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 يبسمه تعال
 

 اقتصاد ايران بخش واقعيتحوالت  گزارشخالصه 

 )۱۳۹۵ثابت سال پايه  يها( به قيمت ١٤٠٠ نيمه نخست سال
  

ساس  صل از منابع آماري و بر ا صوص توليد برآوردهاي داده هاي حا شده در خ  ناخالص داخليمقدماتي انجام 
شور ست که درك شان دهندة آن ا سال نيمه ، نتايج اوليه ن  هايقيمت(مت پايه و به به قي ، توليد ناخالص داخلي١٤٠٠ اول 

هزار ميليارد ريال افزايش يافته   ٥/٧٥٣٠به  ١٣٩٩ ســـال نيمه نخســـتميليارد ريال در هزار   ١/٧٢٨٩) از ١٣٩٥ســـال  ثابت
هاي اقتصادي حاکي از برآورد رشد اقتصادي است. نتايج مقدماتي حاصل از بررسي روند تحوالت ارزش افزودة فعاليت

 باشد. يم ١٤٠٠ سال ستنيمه نخدرصدي براي  ٣/٣

ساس برآوردهاي اوليه صاد و بر ا ضاي اقت سمت تقا سوي ديگر در  صوص اقالم هزينهاز  صاد اي که در خ اي اقت
همچون مخارج مصرف نهائي خصوصي، مخارج مصرف نهائي بخش دولتي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص و صادرات و 

 ٠/١٥،  -٩/٨،  ٤/٣،  ٣/٣رشد اقالم هزينه اي فوق الذکر به ترتيب به عمل آمده است،  ١٤٠٠واردات در نيمه نخست سال 
درصــد نســبت به دوره مشــابه ســال قبل مي باشــند. در مجموع، رشــد هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار در نيمه  ٣/٢٤و 

 درصد افزايش يافته است. ٠/٤نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان  ١٤٠٠نخست سال 

 يمقدمات ١٤٠٠سال  اول شش ماهه يست که محاسبات انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادالزم به ذکر ا
  بوده و در معرض تجديد نظر قرار دارد.

  

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

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

 -۰/۲ ۱/۴ ارزش افزوده گروه کشاورزي

 ۱/۱۵ -۱/۰ ارزش افزوده گروه نفت

 -۹/۱ ۵/۶ ارزش افزوده گروه صنايع و معادن

 ۷/۵ -۷/۰ ارزش افزوده گروه خدمات

 ۳/۳ ۸/۱  توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 ۳/۳ -۲/۲ مخارج مصرف نهايي بخش خصوصي

 ۴/۳ ۷/۷ مخارج مصرف نهايي بخش دولتي

 -۹/۸ ۶/۳ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

 ۰/۱۵ -۱/۲۷ صادرات کاالها و خدمات

 ۳/۲۴ -۲/۳۷ واردات کاالها و خدمات

 ۰/۴ ۷/۰  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 ١٤٠٠ سال نيمه نخست
 

 ١/٧٢٨٩ از  ١٣٩٥سال  ثابت هايتوليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمت ،اساس برآوردهاي اوليهبر 

يافته است  افزايش ١٤٠٠سال  نيمه نخستدر  ميليارد ريالهزار   ٥/٧٥٣٠به  ١٣٩٩سال اول  شش ماههدر  ميليارد ريالهزار

 يبا توجه به وضــعيت کل .باشــديمذکور م يدوره زمان يصــد طدر ٣/٣به ميزان  يد ناخالص داخليتول نرخ رشــد گويايو

 افزايشنسبت به دوره مشابه سال قبل با  ١٤٠٠سال  نيمه نخستاقتصاد ايران در دهدكه محاسبات فصلي نشان مياقتصاد، 

  است. ي مواجه بودهاقتصادرشد 

صادي برآورد ارزش افزوده فعاليت افزايش كه علت عمده دهدشان مين  ١٤٠٠سال اول  نيمهدر  هاي مختلف اقت

ـــد  بهداشـــت و مددکاری "، " و گاز " نفت هاي فعاليتارزش افزوده  افزايش را بايد در ناخالص داخلي توليدنرخ رش

ماعی باطات" ، "  اجت بارداری" ، ، "  اطالعات و ارت قل و ان ماعي" "حمل و ن تامين اجت عمده "  و" اداره عمومي، دفاع و 

هاي چنانکه ســهم ارزش افزوده هر يک از فعاليت .نمودجســتجو " و تعمير وســايل نقليه موتوري  فروشــي، خرده فروشــي

 ٤/٠، ٥/٠ ، ٦/٠،  ٦/٠،  ١/١به ترتيب  ١٤٠٠سال  نيمه نخستطی درصدي توليد ناخالص داخلي  ٣/٣مذکور در نرخ رشد 

 واحد درصد برآورد شده است. ٤/٠و 

ـــال اول  نيمهدر  ـــال ارزش افزوده گر ١٤٠٠س ـــاورزي به قيمت هاي ثابت س هزار  ٩/١٢٣٣به ميزان   ١٣٩٥وه كش

سال قبل شابه  سبت به دوره م صد  ٠/٢ميليارد ريال برآورد گرديدکه ن شان می کاهشدر شده در ن دهد.  برآوردهاي انجام 

ص ست که توليد مح شاورزي حاکي از آن ا والت زراعي و  اين زمينه  با توجه به آمارهاي پايه دريافتي از وزارت جهاد ک

سال  سال قبل به ترتيب  ١٤٠٠باغي در  شابه  سبت به دوره م صلي دامي  ٨/٤و  -٣/١١ن صوالت ا صد و توليد مح  -٧/٠در

 يافته است.  تغييردرصد 

سبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در  ساس محا ستبر ا سال  ١٤٠٠سال  نيمه نخ به  ١٣٩٥به قيمت هاي ثابت 

درصــدي نســبت به دوره مشــابه ســال قبل مي باشــد.  ١/١٥د ريال برآورد گرديدکه گوياي رشــد هزار ميليار ٣/٦٢٩ميزان 

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

ـــي از  ـــادرات نفت خام و همچنيافزادوره مذکور، ناش ـــادرات گاز طبيعی و ميعانات ن افزايش توليد و يش توليد و ص ص

 نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. گازی 

                                                           
 .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  با برخوردار درصد -٩/١ نرخ رشدي معادل از  ١٤٠٠سال اول  نيمهدر گروه صنايع و معادن 

 يدرصد ٣/٣رخ رشد ن واحد درصد از -٤/٠ يافته و در نتيجه سهمي معادل کاهشواحد درصد   ٤/٨دوره 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 فعاليت و " ه هوا" ين برق، گاز، بخار و تهوي، "تاممعدن"، "ساختمان"

 اند.ي مواجه بودهدرصد  ٥/٥و  ٦/٣ ، -٩/١٦،  -٣/٠ ، ٩/١ رشدهاي نرخ ترتيب با 

 درصد -١ياقتصاد يهابر حسب فعاليت يرشد توليد ناخالص داخل
 

 ١٣٩٥هاي ثابت سال به قيمت
١٤٠٠ ١٣٩٩ 

 شش ماهه فصل دوم فصل اول سال شش ماهه

 -٠/٢ -٩/١ -٢/٢ ٣/٤ ١/٤ گروه کشاورزي

 ١/١٥ ٤/٧ ٣/٢٣ ٧/٨ -١/٠ گروه نفت

 -٩/١ -٣/٥ ٩/١ ٦/٧ ٥/٦ وه صنايع و معادنگر

 -٣/٠ -٠/٣ ٥/٢ ٥/٢ ٥/٣ استخراج معدن     

 ٩/١ -٥/١ ٨/٥ ٠/٨ ٧/٦ صنعت     

 ٦/٣ ٢/١ ٢/٦ ٨/٥ ٨/٤ هوا هيبرق، گاز، بخار و تهو نيتام     

 ٥/٥ ٣/٦ ٥/٤ ٨/٥ ٢/٧ هيتصف يتهايپسماند، فاضالب و فعال تيريمد ،يآبرسان     

 -٩/١٦ -٩/٢٠ -٣/١٢ ٧/٨ ٦/٧ مانساخت     

 ٧/٥ ٢/٤ ٣/٧ -٢/٠ -٧/٠ گروه خدمات

 ٣/٤ ٢/٢ ٦/٦ ٠/١ -٦/٠ و تعمير وسايل نقليه موتوري يو خرده فروش يعمده فروش     

 ٤/٦ -٠/١ ٨/١٤ -٧/٣ -٣/٨ حمل و نقل و انبارداري     

 ٩/٢٧ ٢/٢٧ ٦/٢٨ -٥/٣٨ -٠/٤٤ جا و غذا نيمربوط به تام يهاتيفعال     

 ٩/١٥ ٤/١٥ ٥/١٦ ٩/٣٢ ١/٣٤ اطالعات و ارتباطات     

 -٦/١١ -٢/٦ -٨/١٦ ٧/٨ ٥/٢٢ مهيو ب يمال يهاتيفعال     

 ٤/١ ٢/١ ٥/١ ٥/٢ ٥/١ امالك و مستغالت يهاتيفعال     

 ٧/٣٠ ٣/١ ٦/٥٧ -١/٢٨ -٦/٣٨ يو فن يعلم ،ياحرفه يهاتيفعال     

 ٤/٠ -٨/٣ ٩/٤ -٧/٣ -١/٩ يبانيت پشتو خدما يادار يهاتيفعال     

 ٧/٦ ٩/٧ ٥/٥ -٤/٩ -٦/١ ياجتماع نيدفاع و تام ،ياداره عموم     

 ٥/١٠ ٤/١٣ ٥/٦ -٨/١ -٤/٢ آموزش     

 ٦/٢١ ٠/١٧ ١/٢٧ -٥/٣ -١/٨ ياجتماع يبهداشت و مددكار     

 ٢/٥ -٩/١ ١/١٤ -٩/٨ -٢/٢٢ يخدمات يتهايفعال ريورزش و سا ح،يتفر ،يهنر، سرگرم     

 ٣/٣ ٠/١ ٢/٦ ٩/٢ ٨/١ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 ٤/٢ ٥/٠ ٧/٤ ٤/٢ ٩/١ 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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سرمايه ساختمان، ارزش  شهري به قيمتدر بخش  ساختمان مناطق  صي در  صو  هاي جاري طيگذاري بخش خ

سال قبل  ١٤٠٠سال  اول شش ماهه شابه  سبت به دوره م صد ا ١/٤٧ن شاخص هاي قيمت  فزايشدر ست. با  اعمال  يافته ا

معادل  ١٣٩٥متناظر و تعديل رقم مذکور، نرخ رشــد ارزش افزوده ســاختمان بخش خصــوصــي به قيمت هاي ثابت ســال 

ست. -٣/١٩ صد برآوردگرديده ا ساختمان دولتي،   در ساب رقم فوق و نيز با در نظرگرفتن ارزش افزوده  در نهايت با احت

 شود.درصد برآورد مي -٩/١٦مذکور  يدوره زمان يط ١٣٩٥نرخ رشد بخش ساختمان به قيمت هاي ثابت سال 

ي برخوردارگرديد و سهم آن درصد ٧/٥از نرخ رشد  ١٤٠٠سال  نيمه نخستز در ينگروه خدمات ارزش افزوده 

 واحد درصد رسيده است. ٠/٣درصدي توليد ناخالص داخلي به  ٣/٣ از رشد

 هاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي ـ درصدسهم فعاليت

 ١٣٩٥هاي ثابت سال به قيمت
١٤٠٠ ١٣٩٩ 

 شش ماهه فصل دوم فصل اول سال شش ماهه

 -٣/٠ -٤/٠ -٣/٠ ٥/٠ ٧/٠ گروه کشاورزي

 ١/١ ٥/٠ ٩/١ ٧/٠ ٠/٠ گروه نفت

 -٤/٠ -٢/١ ٥/٠ ٨/١ ٤/١ گروه صنايع و معادن

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

 ٣/٠ -٢/٠ ٨/٠ ١/١ ٩/٠ صنعت     

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

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

 -٨/٠ -٠/١ -٦/٠ ٤/٠ ٤/٠ ساختمان     

 ٠/٣ ١/٢ ١/٤ -١/٠ -٤/٠ گروه خدمات

 ٤/٠ ٢/٠ ٧/٠ ١/٠ -١/٠ و تعمير وسايل نقليه موتوري يو خرده فروش يعمده فروش     

 ٥/٠ -١/٠ ١/١ -٣/٠ -٧/٠ حمل و نقل و انبارداري     

 ١/٠ ١/٠ ١/٠ -٢/٠ -٣/٠ جا و غذا نيممربوط به تا يهاتيفعال     

 ٦/٠ ٥/٠ ٦/٠ ٠/١ ٩/٠ اطالعات و ارتباطات     

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

 ٢/٠ ١/٠ ٢/٠ ٣/٠ ٢/٠ امالك و مستغالت يهاتيفعال     

 ٢/٠ ٠/٠ ٥/٠ -٣/٠ -٤/٠ يو فن يعلم ،ياحرفه يهاتيفعال     

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

 ٤/٠ ٥/٠ ٤/٠ -٧/٠ -١/٠ ياجتماع نيدفاع و تام ،ياداره عموم     

 ٣/٠ ٤/٠ ٢/٠ -١/٠ -١/٠ آموزش     

 ٦/٠ ٥/٠ ٨/٠ -١/٠ -٣/٠ ياجتماع يبهداشت و مددكار     

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

 ٣/٣ ٠/١ ٢/٦ ٩/٢ ٨/١ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
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شاخص شد  شاورزي"هاي ضمني گروه نرخ ر  سال اول  نيمه در "خدمات"و  "صنايع و معادن" "،و گاز نفت"  "،ك

شاخص   ست. به عالوه،درصد بوده ا  ٢/٥٤و  ٢/٧٥،  ٧/١٠٨،  ٠/٧٥معادل  تيبرته بنسبت به دوره مشابه سال قبل   ١٤٠٠

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  ٥/٦٣ و  ٣/٦٥

ــال  ــت س ــب اقالم هزينه نهايي داللت برآن داردکه در نيمه نخس ــل از توليد ناخالص داخلي بر حس برآورد حاص

ناخالص به  تشكيل سرمايه ثابت تي ودول نهايي بخش هزينه هاي مصرف ،خصوصي نهايي بخش هاي مصرفههزين ١٤٠٠

 اند.درصدي برخوردار بوده  -٩/٨و   ٤/٣،   ٣/٣، به ترتيب از نرخ رشد ١٣٩٥هاي ثابت سال قيمت

 
 رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي ـ درصد 

 

 ١٣٩٥ هاي ثابت سالبه قيمت
١٤٠٠ ١٣٩٩ 

 شش ماهه فصل دوم فصل اول سال شش ماهه

 ٣/٣ ٤/٤ ١/٢ -٥/٠ -٢/٢ مصرف خصوصي

 ٤/٣ ٥/٦ ٠/٠ -١/١ ٧/٧ مصرف دولتي

 -٩/٨ -١/١٣ -٨/٣ ٠/٥ ٦/٣ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

 ٠/٩ ٠/٥ ٦/١٤ ١/٣ -٦/٠ ماشين آالت     

 -٢/١٦ -٤/٢١ -٣/١٠ ٨/٦ ٣/٥ ساختمان     

 -٧/٢ -٩/١ -٥/٣ -٨/١١ ٢/٣ ١ير تشکيل سرمايهسا     

      تغيير در موجودي انبار

      خالص صادرات کاالها و خدمات

 ٠/١٥ -٤/١ ٦/٣٥ -٤/١٠ -١/٢٧ صادرات کاالها و خدمات     

 ٣/٢٤ ٤/١٩ ٥/٣٠ -٧/٢٨ -٢/٣٧ واردات کاالها و خدمات      

 ٠/٤ ٢/١ ٣/٧ ٨/١ ٧/٠ 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  ست  سه بخش مذکور در نيمه نخ سال قبل به ترتيب  ١٤٠٠ثابت ناخالص در  شابه  سبت به دوره م و   ٠/٩،  -٢/١٦ن

شد   -٧/٢ ست.  نرخ ر صد بوده ا شک -٢/١٦در صدي ت ساختمان، در سرمايه ثابت ناخالص در بخش  دليل کاهش به يل 

                                                           
 باشد.های تحقيق و توسعه، اکتشاف معادن، اشياء گرانبها و ساير اقالم میمفهوم ساير تشکيل سرمايه ثابت ناخالص شامل ارقام هزينه  - ١



ان ی ا سال وری ا ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       بانک 

 ٦

ساختمان در  سرمايه ثابت ناخالص  شکيل  صی هر دو ت صو سرمايه در و دولتی بخش خ شکيل  ست. علت افزايش ت بوده ا

ن يه ثابت ناخالص در ماشــيل ســرماين تشــکيو همچن ايآالت نيز به دليل افزايش واردات کاالهاي ســرمايهبخش ماشــين

 باشد.نسبت به مدت مشابه سال قبل مي  ١٤٠٠طي نيمه اول سال  د داخل،يولآالت ت

نيمه نخست در حوزه تجارت خارجي و بر اساس محاسبات اوليه، رشد صادرات و واردات کاالها و خدمات در 

 است. ه درصد بود ٣/٢٤و   ٠/١٥مشابه سال قبل به ترتيب )، نسبت به دوره ١٣٩٥هاي ثابت سال (به قيمت ١٤٠٠سال 

ساس شد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار   ١٤٠٠سال طی نيمه اول  ،جدول مخارج نهايي همچنين بر ا نرخ ر

 گرديده است.درصد برآورد ٠/٤

در راستاي ارتقاء و بهنگام سازي آمار بانک مرکزی هاي اقتصادي اداره حساب  ،سازددر خاتمه خاطر نشان می

صلي حساب ستانداردها منطبق برآخرين دستورالعملسبت به توسعه، تکميل و به روز رساني دادهن ايران هاي مليف  های ا

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

 :د زير استيهاي جدداراي ويژگيدر اين بانک   ه شدهيفصلي ته ارقام مجموعه حسابهای ملی

 (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 اقتصاديتهيه آخرين نسخه نظام طبقه بندي استاندارد رشته فعاليت -

 ١٣٩٥هاي جاري و ثابت سال پايه هاي ملي فصلي ايران به قيمتارائه آمار حساب هيه وت -

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



مقدماتي

شش ماهه فصل دومفصل اول سال شش ماهه فصل دومفصل اول 
۹۳۶۶۸۵۲۶۹۶۲۱۸۳۶۳۲۹۰۳۵۰۳۳۶۲۵۱۵۷۳۸۴۰۴۶۵۵۸۲۵۶۲۲۹۶۶۵گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۳۵۸۵۸۷۴۷۱۸۲۷۸۳۰۴۱۵۱۹۴۴۸۲۲۸۹۸۵۳۵۱۰۹۶۶۷۸۱۹۹۵۲۱۳گروه نفت و گاز
۲۰۳۷۶۶۸۲۸۴۶۰۱۵۴۸۸۳۶۸۳۱۲۱۳۲۸۸۵۳۹۱۴۰۸۵۴۴۷۹۰۳۸۸۳۹۳۱۲۳گروه صنايع و معادن 

۱۴۲۰۴۸۱۸۵۴۳۹۳۲۷۴۸۶۸۵۲۲۷۳۲۸۸۸۹۶۳۱۲۷۸۰۶۰۱۶۷۷استخراج معدن                                               
۱۲۴۶۷۵۹۱۷۸۶۲۲۵۳۰۳۲۹۸۴۷۸۹۲۴۸۵۲۶۱۳۴۲۲۳۰۲۷۳۱۶۵۶۴۰۷۳۸ صنعت                                               

۱۳۹۱۷۹۱۵۰۷۰۲۲۸۹۸۸۱۵۸۵۶۷۸۱۵۱۶۴۸۱۵۶۰۵۸۳۰۷۷۰۷تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا
۸۹۹۰۱۳۰۷۲۲۲۰۶۲۴۳۰۰۰۱۱۰۸۸۱۵۴۳۸۲۶۵۲۶آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۵۰۰۶۹۳۷۱۰۵۷۶۱۲۱۱۲۶۹۲۷۵۹۴۵۰۸۴۹۰۳۰۹۶۷۴۴۵۱۸۱۶۴۷۵ساختمان
۳۷۵۲۸۰۸۴۶۳۷۵۳۸۸۳۹۰۳۴۶۱۹۳۰۹۳۵۳۶۳۴۰۴۹۲۷۳۳۸۵۵۶۱۳۶۷۹۰۴۹گروه خدمات

۸۷۲۸۱۲۱۱۱۷۷۱۷۱۹۹۰۵۲۹۴۹۰۰۱۰۹۱۶۶۸۳۴۳۱۹۰۲۹۳۹۳۵۷۱۲۸۳عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 
۵۹۷۷۹۰۸۱۷۱۴۰۱۴۱۴۹۳۰۳۴۶۷۴۰۰۱۲۲۱۶۰۱۱۳۵۸۶۷۶۲۵۸۰۲۷۷حمل و نقل و انبارداري

۲۹۶۸۰۳۷۲۸۰۶۶۹۶۰۱۵۶۵۸۰۶۴۴۵۷۸۰۸۰۴۱۴۵۲۶۱فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا
۱۰۳۱۳۱۱۰۹۰۶۷۲۱۲۱۹۸۴۵۲۷۸۸۱۲۹۵۸۶۱۴۹۸۱۴۲۷۹۴۰۰اطالعات و ارتباطات

۳۳۳۹۱۲۴۴۰۷۹۴۷۷۴۷۰۶۱۶۷۴۶۶۵۴۳۳۰۴۳۵۲۱۶۵۷۹۵۴۶۹۹فعاليت هاي مالي و بيمه
۸۸۶۰۴۶۹۳۵۱۸۲۱۸۲۱۲۲۸۳۹۱۲۰۰۵۱۲۲۶۰۳۳۱۳۴۰۱۳۵۲۵۶۶۱۶۷فعاليت هاي امالک و مستغالت

۴۹۵۳۹۴۹۷۴۹۹۹۲۸۸۲۲۰۹۱۶۱۱۸۸۶۴۷۷۶۴۳۱۹۶۵۰۷فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني
۵۴۶۲۶۵۸۳۱۲۰۴۶۲۶۰۲۸۸۵۳۰۹۲۱۱۱۷۷۴۱فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني
۴۹۷۲۹۲۶۰۶۹۶۷۱۱۰۴۲۵۹۲۴۷۵۶۳۳۸۱۳۵۶۳۱۰۲۳۳۵۶۱۸۳۶۹۱۸اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۱۶۹۶۷۲۲۳۹۶۸۹۴۰۹۳۶۲۹۰۴۳۳۵۲۷۹۲۸۶۴۰۶۱۷۶۶۸۵۴۶۲آموزش
۱۶۸۲۶۳۲۲۴۰۷۴۳۹۲۳۳۷۸۸۷۴۹۱۳۰۹۵۸۷۳۸۸۴۸۴۶۹۸۰۷۱بهداشت و مددکاري اجتماعي

۳۹۲۰۷۵۳۲۹۸۹۲۵۰۵۲۳۱۴۰۴۶۷۶۰۱۷۹۶۶۲۱۴۷۲۶۳هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير فعاليت هاي خدماتي
۷۰۸۵۷۴۸۱۰۶۵۱۵۹۹۱۷۷۳۷۳۴۷۳۸۴۲۰۶۸۵۱۲۷۲۶۹۵۳۱۷۵۷۰۰۹۷۳۰۲۹۷۰۵۰توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۶۷۲۷۱۶۱۱۰۱۷۹۷۷۲۱۶۹۰۶۹۳۲۳۶۴۷۵۸۶۳۱۱۸۲۸۴۱۷۱۶۴۷۳۴۱۹۲۸۳۰۱۸۳۶توليد 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.

۱۳۹۹۱۴۰۰

توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي * - ميليارد ريال

به قيمت هاي جاري

7 



مقدماتي

شش ماهه فصل دومفصل اول سال شش ماهه فصل دومفصل اول 
۱۴/۱۲۶/۷۲۳/۲۳۱/۸۶۸/۰۷۲/۷۷۱/۵گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۰/۹۱۵۰/۶۱۳۲/۴۱۴۰/۳-۱۴/۸-۳۸/۲۱۹/۶-گروه نفت و گاز
۲۷/۱۵۵/۵۴۲/۳۷۱/۶۹۲/۱۵۷/۴۷۱/۹گروه صنايع و معادن 

۳۲/۵۷۳/۲۵۲/۹۸۵/۷۱۰۳/۴۶۸/۷۸۳/۷استخراج معدن                                               
۱۷/۳۶۰/۰۳۹/۲۷۱/۷۱۰۹/۶۶۹/۵۸۶/۰ صنعت                                               

۵/۵۸/۵۷/۰۷/۸۹/۰۳/۶۶/۱تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا
۱۸/۴۲۵/۸۲۲/۷۲۴/۰۲۳/۳۱۸/۱۲۰/۲آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۷۱/۰۵۵/۲۶۱/۴۹۲/۰۶۹/۶۳۶/۱۵۰/۰ساختمان
۲۲/۲۳۷/۱۳۰/۰۳۹/۱۶۹/۰۵۸/۲۶۳/۰گروه خدمات

۱۷/۳۴۲/۴۳۰/۲۵۳/۰۹۱/۱۷۰/۳۷۹/۴عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 
۲۰/۶۴۲/۱۳۲/۱۴۵/۴۱۰۴/۴۶۶/۳۸۲/۴حمل و نقل و انبارداري

۱۶/۵۱۱۷/۲۱۱۶/۷۱۱۶/۹-۳۱/۸-۲۷/۱-۳۶/۹-فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا
۳۲/۶۳۶/۶۳۴/۶۳۵/۵۲۵/۷۳۷/۴۳۱/۷اطالعات و ارتباطات

۷۳/۷۱۱۰/۱۹۲/۷۸۶/۵۲۹/۷۱۸/۳۲۳/۲فعاليت هاي مالي و بيمه
۳۱/۰۳۳/۴۳۲/۲۳۴/۷۳۸/۴۴۳/۳۴۰/۹فعاليت هاي امالک و مستغالت

۳/۴۱۳۹/۹۵۶/۱۹۷/۹-۲۲/۷-۸/۳-۳۳/۲-فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني
۷/۷۲۷/۷۱۷/۸۳۰/۸۵۶/۲۳۹/۹۴۷/۳فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني
۲۵/۵۲۸/۳۲۷/۰۲۳/۴۶۳/۶۶۸/۶۶۶/۳اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۱۳/۸۱۶/۳۱۵/۳۱۶/۰۶۴/۶۶۹/۵۶۷/۴آموزش
۰/۵۱۸/۰۹/۸۱۹/۴۸۴/۰۷۳/۴۷۷/۹بهداشت و مددکاري اجتماعي

۵/۵۲۰/۴۷۲/۴۴۹/۵۵۹/۲-۱۵/۴۳/۴-هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير فعاليت هاي خدماتي
۱۶/۶۳۷/۷۲۸/۴۴۳/۷۷۹/۶۶۵/۰۷۰/۸توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۲۲/۴۳۸/۷۳۱/۷۴۷/۲۷۵/۸۶۱/۸۶۷/۴توليد 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.

۱۳۹۹۱۴۰۰

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي *- درصد

به قيمت هاي جاري

8 



مقدماتي

شش ماهه فصل دومفصل اول سال شش ماهه فصل دومفصل اول 
۱۳/۲۲۵/۳۲۰/۵۱۳/۱۱۲/۴۲۶/۵۲۰/۶گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۵/۱۴/۴۴/۷۵/۱۷/۱۶/۲۶/۶گروه نفت و گاز
۲۸/۸۲۶/۷۲۷/۵۳۱/۶۳۰/۸۲۵/۵۲۷/۷گروه صنايع و معادن 

۲/۰۱/۷۱/۸۲/۲۲/۳۱/۸۲/۰استخراج معدن                                               
۱۷/۶۱۶/۸۱۷/۱۲۰/۵۲۰/۵۱۷/۲۱۸/۶ صنعت                                               

۲/۰۱/۴۱/۶۱/۵۱/۲۰/۹۱/۰تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا
۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۷/۱۶/۷۶/۸۷/۲۶/۷۵/۵۶/۰ساختمان
۵۳/۰۴۳/۵۴۷/۳۵۰/۳۴۹/۸۴۱/۸۴۵/۱گروه خدمات

۱۲/۳۱۰/۵۱۱/۲۱۲/۸۱۳/۱۱۰/۸۱۱/۸عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 
۸/۴۷/۷۸/۰۹/۰۹/۶۷/۷۸/۵حمل و نقل و انبارداري

۰/۴۰/۳۰/۴۰/۴۰/۵۰/۵۰/۵فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا
۱/۵۱/۰۱/۲۱/۲۱/۰۰/۹۰/۹اطالعات و ارتباطات

۴/۷۴/۱۴/۴۴/۴۳/۴۳/۰۳/۲فعاليت هاي مالي و بيمه
۱۲/۵۸/۸۱۰/۳۱۰/۲۹/۶۷/۶۸/۵فعاليت هاي امالک و مستغالت

۰/۷۰/۵۰/۶۰/۶۰/۹۰/۴۰/۶فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني
۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني
۷/۰۵/۷۶/۲۶/۴۶/۴۵/۸۶/۱اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۲/۴۲/۳۲/۳۲/۴۲/۲۲/۳۲/۳آموزش
۲/۴۲/۱۲/۲۲/۳۲/۴۲/۲۲/۳بهداشت و مددکاري اجتماعي

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

۹۴/۹۹۵/۶۹۵/۳۹۴/۹۹۲/۹۹۳/۸۹۳/۴توليد 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

سهم توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي *- درصد

۱۴۰۰
به قيمت هاي جاري

9 



مقدماتي

شش ماهه فصل دومفصل اول سال شش ماهه فصل دومفصل اول 
۳۷۹۵۱۹۸۷۹۴۴۵۱۲۵۸۹۶۴۱۶۱۵۶۰۳۳۷۱۱۷۰۸۶۲۷۳۵۱۲۳۳۹۰۵گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۲۶۶۷۹۵۲۷۹۷۴۷۵۴۶۵۴۲۱۱۸۷۲۱۹۳۲۸۹۶۸۳۰۰۳۳۹۶۲۹۳۰۷گروه نفت و گاز
۷۹۹۱۲۶۸۹۹۲۷۱۱۶۹۸۳۹۶۳۴۲۷۰۴۱۸۱۳۹۷۲۸۵۱۷۵۵۱۶۶۵۷۲۷گروه صنايع و معادن 

۳۴۱۰۳۳۵۳۳۷۶۹۴۴۰۱۳۹۸۴۰۳۴۹۵۸۳۴۲۷۱۶۹۲۲۹استخراج معدن                                               
۴۵۸۷۲۱۵۲۶۶۹۳۹۸۵۴۱۴۲۰۴۲۲۱۲۴۸۵۵۲۸۵۱۸۶۴۵۱۰۰۴۱۷۳ صنعت                                               

۱۲۸۶۴۷۱۳۵۹۶۰۲۶۴۶۰۶۵۳۹۰۵۷۱۳۶۶۵۳۱۳۷۵۲۴۲۷۴۱۷۷تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا
۶۶۰۲۸۰۳۳۱۴۶۳۵۲۶۹۲۲۶۸۹۹۸۵۳۵۱۵۴۳۴آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۱۷۱۰۵۳۱۹۳۲۴۹۳۶۴۳۰۱۶۷۹۰۰۹۱۴۹۹۳۴۱۵۲۷۸۰۳۰۲۷۱۴ساختمان
۱۸۲۸۴۳۰۱۹۵۶۷۷۰۳۷۸۵۲۰۰۷۶۵۹۷۶۲۱۹۶۱۸۰۵۲۰۳۹۷۷۵۴۰۰۱۵۸۰گروه خدمات

۳۵۳۰۵۸۳۸۷۹۴۵۷۴۱۰۰۳۱۵۳۳۶۲۵۳۷۶۳۲۹۳۹۶۶۱۱۷۷۲۹۴۰عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 
۲۵۳۷۷۶۲۸۸۸۱۴۵۴۲۵۹۰۱۱۳۷۹۴۸۲۹۱۲۷۰۲۸۶۰۰۱۵۷۷۲۷۰حمل و نقل و انبارداري

۱۳۳۱۸۱۲۸۶۲۲۶۱۸۰۵۱۳۱۸۱۷۱۲۵۱۶۳۶۵۳۳۴۹۰فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا
۱۲۱۱۳۲۱۳۲۵۹۱۲۵۳۷۲۳۵۴۷۱۲۰۱۴۱۱۱۴۱۵۲۹۹۵۲۹۴۱۰۹اطالعات و ارتباطات

۱۲۵۳۹۸۱۲۰۰۴۷۲۴۵۴۴۵۴۶۲۵۶۳۱۰۴۳۷۰۱۱۲۶۲۶۲۱۶۹۹۶فعاليت هاي مالي و بيمه
۴۹۳۵۹۴۴۸۰۵۶۳۹۷۴۱۵۷۱۹۱۳۱۸۷۵۰۰۹۹۸۴۸۶۳۳۰۹۸۷۳۲۸فعاليت هاي امالک و مستغالت

۲۶۳۵۲۲۴۱۶۱۵۰۵۱۳۱۰۳۱۴۶۴۱۵۲۲۲۴۴۷۶۶۵۹۹۹فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني
۲۷۶۰۲۹۱۹۵۶۷۹۱۰۸۶۳۲۸۹۶۲۸۰۷۵۷۰۳فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني
۲۳۴۵۹۷۲۴۴۹۲۷۴۷۹۵۲۴۹۳۱۲۱۲۲۴۷۵۰۰۲۶۴۲۷۶۵۱۱۷۷۶اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۹۰۱۶۸۱۲۵۴۰۰۲۱۵۵۶۸۴۳۷۸۳۷۹۶۰۱۱۱۴۲۱۹۸۲۳۸۲۰۹آموزش
۹۴۴۲۵۱۱۱۸۳۷۲۰۶۲۶۳۴۳۲۵۰۲۱۲۰۰۲۵۱۳۰۸۵۴۲۵۰۸۷۸بهداشت و مددکاري اجتماعي

۱۹۸۵۱۲۴۷۰۴۴۴۵۵۵۹۸۴۴۰۲۲۶۴۵۲۴۲۳۷۴۶۸۸۲هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير فعاليت هاي خدماتي
۳۲۷۳۸۷۰۴۰۱۵۲۳۲۷۲۸۹۱۰۲۱۳۸۸۹۶۲۴۳۴۷۵۹۱۵۴۰۵۴۶۰۴۷۵۳۰۵۱۹توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۳۰۰۷۰۷۵۳۷۳۵۴۸۵۶۷۴۲۵۶۰۱۲۷۰۲۴۰۵۳۱۴۶۹۴۶۳۷۵۴۲۶۶۶۹۰۱۲۱۲توليد 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.

۱۴۰۰

توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي * - ميليارد ريال

به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵
۱۳۹۹

10 



مقدماتي

شش ماهه فصل دومفصل اول سال شش ماهه فصل دومفصل اول 
۲/۰-۱/۹-۲/۲-۴/۶۳/۹۴/۱۴/۳گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۰/۱۸/۷۲۳/۳۷/۴۱۵/۱-۱۰/۷۱۲/۶-گروه نفت و گاز
۱/۹-۵/۳-۷/۰۶/۰۶/۵۷/۶۱/۹گروه صنايع و معادن 

۰/۳-۳/۰-۲/۴۴/۶۳/۵۲/۵۲/۵استخراج معدن                                               
۱/۵۱/۹-۱/۴۱۱/۹۶/۷۸/۰۵/۸ صنعت                                               

۳/۵۶/۱۴/۸۵/۸۶/۲۱/۲۳/۶تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا
۱۰/۹۴/۴۷/۲۵/۸۴/۵۶/۳۵/۵آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۱۶/۹-۲۰/۹-۱۲/۳-۷/۱۷/۶۸/۷-۳۱/۰ساختمان
۰/۲۷/۳۴/۲۵/۷-۰/۷-۲/۵۱/۰-گروه خدمات

۰/۶۱/۰۶/۶۲/۲۴/۳-۴/۵۳/۱-عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 
۱/۰۶/۴-۳/۷۱۴/۸-۸/۳-۷/۲-۹/۶-حمل و نقل و انبارداري

۳۸/۵۲۸/۶۲۷/۲۲۷/۹-۴۴/۰-۴۰/۸-۴۶/۷-فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا
۳۲/۰۳۶/۰۳۴/۱۳۲/۹۱۶/۵۱۵/۴۱۵/۹اطالعات و ارتباطات

۱۱/۶-۶/۲-۱۶/۸-۲۸/۴۱۶/۹۲۲/۵۸/۷فعاليت هاي مالي و بيمه
۰/۵۲/۶۱/۵۲/۵۱/۵۱/۲۱/۴فعاليت هاي امالک و مستغالت

۲۸/۱۵۷/۶۱/۳۳۰/۷-۳۸/۶-۲۶/۹-۴۶/۴-فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني
۳/۸۰/۴-۳/۷۴/۹-۹/۱-۲/۳-۱۵/۳-فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني
۹/۴۵/۵۷/۹۶/۷-۱/۶-۲/۹-۰/۲-اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۱/۸۶/۵۱۳/۴۱۰/۵-۲/۴-۰/۹-۴/۵-آموزش
۳/۵۲۷/۱۱۷/۰۲۱/۶-۸/۱-۲/۶-۱۴/۰-بهداشت و مددکاري اجتماعي

۱/۹۵/۲-۸/۹۱۴/۱-۲۲/۲-۱۵/۹-۲۸/۹-هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير فعاليت هاي خدماتي
۰/۳۳/۵۱/۸۲/۹۶/۲۱/۰۳/۳-توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۰/۷۲/۹۱/۹۲/۴۴/۷۰/۵۲/۴توليد 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

۱۴۰۰
به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵

۱۳۹۹

11 



مقدماتي

شش ماهه فصل دومفصل اول سال شش ماهه فصل دومفصل اول 
۰/۳-۰/۴-۰/۳-۰/۵۰/۹۰/۷۰/۵گروه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري 

۱/۰۰/۸۰/۰۰/۷۱/۹۰/۵۱/۱-گروه نفت و گاز
۰/۴-۱/۲-۱/۶۱/۳۱/۴۱/۸۰/۵گروه صنايع و معادن 

۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰استخراج معدن                                               
۰/۲۰/۳-۰/۲۱/۴۰/۹۱/۱۰/۸ صنعت                                               

۰/۱۰/۲۰/۲۰/۲۰/۲۰/۰۰/۱تامين برق، گاز، بخار و تهويه هوا
۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰آبرساني، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه

۰/۸-۱/۰-۰/۶-۰/۴۰/۴۰/۴-۱/۲ساختمان
۰/۱۴/۱۲/۱۳/۰-۰/۴-۱/۴۰/۵-گروه خدمات

۰/۱۰/۱۰/۷۰/۲۰/۴-۰/۵۰/۳-عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري 
۰/۱۰/۵-۰/۳۱/۱-۰/۷-۰/۶-۰/۸-حمل و نقل و انبارداري

۰/۲۰/۱۰/۱۰/۱-۰/۳-۰/۲-۰/۴-فعاليت هاي مربوط به تامين جا و غذا
۰/۹۰/۹۰/۹۱/۰۰/۶۰/۵۰/۶اطالعات و ارتباطات

۰/۴-۰/۲-۰/۶-۰/۸۰/۴۰/۶۰/۳فعاليت هاي مالي و بيمه
۰/۱۰/۳۰/۲۰/۳۰/۲۰/۱۰/۲فعاليت هاي امالک و مستغالت

۰/۳۰/۵۰/۰۰/۲-۰/۴-۰/۲-۰/۷-فعاليت هاي حرفه اي، علمي و فني
۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰فعاليت هاي اداري و خدمات پشتيباني
۰/۷۰/۴۰/۵۰/۴-۰/۱-۰/۲-۰/۰اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي

۰/۱۰/۲۰/۴۰/۳-۰/۱-۰/۱۰/۰-آموزش
۰/۱۰/۸۰/۵۰/۶-۰/۳-۰/۱-۰/۵-بهداشت و مددکاري اجتماعي

۰/۱۰/۱۰/۰۰/۰-۰/۲-۰/۱-۰/۲-هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و ساير فعاليت هاي خدماتي
۰/۳۳/۵۱/۸۲/۹۶/۲۱/۰۳/۳-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.

سهم فعاليتهاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي - درصد

به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵
۱۳۹۹۱۴۰۰

12 



مقدماتی

شش ماهه فصل دومفصل اول سال شش ماهه فصل دومفصل اول 
۳۹۲۶۰۴۳۴۳۹۸۷۳۷۸۳۲۴۷۸۰۱۸۸۷۹۴۱۵۶۱۱۲۸۵۰۷۰۲۴۷۸۲۱۳۱۳۷۶۳۲هزينه های مصرف نهايي بخش خصوصی

۱۰۷۹۹۰۹۱۳۷۳۹۵۷۲۴۵۳۸۶۶۵۶۹۸۰۳۲۱۶۷۴۴۴۳۲۲۸۶۴۵۸۳۹۶۰۹۰۱هزينه های مصرف نهايي بخش دولتی
۱۷۴۸۶۴۶۲۷۶۴۰۵۴۴۵۱۲۶۹۹۱۱۱۱۳۷۰۵۳۱۳۷۷۷۴۳۸۹۵۹۰۲۷۰۳۳۶۷۶تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۴۶۱۴۶۴۸۷۶۳۶۹۱۳۳۷۸۳۳۳۹۸۵۵۹۰۸۹۴۴۳۸۱۳۳۸۷۱۰۲۲۳۳۱۴۸   ماشين آالت
۱۲۴۷۱۶۰۱۸۴۰۵۴۶۳۰۸۷۷۰۵۶۹۴۴۱۸۴۲۱۷۹۷۹۳۲۴۸۵۷۷۱۴۶۶۵۵۶۴   ساختمان

۴۰۰۲۲۴۷۱۳۹۸۷۱۶۱۱۸۳۹۳۱۶۳۵۴۳۷۱۴۲۱۱۳۴۹۶۴   ساير تشکيل سرمايه
۹۳۷۳۲۳۲۸۵۸۸۶۰۳۷۹۶۱۸۲۵۵۸۹۹۱۱۲۳۵۰۲۴۵۴۵۳۴۰۲۲۶۸۸۴۲۶۷تغيير در موجودي انبار**

۷۴۶۴۲-۲۲۷۱۳۹۱۵۲۴۹۶-۱۸۸۲۸۶۷-۹۴۶۹۳۲-۵۰۷۹۰۳-۴۳۹۰۲۹-خالص صادرات کاالها و خدمات
۱۰۴۲۱۸۵۱۶۹۶۱۳۷۲۷۳۸۳۲۲۸۱۷۵۲۹۶۲۵۴۴۲۱۳۳۱۷۴۲۳۵۵۷۱۸۴۴۷   صادرات کاالها و خدمات
۱۴۸۱۲۱۴۲۲۰۴۰۴۰۳۶۸۵۲۵۴۱۰۰۵۸۱۶۳۲۷۷۱۳۵۱۳۰۲۱۷۳۸۵۷۹۳۰۹۰   واردات کاالها و خدمات

۷۲۵۲۸۹۲۱۰۸۸۷۷۰۴۱۸۱۴۰۵۹۶۳۹۳۹۸۱۹۶۱۳۰۴۸۱۷۳۱۷۸۹۳۶۶۱۳۰۹۴۱۸۳۳توليد 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

۱۳۹۹۱۴۰۰
به قيمت هاي جاري

13 



مقدماتی

شش ماهه فصل دومفصل اول سال شش ماهه فصل دومفصل اول 
۲۲/۰۳۲/۴۲۷/۳۴۰/۱۵۵/۷۵۹/۷۵۷/۸هزينه های مصرف نهايي بخش خصوصی

۳۷/۴۴۰/۵۳۹/۱۳۵/۰۵۵/۱۶۶/۴۶۱/۴هزينه های مصرف نهايي بخش دولتی
۵۱/۳۵۱/۴۵۱/۴۷۹/۱۷۹/۴۴۰/۹۵۵/۹تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۱۶/۸۵۹/۱۴۱/۵۶۹/۷۹۳/۸۵۲/۸۶۶/۹   ماشين آالت
۷۰/۴۴۸/۴۵۶/۶۸۶/۶۷۴/۸۳۵/۱۵۱/۱   ساختمان

۳۷/۵۳۶/۶۳۷/۰۳۵/۴۵۸/۸۵۱/۵۵۴/۸   ساير تشکيل سرمايه
تغيير در موجودي انبار**

خالص صادرات کاالها و خدمات
۱۴/۶۳۰/۷۱۴۴/۱۸۷/۱۱۰۸/۸-۳۷/۵۱۰/۲-   صادرات کاالها و خدمات
۷/۳۱۶/۱۵/۴۳۳/۶۸۷/۱۳۷/۱۵۷/۲-   واردات کاالها و خدمات

۱۶/۴۳۷/۴۲۸/۱۴۳/۰۷۹/۹۶۴/۳۷۰/۶توليد 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.

به قيمت هاي جاري

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

۱۳۹۹۱۴۰۰

14 



مقدماتی

شش ماهه فصل دومفصل اول سال شش ماهه فصل دومفصل اول 
۵۴/۱۴۰/۴۴۵/۹۴۷/۹۴۶/۸۳۹/۳۴۲/۵هزينه های مصرف نهايي بخش خصوصی

۱۴/۹۱۲/۶۱۳/۵۱۴/۵۱۲/۸۱۲/۸۱۲/۸هزينه های مصرف نهايي بخش دولتی
۲۴/۱۲۵/۴۲۴/۹۲۸/۲۲۴/۰۲۱/۸۲۲/۷تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۶/۴۸/۰۷/۴۱۰/۱۶/۹۷/۵۷/۲   ماشين آالت
۱۷/۲۱۶/۹۱۷/۰۱۷/۶۱۶/۷۱۳/۹۱۵/۱   ساختمان

۰/۶۰/۴۰/۵۰/۵۰/۵۰/۴۰/۴   ساير تشکيل سرمايه
تغيير در موجودي انبار**

خالص صادرات کاالها و خدمات
۱۴/۴۱۵/۶۱۵/۱۲۰/۸۱۹/۵۱۷/۷۱۸/۵   صادرات کاالها و خدمات
۲۰/۴۲۰/۲۲۰/۳۲۵/۵۲۱/۲۱۶/۹۱۸/۷   واردات کاالها و خدمات

۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰توليد 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.

به قيمت هاي جاري
۱۳۹۹۱۴۰۰

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

شش ماهه فصل دومفصل اول سال شش ماهه فصل دومفصل اول 
۱۷۱۳۲۸۹۱۷۵۴۷۰۰۳۴۶۷۹۸۹۶۹۷۲۳۵۱۱۷۴۹۲۶۸۱۸۳۱۹۰۷۳۵۸۱۱۷۵هزينه های مصرف نهايي بخش خصوصی

۴۹۰۲۴۳۵۳۹۳۸۹۱۰۲۹۶۳۲۲۰۶۶۳۰۲۴۹۰۱۹۴۵۷۴۴۴۹۱۰۶۴۶۴۳هزينه های مصرف نهايي بخش دولتی
۵۸۸۱۵۱۷۱۱۴۲۱۱۲۹۹۵۷۲۲۶۱۸۸۳۸۵۶۵۸۲۵۶۱۸۴۸۶۱۱۸۴۳۱۱تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۱۴۷۴۹۸۲۱۰۶۴۶۳۵۸۱۴۴۸۹۵۱۷۷۱۶۹۰۶۷۲۲۱۱۷۳۳۹۰۲۴۰   ماشين آالت
۴۲۰۸۴۵۴۸۲۱۹۹۹۰۳۰۴۴۱۶۵۶۸۱۵۳۷۷۶۴۶۳۷۹۰۸۹۷۵۶۷۳۵   ساختمان

۱۹۸۰۸۱۸۵۷۶۳۸۳۸۴۶۶۸۴۶۱۹۱۱۲۱۸۲۲۴۳۷۳۳۶   ساير تشکيل سرمايه
۴۱۹۹۱۵۹۴۲۴۹۰۱۳۶۲۴۰۶۱۷۸۵۲۰۹۵۷۷۴۵۰۱۰۳۱۸۲۸۱۶۰۹۲۷۸تغيير در موجودي انبار**

۱۹۰۲۸۳۲۳۰۹۰۷۴۲۱۱۸۹۱۰۸۷۵۴۵۲۶۸۴۲۵۱۷۲۵۹۸۴۴۱۰۲۳خالص صادرات کاالها و خدمات
۳۹۶۰۹۳۴۹۵۵۵۴۸۹۱۶۴۷۲۱۲۶۵۳۸۵۳۷۰۰۸۴۸۸۵۸۷۱۰۲۵۵۹۶   صادرات کاالها و خدمات
۲۰۵۸۱۱۲۶۴۶۴۸۴۷۰۴۵۸۱۰۳۸۹۹۳۲۶۸۵۸۳۳۱۵۹۸۹۵۸۴۵۷۲   واردات کاالها و خدمات

۳۴۰۱۸۸۱۴۱۷۸۹۰۷۷۵۸۰۷۸۸۱۴۵۳۰۲۴۵۳۶۵۱۱۶۱۴۲۲۹۲۶۹۷۸۸۰۴۳۰توليد 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.

۱۳۹۹۱۴۰۰

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

به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵
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مقدماتی

شش ماهه فصل دومفصل اول سال شش ماهه فصل دومفصل اول 
۰/۵۲/۱۴/۴۳/۳-۲/۲-۰/۴-۳/۹-هزينه های مصرف نهايي بخش خصوصی

۱/۱۰/۰۶/۵۳/۴-۹/۳۶/۳۷/۷هزينه های مصرف نهايي بخش دولتی
۸/۹-۱۳/۱-۳/۸-۵/۵۳/۶۵/۰-۱۷/۳تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۰/۶۳/۱۱۴/۶۵/۰۹/۰-۸/۹۶/۲-   ماشين آالت
۱۶/۲-۲۱/۴-۱۰/۳-۹/۹۵/۳۶/۸-۳۰/۷   ساختمان

۲/۷-۱/۹-۳/۵-۱۱/۸-۶/۰۳/۲-۱۳/۵   ساير تشکيل سرمايه
تغيير در موجودي انبار**

خالص صادرات کاالها و خدمات
۱/۴۱۵/۰-۱۰/۴۳۵/۶-۲۷/۱-۲۰/۱-۳۴/۳-   صادرات کاالها و خدمات
۲۸/۷۳۰/۵۱۹/۴۲۴/۳-۳۷/۲-۳۰/۸-۴۳/۹-   واردات کاالها و خدمات

۱/۶۲/۷۰/۷۱/۸۷/۳۱/۲۴/۰-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.

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

۱۳۹۹۱۴۰۰
به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵
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