
 
 

ان ی ا وری اسال ی   بانک 
صاد  یعاو ا

صاد ل ا  ید 
 

 
 

ی ارش ش وا صاد ا والت  ه  اول انا     ١٤٠٠   سال  ما
ت     )١٣٩٥ سال پا  و ی جار ی( 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ھا سا صاد یاداره   یا
 ۱۴۰۰      ماه ور 



ی سال وری ا ی  ان بانک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ا

 ١

 يبسمه تعال
 

 اقتصاد ايران تحوالت بخش واقعي گزارشخالصه 

 )۱۳۹۵ثابت سال پايه  يها( به قيمت ١٤٠٠سه ماهه اول 
  

ساس  صل از منابع آماري و بر ا صوص توليد برآوردهاي داده هاي حا شده در خ  ناخالص داخليمقدماتي انجام 
ـــور ـــت که در، نتايج كش ـــان دهندة آن اس ـــال اوليه نش ـــه ماهه اول س به قيمت پايه و به  ، توليد ناخالص داخلي١٤٠٠ س

هزار ميليارد ريال افزايش   ٠/٣٤٧٧به  ١٣٩٩ فصل اول سالميليارد ريال در هزار   ٩/٣٢٧٣) از ١٣٩٥سال  ثابت هايقيمت(
هاي اقتصــادي حاکي از برآورد رشــد فزودة فعاليتيافته اســت. نتايج مقدماتي حاصــل از بررســي روند تحوالت ارزش ا

 باشد. يم ١٤٠٠ فصل اول سالدرصدي براي  ٢/٦اقتصادي 
ساس برآوردهاي اوليه صاد و بر ا ضاي اقت سمت تقا سوي ديگر در  صوص اقالم هزينهاز  صاد اي که در خ اي اقت

يه ثابت ناخالص و صادرات و همچون مخارج مصرف نهائي خصوصي، مخارج مصرف نهائي بخش دولتي، تشکيل سرما
ــال  ــه ماهه اول س ــد اقالم هزينه اي فوق الذکر به ترتيب  ١٤٠٠واردات در س ــت، رش ،  -٥/٣،  ٠/٠،  ٢/٢به عمل آمده اس

شد هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار در  ٥/٣٠و  ٦/٣٥ شند. در مجموع، ر سال قبل مي با شابه  سبت به دوره م صد ن در
 درصد افزايش يافته است. ٤/٧به دوره مشابه سال قبل به ميزان  نسبت ١٤٠٠فصل اول سال 

صاد شد اقت صوص نرخ ر شده در خ سبات انجام  ست که محا  يمقدمات ١٤٠٠سال  سه ماهه اول يالزم به ذکر ا
  بوده و در معرض تجديد نظر قرار دارد.

  

 هزينه ايهاي اقتصادي و اقالم درصد تغيير (رشد) توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليت

 ۱۴۰۰ فصل اول   ۱۳۹۹ فصل اول  ۱۳۹۵به قيمت هاي ثابت سال 

 -۹/۰ ۶/۴ ارزش افزوده گروه کشاورزي

 ۳/۲۳ -۷/۱۰ ارزش افزوده گروه نفت

 ۱/۲ ۰/۷ ارزش افزوده گروه صنايع و معادن

 ۰/۷ -۵/۲ ارزش افزوده گروه خدمات

 ۲/۶ -۳/۰  توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 ۲/۲ -۹/۳ مصرف نهايي بخش خصوصيمخارج 

 ۰/۰ ۳/۹ مخارج مصرف نهايي بخش دولتي

 -۵/۳ ۳/۱۷ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

 ۶/۳۵ -۳/۳۴ صادرات کاالها و خدمات

 ۵/۳۰ -۹/۴۳ واردات کاالها و خدمات

 ۴/۷ -۶/۱  هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار
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  يبسمه تعال

  اقتصاد ايران تحوالت بخش واقعي گزارش

 )١٣٩٥ پايه سال ثابت و يجار ي( به قيمت ها ١٤٠٠سه ماهه اول 
 

 ٩/٣٢٧٣ از  ١٣٩٥سال  ثابت هايتوليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمت ،بر اساس برآوردهاي اوليه

يافته اســت  افزايش ١٤٠٠ســال فصــل اول در  ميليارد ريالهزار   ٠/٣٤٧٧به  ١٣٩٩ســال ســه ماهه اول در  ميليارد ريالهزار

 يبا توجه به وضــعيت کل .باشــديمذکور م يدوره زمان يدرصــد ط ٢/٦به ميزان  يد ناخالص داخليتول نرخ رشــد گويايو

 افزايشنسبت به دوره مشابه سال قبل با  ١٤٠٠سال سه ماهه اول اقتصاد ايران در دهدكه محاسبات فصلي نشان مياقتصاد، 

  است. مواجه بوده ياقتصادرشد 

كه علت عمده دهدنشـــان مي  ١٤٠٠ســـال ســـه ماهه اول در  هاي مختلف اقتصـــادي برآورد ارزش افزوده فعاليت

" حمل و نقل و "،  و گاز " نفت هاي فعاليتارزش افزوده  افزايش را بايد در ناخالص داخلي توليدافزايش نرخ رشـــد 

"  يه موتوريل نقلير وسايو تعم ي، خرده فروشيعمده فروش"  ،"  ياجتماع يبهداشت و مددکار" ، "  صنعت" "،  يانباردار

ـــهم ارزش افزوده هر يک از فعاليت .نمودجســـتجو و " اطالعات و ارتباطات "   ٢/٦هاي مذکور در نرخ رشـــد چنانکه س

صدي توليد ناخالص داخلي  صد   ٦/٠ و ٧/٠،  ٨/٠،  ٩/٠ ،  ٢/١ ، ٩/١به ترتيب  ١٤٠٠سال سه ماهه اول  يطدر واحد در

 برآورد شده است.

سال  ١٤٠٠سال سه ماهه اول در  شاورزي به قيمت هاي ثابت  هزار   ١/٣٧٦به ميزان   ١٣٩٥ارزش افزوده گروه ك

.  برآوردهاي انجام شده در اين يافته است کاهشدرصد  ٩/٠ميليارد ريال برآورد گرديدکه نسبت به دوره مشابه سال قبل 

زمينه  با توجه به آمارهاي پايه دريافتي از وزارت جهاد کشاورزي حاکي از آن است که توليد محصوالت زراعي و  باغي 

سال  سال قبل به ترتيب  ١٤٠٠در  شابه  سبت به دوره م صلي دامي  ٣/٤و  -٦/١٣ن صوالت ا صد و توليد مح صد  ٧/٤در در

 يافته است.  تغيير

سبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفتب ساس محا سال  ١٤٠٠سال سه ماهه اول در  ر ا به  ١٣٩٥به قيمت هاي ثابت 

درصــدي نســبت به دوره مشــابه ســال قبل مي باشــد.  ٣/٢٣هزار ميليارد ريال برآورد گرديدکه گوياي رشــد  ٠/٣٢٩ميزان 

شان دهنده آن ا سبات مقدماتي در اين زمينه ن صل از محا شد ارزش افزوده اين گروه طنتايج حا  يست که افزايش نرخ ر

نسبت  ينفت يهافرآوردهو همچنين صادرات نفت خام و  يو ميعانات گاز يدوره مذکور، ناشي از افزايش توليد گاز طبيع

 به دوره مشابه سال قبل بوده است. 

                                                           
 .گزارش حاضر بر اساس برآوردهاي اوليه حاصل از محاسبات فصلي تنظيم شده و در معرض تجديد نظر قرار دارد 
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گرديد که در مقايسه  برخوردار درصد ١/٢ نرخ رشدي معادل از  ١٤٠٠سال سه ماهه اول در گروه صنايع و معادن 

 يدرصد ٢/٦نرخ رشد  واحد درصد از ٥/٠ يافته و در نتيجه سهمي معادل کاهشواحد درصد  ٩/٤با دوره مشابه سال قبل 

استخراج "، "صنعت" هاي بخش ، ارزش افزودةگروهاين  دربه خود اختصاص داده است. اقتصاد را در دوره مورد بررسي 

به  " هاي تصفيهآبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليتو " "ه هواين برق، گاز، بخار و تهويامت" ،معدن"، "ساختمان" 

 اند.ي مواجه بودهدرصد ٩/٣ و   ٣/٦ ،  -٣/١٢،  ٧/٥ ، ١/٦ رشدهاي نرخ ترتيب با 

 درصد -١ياقتصاد يهابر حسب فعاليت يرشد توليد ناخالص داخل
 

 ١٣٩٥هاي ثابت سال به قيمت
١٤٠٠ ١٣٩٩ 

 فصل اول سال فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول

 -٩/٠ ٣/٤ ١/٤ ٩/٤ ٩/٣ ٦/٤ گروه کشاورزي

 ٣/٢٣ ٧/٨ ٢/٢٧ ٦/٨ ٦/١٢ -٧/١٠ گروه نفت

 ١/٢ ٦/٧ ٠/١٠ ٣/٧ ٠/٦ ٠/٧ گروه صنايع و معادن

 ٧/٥ ٥/٢ ١/٠ ٠/٣ ٦/٤ ٤/٢ استخراج معدن     

 ١/٦ ٠/٨ ٤/٨ ١/١٠ ٩/١١ ٤/١ صنعت     

 ٣/٦ ٨/٥ ٨/٧ ٨/٥ ١/٦ ٥/٣ هوا هيبرق، گاز، بخار و تهو نيتام     

 ٩/٣ ٨/٥ ٦/٢ ٨/٥ ٤/٤ ٩/١٠ هيتصف يتهايپسماند، فاضالب و فعال تيريمد ،يآبرسان     

 -٣/١٢ ٧/٨ ٠/٢١ ٦/٠ -١/٧ ٠/٣١ ساختمان     

 ٠/٧ -٢/٠ ٨/٠ -١/٠ ٠/١ -٥/٢ گروه خدمات

 ٠/٧ ٠/١ ٢/٢ ٢/٣ ١/٣ -٥/٤ يه موتوريل نقلير وسايو تعم يو خرده فروش يعمده فروش     

 ٩/١٤ -٧/٣ ١/٤ -٣/٢ -٢/٧ -٦/٩ حمل و نقل و انبارداري     

 ٨/٢٨ -٥/٣٨ -٤/١٨ -٦/٤٠ -٨/٤٠ -٧/٤٦ جا و غذا نيمربوط به تام يهاتيفعال     

 ٤/١٦ ٩/٣٢ ٧/٢٣ ٢/٤٢ ٠/٣٦ ٠/٣٢ اطالعات و ارتباطات     

 -٨/١٦ ٧/٨ -٢/٥ -٩/١ ٩/١٦ ٤/٢٨ مهيو ب يمال يهاتيفعال     

 ٤/٠ ٥/٢ ١/٤ ٠/٣ ٦/٢ ٥/٠ امالك و مستغالت يهاتيفعال     

 ٩/٥٧ -١/٢٨ -٤/١٠ -٤/١٧ -٩/٢٦ -٤/٤٦ يو فن يعلم ،ياحرفه يهاتيفعال     

 ٣/٥ -٧/٣ ٣/٢١ -٥/٩ -٣/٢ -٣/١٥ يبانيو خدمات پشت يادار يهاتيفعال     

 ٥/٤ -٤/٩ -١/١٩ -٨/١٢ -٩/٢ -٢/٠ ياجتماع نيدفاع و تام ،يعموماداره      

 ٥/٦ -٨/١ -٧/٠ -٩/١ -٩/٠ -٥/٤ آموزش     

 ٣/٢٧ -٥/٣ ٩/١٢ -٩/٩ -٦/٢ -٠/١٤ ياجتماع يبهداشت و مددكار     

 ٤/١٣ -٩/٨ ٩/٢١ -٨/٨ -٩/١٥ -٩/٢٨ يخدمات يتهايفعال ريورزش و سا ح،يتفر ،يهنر، سرگرم     

 ٢/٦ ٩/٢ ٤/٥ ٠/٣ ٥/٣ -٣/٠ ناخالص داخلي به قيمت پايهتوليد 

 ٧/٤ ٤/٢ ٤/٣ ٤/٢ ٩/٢ ٧/٠ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )
 

 . نرخ رشد عبارت است از درصد تغيير رقم دوره جاري نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل.١
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سه  هاي جاري طيساختمان مناطق شهري به قيمتگذاري بخش خصوصي در در بخش ساختمان، ارزش سرمايه

درصد افزايش يافته است. با  اعمال شاخص هاي قيمت متناظر و  ٢/٥٧نسبت به دوره مشابه سال قبل  ١٤٠٠سال  ماهه اول

ــال  ــي به قيمت هاي ثابت س ــوص ــاختمان بخش خص ــد ارزش افزوده س  -٢/١٩معادل  ١٣٩٥تعديل رقم مذکور، نرخ رش

درصــد برآوردگرديده اســت. در نهايت با احتســاب رقم فوق و نيز با در نظرگرفتن ارزش افزوده ســاختمان دولتي،  نرخ 

 شود.درصد برآورد مي  -٣/١٢طي دوره زماني مذکور  ١٣٩٥رشد بخش ساختمان به قيمت هاي ثابت سال 

ي برخوردارگرديد و سهم آن درصد  ٠/٧از نرخ رشد  ١٤٠٠سال سه ماهه اول نيز در گروه خدمات ارزش افزوده 

 واحد درصد رسيده است. ٩/٣درصدي توليد ناخالص داخلي به  ٢/٦از رشد 

 هاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي ـ درصدسهم فعاليت

 ١٣٩٥هاي ثابت سال به قيمت
١٤٠٠ ١٣٩٩ 

 فصل اول سال فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول

 -١/٠ ٥/٠ ١/٠ ٥/٠ ٩/٠ ٥/٠ گروه کشاورزي

 ٩/١ ٧/٠ ٣/٢ ٧/٠ ٨/٠ -٠/١ گروه نفت

 ٥/٠ ٨/١ ٦/٢ ٨/١ ٣/١ ٦/١ گروه صنايع و معادن

 ١/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ استخراج معدن     

 ٩/٠ ١/١ ٣/١ ٥/١ ٤/١ ٢/٠ صنعت     

 ٢/٠ ٢/٠ ٣/٠ ٢/٠ ٢/٠ ١/٠ هوا هيبرق، گاز، بخار و تهو نيتام     

 ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ هيتصف يتهايپسماند، فاضالب و فعال تيريمد ،يآبرسان     

 -٦/٠ ٤/٠ ٩/٠ ٠/٠ -٤/٠ ٢/١ ساختمان     

 ٩/٣ -١/٠ ٥/٠ ٠/٠ ٥/٠ -٤/١ گروه خدمات

 ٧/٠ ١/٠ ٣/٠ ٤/٠ ٣/٠ -٥/٠ يه موتوريل نقلير وسايو تعم يو خرده فروش يعمده فروش     

 ٢/١ -٣/٠ ٤/٠ -٢/٠ -٦/٠ -٨/٠ حمل و نقل و انبارداري     

 ١/٠ -٢/٠ -١/٠ -٣/٠ -٢/٠ -٤/٠ جا و غذا نيمربوط به تام يهاتيفعال     

 ٦/٠ ٠/١ ٩/٠ ٣/١ ٩/٠ ٩/٠ اطالعات و ارتباطات     

 -٦/٠ ٣/٠ -٢/٠ -١/٠ ٤/٠ ٨/٠ مهيو ب يمال يهاتيفعال     

 ١/٠ ٣/٠ ٦/٠ ٤/٠ ٣/٠ ١/٠ امالك و مستغالت يهاتيفعال     

 ٥/٠ -٣/٠ -١/٠ -٢/٠ -٢/٠ -٧/٠ يو فن يعلم ،ياحرفه يهاتيفعال     

 ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ يبانيو خدمات پشت يادار يهاتيفعال     

 ٣/٠ -٧/٠ -٩/١ -٩/٠ -٢/٠ ٠/٠ ياجتماع نيدفاع و تام ،ياداره عموم     

 ٢/٠ -١/٠ ٠/٠ -١/٠ ٠/٠ -١/٠ آموزش     

 ٨/٠ -١/٠ ٤/٠ -٤/٠ -١/٠ -٥/٠ ياجتماع يمددكاربهداشت و      

 ١/٠ -١/٠ ٢/٠ -١/٠ -١/٠ -٢/٠ يخدمات يتهايفعال ريورزش و سا ح،يتفر ،يهنر، سرگرم     

 ٢/٦ ٩/٢ ٤/٥ ٠/٣ ٥/٣ -٣/٠ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
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 ســال ســه ماهه اول  در "خدمات"و  "صــنايع و معادن" "،نفت"  "،كشــاورزي"هاي ضــمني گروه نرخ رشــد شــاخص

سال قبل   ١٤٠٠ سبت به دوره مشابه  صد بوده است. به عالوه،  ٦/٥٧و  ٦/٨٨،  ٤/٦٥،  ٨/٧١معادل  تيبرته بن شاخص   در

ـــمني ـــد ترتيب مزبور به يدوره زمان يط نيز  "توليد ناخالص داخلي بدون نفت"و  "توليد ناخالص داخلي" ض  داراي رش

 ي بوده اند. درصد  ٢/٦٨ و  ١/٦٧

 ١٤٠٠برآورد حاصل از توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي داللت برآن داردکه در فصل اول سال 

ناخالص به  تشــكيل ســرمايه ثابت تي ودول نهايي بخش هزينه هاي مصــرف ،خصــوصــي نهايي بخش هاي مصــرفهزينه

 اند.درصدي برخوردار بوده  -٥/٣و   ٠/٠،   ٢/٢، به ترتيب از نرخ رشد ١٣٩٥هاي ثابت سال قيمت

 
 لص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي ـ درصدرشد توليد ناخْا 

 

 ١٣٩٥هاي ثابت سال به قيمت
١٤٠٠ ١٣٩٩ 

 فصل اول سال فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول

 ٢/٢ -٥/٠ ٠/٣ -٥/٠ -٤/٠ -٩/٣ مصرف خصوصي

 ٠/٠ -١/١ -٤/١١ -٥/٤ ٣/٦ ٣/٩ مصرف دولتي

 -٥/٣ ٠/٥ ٥/١٠ ٧/١ -٥/٥ ٣/١٧ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

 ٨/١٥ ١/٣ ٠/٦ ٣/٥ ٢/٦ -٩/٨ ماشين آالت     

 -٣/١٠ ٨/٦ ٥/١٧ ٩/٠ -٩/٩ ٧/٣٠ ساختمان     

 -٥/٣ -٨/١١ -٥/٢٩ -١/٢٢ -۰/۶ ٥/١٣ ساير تشکيل سرمايه     

       تغيير در موجودي انبار

       خالص صادرات کاالها و خدمات

 ٦/٣٥ -٤/١٠ ٣/٢٤ -٨/٥ -١/٢٠ -٣/٣٤ صادرات کاالها و خدمات     

 ٥/٣٠ -٧/٢٨ -٩/١٦ -٧/٢٢ -٨/٣٠ -٩/٤٣ واردات کاالها و خدمات      

 ٤/٧ ٨/١ ٦/٤ ٣/١ ٧/٢ -٦/١ توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار

 

تشکيل سرمايه ثابت ناخالص متشکل از سه بخش ساختمان، ماشين آالت و ساير است. نرخ رشد تشکيل سرمايه 

سال  سه ماهه اول  سه بخش مذکور در  سال قبل به ترتيب  ١٤٠٠ثابت ناخالص در  شابه  سبت به دوره م و  ٨/١٥،  -٣/١٠ن

شد   -٥/٣ ست.  نرخ ر صد بوده ا ساختمان،  -٣/١٠در سرمايه ثابت ناخالص در بخش  شکيل  صدي ت به دليل عمدتًا در

ص صو ساختمان در بخش خ سرمايه ثابت ناخالص  شکيل  ست. علت افزا يکاهش ت سرمايه در بخش يبوده ا شکيل  ش ت
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 ٦

شين سرمايهيآالت نيز به دليل افزاما سه يتول ياهيسرما ياالهاش کين افزاياي و همچنش واردات کاالهاي  د داخل، طي 

 باشد.مدت مشابه سال قبل ميدوره نسبت به   ١٤٠٠ماهه اول سال 

در حوزه تجارت خارجي و بر اساس محاسبات اوليه، رشد صادرات و واردات کاالها و خدمات در سه ماهه اول 

 درصد بوده است.  ٥/٣٠و   ٦/٣٥)، نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب ١٣٩٥هاي ثابت سال (به قيمت ١٤٠٠سال 

نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار   ١٤٠٠سال فصل اول  يط ،جدول مخارج نهايي همچنين بر اساس

 درصد برآوردگرديده است. ٤/٧

در راستاي ارتقاء و بهنگام سازي آمار  يبانک مرکزدي هاي اقتصاکه اداره حسابسازديدر خاتمه خاطر نشان م

صلي حساب سبت به توسعه، تکميل و به روز رساني داده ايران هاي مليف ستاندارد يهاها منطبق برآخرين دستورالعملن  ا

ساب همچونبين المللي  صلينظام ح ساب )٢٠١٧(هاي ملي ف ستاقدام نمود)  ٢٠٠٨(هاي ملي و نظام ح کلي طور به . ه ا

 :د زير استيهاي جدداراي ويژگيدر اين بانک  ه شدهيفصلي ته يمل يارقام مجموعه حسابها

 (QNA) ٢٠١٧تهيه و تدوين بر مبناي آخرين نسخه استاندارد نظام حسابهاي ملي فصلي  -

 (SNA) ٢٠٠٨ هاي مليطبيق ارقام با آخرين مفاهيم نسخه استاندارد نظام حسابت -

 چهارم نسخه (ISIC) هاي اقتصادينظام طبقه بندي استاندارد رشته فعاليتتهيه آخرين نسخه  -

 ١٣٩٥هاي جاري و ثابت سال پايه هاي ملي فصلي ايران به قيمتهيه و ارائه آمار حسابت -

 نسخه چهارم  (ISIC) قلم منطبق بر نظام ١٩به  ١٢هاي اقتصادي از افزايش رشته فعاليت -



مقدماتي
۱۴۰۰

فصل اول سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول 
۹۳۶۶۸۵۲۶۹۶۲۱۸۱۲۲۲۲۶۰۱۷۸۴۶۱۵۰۳۳۶۲۵۱۵۹۴۷۶۰گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۳۵۸۵۸۷۴۷۱۸۲۷۵۲۶۶۳۳۵۸۷۷۷۴۱۹۴۴۸۲۲۷۳۱۲۵۹گروه نفت و گاز
۲۰۳۷۶۶۸۲۸۴۶۰۱۵۳۳۹۶۰۸۶۳۸۵۳۱۱۷۱۲۱۳۲۸۸۵۳۹۲۴۸۱۰گروه صنايع و معادن 

۱۴۲۰۴۸۱۸۵۴۳۹۲۵۲۹۵۱۲۷۱۸۳۵۸۵۲۲۷۳۲۹۳۳۶۳استخراج معدن                                               
۱۲۴۶۷۵۹۱۷۸۶۲۲۵۲۲۵۸۳۹۹۲۶۰۱۱۰۱۷۸۹۲۴۸۵۲۶۱۹۶۳۰ صنعت                                               

۱۳۹۱۷۹۱۵۰۷۰۲۱۴۲۰۴۴۱۵۳۷۵۳۵۸۵۶۷۸۱۵۱۷۶۷تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا
۸۹۹۰۱۳۰۷۲۱۰۴۷۴۱۰۴۶۳۴۳۰۰۰۱۱۰۲۰آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۵۰۰۶۹۳۷۱۰۵۷۶۷۳۲۲۱۷۸۱۵۹۶۳۲۷۵۹۴۵۰۸۴۹۰۳۰ساختمان
۳۷۵۲۸۰۸۴۶۳۷۵۳۸۴۹۷۰۸۵۵۵۹۴۸۱۵۱۱۹۳۰۹۳۵۳۶۳۲۴۸۲۴گروه خدمات

۸۷۲۸۱۲۱۱۱۷۷۱۷۱۲۷۹۲۱۰۱۶۳۰۳۶۹۴۹۰۰۱۰۹۱۶۷۱۵۰۸عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 
۵۹۷۷۹۰۸۱۷۱۴۰۹۷۰۶۴۲۱۰۸۱۸۲۷۳۴۶۷۴۰۰۱۲۲۳۴۲۱حمل و نقل و انبارداري

۲۹۶۸۰۳۷۲۸۰۴۱۵۷۶۴۸۰۴۴۱۵۶۵۸۰۶۴۵۵۴فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا
۱۰۳۱۳۱۱۰۹۰۶۷۱۱۳۸۹۰۱۲۶۷۰۰۴۵۲۷۸۸۱۲۹۴۲۵اطالعات و ارتباطات

۳۳۳۹۱۲۴۴۰۷۹۴۴۱۹۸۸۷۴۸۰۰۷۳۱۶۷۴۶۶۵۴۳۳۰۴۳فعاليت هاي مالي و بيمه
۸۸۶۰۴۶۹۳۵۱۸۲۱۰۱۱۲۹۷۱۰۷۹۴۸۰۳۹۱۲۰۰۵۱۲۱۲۷۴۶فعاليت هاي امالک و مستغالت

۴۹۵۳۹۴۹۷۴۹۵۷۶۰۵۶۴۰۲۴۲۲۰۹۱۶۱۱۹۱۳۳فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني
۵۴۶۲۶۵۸۳۶۹۸۶۶۹۹۶۲۶۰۲۸۸۵۵۹فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني
۴۹۷۲۹۲۶۰۶۹۶۷۵۷۶۵۵۴۷۹۴۸۲۰۲۴۷۵۶۳۳۸۰۵۸۵۱اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۱۶۹۶۷۲۲۳۹۶۸۹۲۱۴۶۲۶۲۸۰۳۴۷۹۰۴۳۳۵۲۷۹۲۶۸آموزش
۱۶۸۲۶۳۲۲۴۰۷۴۲۲۰۰۸۶۲۷۵۰۶۸۸۸۷۴۹۱۳۱۰۰۹۴بهداشت و مددکاري اجتماعي

۳۹۲۰۷۵۳۲۹۸۵۸۴۹۵۸۰۴۰۴۲۳۱۴۰۴۶۷۲۲۲هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير فعاليت هاي خدماتي
۷۰۸۵۷۴۸۱۰۶۵۱۵۹۹۱۰۱۱۵۸۳۵۱۰۵۶۷۵۰۳۳۸۴۲۰۶۸۵۱۲۵۷۵۶۵۴توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۶۷۲۷۱۶۱۱۰۱۷۹۷۷۲۹۵۸۹۲۰۲۹۹۷۹۷۳۰۳۶۴۷۵۸۶۳۱۱۸۴۴۳۹۴توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )

* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي * - ميليارد ريال

به قيمت هاي جاري
۱۳۹۹
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مقدماتي
۱۴۰۰

فصل اول سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول 
۱۴/۱۲۶/۷۵۹/۵۶۸/۴۳۱/۸۷۰/۳گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۰/۹۱۰۳/۹-۳۸/۲۱۹/۶۵/۳۲۰/۶-گروه نفت و گاز
۲۷/۱۵۵/۵۹۲/۳۱۰۵/۸۷۱/۶۹۲/۶گروه صنايع و معادن 

۳۲/۵۷۳/۲۱۱۸/۲۱۱۰/۹۸۵/۷۱۰۶/۵استخراج معدن                                               
۱۷/۳۶۰/۰۹۶/۹۱۰۴/۸۷۱/۷۱۱۰/۱ صنعت                                               

۵/۵۸/۵۷/۶۹/۴۷/۸۹/۰تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا
۱۸/۴۲۵/۸۲۷/۴۲۳/۶۲۴/۰۲۲/۶آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۷۱/۰۵۵/۲۱۰۱/۹۱۵۱/۶۹۲/۰۶۹/۶ساختمان
۲۲/۲۳۷/۱۴۳/۸۴۹/۸۳۹/۱۶۸/۵گروه خدمات

۱۷/۳۴۲/۴۶۸/۴۷۸/۲۵۳/۰۹۱/۵عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 
۲۰/۶۴۲/۱۵۲/۶۵۹/۵۴۵/۴۱۰۴/۷حمل و نقل و انبارداري

۱۶/۵۱۱۷/۵-۱۷/۸۲۴/۲-۲۷/۱-۳۶/۹-فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا
۳۲/۶۳۶/۶۴۴/۶۲۹/۵۳۵/۵۲۵/۵اطالعات و ارتباطات

۷۳/۷۱۱۰/۱۸۶/۵۷۷/۴۸۶/۵۲۹/۷فعاليت هاي مالي و بيمه
۳۱/۰۳۳/۴۳۴/۸۳۹/۱۳۴/۷۳۶/۹فعاليت هاي امالک و مستغالت

۳/۴۱۴۰/۵-۸/۳۱۱/۸۳۱/۴-۳۳/۲-فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني
۷/۷۲۷/۷۲۴/۰۷۳/۳۳۰/۸۵۶/۷فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني
۲۵/۵۲۸/۳۲۳/۳۱۸/۷۲۳/۴۶۲/۰اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۱۳/۸۱۶/۳۱۳/۸۱۸/۸۱۶/۰۶۴/۶آموزش
۰/۵۱۸/۰۱۲/۸۴۴/۲۱۹/۴۸۴/۳بهداشت و مددکاري اجتماعي

۱۵/۴۳/۴۲۲/۵۷۲/۹۲۰/۴۷۱/۵-هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير فعاليت هاي خدماتي
۱۶/۶۳۷/۷۵۵/۹۶۴/۲۴۳/۷۷۷/۵توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۲۲/۴۳۸/۷۶۰/۱۶۷/۷۴۷/۲۷۶/۱توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )

* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي *- درصد

به قيمت هاي جاري
۱۳۹۹

8



مقدماتي
۱۴۰۰

فصل اول سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول 
۱۳/۲۲۵/۳۱۲/۱۱/۷۱۳/۱۱۲/۷گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۵/۱۴/۴۵/۲۵/۶۵/۱۵/۸گروه نفت و گاز
۲۸/۸۲۶/۷۳۳/۶۳۶/۵۳۱/۶۳۱/۲گروه صنايع و معادن 

۲/۰۱/۷۲/۵۲/۶۲/۲۲/۳استخراج معدن                                               
۱۷/۶۱۶/۸۲۲/۳۲۴/۶۲۰/۵۲۰/۸ صنعت                                               

۲/۰۱/۴۱/۴۱/۵۱/۵۱/۲تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا
۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۷/۱۶/۷۷/۲۷/۷۷/۲۶/۸ساختمان
۵۳/۰۴۳/۵۴۹/۱۵۶/۳۵۰/۳۵۰/۳گروه خدمات

۱۲/۳۱۰/۵۱۲/۶۱۵/۴۱۲/۸۱۳/۳عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 
۸/۴۷/۷۹/۶۱۰/۲۹/۰۹/۷حمل و نقل و انبارداري

۰/۴۰/۳۰/۴۰/۵۰/۴۰/۵فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا
۱/۵۱/۰۱/۱۱/۲۱/۲۱/۰اطالعات و ارتباطات

۴/۷۴/۱۴/۲۴/۵۴/۴۳/۴فعاليت هاي مالي و بيمه
۱۲/۵۸/۸۱۰/۰۱۰/۲۱۰/۲۹/۶فعاليت هاي امالک و مستغالت

۰/۷۰/۵۰/۶۰/۶۰/۶۰/۹فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني
۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني
۷/۰۵/۷۵/۷۷/۵۶/۴۶/۴اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۲/۴۲/۳۲/۱۲/۷۲/۴۲/۲آموزش
۲/۴۲/۱۲/۲۲/۶۲/۳۲/۵بهداشت و مددکاري اجتماعي

۰/۶۰/۵۰/۶۰/۸۰/۶۰/۵هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير فعاليت هاي خدماتي
۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۹۴/۹۹۵/۶۹۴/۸۹۴/۴۹۴/۹۹۴/۲توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )

* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

به قيمت هاي جاري

سهم توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي *- درصد

۱۳۹۹

9



مقدماتي
۱۴۰۰

فصل اول سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول 
۳۷۹۵۱۹۸۷۹۴۴۵۳۱۴۷۳۶۴۱۹۰۳۱۶۱۵۶۰۳۳۷۶۱۰۴گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۲۶۶۷۹۵۲۷۹۷۴۷۳۰۶۶۲۷۳۳۴۰۴۹۱۱۸۷۲۱۹۳۲۸۹۶۸گروه نفت و گاز
۷۹۹۱۲۶۸۹۹۲۷۱۸۵۱۸۴۶۸۷۶۷۹۸۳۴۲۷۰۴۱۸۱۶۲۴۰گروه صنايع و معادن 

۳۴۱۰۳۳۵۳۳۷۳۵۹۱۲۳۴۴۸۸۱۳۹۸۴۰۳۶۰۳۰استخراج معدن                                               
۴۵۸۷۲۱۵۲۶۶۹۳۵۲۳۷۷۸۵۳۳۰۲۰۲۰۴۲۲۱۲۴۸۶۶۸۱ صنعت                                               

۱۲۸۶۴۷۱۳۵۹۶۰۱۳۱۳۷۵۱۴۳۰۷۶۵۳۹۰۵۷۱۳۶۷۳۸تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا
۶۶۰۲۸۰۳۳۶۲۰۲۶۰۸۵۲۶۹۲۲۶۸۵۷آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۱۷۱۰۵۳۱۹۳۲۴۹۱۵۴۵۸۰۱۶۰۱۲۹۶۷۹۰۰۹۱۴۹۹۳۴ساختمان
۱۸۲۸۴۳۰۱۹۵۶۷۷۰۱۸۴۶۸۸۱۲۰۲۷۶۸۱۷۶۵۹۷۶۲۱۹۵۵۶۸۱گروه خدمات

۳۵۳۰۵۸۳۸۷۹۴۵۳۷۲۸۵۸۴۱۹۷۶۴۱۵۳۳۶۲۵۳۷۷۶۰۹عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 
۲۵۳۷۷۶۲۸۸۸۱۴۲۹۰۴۰۹۳۰۴۹۴۹۱۱۳۷۹۴۸۲۹۱۶۱۱حمل و نقل و انبارداري

۱۳۳۱۸۱۲۸۶۲۱۲۷۴۶۱۲۳۹۲۵۱۳۱۸۱۷۱۵۱فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا
۱۲۱۱۳۲۱۳۲۵۹۱۱۴۰۰۳۱۱۵۳۳۶۷۵۴۷۱۲۰۱۴۰۹۳۸اطالعات و ارتباطات

۱۲۵۳۹۸۱۲۰۰۴۷۱۰۵۳۶۲۱۱۱۷۵۶۴۶۲۵۶۳۱۰۴۳۷۰فعاليت هاي مالي و بيمه
۴۹۳۵۹۴۴۸۰۵۶۳۴۷۰۶۶۵۴۶۸۳۶۵۱۹۱۳۱۸۷۴۹۵۵۶۸فعاليت هاي امالک و مستغالت

۲۶۳۵۲۲۴۱۶۱۲۵۹۸۷۲۶۶۴۶۱۰۳۱۴۶۴۱۶۱۸فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني
۲۷۶۰۲۹۱۹۲۷۱۲۲۴۷۲۱۰۸۶۳۲۹۰۶فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني
۲۳۴۵۹۷۲۴۴۹۲۷۱۹۹۳۶۰۲۵۲۳۲۸۹۳۱۲۱۲۲۴۵۱۵۴اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۹۰۱۶۸۱۲۵۴۰۰۹۸۹۷۱۱۲۳۲۹۸۴۳۷۸۳۷۹۶۰۰۲آموزش
۹۴۴۲۵۱۱۱۸۳۷۱۰۳۸۸۳۱۲۲۳۵۶۴۳۲۵۰۲۱۲۰۲۳۴بهداشت و مددکاري اجتماعي

۱۹۸۵۱۲۴۷۰۴۲۳۸۹۷۲۹۹۸۸۹۸۴۴۰۲۲۵۱۸هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير فعاليت هاي خدماتي
۳۲۷۳۸۷۰۴۰۱۵۲۳۲۳۳۲۰۰۹۰۳۲۸۰۴۳۲۱۳۸۸۹۶۲۴۳۴۷۶۹۹۳توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۳۰۰۷۰۷۵۳۷۳۵۴۸۵۳۰۱۳۴۶۳۲۹۴۶۳۸۲۱۲۷۰۲۴۰۵۳۱۴۸۰۲۵توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

۱۳۹۹
به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵

توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي * - ميليارد ريال
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مقدماتي
۱۴۰۰

فصل اول سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول 
۰/۹-۴/۶۳/۹۴/۹۴/۱۴/۳گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۱۰/۷۱۲/۶۸/۶۲۷/۲۸/۷۲۳/۳-گروه نفت و گاز
۷/۰۶/۰۷/۳۱۰/۰۷/۶۲/۱گروه صنايع و معادن 

۲/۴۴/۶۳/۰۰/۱۲/۵۵/۷استخراج معدن                                               
۱/۴۱۱/۹۱۰/۱۸/۴۸/۰۶/۱ صنعت                                               

۳/۵۶/۱۵/۸۷/۸۵/۸۶/۳تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا
۱۰/۹۴/۴۵/۸۲/۶۵/۸۳/۹آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۱۲/۳-۷/۱۰/۶۲۱/۰۸/۷-۳۱/۰ساختمان
۰/۲۷/۰-۰/۱۰/۸-۲/۵۱/۰-گروه خدمات

۴/۵۳/۱۳/۲۲/۲۱/۰۷/۰-عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 
۳/۷۱۴/۹-۲/۳۴/۱-۷/۲-۹/۶-حمل و نقل و انبارداري

۳۸/۵۲۸/۸-۱۸/۴-۴۰/۶-۴۰/۸-۴۶/۷-فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا
۳۲/۰۳۶/۰۴۲/۲۲۳/۷۳۲/۹۱۶/۴اطالعات و ارتباطات

۱۶/۸-۵/۲۸/۷-۱/۹-۲۸/۴۱۶/۹فعاليت هاي مالي و بيمه
۰/۵۲/۶۳/۰۴/۱۲/۵۰/۴فعاليت هاي امالک و مستغالت

۲۸/۱۵۷/۹-۱۰/۴-۱۷/۴-۲۶/۹-۴۶/۴-فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني
۳/۷۵/۳-۹/۵۲۱/۳-۲/۳-۱۵/۳-فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني
۹/۴۴/۵-۱۹/۱-۱۲/۸-۲/۹-۰/۲-اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۱/۸۶/۵-۰/۷-۱/۹-۰/۹-۴/۵-آموزش
۳/۵۲۷/۳-۹/۹۱۲/۹-۲/۶-۱۴/۰-بهداشت و مددکاري اجتماعي

۸/۹۱۳/۴-۸/۸۲۱/۹-۱۵/۹-۲۸/۹-هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير فعاليت هاي خدماتي
۰/۳۳/۵۳/۰۵/۴۲/۹۶/۲-توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۰/۷۲/۹۲/۴۳/۴۲/۴۴/۷توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

۱۳۹۹
به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي *- درصد
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مقدماتي
۱۴۰۰

فصل اول سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول 
۰/۱-۰/۵۰/۹۰/۵۰/۱۰/۵گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۱/۰۰/۸۰/۷۲/۳۰/۷۱/۹-گروه نفت و گاز
۱/۶۱/۳۱/۸۲/۶۱/۸۰/۵گروه صنايع و معادن 

۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۱استخراج معدن                                               
۰/۲۱/۴۱/۵۱/۳۱/۱۰/۹ صنعت                                               

۰/۱۰/۲۰/۲۰/۳۰/۲۰/۲تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا
۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۰/۶-۰/۴۰/۰۰/۹۰/۴-۱/۲ساختمان
۰/۱۳/۹-۱/۴۰/۵۰/۰۰/۵-گروه خدمات

۰/۵۰/۳۰/۴۰/۳۰/۱۰/۷-عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 
۰/۳۱/۲-۰/۲۰/۴-۰/۶-۰/۸-حمل و نقل و انبارداري

۰/۲۰/۱-۰/۱-۰/۳-۰/۲-۰/۴-فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا
۰/۹۰/۹۱/۳۰/۹۱/۰۰/۶اطالعات و ارتباطات

۰/۶-۰/۲۰/۳-۰/۱-۰/۸۰/۴فعاليت هاي مالي و بيمه
۰/۱۰/۳۰/۴۰/۶۰/۳۰/۱فعاليت هاي امالک و مستغالت

۰/۳۰/۵-۰/۱-۰/۲-۰/۲-۰/۷-فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني
۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني
۰/۷۰/۳-۱/۹-۰/۹-۰/۲-۰/۰اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۰/۱۰/۲-۰/۱۰/۰-۰/۱۰/۰-آموزش
۰/۱۰/۸-۰/۴۰/۴-۰/۱-۰/۵-بهداشت و مددکاري اجتماعي

۰/۱۰/۱-۰/۱۰/۲-۰/۱-۰/۲-هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير فعاليت هاي خدماتي
۰/۳۳/۵۳/۰۵/۴۲/۹۶/۲-توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

۱۳۹۹

سهم فعاليتهاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي - درصد

به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵
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مقدماتی
۱۴۰۰

فصل اول سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول 
۳۹۲۶۰۴۳۴۳۹۸۷۳۷۵۱۰۸۸۷۸۵۴۴۵۷۵۷۱۸۸۷۹۴۱۵۶۱۱۶۷۷۶هزينه های مصرف نهايي بخش خصوصی

۱۰۷۹۹۰۹۱۳۷۳۹۵۷۱۳۴۳۶۱۰۱۹۰۰۵۵۷۵۶۹۸۰۳۲۱۶۷۴۴۴۳هزينه های مصرف نهايي بخش دولتی
۱۷۴۸۶۴۶۲۷۶۴۰۵۴۲۹۸۷۶۷۳۳۶۱۳۳۳۳۱۱۱۱۳۷۰۵۳۱۴۶۴۴۷تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۴۶۱۴۶۴۸۷۶۳۶۹۱۱۲۳۹۰۵۱۵۲۳۸۵۲۳۹۸۵۵۹۰۹۰۳۱۶۷   ماشين آالت
۱۲۴۷۱۶۰۱۸۴۰۵۴۶۱۸۲۲۰۱۹۲۰۳۴۴۵۹۶۹۴۴۱۸۴۲۱۷۹۷۹۳   ساختمان

۴۰۰۲۲۴۷۱۳۹۴۱۷۴۹۵۵۰۲۱۱۸۳۹۳۱۶۳۴۸۷   ساير تشکيل سرمايه
۹۳۷۳۲۲۲۸۵۸۸۶۱۱۲۰۳۶۱۷۵۹۰۱۱۲۵۵۸۹۹۱۱۲۲۰۴۱۲۱تغيير در موجودي انبار**

۲۴۴۹۱۳-۱۸۸۲۸۶۷-۶۸۶۱۲۸-۲۴۹۸۰۷-۵۰۷۹۰۳-۴۳۹۰۲۹-خالص صادرات کاالها و خدمات
۱۰۴۲۱۸۵۱۶۹۶۱۳۷۲۶۱۸۱۸۹۲۸۱۸۷۸۵۸۱۷۵۲۹۶۲۵۴۴۲۱۳   صادرات کاالها و خدمات
۱۴۸۱۲۱۴۲۲۰۴۰۴۰۲۸۶۷۹۹۶۳۵۰۴۹۱۳۱۰۰۵۸۱۶۳۲۷۸۹۱۲۶   واردات کاالها و خدمات

۷۲۵۲۸۹۱۱۰۸۸۷۷۰۵۱۰۳۹۳۹۷۰۱۰۸۶۳۶۳۰۳۹۳۹۸۱۹۶۱۲۸۹۶۸۷۴توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

** شامل اشتباهات آماري است.

توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي * - ميليارد ريال

به قيمت هاي جاري
۱۳۹۹
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مقدماتی
۱۴۰۰

فصل اول سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول 
۲۲/۰۳۲/۴۴۵/۵۵۹/۱۴۰/۱۵۵/۸هزينه های مصرف نهايي بخش خصوصی

۳۷/۴۴۰/۵۳۵/۱۳۰/۰۳۵/۰۵۵/۱هزينه های مصرف نهايي بخش دولتی
۵۱/۳۵۱/۴۹۷/۶۱۱۰/۹۷۹/۰۷۹/۹تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۱۶/۸۵۹/۱۹۲/۸۸۵/۷۶۹/۷۹۵/۷   ماشين آالت
۷۰/۴۴۸/۴۱۰۲/۷۱۳۹/۲۸۶/۶۷۴/۸   ساختمان

۳۷/۵۳۶/۶۳۷/۵۳۱/۳۳۵/۴۵۸/۸   ساير تشکيل سرمايه
تغيير در موجودي انبار**

خالص صادرات کاالها و خدمات
۳۷/۵۱۰/۲۶۳/۲۹۵/۱۳۰/۷۱۴۴/۱-   صادرات کاالها و خدمات
۷/۳۱۶/۱۶۲/۰۵۴/۸۳۳/۶۸۸/۳-   واردات کاالها و خدمات

۱۶/۴۳۷/۴۵۵/۰۶۲/۶۴۳/۰۷۷/۸توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

** شامل اشتباهات آماري است.

۱۳۹۹
به قيمت هاي جاري

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي * - درصد
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مقدماتی
۱۴۰۰

فصل اول سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول 
۵۴/۱۴۰/۴۴۹/۲۵۰/۱۴۷/۹۴۷/۴هزينه های مصرف نهايي بخش خصوصی

۱۴/۹۱۲/۶۱۲/۹۱۷/۵۱۴/۵۱۳/۰هزينه های مصرف نهايي بخش دولتی
۲۴/۱۲۵/۴۲۸/۷۳۳/۳۲۸/۲۲۴/۴تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۶/۴۸/۰۱۰/۸۱۴/۰۱۰/۱۷/۰   ماشين آالت
۱۷/۲۱۶/۹۱۷/۵۱۸/۷۱۷/۶۱۶/۹   ساختمان

۰/۶۰/۴۰/۴۰/۵۰/۵۰/۵   ساير تشکيل سرمايه
تغيير در موجودي انبار**

خالص صادرات کاالها و خدمات
۱۴/۴۱۵/۶۲۵/۲۲۵/۹۲۰/۸۱۹/۷   صادرات کاالها و خدمات
۲۰/۴۲۰/۲۲۷/۶۳۲/۳۲۵/۵۲۱/۶   واردات کاالها و خدمات

۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

** شامل اشتباهات آماري است.

سهم توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي * - درصد

به قيمت هاي جاري
۱۳۹۹
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مقدماتی
۱۴۰۰

فصل اول سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول 
۱۷۱۳۲۸۹۱۷۵۴۷۰۰۱۷۹۹۳۱۰۱۷۰۵۰۵۲۶۹۷۲۳۵۱۱۷۵۰۹۸۱هزينه های مصرف نهايي بخش خصوصی

۴۹۰۲۴۳۵۳۹۳۸۹۴۵۳۰۶۱۵۸۳۶۱۰۲۰۶۶۳۰۲۴۹۰۱۹۴هزينه های مصرف نهايي بخش دولتی
۵۸۸۱۵۱۷۱۱۴۲۱۵۹۷۸۵۴۷۲۱۴۱۲۲۶۱۸۸۳۸۵۶۷۵۴۳تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۱۴۷۴۹۸۲۱۰۶۴۶۲۱۳۶۳۳۳۲۳۴۰۱۸۹۵۱۷۷۱۷۰۸۰۲   ماشين آالت
۴۲۰۸۴۵۴۸۲۱۹۹۳۷۱۱۴۵۳۸۲۶۲۶۱۶۵۶۸۱۵۳۷۷۶۴۶   ساختمان

۱۹۸۰۸۱۸۵۷۶۱۳۰۷۷۱۵۳۸۵۶۶۸۴۶۱۹۰۹۵   ساير تشکيل سرمايه
۴۱۹۹۱۵۹۴۲۴۹۰۲۶۱۵۰۲۱۶۱۳۰۲۱۷۸۵۲۰۹۵۷۶۱۸۲تغيير در موجودي انبار**

۱۹۰۲۸۳۲۳۰۹۰۷۳۴۴۸۰۴۳۲۱۵۵۲۱۰۸۷۵۴۵۲۶۸۴۲۵خالص صادرات کاالها و خدمات
۳۹۶۰۹۳۴۹۵۵۵۴۶۰۹۰۸۳۶۲۵۸۰۸۲۱۲۶۵۳۸۵۳۷۰۰۸   صادرات کاالها و خدمات
۲۰۵۸۱۱۲۶۴۶۴۸۲۶۴۲۷۹۳۰۴۲۵۶۱۰۳۸۹۹۳۲۶۸۵۸۳   واردات کاالها و خدمات

۳۴۰۱۸۸۱۴۱۷۸۹۰۷۳۴۵۶۵۳۱۳۴۹۲۹۲۶۱۴۵۳۰۲۴۵۳۶۵۳۳۲۵توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

** شامل اشتباهات آماري است.

توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي * - ميليارد ريال

به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵
۱۳۹۹
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مقدماتی
۱۴۰۰

فصل اول سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اول 
۰/۵۲/۲-۰/۵۳/۰-۰/۴-۳/۹-هزينه های مصرف نهايي بخش خصوصی

۱/۱۰/۰-۱۱/۴-۴/۵-۹/۳۶/۳هزينه های مصرف نهايي بخش دولتی
۳/۵-۵/۵۱/۷۱۰/۵۵/۰-۱۷/۳تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۸/۹۶/۲۵/۳۶/۰۳/۱۱۵/۸-   ماشين آالت
۱۰/۳-۹/۹۰/۹۱۷/۵۶/۸-۳۰/۷   ساختمان

۳/۵-۱۱/۸-۲۹/۵-۲۲/۱-۶/۰-۱۳/۵   ساير تشکيل سرمايه
تغيير در موجودي انبار**

خالص صادرات کاالها و خدمات
۱۰/۴۳۵/۶-۵/۸۲۴/۳-۲۰/۱-۳۴/۳-   صادرات کاالها و خدمات
۲۸/۷۳۰/۵-۱۶/۹-۲۲/۷-۳۰/۸-۴۳/۹-   واردات کاالها و خدمات

۱/۶۲/۷۱/۳۴/۶۱/۸۷/۴-توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

** شامل اشتباهات آماري است.

۱۳۹۹

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي * - درصد

به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵
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