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 مقدمه
تــرین هــاي ملـی، محاســبه مهـم  هـدف از تهیـه و تــدوین حسـاب   

هـاي اقتصـادي نظیـر تولیـد، مصـرف، تشـکیل       متغیرهاي جریـان 
یـک دوره زمـانی معـین و     سرمایه، صـادرات، واردات و درامـد، در  

نظیـر   ،ترین متغیرهاي اقتصادي موجـودي منـابع  گیري مهماندازه
هـا  ثروت، دارایی و بدهی، در مقطعی از زمان است که از طریق آن

توان وضعیت اقتصادي کشور را در آن دوره یا مقطع زمـانی بـه   می
کشـورهاي   هـاي ملـی در  حسـاب  تصویر کشید. تهیه و تدوین آمار

ملی پیشنهاد شـده   هايمختلف، براساس چارچوب سیستم حساب
 شود.  توسط سازمان ملل متحد انجام می

بـه صـورت    1953ور بـراي اولـین بـار در سـال     ذکسیستم مـ       
یا  »ملی هايحساب سیستم« فرموله شده تحت عنوان ايمجموعه

»SNA«)1(  ر درـد نظـ ـمنتشر شده است. آخرین تجدیـSNA  ، در
صورت گرفت که توسط پنج نهاد بین المللی متشـکل   2008سال 

المللـی پـول، بانـک جهـانی، سـازمان      از سازمان ملل، صندوق بین
 بـه  ،هاي اقتصادي و توسعه و کمیسـیون جامعـه اروپـایی   همکاري

 انی دوم بـه ـبعد از جنگ جه ،هاي ملیتصویب رسید. تهیه حساب
از شـروع شـد،    اس نیازهاي خاص در ایرانـورت موردي و براسـص

تولیـد ناخـالص   «بـه ترتیـب    1338و  1337هـاي  جمله در سـال 
تولیـد ملـی ایـران بـراي سـال      «و  »1334داخلی ایران براي سال 

توسط کارشناسان خارجی بـراورد شـد. سـپس سـازمان     ،  »1336
 تـا  1337برنامه و بودجه، درامد ملـی کشـور را بـراي دوره زمـانی     

مختلف اقتصادي براورد و منتشر هاي به تفصیل براي بخش 1340
 1338نمود. بانک مـلی نیـز براورد مقدماتی دیگري را براي سـال  
، 1339به انجام رساند. بـا تأسـیس بانـک مرکـزي ایـران در سـال       

 هـاي ملـی بـه   تهیه حسابدلیل فقدان یک سازمان رسمی آمار، به
ـ  انون بهمـن  ـراساس قـ ـعهده این بانک گذاشته شد و پس از آن ب

 ، این وظیفه رسماً به مرکز آمار ایران محول شد.1353اه ـم
 هاي قبل از در سال ،هاي اقتصاديمحاسبه ارزش افزوده بخش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیروزي انقالب اسالمی و محاسـبه محصـــول ناخـالص داخلـی از     
ـ ستانده اقتصاد و نیز تهیه جداول داده 1361روش هزینه، از سال 
از  1390و  1380 ،1370 ، 1365، 1352هــاي ایــران بــراي ســال

هـاي ملـی   ترین اقدامات مرکز آمار ایران در تهیه حسابجمله مهم
 بوده است.

هاي ملی بر اساس آخرین تجدید نظر تهیه مستمر و منظم حساب 
SNA  ، در برنامه کار مرکز آمار ایـران قـرار گرفـت،     1373از سال

هـاي ملـی را   حسـاب  1390تا سـال  ایران  ارـبدین ترتیب مرکز آم
هـاي محاسـباتی   هـا و روش بنـدي براساس تعاریف، مفاهیم، طبقـه 

سـال   SNAبراسـاس   1390و از سال  1993سال SNAمنطبق بر 
 .کنـد مـی  نتشرـه و مـ ـاري و ثابـت تهیـ  ـاي جـهبه قیمت، 2008

حاوي اطالعـات تفصـیلی    1390اطالعات حساب هاي ملی تا سال 
 1390رشته فعالیت اقتصادي و از سال  72مربوط به ارزش افزوده 

رشـته فعالیـت    84حاوي اطالعات تفصیلی مربوط به ارزش افزوده 
نهایی و مصرف نهایی واقعی خـانوار و   هاي مصرفاقتصادي، هزینه

، واردات، صـادرات، تغییـر   دولت، تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص    
موجودي انبار، مصـارف فـردي، مصـارف جمعـی، حسـاب تولیـد،       

عرضـه و تقاضـاي    و حساب ایجاد درامد، حساب کاالهـا و خـدمات  
، مرکـز آمـار ایـران مبـادرت بـه      1376همچنین از سال . استکل 

تـا  اي کرده است و در این راسـتا  هاي منطقهتهیه و تدوین حساب
ها و اطالعـات تفصـیلی   اخالص داخلی استانمحصول ن 1390سال 

 1390و از سال رشته فعالیت اقتصادي  72مربوط به ارزش افزوده 
محصول ناخالص داخلی استان ها و اطالعات تفصـیلی مربـوط بـه    

 کند.را تهیه و منتشر میرشته فعالیت اقتصادي  84ارزش افزوده 
، مـذکور اطالعـات   اي ازدر این فصل از سالنامه، عالوه بر گزیـده    

ها، تهیـه شـده در بانـک مرکـزي جمهـوري      جدول موازنه پرداخت
 اسالمی ایران نیز، ارائه شده است.
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 تعاریف مفاهیم
هـاي نیـروي   فرایندي است که با استفاده از داده تولید اقتصادي:

کار، سرمایه، کاالها و خدمات تحت کنترل و مسئولیت یـک واحـد   
 یرد.گکاالها و خدمات دیگر انجام میمنظور تولید نهادي، به

مرز تولید در  و حد هاي ملی:تولید اقتصادي از دیدگاه حساب
محدودتر از حـــد و مرز کلـی آن اسـت.    ،هاي ملیسیستم حساب

هاي انجام شده توسـط خانوارهـا کـه    دالیلی، آن دسته از فعالیتبه
بـراي مصـرف نهـایی خـود تولیــد      را خـانگی  و خدمات شخصـی  

 شود.هاي ملـی تولید محسوب نمیکنند، در سیـستم حسـابمی
اقتصادي است که بـا اسـتفاده از حقـوق     یموجودیت واحد نهادي:

هــا و اشــتغال بــه هــا، تقبــل بــدهیقابلیــت تملــک دارایــی ،خــود
هـا را دارد و  هـاي اقتصـادي و مبادلـه بـا سـایر موجودیـت      فعالیت

هـا و  جمله ترازنامه دارایـی  از ،هاتواند مجموعه کاملی از حسابمی
 5هاي مربوط به خود را تهیه کند. واحدهاي نهادي در قالب بدهی

 شوند:بندي میطبقهزیر بخش 
 هاي مالیشرکت -1
 هاي غیر مالیشرکت -2
 دولت -3
 مؤسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها -4
 خانوارها -5

تقاضا و امکان ایجاد ها اشیایی فیزیکی هستند که براي آن کاالها:
تواند از طریـق مبادلـه   ها میحق مالکیت، وجود دارد و مالکیت آن

 در بازار، از یـک واحـد نهـادي بـه واحد نهـادي دیگر منتقل شود. 
هـا بـر اسـاس    هاي ناهمگنی هستند که تولیـد آن ستانده خدمات:

گیرد. خدمات داراي موجودیت مستقلی نیسـتند  سفارش انجام می
ها وجود داشـته باشـد. خریـد و    امکان ایجاد حق مالکیت بر آنکه 

ینـد همزمـان   اها جدا نیست و این دو فرفروش خدمات از تولید آن
 گیرد.صورت می

محصول ناخالص داخلی، نتیجه نهـایی   محصول ناخالص داخلی:
هاي اقتصادي واحدهاي تولیدي مقیم یـک کشـور در یـک    فعالیت

ول ناخـالص داخلـی بـه سـه روش     دوره زمانی معین اسـت. محصـ  
 شود.تولید، هزینه و درامد محاسبه می

هـاي ملـی را بـه قیمـت دوره     هرگاه اجـزاء حسـاب   قیمت جاري:
هـا را بـه قیمـت    گزارش شده فعلی، بیان کنیم در ایـن صـورت آن  

 ایم.  ي نشان دادهارج
هاي ملی را بر حسب قیمت هاي هرگاه اجزاء حساب قیمت ثابت:

ها را به قیمت ثابت دوره مرجع یا پایه بیان کنیم در این صورت آن
 ایم.  نشان داده

هـاي  مجموع درامـدهاي تخصـیص یافتـه بـه بخـش      درامد ملی:
 نهادي است.

ارزش افزوده، ارزش اضافی ایجاد شـده در جریـان    ارزش افزوده:
بـین ارزش سـتانده و مصـرف واسـطه در هـر      تولید است. تفـاوت  

گوینـد. پـس از کسـر    فعالیت اقتصادي را ارزش افزوده ناخالص می
ص لمصرف سرمایه ثابت از ارزش افزوده ناخالص، ارزش افزوده خـا 

 آید.به دست می
ستانده هر واحد تولیدي، مجمــوع کاالهــــا و خـدماتی    ستانده:

و بــراي اســتفاده در  شــوداســت کــه در آن واحــــد تولیــــد مــی
گیرد. سهمی از کاالها و خدمات که تا پایـان دوره  دسترس قرار می

حسابداري به صورت ناتمام یا کار در جریـان سـاخت بـاقی مانـده     
کاالها و خدماتی کـه در   آید.جزو ستانده واحد به حساب می ،باشد

یک واحـد در دوره حسـابداري معـین تولیـد و در همـان دوره در      
جزو ستانده آن  ،شودیندهاي تولیـــد آن واحد مصرف میادیگر فر

شـــود:  د. ستـانــده به سه دسته تقسیم مـی گردواحد منظور نمی
 خود مصـرفی نهـایی و   ستانــده بازاري، ستانــده تولید شده براي

 هاي غیر بازاري.تشکیل سرمایه به حساب خود و سایر ستانده
ارزش کاالها و خـدمات مصـرف شـده در جریـان      مصرف واسطه:

 ثابت است. سرمایهتولید، به استثناي مصرف 
مصـرف سـرمایه ثابـت، عبـارت از کـاهش       مصرف سرمایه ثابت:

که در اثر از بین رفتن است هاي ثابت ارزش جاري موجودي دارایی
هـاي  فیزیکی، از مد افتادگی عادي و حـوادث معمـولی، در دارایـی   

مـورد اسـتفاده یـک تولیـد کننـده در یـک دوره        تحت مالکیـت و 
هـاي  آید. مصـرف سـرمایه ثابـت جـزو هزینـه     حسابداري، پدید می

شود. این هزینه شامل تولید است ولی مصرف واسطه محسوب نمی
هاي ثابت تخریب شده در نتیجـه جنـگ یـا حـوادث     ارزش دارایی

عمـده  آیند، از قبیل بالیاي طبیعی استثنایی که به ندرت پیش می
 شود.نمی

شود که یک واحد نهادي وقتی مقیم تلقی می واحد نهادي مقیم:
 در داخل قلمرو اقتصادي کشور باشد. ،ق اقتصاديیداراي مرکز عال

قلمرو اقتصادي یک کشـور، عبـارت از مرزهـاي     قلمرو اقتصادي:
 ،شـود و در داخـل آن  جغرافیایی است که توسط دولــت اداره مـی 

جـا شـوند. قلمـرو    توانند آزادانـه جابـه  ها میرمایهافراد، کاالها و س
 باشد:اقتصادي شامل بندهاي زیر نیز می

هاي ساحلی و فالت قـاره  هاي داخلی، آبمحدوده هوایی، آب -الف
برداري از نفت و سـایر  که انحصار حق ماهیگیري و استخراج و بهره
 معادن آن متعلق به کشور مورد بحث است.

ــ  -ب ــی کش ــرو سیاس ــق   قلم ــه طب ــان ک ــاط جه ــایر نق ور در س
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سـایر   بـراي اهـداف سیاسـی، نظـامی و     ،هـاي سیاسـی  موافقتنامه
ها، ها، کنسولگريباشد نظیر سفارتخانه اهداف، اجاره یا تملک شده

هاي علمی، اداره مهـاجرت یـا اطالعـات و    هاي نظامی، پایگاهپایگاه
 نظایر آن.

ـ     -پ کـه توسـط    هـایی همناطق آزاد، انبارهـاي گمرکـی یـا کارخان
شوند و تحت مقـررات  هاي ساحلی اداره میهاي واقع درکرانهبنگاه

 باشند.گمرکی کشور مورد نظر می
یک کشـور در صـورتی بـراي یـک واحـد       ق اقتصادي:یمرکز عال

در  ،ق اقتصادي بـه شـمار مـی رود کـه آن واحـد     ینهادي مرکز عال
ی، هــایی چــون واحــدهاي مســکونقلمــرو آن کشــور داراي محــل

هـاي دیگـر بـوده و در آن    هایی بـراي تولیـد و یـا سـاختمان    محل
بـراي   ،هاي اقتصادي در مقیاس قابـل مـالحظهبه فعالیت ،هامحل

 مـدتی طوالنی یا نامحدود، اشتغال داشته باشد.  
خالص درامد عوامل تولیـد   خالص درامد عوامل تولید از خارج:

امــد نیــروي کــار و هـا بابــت در از خـارج، حاصــل موازنــه دریــافتی 
ها بابت درامد نیـروي کـار و   و پرداختی ،هاي مقیم از خارجسرمایه
 باشد.هاي غیر مقیم به خارج میسرمایه

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

بالعـوض واحـدهاي   هـاي اجبـاري و   ها، پرداختمالیات ها:مالیات
نهادي به دولت است کـه بـه صـورت نقـدي و غیـر نقـدي انجـام        

از این جهت است کـه   ،هاگیرد. اطالق صفت بالعوض به مالیاتمی
دولت در مقابل دریافت مالیات از یک واحد نهادي، خـدمتی را بـه   

ند هر چند که بـا دریافـت مالیـات،    کصورت فردي به آن ارائه نمی
ا افزایش دهد و با استفاده از این منابع، کاالهـا و  منابع مالی خود ر

اعم از تک تک افراد یـا کـل جامعـه     ،خدماتی را براي سایر واحدها
 فراهم آورد.

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

که بر کاالها و خـدمات،   استمالیاتی  مالیات بر تولید و واردات:
اند یا بـه مصـارف دیگـري    اند، فروخته شدهدر زمانی که تولید شده

 گیرد.اند، تعلق میاند و یا ازخارج وارد شدهرسیده
هـاي  مالیات بر تولید و واردات، منطبق بـا واژه سـنتی مالیـات        
کـار  هاي ملی سابق بهاست که در سیستـم حساب "غیر مستقیم"

 شد.  برده می
   :شوندتر تقسیم میمالیات بر تولید و واردات به دو گروه جزیی      

 مالیات بر محصول -
 هاي بر تولیدسایر مالیات -

مالیات بر محصول، مالیـات تعلـق گرفتـه بـر      مالیات بر محصول:

یک واحد کاال یا خدمت است که به صورت مبلـغ مشخصـی بـراي    
رصد مشخصی از قیمت یک واحد کـاال یـا   هر واحد مقدار کاال یا د

شود. انـواع مالیـات بـر محصـول بـه      خدمت مبادله شده تعیین می
 :استشرح زیر 

: مالیات تعلـق گرفتـه   (VAT) ـ مالیات از نوع مالیات ارزش افزوده
هـاي  برکاالها و خدمات است که در مراحل مختلـف توسـط بنگـاه   

وسط خریدار نهـایی  کل آن ت، نهایتدر ولی  شوداقتصادي اخذ می
 شود.  پرداخت می

ـ مالیات و حقوق گمرکی بر واردات: عبارت ازمالیات تعلـق گرفتـه   
بر کاالها است کـه هنگـام عبـور از مرزهـاي گمرکـی یـا مرزهـاي        

همچنـین شـامل    ،شود. این نوع مالیاتقابل پرداخت می ،اقتصادي
غیر  مالیات تعلق گرفته بر خدماتی است که توسط تولید کنندگان

  شود.مقیم به واحدهاي نهادي مقیم ارائه می
 صادرات: مالیات تعلق گرفتـه برکاالهـایی اسـت کـه از     ـ مالیات بر

شود و هنگام خروج از مرز قابل پرداخـت  اقتصادي خارج می قلمرو
 .گرددمی

این نوع مالیات همچنین شامل مالیات تعلق گرفته بر خدماتی      
شود. به طور کلـی مالیـات   مقیم ارائه میاست که به واحدهاي غیر 

هایی هستند که بر کاالهـا و  بر محصول، واردات و صادرات، مالیات
گیرند و در اثر تولید، فروش، انتقال، کرایه کاال یـا  خدمات تعلق می

 شوند.ارائه خدمت قابل پرداخت می
 تمـامی  ،هـاي بـر تولیـد   سایر مالیات هاي بر تولید:سایر مالیات

یرد که یک بنگـاه در نتیجـه اشـتغال بـه     گهایی را در بر میتمالیا
 .تولید (به غیر از مالیات بر محصول)، موظف به پرداخـت آن اسـت  

ایـــن نـــوع مـالیـــات، مـالیـــات بـــر ســـود یــا مالیــات بــر ســایر 
گیـرد و مالیـاتی   درامدهاي دریافت شده توسط بنگاه را در بر نمـی 

ید، قابـل پرداخـت اسـت، نظیـر     نظر از سوددهی تولاست که صرف
هاي ثابت و نیروي کار به کار گرفتـه شـده   مالیات بر زمین، دارایی

 ها و مبادالت ویژه.در فرآیند تولید یا فعالیت
 ،مالیات بر درامد، ثروت و غیـره  مالیات بر درامد، ثروت و غیره:

اســت کــه در  »هــاي مستقیــــممالیــات«منطبــق بــا واژه ســنتی 
شـــد. ایـن   هاي ملـی سـابق بـه کـار بـرده مـی      سیـستم حسـاب

هـا شـامل مالیـات بـر درامـد اشـخاص، مالیـات بـر درامـد          مالیات
 باشد.می آنهـا، مالیات بر ثروت و امثال شرکت

هاي جاري و بالعوض واحدهاي یارانه، پرداخت یارانه (سوبسید):
هـاي  هاي اقتصادي است که بر اساس میزان فعالیتدولتی به بنگاه

ها و یا مقدار یا ارزش کاالهـا یـا خـدمات تولیـد شـده،      لیدي آنتو
شود. یارانه ممکن ها، تعیین میفروخته شده یا وارد شده توسط آن

 تعلق گیرد.  ،کاالهاي وارد شده نیز اسـت بر تولیدات داخلی یا بر
 شود:  ها به دو دسته کلی تقسیم میمشابه مالیات ،یارانه
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 یارانه بر محصول -
 ها بر تولیدیر یارانهسا -

اي است که بر یک واحد کاال یـا خـدمت   یارانه یارانه بر محصول:
گیرد و به صورت مبلـغ مشخصـی بـراي یـک     تولید شده تعلق می

اال یا به صورت درصد مشخصی از یک کاال یا خدمت، قابـل  ک واحد
 است. پرداخت 

اسـت کـه   هـایی  عبارت از تمـامی یارانـه   :ها بر تولیدسایر یارانه
کننـد، غیـر از   در اثر اشتغال به تولید دریافت مـی  ،هاي مقیمبنگاه

 انواع یارانه بر محصول.
تقاضاي کـل، از مجمـوع تقاضـاي نهـایی و تقاضـاي       تقاضاي کل:

 شود. نتیجه می ،واسطه
، هـا تقاضاي نهایی، از مجموع مصرف نهایی خانوار تقاضاي نهایی:

، مصـرف  هـا در خـدمت خانوار مصرف نهایی مؤسسات غیر انتفاعی 
نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، تغییر موجودي انبـار و  

 شود.صادرات، نتیجه می
هزینه مصـرف کاالهـا و خـدمات     :هامصرف نهایی خانوارهزینه 

در ي مـذکور،  هـا که هزینهاعم از این ،توسط خانوارهاي مقیم است
 گرفته باشد. داخل قلمرو اقتصادي یا در خارج از آن صورت
انتفاعی غیرمؤسسات مؤسسات غیرانتفاعی درخدمت خانوارها:

قیمتـی کـه از    بـه  طور مجانی یـا خدماتی را به هستند که کاالها و
 کنند.می خانوارها ارائه نیست، به دارنظر اقتصادي معنی

مصرف نهایی مؤسسـات غیـر انتفـاعی در خـدمت     هزینه 
مؤسسات غیر انتفـاعی در خـدمت   هزینه مصارف نهایی  خانوارها:

خانوارها مانند هزینه مصارف نهایی دولت، حاصل تفاضل دریـافتی  
 ذکورناشی از فروش کاالها و خدمات، از ارزش ستانده مؤسسات مـ 

هـا  مات ارائه شده آنخداست. ستانده این مؤسسات که برابر ارزش 
 شود.میها حاصلدهنده هزینه تولید آنجمع اقالم تشکیل است،از
هـاي ملـی سـازمان ملـل،     طبـق تعریـف سیسـتم حسـاب     دولت:

نوع منحصر به فرد موجودیت حقوقی هستند که  ،واحدهاي دولتی
شوند و داراي اختیار قانونگذاري، طریق فرآیند سیاسی ایجاد می از

بـراي سـایر واحـدهاي نهـادي در یـک منطقـه        ،ییـ قضایی یا اجرا
عنوان یک واحد نهـادي،  باشند. وظیفه اصلی دولت به مشخص می

مسئولیت فراهم کردن کاالها و خدمات براي جامعه به طور کلی و 
از طریق اخذ مالیـات و کسـب سـایر     ،براي خانوارها به طور فردي

هــا و نیــز توزیــع مجــدد درامــد و ثــروت اســت. در جریــان درامــد
ــده و  هــفعالیــت ــت داراي دو نقــش تولیــد کنن اي اقتصــادي، دول
اي است کـه  تولیدکننده ،به عبارت دیگر دولت کننده است.مصرف

کند. البته وظیفـه فـراهم   بخش اعظم تولیداتش را خود مصرف می

کردن کاالها و خدمات براي جامعه، تولید این نوع کاالها و خدمات 
کند. میزان اشتغال دولت بـه  را توسط واحدهاي دولتی ایجاب نمی

ز تولیـد کننـدگان   هـا ا تولیدکاالها و خـدمات بـه جـاي خریـد آن    
 بازاري، یک انتخاب سیاسی است.

هزینه مصرف نهایی دولـت بـر روي    مصرف نهایی دولت:هزینه 
 شود:  طیف وسیعی از کاالها و خدمات، به دو صورت زیر ایجاد می

هاي مربوط بـه تولیـد سـتانده غیـر بـازاري: ایـن نـوع        هزینه -الف
که توسـط واحـدهاي   کاالها و خدماتی است  ها، هزینه تولیدهزینه
براي خانوارها بـه طـور مجـانی یـا بـه قیمتـی کـه از نظـر          ،دولتی

 شود.دار نیست، فراهم میتصادي معنیقا
ــه -ب ــط                 هزین ــدمات توس ــا و خ ــد کااله ــه تولی ــوط ب ــاي مرب ه

کاالهـا و خـدماتی را    ،تولیدکنندگان بـازاري: ممکـن اسـت دولـت    
تیار خانوارها قرار دهد. نقـش خریداري کند و به طور مجانی در اخ

واحدهاي دولتی در این رابطه، محـدود بـه پرداختـی بابـت خریـد      
ها به خانوارها به صورت انتقـاالت غیـر   کاالها و خدمات و توزیع آن

گونـه عملیـاتی بـر    واحدهاي دولتی در این حالت هیچ. استنقدي 
جـاد  هـاي ای هزینـه دهند و روي چنین کاالها و خدماتی انجام نمی

شده توسط دولت براي خرید این نوع کاالها و خدمات، بـه عنـوان   
 شود.مصرف نهایی تلقی می

مصـرف فـردي واقعـی، عبـارت اسـت از      مصرف فـردي واقعـی:   
جمع مصرف نهایی خصوصی و آن بخـش از مصـارف نهـایی    حاصل

 باشد.دولت که فردي می
مصرف جمعـی واقعـی، عبـارت از حاصـل      مصرف جمعی واقعی:

 . استل مصرف نهایی دولت از مصرف نهایی فردي آن تفاض
کاالهـا و خـدماتی هسـتند کـه داراي      کاالها و خدمات فـردي: 

 باشند:  هاي زیر میویژگی
توسـط یـک    ،الف ـ باید مشاهده و ثبت تحصـیل کـاال یـا خـدمت     

خانوار یا عضوي از آن خانوار و همچنین زمان تحصیل آن کـاال یـا   
   خدمت، امکان پذیر باشد.

ب ـ خانوار باید خواهان تهیه کاال یا خدمت باشـد و اقـدامات الزم    
ــه آن را انجــام دهــد  ماننــد مراجعــه بــه یــک  ،بــراي دسترســی ب

 بیمارستان یا حضور در مدرسه . 
پ ـ کاال یا خدمت باید طوري باشد کـه تحصـیل آن توسـط یـک      

ً                                     یا احتماال  توسـط گـروه کوچـک و محـدودي از      ،خانوار یا یک فرد         
 اد، مانع از تحصیل آن توسط سایر خانوارها یا افراد شود.افر

طور فردي تصاحب توان بهبسیاري از کاالها را می خدمات جمعی:
شـود،  کار برده میجا بهکرد پس اکثر کاالها، به مفهومی که در این

فردي هستند. از طرف دیگر، انواع مشخصی از خدمات وجـود دارد 
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یـرد.  گطـور جمعـی صـورت مـی    بـه که ارائـه آن بـه کـل جامعـه     
 هاي این نوع خدمات به طور خالصه به شرح زیر است:ویژگی
 توان به طور همزمان به هر یک از افـراد خدمات جمعی را می -الف

جامعه یا بخش معینی از جامعه، نظیر افـراد یـک منطقـه خـاص،      
 ارائه کرد.

ـ        -ب ه استفاده از ایــن نـوع خـدمات غیـر ارادي اسـت و نیـازي ب
 دارد.نها کننده یا حرکت خاصی از طرف آنموافقت افراد استفاده

ارائه خـدمات جمعـی بـه یـک خـانوار، از میـزان خـدمات در         -پ
کاهـد و در  دسترس افراد دیگر آن جامعه یا بخشی از جامعـه نمـی  

 تحصیل آن رقابت وجود ندارد.  
عبارت اسـت   هعمد، به طور خدمات جمعی تهیه شده توسط دولت

تأمین امنیت و دفاع، حفظ قوانین و انتظامـات، وضـع قـوانین و    از: 
اجراي آن، حفـظ بهداشـت عمـومی، حفاظـت از محـیط زیسـت،       

 تحقیق و توسعه و مانند آن. 
هـاي ملـی،   در سیسـتم حسـاب   : )2(ايهـاي وظیفـه  بنديطبقه

هاي مصرف نهایی خانوار و دولت، عـالوه بـر   جداول تفصیلی هزینه
شود، توصیه شــده اسـت   ارائه می  ISICبنديطبقهکه در قالب این

اي نیــز  هـاي وظیفــه  بنــدي ها در قـالـب طبقـهکـه این هـزینـه
هـاي  باي در سیــستم حســا  بنـدي وظیفــه  ارائـه شـود. طبقــه 
، دولـت و  هـا بنــدي سـه بخـش نهـادي خانوار   ملـی، بـراي طبـقه

ــا و     ــدمت خانواره ـــاعی در خ ـــر انتف ــات غی ــراي  مؤسس ــز ب نی
 کنندگان پیشنهاد شده است.تولید

، شـود مـی نامیـده   "ايوظیفه "بندي که این نوع طبقه علت این   
، وظیفه و یـا نقشـی را (بـه مفهـوم     مذکور بندياین است که طبقه

گـران، بـراي   کند که این گروه از مبادلـه هدف یا منظور) تعیین می
. در این فصل سـالنامه  نمایندرسیدن به آن هدف یا منظور ایفا می

 بندي زیر استفاده شده است: از دو طبقه
بـراي  )3((COICOP) برحسـب منظـور   بندي مصارف فرديـ طبقه
 .هاخانوارواقعی نهایی هاي مصرف نهایی و مصرفبندي هزینهطبقه

بنــدي طبقــه بــراي )4((COFOG)بنــدي وظــایف دولــت ـــ طبقــه
 مصـرف نهایی واقعی دولت.هاي مصرف نهـایی و هـزینه

تشکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص،     تشکیل سرمایه ثابت ناخالص:
هــاي ثابــت توســط عبــارت اســت از ارزش کــل تحصــیل دارایــی 

هاي ثابـت در  منهاي فروش یا انتقال مجانی دارایی ،کنندگانتولید
چه که توسـط  طول یک دوره حسابداري معین، به اضافه ارزش آن

هاي ثابت تولید نشده، اضافه شده ارزش دارایی واحدهاي نهادي به
 استهاي ملمـوس و غیـر ملموسی ییهاي ثـابت، داراییاست. دارا

که از یک جـریان تولید به عنوان ستانده به دست آمده است و بـه  
زمـانی   ینـد تولیـدات دیگـر بـراي دوره    اطور مستمر و مداوم در فر

 .شودمی به کارگرفته ،سالتر از یکبیش
هاي تولید شده بـه  موجودي انبار عبارت از دارایی موجودي انبار:

کـه در دوره جـاري یـا دوره قبـل     اسـت  صورت کاالها و خـدماتی  
هـاي  منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مصـارف در دوره به

ها شامل مواد و ملزومـات، کـار   شود. این موجوديبعد نگهداري می
کاالهـاي سـاخته شـده و کاالهـاي بـه منظـور       در جریان ساخت، 
باشد. ارزش تغییر موجودي انبار، به صورت ارزش فروش مجدد می

موجودي انبار تحصیل شده توسط بنگاه، منهاي ارزش مصـرف آن  
 شود. در طول دوره حسابداري ثبت می

صادرات، عبارت از فروش، معامله تهاتري و یا  صادرات و واردات:
خدمات، توسط واحدهاي مقیم بـه واحـدهاي غیـر    اهداي کاالها و 

مقیم است. واردات، عبارت از خرید، معاملـه تهـاتري و یـا اهـداي     
 خدمات، توسط واحدهاي غیر مقـیم بـه واحـدهاي مقـیم     کاالها و

 است.
 خـالص صـادرات کاالهـا و    خالص صادرات کاالهـا و خـدمات:  

دسـت  بـه خدمات  از تفاوت کل صادرات و واردات کاالها و ،خدمات
 آید.  می

حسـاب کاالهـا و خـدمات یکـی از      حساب کاالهـا و خـدمات:  
هاي مهم مبادالت است که در چـارچوب مرکـزي سیسـتم    حساب
بینی شده است. این حساب، کل منابع و کل مصارف کاالها و پیش

از سـتانده و   ،دهد. کل منابع کاالها و خـدمات خدمات را نشان می
مصــرف واســطه، مصـرف نهـایی،      هـا از واردات و کل مصارف آن

تشکیـل ســرمایه ثابـت ناخـالص، تغییـرات مـــوجودي انبــار و       
صـادرات تشکیل شده است. آن قسمت از مالیات (منهاي یارانه) بر 

گذاري ستانده وارد نشده است، در طرف محصول نیز کـه در ارزش
ه ـشود و در حساب بخش یا رشتمنابع حساب کل اقتصاد ثبت می

االها و ـاب کـ سهاي حیت خاصی وارد نمی شود. یکی از ویژگیفعال
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خدمات به طور کلـی، تـراز بـودن آن اسـت یعنــی کـل منـابع و        
 مصارف (نه براي هر مبادله) با هم برابر هستند.

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

 تمـامی هـاي ملـی اسـت. در نتیجـه، ایـن حسـاب       بسیستم حسا
 ،گیـرد بلکـه فقـط   یند تولید را در بـر نمـی  امبـادالت مربوط به فر

حاصل تولید (سـتانده) و مصـارف کاالهـا و خـدمات بـراي تولیـد       
، کـاهش سـرمایه   گیرد. مصرف واسطهمی(مصـرف واسطه) را در بر

سـتانده را بـه    ،تیب حساب تولیدیرد. به این ترگثابت را در بر نمی
کنـد و  عنوان منابع و مصرف واسطه را بـه عنوان مصارف ثبت مـی 

کمیت تراز کننده آن ارزش افزوده است که هم به صورت ناخـالص  
شود کـه بـراي ارائـه آن بـه    گیري میو هم به صورت خالص اندازه

صورت خالص، مصرف سرمایه ثابت در قسـمت منـابع از آن کسـر    
این کمیت به محصول ناخـالص داخلـی و    ،شود. در کل اقتصـادمی

شـود کـه برابـر بـا ارزش افـزوده      محصول خالص داخلی مربوط می
به عالوه خـالص مالیـات    ،هاي اقتصادي به قیمت پایهرشته فعالیت

محصول) یا ارزش افزوده رشته  بر محصول (مالیات منهاي یارانه بر
الوه خـالص  ـبـه عـ   ،ت تولیدکننـده ـادي به قیمـهاي اقتصفعالیت

 .است ات بر وارداتـمالی
ــد: حســاب ایجــاد درامــد از نقطــه نظــر   حســاب ایجــاد درام

یند تولید ابا فر ممستقیبه طور تولیدکننده، مبادالت توزیعی را که 
کنـد. منـابع ایـن حسـاب را در کـل      در ارتباط هستند، ثبـت مـی  

آن را جبـران   اقتصاد، محصول ناخالص (خالص) داخلـی و مصـارف  
منهاي یارانه بر تولید  ،خدمات کارکنان و مالیات بر تولید و واردات

مـازاد   ،کمیـت ترازکننـده ایـن حسـاب    . دهدتشکیل می ،و واردات
 ط است. ـی یا درامد مختلـعملیات

اي از مجموعـه  ،ايهـاي منطقـه  حسـاب  اي:هاي منطقـه حساب
، مطالعه کمـی  اطالعات آماري است که به صورت جامع و هدفمند

هاي اقتصادي یک منطقـه مشـخص را بـراي یـک     و منظم فعالیت
پـذیر  امکـان  ،یک سـال اسـت   به طور معمولدوره زمانی معین که 

هـاي ملـی در کـل    نقشی را کـه حسـاب   ،سازد. به عبارت دیگرمی
همان نقـش اهمیـت و    ،ايهاي منطقهحساب ،کشور به عهده دارد

هـاي  دار است. مبانی نظري حسابعهده ،کاربرد را در سطح منطقه
هـاي ملـی، مبتنـی بـر آخـرین ویـرایش       اي، همانند حسابمنطقه

با ایـن تفـاوت کـه     ،است "SNA2008"هاي ملی سیستم حساب
اي را باعـث  مسائل ویـژه  ،ايتبدیل سطح جغرافیایی ملی به منطقه

 شود.  می
تصـادي  اي، کل قلمرو اقهاي منطقهدر حساب اي:هـقلمرو منطق

 شود.        کشور به تعدادي منطقه و یک فرامنطقه تقسیم می
بدون ارائـه تعریـف مشخصـی از     ،بندي اقتصاد ملیمنطقه منطقه:

اي باشـد کـه اوالً از   منطقه ممکن نیست. این تعریف باید به گونـه 
مناطق، اقتصاد ملی حاصل شـود و ثانیـاً هـر منطقـه      تمامیادغام 

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

هایی از قلمرو اقتصادي کشـور  این قسمت شامل بخش فرامنطقه:
یک از منـاطق نسـبت داد و مـوارد    توان آن را به هیچاست که نمی

 مختلف آن به شرح زیر است: 
المللـی کـه   هـاي بـین  قسمت از آبهاي فالت قاره و آن ـ آب  الف

کشور نسبت به آن داراي حقوق انحصاري است و توسط واحدهاي 
 گیرد.  مقیم مورد استفاده قرار می

ــق    - ب ــه طب ــان ک ــاط جه ــایر نق ــور در س ــی کش ــرو سیاس  قلم
هاي سیاسی براي اهداف سیاسی، نظامی، علمی و سـایر  موافقتنامه

ها، گريها،کنسولیر سفارتخانهباشد، نظاهداف، اجاره یا تملک شده
 هاي نظامی و نظایر آن. پایگاه

وع تـراز  ـــــ هـا، از مجم تـرداخـ ـه پـمـوازنها: مـوازنه پرداخت
 شود. حساب جاري، حساب سرمایه و اشتباهات آماري نتیجه می

از مجموع تـراز بازرگـانی،    ،تراز حساب جاري تراز حساب جاري:
 آید.  ست میتراز خدمات و انتقاالت به د

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

هـا بابـت خـدمات    از تفاوت دریـافتی  ،دماتـتراز خ تراز خدمات:
 هـا بابـت خـدمات دریافـت شـده، بـه دسـت       ه و پرداختیدارائه ش

 آید.می
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 گزیده اطالعات

محصـول ناخالص داخلی کشور به قیمت بازار (به  1394 در ســال
هـزار میلیـارد ریـال بـوده      6435) حـدود 1390قیمت ثابت سال 

درصـد   53/0معـادل   افزایشـی است که نسبت به سال قبل داراي 
 باشد.  می
هــاي تــرین ســهم ارزش افــزوده فعالیــتبــیش 1394در ســال     

هـاي ثابـت سـال    اقتصادي در محصول ناخالص داخلی (بـه قیمـت  
صـنعت  )، %20(استخراج معدن ) به ترتیب مربوط به بخش 1390

فروشـی،  فروشـی، خـرده  عمـده )، %13امالك و مستغالت ()، 13%(
)، کشاورزي، شکار و جنگلـداري  %12تعمیر وسایل نقلیه و کاالها (

 ) بوده است. %7(ماهیگیري و
هزینه مصرف نهـایی خصوصـی (شـامل هزینـه      1394در سال     

مصرف نهایی خانوارها و هزینه مصرف نهایی مؤسسات غیرانتفـاعی  
هزار میلیارد ریال، هزینه مصرف  6430در خدمت خانوارها) حدود 

هزار میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابـت   1878نهایی دولت حدود 
هزار میلیارد ریال و خالص صـادرات کاالها و  2245حدود ناخالص 
هــاي جـاري   هـزار میلیارد ریال بــه قیمــت   441 حدودخدمات 

 براورد شده است. 
هاي تهران ، استان1394اي در سال هاي منطقهدر بخش حساب   

ــا   ــه ترتیــب ب ــیش 3/14و  7/23و خوزســتان ب ــرین و درصــد، ب ت
و  55/0ترتیـب بـا   هاي خراسان جنوبی و خراسان شمالی به استان

قیمت  درصد کمترین سهم از تولید ناخالص داخلی کشور به 57/0
 اند.  جاري را دارا بوده

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ) System of National Accounts: SNA 

 Functional Classifications)2 
 3 ) Classification of Individual Consumption  By Purpose: COICOP 

  )Classification of The Functions Of Government: COFOG4 
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      ) جاري هاي قیمت به( 
 ۱۱۷۸۶۴۰ ۱۰۸۶۹۴۶ ۹۰۸۰۷۸ ۵۷۹۵۹۴ ۳۸۱۹۸۳ ..................... ماهیگیري و جنگلداري و شکار کشاورزي،
 ۱۴۲۰۹۵۶ ۲۲۸۲۹۸۲ ۲۷۳۲۱۱۳ ۱۹۴۹۹۲۶ ۱۷۵۰۴۹۲ ..................................................................... معدن استخراج
 ۲۲۰۰۸۰۷ ۲۴۲۹۷۰۳ ۲۴۴۰۶۲۶ ۱۹۴۳۱۱۱ ۸۱۸۸۶۹ ..................................................................................... صنعت
 ۵۲۳۷۵۱ ۶۸۳۸۴۱ ۶۳۴۶۸۱ ۴۰۶۱۶۴ ۳۱۵۰۲۴ ..................................... هوا تهویه و بخار گاز، برق، تأمین

 هايفعالیت و فاضالب پسماند، مدیریت آبرسانی،
 ۴۱۲۹۴ ۳۳۱۹۸ ۲۶۷۳۹ ۲۴۶۳۶ ۱۹۷۸۸ ..................................................................................... تصفیه

 ۵۵۹۹۴۲ ۵۴۱۴۶۳ ۴۳۵۴۷۵ ۳۶۸۱۵۷ ۳۳۱۷۲۷ ................................................................................ ساختمان
 و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده و فروشی عمده
 ۱۴۰۰۵۸۹ ۱۵۳۳۴۸۹ ۱۴۲۹۶۱۰ ۹۸۳۸۶۷ ۷۸۱۲۸۶ ...................................................................................... کاالها
 ۹۳۲۰۰۵ ۸۳۹۵۰۵ ۶۵۴۹۰۱ ۴۸۹۴۱۰ ۳۵۸۵۴۴ ......................................  پست و انبارداري و نقل و حمل

 ۱۷۹۵۱۱ ۱۵۴۰۸۵ ۱۲۸۳۵۰ ۸۹۴۳۱ ۶۴۰۱۵ ..................... غذا و جا تامین به مربوط خدماتی فعالیت
 ۲۵۷۸۳۱ ۲۱۷۵۴۵ ۱۶۶۲۹۱ ۱۳۰۷۹۹ ۱۰۹۸۶۷ ............................................................. ارتباطات و اطالعات
 ۲۸۵۳۵۴ ۲۴۷۸۲۵ ۲۱۵۸۹۴ ۲۰۸۱۰۸ ۱۷۶۴۲۷ ........................................................ بیمه و مالی فعالیتهاي

 ۱۵۵۴۸۳۸ ۱۳۵۹۰۶۷ ۱۲۳۸۲۹۴ ۹۲۸۱۱۷ ۷۰۸۹۱۱ ............................................................... مستغالت و امالك
 ۱۰۱۸۶۷ ۸۱۵۴۱ ۶۷۳۵۱ ۴۸۶۵۴ ۴۲۷۳۰ ..................................... فنی و علمی اي، حرفه فعالیتهاي
 ۵۰۵۴۶ ۳۸۸۰۳ ۲۹۲۲۹ ۲۱۱۹۳ ۱۶۰۵۳ ............................... پشتیبانی خدمات و اداري فعالیتهاي

 ۶۰۶۶۸۹ ۵۲۹۱۹۶ ۴۳۵۷۳۶ ۳۴۵۵۱۰ ۳۰۳۸۴۳ ................................. شهري خدمات و عمومی، امور اداره
 ۴۲۹۱۳۶ ۳۵۸۸۷۳ ۲۸۱۵۴۱ ۲۵۱۵۷۰ ۲۲۰۷۰۷ .................................................................................... آموزش
 مددکاري و انسان سالمت به مربوط هاي فعالیت

 ۴۱۴۱۲۱ ۳۴۹۰۱۱ ۲۸۶۳۱۴ ۲۳۰۴۵۳ ۲۰۴۶۰۸ ...............................................................................  اجتماعی
 ۱۲۸۱۴۳ ۱۱۴۸۷۰ ۹۵۶۵۳ ۷۳۹۰۲ ۵۶۱۸۵ ....... خانگی و شخصی اجتماعی، عمومی، خدمات سایر

......................................................................... جمع
 ۴۸۲۰۰ -۹۰۲۳ ۱۲۸۵۹ ۴۲۳۴۰ ۲۸۶۷۵ ......................................................واردات بر مالیات خالص
 ۱۱۳۳۲۳ ۹۰۷۳۴ ۸۱۲۳۰ ۷۹۷۲۳ ۷۵۷۷۸ .................................................................. واردات بر مالیات
 -۶۵۱۲۴ -۹۹۷۵۷ -۶۸۳۷۱ -۳۷۳۸۳ -۴۷۱۰۳ ..................................................................... واردات بر یارانه

............... )بازار قیمت به( داخلی ناخالص محصول
 ۲۸۸۶۳ ۳۴۳۶۵ ۶۷۸۳۳ ۵۱۶۰۲ ۴۹۰ .......................................................... خارج از درآمد خالص

........... ملی ناخالص درامد =ملی ناخالص محصول
 ۱۸۹۴۴۲۳ ۱۸۳۴۵۶۴ ۱۵۴۷۳۲۹ ۱۱۰۵۳۲۴ ۷۷۵۰۸۰ .................................. ثابت سرمایه مصرف :شود می کسر

............................................................... ملی درامد
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 ۴۲۸۰۰۲ ۴۱۴۸۳۳ ۳۹۱۹۰۰ ۳۷۹۴۷۷ ۳۸۱۹۸۳ .................... ماهيگيري و جنگلداري و شكار كشاورزي،
 ۱۲۷۸۷۴۵ ۱۲۶۱۷۷۰ ۱۲۵۷۰۳۳ ۱۲۹۳۴۷۴ ۱۷۵۰۴۹۲ .................................................................... معدن استخراج
 ۸۳۶۵۷۳ ۹۱۸۷۲۰ ۸۱۳۲۷۰ ۸۸۱۵۱۸ ۸۱۸۸۶۹ .................................................................................... صنعت
 ۳۷۰۲۵۲ ۳۵۵۰۹۴ ۳۱۱۵۳۵ ۲۸۵۳۶۱ ۳۱۵۰۲۴ .................................... هوا تهويه و بخار گاز، برق، تأمين

 هايفعاليت و فاضالب پسماند، مديريت آبرساني،
 ۱۹۴۹۶ ۱۸۸۳۳ ۱۸۱۴۱ ۲۱۲۱۳ ۱۹۷۸۸ .................................................................................... تصفيه

 ۲۳۳۲۴۴ ۲۴۳۳۲۶ ۲۶۹۰۰۹ ۲۹۱۱۲۰ ۳۳۱۷۲۷ ............................................................................... ساختمان
 و نقليه وسايل تعمير فروشي، خرده و فروشي عمده
 ۷۸۹۴۶۸ ۷۶۷۸۷۸ ۷۳۵۲۲۹ ۷۶۰۹۷۲ ۷۸۱۲۸۶ ..................................................................................... كاالها
 ۳۵۴۹۶۵ ۳۵۳۲۸۰ ۳۳۸۱۰۷ ۳۴۵۸۸۱ ۳۵۸۵۴۴ .....................................  پست و انبارداري و نقل و حمل

 ۵۹۵۶۰ ۶۲۰۷۱ ۶۴۹۴۵ ۶۵۶۹۷ ۶۴۰۱۵ .................... غذا و جا تامين به مربوط خدماتي فعاليت
 ۱۶۵۹۲۰ ۱۵۹۵۴۴ ۱۳۹۱۱۴ ۱۱۴۸۵۹ ۱۰۹۸۶۷ ............................................................ ارتباطات و اطالعات

 ۱۶۶۰۳۹ ۱۵۷۰۳۹ ۱۶۲۱۲۸ ۱۶۴۱۵۰ ۱۷۶۴۲۷ ....................................................... بيمه و مالي فعاليتهاي
 ۸۴۳۰۰۸ ۸۲۱۵۵۱ ۸۷۴۵۵۵ ۷۹۳۱۶۴ ۷۰۸۹۱۱ .............................................................. مستغالت و امالک

 ۴۶۶۰۸ ۴۴۶۶۲ ۴۴۴۷۱ ۴۱۹۷۰ ۴۲۷۳۰ .................................... فني و علمي اي، حرفه فعاليتهاي
 ۱۶۸۲۶ ۱۶۴۶۶ ۱۶۲۸۰ ۱۵۴۰۴ ۱۶۰۵۳ .............................. پشتيباني خدمات و اداري فعاليتهاي

 ۳۲۶۶۹۱ ۳۲۶۱۳۶ ۳۱۸۷۵۰ ۳۰۳۷۱۳ ۳۰۳۸۴۳ ................................ شهري خدمات و عمومي، امور اداره
 ۲۳۷۲۰۲ ۲۳۳۰۷۷ ۲۲۱۹۰۱ ۲۲۷۳۹۱ ۲۲۰۷۰۷ ................................................................................... آموزش
 مددکاري و انسان سالمت به مربوط هاي فعاليت

 ۱۸۰۱۰۳ ۱۹۲۲۰۹ ۱۹۸۳۷۴ ۲۰۱۴۳۵ ۲۰۴۶۰۸ ..............................................................................  اجتماعي
 ۵۷۶۰۴ ۵۹۰۴۹ ۵۸۱۶۵ ۵۷۵۱۳ ۵۶۱۸۵ ...... خانگي و شخصي اجتماعي، عمومي، خدمات ساير

 ۲۴۳۹۲ -۴۷۴۴ ۷۷۹۸ ۳۲۸۹۸ ۲۸۶۷۵ .....................................................واردات بر ماليات خالص
 ۵۷۳۵۰ ۴۷۷۰۵ ۴۹۲۶۰ ۶۱۹۴۵ ۷۵۷۷۸ ................................................................. واردات بر ماليات
 -۳۲۹۵۷ -۵۲۴۴۹ -۴۱۴۶۲ -۲۹۰۴۷ -۴۷۱۰۳ .................................................................... واردات بر يارانه

 -۳۵۲۷ -۲۹۶۳ -۱۳۶۳ -۱۷۰۸ ۰ ............................................. بازرگاني مبادله رابطه نتيجه
 ۵۲۹۲ ۷۱۶۱ ۱۷۴۲۶ ۱۶۰۷۲ ۴۹۰ ......................................................... خارج از درامد خالص

 ۸۵۸۲۰۷ ۸۵۰۴۸۶ ۸۳۹۶۸۳ ۸۳۰۰۹۴ ۷۷۵۰۸۰ ................................ ثابت سرمايه مصرف :شود مي كسر

 .اقتصادي هاي حساب دفتر. ایران آمار مرکز - مأخذ
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 )درصد(              اقتصادي عمده هاي بخش برحسب داخلی ناخالص محصول در اقتصادي هاي فعالیت افزوده ارزش سهم -2-23

 *1394 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     
٧١/٥................................................. ماهيگيري و جنگلداري و شكار كشاورزي،  ٣٦/٦  ٤٣/٧  ٤٤/٨  ٥٧/٩  
١٧/٢٦................................................................................................. معدن استخراج  ٣٩/٢١  ٣٦/٢٢  ٧٣/١٧  ٥٤/١١  
٢٤/١٢................................................................................................................ صنعت  ٣٢/٢١  ٩٧/١٩  ٨٧/١٨  ٨٧/١٧  
٧١/٤................................................................. هوا تهويه و بخار گاز، برق، تأمين  ٤٦/٤  ١٩/٥  ٣١/٥  ٢٥/٤  

٣٠/٠........................ تصفيه هايفعاليت و فاضالب پسماند، مديريت آبرساني،  ٢٧/٠  ٢٢/٠  ٢٦/٠  ٣٤/٠  
٩٦/٤........................................................................................................... ساختمان  ٠٤/٤  ٥٦/٣  ٢١/٤  ٥٥/٤  

٦٨/١١.......................  كاالها و نقليه وسايل تعمير فروشي،خرده فروشي،عمده  ٧٩/١٠  ٧٠/١١  ٩١/١١  ٣٧/١١  
٣٦/٥.................................................................... و پست انبارداري و نقل و حمل  ٣٧/٥  ٣٦/٥  ٥٢/٦  ٥٧/٧  

٩٦/٠................................................. غذا و جا تامين به مربوط خدماتي فعاليت  ٩٨/٠  ٠٥/١  ٢٠/١  ٤٦/١  
٦٤/١........................................................................................ ارتباطات و اطالعات  ٤٣/١  ٣٦/١  ٦٩/١  ٠٩/٢  

٦٤/٢.................................................................................... بيمه و مالي فعاليتهاي  ٢٨/٢  ٧٧/١  ٩٣/١  ٣٢/٢  
٦٠/١٠........................................................................................... مستغالت و امالک  ١٨/١٠  ١٣/١٠  ٥٦/١٠  ٦٣/١٢  

٦٤/٠................................................................ فني و علمي حرفه اي، فعاليتهاي  ٥٣/٠  ٥٥/٠  ٦٣/٠  ٨٣/٠  
٢٤/٠...........................................................پشتيباني خدمات و اداري فعاليتهاي  ٢٣/٠  ٢٤/٠  ٣٠/٠  ٤١/٠  

٥٤/٤............................................................ شهري خدمات و عمومي، امور اداره  ٧٩/٣  ٥٧/٣  ١١/٤  ٩٣/٤  
٣٠/٣............................................................................................................... آموزش  ٧٦/٢  ٣٠/٢  ٧٩/٢  ٤٨/٣  
٠٦/٣................... اجتماعي مددکاريو  انسان سالمت به مربوط هاي فعاليت  ٥٣/٢  ٣٤/٢  ٧١/٢  ٣٦/٣  
٨٤/٠...................................خانگي و عمومي، اجتماعي، شخصي خدمات ساير  ٨١/٠  ٧٨/٠  ٨٩/٠  ٠٤/١  

     
٤٣/٠................................................................................. واردات بر ماليات خالص  ٤٦/٠  ١١/٠  - ٠٧/٠  ٣٩/٠  
١٣/١.............................................................................................. واردات بر ماليات  ٨٧/٠  ٦٦/٠  ٧٠/٠  ٩٢/٠  
-٧٠/٠................................................................................................. واردات بر يارانه  - ٤١/٠  - ٥٦/٠  - ٧٧/٠  - ٥٣/٠  

٠٠/١٠٠.................................................... )بازار قيمت به( داخلي ناخالص محصول  ٠٠/١٠٠  ٠٠/١٠٠  ٠٠/١٠٠  ٠/١٠٠  
     

٧١/٥................................................. ماهيگيري و جنگلداري و شكار كشاورزي،  ٠٥/٦  ٢٨/٦  ٤٨/٦  ٦٥/٦  
١٧/٢٦................................................................................................. معدن استخراج  ٦١/٢٠  ١٤/٢٠  ٧١/١٩  ٨٧/١٩  
٢٤/١٢................................................................................................................ صنعت  ٠٤/١٤  ٠٣/١٣  ٣٥/١٤  ٠٠/١٣  
٧١/٤................................................................. هوا تهويه و بخار گاز، برق، تأمين  ٥٥/٤  ٩٩/٤  ٥٥/٥  ٧٥/٥  

٣٠/٠........................ تصفيه هايفعاليت و فاضالب پسماند، مديريت آبرساني،  ٣٤/٠  ٢٩/٠  ٢٩/٠  ٣٠/٠  
٩٦/٤........................................................................................................... ساختمان  ٦٤/٤  ٣١/٤  ٨/٣  ٦٢/٣  

٦٨/١١......................... كاالها و نقليه وسايل تعمير فروشي،خرده فروشي،عمده  ١٢/١٢  ٧٨/١١  ٢٧/١٢ ١٢  
٣٦/٥.................................................................... و پست انبارداري و نقل و حمل  ٥١/٥  ٤٢/٥  ٥٢/٥  ٥٢/٥  

٩٦/٠................................................. غذا و جا تامين به مربوط خدماتي فعاليت  ٠٥/١  ٠٤/١  ٩٧/٠  ٩٣/٠  
٦٤/١........................................................................................ ارتباطات و اطالعات  ٨٣/١  ٢٣/٢  ٤٩/٢  ٥٨/٢  

٦٤/٢.................................................................................... بيمه و مالي فعاليتهاي  ٦٢/٢  ٦/٢  ٤٥/٢  ٥٨/٢  
٦/١٠........................................................................................... مستغالت و امالک  ٦٤/١٢  ٠١/١٤  ٨٤/١٢  ١/١٣  

٦٤/٠................................................................ فني و علمي حرفه اي، فعاليتهاي  ٦٧/٠  ٧١/٠  ٧/٠  ٧٢/٠  
٢٤/٠...........................................................پشتيباني خدمات و اداري فعاليتهاي  ٢٥/٠  ٢٦/٠  ٢٦/٠  ٢٦/٠  

٥٤/٤............................................................ شهري خدمات و عمومي، امور اداره  ٨٤/٤  ١١/٥  ١/٥  ٠٨/٥  
٣٠/٣............................................................................................................... آموزش  ٦٢/٣  ٥٦/٣  ٦٤/٣  ٦٩/٣  
٠٦/٣................... اجتماعي و مددکاري انسان سالمت به مربوط هاي فعاليت  ٢١/٣  ١٨/٣  ٨٠/٢ ٣  
٨٤/٠...................................خانگي و عمومي، اجتماعي، شخصي خدمات ساير  ٩٢/٠  ٩٣/٠  ٩٢/٠  ٩٠/٠  

     
٤٣/٠................................................................................. واردات بر ماليات خالص  ٥٢/٠  ١٢/٠  - ٠٧/٠  ٣٨/٠  
١٣/١.............................................................................................. واردات بر ماليات  ٩٩/٠  ٧٩/٠  ٧٥/٠  ٨٩/٠  
-٧٠/٠................................................................................................. واردات بر يارانه  - ٤٦/٠  - ٦٦/٠  - ٨٢/٠  - ٥١/٠  

٠٠/١٠٠................................................. ) بازار قيمت به( داخلي ناخالص محصول   ٠٠/١٠٠  ٠٠/١٠٠  ٠٠/١٠٠  ٠٠/١٠٠  

اقتصادي هاي حساب دفتر. ایران آمار مرکز - مأخذ  
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قیمت هاي ثابت قیمت جاري

هزار میلیارد ریالمحصول ناخالص داخلی به قیمت بازار-1-23

23-1جدول : مبنا

%18صنعت

%13امالك و مستغالت

%12استخراج معدن
عمده فروشی، خرده فروشی،  
اتعمیر وسایل نقلیه و کااله

11%

و کشاورزي ، شکار و جنگلداري
%10ماهیگیري

حمل و نقل و انبارداري و پست
8%

%5ساختمان

اداره امور عمومی و خدمات  
%5شهري

ه  تأمین برق، گاز، بخار و تهوی
%4هوا

%4آموزش

فعالیت هاي مربوط به سالمت
%3انسان و مددکاري اجتماعی

%2اطالعات و ارتباطات
%2فعالیتهاي مالی و بیمه

امین فعالیت خدماتی مربوط به ت
%1جا و غذا

وعلمی،ايحرفهفعالیتهاي
%1فنی

سایر خدمات عمومی، اجتماعی،  
%1شخصی و خانگی

1394: سهم ارزش افزوده بخش هاي عمده اقتصادي در محصول ناخالص داخلی به قیمت جاري-2-23

23-2جدول : مبنا
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(درصد)1390سالثابتقیمتبهاقتصاديعمدههايبخشافزودهارزش)1(رشد-3-23

 *1394 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ شرح

 ۱۷/۳ ۸۵/۵ ۲۷/۳ -۶۶/۰ .................... ماهيگيري و جنگلداري و شكار كشاورزي،

 ۳۵/۱ ۳۸/۰ -۸۲/۲ -۱۱/۲۶ ..................................................................... معدن استخراج

 -۹۴/۸ ۹۷/۱۲ -۷۴/۷ ۶۵/۷ .................................................................................... صنعت

 ۲۷/۴ ۹۸/۱۳ ۱۷/۹ -۴۲/۹ ..................................... هوا تهويه و بخار گاز، برق، تأمين

 هايفعاليت و فاضالب پسماند، مديريت آبرساني،
 ۵۲/۳ ۸۲/۳ -۴۸/۱۴ ۲۰/۷ ..................................................................................... تصفيه

 -۱۴/۴ -۵۵/۹ -۶۰/۷ -۲۴/۱۲ ............................................................................... ساختمان

 و نقليه وسايل تعمير فروشي،خرده فروشي،عمده
 ۸۱/۲ ۴۴/۴ -۳۸/۳ -۶۰/۲ ....................................................................................  كاالها

 ۴۸/۰ ۴۹/۴ -۲۵/۲ -۵۳/۳ ....................................... و پست انبارداري و نقل و حمل

 -۰۵/۴ -۴۲/۴ -۱۴/۱ ۶۳/۲ ..................... غذا و جا تامين به مربوط خدماتي فعاليت

 ۰۰/۴ ۶۹/۱۴ ۱۲/۲۱ ۵۴/۴ ............................................................ ارتباطات و اطالعات

 ۷۳/۵ -۱۴/۳ -۲۳/۱ -۹۶/۶ ........................................................ بيمه و مالي فعاليتهاي

 ۶۱/۲ -۰۶/۶ ۲۶/۱۰ ۸۸/۱۱ ............................................................... مستغالت و امالک

 ۳۶/۴ ۴۳/۰ ۹۶/۵ -۷۸/۱ .................................... فني و علمي اي، حرفه فعاليتهاي

 ۱۹/۲ ۱۴/۱ ۶۹/۵ -۰۴/۴ .............................. پشتيباني خدمات و اداري فعاليتهاي

 ۱۷/۰ ۳۲/۲ ۹۵/۴ -۰۴/۰ ................................ شهري خدمات و عمومي، امور اداره

 ۷۷/۱ ۰۴/۵ -۴۱/۲ ۰۳/۳ ................................................................................... آموزش

 و مددکاري انسان سالمت به مربوط هاي فعاليت
 -۳۰/۶ -۱۱/۳ -۵۲/۱ -۵۵/۱ ................................................................................ اجتماعي

 -۴۵/۲ ۵۲/۱ ۱۳/۱ ۳۶/۲ ....... خانگي و شخصي. اجتماعي عمومي، خدمات ساير

 ۵۳/۰ ۵۷/۲ -۵۸/۰ -۱۷/۶ ...................... ) بازار قيمت به( داخلي ناخالص محصول

 ۴۹/۰ ۳۷/۲ -۵۶/۰ -۹۶/۵ .................. )ملي ناخالص درآمد( ملي ناخالص محصول

 ۴۳/۰ ۵۴/۲ -۸۲/۰ -۶۷/۷ ............................................................................. ملي درامد
 .باشد مي قبل ما سال به مربوط رشد ميزان - ۱

 .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مرکز - مأخذ
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 (میلیارد ریال)                                                                  1394ارزش افزوده بخش هاي عمده اقتصادي بر حسب استان:  -4-23
 كل كشور شرح

آذربايجان 
 شرقي

آذربايجان 
 غربي

 تهران بوشهر ايالم البرز اصفهان  اردبيل

كشاورزي، شكار و جنگلداري و 
 ٥١٠٧٣ ١٧٩٩٩ ١١٣٨٥ ٢٥٤٨٤ ٥٠٥٢٣ ٣٠٨٨٨ ٤٨٢٣١ ٤٦١٤٢ ١١٧٨٦٤٠ ............................................ ماهيگيري

 ١١٣٤٤ ٣٢٠١٤ ٢٢٦٠٦ ١٩٧ ٢٥٠٠ ١٠٧ ١٣٩٦ ٤٥٦٨ ١٤٢٠٩٥٦ ................................... استخراج معدن
 ٤٠٦٨٢٤ ١٧٢٩٠٧ ٣٠٨٢ ١٢٠١٢٧ ١٦٠٥٥٥ ١٦٢٢٥ ٢١٨٢٦ ١١٥٦١٢ ٢٢٠٠٨٠٧ .................................................. صنعت

 ٥٣١٨٤ ٢٠٤٨٩٢ ١٠٦٧٠ ٣٦١٤ ١٩٧٠٤ ٢١٤٧ ٥٢١٤ ٩١٧٠ ٥٢٣٧٥١ ... گاز، بخار و تهويه هواتأمين برق، 
آبرساني،مديريت پسماند،فاضالب 

 ٨٢١٨ ١٠٥٢ ٢٩٩ ٩١٠ ٣٣٣٦ ٥٢٩ ١٢١٢ ٨٠٥ ٤١٢٩٤ ........................ و فعاليت هاي تصفيه
 ١٧٩١٤٣ ٩٣٥١ ٣٢٥٠ ٣٥٤٥٣ ٣٥٠٠٢ ٦٠٦٨ ١٩٥٥٢ ١٩٨٩٢ ٥٥٩٩٤٢ ............................................ ساختمان.

فروشي، تعمير فروشي، خردهعمده
 ٣٨٧٣٠٧ ١٢٧٦٤ ٦٢٣٢ ٧٧٥٥٩ ١١٣١٩٩ ٢٤٧٩٥ ٣٣٥١٢ ٥٢٦٠٣ ١٤٠٠٥٨٩ ....................... وسايل نقليه و كاالها 

 ٢٧٦٢٤١ ١٨٨١٦ ٤١٤٨ ١٤٦٧٩ ٦٩٤٨٢ ٧٨٧٤ ٢٥٧٨٨ ٢٩٤٥٥ ٩٣٢٠٠٥ ........ حمل و نقل، انبارداري و پست
فعاليت هاي خدماتي مربوط به 

 ٧٠٨٥٠ ١٤٤٥ ٣٤١ ٨٤٣٠ ١٠٧١٩ ٣١٤٨ ٣٧٧٩ ٣٩٤٦ ١٧٩٥١١ .................................. تامين جا و غذا.
 ٢٠٦١٤٨ ٧٧٤٦ ٥٨٤ ٥٤٣ ٣٨٣٧ ١٠١٠ ٢٤٠٦ ٣٠٢١ ٢٥٧٨٣١ .......................... اطالعات و ارتباطات

 ٢٠٥٣٧٥ ١٤٨٣ ٧٠٢ ٣٢٩٩ ٩٤١٦ ١٢٥٣ ٣٠١٥ ٤٩٩٢ ٢٨٥٣٥٤ ..................فعاليت هاي مالي و بيمه
 ٥٩٧٨٩٥ ١٨٢٦٩ ٤٥١٢ ٧٢١٤٨ ١١٣٩٤٥ ١٠٧٥٢ ٢٩٤٩٩ ٤١٤٥٨ ١٥٥٤٨٣٨ ............................. امالک و مستغالت

هاي حرفهاي علمي و فعاليت 
 ٥٢١٩١ ٩٤٥ ٣٨٠ ٢٣٤٥ ٥٥٧٩ ١٠٩٠ ٢٠١٤ ٣٥٠٣ ١٠١٨٦٧ ....................................................... فني

 ١٦٥٠٩ ٥٤٧ ٣١٨ ١٣٧٨ ٣٨٠٦ ٦٤٥ ١٣٩٢ ١٨١٩ ٥٠٥٤٦ . فعاليت اداري و خدمات پشتيباني
اداره امور عمومي، و خدمات 

 ١٧٩٩١٩ ١٠٩٦٥ ٤٩٦٢ ٢١٨٠٠ ٣٥٣١٦ ٦٤١٧ ٢٣٥١١ ٢٢٦٣٢ ٦٠٦٦٨٩ .................................................. شهري
 ٨٠٤٢٠ ٦٤٠١ ٤٤٥٨ ٨٤٦٩ ٢٥٧٣٤ ٧٤٠٣ ١٤٠٧٣ ١٩٢٨٠ ٤٢٩١٣٦ ................................................. آموزش

فعاليت هاي مربوط به سالمت 
 ٨٥٧١٦ ٥٩٣٣ ٤١٤٥ ٨٨٩٤ ٢٨٠٧٢ ٥٦٢٩ ١٣٢٨٦ ١٨٦٨٠ ٤١٤١٢١ ........... انسان و مدد کاري اجتماعي

ساير خدمات عمومي، اجتماعي، 
 ٤١٧٤٩ ١١٤٠ ٨١٠ ٥٢٩٦ ٧٧١٥ ١٥٠٧ ٤٢٦٢ ٣٨٩٧ ١٢٨١٤٣ ............................... شخصي و خانگي

         
 ١٠٩١٣ ١٧٣٩ ٢١٤ ١٥٠٩ ٤٣٧٦ ٤٢٨ ٩٩٧ ٢٣٥٨ ٤٨٢٠٠ ................... خالص ماليات بر واردات

محصول ناخالص داخلي (به 
 ٢٩٢١٠١٩ ٥٢٦٤٠٧ ٨٣٠٩٨ ٤١٢١٣١ ٧٠٢٨١٤ ١٢٧٩١٧ ٢٥٤٩٦٦ ٤٠٣٨٣٣ ١٢٣١٤٢٢٠ ......................................... قيمت بازار)

محصول ناخالص داخلي بدون 
 ٢٨٨٠٧٤٦ ٤٩٤٤١٩ ٦٠٧٠٢ ٤١١٦٨٣ ٦٧٢٤٠٩ ١٢٧٨٦١ ٢٥٤٩٠٠ ٣٩٨٥٨٦ ١٠٦٨٥٠٦١ ......................... بازار) نفت (به قيمت

 

چهارمحال  شرح
 و بختياري

خراسان 
 جنوبي

خراسان 
 رضوي

خراسان 
 شمالي

 سمنان زنجان خوزستان
 سيستان و
 بلوچستان

كشاورزي، شكار و جنگلداري و 
 ٣٦٤٧٤ ١٧٠٣٤ ٢٥٤٥١ ٧٢٣٢٩ ١٧٠٦٣ ٨٨٤١٢ ١٧٠٩٣ ١٩٧٤٩ .............................................. ماهيگيري

 ٤٨٤ ٧٦٩ ١١٦٨ ٩٩٩٨٦٩ ٦٩٢ ٣٥٧٣ ٤٢٩٦ ٢٠٢ ..................................... استخراج معدن
 ١٦٣٤٤ ٢٦٠٠٧ ٤١٨٨٥ ٣٣٦٤٣٩ ٩٤٣٩ ٧٨٦٦٥ ٥٩١١ ١٣٣٤٣ .................................................... صنعت

 ٢١٩٧ ٢٠٦٥ ٤١٤٢ ٢٦٢٤٤ ٢٧٧٩ ٢٥٢٠٥ ١١٠٢ ١١٥٦ ..... تأمين برق، گاز، بخار و تهويه هوا
فاضالب  مديريت پسماند، آبرساني،

 ٥٢٨ ٣٨٠ ٦٦٥ ٣٨٤٥ ٢٢٨ ٣٥٠٨ ٣٩٧ ٣٣٦ .......................... و فعاليت هاي تصفيه
 ٥٨٨٩ ٥٦٤٤ ٦٥١٣ ٢٢٩٦٥ ٤١٦٣ ٣١٥٦٢ ٣١٧٥ ٦٧٠٩ .............................................. ساختمان.

فروشي، تعمير فروشي، خردهعمده
 ٣٠٣٥٧ ١٥٤٠١ ١١٥٢٠ ٥٢٥٠٨ ٥٧٠٢ ١٠٤٠٨٣ ٥٤٧٢ ١١٦٢٧ ......................... وسايل نقليه و كاالها 

 ١١١٣٢ ٩٨٦٧ ٩٨٦٦ ٦٥٦٤٨ ٥٨٣٢ ٦٠٣١٩ ٤٦٧٠ ٥٨١٦ .......... حمل و نقل، انبارداري و پست
هاي خدماتي مربوط به فعاليت 

 ١٠٢٧ ٦٨١ ٢٦٥٠ ٥١٩٠ ٣٤٧ ٢١٧٠٢ ٢٧٧ ٣٢٣ .................................... تامين جا و غذا.
 ١٦٠٦ ٨٥٦ ٧٩٧ ٢٥٤٣ ٥٠٣ ٢٤٦٨ ١٢٨١ ٦٥٠ ............................ اطالعات و ارتباطات

 ١٣٧٥ ١٠٨٦ ١٢٧٥ ٥٢٠٣ ٧٦٨ ٧٧٠٠ ٧٦٩ ٩٩٠ ....................فعاليت هاي مالي و بيمه
 ١٥٥٢٤ ٨٤٢٨ ٩٦٦٧ ٦٧٦٩٦ ٦٨٨٧ ١١٥٤٢٦ ٥٤٤٠ ٧٧٦١ ............................... امالک و مستغالت
 ٦٨٤ ٥١٨ ١١٦١ ٣١٥٣ ٦٠٨ ٤٧٨٧ ٨٨٥ ١٠٢٣ . اي علمي و فني فعاليت هاي حرفه

 ٤٠٦ ٤٤٧ ٧١٥ ٢٥٢٢ ٢٧٢ ٣١٨٤ ٣٥٨ ٦٩٩ ... فعاليت اداري و خدمات پشتيباني
 ١٣٢٣٣ ٦٦٥٢ ٦٣٩٧ ٣٨٦٨٩ ٥٣٤٢ ٣٦٧٣٨ ٥٨٥١ ٣٦٣٤ اداره امور عمومي، و خدمات شهري

 ١٤٢١٣ ٥٦٣٤ ٦٤٠٠ ٢٣٥٢٥ ٤٦٩٤ ٣١٧٦٥ ٥٤٨٧ ٥٢٣٣ ................................................... آموزش
فعاليت هاي مربوط به سالمت 

 ٩٩١٠ ٤٥٤١ ٦١٥٤ ٢٣١٣٠ ٣٣٨٦ ٢٤٣٠٣ ٤١٨٩ ٦٤٦٢ ............. انسان و مدد کاري اجتماعي
ساير خدمات عمومي، اجتماعي، 

 ١٠٧٧ ١٠٤٨ ١٢٠٠ ٤٩٢١ ٩٤١ ١٣٩٠١ ٦٣٨ ٨٥١ ................................. شخصي و خانگي
        

 ٥١٧ ٤٧٥ ٥٧١ ٤٢٨٦ ٢٨٩ ٢٤٠٠ ٢٥٥ ٤٢٥ ..................... واردات خالص ماليات بر
محصول ناخالص داخلي (به قيمت 

 ١٦٢٩٧٦ ١٠٧٥٣٢ ١٣٨١٩٨ ١٧٦٠٧٠٤ ٦٩٩٣٦ ٦٥٩٧٠١ ٦٧٥٤٦ ٨٦٩٨٩ ....................................................... بازار)
محصول ناخالص داخلي بدون نفت 

 ١٦٢٩٧٦ ١٠٦٨٨٩ ١٣٧٧٨٤ ٥٩٢٢٧٩ ٦٩٩٣٦ ٦٥٨٠٩٢ ٦٧٥٣٥ ٨٦٨٩٢ .................................... (به قيمت بازار)
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)ریال میلیارد(                                          )          دنباله(  4139: استان حسب بر اقتصادي عمده هاي بخش افزوده ارزش -4-23  

كهگيلويه  كرمانشاه كرمان كردستان قم قزوين فارس  شرح
 گلستانوبويراحمد

 ٣١٦٥٣ ١١٠٧٩ ٣٤٩٩٠ ٨١٥٥٥ ٢٢٨٣٦ ٩٣٤٢ ٣١٠٠٢ ١٠٢٠٤٦........... كشاورزي، شكار و جنگلداري و ماهيگيري
 ٧٩٠ ٨٥٧٥٦ ٥٨٢٥ ٢٩٤٦٨ ١١٢١ ٢٥١ ١٦٩ ٧٥٩٦........................................................... استخراج معدن

 ١٦٢٦١ ٨٧٢٩ ٢٢٧٥٦ ٧٧٨٤٠ ٥١٢٠ ٣٧٠٥٧ ٨٢٣٤٦ ٦٩٨٧٤........................................................................... صنعت
 ٤٣٠٤ ٧٣٧ ٤٤٩٨ ٦٤٧٥ ٢٤٤٧ ٣٠٩٦ ٤١٦٧ ٧٠٧٦٩........................... تأمين برق، گاز، بخار و تهويه هوا

آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت 
 ١٠٠٦ ٥٠٠ ٦٩٠ ١٦٠٠ ٦١١ ٥٩١ ٥٨١ ٢٩٠٠.................................................................. هاي تصفيه
 ٦٩٧٥ ٢٤٧٤ ٦٧٧١ ١١٨٤٨ ٦٣٠٢ ٩١٣٦ ٨٧٦٣ ٣١٦٤١..................................................................... ساختمان.

فروشي، تعمير وسايل نقليه فروشي، خردهعمده
 ١٩٣٠٠ ٨٦٥٠ ٢٨٧٣٣ ٢٩٦٨٨ ٢٢١٥٩ ١٥٦١٤ ١٦٦٣٥ ٦٠٩٣١....................................................................... و كاالها 

 ١٢٠٩٢ ٢٨٠٨ ١٣٨٨٤ ٢١٨٧٥ ٧٤٤٤ ٨٥٤٦ ١١٩٠٧ ٤٨٣٤٩................................ حمل و نقل، انبارداري و پست
فعاليت هاي خدماتي مربوط به تامين جا و 

 ١٨٧٤ ٦٦٩ ١٢٤١ ٦٠٩٠ ١٢٣٤ ٩٠٤ ١٨٦٠ ٣٤٤٠................................................................................ غذا.
 ١٣٠١ ٦٣٦ ١٢٠٨ ١٥٥٩ ١١٠٩ ١٠٥٣ ٣٠٧٥ ٢٥١٥................................................... اطالعات و ارتباطات

 ١٧٨٨ ٦٥٤ ١٩٤٨ ٣٧٧٣ ١١٢٧ ١٧٢٥ ١٦٧٧ ٦٦٩٦.......................................... فعاليت هاي مالي و بيمه
 ١٨١٢٠ ٧٣٨٩ ٢٩٣١٦ ٢٨٠٧٥ ١٥٠٧٩ ٢٧٩٨٣ ٢٠٢٤٢ ٩١٤٥٢..................................................... امالک و مستغالت

 ٨٩٣ ٨٤٧ ٧٧٧ ١٧٩٠ ١٠٣٤ ١٥٦٦ ١٦٧٣ ٣١٥٩......................... فعاليت هاي حرفهاي علمي و فني
 ٦٩٧ ٤٠٣ ١٠٣٤ ٨٦٥ ٥١٣ ١٠٦٩ ٨٩١ ٣٠٨٤.......................... فعاليت اداري و خدمات پشتيباني

 ١٠٣٧٤ ٤٣٩٧ ٢٢٦٦٦ ١٦٧٢٩ ٩٨٠٨ ٦٣٤٢ ٦٨١٨ ٢٥٩٦٨ اداره امور عمومي، و خدمات شهري
 ٨٥٥٩ ٥٥٩٠ ١٠٧٣٨ ١٩٧٢٥ ٩٠٧١ ٥٨٧٩ ٦٨٦٤ ٢٥١٤٣.......................................................................... آموزش

فعاليت هاي مربوط به سالمت انسان و مدد 
 ٩٢٣١ ٤٦٠٣ ١٠٣٦٢ ١٥٢٨٤ ٧١٩٣ ٤٣٣٥ ٨٤١٢ ٢٦٨١٠............................................................کاري اجتماعي

 ١٦٨٧ ١٠١٩ ٢١٣٨ ٢٦٦٤ ١٧٩٣ ٣٢٩١ ١٣١٩ ٤٥١٤... سايرخدمات عمومي،اجتماعي،شخصي وخانگي
        

 ٦٥٥ ٢٠٣ ٧٧٦ ١٧٣٥ ٣٥٩ ٥٦٧ ١١٦٩ ٢١٧٣........................................... خالص ماليات بر واردات
 ١٤٧٥٦٠ ١٤٧١٤٢ ٢٠٠٣٥١ ٣٥٨٦٤٠ ١١٦٣٦٠ ١٣٨٣٤٧ ٢٠٩٥٧٠ ٥٨٩٠٥٩.............. محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار)

محصول ناخالص داخلي بدون نفت (به قيمت 
 ١٤٧٣٩٣ ٦١٩٤١ ١٩٤٦٩٤ ٣٥٨١٥١ ١١٦٣٥٥ ١٣٥٧٤٠ ٢٠٩٠٨٣ ٥٧٧٥٥١.............................................................................. بازار)

 

فرامنطقه يزد همدان هرمزگان مركزي  مازندران لرستان گيالن شرح

 ٠ ٢٦٣٦٢ ٤٠٢٤٣ ٣٣٧٣٩ ٢٧٤٧٢ ٨٣٩٢٨ ٢٩٦٩٣ ٣٧٣٧١ .......... كشاورزي، شكار و جنگلداري و ماهيگيري
 ١٧٦٣٦٤ ١٤٩٥٣ ١٠٢٠ ٢٧٠١ ٢٤٠٦ ٩٢٨ ٥٣٩٧ ٤٢٥ .......................................................... استخراج معدن

 ٠ ٥٢٤٧٢ ١٦٣٠٦ ٣٧٨٦٤ ١٠٩٦٧٠ ٦٢٤٤٢ ١٠٢٥٣ ٤٦٦٢٤ .......................................................................... صنعت
 ٠ ٥٨٨٨ ٢٧٩٧ ٢٢٠٦٣ ٦٧١٤ ٧٨٦٨ ١٦٣٤ ٦٨٠٧ .......................... تأمين برق، گاز، بخار و تهويه هوا

آبرساني،مديريت پسماند،فاضالب و فعاليت 
 ٠ ٩١١ ٧٨٠ ١١٩٧ ٧٣٠ ١٢١٨ ٦٦١ ١٠٧٠ ................................................................. هاي تصفيه
 ٠ ٩٨٩٨ ٦٣٦٠ ١٧٦٥٣ ١٠٧٩١ ١٩٥٣٦ ٥٧٤٥ ١١٧١٩ .................................................................... ساختمان.

فروشي، تعمير وسايل نقليه فروشي، خردهعمده
 ٠ ٣٨٥٩٦ ٢٤٩٦٥ ٢٠٥٥٣ ٤٣٢٦٧ ٦٣٤٤٧ ٢٢٩٣٠ ٤٠٤٨٠ ...................................................................... و كاالها 

 ٠ ١٩٢٣٤ ١٤٩٧٨ ٥٤٩٨١ ١٦٧٨٢ ٤٢٢٣٠ ١٢٨٥٩ ٢٤٤٠٤ ............................... حمل و نقل، انبارداري و پست
فعاليت هاي خدماتي مربوط به تامين جا و 

 ٠ ١٩٠٧ ١٩٩٤ ٥٢٩٢ ٢٢٤٢ ٩٠٤٠ ٩٩٣ ٥٨٧٦ ............................................................................... غذا.
 ٠ ١١٧٣ ١٢٦١ ١٣٢٥ ٩٩٦ ١٧٣٩ ١٣٢٧ ١٥٥٤ .................................................. اطالعات و ارتباطات

 ٠ ٢٣٨٦ ١٦٧٠ ٢١٨١ ١٨٦٥ ٤٦٧٦ ١٣٧٢ ٣١١٣ ......................................... فعاليت هاي مالي و بيمه
 ٠ ٢٠٠٦٦ ٢٠٧٦٨ ٢١٩٦٨ ١٩٨٦١ ٥٢٢٠٩ ١٦٣٠٢ ٤٠٧٠١ .................................................... امالک و مستغالت

 ٠ ١١٦٨ ٤٧٩ ٦٦٤ ١١١٨ ٣٤٥٥ ٥٤٢ ١٨٣٥ ........................ فعاليت هاي حرفهاي علمي و فني
 ٠ ١٢٧٢ ٦٩١ ٩٦٩ ٥٣٠ ٢٠٦٥ ٤٨٣ ٩٦٣ ......................... اداري و خدمات پشتيبانيفعاليت 

 ٢٤٦٧ ٦٢٩٦ ١٠٦٠٠ ١٠٥٤١ ٨٤٤٣ ١٧٢٢١ ١١٤٥٢ ١٤٥١٠ ...................... اداره امور عمومي، و خدمات شهري
 ٠ ٧٧٤٠ ٩٠٩٧ ٩٣٢٢ ٧١٠١ ١٨٠٢٩ ١٠٥٤٢ ١٢٥٤٩ ......................................................................... آموزش

مدد  فعاليت هاي مربوط به سالمت انسان و
 ٠ ٨٦٦١ ٩٦٢٠ ٧٨٢٨ ٧٢٧٩ ١٨٨١١ ٩٥٥٢ ١٣٧١١ ...........................................................کاري اجتماعي

 ٠ ٩٩٢ ١٤٦٢ ١٨٩٠ ١٨٠٩ ٦١٤٠ ٢٥٨١ ٣٨٩١ .. سايرخدمات عمومي،اجتماعي،شخصي وخانگي
        

 ٧٨ ٩٢٣ ٥٢١ ٢٠٢٨ ٢١٢٨ ١٦٩٥ ٤٦١ ٩٧٩ .......................................... خالص ماليات بر واردات
 ١٧٨٩٠٩ ٢٢٠٨٩٩ ١٦٥٦١١ ٢٥٤٧٦٠ ٢٧١٢٠٦ ٤١٦٦٧٧ ١٤٤٧٧٨ ٢٦٨٥٨١ ............. محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار)

محصول ناخالص داخلي بدون نفت (به قيمت 
 ٢٥٤٦ ٢٢٠٨٢٨ ١٦٥٢٣٥ ٢٣٩٣٥٠ ٢٤٩٤١١ ٤١٥٧٧٠ ١٣٨٨٦٨ ٢٦٨٤٥٦ ............................................................................. بازار)
 .اقتصادي هاي حساب دفتر. ایران آمار مرکز -ماخذ
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 استان
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افزوده ارزش

 محصول
 ناخالص
 به داخلی
 بازار قیمت

 در استان سهم
 محصول

داخلی ناخالص

 در استان سهم
 کل جمعیت
 کشور

 افزوده ارزش
 محصول

 داخلی ناخالص
 بازار قیمت به

 استان سهم
 محصول در

 ناخالص
 داخلی

 استان سهم
 جمعیت در
)1(کشور کل

        ................ کشور کل

٠٨/٢ ١٨٨١٠٩ ١٨٦٦٣٨................... شرقی آذربایجان  ٩٦/٤  ٩٧/٢ ٢٧٠٧٠٦ ٢٦٨٤٩٧  ٩٣/٤  

٨٢/١ ١٢١٧٥٧ ١٢١٢١٦..................... غربی آذربایجان  ١٠/٤  ٦٥/١ ١٥٠١١٨ ١٤٩٣٠٠  ٠١/٤  

٨٨/٠ ٥٨٧٤١ ٥٨٥١٩...................................... اردبیل  ٦٦/١  ٨٤/٠ ٧٦٥٨٥ ٧٦١٩٩  ٦٥/١  

١٢/٥ ٣٤٤٣٢٩ ٣٤١٣٤٦.................................... اصفهان  ٤٩/٦  ٦٤/٥ ٥١٣٦٨٨ ٥٠٩١٥٥  ٤٧/٦  

٣٩/٢ ١٥٩٨٥٨ ١٥٩١٣٢......................................... البرز  21/3 ٧١/٢ ٢٤٦٧٢٩ ٢٤٥٧١٩  ٢٣/٣  

١١/١ ٧٤٢٢٩ ٧٤٠٩٠......................................... ایالم  74/0 ٨١/٠ ٧٣٥١٤ ٧٣٣٤٩  ٧٤/٠  

٨٩/٣ ٢٦٠٢٢٦ ٢٥٩١٧١...................................... بوشهر  27/1 ١٨/٥ ٤٧٢٣٩٤ ٤٧٠٧٧٠  ٣٩/١  

٤٩/٢٠ ١٣٧١١٨٥ ١٣٦٤٧٣٩....................................... تهران  21/16 ٠٢/٢١ ١٩١٥٦٦٣ ١٩٠٦٣٢٦  ١٩/١٦  

٦٥/٠ ٤٣٦٤٥ ٤٣٤٤٢.......... بختیاري و چهارمحال  19/1 ٦٢/٠ ٥٦٢٨٠ ٥٥٩٥١  ١٩/١  

٤٣/٠ ٢٩٠٧٧ ٢٨٩٣٥...................... جنوبی خراسان  88/0 ٤٠/٠ ٣٦١٣٥ ٣٥٩٢٧  ٩٧/٠  

٧١/٤ ٣١٤٨٦٨ ٣١٣٥١٣...................... رضوي خراسان  98/7 ٣٧/٤ ٣٩٨٤٤٠ ٣٩٦٦٧٩  ٠٠/٨  

٤٧/٠ ٣١٥٨٥ ٣١٤٢٢...................... شمالی خراسان  15/1 ٥٠/٠ ٤٥٤٩٤ ٤٥٢٥٦  ١٥/١  

٣٣/٢١ ١٤٢٣٨٢١ ١٤٢٠٨٦٢................................ خوزستان  03/6 ٩٩/٢١ ٢٠٠٤٣٤٥ ٢٠٠٠١٠٢  ٠٤/٦  

٧٧/٠ ٥١٨٢٨ ٥١٥٤٠...................................... زنجان  35/1 ٨٤/٠ ٧٦٢٠٩ ٧٥٧٧٦  ٣٥/١  

٨٥/٠ ٥٧٠٨٤ ٥٦٧٥٩..................................... سمنان  84/0 ٧٧/٠ ٧٠٤٩٧ ٧٠٠٧١  ٨٤/٠  

١٣/١ ٧٥٨٢٥ ٧٥٥٢٨........... بلوچستان و سیستان  37/3 ٠٥/١ ٩٥٦٤٤ ٩٥٢٢٣  ٤١/٣  

٦٥/٤ ٣١٠٦٢٣ ٣٠٩٥٠٣....................................... فارس  12/6 ٤٨/٤ ٤٠٨٣٢٥ ٤٠٦٥٧٨  ٠١/٦  

٢٧/١ ٨٥١٠٣ ٨٤٤٣٠...................................... قزوین  60/1 ٥٢/١ ١٣٨٤٨٢ ١٣٧٤٩٣  ٦٠/١  

٨٧/٠ ٥٨٠٧٤ ٥٧٧٣٨............................................. قم  53/1 ٨٨/٠ ٨٠٣٣٤ ٧٩٨٢٥  ٥٤/١  

٨٧/٠ ٥٧٩٤٧ ٥٧٧٢٧................................. کردستان  99/1 ٧٤/٠ ٦٧٧٥٢ ٦٧٤٣٨  ٩٨/١  

٢٢/٢ ١٤٨٤٩٣ ١٤٧٧٦٠.....................................  کرمان  91/3 ٤٥/٢ ٢٢٣٣٥٠ ٢٢٢١٢٨  ٩٢/٣  

٤٨/١ ٩٩١٦١ ٩٨٧١٧..................................کرمانشاه  59/2 ٣٧/١ ١٢٤٨٠٤ ١٢٤٢٦٧  ٥٧/٢  

٥٠/٢ ١٦٦٤٢٤ ١٦٦٢٩٩........... بویراحمد و کهگیلویه  88/0 ٥٥/١ ١٤١٥٢٩ ١٤١٣٧١  ٨٨/٠  

٠٣/١ ٦٩٠٠١ ٦٨٦٤٢....................................گلستان  36/2 ٩٤/٠ ٨٥٣٣٢ ٨٤٧٨٧  ٣٨/٢  

٨١/١ ١٢٠٩٨٦ ١٢٠٣٤٩...................................... گیالن  30/3 ٨١/١ ١٦٤٧٤٩ ١٦٣٩١٢  ٢٨/٣  

٠٧/١ ٧١٧٧١ ٧١٥٠٢.................................... لرستان  33/2 ٠١/١ ٩٢٣٣٠ ٩١٩٤٦  ٣٣/٢  

٨٢/٢ ١٨٨٩٠٨ ١٨٨٠٣٣.................................. مازندران  09/4 ٠٧/٢ ٢٤٦٠٢٠ ٢٤٤٦٠٠  ٠٨/٤  

٦١/١ ١٠٨٧٩٠ ١٠٧٤٦٥..................................... مرکزي  88/1 ٠٣/٢ ١٨٤٦٣٥ ١٨٢٦٨٧  ٨٨/١  

٧٩/١ ١٢٠٣٥٥ ١١٨٩٠٦................................. هرمزگان  10/2 ٨٦/١ ١٦٩١٨٤ ١٦٦٩٠٦  ١٢/٢  

٢١/١ ٨٠٩٠٧ ٨٠٦٠٠..................................... همدان  34/2 ١٢/١ ١٠٢٣١٧ ١٠١٨٤٣  ٣٣/٢  

٥٤/١ ١٠٢٩٤٠ ١٠٢٥٠٤........................................... یزد  43/1 ٨٥/١ ١٦٨٣٠١ ١٦٧٥٢١  ٣٥/١  

٤١/٤ ٢٩٤٠٨٤ ٢٩٤٠٣٠................................. فرامنطقه  ٠٠/٠  ٣٦/٢ ٢١٥٠٥٩ ٢١٥٠٠١  ٠٠/٠  
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 ) درصد-ریال میلیارد(                                                         )                 دنباله(  داخلی ناخالص محصول در استان سهم -5-23

 استان

1392 1393 

 ارزش
 افزوده

 محصول
 ناخالص
 به داخلی
 بازار قیمت

 استان سهم
 محصول در

 ناخالص
 داخلی

 استان سهم
 جمعیت در
)1(کشور کل

 ارزش
 افزوده

 محصول
 ناخالص
 به داخلی
 بازار قیمت

 استان سهم
 محصول در

 ناخالص
 داخلی

 استان سهم
جمعیت در

 کل
 )1(کشور

     ................... کشور کل    

١٠/٣ ٣٧٨٣٩٨ ٣٧٧٦٩٤ .................. شرقی آذربایجان  ٩١/٤  ١٧/٣ ٤٠٧٥٧٢ ٤٠٨٠٤٥  ٨٩/٤  

٦٩/١ ٢٠٧٠٤٠ ٢٠٦٧٩٥ ..................  غربی آذربایجان  ١١/٤  ٨٧/١ ٢٤٠١٥١ ٢٤٠٣٢٣  ١١/٤  

٨٨/٠ ١٠٧٦٩٧ ١٠٧٥٨٥ .................................... اردبیل  ٦٥/١  ٩٨/٠ ١٢٦٤٥٠ ١٢٦٥٢٥  ٦٤/١  

٩١/٥ ٧٢١٨٠٠ ٧٢٠٣٦٤ .................................. اصفهان  ٤٥/٦  ٧٠/٥ ٧٣٣١٦٥ ٧٣٤٠٩٤  ٤٣/٦  

٦٠/٢ ٣١٨٠٣٥ ٣١٧٧٢٩ ........................................ البرز  ٢٥/٣  ٨٧/٢ ٣٦٩٠٣٢ ٣٦٩٢٦٤  ٢٧/٣  

٨٤/٠ ١٠٢٥٥٨ ١٠٢٥١٣ ........................................ ایالم  ٧٤/٠  ٨٠/٠ ١٠٣٠٦٦ ١٠٣١٠٤  ٧٤/٠  

٨٣/٥ ٧١٢٧٦٥ ٧١٢٣١٤ ..................................... بوشهر  ٤٠/١  ٣٠/٥ ٦٨٢١٥٠ ٦٨٢٤٨٩  ٤١/١  

٤٤/١٩ ٢٣٧٥٥٥٧ ٢٣٧٣٠١٠ ...................................... تهران  ١٦/١٦  ٤٣/٢١ ٢٧٥٨٧٠٠ ٢٧٦٠٦٣٤  ١٣/١٦  

٥٥/٠ ٦٧٥٣٦ ٦٧٤٤٤ .......  بختیاري و چهارمحال  ١٩/١  ٥٨/٠ ٧٥٠٤٩ ٧٥١٢٠  ١٩/١  

٣٩/٠ ٤٧١٢٩ ٤٧٠٧٠ .................... جنوبی خراسان  ٩٧/٠  ٤٥/٠ ٥٨٣٢٠ ٥٨٣٦٥  ٩٨/٠  

٤٨/٤ ٥٤٦٩٨٥ ٥٤٦٤٦١ .....................رضوي خراسان  ٠٢/٨  ٨٦/٤ ٦٢٦٠٤٧ ٦٢٦٤٢٥  ٠٤/٨  

٤٦/٠ ٥٦٢٣٧ ٥٦١٦٣ .................... شمالی خراسان  ١٥/١  ٥١/٠ ٦٥٢٣٥ ٦٥٢٨٧  ١٥/١  

٠٠/٢١ ٢٥٦٦٦٢٤ ٢٥٦٥٢٦٤ ............................... خوزستان  ٠٦/٦  ٠٦/١٨ ٢٣٢٥١٤٤ ٢٣٢٦٠٥٧  ٠٧/٦  

٨٣/٠ ١٠١٢٧٨ ١٠١١٤٣ ..................................... زنجان  ٣٥/١  ٩٥/٠ ١٢٢٥٧٥ ١٢٢٦٧٢  ٣٤/١  

٨١/٠ ٩٩١١٢ ٩٨٩٩٧ ................................... سمنان  ٨٥/٠  ٧٨/٠ ١٠٠٨٩٨ ١٠٠٩٧٧  ٨٥/٠  

٠٤/١ ١٢٦٩٣٧ ١٢٦٨٢٤ ........  بلوچستان و سیستان  ٤٦/٣  ١٩/١ ١٥٢٥٦٣ ١٥٢٦٥٢  ٥٠/٣  

٣٦/٤ ٥٣٣٢٤٥ ٥٣٢٧٠٩ ....................................  فارس  ٠٩/٦  ٦٢/٤ ٥٩٤٤١١ ٥٩٤٧٩٤  ٠٨/٦  

٣٩/١ ١٦٩٦١٠ ١٦٩٣٢٥ ...................................  قزوین  ٥٩/١  ٦٤/١ ٢١١١٥٣ ٢١١٣٧٣  ٥٩/١  

٨٩/٠ ١٠٨٤٨٩ ١٠٨٣٣٨ ........................................... قم  ٥٥/١  ٩٦/٠ ١٢٣٢٦٣ ١٢٣٣٦٤  ٥٦/١  

٧٨/٠ ٩٥٤٥٧ ٩٥٣٥٩ ..............................  کردستان  ٩٧/١  ٨٥/٠ ١٠٩١٠٤ ١٠٩١٦٨  ٩٦/١  

٦٨/٢ ٣٢٦٩٠٠ ٣٢٦٥١٦ ...................................  کرمان  ٩٣/٣  ٨٨/٢ ٣٧١١٧٥ ٣٧١٤٦٩  ٩٤/٣  

٣٩/١ ١٧٠١١١ ١٦٩٩٤٨ ................................ کرمانشاه  ٥٥/٢  ٥٨/١ ٢٠٣٥٠٤ ٢٠٣٦٢٤  ٥٣/٢  

٧٠/١ ٢٠٧٧٤٨ ٢٠٧٧٠٢ ........  بویراحمد و کهگیلویه  ٨٩/٠  ٤٩/١ ١٩١٩٧١ ١٩٢٠٠٦  ٨٩/٠  

٩٥/٠ ١١٦١٩٢ ١١٦٠٣٨ ................................  گلستان  ٣٩/٢  ٠٧/١ ١٣٨٢٥٠ ١٣٨٣٦٤  ٤٠/٢  

٨٣/١ ٢٢٣٩٤٨ ٢٢٣٧٠٢ ...................................  گیالن  ٢٦/٣  ٩٧/١ ٢٥٣٦٦٣ ٢٥٣٨٤٤  ٢٥/٣  

٠٧/١ ١٣٠٥٨٧ ١٣٠٤٧٢ ................................... لرستان  ٣٢/٢  ٠٩/١ ١٤٠٤٠٨ ١٤٠٤٨٩  ٣١/٢  

٨٠/٢ ٣٤١٦٧٢ ٣٤١٢٦٨ ................................ مازندران  ٠٦/٤  ٩٨/٢ ٣٨٣٣٤٥ ٣٨٣٦٢٧  ٠٥/٤  

٠٢/٢ ٢٤٧٤٠٣ ٢٤٦٧٤٥ ................................... مرکزي  ٨٧/١  ١٤/٢ ٢٧٥٤١٨ ٢٧٥٨٧٣  ٨٧/١  

٨٨/٢ ٣٥٢٢٦٦ ٣٥١٣٣٧ ..............................  هرمزگان  ١٣/٢  ٠٦/٢ ٢٦٤٦٩١ ٢٦٥١٩١  ١٥/٢  

١٣/١ ١٣٨٠٩٣ ١٣٧٩٦٢ ....................................همدان  ٣١/٢  ٢٦/١ ١٦٢٥٠٥ ١٦٢٦٠٤  ٢٩/٢  

٥٩/١ ١٩٣٩١٠ ١٩٣٦٨٤ ........................................  یزد  ٣٦/١  ٧٣/١ ٢٢٢٩٧٥ ٢٢٣١٤٣  ٣٧/١  

٦٩/٢ ٣٢٨٤١٩ ٣٢٨٤٠٢ ............................... فرامنطقه  ٠٠/٠  ١٨/٢ ٢٨٠٩٦٣ ٢٨٠٩٧٥  ٠٠/٠  
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 )درصد-ریال میلیارد(                                                                      )        دنباله( داخلی ناخالص محصول در استان سهم -5-23

 استان
4139* 

 داخلی ناخالص محصول افزوده ارزش
 بازار قیمت به

 محصول در استان سهم
 داخلی ناخالص

 جمعیت در استان سهم
 )1(کشور کل

  ..................................... کشور کل    

٢٨/٣ ٤٠٣٨٣٣ ٤٠١٤٧٥........................................ شرقی آذربایجان  ٩٠/٤  

٠٧/٢ ٢٥٤٩٦٦ ٢٥٣٩٦٨........................................  غربی آذربایجان  ٠٩/٤  

٠٤/١ ١٢٧٩١٧ ١٢٧٤٩٠.......................................................... اردبیل  ٦٠/١  

٧١/٥ ٧٠٢٨١٤ ٦٩٨٤٣٨........................................................ اصفهان  ٤٣/٦  

٣٥/٣ ٤١٢١٣١ ٤١٠٦٢٣.............................................................. البرز  ٣٦/٣  

٦٧/٠ ٨٣٠٩٨ ٨٢٨٨٣............................................................. ایالم  ٧٣/٠  

٢٧/٤ ٥٢٦٤٠٧ ٥٢٤٦٦٨........................................................... بوشهر  ٤٤/١  

٧٢/٢٣ ٢٩٢١٠١٩ ٢٩١٠١٠٦........................................................... تهران  ٥٢/١٦  

٧١/٠ ٨٦٩٨٩ ٨٦٥٦٤.............................  بختیاري و چهارمحال  ١٩/١  

٥٥/٠ ٦٧٥٤٦ ٦٧٢٩٠.......................................... جنوبی خراسان  ٩٦/٠  

٣٦/٥ ٦٥٩٧٠١ ٦٥٧٣٠١.......................................... رضوي خراسان  ٠٤/٨  

٥٧/٠ ٦٩٩٣٦ ٦٩٦٤٨.......................................... شمالی خراسان  ٠٩/١  

٣٠/١٤ ١٧٦٠٧٠٤ ١٧٥٦٤١٨..................................................... خوزستان  ٩٢/٥  

١٢/١ ١٣٨١٩٨ ١٣٧٦٢٧........................................................... زنجان  ٣٣/١  

٨٧/٠ ١٠٧٥٣٢ ١٠٧٠٥٨......................................................... سمنان  ٨٧/٠  

٣٢/١ ١٦٢٩٧٦ ١٦٢٤٥٩..............................  بلوچستان و سیستان  ٤٥/٣  

٧٨/٤ ٥٨٩٠٥٩ ٥٨٦٨٨٦..........................................................  فارس  ٠٨/٦  

٧٠/١ ٢٠٩٥٧٠ ٢٠٨٤٠٢.........................................................  قزوین  ٥٩/١  

١٢/١ ١٣٨٣٤٧ ١٣٧٧٨٠................................................................. قم  ٦٠/١  

٩٤/٠ ١١٦٣٦٠ ١١٦٠٠١.................................................... کردستان  ٠٠/٢  

٩١/٢ ٣٥٨٦٤٠ ٣٥٦٩٠٤.........................................................  کرمان  ٩٥/٣  

٦٣/١ ٢٠٠٣٥١ ١٩٩٥٧٤...................................................... کرمانشاه  ٤٧/٢  

١٩/١ ١٤٧١٤٢ ١٤٦٩٤٠..............................  بویراحمد و کهگیلویه  ٨٩/٠  

٢٠/١ ١٤٧٥٦٠ ١٤٦٩٠٦......................................................  گلستان  ٣٤/٢  

١٨/٢ ٢٦٨٥٨١ ٢٦٧٦٠٣.........................................................  گیالن  ١٩/٣  

١٨/١ ١٤٤٧٧٨ ١٤٤٣١٨......................................................... لرستان  ٢٣/٢  

٣٨/٣ ٤١٦٦٧٧ ٤١٤٩٨٢...................................................... مازندران  ١١/٤  

٢٠/٢ ٢٧١٢٠٦ ٢٦٩٠٧٨......................................................... مرکزي  ٨١/١  

٠٧/٢ ٢٥٤٧٦٠ ٢٥٢٧٣٢....................................................  هرمزگان  ٢٠/٢  

٣٤/١ ١٦٥٦١١ ١٦٥٠٩١......................................................... همدان  ٢١/٢  

٧٩/١ ٢٢٠٨٩٩ ٢١٩٩٧٦..............................................................  یزد  ٤١/١  

٤٥/١ ١٧٨٩٠٩ ١٧٨٨٣١..................................................... فرامنطقه  ٠٠/٠  

 مرکز آمار ایران محاسبه شده است. 1394لغایت  1391هاي ) سهم استان در جمعیت کل کشور، براساس برآورد جمعیت سال 1
 .اقتصادي هايحساب دفتر. ایران آمار مرکز -مأخذ

  



      1395 -سالنامه آماري کشور                                                                                                                                   هاي ملیحساب  -23 

862 

 

 ) ریال میلیارد(                                                                              نهایی هزینه اجزاي تفکیک به داخلی ناخالص محصول -6-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     
 ۶۴۲۹۸۶۷ ۵۹۹۱۷۳۹ ۵۲۳۴۲۵۶ ۳۹۹۶۰۲۵ ۳۰۸۹۲۸۱ ............ خصوصي نهايي مصرف هزينه
 ۶۴۲۰۱۰۷ ۵۹۸۳۳۹۹ ۵۲۲۷۲۱۱ ۳۹۹۰۲۵۴ ۳۰۸۳۹۹۱ .............. خانوارها نهايي مصرف هزينه
 غير موسسات نهايي مصرف هزينه

 ۹۷۵۹ ۸۳۴۱ ۷۰۴۵ ۵۷۷۱ ۵۲۹۰ ................. خانوارها خدمت در انتفاعي
 ۱۸۷۷۶۷۶ ۲۲۰۳۹۵۷ ۲۳۷۳۴۷۱ ۱۳۸۴۷۶۹ ۱۳۳۸۷۱۰ ................... دولت نهايي مصرف هزينه

 ۲۲۴۵۴۲۹ ۲۳۶۶۸۹۵ ۲۱۱۱۵۱۷ ۱۵۲۳۹۵۵ ۱۳۵۱۳۹۲ ............. ناخالص ثابت سرمايه تشكيل
 ۸۵۷۴۵۸ ۹۶۶۸۲۶ ۸۵۲۸۰۳ ۵۵۹۰۷۳ ۴۳۱۶۳۴ ........................................... آالت ماشين
 ۴۴۰۷۰۲ ۴۹۷۵۳۶ ۴۳۷۸۵۵ ۲۸۷۲۳۷ ۲۳۰۴۱۳ ......................................... عمومي بخش
 ۴۱۶۷۵۷ ۴۶۹۲۹۰ ۴۱۴۹۴۸ ۲۷۱۸۳۶ ۲۰۱۲۲۲ ...................................... خصوصي بخش

 ۱۲۱۱۴۳۲ ۱۲۳۸۵۱۵ ۱۱۲۲۳۳۳ ۸۶۹۱۳۵ ۸۴۲۹۱۶ ................................................. ساختمان
 ۱۰۴۰۴۹۶ ۹۷۹۳۸۷ ۷۶۸۵۱۸ ۵۸۷۵۹۳ ۶۱۴۶۲۱ ......................................... عمومي بخش
 ۱۷۰۹۳۶ ۲۵۹۱۲۸ ۳۵۳۸۱۵ ۲۸۱۵۴۳ ۲۲۸۲۹۵ ...................................... خصوصي بخش
 ۴۸۴۵۵ ۴۵۸۵۰ ۳۶۵۰۸ ۲۳۵۵۲ ۲۰۴۴۴ ............ شده داده پرورش هاي دارايي

 ۱۳۱۴۵ ۴۳۳۸ ۱۳۶۴ ۷۱۵ ۱۹۳ ................................... معدني اکتشافات
 ۱۰۳۱۴ ۸۳۷۴ ۷۳۲۱ ۵۱۰۱ ۴۰۰۵ ...................... کامپيوتري افزارهاي نرم

 و ادبي، هنري آثار اصلي هاي نسخه
 ۴۲۸۱ ۳۴۸۱ ۲۸۳۹ ۲۳۶۹ ۲ .................................................... نمايشي

 ۱۰۰۳۴۳ ۹۹۵۱۱ ۸۸۳۴۹ ۶۴۰۰۹ ۵۲۱۹۷ ......................................................... ساير
 ۴۴۰۷۸۸ ۶۹۷۰۸۲ ۸۵۰۰۲۱ ۴۴۱۴۱۲ ۷۹۴۳۵۴ ........ خدمات و كاالها صادرات خالص

 ۲۱۸۹۲۳۲ ۲۷۳۰۴۱۱ ۲۶۶۴۱۱۸ ۱۶۱۳۹۸۶ ۱۷۰۵۷۳۰ ..................... خدمات و كاالها صادرات
 ۱۷۴۸۴۴۴ ۲۰۳۳۳۲۹ ۱۸۱۴۰۹۶ ۱۱۷۲۵۷۴ ۹۱۱۳۷۶ ....................... خدمات و كاالها واردات

 اشتباهات و انبار موجودي تغييرات
 ۱۳۲۰۴۶۰ ۱۶۱۳۲۴۳ ۱۶۵۰۴۷۱ ۱۷۶۸۷۸۱ ۱۱۵۹۹۸ ....................................................... آماري

 ۲۸۸۶۳ ۳۴۳۶۵ ۶۷۸۳۳ ۵۱۶۰۲ ۴۹۰ ........................... خارج از درآمد خالص
 درآمد =ملي ناخالص محصول
 ۱۲۳۴۳۰۸۳ ۱۲۹۰۷۲۸۲ ۱۲۲۸۷۵۷۰ ۹۱۶۶۵۴۳ ۶۶۹۰۲۲۴ ........................................... ملي ناخالص

 ۱۸۹۴۴۲۳ ۱۰۴۳۷۰۴۹ ۹۱۷۶۶۱۵ ۷۰۰۹۱۶۱ ۷۷۵۰۸۰ ... ثابت سرمايه مصرف: شود مي كسر
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)ریالمیلیارد( (دنباله)نهاییهزینهاجزايتفکیکبهداخلیناخالصمحصول-6-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     
 ۲۹۰۹۲۶۲ ۲۹۷۸۸۵۸ ۳۰۵۸۸۳۸ ۳۱۳۰۹۶۶ ۳۰۸۹۲۸۱ ............ خصوصي نهايي مصرف هزينه
 ۲۹۰۳۶۴۷ ۲۹۷۴۰۵۸ ۳۰۵۴۰۴۷ ۳۱۲۶۱۱۸ ۳۰۸۳۹۹۱ .............. خانوارها نهايي مصرف هزينه
 غير موسسات نهايي مصرف هزينه

 ۵۶۱۶ ۴۸۰۰ ۴۷۹۲ ۴۸۴۸ ۵۲۹۰ ................. خانوارها خدمت در انتفاعي
 ۸۶۶۹۱۶ ۱۱۳۸۴۸۹ ۱۴۵۶۸۷۴ ۱۰۵۸۳۳۴ ۱۳۳۸۷۱۰ ................... دولت نهايي مصرف هزينه

 ۱۰۹۶۰۲۱ ۱۱۸۱۷۸۵ ۱۱۵۳۲۸۳ ۱۱۱۷۳۷۱ ۱۳۵۱۳۹۲ ............. ناخالص ثابت سرمايه تشكيل
 ۳۸۸۳۵۰ ۴۵۳۱۶۹ ۴۲۸۲۴۸ ۴۰۸۷۲۶ ۴۳۱۶۳۴ ........................................... آالت ماشين
 ۱۹۹۵۹۷ ۲۳۳۲۰۴ ۲۱۹۸۷۶ ۲۰۹۹۹۲ ۲۳۰۴۱۳ ......................................... عمومي بخش
 ۱۸۸۷۵۲ ۲۱۹۹۶۵ ۲۰۸۳۷۳ ۱۹۸۷۳۳ ۲۰۱۲۲۲ ...................................... خصوصي بخش

 ۵۹۸۵۵۵ ۶۲۴۰۹۷ ۶۲۵۰۲۸ ۶۲۱۰۱۷ ۸۴۲۹۱۶ ................................................. ساختمان
 ۵۱۰۵۵۵ ۴۹۲۰۵۴ ۴۳۰۳۹۵ ۴۲۳۰۷۷ ۶۱۴۶۲۱ ......................................... عمومي بخش
 ۸۸۰۰۰ ۱۳۲۰۴۳ ۱۹۴۶۳۳ ۱۹۷۹۴۰ ۲۲۸۲۹۵ ...................................... خصوصي بخش
 ۴۴۵۶۵ ۴۴۷۹۶ ۴۰۹۱۸ ۳۱۴۶۲ ۲۰۴۴۴ ............ شده داده پرورش هاي دارايي

 ۱۱۲۷۷ ۲۳۵۹ ۶۲۵ ۴۷۴ ۱۹۳ ................................... معدني اکتشافات
 ۴۹۰۷ ۴۳۵۳ ۴۵۳۲ ۳۹۴۲ ۴۰۰۵ ...................... کامپيوتري افزارهاي نرم

 و ادبي، هنري آثار اصلي هاي سخه
 ۲۱۱۹ ۱۹۷۰ ۱۸۹۹ ۱۹۶۱ ۲ .................................................... نمايشي

 ۴۶۲۴۸ ۵۱۰۴۱ ۵۲۰۳۴ ۴۹۷۹۰ ۵۲۱۹۷ ......................................................... ساير
 ۱۱۱۵۶۹۱ ۷۹۷۴۶۵ ۵۴۸۸۳۰ ۵۳۸۳۸۳ ۷۹۴۳۵۴ ........ خدمات و كاالها صادرات خالص

 ۱۶۴۸۴۷۹ ۱۴۵۲۰۷۰ ۱۲۹۵۹۹۴ ۱۳۰۰۲۶۲ ۱۷۰۵۷۳۰ ..................... خدمات و كاالها صادرات
 ۵۳۲۷۸۷ ۶۵۴۶۰۵ ۷۴۷۱۶۴ ۷۶۱۸۷۹ ۹۱۱۳۷۶ ....................... خدمات و كاالها واردات

 اشتباهات و انبار موجودي تغييرات
 ۴۴۶۸۰۶ ۳۰۴۱۹۹ ۲۲۸۸۰ ۴۳۲۱۵۶ ۱۱۵۹۹۸ ....................................................... آماري

 -۳۵۳۷ -۲۹۶۱ -۱۳۶۳ -۱۷۰۸ ۰ ............... بازرگاني مبادله رابطه نتيجه
 ۵۲۹۲ ۷۱۶۱ ۱۷۴۲۶ ۱۶۰۷۲ ۴۹۰ ........................... خارج از درآمد خالص

 درآمد=ملي ناخالص محصول
 ۶۴۳۶۴۶۱ ۶۴۰۴۹۹۵ ۶۲۵۶۷۶۹ ۶۲۹۱۵۷۵ ۶۶۹۰۲۲۴ ........................................... ملي ناخالص

 ۸۵۸۲۰۷ ۸۵۰۴۸۶ ۸۳۹۶۸۳ ۸۳۰۰۹۴ ۷۷۵۰۸۰ ... ثابت سرمايه مصرف: شود مي كسر

 .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز - مأخذ
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)درصد( داخلیناخالصمحصولدرنهاییهزینهازاجزايهریکسهم-7-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     

١٨/٤٦ ............ خصوصي نهايي مصرف هزينه  ٨٤/٤٣  ٢٨/٤٢  ٨٢/٤٥  ٣٨/٥١  

١٠/٤٦ .............. خانوارها نهايي مصرف هزينه  ٧٨/٤٣  ٢٢/٤٢  ٧٥/٤٥  ٣٠/٥١  

 غير موسسات نهايي مصرف هزينه
٠٨/٠ ................ خانوارها خدمت در انتفاعي  ٠٦/٠  ٠٦/٠  ٠٦/٠  ٠٨/٠  

٠١/٢٠ .................. دولت نهايي مصرف هزينه  ١٩/١٥  ١٧/١٩  ٨٥/١٦  ٠١/١٥  

٢٠/٢٠ ............. ناخالص ثابت سرمايه تشكيل  ٧٢/١٦  ٠٥/١٧  ١/١٨  ٩٤/١٧  

٤٥/٦ ........................................... آالت ماشين  ١٣/٦  ٨٩/٦  ٣٩/٧  ٨٥/٦  

٤٤/٣ ......................................... عمومي بخش  ١٥/٣  ٥٤/٣  ٨٠/٣  ٥٢/٣  

٠١/٣ ..................................... خصوصي بخش  ٩٨/٢  ٣٥/٣  ٥٩/٣  ٣٣/٣  

٦٠/١٢ ................................................ ساختمان  ٥٤/٩  ٠٦/٩  ٤٧/٩  ٦٨/٩  

١٩/٩ ......................................... عمومي بخش  ٤٥/٦  ٢١/٦  ٤٩/٧  ٣١/٨  

٤١/٣ ..................................... خصوصي بخش  ٠٩/٣  ٨٦/٢  ٩٨/١  ٣٧/١  

٣١/٠ ............ شده داده پرورش هاي دارايي  ٢٦/٠  ٢٩/٠  ٣٥/٠  ٣٩/٠  

٠٠/٠ ................................... معدني اکتشافات  ٠١/٠  ٠١/٠  ٠٣/٠  ١١/٠  

٠٦/٠ ...................... کامپيوتري افزارهاي نرم  ٠٦/٠  ٠٦/٠  ٠٦/٠  ٠٨/٠  

 هنري ادبي، آثار اصلي هاي نسخه
٠٠/٠ ................................................ نمايشي و  ٠٣/٠  ٠٢/٠  ٠٣/٠  ٠٣/٠  

٧٨/٠ ......................................................... ساير  ٧٠/٠  ٧١/٠  ٧٦/٠  ٨٠/٠  

٨٧/١١ ........ خدمات و كاالها صادرات خالص  ٨٤/٤  ٨٧/٦  ٣٣/٥  ٥٢/٣  

٥/٢٥ .....................خدمات و كاالها صادرات  ٧١/١٧  ٥٢/٢١  ٨٨/٢٠  ٤٩/١٧  

٦٢/١٣ .......................خدمات و كاالها واردات  ٨٦/١٢  ٦٥/١٤  ٥٥/١٥  ٩٧/١٣  

 اشتباهات و انبار موجودي تغييرات
٧٣/١ ...................................................... آماري  ٤١/١٩  ٦٣/١٤  ٩٠/١٣  ١٥/١٢  
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)درصد( (دنباله)داخلیناخالصمحصولدرنهاییهزینهازاجزايهریکسهم-7-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     
١٨/٤٦ ............ خصوصي نهايي مصرف هزينه  ٨٨/٤٩  ٦٣/٤٨  ٩٨/٤٥  ٤٧/٤٤  

١/٤٦ .............. خانوارها نهايي مصرف هزينه  ٨٠/٤٩  ٥٦/٤٨  ٩١/٤٥  ٣٨/٤٤  

 غير موسسات نهايي مصرف هزينه
٠٨/٠ ................ خانوارها خدمت در انتفاعي  ٠٨/٠  ٠٨/٠  ٠٧/٠  ٠٩/٠  

٠١/٢٠ .................. دولت نهايي مصرف هزينه  ٨٦/١٦  ١٦/٢٣  ٥٧/١٧  ٢٥/١٣  

٢/٢٠ ............. ناخالص ثابت سرمايه تشكيل  ٨٠/١٧  ٣٤/١٨  ٢٤/١٨  ٧٥/١٦  

٤٥/٦ ........................................... آالت ماشين  ٥١/٦  ٨١/٦  ٠٠/٧  ٩٤/٥  

٤٤/٣ ......................................... عمومي بخش  ٣٥/٣  ٥٠/٣  ٦٠/٣  ٠٥/٣  

٠١/٣ ..................................... خصوصي بخش  ١٧/٣  ٣١/٣  ٤٠/٣  ٨٩/٢  

٦٠/١٢ ................................................ ساختمان  ٨٩/٩  ٩٤/٩  ٦٣/٩  ١٥/٩  

١٩/٩ ......................................... عمومي بخش  ٧٤/٦  ٨٤/٦  ٦٠/٧  ٨٠/٧  

٤١/٣ ..................................... خصوصي بخش  ١٥/٣  ٠٩/٣  ٠٤/٢  ٣٥/١  

٣١/٠ ............ شده داده پرورش هاي دارايي  ٥٠/٠  ٦٥/٠  ٦٩/٠  ٦٨/٠  

٠٠/٠ ................................... معدني اکتشافات  ٠١/٠  ٠١/٠  ٠٤/٠  ١٧/٠  

٠٦/٠ ...................... کامپيوتري افزارهاي نرم  ٠٦/٠  ٠٧/٠  ٠٧/٠  ٠٧/٠  

 هنري ادبي، آثار اصلي هاي نسخه
٠٠/٠ ................................................ نمايشي و  ٠٣/٠  ٠٣/٠  ٠٣/٠  ٠٣/٠  

٧٨/٠ ......................................................... ساير  ٧٩/٠  ٨٣/٠  ٧٩/٠  ٧١/٠  

٨٧/١١ ........ خدمات و كاالها صادرات خالص  ٥٨/٨  ٧٣/٨  ٣١/١٢  ٠٥/١٧  

٥/٢٥ .....................خدمات و كاالها صادرات  ٧١/٢٠  ٦٠/٢٠  ٤١/٢٢  ٢٠/٢٥  

٦٢/١٣ .......................خدمات و كاالها واردات  ١٤/١٢  ٨٨/١١  ١٠/١٠  ١٤/٨  

 اشتباهات و انبار موجودي تغييرات
٧٣/١ ...................................................... آماري  ٨٨/٦  ١٤/١  ٨٩/٥  ٤٨/٨  

     

 .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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)ریالمیلیارد(خصوصینهاییمصرفهزینه-8-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     

 ۶۴۲۰۱۰۷ ۵۹۸۳۳۹۹ ۵۲۲۷۲۱۱ ۳۹۹۰۲۵۴ ۳۰۸۳۹۹۱ ................................ خانوارها نهايي مصرف هزينه

 در انتفاعي غير موسسات نهايي مصرف هزينه
 ۹۷۵۹ ۸۳۴۱ ۷۰۴۵ ۵۷۷۱ ۵۲۹۰ ....................................................... خانوارها خدمت

     

 ۲۹۰۳۶۴۷ ۲۹۷۴۰۵۸ ۳۰۵۴۰۴۷ ۳۱۲۶۱۱۸ ۳۰۸۳۹۹۱ ................................ خانوارها نهايي مصرف هزينه

 در انتفاعي غير موسسات نهايي مصرف هزينه
 ۵۶۱۶ ۴۸۰۰ ۴۷۹۲ ۴۸۴۸ ۵۲۹۰ ....................................................... خانوارها خدمت

 .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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)ریالمیلیارد( )(COFOGوظایف دولت بنديطبقهحسببردولتنهاییمصرفهايهزینه-9-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     

 ۳۳۷۰۷۹ ۶۲۳۲۳۰ ۶۸۷۸۸۹ ۲۹۵۱۶۲ ۲۶۷۷۳۶ ..................................................  عمومي امور خدمات
 ۱۹۴۳۲۵ ۱۶۵۰۰۹ ۱۳۶۲۱۲ ۱۰۹۹۷۳ ۱۷۹۸۵۸ ................................................................................ دفاع
 ۱۰۲۵۶۷ ۷۵۴۶۶ ۶۷۹۷۱ ۵۰۹۲۹ ۵۱۶۱۰ .................................................  عمومي امنيت و نظم
 ۲۳۹۹۲۲ ۳۹۷۰۴۳ ۶۶۵۳۴۶ ۲۱۱۳۰۱ ۲۲۱۷۲۴ ..............................................................  اقتصادي امور

 ۷۶۳۹ ۱۷۵۸۶ ۱۸۱۳۴ ۹۸۰۶ ۸۲۳۴ ...............................................  زيست محيط حفاظت
 ۱۰۱۵۲ ۲۰۹۸۵ ۲۱۳۹۷ ۱۴۱۹۳ ۱۱۰۱۲ ........................................  شهري تسهيالت و مسكن

 ۱۸۸۲۰۸ ۱۴۸۵۴۲ ۱۱۶۲۵۵ ۹۱۸۱۱ ۸۲۱۷۵ ......................................................................... بهداشت
 ۹۸۹۳۲ ۱۲۵۷۳۶ ۱۲۱۰۶۶ ۸۵۱۵۲ ۱۱۸۹۵۴ ...........................................  مذهب و فرهنگ تفريح،
 ۳۴۳۶۰۷ ۲۴۶۸۸۹ ۲۰۹۶۷۱ ۲۰۵۹۵۶ ۱۸۸۵۷۵ ........................................................................... آموزش
 ۱۷۱۴۳۸ ۲۱۰۳۷۰ ۱۹۱۰۲۷ ۲۱۰۶۴۶ ۱۳۶۱۰۳ ........................................................  اجتماعي حمايت

 ۱۸۳۸۰۷ ۱۷۳۱۰۱ ۱۳۸۵۰۴ ۹۹۸۴۱ ۷۲۷۲۸ ................................................................... هاشهرداري

     

 ۱۶۳۵۱۴ ۳۳۸۶۵۲ ۴۴۳۳۵۲ ۲۳۲۸۳۴ ۲۶۷۷۳۶ ..................................................  عمومي امور خدمات
 ۷۷۳۰۹ ۶۹۲۰۵ ۶۲۲۸۹ ۷۴۵۲۳ ۱۷۹۸۵۸ ................................................................................ دفاع
 ۴۲۳۰۳ ۳۲۹۳۱ ۳۲۱۳۲ ۳۴۸۴۶ ۵۱۶۱۰ .................................................  عمومي امنيت و نظم
 ۱۱۶۳۸۴ ۲۱۵۷۴۶ ۴۲۸۸۲۳ ۱۶۶۶۸۱ ۲۲۱۷۲۴ ..............................................................  اقتصادي امور

 ۳۷۰۵ ۹۵۵۶ ۱۱۶۸۸ ۷۷۳۵ ۸۲۳۴ ...............................................  زيست محيط حفاظت
 ۴۵۲۹ ۱۰۱۵۵ ۱۱۷۷۳ ۱۰۴۲۱ ۱۱۰۱۲ ........................................  شهري تسهيالت و مسكن

 ۸۹۸۰۱ ۷۷۰۶۲ ۶۸۵۱۳ ۷۲۱۵۱ ۸۲۱۷۵ ......................................................................... بهداشت
 ۴۶۰۵۰ ۶۴۵۲۴ ۷۲۷۸۸ ۶۳۶۰۱ ۱۱۸۹۵۴ ...........................................  مذهب و فرهنگ تفريح،
 ۱۶۶۶۸۱ ۱۳۴۱۵۵ ۱۳۵۱۳۶ ۱۶۲۴۶۵ ۱۸۸۵۷۵ ........................................................................... آموزش
 ۷۴۶۳۹ ۱۰۲۷۳۴ ۱۱۴۱۷۵ ۱۵۹۷۷۰ ۱۳۶۱۰۳ ........................................................  اجتماعي حمايت

 ۸۲۰۰۰ ۸۳۷۶۹ ۷۶۲۰۷ ۷۳۳۰۶ ۷۲۷۲۸ ................................................................... هاشهرداري

 .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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)ریالمیلیارد(خصوصیوعمومیهايبخشبرحسبتجهیزاتوآالتماشیندرناخالصثابتسرمایهتشکیل-10-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     

 ۴۴۰۷۰۲ ۴۹۷۵۳۶ ۴۳۷۸۵۵ ۲۸۷۲۳۷ ۲۳۰۴۱۳ ............................................................................  عمومي بخش

 ۴۱۶۷۵۷ ۴۶۹۲۹۰ ۴۱۴۹۴۸ ۲۷۱۸۳۶ ۲۰۱۲۲۲ ........................................................................  خصوصي بخش

     

 ۱۹۹۵۹۷ ۲۳۳۲۰۴ ۲۱۹۸۷۶ ۲۰۹۹۹۲ ۲۳۰۴۱۳ ............................................................................. عمومي بخش

 ۱۸۸۷۵۲ ۲۱۹۹۶۵ ۲۰۸۳۷۳ ۱۹۸۷۳۳ ۲۰۱۲۲۲ ........................................................................  خصوصي بخش

 .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ

 

 )ریال میلیارد(                                     خصوصی و عمومی هايبخش برحسب ساختمان در ناخالص ثابت سرمایه تشکیل -11-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     

 ۱۰۴۰۴۹۶ ۹۷۹۳۸۷ ۷۶۸۵۱۸ ۵۸۷۵۹۳ ۶۱۴۶۲۱.............................................................................  عمومي بخش

 ۱۷۰۹۳۶ ۲۵۹۱۲۸ ۳۵۳۸۱۵ ۲۸۱۵۴۳ ۲۲۸۲۹۵.........................................................................  خصوصي بخش

     

 ۵۱۰۵۵۵ ۴۹۲۰۵۴ ۴۳۰۳۹۵ ۴۲۳۰۷۷ ۶۱۴۶۲۱.............................................................................. عمومي بخش

 ۸۸۰۰۰ ۱۳۲۰۴۳ ۱۹۴۶۳۳ ۱۹۷۹۴۰ ۲۲۸۲۹۵.........................................................................  خصوصي بخش

 .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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)ریالمیلیارد(خدماتکاالهاوارداتوصادرات-12-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     

 ٢٤١٣٣٨ ٤٩١٩٦٥ ٦٨٨٦٩٤ ٤٤١٤١٢ ٧٩٤٣٥٤ ........................................  صادرات خالص

     

 ١٨٦٣٢٣٩ ٢٤٥٠٠١٥ ٢٤٣١١٣٢ ١٤٧٨١٩٥ ١٥٩٦٥٢٦ ....................................................  كاالها   

 ٥٨٦٨٦٤ ٩٤٦٥٦٦ ١٠٦٨٥٠٣ ٦٧٦١٢٣ ١٠٥٢٧٤٠ .................................................  گاز و نفت

 ٢٧٧١٠٤ ٣٦٤٩٧٧ ٣٢٥٥٦٣ ١٦٢٤٥٦ ١٨٧٤٢١ ............................................  گازي مايعات

 ٩٩٩٢٧١ ١١٣٨٤٧٢ ١٠٣٧٠٦٦ ٦٣٩٦١٦ ٣٥٦٣٦٥ ............................................................ ساير

 ٣٢٥٩٩٣ ٢٨٠٣٩٦ ٢٣٢٩٨٦ ١٣٥٧٩١ ١٠٩٢٠٤ ....................................................... خدمات

 ١١٥٥٦٢ ١٢٢٤٤٢ ٩٢٣٨٧ ٥٤٢٧٦ ٤١٤٣٨ ...................................  نقل و حمل كرايه

 ٢١٠٤٣٠ ١٥٧٩٥٤ ١٤٠٥٩٩ ٨١٥١٤ ٦٧٧٦٥ ............................................................ ساير

     

 ١٢٨١٣٣٢ ١٥٧٣٠٠٥ ١٤١٣٠٢٠ ٩٢٥٨١٧ ٧٣٧٤٥٦ ....................................................  كاالها   

 ٤٦٧١١٢ ٤٦٠٣٢٤ ٤٠١٠٧٦ ٢٤٦٧٥٧ ١٧٣٩٢٠ .................................................  خدمات   

 ١١١٢٧٩ ٩٦٤٥٣ ٦٦٠٥٥ ٤٥٦٤٠ ٣٦٠٧١ ...................................  نقل و حمل كرايه

 ٣٥٥٨٣٣ ٣٦٣٨٧١ ٣٣٥٠٢١ ٢٠١١١٧ ١٣٧٨٤٨ ...........................................................  ساير
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)ریالمیلیارد()               دنباله( خدماتکاالهاوارداتوصادرات-12-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     

 ١٠٠٧٩٤٥ ٧١٩٩٥١ ٤٩٩٧٢٨ ٥٣٨٣٨٣ ٧٩٤٣٥٤ .......................................  صادرات خالص

     

 ١٤١٤١٩٠ ١٢٩٩٢٧٧ ١١٧٥٢٣٤ ١١٩٢٣٥٠ ١٥٩٦٥٢٦ ...................................................  كاالها   

 ٥٩٠٨٣٤ ٥٧٦٣٠٣ ٥٤١٣٣١ ٥٨٠٦٧٣ ١٠٥٢٧٤٠ ................................................  گاز و نفت

 ١٠٥١٨٧ ١٠٢٦٠٠ ٩٦٣٧٤ ١٠٣٣٧٨ ١٨٧٤٢١ ...........................................  گازي مايعات

 ٧١٨١٦٩ ٦٢٠٣٧٤ ٥٣٧٥٢٩ ٥٠٨٢٩٨ ٣٥٦٣٦٥ ........................................................... ساير

 ٢٣٤٢٨٩ ١٥٢٧٩٣ ١٢٠٧٦١ ١٠٧٩١٢ ١٠٩٢٠٤ ...................................................... خدمات

 ٨٣٠٥٤ ٦٦٧٢١ ٤٧٨٨٦ ٤٣١٣٣ ٤١٤٣٨ ..................................  نقل و حمل كرايه

 ١٥١٢٣٥ ٨٦٠٧٢ ٧٢٨٧٥ ٦٤٧٧٩ ٦٧٧٦٥ ........................................................... ساير

     

 ٣٩٩٨٢٧ ٥١٠٧٨٠ ٥٨٢٩١٠ ٦٠٢٧٩٧ ٧٣٧٤٥٦ ...................................................  كاالها   

 ١٣٢٩٦٠ ١٤٣٨٢٥ ١٦٤٢٥٤ ١٥٩٠٨٢ ١٧٣٩٢٠ ................................................  خدمات   

 ٣١٦٧٥ ٣٠١٣٦ ٢٧٠٥٢ ٢٩٤٢٤ ٢٩٤٢٤ ..................................  نقل و حمل كرايه

 ١٠١٢٨٥ ١١٣٦٨٩ ١٣٧٢٠٢ ١٢٩٦٥٨ ١٢٩٦٥٨ ..........................................................  ساير

 .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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 )ریال میلیارد(                                                                                                                                  کل تقاضاي و عرضه -13-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     

 ۱۷۴۸۴۴۴ ۲۰۳۳۳۲۹ ۱۸۱۴۰۹۶ ۱۱۷۲۵۷۴ ۹۱۱۳۷۶ ....................................................  واردات          

 ۱۲۸۱۳۳۲ ۱۵۷۳۰۰۵ ۱۴۱۳۰۲۰ ۹۲۵۸۱۷ ۷۳۷۴۵۶ .....................................................................  كاالها

 ۴۶۷۱۱۲ ۴۶۰۳۲۴ ۴۰۱۰۷۶ ۲۴۶۷۵۷ ۱۷۳۹۲۰ ................................................................... خدمات

 ۲۰۴۴۶۴۱۵ ۲۱۵۸۲۲۸۹ ۲۰۲۸۹۵۵۳ ۱۴۶۰۰۰۵۹ ۱۱۰۸۳۰۶۷  ....................................................  ستانده          

 ۸۱۸۰۳۹۴ ۸۷۰۰۳۴۹ ۸۰۸۲۶۷۵ ۵۵۲۷۴۵۷ ۴۴۲۲۰۰۸ ......................................................  واسطه مصرف

 ۱۲۲۶۶۰۲۱ ۱۲۸۸۱۹۴۰ ۱۲۲۰۶۸۷۸ ۹۰۷۲۶۰۲ ۶۶۶۱۰۵۸ .......................................................  افزوده ارزش 

 ۴۸۲۰۰ -۹۰۲۳ ۱۲۸۵۹ ۴۲۳۴۰ ۲۸۶۷۵ ..........................  واردات بر ماليات خالص       

 ۱۴۰۶۲۶۶۴ ۱۴۹۰۶۲۴۶ ۱۴۰۳۳۸۳۴ ۱۰۲۸۷۵۱۵ ۷۶۰۱۱۱۰ .......................................  نهايي تقاضاي          

 ۸۱۸۰۳۹۴ ۸۷۰۰۳۴۹ ۸۰۸۲۶۷۵ ۵۵۲۷۴۵۷ ۴۴۲۲۰۰۸ .....................................  واسطه تقاضاي          

     

 ۵۳۲۷۸۷ ۶۵۴۶۰۵ ۷۴۷۱۶۴ ۷۶۱۸۷۹ ۹۱۱۳۷۶ ....................................................  واردات          

 ۳۹۹۸۲۷ ۵۱۰۷۸۰ ۵۸۲۹۱۰ ۶۰۲۷۹۷ ۷۳۷۴۵۶ .....................................................................  كاالها

 ۱۳۲۹۶۰ ۱۴۳۸۲۵ ۱۶۴۲۵۴ ۱۵۹۰۸۲ ۱۷۳۹۲۰ ................................................................... خدمات

 ۱۰۹۴۳۰۱۳ ۱۰۹۷۲۱۴۴ ۱۰۷۳۵۲۹۶ ۱۰۷۱۷۷۵۶ ۱۱۰۸۳۰۶۷  ....................................................  ستانده          

 ۴۵۳۲۷۰۹ ۴۵۶۶۶۰۴ ۴۵۰۲۳۸۸ ۴۴۷۳۴۴۵ ۴۴۲۲۰۰۸ ......................................................  واسطه مصرف

 ۶۴۱۰۳۰۴ ۶۴۰۵۵۴۰ ۶۲۳۲۹۰۸ ۶۲۴۴۳۱۲ ۶۶۶۱۰۵۸ .......................................................  افزوده ارزش 

 ۲۴۳۹۲ -۴۷۴۴ ۷۷۹۸ ۳۲۸۹۸ ۲۸۶۷۵ ..........................  واردات بر ماليات خالص       

 ۶۹۶۷۴۸۴ ۷۰۵۵۴۰۱ ۶۹۸۷۸۷۰ ۷۰۳۹۰۸۸ ۷۶۰۱۱۱۰ .......................................  نهايي تقاضاي          

 ۴۵۳۲۷۰۹ ۴۵۶۶۶۰۴ ۴۵۰۲۳۸۸ ۴۴۷۳۴۴۵ ۴۴۲۲۰۰۸ .....................................  واسطه تقاضاي          

 .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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)ریالمیلیارد(خدماتوکاالهاحساب-14-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     

 ٢٢٢٤٣٠٥٨ ٢٣٦٠٦٥٩٥ ٢٢١١٦٥٠٨ ١٥٨١٤٩٧٢ ١٢٠٢٣١١٨ .......................................... منابع        

 ٢٠٤٤٦٤١٥ ٢١٥٨٢٢٨٩ ٢٠٢٨٩٥٥٣ ١٤٦٠٠٠٥٩ ١١٠٨٣٠٦٧ ..........................................  ستانده     

 ١١٣٣٢٣ ٩٠٧٣٤ ٨١٢٣٠ ٧٩٧٢٣ ٧٥٧٧٨ ........................  واردات بر ماليات     

 ٦٥١٢٤- ٩٩٧٥٧- ٦٨٣٧١- ٣٧٣٨٣- ٤٧١٠٣- ...........................  واردات بر يارانه     

 ١٧٤٨٤٤٤ ٢٠٣٣٣٢٩ ١٨١٤٠٩٦ ١١٧٢٥٧٤ ٩١١٣٧٦ ............  خدمات و كاالها واردات     

 ١٢٨١٣٣٢ ١٥٧٣٠٠٥ ١٤١٣٠٢٠ ٩٢٥٨١٧ ٧٣٧٤٥٦ ...................................... كاالها واردات

 ٤٦٧١١٢ ٤٦٠٣٢٤ ٤٠١٠٧٦ ٢٤٦٧٥٧ ١٧٣٩٢٠ ................................... خدمات واردات

 ٢٢٢٤٣٠٥٨ ٢٣٦٠٦٥٩٥ ٢٢١١٦٥٠٨ ١٥٨١٤٩٧٢ ١٢٠٢٣١١٨ ......................................... مصارف      

 ٨١٨٠٣٩٤ ٨٧٠٠٣٤٩ ٨٠٨٢٦٧٥ ٥٥٢٧٤٥٧ ٤٤٢٢٠٠٨ .............................  واسطه مصرف     

 ٨٣٠٧٥٤٣ ٨١٩٥٦٩٦ ٧٦٠٧٧٢٨ ٥٣٨٠٧٩٤ ٤٤٢٧٩٩١ ...................  واقعي نهايي مصرف     

 ٧٠٤٤٤٧٣ ٦٥٤٠١٦٤ ٥٧٠٦٤٢٦ ٤٣٩٥٢٠٢ ٣٤٩٥٦٢٤ ..........................  واقعي فردي مصرف

 ١٢٦٣٠٧٠ ١٦٥٥٥٣٢ ١٩٠١٣٠١ ٩٨٥٥٩٢ ٩٣٢٣٦٦ ......................... واقعي جمعي مصرف

 ٢٢٤٥٤٢٩ ٢٣٦٦٨٩٥ ٢١١١٥١٧ ١٥٢٣٩٥٥ ١٣٥١٣٩٢ ..  ناخالص ثابت سرمايه تشكيل     

 واگذاري يا فروش منهاي تحصيل
 ٢١٥٧٩٣٣ ٢٢٧١٥٠٨ ٢٠٤٨٥٤٩ ١٤٧١٣٨٥ ١٢٨٣٨٣٨ ...........................  ملموس هايدارايي

 هايدارايي مالكيت انتقال هزينه
 ٨٧٤٩٦ ٩٥٣٨٦ ٦٢٩٦٨ ٥٢٥٧٠ ٦٧٥٥٤ ..............................................  مالي غير

 و انبار موجودي تغييرات     
 ١٣٢٠٤٦٠ ١٦١٣٢٤٣ ١٦٥٠٤٧١ ١٧٦٨٧٨١ ١١٥٩٩٨ ................................  آماري اشتباهات

 ٢١٨٩٢٣٢ ٢٧٣٠٤١١ ٢٦٦٤١١٨ ١٦١٣٩٨٦ ١٧٠٥٧٣٠ ........   خدمات و كاالها صادرات     

 ١٨٦٣٢٣٩ ٢٤٥٠٠١٥ ٢٤٣١١٣٢ ١٤٧٨١٩٥ ١٥٩٦٥٢٦ .................................... كاالها صادرات

 ٣٢٥٩٩٣ ٢٨٠٣٩٦ ٢٣٢٩٨٦ ١٣٥٧٩١ ١٠٩٢٠٤ ................................. خدمات صادرات
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)ریالمیلیارد()            دنباله(خدماتوکاالهاحساب-14-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     

 ١١٥٠٠١٩٣ ١١٦٢٢٠٠٥ ١١٤٩٠٢٥٨ ١١٥١٢٥٣٣ ١٢٠٢٣١١٨ ........................................... منابع        

 ١٠٩٤٣٠١٣ ١٠٩٧٢١٤٤ ١٠٧٣٥٢٩٦ ١٠٧١٧٧٥٦ ١١٠٨٣٠٦٧ ...........................................  ستانده     

 ٥٧٣٥٠ ٤٧٧٠٥ ٤٩٢٦٠ ٦١٩٤٥ ٧٥٧٧٨ .........................  واردات بر ماليات     

 ٣٢٩٥٧- ٥٢٤٤٩- ٤١٤٦٢- ٢٩٠٤٧- ٤٧١٠٣- ............................  واردات بر يارانه     

 ٥٣٢٧٨٧ ٦٥٤٦٠٥ ٧٤٧١٦٤ ٧٦١٨٧٩ ٩١١٣٧٦ .............  خدمات و كاالها واردات     

 ٣٩٩٨٢٧ ٥١٠٧٨٠ ٥٨٢٩١٠ ٦٠٢٧٩٧ ٧٣٧٤٥٦ .......................................  كاالها واردات

 ١٣٢٩٦٠ ١٤٣٨٢٥ ١٦٤٢٥٤ ١٥٩٠٨٢ ١٧٣٩٢٠ ....................................  خدمات واردات

 ١١٥٠٠١٩٣ ١١٦٢٢٠٠٥ ١١٤٩٠٢٥٨ ١١٥١٢٥٣٣ ١٢٠٢٣١١٨ ........................................... مصارف      

 ٤٥٣٢٧٠٩ ٤٥٦٦٦٠٤ ٤٥٠٢٣٨٨ ٤٤٧٣٤٤٥ ٤٤٢٢٠٠٨ ..............................  واسطه مصرف     

 ٣٧٧٦١٧٨ ٤١١٧٣٤٧ ٤٥١٥٧١٣ ٤١٨٩٣٠٠ ٤٤٢٧٩٩١ ....................  واقعي نهايي مصرف     

 ٣١٩٣٠٢٤ ٣٢٦٢١٥٥ ٣٣٤٨٦٦٤ ٣٤٣٦٠٤٤ ٣٤٩٥٦٢٤ ............................  واقعي فردي مصرف

 ٥٨٣١٥٥ ٨٥٥١٩٢ ١١٦٧٠٤٩ ٧٥٣٢٥٦ ٩٣٢٣٦٦ ..........................  واقعي جمعي مصرف

 ١٠٩٦٠٢١ ١١٨١٧٨٥ ١١٥٣٢٨٣ ١١١٧٣٧١ ١٣٥١٣٩٢ .... ناخالص ثابت سرمايه تشكيل     

 واگذاري يا فروش منهاي تحصيل
 ١٠٤١٢٣٣ ١١٢٢٧٠٩ ١٠٩٥٦٣٢ ١٠٦١٥١٥ ١٢٨٣٨٣٨ .............................  ملموس هايدارايي

 هايدارايي مالكيت انتقال هزينه
 ٥٤٧٨٨ ٥٩٠٧٥ ٥٧٦٥١ ٥٥٨٥٦ ٦٧٥٥٤ ...............................................  مالي غير

 و انبار موجودي تغييرات     
 ٤٤٦٨٠٦ ٣٠٤١٩٩ ٢٢٨٨٠ ٤٣٢١٥٦ ١١٥٩٩٨ ..................................  آماري اشتباهات

 ١٦٤٨٤٧٩ ١٤٥٢٠٧٠ ١٢٩٥٩٩٤ ١٣٠٠٢٦٢ ١٧٠٥٧٣٠ ..........   خدمات و كاالها صادرات     

 ١٤١٤١٩٠ ١٢٩٩٢٧٧ ١١٧٥٢٣٤ ١١٩٢٣٥٠ ١٥٩٦٥٢٦ .....................................  كاالها صادرات

 ٢٣٤٢٨٩ ١٥٢٧٩٣ ١٢٠٧٦١ ١٠٧٩١٢ ١٠٩٢٠٤ ..................................  خدمات صادرات

 .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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 )ریال میلیارد(                                                                                                                                            تولید حساب -15-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     

 ۲۰۴۴۶۴۱۵ ۲۱۵۸۲۲۸۹ ۲۰۲۸۹۵۵۳ ۱۴۶۰۰۰۵۹ ۱۱۰۸۳۰۶۷ .......................................................... ستانده

 ۴۸۲۰۰ -۹۰۲۳ ۱۲۸۵۹ ۴۲۳۴۰ ۲۸۶۷۵ ..........................  واردات بر ماليات خالص

 ۸۱۸۰۳۹۴ ۸۷۰۰۳۴۹ ۸۰۸۲۶۷۵ ۵۵۲۷۴۵۷ ۴۴۲۲۰۰۸ ............................................  واسطه مصرف

     

 ۱۲۳۱۴۲۲۰ ۱۲۸۷۲۹۱۷ ۱۲۲۱۹۷۳۷ ۹۱۱۴۹۴۲ ۶۶۸۹۷۳۴ ..........................  داخلي ناخالص محصول

     

 ۱۰۹۴۳۰۱۳ ۱۰۹۷۲۱۴۴ ۱۰۷۳۵۲۹۶ ۱۰۷۱۷۷۵۶ ۱۱۰۸۳۰۶۷ .......................................................... ستانده

 ۲۴۳۹۲ -۴۷۴۴ ۷۷۹۸ ۳۲۸۹۸ ۲۸۶۷۵ ..........................  واردات بر ماليات خالص

 ۴۵۳۲۷۰۹ ۴۵۶۶۶۰۴ ۴۵۰۲۳۸۸ ۴۴۷۳۴۴۵ ۴۴۲۲۰۰۸ ............................................  واسطه مصرف

    

 ۶۴۳۴۶۹۶ ۶۴۰۰۷۹۶ ۶۲۴۰۷۰۶ ۶۲۷۷۲۱۰ ۶۶۸۹۷۳۴ ..........................  داخلي ناخالص محصول

 .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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)ریالمیلیارد(درآمدایجادحساب-16-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     

 ۱۱۴۵۶۰۱۳ ۱۲۰۲۲۴۳۱ ۱۱۳۸۰۰۵۴ ۸۲۸۴۸۴۸ ۵۹۱۴۶۵۳ ................... داخلي خالص محصول          

 ۲۵۲۱۶۳۲ ۲۴۴۸۹۳۸ ۲۳۷۶۲۴۴ ۱۸۶۷۳۰۰ ۱۱۹۵۱۹۸ .............  كاركنان خدمات جبران            

 ۴۷۳۶۷۹ ۴۰۶۶۰۲ ۳۴۷۰۸۰ ۲۶۵۶۷۱ ۲۱۷۴۸۴ ......  واردات و توليدات بر ماليات            

 ۲۷۴۲۴۰ ۲۳۶۸۳۶ ۲۰۴۱۳۸ ۱۶۰۱۷۵ ۱۴۷۱۹۰ ............................  محصوالت بر ماليات      

 ۱۱۳۳۲۳ ۹۰۷۳۴ ۸۱۲۳۰ ۷۹۷۲۳ ۷۵۷۷۸ ..............  بازرگاني سود و گمركي حقوق   

 ۱۶۰۹۱۷ ۱۴۶۱۰۲ ۱۲۲۹۰۸ ۸۰۴۵۲ ۷۱۴۱۲ ....................... محصوالت بر ماليات ساير   

 ۱۹۹۴۳۹ ۱۶۹۷۶۶ ۱۴۲۹۴۲ ۱۰۵۴۹۷ ۷۰۲۹۴ ...........................  توليد بر ماليات ساير      

 -۱۶۱۴۳۲ -۱۹۶۰۶۴ -۱۹۲۹۱۸ -۱۰۸۶۷۹ -۱۲۷۲۲۳ ........  واردات و توليدات بر يارانه            

 -۱۶۱۴۳۲ -۱۹۶۰۶۴ -۱۹۲۹۱۸ -۱۰۸۶۷۹ -۱۲۷۲۲۳ ..............................  محصوالت بر يارانه      

 -۶۵۱۲۴ -۹۹۷۵۷ -۶۸۳۷۱ -۳۷۳۸۳ -۴۷۱۰۳ .........................................  واردات بر يارانه   

 -۹۶۳۰۹ -۹۶۳۰۶ -۱۲۴۵۴۷ -۷۱۲۹۶ -۸۰۱۲۰ .........................  محصوالت بر يارانه ساير   

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ..............................  توليد بر يارانه ساير      

     

 ۸۶۲۲۱۳۵ ۹۳۶۲۹۵۴ ۸۸۴۹۶۴۸ ۶۲۶۰۵۵۵ ۴۶۲۹۱۹۴ ............................... عملياتي مازاد            

 .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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 )ریال میلیارد(                                   (COICOP) مصارف فردي برحسب منظور بنديطبقه برحسب واقعی فردي مصرف -17-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     

 ۱۶۷۷۷۳۷ ۱۶۱۵۵۱۵ ۱۵۱۹۹۸۶ ۱۱۸۲۹۹۷ ۸۳۱۸۵۵ ...............................................  نوشيدني و خوراكي
 ۳۳۷۹۶ ۳۲۸۷۹ ۳۱۲۴۵ ۲۳۴۶۱ ۱۴۶۹۱ ..................................................................... دخانيات
 ۲۷۶۷۵۳ ۲۷۷۶۶۱ ۲۴۸۴۱۸ ۱۸۹۰۲۷ ۱۳۷۹۱۰ ........................................................ كفش و پوشاك
 ۱۸۹۵۹۳۰ ۱۷۵۲۷۵۸ ۱۵۰۵۵۲۴ ۱۱۶۱۶۳۰ ۹۱۰۵۹۰ ............................................  سوخت و آب مسكن،
 ۲۷۴۹۷۳ ۲۶۵۵۳۵ ۲۳۷۹۶۰ ۱۷۳۴۵۵ ۱۳۷۳۰۳ ........  هاآن تعميرات و خانوار تجهيزات مبلمان،
 ۵۰۱۲۴۹ ۴۴۳۱۱۸ ۳۸۷۰۴۳ ۲۷۱۱۷۵ ۲۰۳۰۹۹ ..................................................................... بهداشت

 ۵۰۸۹۱۹ ۴۵۵۰۱۸ ۳۶۶۴۲۹ ۲۸۴۲۴۴ ۲۵۶۳۲۲ .............................................................  نقل و حمل
 ۱۵۷۳۷۰ ۱۵۰۲۰۱ ۱۲۹۹۳۸ ۱۰۸۶۷۱ ۹۷۵۸۰ .................................................................... ارتباطات

 ۱۱۶۸۷۸ ۱۲۷۸۰۷ ۱۲۰۳۸۵ ۸۲۸۰۷ ۷۴۲۹۶ ......................................................  فرهنگ و تفريح
 ۱۱۰۴۷۴ ۱۰۴۳۱۵ ۸۶۵۵۲ ۷۱۹۱۹ ۵۸۹۹۲ ....................................................................... آموزش

 ۱۲۴۳۸۲ ۱۴۳۲۷۶ ۹۶۴۹۵ ۷۹۴۴۶ ۶۳۸۹۰ ......................................................  رستوران و هتل
 ۷۴۱۵۳۱ ۶۱۸۵۵۹ ۴۹۹۷۰۴ ۳۶۳۸۲۳ ۲۹۹۹۷۸ ....................................................  اجتماعي حمايت

 ۱۱۶ ۱۱۴ ۵۷ ۱۰۵ ۳۲ ..............................  متفرقه خدمات و كاالها ساير
 ۰ -۳۳۵۷ -۲۵۲۴ -۲۵۰۵ -۲۵۴۷ ......................  كاال صادرات خالص: شودمي كسر

     

 ۶۶۰۳۵۴ ۶۸۹۹۳۷ ۷۰۹۴۰۱ ۷۸۰۲۳۳ ۷۹۴۰۷۶ ...............................................  نوشيدني و خوراكي
 ۱۶۰۷۶ ۱۷۴۰۱ ۱۱۹۱۸ ۱۳۷۶۴ ۱۵۰۷۶ ..................................................................... دخانيات
 ۱۱۷۹۴۷ ۱۲۸۰۱۱ ۱۳۱۰۷۲ ۱۴۰۸۰۵ ۱۴۰۴۰۹ ........................................................ كفش و پوشاك
 ۱۰۳۴۹۴۲ ۱۰۷۶۲۱۰ ۱۰۷۵۷۲۷ ۱۰۱۱۴۹۶ ۹۴۷۲۴۰ ............................................  سوخت و آب مسكن،
 ۱۰۱۰۲۸ ۱۰۴۳۰۸ ۱۰۶۶۰۷ ۱۱۰۳۸۵ ۱۲۱۸۸۲ ........  هاآن تعميرات و خانوار تجهيزات مبلمان،
 ۱۹۶۶۷۸ ۱۹۶۹۶۴ ۲۱۲۸۵۲ ۲۰۸۳۵۵ ۱۸۸۷۱۸ ..................................................................... بهداشت

 ۲۳۳۹۳۸ ۲۳۲۶۲۴ ۲۳۵۲۹۸ ۲۳۴۷۵۲ ۲۵۷۵۹۳ .............................................................  نقل و حمل
 ۱۲۹۴۱۱ ۱۲۷۳۰۸ ۱۱۷۳۴۲ ۱۰۹۲۰۰ ۱۰۵۱۱۲ .................................................................... ارتباطات

 ۴۴۸۶۷ ۵۵۷۶۶ ۵۲۷۲۱ ۵۱۵۹۶ ۶۱۷۸۷ ......................................................  فرهنگ و تفريح
 ۶۱۶۴۶ ۵۴۰۹۵ ۶۸۳۹۹ ۵۷۱۸۵ ۶۰۷۶۷ ....................................................................... آموزش

 ۳۱۷۰۸ ۴۴۱۷۴ ۳۳۲۹۹ ۳۹۹۷۹ ۴۳۳۲۹ ......................................................  رستوران و هتل
 ۲۷۴۹۸۴ ۲۵۰۷۸۵ ۳۰۲۰۳۶ ۳۷۰۹۱۶ ۳۵۰۶۴۹ ....................................................  اجتماعي حمايت

 ۶۷ ۶۲ ۴۴ ۸۵ ۳۳ ..............................  متفرقه خدمات و كاالها ساير
 ۰ -۳۵۸۷ -۲۶۷۱ -۲۶۳۶ -۲۶۸۱ ......................  كاال صادرات خالص: شودمي کسر
 .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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)ریالمیلیارد(کنندهمصرفنهاديهايبخشبرحسبواقعیفرديمصرف-18-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     

 ۶۴۲۰۱۰۷ ۵۹۸۳۳۹۹ ۵۲۲۷۲۱۱ ۳۹۹۰۲۵۴ ۳۰۸۳۹۹۱ ...................................................................... خانوارها

 ۹۷۵۹ ۸۳۴۱ ۷۰۴۵ ۵۷۷۱ ۵۲۹۰ .........  خانوارها خدمت در انتفاعي غير مؤسسات

 ۱۸۷۷۶۷۶ ۲۲۰۳۹۵۷ ۲۳۷۳۴۷۱ ۱۳۸۴۷۶۹ ۱۳۳۸۷۱۰ ........................................................................... دولت

    

 ۲۹۰۳۶۴۷ ۲۹۷۴۰۵۸ ۳۰۵۴۰۴۷ ۳۱۲۶۱۱۸ ۳۰۸۳۹۹۱ ...................................................................... خانوارها

 ۵۶۱۶ ۴۸۰۰ ۴۷۹۲ ۴۸۴۸ ۵۲۹۰ .........  خانوارها خدمت در انتفاعي غير مؤسسات

 ۸۶۶۹۱۶ ۱۱۳۸۴۸۹ ۱۴۵۶۸۷۴ ۱۰۵۸۳۳۴ ۱۳۳۸۷۱۰ ........................................................................... دولت

 .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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)ریالمیلیارد((COFOG)وظایف دولتبنديطبقهحسببر) دولتواقعیمصرف(واقعیجمعیمصرف-19-23

 *4139 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

     

 ۳۳۷۰۷۹ ۶۲۳۲۳۰ ۶۸۷۸۸۹ ۲۹۵۱۶۲ ۲۶۷۷۳۶ .................................................  عمومي امور خدمات
 ۱۹۴۳۲۵ ۱۶۵۰۰۹ ۱۳۶۲۱۲ ۱۰۹۹۷۳ ۱۷۹۸۵۸ ............................................................................... دفاع
 ۱۰۲۵۶۷ ۷۵۴۶۶ ۶۷۹۷۱ ۵۰۹۲۹ ۵۱۶۱۰ ...............................................  عمومي امنيت و نظم
 ۲۳۹۹۲۲ ۳۹۷۰۴۳ ۶۶۵۳۴۶ ۲۱۱۳۰۱ ۲۲۱۷۲۴ .............................................................  اقتصادي امور

 ۷۶۳۹ ۱۷۵۸۶ ۱۸۱۳۴ ۹۸۰۶ ۸۲۳۴ .............................................  زيست محيط حفاظت
 ۵۵۴۹ ۱۱۱۱۶ ۱۱۱۸۵ ۶۵۳۵ ۵۶۴۲ ......................................  شهري تسهيالت و مسكن

 ۵۹۸۵۲ ۴۹۲۸۸ ۱۵۸۷۸ ۸۱۰۱ ۱۲۷۷۰ ........................................................................ بهداشت
 ۵۶۴۳۱ ۶۵۲۷۱ ۵۶۰۶۴ ۳۸۳۵۶ ۶۳۶۰۴ ..........................................  مذهب و فرهنگ تفريح،
 ۴۶۸۶۴ ۳۹۷۰۰ ۵۹۳۹۸ ۷۰۹۳۳ ۲۲۳۹۶ .......................................................................... آموزش
 ۲۹۰۳۶ ۳۸۷۲۴ ۴۴۷۲۱ ۸۴۶۵۷ ۲۶۰۶۴ .......................................................  اجتماعي حمايت

 ۱۸۳۸۰۷ ۱۷۳۱۰۱ ۱۳۸۵۰۴ ۹۹۸۴۱ ۷۲۷۲۸ .................................................................. هاشهرداري
     

 ۱۶۳۵۱۴ ۳۳۸۶۵۲ ۴۴۳۳۵۲ ۲۳۲۸۳۴ ۲۶۷۷۳۶ .................................................  عمومي امور خدمات
 ۷۷۳۰۹ ۶۹۲۰۵ ۶۲۲۸۹ ۷۴۵۲۳ ۱۷۹۸۵۸ ............................................................................... دفاع
 ۴۲۳۰۳ ۳۲۹۳۱ ۳۲۱۳۲ ۳۴۸۴۶ ۵۱۶۱۰ ...............................................  عمومي امنيت و نظم
 ۱۱۶۳۸۴ ۲۱۵۷۴۶ ۴۲۸۸۲۳ ۱۶۶۶۸۱ ۲۲۱۷۲۴ .............................................................  اقتصادي امور

 ۳۷۰۵ ۹۵۵۶ ۱۱۶۸۸ ۷۷۳۵ ۸۲۳۴ .............................................  زيست محيط حفاظت
 ۲۴۷۵ ۵۳۸۰ ۶۱۵۴ ۴۷۹۸ ۵۶۴۲ ......................................  شهري تسهيالت و مسكن

 ۲۸۵۵۸ ۲۵۵۷۰ ۹۳۵۷ ۶۳۶۷ ۱۲۷۷۰ ........................................................................ بهداشت
 ۲۶۲۶۷ ۳۳۴۹۵ ۳۳۷۰۸ ۲۸۶۴۸ ۶۳۶۰۴ ..........................................  مذهب و فرهنگ تفريح،
 ۲۲۷۳۳ ۲۱۵۷۲ ۳۸۲۸۳ ۵۵۹۵۵ ۲۲۳۹۶ .......................................................................... آموزش
 ۱۲۶۴۱ ۱۸۹۱۱ ۲۶۷۲۹ ۶۴۲۱۰ ۲۶۰۶۴ .......................................................  اجتماعي حمايت

 ۸۲۰۰۰ ۸۳۷۶۹ ۷۶۲۰۷ ۷۳۳۰۶ ۷۲۷۲۸ .................................................................. هاشهرداري
 .اقتصادي هاي حساب دفتر. ايران آمار مركز:  ماخذ
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 *5139 ١٣٩٤ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ شرح

 ۱۶۳۸۸ ۹۰۱۶ ۱۳۵۷۱ ۲۵۱۰۵ ۲۳۳۶۲ .............................................................جاري حساب
 ۲۰۸۴۳ ۱۲۱۷۸ ۱۸۰۶۰ ۲۹۳۲۶ ۲۸۵۶۳ ............................................................ كاال حساب   

 ۸۳۹۷۸ ۶۴۵۹۷ ۸۸۹۷۶ ۹۲۹۱۰ ۹۷۲۹۶ .......................................... )فوب(كاال صادرات      
 ۵۵۷۵۲ ۳۳۵۶۹ ۵۵۴۰۶ ۶۴۵۴۰ ۶۸۰۸۳ ........................................... )۱(نفتي صادرات         
 ۲۸۲۲۶ ۳۱۰۲۸ ۳۳۵۶۹ ۲۸۳۶۹ ۲۹۲۱۳ .........................................غيرنفتي صادرات         

 ۶۳۱۳۵ ۵۲۴۱۹ ۷۰۹۱۵ ۶۳۵۸۴ ۶۸۷۳۴ ............................................ )فوب(كاال واردات      
 ۱۳۸۸ ۲۲۳۳ ۲۵۹۷ ۳۲۶۳ ۲۶۵۲ ....................... )۲(نفتي هاي فراورده و گاز          
 ۶۱۷۴۷ ۵۰۱۸۶ ۶۸۳۱۸ ۶۰۳۲۱ ۶۶۰۸۲ ..................................................كاالها ساير          

 -۵۹۴۱ -۴۴۷۲ -۶۸۷۷ -۶۸۲۰ -۷۳۵۹ ................................................. )۳(خدمات حساب   
 ۱۰۰۶۰ ۹۹۸۲ ۱۰۵۷۲ ۹۳۷۴ ۸۴۸۳ ...............................................خدمات صادرات      
 ۱۶۰۰۱ ۱۴۴۵۴ ۱۷۴۵۰ ۱۶۱۹۴ ۱۵۸۴۳ .................................................خدمات واردات      

 ۹۲۸ ۷۶۳ ۱۸۴۵ ۲۰۳۴ ۱۶۴۹ .................................................... )۳(درآمد حساب   
 ۲۵۳۶ ۲۳۲۶ ۳۴۷۸ ۳۲۰۹ ۳۱۱۲ ................................................................ دريافت     

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵۱ ۳۲۰ ................................ كارگران خدمات جبران       
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۸۵۸ ۲۷۹۳ .................................... گذاري سرمايه درآمد       

 ۱۶۰۸ ۱۵۶۲ ۱۶۳۳ ۱۱۷۵ ۱۴۶۳ ................................................................ پرداخت    
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۹۰ ۴۱۷ ................................. كارگران خدمات جبران      
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۸۶ ۱۰۴۶ ...................................... گذاري سرمايه هزينه      

 ۵۵۸ ۵۴۷ ۵۴۳ ۵۶۵ ۵۰۹ .......................................... جاري انتقاالت حساب  
 ۱۰۰۰ ۹۴۸ ۹۲۵ ۹۱۵ ۸۸۵ ................................................................ دريافت     

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰ ۴ ............................................................... دولت        
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۱۵ ۸۸۲ ................................................ ها بخش ساير        

 ۴۴۳ ۴۰۱ ۳۸۳ ۳۴۹ ۳۷۶ ............................................................... پرداخت     
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۹ ۱۰۵ ................................................................ دولت       
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۹۰ ۲۷۱ ................................................. ها بخش ساير       

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ -۲۲۵۱۰ -۲۲۱۶۱ .......................................... سرمايه و مالي حساب  
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ -۵۴۱ -۸۱۵ ............................... كل موازنه سرمايه حساب     
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ -۲۱۹۶۹ -۲۱۳۴۶ ....................................................... مالي حساب     

 ۰۰۰ -۴۲۷۰ -۵۶۳۵ -۲۵۹۵ -۱۲۰۱ ............................ ها افتادگي قلم از و اشتباهات  
   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 ايران،     
  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 براساس درآمد حساب و خدمات حساب )۳

 .ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك - مأخذ
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23-5جدول : مبنا

درصد1394: سهم استان در محصول ناخالص داخلی به قیمت هاي جاري-3-23
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