲۲۴  ۵۰۸۴۷۲  ۴۸۵۳۰۸  ۳۹۷۹۶۳  ۲۳۹۴۵۹  ۱۷۳۹۸۱................................................................   واسطه مصرف

  ۵۹۹۴۶۶  ۶۰۸۶۲۲  ۶۳۹۴۰۸  ۶۱۴۹۸۲  ۵۸۲۲۱۱  ۵۲۵۰۹۱  ۳۶۴۹۳۳  ۳۰۶۷۴۳................................................................   افزوده ارزش 

  ۴۳۱۷  ۷۵۳۲  ۹۳۳۳  ۱۱۵۴۸  ۵۶۸۶  -۹۴۴  ۱۴۷۷  -۲۴۱۲................................   واردات بر ماليات خالص       

  ۱۱۳۳۶۲۹  ۱۱۵۲۹۷۱  ۱۲۵۹۶۱۶  ۱۴۲۵۳۱۸  ۱۳۲۲۸۷۶  ۱۱۲۰۵۲۰  ۶۳۸۹۵۳  ۵۱۶۵۶۰................................   كل تقاضاي               

  ۶۶۷۲۸۹  ۶۸۳۲۳۰  ۷۳۸۳۹۳  ۹۱۶۸۴۶  ۸۳۷۵۶۸  ۷۲۲۵۵۸  ۳۹۹۴۹۵  ۳۴۲۵۷۹................................   نهايي تقاضاي          

  ۴۶۶۳۴۱  ۴۶۹۷۴۱  ۵۲۱۲۲۴  ۵۰۸۴۷۲  ۴۸۵۳۰۸  ۳۹۷۹۶۳  ۲۳۹۴۵۹  ۱۷۳۹۸۱................................   واسطه تقاضاي          

  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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  )ريال ميليارد(                                                                                                                       خدمات و كاالها حساب -٢٣-١٤
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح           

                  ) جاري قيمت به( 
  ۱۸۰۱۷۴۲۲  ۱۳۲۳۸۴۵۷  ۱۰۹۸۰۶۴۵  ۸۶۶۳۷۳۲  ۷۰۵۷۰۴۵  ۴۲۴۷۹۸۴  ۱۲۲۰۴۲۳  ۴۴۳۳۹۲................................................................  منابع        

  ۱۶۲۳۲۲۳۹  ۱۲۰۵۴۲۲۶  ۱۰۰۱۸۰۰۲  ۷۶۷۸۶۶۸  ۶۲۴۲۵۹۴  ۳۶۹۹۰۴۰  ۱۱۵۶۵۵۹  ۴۱۰۳۴۷................................................................ ستانده     
  ۸۱۲۳۰  ۷۹۷۲۳  ۷۵۷۷۸  ۷۲۵۹۱  ۵۹۰۴۱  ۴۱۳۶۳  ۱۲۲۹۱  ۳۱۱۰................................ واردات بر ماليات     
  - ۲۸۵۲۹  - ۱۱۵۰۴  - ۱۰۵۶۱  - ۱۲۴۸۲  - ۲۸۲۷۷  - ۴۴۷۰۴  -۹۵۱۳  -۵۱۹۷................................   واردات بر يارانه     
  ۱۷۳۲۴۸۳  ۱۱۱۶۰۱۱  ۸۹۷۴۲۵  ۹۲۴۹۵۵  ۷۸۳۶۸۷  ۵۵۲۲۸۴  ۶۱۰۸۶  ۳۵۱۳۱................................   خدمات و كاالها واردات     

  ۱۴۰۲۳۰۶  ۹۱۳۸۶۰  ۷۱۱۹۳۵  ۷۲۱۲۷۳  ۵۹۷۰۳۷  ۴۲۸۲۳۵  ۳۲۳۷۲  ۳۰۸۵۲................................................................   كاالها واردات
  ۳۳۰۱۷۷  ۲۰۲۱۵۲  ۱۸۵۴۹۰  ۲۰۳۶۸۲  ۱۸۶۶۵۰  ۱۲۴۰۵۰  ۲۸۷۱۴  ۴۲۷۹................................................................   خدمات واردات

  ۱۸۰۱۷۴۲۲  ۱۳۲۳۸۴۵۷  ۱۰۹۸۰۶۴۵  ۸۶۶۳۷۳۲  ۷۰۵۷۰۴۵  ۴۲۴۷۹۸۴  ۱۲۲۰۴۲۳  ۴۴۳۳۹۲................................................................  مصارف      
  ۶۲۳۵۸۵۲  ۴۷۰۱۶۴۴  ۳۷۴۳۵۹۸  ۲۸۸۲۹۱۵  ۲۳۷۹۱۳۴  ۱۳۱۳۰۲۴  ۴۲۵۴۲۹  ۱۴۸۸۱۸............................................................ واسطه مصرف     
  ۶۰۶۲۰۰۱  ۴۶۱۴۸۸۷  ۳۶۴۰۶۶۲  ۲۹۱۱۸۸۸  ۲۴۴۸۲۸۵  ۱۴۶۷۴۵۷  ۵۱۳۴۴۳  ۱۸۷۷۱۱................................   واقعي نهايي مصرف     

  ۵۵۴۷۶۱۲  ۴۲۰۲۲۴۰  ۳۲۲۸۳۹۸  ۲۵۶۲۳۸۶  ۲۱۹۰۴۷۸  ۱۳۰۶۲۸۳  ۴۵۶۹۶۴  ۱۶۵۰۷۱................................   واقعي فردي مصرف
  ۵۱۴۳۸۹  ۴۱۲۶۴۷  ۴۱۲۲۶۴  ۳۴۹۵۰۲  ۲۵۷۸۰۸  ۱۶۱۱۷۴  ۵۶۴۷۹  ۲۲۶۴۰................................   واقعي جمعي مصرف

  ۱۶۹۷۰۰۳  ۱۳۹۵۸۳۳  ۱۳۵۸۱۵۳  ۱۱۴۲۴۷۳  ۱۰۷۷۱۹۸  ۵۳۲۸۱۰  ۱۷۴۰۸۰  ۵۵۹۲۶................................   ناخالص ثابت سرمايه تشكيل     
 واگذاري يا فروش منهاي تحصيل
  ۱۶۴۳۸۶۸  ۱۳۵۱۹۲۳  ۱۳۱۳۰۱۰  ۱۱۰۱۳۵۶  ۱۰۴۲۷۲۰  ۵۱۲۴۱۲  ۱۷۰۶۴۶  ۵۴۷۷۶................................   ملموس هاي دارايي
 هاي دارايي مالكيت انتقال هزينه
  ۵۳۱۳۵  ۴۳۹۱۰  ۴۵۱۴۴  ۴۱۱۱۷  ۳۴۴۷۸  ۲۰۳۹۸  ۳۴۳۳  ۱۱۵۰................................................................   مالي غير
 و انبار موجودي تغييرات     

  ۱۶۸۷۴۸۱  ۱۰۵۲۷۳۸  ۶۰۶۶۱۸  ۵۰۴۶۰۷  ۲۱۷۱۶۰  ۲۰۰۸۸۲  ۳۹۸۰۲  ۱۹۵۵...............................................................   آماري اشتباهات
  ۲۳۳۵۰۸۶  ۱۴۷۳۳۵۴  ۱۶۳۱۶۱۴  ۱۲۲۱۸۴۹  ۹۳۵۲۶۷  ۷۳۳۸۱۰  ۶۷۶۷۱  ۴۸۹۸۲................................    خدمات و كاالها صادرات     

  ۲۱۷۱۲۵۴  ۱۳۶۶۶۷۸  ۱۵۳۷۱۹۲  ۱۱۲۴۷۷۶  ۸۵۲۷۲۴  ۶۵۵۱۶۳  ۴۴۹۹۰  ۴۷۶۹۹................................................................   كاالها صادرات
  ۱۶۳۸۳۲  ۱۰۶۶۷۷  ۹۴۴۲۲  ۹۷۰۷۲  ۸۲۵۴۳  ۷۸۶۴۷  ۲۲۶۸۱  ۱۲۸۳...............................................................   خدمات صادرات

  

  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح           
                  ) ۱۳۷۶ سال ثابت هاي قيمت به( 

  ۱۱۳۳۶۲۹  ۱۱۵۲۹۷۱  ۱۲۵۹۶۱۶  ۱۴۲۵۳۱۸  ۱۳۲۲۸۷۶  ۱۱۲۰۵۲۰  ۶۳۸۹۵۳  ۵۱۶۵۶۰................................................................  منابع        
  ۱۰۶۵۸۰۷  ۱۰۷۸۳۶۳  ۱۱۶۰۶۳۲  ۱۱۲۳۴۵۴  ۱۰۶۷۵۱۹  ۹۲۳۰۵۴  ۶۰۴۳۹۱  ۴۸۰۷۲۴................................................................ ستانده     
  ۶۶۵۳  ۸۸۰۲  ۱۰۸۴۴  ۱۳۹۴۷  ۱۰۹۱۲  ۱۱۶۸۵  ۶۵۳۴  ۳۵۹۵....................................................... واردات بر ماليات     
  -۲۳۳۷  -۱۲۷۰  -۱۵۱۱  -۲۳۹۸  - ۵۲۲۶  - ۱۲۶۲۸  -۵۰۵۷  - ۶۰۰۸.........................................................   واردات بر يارانه     
  ۶۳۵۰۶  ۶۷۰۷۶  ۸۹۶۵۱  ۲۹۰۳۱۵  ۲۴۹۶۷۲  ۱۹۸۴۱۱  ۳۳۰۸۵  ۳۸۲۴۹................................   خدمات و كاالها واردات     

  ۴۶۷۷۴  ۵۰۴۵۶  ۷۲۸۶۳  ۲۶۸۸۸۸  ۲۲۶۷۵۲  ۱۷۳۶۲۴  ۲۰۰۱۵  ۳۲۹۶۲................................................................   كاالها واردات
  ۱۶۷۳۲  ۱۶۶۱۹  ۱۶۷۸۸  ۲۱۴۲۷  ۲۲۹۲۰  ۲۴۷۸۷  ۱۳۰۷۰  ۵۲۸۷................................................................   خدمات واردات

  ۱۱۳۳۶۲۹  ۱۱۵۲۹۷۱  ۱۲۵۹۶۱۶  ۱۴۲۵۳۱۸  ۱۳۲۲۸۷۶  ۱۱۲۰۵۲۰  ۶۳۸۹۵۳  ۵۱۶۵۶۰................................................................  مصارف      
  ۴۶۶۳۴۱  ۴۶۹۷۴۱  ۵۲۱۲۲۴  ۵۰۸۴۷۲  ۴۸۵۳۰۸  ۳۹۷۹۶۳  ۲۳۹۴۵۹  ۱۷۳۹۸۱............................................................ واسطه مصرف     
  ۴۷۷۸۴۳  ۴۷۰۸۸۴  ۴۸۰۸۷۵  ۴۶۳۴۵۶  ۴۴۱۶۱۳  ۴۱۶۷۵۰  ۲۸۳۷۸۰  ۲۲۰۹۱۴................................   واقعي نهايي مصرف     

  ۴۴۱۱۴۶  ۴۳۳۷۲۷  ۴۳۵۰۹۶  ۴۱۶۲۵۲  ۳۹۹۹۹۵  ۳۷۶۳۰۴  ۲۵۵۹۰۶  ۱۹۵۲۹۳.........................................................   واقعي فردي مصرف
  ۳۶۶۹۷  ۳۷۱۵۷  ۴۵۷۷۹  ۴۷۲۰۴  ۴۱۶۱۸  ۴۰۴۴۶  ۲۷۸۷۴  ۲۵۶۲۱.......................................................   واقعي جمعي مصرف

  ۱۴۴۸۳۲  ۱۶۴۷۷۷  ۲۲۴۷۳۸  ۲۱۴۱۲۸  ۲۱۰۹۷۲  ۱۶۳۲۹۳  ۹۷۳۰۴  ۶۴۹۰۱................................   ناخالص ثابت سرمايه تشكيل     
 واگذاري يا فروش منهاي تحصيل
  ۱۳۶۲۶۲  ۱۵۶۲۷۲  ۲۱۱۸۶۰  ۲۰۱۶۲۱  ۱۹۸۸۹۶  ۱۵۱۸۸۵  ۹۴۸۱۱  ۶۳۵۰۵..........................................................   ملموس هاي دارايي
 غير هاي دارايي مالكيت انتقال هزينه
  ۸۵۷۰  ۱۰۵۸۱  ۱۲۸۷۸  ۱۲۱۰۶  ۱۲۰۷۶  ۱۱۴۰۸  ۲۴۹۳  ۱۳۹۶................................................................   مالي
 و انبار موجودي تغييرات     

  - ۶۷۶۵۲  - ۵۸۶۸۷  - ۹۴۶۱۹  ۱۳۱۳۴۹  ۸۵۳۹۰  ۳۸۸۷۸  - ۱۱۲۰۹  ۵۲۹۸...............................................................   آماري اشتباهات
  ۱۱۲۲۶۵  ۱۰۶۲۵۶  ۱۲۷۳۹۸  ۱۰۷۹۱۳  ۹۹۵۹۵  ۱۰۳۶۳۷  ۲۹۶۱۹  ۵۱۴۶۷................................    خدمات و كاالها صادرات     

  ۸۹۲۷۲  ۸۵۵۱۸  ۱۰۵۸۱۵  ۸۵۱۷۸  ۷۸۷۱۶  ۷۲۵۴۸  ۱۵۳۶۳  ۴۹۸۸۷................................................................   كاالها صادرات
  ۲۲۹۹۳  ۲۰۷۳۸  ۲۱۵۸۳  ۲۲۷۳۵  ۲۰۸۷۸  ۳۱۰۸۹  ۱۴۲۵۷  ۱۵۸۰...............................................................   خدمات صادرات
  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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  )ريال ميليارد(                                                                                                                                          توليد حساب -۱۵-۲۳
  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح           

          ) جاري قيمت به( 

  ۶۲۷۳۳۵۸  ۳۶۹۵۶۹۹  ۱۱۵۹۳۳۸  ۴۰۸۲۶۱......................................................................................  منابع        
  ۶۲۴۲۵۹۴  ۳۶۹۹۰۴۰  ۱۱۵۶۵۵۹  ۴۱۰۳۴۷.................................................................................................................ستانده

  ۳۰۷۶۴  -۳۳۴۱  ۲۷۷۹  -۲۰۸۷................................................................................   واردات بر ماليات خالص

  ۶۲۷۳۳۵۸  ۳۶۹۵۶۹۹  ۱۱۵۹۳۳۸  ۴۰۸۲۶۱.....................................................................................  مصارف      
  ۲۳۷۹۱۳۴  ۱۳۱۳۰۲۴  ۴۲۵۴۲۹  ۱۴۸۸۱۸................................................................................................   واسطه مصرف

          كننده تراز
  ۳۸۹۴۲۲۴  ۲۳۸۲۶۷۵  ۷۳۳۹۰۹  ۲۵۹۴۴۲................................................................................   داخلي ناخالص محصول

          )۱۳۷۶ سال ثابت هاي قيمت به(

  ۱۰۷۳۲۰۴  ۹۲۲۱۱۰  ۶۰۵۸۶۸  ۴۷۸۳۱۱......................................................................................  منابع        
  ۱۰۶۷۵۱۹  ۹۲۳۰۵۴  ۶۰۴۳۹۱  ۴۸۰۷۲۴.................................................................................................................ستانده

  ۵۶۸۶  -۹۴۴  ۱۴۷۷  -۲۴۱۲................................................................................   واردات بر ماليات خالص

  ۱۰۷۳۲۰۴  ۹۲۲۱۱۰  ۶۰۵۸۶۸  ۴۷۸۳۱۱.....................................................................................  مصارف      
  ۴۸۵۳۰۸  ۳۹۷۹۶۳  ۲۳۹۴۵۹  ۱۷۳۹۸۱................................................................................................   واسطه مصرف

          كننده تراز

  ۵۸۷۸۹۷  ۵۲۴۱۴۷  ۳۶۶۴۱۰  ۳۰۴۳۳۰................................................................................   داخلي ناخالص محصول

  
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  شرح           

          ) جاري قيمت به( 

  ۱۶۲۸۴۹۴۰  ۱۲۱۲۲۴۴۵  ۱۰۰۸۳۲۱۹  ۷۷۳۸۷۷۷......................................................................................  منابع        
  ۱۶۲۳۲۲۳۹  ۱۲۰۵۴۲۲۶  ۱۰۰۱۸۰۰۲  ۷۶۷۸۶۶۸.................................................................................................................ستانده
  ۵۲۷۰۱  ۶۸۲۲۰  ۶۵۲۱۷  ۶۰۱۰۹................................................................................   واردات بر ماليات خالص

  ۱۶۲۸۴۹۴۰  ۱۲۱۲۲۴۴۵  ۱۰۰۸۳۲۱۹  ۷۷۳۸۷۷۷.....................................................................................  مصارف      
  ۶۲۳۵۸۵۲  ۴۷۰۱۶۴۴  ۳۷۴۳۵۹۸  ۲۸۸۲۹۱۵................................................................................................   واسطه مصرف

          كننده تراز

  ۱۰۰۴۹۰۸۸  ۷۴۲۰۸۰۱  ۶۳۳۹۶۲۲  ۴۸۵۵۸۶۲................................................................................   داخلي ناخالص محصول
          )۱۳۷۶ سال ثابت هاي قيمت به(

  ۱۰۷۰۱۲۴  ۱۰۸۵۸۹۵  ۱۱۶۹۹۶۵  ۱۱۳۵۰۰۳......................................................................................  منابع        
  ۱۰۶۵۸۰۷  ۱۰۷۸۳۶۳  ۱۱۶۰۶۳۲  ۱۱۲۳۴۵۴.................................................................................................................ستانده
  ۴۳۱۷  ۷۵۳۲  ۹۳۳۳  ۱۱۵۴۸................................................................................   واردات بر ماليات خالص

  ۱۰۷۰۱۲۴  ۱۰۸۵۸۹۵  ۱۱۶۹۹۶۵  ۱۱۳۵۰۰۳.....................................................................................  مصارف      
  ۴۶۶۳۴۱  ۴۶۹۷۴۱  ۵۲۱۲۲۴  ۵۰۸۴۷۲................................................................................................   واسطه مصرف

          كننده تراز

  ۶۰۳۷۸۳  ۶۱۶۱۵۴  ۶۴۸۷۴۱  ۶۲۶۵۳۱................................................................................   داخلي ناخالص محصول

  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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  )ريال ميليارد(                                                                                                                                درآمد ايجاد حساب -٢٣-١٦
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح           

                  ) جاري قيمت به( 
  ۸۶۰۰۸۸۸  ۶۳۸۰۵۶۲  ۵۵۵۷۵۰۴  ۴۱۸۶۶۶۱  ۳۲۸۶۵۸۲  ۲۰۲۵۴۷۵  ۶۴۵۶۱۲  ۲۲۳۴۶۴............................................................  منابع        

  ۸۶۰۰۸۸۸  ۶۳۸۰۵۶۲  ۵۵۵۷۵۰۴  ۴۱۸۶۶۶۱  ۳۲۸۶۵۸۲  ۲۰۲۵۴۷۵  ۶۴۵۶۱۲  ۲۲۳۴۶۴................................  داخلي خالص محصول          
  ۸۶۰۰۸۸۸  ۶۳۸۰۵۶۲  ۵۵۵۷۵۰۴  ۴۱۸۶۶۶۱  ۳۲۸۶۵۸۲  ۲۰۲۵۴۷۵  ۶۴۵۶۱۲  ۲۲۳۴۶۴...........................................................  مصارف      

  ۱۸۰۰۳۰۹  ۱۴۳۸۰۹۸  ۱۲۰۸۱۸۶  ۹۹۳۳۵۸  ۸۳۰۰۵۷  ۴۴۵۷۹۱  ۱۴۸۷۱۰  ۴۸۶۱۹................................   كاركنان خدمات جبران            
  ۳۴۵۹۷۵  ۲۶۵۶۷۱  ۲۲۷۰۱۵  ۲۲۱۱۹۰  ۱۸۱۳۰۶  ۹۵۸۷۰  ۲۸۴۳۹  ۱۱۸۷۴.........................   واردات و توليدات بر ماليات            

  ۲۰۴۱۳۸  ۱۶۰۱۷۵  ۱۴۷۸۴۵  ۱۴۴۲۹۲  ۱۱۹۴۷۷  ۶۸۹۸۹  ۲۰۶۴۹  ۶۶۲۴................................   محصوالت بر ماليات      
  ۸۱۲۳۰  ۷۹۷۲۳  ۷۵۷۷۸  ۷۲۵۹۱  ۵۹۰۴۱  ۴۱۳۶۳  ۱۲۲۹۱  ۳۱۱۰................................   بازرگاني سود و گمركي حقوق   
  ۱۲۲۹۰۸  ۸۰۴۵۲  ۷۲۰۶۷  ۷۱۷۰۱  ۶۰۴۳۵  ۲۷۶۲۶  ۸۳۵۸  ۳۵۱۴................................   محصوالت بر ماليات ساير   

  ۱۴۱۸۳۷  ۱۰۵۴۹۷  ۷۹۱۷۱  ۷۶۸۹۸  ۶۱۸۲۹  ۲۶۸۸۱  ۷۷۹۰  ۵۲۵۰................................   توليد بر ماليات ساير      
  - ۱۵۲۵۲۷  - ۸۲۷۹۹  - ۹۷۷۹۲  - ۱۰۴۹۶۷  - ۸۶۱۳۵  - ۹۷۹۹۳  - ۲۲۲۷۰  - ۹۰۸۶..............................   واردات و توليدات بر يارانه          

  - ۱۵۲۵۲۷  - ۸۲۷۹۹  - ۹۷۷۹۲  - ۱۰۴۹۶۷  - ۸۶۱۳۵  - ۹۷۹۹۳  - ۲۲۲۷۰  - ۹۰۸۶................................ محصوالت بر يارانه      
  - ۲۸۵۲۹  - ۱۱۵۰۴  - ۱۰۵۶۱  - ۱۲۴۸۲  - ۲۸۲۷۷  - ۴۴۷۰۴  -۹۵۱۳  -۵۱۹۷............................................................   واردات بر يارانه   
  - ۱۲۳۹۹۹  - ۷۱۲۹۶  - ۸۷۲۳۱  - ۹۲۴۸۶  - ۵۷۸۵۷  - ۵۳۲۸۹  - ۱۲۷۵۷  -۳۸۸۹................................   محصوالت بر يارانه ساير   

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰................................   توليد بر يارانه ساير      
                  كننده تراز

  ۶۶۰۷۱۳۳  ۴۷۵۹۵۹۱  ۴۲۲۰۰۹۴  ۳۰۷۷۰۸۰  ۲۳۶۱۳۵۵  ۱۵۸۱۸۰۸  ۴۹۰۷۳۳  ۱۷۲۰۵۷................................   عملياتي مازاد            
  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ

  
   

  )ريال ميليارد(                                                                                 COICOP بندي طبقه برحسب واقعي فردي مصرف - ۱۷-۲۳
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح           

                  ) جاري هاي قيمت به( 
  ۵۵۴۷۶۱۲  ۴۲۰۲۲۴۰  ۳۲۲۸۳۹۸  ۲۵۶۲۳۸۶  ۲۱۹۰۴۷۸  ۱۳۰۶۲۸۳  ۴۵۶۹۶۴  ۱۶۵۰۷۱................................................................  جمع     

  ۱۵۱۰۳۷۷  ۱۱۴۱۲۳۴  ۸۰۱۴۶۰  ۵۹۹۷۹۲  ۴۸۹۵۷۵  ۲۸۵۹۱۵  ۱۱۶۶۳۰  ۴۸۵۸۱.........................................................   نوشيدني و خوراكي
  ۳۵۲۴۷  ۲۵۶۹۰  ۱۶۱۷۶  ۱۴۳۷۶  ۱۲۹۹۶  ۷۹۲۳  ۳۷۴۳  ۱۹۱۷................................................................  دخانيات
  ۲۷۲۵۸۴  ۲۰۳۰۲۱  ۱۴۶۸۲۳  ۱۳۰۵۱۷  ۱۱۴۴۵۳  ۷۸۴۱۷  ۳۲۳۱۵  ۱۷۷۵۵................................................................  كفش و پوشاك
  ۱۶۲۶۷۹۶  ۱۲۴۰۵۵۲  ۹۵۶۱۵۱  ۷۴۶۵۶۰  ۵۹۶۲۳۹  ۳۲۱۹۹۲  ۱۱۹۱۵۵  ۴۰۶۹۷......................................................   سوخت و آب مسكن،
 تعميرات و خانوار تجهيزات مبلمان،

  ۲۴۰۴۴۶  ۱۶۵۶۳۴  ۱۳۱۳۰۹  ۱۱۷۹۹۲  ۱۱۴۷۶۳  ۷۳۱۷۹  ۳۱۲۶۶  ۱۰۵۵۱.................................................................................... ها آن
  ۵۱۹۰۵۵  ۳۷۹۶۳۳  ۲۸۱۳۹۵  ۲۵۳۲۵۵  ۱۹۷۱۵۹  ۱۲۰۷۸۲  ۳۸۱۳۸  ۱۰۳۹۸................................................................  بهداشت
  ۳۸۹۴۴۹  ۲۹۶۰۴۰  ۲۶۷۸۸۱  ۲۲۴۴۵۳  ۱۸۸۹۱۹  ۱۳۴۱۰۰  ۳۱۰۴۵  ۸۴۵۵................................................................   نقل و حمل

  ۱۴۲۲۱۶  ۱۱۵۵۴۷  ۱۰۳۶۷۵  ۷۷۶۷۳  ۷۴۵۶۹  ۴۴۶۹۱  ۹۱۶۶  ۱۹۵۰................................................................  ارتباطات
  ۱۳۷۰۶۰  ۹۵۷۹۰  ۸۹۴۲۵  ۷۸۶۹۳  ۶۶۴۶۹  ۴۱۹۸۰  ۱۶۳۵۸  ۳۸۸۱................................................................ فرهنگ و تفريح
  ۲۴۵۰۳۱  ۲۰۴۹۸۳  ۱۶۶۷۴۸  ۹۵۲۸۰  ۱۴۱۲۴۵  ۱۰۷۰۵۳  ۲۹۱۲۲  ۹۱۷۴................................................................  آموزش
  ۱۲۹۹۱۰  ۹۲۲۴۶  ۶۷۳۰۸  ۵۶۶۳۴  ۴۷۶۶۵  ۲۵۹۴۴  ۱۳۳۲۲  ۴۰۸۴................................................................   رستوران و هتل

  ۱۲۴۹۸۶  ۱۰۱۰۱۸  ۸۲۸۱۴  ۷۱۳۴۶  ۶۰۴۰۴  ۲۰۲۷۸  ۴۹۸۳  ۱۹۱۴..............................................................   اجتماعي حمايت
  ۲۱۲۳۳۸  ۱۶۱۶۲۱  ۱۲۷۶۷۲  ۱۰۹۲۴۰  ۹۴۱۷۳  ۴۸۶۲۰  ۱۴۶۲۰  ۶۱۶۲................................   متفرقه خدمات و كاالها ساير
  ۳۷۸۸۱  ۲۰۷۶۹  ۱۰۴۴۰  ۱۳۴۲۷  ۸۱۵۱  ۴۵۹۰  ۲۸۹۸  ۴۴۹...............................   كاال صادرات خالص: شود مي كسر
  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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  )ريال ميليارد(                                                                 كننده مصرف نهادي هاي بخش برحسب واقعي فردي مصرف -٢٣-١٨
  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح           

                  ) جاري قيمت به( 

  ۵۵۴۷۶۱۲  ۴۲۰۲۲۴۰  ۳۲۲۸۳۹۸  ۲۵۶۲۳۸۶  ۲۱۹۰۴۷۸  ۱۳۰۶۲۸۳  ۴۵۶۹۶۴  ۱۶۵۰۷۱..........................................................   جمع          

  ۵۱۲۸۸۸۰  ۳۸۵۴۹۵۵  ۲۹۴۵۹۷۱  ۲۳۷۰۱۶۴  ۱۹۶۹۷۷۳  ۱۱۵۴۵۸۷  ۴۱۳۳۸۹  ۱۵۰۶۷۱...............................................................................  خانوارها

  ۲۱۴۸۲  ۱۶۵۰۸  ۱۲۹۶۹  ۱۷۱۶۷  ۱۴۵۵۴  ۶۷۸۳  ۲۷۸۲  ۶۸۳..................   خانوارها خدمت در انتفاعي غير مؤسسات

  ۳۹۷۲۵۱  ۳۳۰۷۷۷  ۲۶۹۴۵۸  ۱۷۵۰۵۶  ۲۰۶۱۵۱  ۱۴۴۹۱۳  ۴۰۷۹۲  ۱۳۷۱۷....................................................................................  دولت

  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  )ريال ميليارد(                                                     COFOG بندي طبقه حسب بر) دولت واقعي مصرف( واقعي جمعي مصرف -٢٣-١٩

  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٥  ١٣٨٠  ١٣٧٥  شرح           

                  )جاري هاي قيمت به(

  ۵۱۴۳۸۹  ۴۱۲۶۴۷  ۴۱۲۲۶۴  ۳۴۹۵۰۲  ۲۵۷۸۰۸  ۱۶۱۱۷۴  ۵۶۴۷۹  ۲۲۶۴۰..........................................................   جمع          

  ۳۰۱۱۱  ۳۰۷۵۱  ۲۴۷۹۳  ۱۵۶۷۴  ۲۱۳۵۹  ۱۷۹۳۳  ۵۶۹۹  ۲۳۰۲........................................................   عمومي امور خدمات

  ۱۳۵۷۸۹  ۱۰۸۰۲۴  ۱۳۹۹۵۶  ۷۱۹۹۵  ۴۹۸۸۱  ۳۵۹۶۸  ۱۹۸۳۳  ۵۷۴۴......................................................................................  دفاع

  ۵۱۳۹۸  ۴۰۰۷۶  ۴۲۴۰۱  ۳۹۳۱۰  ۲۷۷۴۶  ۱۸۸۷۸  ۶۹۱۸  ۱۸۲۲......................................................   عمومي امنيت و نظم

  ۴۴۴۰۷  ۳۵۷۰۸  ۳۰۳۵۵  ۴۸۲۲۶  ۵۲۶۹۴  ۲۶۷۱۵  ۸۶۶۴  ۴۶۰۲................................................................   اقتصادي امور

  ۷۷۶  ۱۰۴۸  ۷۱۹  ۴۲۳  ۴۴۰  ۴۲۰  ۲۷۱  ۵۸....................................................   زيست محيط حفاظت

  ۷۴۵  ۷۸۰  ۵۵۷  ۱۵۰۹  ۸۶۵  ۷۹۰  ۱۴۵۹  ۹۹۳.............................................   شهري تسهيالت و مسكن

  ۶۳۷۰  ۴۹۱۴  ۱۲۳۱۵  ۱۰۰۵۱  ۱۰۳۹۳  ۱۷۴۴  ۱۸۱۴  ۴۳۸...............................................................................  بهداشت

  ۴۷۹۱۸  ۳۴۳۰۵  ۳۴۲۵۱  ۲۱۴۰۷  ۱۵۹۰۱  ۶۷۸۴  ۲۱۴۹  ۱۰۷۸.................................................   مذهب و فرهنگ تفريح،

  ۵۴۷۱۷  ۴۵۹۳۳  ۴۷۲۱۴  ۷۸۰۱۵  ۲۳۶۳۱  ۱۹۳۲۴  ۲۱۰۸  ۱۸۵۱.................................................................................  آموزش

  ۱۳۷۱۱  ۱۹۱۳۲  ۱۴۰۳۷  ۹۴۲۳  ۷۸۴۴  ۴۳۸۲  ۱۹۲۴  ۸۳۵..............................................................   اجتماعي حمايت

  ۱۲۸۴۴۷  ۹۱۹۷۷  ۶۵۶۶۵  ۵۳۴۶۷  ۴۷۰۵۴  ۲۸۲۳۷  ۵۶۳۹  ۲۹۱۸................................................................  ها شهرداري

  .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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  ) دالر ميليون(                                                                                                                                   ها پرداخت موازنه -٢٣- ٢٠
 *١٣٩٣ *١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  شرح                 

  ۱۵۸۶۱  ۲۶۴۴۰  ۲۳۴۲۳  ۵۸۵۰۷  ۲۷۵۵۴..................................................................................  جاري حساب
  ۲۱۳۹۲  ۳۱۹۷۰  ۲۸۵۵۹  ۶۷۷۷۹  ۳۷۳۳۰..................................................................................  كاال حساب   

  ۸۶۴۷۱  ۹۳۱۲۴  ۹۷۲۷۱  ۱۴۵۸۰۶  ۱۱۲۷۸۸..................................................................................  )فوب(كاال صادرات      
  ۵۵۳۵۲  ۶۴۸۸۲  ۶۸۰۵۸  ۱۱۹۱۴۸  ۹۰۱۹۱...................................................................................  )1(نفتي صادرات         
  ۳۱۱۱۹  ۲۸۲۴۳  ۲۹۲۱۳  ۲۶۶۵۸  ۲۲۵۹۶.................................................................................  غيرنفتي صادرات         

  ۶۵۰۷۹  ۶۱۱۵۵  ۶۸۷۱۲  ۷۸۰۲۷  ۷۵۴۵۸....................................................................................  )فوب(كاال واردات      
  ۳۹۴۸  ۳۱۱۱  ۲۶۵۲  ۵۷۲۶  ۶۷۸۸...............................................................  )2(نفتي هاي فراورده و گاز          
  ۶۱۱۳۱  ۵۸۰۴۴  ۶۶۰۶۰  ۷۲۳۰۱  ۶۸۶۷۰..........................................................................................  كاالها ساير          

  - ۶۹۸۵  -۷۱۳۷  - ۷۳۰۷  -۹۷۷۱  -۱۰۰۴۰........................................................................  )3(خدمات حساب   
  ۹۵۸۱  ۸۹۹۷  ۸۴۸۵  ۸۴۴۲  ۸۸۵۳.......................................................................................  خدمات صادرات      
  ۹۴۳  ۱۶۱۳۴  ۱۵۷۹۱  ۱۸۲۱۳  ۱۸۸۹۳.........................................................................................  خدمات واردات      

  ۹۴۳  ۱۰۶۶  ۱۶۶۱  ۹۳  ۷۹..........................................................................  )۳(درآمد حساب   
  ۲۳۰۴  ۲۲۹۵  ۳۱۲۴  ۲۱۳۲  ۱۹۵۲........................................................................................................  دريافت     

  ۰۰۰  ۰۰۰  ۳۲۰  ۳۵۴  ۳۱۶........................................................................  كارگران خدمات جبران       
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۲۸۰۴  ۱۷۷۷  ۱۶۳۶.............................................................................  گذاري سرمايه درآمد       

  ۱۳۶۱  ۱۲۲۹  ۱۴۶۳  ۲۰۳۹  ۱۸۷۳........................................................................................................  پرداخت    
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۴۱۷  ۵۱۳  ۶۳۵.........................................................................  كارگران خدمات جبران      
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۱۰۴۶  ۱۵۲۶  ۱۲۳۷..............................................................................  گذاري سرمايه هزينه      

  ۵۱۰  ۵۴۱  ۵۱۰  ۴۰۶  ۱۸۵................................................................  جاري انتقاالت حساب  
  ۸۷۵  ۸۶۸  ۸۸۶  ۸۴۶  ۷۲۷................................................................................................     دريافت     

  ۰۰۰  ۰۰۰  ۴  ۰  ۰................................................................................................  دولت        
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۸۸۲  ۸۴۶  ۷۲۷.....................................................................................    ها بخش ساير        

  ۳۶۵  ۳۲۷  ۳۷۶  ۴۴۰  ۵۴۱................................................................................................   پرداخت     
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۱۰۵  ۷۴  ۱۱۷................................................................................................   دولت       
  ۰۰۰  ۰۰۰  ۲۷۱  ۳۶۵  ۴۲۵........................................................................................   ها بخش ساير       

  ۰۰۰  ۰۰۰  -۱۸۸۷۷  -۳۸۳۱۲  - ۲۴۲۹۶................................................................  سرمايه و مالي حساب  

  ۰۰۰  ۰۰۰  -۸۱۵  -۴۰۵۰  -۹۸۶  كل موازنه  سرمايه حساب     

  ۰۰۰  ۰۰۰  -۱۸۰۶۲  -۳۴۲۶۲  -۲۳۳۱۰..............................................................................  مالي حساب     

  - ۵۶۳۵  -۱۷۰۳  - ۴۵۴۶  - ۲۰۱۹۵  -۳۲۵۹................................................................  ها افتادگي قلم از و اشتباهات  

 ايران، نفت ملي هاي شركت توسط شده صادر) ۲۷۱۱ و ۲۷۱ ،۲۷۰۹ هاي تعرفه(گازي ميعانات و مايعات طبيعي، گاز نفتي، هاي خام،فراورده نفت ارزش )۱
  )گمركي غير و گمركي(سايرين و پتروشيمي هاي شركت ايران، نفتي هاي فراورده پخش و پااليش ملي ايران، گاز ملي

 گاز ملي ايران، نفت ملي هاي شركت توسط شده وارد) ۲۷۱۱ و۲۷۱۰، ۲۷۰۹هاي تعرفه(گازي ميعانات و مايعات طبيعي، گاز نفتي، هاي فراورده ارزش )۲
  )گمركي غير و گمركي(سايرين و ايران نفتي هاي فراورده پخش و پااليش ملي ايران،

  .اند شده تفکيک پول المللي بين صندوق هاي پرداخت تراز تهيه دستورالعمل پنجم ويرايش اساس بر درآمد حساب و خدمات حساب )۳
  .ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك -  مأخذ




