
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 جمهوري اسالمي ايران

 استان بوشهر ريزيمديريت وبرنامهسازمان 

 معاونت آمار و اطالعات

 

 
 
 

 

 هاي توليد استان بوشهرحساب

1394-1390 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1397  تابستان 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1390-1394هاي تولید استان بوشهرحساب عنوان 

 هرريزي استان بوشمعاونت آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه تهیه شده در

 علیرضا محمدي باغماليي –قمرکرم پور  تهیه کننده

 ريزي استان بوشهرسازمان مديريت و برنامه ناشر 

 اول نوبت چاپ

 1397تابستان  سال انتشار

 50 شمارگان

 ريال 85000 قیمت

 530 شماره نشریه

 ي باشد.ريزي استان بوشهر محفوظ متمام حقوق اين اثر متعلق به سازمان مديريت وبرنامه
استان ريزي برنامه سازمان مديريت و -میدان امام خمیني )ره(، ابتداي خیابان بیسیم -آدرس: بوشهر

 بوشهر

 077-33553979دورنگار:       077-31600000و  077-33553751-8تلفن :    

  info@mpob.irپست الكترونیكي :   www.bushehr.mporg.irسايت اينترنتي :    
 استفاده از نشريه با ذکر ماخذ بالمانع مي باشد.

                                                                        

http://www.bushehr.mporg.ir/


 
  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 یرتزییاسااا ادیار اااا یانیای ابینت یا ی ا ساااان ادی یت ت یریا ها  

-1394های تولید استان بوشهرحساب »همکارییبریتای یریاه شاری

یهماتی.صمیماه یسپاسگزاریی ی«ی1390

ی

 زمینه همکاری نام و نام خانوادگی 
یهاظ یعلی ضای حمیییااغمالتی

یتای یکننیهیک میپرر قم 

یتای یهقش یاحمییس  رش

یرسمیهمرباریک میپرر قم 

 



 پیشگفتار 

دوره معیني از زمان  اي محاسبه متغیرهاي کالن اقتصادي يك يا چند منطقه از کشور درهاي منطقهحساب          

مقطع زماني خاص به  توان وضعیت اقتصادي منطقه يا مناطق مورد بررسي را در آن دوره ياکه به وسیله آن مياست 
تصادي مناطق در ابعاد کننده توان اقهاي اقتصادي که بیاناي در قالب کمیتههاي منطقهتصوير کشید. نتايج حساب

 ( است.   GDPRا محصول ناخالص داخلي منطقه ) هشود. مهمترين شاخص اين حسابگوناگون است، نشان داده مي
ه مرکز آمار ايران قرار با انجام مطالعات مختلف مورد توج 1373اي از سال هاي منطقهتهیه و تدوين حساب         

ر دستور کار قرار دبا برگزاري سمینارهاي توجیهي و آموزشي تهیه حساب تولید در شش استان  1376گرفت. در سال 
، مازندران و چهار استان تهران، اصفهان، خراسان، همدان 6مربوط به  1377و  1376هاي حساب تولید سال گرفت و

تايج حساب تولید سال نمنتشر شد. شش استان ديگر در مرحله دوم اضافه شد و  80و مهر  79محال و بختیاري در آبان 
همه  1379سال  تهیه حساب تولید 1380ي سال منتشر شد. از ابتدا 1381دوازده استان در ارديبهشت سال  1378

ريه حساب تولید استان نش 1389در سال  منتشر شد 1381ها در برنامه کار قرار گرفت و نتايج آن  در آذر ماهاستان
منتشر شد.ودرحال 1392لغايت  1388نشريه نتايج مربوط به سال  1395تهیه و درسال 1386لغايت  1379بوشهر از سال 

تحقیقي در استان  وگزارش آماري  124دردسترس مي باشد. همه ساله تعداد  1394لغايت 1390حساب تولیدحاضرنشريه 
عات تهیه و به مرکز آمار اي معاونت آمار و اطالهاي منطقهبوشهر به منظور تهیه حساب تولید استان توسط گروه حساب

 شود. ايران ارسال مي

نه، سهم استان و تولید سرانه ز تولید ناخالص داخلي استان، متوسط تغییرات ساالدر اين گزارش ابتدا سري زماني ا       
گر اين گزارش سري ارائه شده است. در بخش دي 1390-1394ها و همچنین کشور طي دوره در مقايسه با ساير استان

ين شاخص طي دوره ات هاي اصلي فعالیت در استان و کشور ارائه شده است. تغییرازماني ارزش افزوده بر حسب بخش
ز ارزش افزوده فعالیت هاي فعالیت، سهم ارزش افزوده هر فعالیت از کل ارزش افزوده استان و همچنین ابر حسب بخش

ر اين بخش مي باشد. در در کشور با در نظر گرفتن ارزش افزوده نفت و گاز و بدون آن از ديگر اطالعات ارائه شده د
صارف واسطه مهاي اصلي فعالیت و نسبت ارزش ه و ارزش ستانده بر حسب بخشادامه تحوالت ارزش مصارف واسط

ريب تغییرات ساختاري هاي ضريب مكاني و ضبه ارزش ستانده هر فعالیت ارائه شده است. درپايان نیز بر اساس شاخص
 هاي اصلي اقتصادي استان طي دوره مورد بررسي قرار گرفته است. تحوالت فعالیت

ع و در صورت امكان بههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، انتشار سريآمار و اطالعات در بخش تولید        
باشد. اين گزارش در يمهاي زير مجموعه و معاونتها و ارائه تحلیل کارشناسي از وظايف مهم اين سازمانهنگام آن

مندان و کاربران مامي عالقهتبرداري مفید بهرهتوجه و باشد که امیدوارم مورد راستاي برآورده نمودن اين وظیفه مهم مي
نمايد. در پايان جا ياري مي هاي آتيقرار گیرد. ارائه پیشنهادات از طرف شما کاربران گرامي ما را در تهیه بهتر گزارش

نقش دارند  دي استانهاي اقتصااي معاونت آمار و اطالعات که در تهیه حسابهاي منطقهدارد از زحمات گروه حساب
 کنندگان اين گزارش تشكر و قدرداني نمايم.   و همچنین تدوين

 

 رضا عوض پور
 رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر



 
 مقدمه 

هاي خوزستان و کهگیلويه استان بوشهر در جنوب غربي ايران واقع شده است. اين استان از شمال به استان            
ه خلیج فارس محدود بوده به خلیج فارس و استان هرمزگان، از مشرق به استان فارس و از مغرب بو بويراحمد، از جنوب 

درصد از  4/1ع وسعت حدودکیلومتر مرب 23167باشد. استان بوشهر با کیلومتر مرزآبي با خلیج فارس مي 6/916و داراي 
ر اساس سرشماري بکشور محسوب مي شود. مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده و از اين لحاظ هفدهمین استان 

عیت کشور را درصد از جم 45/1نفر جمعیت بوده که 1163400اين استان داراي  1395عمومي نفوس و مسكن سال 
نفر در هر  50ان برابر استان کشور بوده است. میزان تراکم جمعیت در است 31در بین  23شامل مي شده و داراي رتبه 

درصد بدست آمده  2.4برابر  1390-95و متوسط نرخ رشد سالیانه جمعیت استان در دوره  1395کیلومتر مربع در سال 
 است. 

وقعیت ويژه جغرافیايي و سواحل طوالني با خلیج فارس، ذخاير معدني غیر فلزي و هیدروکربوري قابل توجه، م         
اريخ براي توسعه تيژه و مناسبي در طول شرايط خاص آب و هوايي باعث شده است تا استان بوشهر از قابلیتهاي و

الني نیز تنها به شیوه تولید و مند شده و در مقاطع طوها بهرهبرخوردار باشد و در برخي از مقاطع تاريخي از اين قابلیت
ريايي و جاده اي، دبرداري سنتي و ضعیف روزگار راسپري نموده است. تجارت و بازرگاني خارجي، حمل و نقل بهره

ه بواسطه ساحلي بودن هايي هستند کدريايي و فراساحل، شیالت و فراوري آبزيان و گردشگري از جمله فعالیت صنايع
د بررسي نیز مويد اين امر مي اند و بعضا حسابهاي تولید استان طي دوره مورهاي مناسبي برخوردار بودهاستان از قابلیت

ساير تجهیزات حمل و  هاي ماهیگیري، ساخترزش افزوده فعالیتباشد. در اين رابطه مي توان به سهم نسبتا باالي ا

در کشور طي دوره مورد  هاي مربوطهونقل آبي وخدمات پشتیباني و انبارداري استان از ارزش افزوده فعالیتنقل، حمل
ي از اين منابع برداربهره بررسي اشاره نمود. ذخاير قابل توجه نفت و گاز فراساحل و تا حدودي خشكي در استان و شروع

یمیايي و محصوالت هاي استخراج نفت خام و گاز طبیعي، ساخت مواد شطي دو  دهه اخیر باعث شده است تا فعالیت
ش مهمي نیز در کشور ايفا شیمیايي و توزيع گاز طبیعي سهم غالب از ارزش افزوده استان را داشته باشند و از طرفي نق

 شود. ارائه مي94-1390هاي تولید استان طي دوره بررسي حسابهاي مهم نمايند. در ذيل برخي يافته
  تاثیر ارزش  هنوز تحت1378-92تولید ناخالص داخلي استان طي دوره مورد بررسي به مانند دوره

ايش قابل توجه هاي مرتبط بوده است. افزافزوده فعالیت استخراج نفت خام وگاز طبیعي و فعالیت

میلیون ريال  526407193به 1390میلیون ريال در سال  260226028تولید ناخالص داخلي استان از 
گاز طبیعي و  هاي توسعه منطقه گازي پارس جنوبي و استخراجبواسطه ادامه فعالیت 1394در سال 

خت مواد شیمیايي پااليش و توزيع آن مي باشد. رشد قابل توجه ارزش افزوده توزيع گاز طبیعي و سا
 وده است. بها در پارس جنوبي استان عمدتا تحت تاثیر ادامه فعالیتو محصوالت شیمیايي در 

  رصد و بدون آن د 19.2متوسط نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلي استان با محاسبه نفت و گاز
 درصد بوده است .23.6

  فزايش نسبت بهدرصد ا 81.53با  1391بیشترين میزان افزايش تولید ناخالص داخلي استان در سال 

فزوده نفت ابواسطه کاهش ارزش  1394بوده است. تولید ناخالص داخلي استان در سال  1390سال 
 درصدي مواجه شده است.  22.83خام و گاز طبیعي با رشد منفي 



  به  1390در سال  هزار ريال 251925.34تولید ناخالص داخلي سرانه استان با محاسبه نفت و گاز از
ر بین استانهاي دافزايش يافته است. بر اين اساس رتبه استان  1394 هزار ريال در سال 463386.61

 افزايش يافته است.  1394در سال  1به  1390در سال  4کشور از 

  در سال  درصد 4.27به  1390درصد در سال  3.89سهم استان از تولید ناخالص داخلي کشور از

رصد بیشترين د 72/23ستان تهران با وا 1390درصددرسال  21رسیده است. استان خوزستان با  1394
 داشته است.  1394سهم از تولید ناخالص داخلي کشور در سال سال  

 با افزايش  80ل دهه برداري از میدان گازي پارس جنوبي در اوايساختار اقتصادي استان با شروع بهره
مواد  ساختسهم ارزش افزوده فعالیت استخراج نفت خام وگاز طبیعي از بخش معدن، فعالیت 

ین آب، برق شیمیايي و محصوالت شیمیايي از بخش صنعت و فعالیت توزيع گاز طبیعي از بخش تام
تهويه هوا با هاي تأمین برق،گاز،بخاروو گاز طي دوره مورد بررسي به شدت قطبي شده است. بخش

ش افزوده رزادرصد بیشترين سهم از 16/18درصد واستخراج معدن با  20.62درصد، صنعت با  42/41
خود اختصاص  درصد از ارزش افزوده را به 2/80داشته اند. اين سه بخش جمعا  90استان در سال 

واد شیمیايي و مداده اند. سه فعالیت استخراج نفت خام و گاز طبیعي از بخش معدن، فعالیت ساخت 
و گاز جمعا  محصوالت شیمیايي از بخش صنعت و فعالیت توزيع گاز طبیعي از بخش تامین آب، برق

همچنین سه  به خود اختصاص داده اند. سه بخش و 1390درصد از ارزش افزوده را در سال  07/48

خود اختصاص  نیز سهم غالبي از ارزش افزوده را به 1394فعالیت مذکور از اين سه بخش در سال 
دن با مع درصد وبخش 33درصد، بخش صنعت با  39.05داده اند. بخش تامین آب، برق و گاز با 

از ارزش  درصد 15/78داشته اند. اين سه بخش جمعا  1394درصد بیشترين سهم را در سال  1/6
بیعي از بخش افزوده استان را به خود اختصاص داده اند. سه فعالیت استخراج نفت خام و گاز ط

يع گاز معدن، فعالیت ساخت مواد شیمیايي و محصوالت شیمیايي از بخش صنعت و فعالیت توز
به خود  1394 درصد از ارزش افزوده را در سال 69/48عي از بخش تامین آب، برق و گاز جمعا طبی

سال مذکور  هاي اقتصادي استان دراند که نشان دهنده تشديد ساختارقطبي دربخشاختصاص داده
 است. 

 نها بخش بررسي شاخص ضريب تغییرات ساختاري در صورت محاسبه نفت و گاز نشان مي دهد که ت
اطات توان عت،بخش آبرساني،مديريت پسماند،فاضالب وفعالیتهاي تصفیه وبخش اطالعات وارتبصن

ها طي دوره عالیتفايجاد ارزش افزوده خود را طي دوره در استان افزايش داده اند و از توان ساير 
 کاسته شده است. 

  درصد، بخش عمده فروشي وخرده فروشي  12.29درصد، بخش صنعت  26.3بخش معدن
-درصد ارزش افزوده فعالیت  10.64وبخش امالک ومستغالت با 11.72تعمیروسائل نقلیه وکاالهابا 

اند که نشان از اهمیت بیشتر اين به خود اختصاص داده 1390هاي مربوطه در کشور را در سال 
اه باشد جايگمي 1394باشد. اين چهار بخش در سال پاياني دوره که ها در مقیاس کشوري ميفعالیت

،امالک ومستغالت 9/17اند. بخش صنعتو اهمیت خود را در کشور افزايش داده و يا حفظ نموده

درصدو بخش عمده فروشي وخرده فروشي تعمیروسايل نقلیه  11.58درصد، بخش معدن 12.6



 
به خود اختصاص  1394هاي مربوطه در کشور را در سال درصدارزش افزوده فعالیت 11.41وکاالها

 اند.داده

 واستخراج  وگاز  ، صنعتدهدکه بخش تامین آب، برقررسي شاخص ضريب مكاني فعالیت نشان ميب
برق  اند. سه بخش تأمیندر استان برخوردار بوده 1390معدن از بیشترين مزيت در سال 

راج معدن در سال ،گاز،بخاروتهويه هوا،آبرساني ،مديريت پسماند ،فاضالب وفعالیتهاي تصفیه واستخ
 اند . ز کماکان داراي بیشترين مزيت بودهنی 1394

 ان در مقايسه دهنده کمتر بودن اين نسبت در استبررسي نسبت مصرف واسطه به ارزش ستانده نشان
ز يك طرف و نسبت گاز در کل ارزش افزوده استان اوباشد. سهم غالب ارزش افزوده نفتبا کشور مي

ين نسبت در استانده آن، علت عمده پايین بودن  بسیار پايین مصرف واسطه اين فعالیت به ارزش

كه نشان دهنده هاي اقتصادي عالوه بر اينباشد. کمتر بودن اين نسبت در برخي فعالیتاستان مي
دهنده ارتباط بین  تواند نشانباشد ميها در استان ميقدرت ايجاد ارزش افزوده باالتر اين فعالیت

ز ( و يا کاربر بودن ها ) مانند فعالیت استخراج نفت و گافعالیتبخشي کمتر فعالیت مربوطه با ساير 
 اين فعالیت ) مانند فعالیت آموزش ( باشد. 

  وري یشترين بهرهدهد که استان بوشهر بنشان مي 1394بررسي میزان اشتغال و ارزش افزوده در سال
ه استان در ست که رتبوري صنعت در کشور داشته است. اين درحالیکل نیروي کار و همچنین بهره

اشد. سرمايه بمي  20وري نیروي کار بخش خدمات و در بهره 5وري نیروي کار بخش کشاورزي بهره
ي در ارزش افزوده و گاز در استان که سهم غالبهاي مرتبط با نفتبر بودن و اشتغال پايین فعالیت

خش صنعت مي و همچنین در بوري بسیار باالي نیروي کار به صورت کلي استان دارند باعث بهره
 باشد. 

یباني معادن نیز الزم به ذکراست درمحاسبه ارزش افزوده،مصرف واسطه وستانده نفت خام وگازطبیعي،خدمات پشت-
 لحاظ شده است.
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 تعاريف و مفاهيم
 ـ تولید اقتصادي 1

ت ها و خدمات تح، ساارمايه و کاالا اسااتفاده از داده هاي نیروي کارتولید اقتصااادي فعالیتي اساات که ب
د. الزم اساات يك ، به منظور تولید کاالها و خدمات ديگر انجام مي گیرکنترل و مساالولیت يك واحد نهادي

سلووا شده يا م سلولیت تولید و مالكیت کاالهاي تولید  شد تا م شته با لیت دريافت بهاي حد نهادي وجود دا

شده را به عهده گیرد. بنابراين تولید طبیعي که بدون هیج ن صورت هوع دخالت يا خدمات ارائه  سان  دايت ان
شود نمي   محسوب  دريا، تولیدل رشد طبیعي ماهي در آب هاي گیرد، تولید اقتصادي نیست. به عنوان مثامي 

 آيد. پرورش ماهي در کارگاه پرورش ماهي، تولید به حساب ميدر حالي که 
نجام دادن آن ، ورزش کردن و غیره که اهاي اساااسااي انسااان مانند خوردن، آشااامیدن، خوابیدنفعالیت

ستند. از طرف لیدي نیهايي هستند که به مفهوم اقتصادي توري امكان پذير نیست، فعالیتتوسط شخص ديگ

شو، آمادهديگر فعالیت ست ش س، نگهداري کودکان کردن غذاهايي مانند  هايي فعالیت الخورده و افراد بیمار و 
  گیرند.ولید قرار ميتلي ي کوجود دارد و بنابراين در محدوده ديگر هستند که امكان انجام آن توسط واحدهاي

 

 هاي ملي ـ حد و مرز تولید در نظام حساب2
، آن دسااته از ليحد و مرز کلي آن اساات. به دالي هاي ملي محدودتر ازر نظام حسااابحد و مرز تولید د

شخفعالیت سط خانوار که خدمات  شده تو صرف خود تولید ميهاي انجام  د، در نظام کننصي خانگي براي م
وسط خانوار انجام ستخدام شده تها اگر توسط کارکنان اشوند. اين فعالیتولید محسوب نميهاي ملي تحساب

هاي ملي همان حساااب ر نظام. در موارد ديگر محدوده تولید دگیرندتولید  قرار مي ر محدودهگرفته باشااند، د

ست. بن محدوده صاد ا شدهي هايي که در محدودهابراين فعالیتکلي در اقت گیرند در نظام قرار مي تولید تعیین 
 به شرح زيرند:

ضه که به واحدهاي ديگر غیر از تولیدکنندگالف اااا تولید کاالها و خدمات فردي و جمعي  ان آن ها عر

شده در فرايند  شود يا قصد بر اين است که به واحدهاي ديگر عرضه شود. تولید کاالها و خدمات مصرفمي
 شوند. الها و خدمات نیز تولید محسوب ميتولید اين کا
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ا تولید به حساب خود  آن ها باقي  کنندگانتولید براي مصرف نهايي يا تشكیل سرمايهکاالهايي که  کلیهب 

 ماند. مي
مچنین هپ ااا تولید به حساب خود خدمات واحدهاي مسكوني توسط مالكین واحدهاي مسكوني شخصي و 

  .خدمات شخصي و خانگي تولید شده توسط کارکنان استخدام شده در خانوار

نوار و براي تولید به حساب خود خدمات شخصي و خانگي که توسط اعضاي خا هاي ملي،در نظام حساب
، خارج اليل اين امرارج شده است. بیان دتولید خ گیرد، به طور سنتي از محاسبهمي مصرف نهايي خود صورت

 رسد : ، ضروري به نظر ميمواردي از اين نوع خدماتاز بحث حاضر است لیكن اشاره به 

ك ساکن در واحد وراسیون و تعمیر و نگهداري واحدهاي مسكوني که توسط خانوارهاي مال، دکا نظافت الف
سكوني خود سشود. منظور از تعمیراتانجام مي م س، تعمیرات جزئي ا تاجر و مالك، هر ت که معموالً توسط م
 شود. دو، انجام مي

سرويس وب اااا نظافت سايرکاالهاي متعلق به  ،  سايل، از جخانوارنگهداري کاالهاي با دوام و  نقلیه  مله و
 .شخصي خانوار 

 پ ا پخت و پز غذا براي مصرف شخصي 

 ، آموزش و پرورش کودکان خود ت ا نگهداري
 ث ا مواظبت از کودکان و افراد سالخورده و معلول 

 ج ا نقل و انتقال افراد خانوار و کاالهاي متعلق به خانوار 

  دن و ...، اتو کراستحمام، واکس زدن، شستشوي لباسنجام امور شخصي مانند اصالح کردن، چ ا ا

 

 ـ کاالها    3
ها، وجود دارد و ا و امكان ايجاد حق مالكیت برآنهي فیزيكي هسااتند که تقاضااا براي آنکاالها اشاایاي

الها يگر منتقل شااود. کاد، از يك واحد نهادي به واحد نهادي تواند از طريق مبادله در بازارها مي مالكیت آن
سته ضاي نیازها و خوا سبراي ار ستفاده در تولید  اير کاالها و خدمات مورد هاي خانوار ها يا جامعه و يا براي ا

ض شد. وت مي، دو فعالیت کامالً متفاي کاالهاا قرار مي گیرند. تولید و مبادلهتقا ست ببا ضي کاالها ممكن ا ع
ست چندي ضي ديگر ممكن ا ستقل ن بار مورد خريد و فروش قهرگز مورد مبادله قرار نگیرند و بع رار گیرند. م

صهاي مجدد بعديد کاالها از فرايند فروش يا فروشبودن فرايند تولی صیت مهم اقت صو ست ، خ ادي کاالها ا

 در صورتي که خدمات چنین خصوصیتي را ندارند. 
 

 ـ خدمات 4
وجود داشته باشد. خريد و ها که امكان ايجاد حق مالكیت بر آن خدمات داراي موجوديت مستقلي نیستند

 هايگیرد. خدمات، ساااتاندهايند همزمان صاااورت ميفروش خدمات از تولید آن ها جدا نیسااات و اين دو فر



 

 

 ریزي استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه 13

کنندگان بر لیدگیرد و نیز تغییراتي را که توسااط توید آن ها بر اساااس ساافارش انجام ميناهمگني را که تول
صرف ضاي م ساس تقا ضعیت واحدهايا صرف داده مي مورد کنندگان در و ماني که گیرند. زشود در بر ميم
 کنندگان ارائه شود. رسد بايد به مصرفتولید خدمات به پايان مي

شد که قابلیت ارائه به واحد ديگرخدمات فقط بايد محدود به فعالیت تولید شته ب هايي با شد در غیر را دا ا
خواهد داشاات. نها وجود بازاري براي آن ند توسااعه يابند وتوانهاي خدمات نمياين صااورت رشااته فعالیت

یت طوري باشاد تواند براي مصارف خود خدماتي را تولید کند به شارطي که نوع فعالهمچنین هر واحدي مي

 که امكان انجام آن توسط واحد ديگر وجود داشته باشد. 
-مي مصرف ردان آن در وضعیت واحدهاي موکنندگتغییراتي که تولیدکنندگان خدمات طبق تقاضاي مصرف

 تواند به يكي از اشكال زير باشد: دهند، مي

، مل و نقلحت تولید کننده از طريق : در اين حالکنندگانف ااااا تغییر در وضااعیت کاالهاي مصاارفال
 کند. ياالي متعلق به مصرف کننده کار منظافت و تعمیر کاال و امثال آن مستقیماً بر روي ک

نقل، خدمات  ولید کننده خدماتي نظیر حمل ب ااااا تغییر در وضااعیت فیزيكي افراد : در اين حالت تو 

 دهد. يو غیره براي مصرف کننده انجام م، آرايش و پیرايش درماني و جراحي، تهیه محل اقامت
سرگرمي و ساير ، تيعیت ذهني افراد: در اين حالت تولید کننده، خدمات آموزشي، اطالعادر وضپ ا تغییر

 کند. مشابه براي مصرف کننده فراهم مي خدمات
صادي واحد  ضعیت اقت سطه گري نهادي : در اين حالت تولید کننده، خدمات بیمهت اااا تغییر در و ، وا

 کند. نده فراهم مي، ضمانت و غیره براي مصرف کنمالي، محافظت

، خدمات نوان مثالعقتي يا دائمي باشد به ها يا افراد ممكن است موتغییرات ايجاد شده در وضعیت کاال
صرف کنندگان ميآمو شرايط م شت موجب تغییر دائمي  ستشوزش و بهدا صل ا فاده از آن، د به طوري که حا

ورت صاان ، چون تغییرات طبق تقاضاااي مصاارف کنندگاانجامد. به طور کليمدت چند سااال به طول مي

عموالً افراد مت مثبت اساات. اين نوع بهبود وضااعیت شااود که تغییرات در جهگیرد، چنین اسااتنباط ميمي
لید کننده ه توبشااود و داراي وجود مسااتقل متعلق ها را شااامل ميالهاي متعلق به آنامصاارف کننده يا ک

ضعیت نمي ست. بهبود و سط تولید کننده در موجودي انبار نگهدارنی ا از تولید آن مبادله شود يا جد يتواند تو

 گردد. 
ش ستاندهدارند که معموالً به عنوان خدمات، طبقه بندي ميها وجود ته فعالیتتعدادي از ر اي شوند ولي 

ارتباط ، هايي که در رابطه با تهیه، ذخیرهفعالیتباشد مانند رشته کنند داراي خصوصیات کاال ميکه تولید مي

، تخصااصااي، اخبار، رايزني قبیل تولید اطالعات کلي يا... به مفهوم وساایع آن از و پخش اطالعات، اخبار و
سینماييیلماي، فهاي رايانهامهبرن ستاهاي  شند.  سیقي و غیره مي با شته فعالیت، مو ها معموالً بر نده اين ر

سام فیزيكي نظیر نوار، کاغذ سك و غیرروي اج ستند ذخیره مي، دي صوالت ه که قابل مبادله ه شود. اين مح
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کننده ید، داراي اين ويژگي هستند که توسط يك واحد تولاز خصوصیات کااليي يا خدمتي آن هصرف نظر ا

 گردند. رو ضرورت وجود بازار را موجب مي شوند از ايند شده و به واحدهاي ديگر عرضه ميتولی
 

 ـ ستانده 5
ستفاده در ستانده شده و براي ا ست که در يك واحد تولیدي تولید  ارج از آن واحد در خ، کاالها و خدماتي ا

لید و در همان دوره حسابداري معین تو خدماتي که در يك واحد در يك دورهگیرد.کاالها و مي قراردسترس 

ه اين ترتیب مفهوم دهد. بشود ستانده آن واحد را تشكیل نميفرايندهاي تولید آن واحد مصرف ميدر ديگر 
 باشد. حاصل فرايند تولید است متفاوت ميستانده با مفهوم محصول که 

شود. ستانده ي تقسیم ميکل تانده کاالها و خدمات به سه دسته، س1993هاي ملي سال سیستم حسابدر 

 غیر بازاري  ه براي خود مصرفي نهايي و ستاندهتولید شد بازاري، ستانده
 

 ستانده بازاري  -1-5
اراست عرضه و فروخته دهايي که از نظر اقتصادي معني اي است که در بازار به قیمتبازاري ستانده ستانده

ض صد عر شد. قیمتشده يا تولید کننده ق شته با صه و فروش آن را دا ست ادي   معنيها وقتي از نظر اقت دار ا
ضه آن و ضر  که بر میزان کاالها و خدماتي که تولید کننده مايل به عر ستبخريدار نیز حا ، تاثیر ه خريد آن ا

ها پیشنهاد شده آن ستانده اي براي محاسبهمات که روش ويژهاستثناي بعضي خد داري داشته باشد. بهمعني

نظر به دساات  حسااابداري مورد از طريق حاصاال جمع ارزش اقالم زيردر دوره، ارزش سااتانده بازاري اساات
 آيد. مي

 دار( وخته شده ) به قیمت اقتصادي معنيالف ا ارزش کل کاالها و خدمات فر

 ب ا ارزش کل کاالها و خدماتي که به صورت پاياپاي مبادله شده است 
دمات غیر نقدي جبران خ هاي غیر نقدي از جملهها و خدماتي که به عنوان پرداختيا ارزش کل کاال پ

 شود.پرداخت مي

شود اه ارائه ميديگر متعلق به يك بنگت ااا ارزش کل کاالها و خدماتي که توسط يك کارگاه به کارگاه 
 تا در فرايند تولید آن مورد استفاده قرار گیرد. 

راي هر يك از ب« کار در جريان ساخت » ث اا ارزش کل تغییرات موجودي انبار کاالهاي تكمیل شده و 

 .مصارف فوق

 

 ستانده تولید شده براي خود مصرف نهایي  -2-5
ن ي صااحبان بنگاهي که تولید در آاين نوع ساتانده عبارت از کاالها و خدماتي اسات که براي مصارف نهاي

شود. کاالهايي نظیر کاالهاي کشاورزي که در يك خانوار کشاورز تولید صورت گرفته است کنار گذاشته مي
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صرف مي شده و ضاي همان خانوار م سط اع شینتو ستند. همچنین ما  شود، از اين نوع کاالها و خدمات ه
شده توسط کارگاه ستفاده خود ) تهاي مهندسي ابزارهاي تولید  ستاندهبراي ا ساب خود(  سرمايه به ح  شكیل 

اي از دهد. در بعضااي از کشااورها ممكن اساات طیف گسااتردهشااده براي خود مصاارفي را تشااكیل مي تولید

 دهد. ي از اين نوع ستانده را تشكیل   ميهاي ساختماني در مناطق روستايي انجام شود که مورد ديگرفعالیت
هايي بايد به قیمتي معادل با قیمت فروکاالها و خدمات تول  ش در بازار ید شاااده براي خود مصااارفي ن

، به اندازه کافي در بايد از همان نوع کاالها و خدمات، د. به منظور دسااتیابي به اين قیمتگذاري شااوشارز

ل ه قیمت قابکبازار به فروش برسااد تا قیمت بازار معتبري براي ارزش گذاري به دساات آيد. در صااورتي 
زينه هاي تولید همع کل ، راه حل مناسب ارزش گذاري از طريق جي در اين زمینه وجود نداشته باشداستناد

 : استيرهاست که عبارت از جمع اقالم زآن

 ا مصارف واسطه 
 ا جبران خدمات کارکنان 

 ا مصرف سرمايه ثابت 

 ي يارانه ( هاي بر تولید منهاهاي بر تولید ) ساير مالیاتا خالص ساير مالیات
 

 ستانده غیر بازاري  -3-5
سات غیر ان ست که توسط موس ستانده عبارت از کاالها و خدمات فردي يا جمعي ا تفاعي در خدمت اين نوع 

دار تصاااادي معنيکه از نظر اقشاااود و به طور رايگان يا به قیمتي ( يا دولت تولید ميNPISHخانوارها ) 
 لیل زير تولید  ستانده به دو د شود. اين نوعکل جامعه عرضه مياي نهادي يا به ، به ساير واحدهنیست

 شود: مي
د. بنابراين نندگان وجود ندارکمیزان مصرف خدمات جمعي توسط مصرفالف ا امكان تشخیص و کنترل 

 ي که هزينههمچنین زمان دمات کرد.ها را وادار به پرداخت مبلغ معیني در مقابل ارائه اين نوع ختوان آننمي

يد با خدماتي چنین اين تولیدبنابر .بردتوان به کار هاي بازار را نمي، ساز و کار قیمتمبادالت بسیار زياد است
ت يا ساير درآمدهاي ، نظیر مالیاد و از منابعي غیر از فروش خدماتدهي شوبه طور جمعي توسط دولت سازمان

 دولت تامین مالي شود. 

سب ااااا همچنین واحدهاي دولتي و مو ست کاات غیر انتفاعي در خدمت خانوارهاس الها يا ، ممكن ا
دگان وجود دارد کننامكان دريافت بهاي خدمات از مصااارفخدماتي را تولید و به خانوارها عرضاااه کنند که 

صادي که از نظر  تر از قیمتي، آن ها را به طور رايگان يا به کميا اجتماعي لیكن به دلیل برخي مالحظات اقت

زشي يا بهداشتي دولت به خدمات آمو کنند. مثال بارز اين نوع خدمات، ارائهدار است، ارائه مياقتصادي معني
 خانوارها است. 
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صادي معني شتهقیمتي از نظر اقت ضه تولید کننده اثري ندا ست که بر میزان عر شته  يا دار نی اثر کمي دا

مقدار ر قیمتي اساات که د تقاضااا نیز تاثیر جزئي بگذارد. بعبارت ديگرود که در میزان مورباشااد و انتظار مي
ود که درآمدي ايجاد شاحتماالً براي اين منظور تعیین مي، اکند اين نوع قیمتعرضاه و تقاضاا را تعیین نمي

 آمد. صورت رايگان بودن خدمات بوجود ميکرده موجب کاهش اضافه تقاضايي شود که در 

مكان دستیابي به خدمات ، در اکثر موارد اشونداي فروش در بازار تولید نميدمات براز آنجا که اين نوع خ
رزش گذاري اين نوع ها براي اوان از قیمت آنبازاري کامالً مشاااابه با خدمات مورد بحث وجود ندارد تا بت

عني جمع اقالم ها يآن هاي تولیداز طريق جمع هزينه خدمات استفاده کرد. لذا ستانده غیر بازاري اين خدمات

 شود: زير ارزش گذاري مي
 ا مصارف واسطه 

 ا جبران خدمات کارکنان 

 ا مصرف سرمايه ثابت 
 هاي بر تولید ا خالص ساير مالیات

   ر نظر گرفته یشاااه برابر صااافر دها هم  NPISHمازاد عملیاتي خالص از فرايند تولید واحدهاي دولتي و 
 شود. مي
 

 ـ مصرف واسطه  6
دهند. دو نوع مي خدماتي را مورد اسااتفاده قرار ، کاالها ولیتي اساات که در آن واحدهاي نهاديفعا مصاارف

 مصرف کامالً متفاوت از يكديگر به صورت مصرف واسطه و مصرف نهايي وجود دارد. 
ید در آن مصرف فرايند تولهاي يك ها و خدماتي است که به صورت دادهمصرف واسطه عبارت از ارزش کاال

صرف داراييشونديم ستثناي م سرمايهه، به ا صرف  ود. کاالها و شثابت ثبت مي  اي ثابت که به عنوان م
 خدمات ممكن است در فرايند تولید تغییر شكل داده يا کامالً مصرف شوند.

ضي از داده شكل وبع ستانده ها بعد از تغییر  شكیل  ضي شوند و يگر ميداً وارد يك فرايند تولید ، مجددت بع

 شوند. ور کامل در فرايند تولید مصرف مي، به طديگر نظیر برق و اکثر خدمات
، تعمیرات مل و نقلحلوازم التحرير، ارتباطات،  ،سااوختدمات نظیر مواد اولیه، برق، آب، کاالها و خ مصاارف

 شود. ها مصارف واسطه محسوب ميآالت و امثال آنشینجزئي ساختمان و ما

 

 ثابت  ـ مصرف سرمایه7
سرمايه صرف  شي از هزينه م دارايي هاي ارت از کاهش ارزش جاري موجودي ، عبتولید ثابت به عنوان بخ

بت ا که در اثر از بین رفتن فیزيكيثا مد افتادگي عادي و حوادث معمولي در دارايي هاي تحت سااات  ، از 
ارزش دارايي هاي ثابت از  آيد.حسابداري پديد مي ه يك تولید کننده در طول يك دورهمالكیت و مورد استفاد
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ستثنايي نظیر فجايع طبیعي که به سرمايه بین رفته در اثر جنگ يا وقايع ا صرف   ثابت ندرت اتفاق مي افتد م

 . شودمحسوب نمي

 

 ـ ارزش افزوده 8
الها ي که ارزش کاگیرد. به اين معنر پرهیز از احتساب مضاعف صورت ميارزش افزوده به منظو محاسبه

سطه يك فعاکه به عنوان داده و خدماتي رايند ي يك فتاندهسخود  شود به نوبهلیت به کار گرفته ميهاي وا
ست از شود تا ارزش افزودهاي ستانده تولید بوده و الزم ا سر  ست آ ن فعالیت ک . به اين ترتیب ارزش يدآن بد

بارت از ارزش خالص ع زودهرزش مصرف واسطه است. ارزش افناخالص عبارت ارزش ستانده منهاي ا افزوده
 ثابت است.  ناخالص منهاي مصرف سرمايه افزوده

ست که حاارزش افزوده يكي از کمیت صادي ا ساب تولید و کمیت ترازهاي کالن اقت اين  کنندهصل ح

 حساب است. 
 

 ـ مازاد عملیاتي و درآمد مختلط 9
یات بر  مال خالص  کارکنان و  ید ارزش افزوده آنچهپس از کسااار مجموع جبران خدمات  باقي تول    که 

سط خانشود. اين کمیت در مورد فعالیتماند مازاد عملیاتي نامیده ميمي شود و در ميوار انجام هايي که تو
بآن به جاي به کارگیري کارکنان با مزد، اعضااااي خانوار به عنوا     ه کار مشاااغول ن کارکنان بدون مزد 

درآمد ساارمايه ( غیر  شااود زيرا در آن جبران خدمات و درآمد کارفرمايي )شااوند، درآمد مختلط نامیده ميمي

 قابل تفكیك است. 
 

 ـ انتقاالت 10
به ساااير واحدهاي  هايي را، خدمات يا داراييت که در آن يك واحد نهادي کاالهاانتقاالت مبادالتي اساا

 فت کند.هايي را دريادارايي، خدمات يا کند، بدون اين که در قبال آن، کاالهامي نهادي عرضه

 
 

 ها ها و یارانهـ مالیات11

 ها مالیات -1-11
ه صااورت نقدي و غیر هاي اجباري و بالعوض واحدهاي نهادي به دولت اساات که بپرداخت ،هامالیات

دريافت مالیات  ها از اين جهت است که دولت در مقابلیرد. اطالق صفت بالعوض به مالیاتگنقدي انجام مي

کند، هر چند که با دريافت مالیات منابع صااورت فردي به آن واحد ارائه نمي ، خدمتي را بهاز يك واحد نهادي
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، کاالها و خدماتي را براي ساير واحدها اعم از تك تك افراد داده و با استفاده از اين منابع مالي خود را افزايش

 يا کل جامعه فراهم آورد. 
 کلي تقسیم مي شوند:  ه دو دستهمالیات ها ب

 ا مالیات بر تولید و واردات 

 ، ثروت و غیره ا مالیات جاري بر درآمد
 

 مالیات بر تولید و واردات  -1-1-11
د يا به مصااارف شااونته مي، فروخشااوندلید ميهايي هسااتند که در زماني که کاالها و خدمات تومالیات
ساانتي  منطبق با واژه بر تولید و وارداتگیرد. مالیات شااوند تعلق ميرسااند و يا از خارج وارد ميديگري مي

سابهاي مالیات ستم ح سی ست که در  ستقیم ا سابق به کار برده ميغیر م ات بر تولید و شد. مالیهاي ملي 
 شوند. تر تقسیم ميدات به دو گروه جزئيوار

 ا مالیات بر محصول 
 ا ساير مالیات بر تولید 

  اي اراي اهمیت ويژهانواع ارزش گذاري ها دجدا کردن مالیات بر محصااول از ساااير مالیات بر تولید از نظر 

 شود: نوع مالیات به طور مختصر بیان مياست. در زير هر يك از دو 

ورت مبلغ صاا، مالیات تعلق گرفته بر يك واحد کاال يا خدمت اساات که به الف ااااا مالیات بر محصااول
صي براي  شخ صي از قیمت يك واحد کم شخ صد م شده تعیین اال يا خدمت مبادلهر واحد مقدار کاال يا در ه 

 شود. انواع مالیات بر محصول به شرح زير مي باشد: مي

دمات اساات که در ، مالیات تعلق گرفته بر کاالها و خ( VATااااا مالیات از نوع مالیات ارزش افزوده ) 
 هايي پرداختگردد ولي نهايتاً کل آن توساااط خريدار ناخذ ميهاي اقتصاااادي ف توساااط بنگاهمراحل مختل

 شود. مي
نگام عبور از ه، عبارت از مالیات تعلق گرفته بر کاالهاساات که اااااا مالیات و حقوق گمرکي بر واردات

الیات تعلق مشااود. اين نوع مالیات همچنین شااامل ا مرزهاي اقتصااادي قابل پرداخت ميمرزهاي گمرکي ي
 مي شود.  گرفته بر خدماتي است که توسط تولید کنندگان غیر مقیم به واحدهاي نهادي مقیم ارائه

نگام ارج مي شوند و ه، مالیات تعلق گرفته بر کاالهايي است که از قلمرو اقتصادي خا مالیات بر صادرات

که به ر خدماتي است د. اين نوع مالیات همچنین شامل مالیات تعلق گرفته بشوخروج از مرز قابل پرداخت مي
 شود. واحدهاي غیر مقیم ارائه مي

ات تعلق خدم و، واردات و صااادرات مالیات هايي هسااتند که بر کاالها به طور کلي مالیات بر محصااول

 باشند. ل پرداخت ميکاال يا ارائه خدمت قاب گیرند و در اثر تولید، فروش، انتقال، کرايهمي
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اشتغال به  اهي در نتیجهگیرد که هر بنگر ميهايي را در ب، کلیه ي مالیاتهاي بر تولیدب اا ساير مالیات
صول (تولی ست. اين نوع مالیات، موظف بد ) به غیر از مالیات بر مح سود يا مالیات ، ماله پرداخت آن ا یات بر 

ساير درآمدهاي دري سط بنگاهبر  شده تو صرف گیرد را در بر نمي افت  ست که  سودنو مالیاتي ا دهي ظر از  

ه شااده در فرايند گرفت هاي ثابت و نیروي کار به کار، دارايي، نظیر مالیات بر زمینرداخت اسااتتولید قابل پ
 . ها و مبادالت ويژهتولید يا فعالیت

 

 مالیات بر درآمد  -2-1-11
هاي ملي سابق است که در سیستم حساب« مستقیم » هاي ، مالیاتسنتي روت و غیره منطبق با واژهث

، مالیات بر هارکتشاااشااخاص ، مالیات بر درآمد شااد. اين مالیات ها شااامل مالیات بر درآمد به کار برده مي
 باشد. ثروت و امثال آن مي

 

 ها یارانه -2-11
ست که هاي هاي جاري و بالعوض واحدهاي دولتي به بنگاهيارانه، پرداخت صادي ا ساس میزان باقت ر ا

يا وارد شده توسط آنها  ه، فروخته شدارزش کاالها يا خدمات تولید شده ها و يا مقدار ياآنهاي تولیدي فعالیت

شده تعلق گیرتعیین مي ست بر تولیدات داخلي يا بر کاالهاي وارد  د. در مورد تولید داخلي شود. يارانه ممكن ا
ست به منظو شتن بر ارزشيارانه ممكن ا شده  ر تحت تاثیر قرار دادن سطح تولید يا تاثیر گذا تولیدات فروخته 

، به اين کندید عمل ميل يا مالیات بر توليا جبران زيان آن ها پرداخت شود. يارانه بر عكس مالیات بر محصو

نهايي تعلق  کنندهرفمصاا الیات اساات. يارانه به ترتیب که تاثیر آن بر مازاد عملیاتي در جهت مخالف تاثیر م
اعي ياي تامین اجتمهاي مساااتقیم دولت به خانوارها انتقاالت جاري بوده و به عنوان مزاگیرد لذا کمكنمي

آن ها يا جبران  مايهها براي تامین مالي تشكیل سرهاي دولت به بنگاه شوند. همچنین يارانه، کمكتلقي مي

 گیرد. بر نميه به دارايي سرمايه را در هاي وارد شدخسارت
 کلي تقسیم مي شود:  ها به دو دستهرانه مشابه مالیاتيا

 ا يارانه بر محصول 

 ا ساير يارانه بر تولید 
ارزش گذاري جريان  ها از ديدگاهر يارانه بر تولید همانند مالیاتجدا کردن يارانه بر محصاااول از سااااي

خدمت تولید شده  کاال يا اي است که بر يك واحدمي باشد. يارانه بر محصول يارانهمحصوالت حائز اهمیت 

يك کاال ي از گیرد و به صورت مبلغ مشخصي براي يك واحد مقدار کاال يا به صورت درصد مشخصتعلق مي
ساييا خدمت،  ست.  ست  ر يارانه بر تولید عبارت از کلیهقابل پرداخت ا ر اثر هاي مقیم دبنگاه هکيارانه هايي ا

 کنند غیر از انواع يارانه بر محصول.يافت مياشتغال به تولید در
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 ـ جبران خدمات کارکنان 12
نگاه به جبران خدمات کارکنان عبارت اسااات از کل اجرت نقدي و غیر نقدي قابل پرداخت توساااط ب

رکنان بر ت کاحسااابداري معین اساات. جبران خدما هکارکنان خود براي جبران کار انجام شااده در يك دور
انجام داده شده  قابل کارشود يعني اجرت تقدي يا غیر نقدي است که کارکن در مگرفتن ثبت مياساس تعلق 

ستحق دريافت آن مي در دوره ار يا همزمان با آن يا شود اعم از اين که اين اجرت قبل از انجام کمورد نظر م

ت نگرفته پرداختي صور مقابل آنکار داوطلبانه را که در شده باشد. جبران خدمات کارکنان، بعد از آن پرداخت 
 گیرد.باشد در بر نمي

 

 ـ مصرف نهایي خانوار 13
ين که در داخل امصرف کاالها و خدمات توسط خانوارهاي مقیم است اعم از  مصرف نهايي خانوار هزينه

 قلمرو اقتصادي يا در خارج از آن صورت گرفته باشد. 
شود نكات زير سوب ميي مصرف نهايي خانوار محها، هزينهآن تهیه ر مورد کاالها و خدماتي که هزينهد

 : قابل ذکر است
به  ونتيدمات سكخ است که توسط مالك آن براي ارائه ااا منزل مسكوني خانوار به دلیل اين که کااليي

سرمايه، اآن ) خريد تهیه شود، هزينهکار گرفته مي شكیل  سوثاب حداث يا ايجاد آن ( ت شده و در ت مح ب 

ه و در مورد ر، مبلغ اجاكونتي که در مورد خانه هاي اجاريشااود. ارزش خدمات ساارف نهايي منظور نميمصاا
 شود. زينه مصرف نهايي خانوار محسوب ميي احتسابي است ههاي ملكي اجارهخانه

ها باشیاي گران ثابت است. مصرف نهايي نبوده و تشكیل سرمايهبها نیز اشیاي گران ي تهیهاااا هزينه

گ ها و فلزات بها و جواهرات طراحي شااده از اين ساان، ساانگ ها و فلزات گرانعمدتاً شااامل کارهاي هنري
 هستند. 

اي صورت گرفته هرفع نیازهاي شخصي اعضاي خانوار و نه هزينه  در مصرف نهايي خانوار فقط هزينه ا

 براي مقاصد شغلي منظور مي شود. 
بران خدمات غیر ج وار از محل اشتغال اعضاي خود و به عنواناااا برآورد ارزش کاالها و خدماتي که خان

 شود.کند در مصرف نهايي منظور مينقدي دريافت مي

رکتي که توسط اااا ارزش احتسابي کاالها و خدمات تولید شده توسط خانوار به عنوان يك بنگاه غیر ش
 شود. هزينه مصرف نهايي خانوار تلقي مي شودانوار نیز مصرف ميهمان خ

سطه سابي خدمات وا صیص گرياااا ارزش احت ستا FISIMهاي مالي و خدمات بیمه پس از تخ  ندهو 
 شود. نوان مصرف نهايي خانوار محسوب ميخدمات بیمه به خانوار به ع
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ايي خانوار نوان مصرف نهاااا ارزش احتسابي خدمات سكونتي خانوارهاي مالك منزل مسكوني خود به ع
 شود. منظور مي

صي هزينهتعمیرات جزئي و  اااا هزينه شخ سكوني  صرف نهايي منظور ن نگهداري منازل م شده و به م

 شود. سطه بخش امالک و مستغالت تلقي ميعنوان مصرف وا
 يي خانوار منظور اير آن مصااارف نها، گذرنامه و نظهاي خانوار براي انواع جواز، گواهینامهداختاااااا پر

  شود.مي

 

 ـ مصرف نهایي موسسات غیر انتفاعي در خدمت خانوارها 14
 و خدمات تشكیل موسسات غیر انتفاعي نهادهاي قانوني يا اجتماعي هستند که به منظور تولید کاالها

ها را تاسیس، تامین ه آنکاحدهايي نیست ، سود يا ديگر عوايد مالي براي وها منبع درآمدشوند ولي تولید آنمي
شود ولي  کسري درآمد است منجر به مازاد ياها ممكن هاي تولیدي آنکنند. درعمل فعالیتمي مالي يا کنترل

، واحدهاي ن موسساتگیرد. طبق اساسنامه ايهاي نهادي ديگر تعلق نميبه واحدهیچ نوع منفعتي توسط آن ها 
هیم باشند. به همین سآيد مي ها حق ندارند در سود يا درآمدي که به وجودي آنکنندهنهادي موسس يا کنترل

 ها معاف هستند. ت غالباً از پرداخت انواع مالیاتدلیل اين نوع موسسا

دماتي را به طور ، موسسات غیر انتفاعي هستند که کاالها و خات غیر انتفاعي در خدمت خانوارهاموسس
ين موسسات به طور کلي د. اکنني دار نیست به خانوارها ارائه ميرايگان يا به قیمتي که از نظر اقتصادي معن

ر بعضي موارد کاالهايي ددهند تا خدماتي ) که گروه هايي از افراد تشكیل مي دو نوع هستند. نوع اول موسساتي

حق الي موسسه بوسیله مشود و تامین موالً رايگان ارائه مي( را به نفع اعضا خود ارائه کنند. اين خدمات مع
لمي يا موسسات شامل جوامع عگیرد. اين قبیل اعضا صورت مي ظم پرداخت شده توسطهاي منعضويت

اي ورزشي، هجوامع مذهبي و باشگاه ،تخصصي، احزاب سیاسي، اتحاديه هاي کارگري، کلیساها و مساجد

کنترل و تامین  باشند. احزاب سیاسي در کشورهاي تك حزبي که توسط دولتمي، فرهنگي و اجتماعي تفريحي
 شوند. در بخش دولت طبقه بندي ميهمیشه  مالي مي شوند

، نیكوکاري هداشتيبخانوارها عبارت از موسسات خیريه، آموزشي،  نوع دوم موسسات غیر انتفاعي در خدمت

و غیر ز هداياي نقدي ا ها عمدتاًآن شوند و منابع ماليبراي مقاصد بشر دوستانه ايجاد ميو امداد است که 
 شود. ات خارج از کشور تامین مييا موسس، دولت هانقدي مردم، شرکت

، حاصل ايي دولتمصارف نه عي در خدمت خانوارها مانند هزينهمصارف نهايي موسسات غیر انتفا هزينه

ت اين موسسا اندهسات مزبور است. ستموس ش کاالها و خدمات از ارزش ستاندهتفاضل دريافتي ناشي از فرو
 شود. ، حاصل ميهانتولید آ هزينه از جمع اقالم تشكیل دهندههاست آن که برابر ارزش خدمات ارائه شده
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 ـ مصرف نهایي دولت 15
  شود: مي يجادابه دو صورت زير هاي مصرف نهايي دولت بر روي طیف وسیعي از کاالها و خدمات هزينه

 : غیر بازاريالف ـ هزینه هاي مربوط به تولید ستانده 
انوارها به طور راي خکاالها و خدماتي است که توسط واحدهاي دولتي ب ي تولید، هزينههااين نوع هزينه

هاي نهايي دولت را ههزين شود. بخش عمدهدار نیست فراهم مياقتصادي معني تي که از نظررايگان يا به قیم
بازاري تولید هاي غیر دهستان ها برابر است با ارزش احتسابيدهد. ارزش اين هزينهها تشكیل مياين نوع هزينه

تسابي خدمات ارائه اح روش کاالها و خدمات. ارزش ستاندهشده توسط دولت منهاي ارزش هرگونه دريافتي از ف

د يعني مصارف هاي تولیينههز  از طريق حاصل جمعشده توسط دولت همان گونه که قبالً نیز تشريح شد، 
 شود. گیري ميندازهاي ثابت ید و مصرف سرمايهتولهاي بر واسطه، جبران خدمات کارکنان، خالص ساير مالیات

دار قتصادي معنياها از نظر کاالها و خدماتي باشد که قیمت آنهاي دولت ممكن است از فروش دريافتي

نظر اقتصاادي  قیمت آن ها از نیسات يا از فروش تعداد معدودي از کاالها و خدماتي حاصال شاده باشاد که
 دار است. معني

 هاي مربوط به تولید کاالها و خدمات توسط تولید کنندگان بازاري : ب ـ هزینه
وارها قرار دهد. نقش ممكن است دولت کاالها و خدماتي را خريداري کرده و به طور رايگان در اختیار خان

 ها به خانوارها بهنخريد کاالها و خدمات و توزيع آ واحدهاي دولتي در اين رابطه محدود به پرداختي بابت
شد.  واحدهاي دولتي در اين حالت هیچ گونه عملیاتي بر چنین کاالها  روي صورت انتقاالت غیر نقدي مي با

ه عنوان ها و خدمات بهاي ايجاد شده توسط دولت براي خريد اين نوع کاالدهند و هزينهو خدماتي انجام نمي

 شود.مصرف نهايي تلقي مي
 

 ثابت ناخالص  ـ تشكیل سرمایه16
شكیل  صیل دارايي هاي ثابت توسط  سرمايهت ست از ارزش کل تح کنندگان لیدتوثابت ناخالص عبارت ا

ي ارزش آنچه ضااافهحسااابداري معین، به ا طول يك دورههاي ثابت درنتقال رايگان داراييمنهاي فروش يا ا

 ،هاي ثابتيضااافه شااده اساات. داراي، اارزش دارايي هاي ثابت تولید نشاادهکه توسااط واحدهاي نهادي به 
مده و به طور آهاي ملموس و غیر ملموسااي هسااتند که از يك جريان تولید به عنوان سااتانده بدساات دارايي

ستمر و مداوم در فرايند ت شتر ولیدات ديگر براي دورهم سال به کزماني بی  شوند. بدين ترتیبه ميارگرفتاز يك

 شوند. وس تقسیم ميهاي ثابت غیر ملماييو دارهاي ثابت ملموس هاي ثابت به دو دسته کلي دارايي دارايي
 هاي ثابت ملموس عبارتند از : تشكیل سرمايه دارايي اقالم عمده

 هاي مسكوني و ساير بناها ا تشكیل سرمايه در ساختمان

 ا تشكیل سرمايه در ماشین آالت و تجهیزات 
 ا تشكیل سرمايه در دارايي هاي پرورش داه شده 
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 هاي ملموس داراييا تعمیرات اساسي 
 هاي ثابت غیر ملموس عبارتند از : ي داراييتشكیل سرمايه اقالم عمده

 ايي هاي تولید نشده مانند زمین ا هزينه هاي انتقال دار

 اي فزارهاي رايانها ابداع نرم ا
 اصلي آثار ادبي، هنري و غیره  ا ابداع نسخه هاي

 ا فرايند انجام اکتشافات ملي 

  :ثابت بشرح زير است ارزش تشكیل سرمايه دهنده اجزاي تشكیل
 الف ا ارزش دارايي هاي ثابت خريداري شده 

 پاياپاي  ي ثابت بدست آمده از طريق مبادلههاب ا ارزش دارايي

 هاي ثابت دريافت شده به صورت رايگان پ ا ارزش دارايي
ش کار در جريان ها شامل ارزدارايي ه به حساب خود که اين نوعهاي ثابت تولید شدت اااا ارزش دارايي

 باشدساخت نیز مي

 هاي ثابت موجود ث ا ارزش فروش دارايي
 پاياپاي واگذار شده باشد اي ثابت موجود که از طريق مبادلههج ا ارزش دارايي

 هاي ثابت که به طور رايگان واگذار شده باشد چ ا ارزش دارايي
یت تولید و يا رفاي که باعث افزايش ظقابل مالحظه توسااعه ، بازسااازي و ياخ ااااا ارزش هر نوع تعمیر

 شود. دهي دارايي موجود ميافزايش عمر خدمت

 ي زير حاصل خواهد شد: ز رابطهي ثابت ناخالص ارزش تشكیل سرمايهبه اين ترتیب ا
خ  فه رديفي چ باضاهاي الف الي ت منهاي حاصل جمع اقالم رديف هاي ث الحاصل جمع اقالم رديف

هاي انتقال زينههاي حمل و نقل، نصااب و ساااير ههزينه شااامل کلیههاي ثابت موجود دارايي . ارزش خريد

 از کساار هر نوع هاي ثابت بعدباشااد، در حالي که فروش داراييمتقبل شااده از طرف خريدار نیز مي مالكیت

 شود. گذاري ميتقال مالكیت توسط فروشندگان ارزشان هزينه
 ايي سرمايهسرمايه گذاري در کاالها هاي ملي تشكیل سرمايه ناخالص همان مفهومحسابدر سیستم 

ه اي تولید شدي سرمايهکاالهااي فقط سرمايه گذاري در کاالهاي سرمايه برند.دانان بكار مياست که اقتصاد
شینرا در بر مي شامل ما ساختمان،آالتگیردکه  صلي آثار هنريجاده ،  سخه ا ساير او غیره  ، ن ست. زمین و 

قط میزان اضافه شده فشوند و نمي حساب آوردههشوند در تشكیل سرمايه بهايي که مجدداً تولید نميدارايي

شود. حسوب ميمخالص زمین و غیره تشكیل سرمايه نا، حصارکشي دورها نظیر تسطیح اراضيراييبه اين دا
سرمايه شكیل  ضا ت شده به ناخالص میزان ا ساختمانفه  سرمايه  وجودي انبار يا به ، تجهیزات و مهاموجودي 

 کند. گیري ميتولید کاالها را اندازه عبارت ديگر میزان اضافه شده به ظرفیت
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بعنوان سرمايه  ل اقتصادکهاي تولید نشده در يك کارگاه يا بنگاه يا در يي، منابع طبیعي و ساير دارازمین

ساب آورده مي سابشود ولي در به ح ستم ح سرمايه ناخالص مهاي ملي اقالم فوسی شكیل  سوب ق ت ح
هاي اري در کاالذگهاي تولید نشااده بعنوان ساارمايه اري بازرگاني زمین و ساااير داراييشااود. در حسااابدنمي

حساب هطح ملي بسشود. در ايه گذاري ثبت نميشود ولي در حسابداري ملي به عنوان سرماي ثبت ميسرمايه

سرمايه گذاري در کاالهاي اوردن داراييآوردن يا نی شده تاثیري در ارزش  اي ندارد زيرا رمايهس هاي تولید ن
صادي يا  سط يك واحد اقت صادي ديگر جبران ميفروش اين دارايي ها تو  در بین عموم شود.خريد واحد اقت

سب ومردم صاحبان ک سرمايه گذاري خ، خانوارها و  ساب آن دریلي وسیع تر از مفهوم کار مفهوم  هاي ملي ح

هاي مالي نظیر اراييهم شامل سرمايه گذاري در د هاي تولید شده و تولید نشده واست زيرا هم شامل دارايي
 باشد. مي اوراق قرضه

 

 ـ تغییر موجودي انبار 17
ست از داراييم شده به وجودي انبار عبارت ا ي جاري يا ر دورهصورت کاالها و خدماتي که دهاي تولید 

ستفاده دي قبل به منظور فروشورهد صارف در دوره، ا ساير م ن شوند. ايهداري ميهاي بعد نگير تولید و يا 
ساختموجودي شامل مواد و ملزومات، کار در جريان  شده و کاالهاي ها  ساخته  ه منظور فروش ب، کاالهاي 

شد. ارزش تغییر موجودي انبارمجدد م صورت ارزش موجودي انبار ي با شده توس، به  صیل  منهاي  ط بنگاهتح
 شود. ي حسابداري ثبت ميارزش مصرف آن در طول دوره

 

 ـ صادرات و واردات 18
اي مقیم به ، توساااط واحدهماتي تهاتري و يا اهداي کاالها و خدصاااادرات عبارت از فروش، معامله

، توسااط ها و خدماتاهداي کاالهاتري و يا ي تم اساات. واردات نیز عبارت از خريد، معاملهواحدهاي غیر مقی
 واحدهاي غیر مقیم به واحدهاي مقیم است. 

 

 ها ـ انواع قیمت19
 هاي ملي سه نوع ارزش گذاري تعريف شده است که عبارتند از: در سیستم حساب

 ، قیمت تولید کننده و قیمت پايه ت خريدارقیم
 

 قیمت خریدار  -1-19
سط خريدار، مبلقیمت خريدار ست که تو شده پرداخت مي غي ا شود تا يك واحد کاال يا خدمت خريداري 

مشااابه کساار  از هرگونه مالیات بر ارزش افزوده يا مالیات ل مورد نظر او تحويل داده شااود غیردر زمان و مح
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لي است که توسط خريدار حمل و نق يدار يك کاال شامل هر گونه هزينه. قیمت خرشدني ) در صورت وجود(
 کاالي خريداري شده در زمان و محل مورد نظر او تحويل داده شود.  شود تاپرداخت مي

 

 

 قیمت تولید کننده  -2-19
تي که به ال يا خدمکننده از خريدار اسااات براي يك واحد کاقیمت تولید کننده، مبلغ قابل دريافت تولید

در صورت  سر شدني )مشابه کاست منهاي هر نوع مالیات بر ارزش افزوده يا مالیات عنوان ستانده تولید شده 

يدار فاکتور شااده رخي حمل و نقلي را که توسااط تولید کننده به طور جداگانه براي . اين قیمت هزينهوجود(
 گیرد. باشد، در بر نمي

 قیمت پایه  -3-19
خدمتي که به عنوان  ، از خريدار اسااات براي يك واحد کاال ياقیمت پايه، مبلغ قابل دريافت تولید کننده

ضاافه هر نوع يارانه ، به امنهاي هر نوع مالیات قابل پرداختتانده تولید شاده اسات ) قیمت تولید کننده ( سا
. قیمت ت بر محصااول (اگیرد) مالیفروش تعلق مي قابل دريافت بر آن واحد کاال يا خدمت که در اثر تولید يا

  شاااده باشاااد، در بر  يدار فاکتوربراي خرکننده را که به طور جداگانه توساااط تولیدحمل و نقلي  پايه هزينه

 گیرد. نمي
 رابطه توصیفي بین سه نوع ارزش گذاري مزبور به شرح زير مي باشد: 

 هاي بازرگاني و حمل و نقل ننده = قیمت خريدار منهاي افزودهکقیمت تولید

 کننده منهاي خالص مالیات بر محصول قیمت پايه = قیمت تولید
االهاست که از کانال کننده عمدتاً مربوط به کاالهاست زيرا فقط کو قیمت تولید وت بین قیمت خريدارتفا

قل هساااتند، نمل و توزيع عمده فروشاااي و خرده فروشاااي عبور مي کنند و داراي افزوده هاي بازرگاني و ح

 شوند.ي تولید مصرف ميخدمات عمدتاً در لحظه
 

 ـ ارزش گذاري 20

 ارزش گذاري ستانده  -1-20
سابارزش ستم ح سی شده در  شنهاد  ستانده به ترتیب ارجحیتهاي گذاري پی مت پايه و ، قیملي براي 
م ارد در صااورت عددکننده اساات. با وجود امتیازاتي که قیمت پايه نساابت به قیمت تولید کننده قیمت تولید

 کننده براي ستانده پیشنهاد شده است. گذاري به قیمت پايه، قیمت تولیدامكان ارزش

 ارزش گذاري مصارف واسطه و مصارف نهایي  -2-20
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سطه و  صارف وا صارف کاالها و خدمات اعم از م صارف نهايي به قیمت خريدار تمامي م گذاري  رزشام

شامل افزوده هاي حمل و نقل و بازرگاني و مالیات منهاي يارامي نه ) غیر از مالیات بر شود يعني قیمیتي که 
 ارزش افزوده ( است. 

 

 

 ارزش گذاري ارزش افزوده  -20 -3
رد. از آن جا که گذاري دو جريان ستانده و مصارف واسطه بستگي داگذاري ارزش افزوده به ارزشارزش

ر رد استفاده دهاي موابراين ارزش افزوده بر اساس قیمتکل مصارف واسطه همیشه قیمت خريدار است، بن
گذاري ارزش اساااس دو نوع قیمت ي ناخالص برافزودهشااود. بدين ترتیب ارزش گذاري ميسااتانده ارزش

 شود: مي
واسطه به قیمت  اااا ارزش افزوده به قیمت پايه که عبارت است از : ستانده به قیمت پايه منهاي مصرف

 خريدار 
اسطه منهاي مصرف و کنندهه قیمت تولیدکننده که عبارت است از ستانده با ارزش افزوده به قیمت تولید

ي زش افزودهلیات بر محصااول به کل ار، خالص مابه قیمت بازار  GDPي خريدار براي محاساابهبه قیمت 
 شود. بخش ها تخصیص داده شود( اضافه ميناخالص به قیمت پايه ) بدون اين که به 

شد براي  شده با سبه  ستانده و در نتیجه ارزش افزوده به قیمت تولید کننده محا سبه ماگر  به  GDPحا
( ) در صاااورت وجود  VATتنها بايد مالیات منهاي يارانه بر واردات و مالیات بر ارزش افزوده )  قیمت بازار

هاي ملي به ابسآن ( اضافه شود. هر چند مفهوم ارزش افزوده به قیمت عوامل به طور صريح در سیستم ح

( ات)منهاي يارانهالیم کردن سايرفزوده به قیمت عوامل از طريق کسر، با اين حال ارزش اکار برده نشده است
ارزش افزوده به  ل مي شااود. لیكن به داليلي محاساابهارزش افزوده ناخالص به قیمت پايه حاصاابر تولید از

 قیمت عوامل در سیستم حساب هاي ملي جديد توصیه نشده است. 

 

 ارزش گذاري صادرات و واردات  -20 -4
ه است. براي هاي ملي براي ارزش گذاري صادرات و واردات قیمت واحدي پیشنهاد شدسیستم حسابدر 

( C.I.Fها قیمت ساایف )ردات به تفكیك بخش( و براي وا F.O.Bصااادرات و کل واردات قیمت فوب ) 
ست شده ا شنهاد  سیف، در هزينهپی شور ي حمل و نقل و بیمه بی. تفاوت بین قیمت فوب و قیمت  ن مرز ک

 ود. شسیف و فوب به صورت زير تعريف مي هايکننده است. قیمتو مرز کشور وارده صادر کنند

سیف ست که در مرقیمت  شور وارد کننده تحويل داده مي، قیمت کاالهايي ا یمت خدماتي شود يا قز ک
مرکي يا ساااير گر نوع حقوق شااود، قبل از پرداخت هکننده ارائه ميي مقیم کشااور وارداساات که به واحدها

  کننده .ي و حمل و نقل در داخل کشور واردهاي بازرگاندوهاي بر تولید يا افزمالیات
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ت اعمال   بادالت مربوط به صاااادراقیمت فوب معادل قیمت خريدار در نظر گرفته مي شاااود که در م
شود تا کمي سط وارد کننده پرداخت  ست که بايد تو شابه قیمت خريدار ا مرز االها را در شود. قیمت فوب م

ات صادرات يا دريافت ي حمل کننده و پس از پرداخت هر نوع مالیر کننده بعد از بارگیري در وسیلهکشور صاد

بادالت ود که در ماي در نظر گرفته مي شگیرد. قیمت سیف مشابه قیمت پايه هر نوع تخفیف مالیاتي تحويل
ولید کنندگان تشااده توسااط  خدمات تولیدشااود و معادل قیمت پايه ي کاالها و مربوط به واردات اعمال مي

کاال يا خدمت  باشااد. ارزش گذاري يك کاال يا خدمت وارد شااده که معادل قیمت تولید کننده يكمقیم مي

مالیاتي هر نوع  ، برابر حاصل جمع قیمت سیف و حقوق گمرکي ياشده توسط تولید کنندگان مقیم استتولید 
کننده و قیمت مت تولیدگیرد. اين تساوي بین قیالي وارد شده تعلق ميکننده به کااست که در مرز کشور وارد

 سیف باضافه مالیات ها و حقوق گمرکي بر واردات نیز بر قرار مي باشد. 

 

 ( FISIMهاي مالي ) -ـ ستانده احتسابي واسطه گري21
-سیستم حساب ر( که دfisim« ) مستقیم گیري شده به روش غیرهاي مالي اندازهگريخدمات واسطه» 

تي ) عمدتاً سود وام ( و شد، از ما به التفاوت درآمد دارايي درياف، کارمزد احتسابي نامیده مي1968 هاي ملي
، کارمزد 1968ل هاي ملي سار سیستم حسابشود. دميتي ) عمدتاً سود سپرده ( حاصلدرآمد دارايي پرداخ

 ي با ستاندهي يك بخش فرضعنوان مصرف واسطه هاي مالي، بهگرياحتسابي محاسبه شده در بخش واسطه

احتسابي  کارمزد قمر معادل ايي ارزش افزودهشد. به اين ترتیب اين بخش فرضي داراصفر در نظر گرفته مي
قمي معادل کارمزد رهاي اقتصادي ي بخشمجموع ارزش افزودهدرکل اقتصاد از  با عالمت منفي بود، درنتیجه

  شد.احتسابي کسر مي

احتسابي  زيرا کارمزد ي برخورد با کارمزد احتسابي مورد بازنگري قرار گرفته است.در سیستم جديد، شیوه
شته فعالیت ها مي نه تنها سطه ي ر صرف وا شي از م شد بلكه بخ صرف کنندبا صارف نهايي م  گان خدمات م

 دهد. هاي مالي را نیز تشكیل ميگريطهواس

ها بهره مند بانك نیز به طريق مختلف از خدمات، خانوارها فعالیت ها ، عالوه بر رشاااتهمثال به عنوان
شته فعالیت مي سطه يك ر صرف وا سابي به عنوان م ضي و عدم فشوند. لذا منظور نمودن کل کارمزد احت ر

شي از آن به صیص بخ سطه تخ صرف کنندگان نهايي خدمات وا صول شود محگري هاي مالي، موجب ميم

بايد مي  زد احتسابي که ، زيرا به اين ترتیب بخشي از کارمز میزان واقعي آن برآورد شودتر اناخالص داخلي کم
هاي ملي سابح به تقاضاي نهايي تخصیص داده شود در آن منظور نمي شود. به اين دلیل در سیستم جديد 

شنهاد مي سابي محاسبه شده عالوه بر مصرف کنندگان واسطه به مصرف کپی نندگان نهايي شود کارمزد احت

 شود.ائه مينیز براي تخصیص آن ارنیز تخصیص داده شود و به تبع اين پیشنهاد ضوابط و معیارهايي 
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 ـ ستانده بیمه 22
سات در مقابل ارائه اين موس ، به ازاء هر بخش از خدمات خود مستقیماً دريافتي ندارند.اگرموسسات بیمه

تانده خدمات ها ساااکردند، دريافتي آناي معادل آن خدمت دريافت ميزحمههر بخش از خدمات خود حق ال

مستقیم از طور غیر ، بايد بهکه داراي دريافتي مستقیم نیستند شد. ستانده اين نوع موسساتبیمه محسوب مي
ششرکت هايها و کل دريافتيختيطريق کل پردا سرمايهاي بیمه که درآمد ايجاد  گذاري ذخاير فني هده از  

کنند. اول اين ير فني ميذخاد ها را نیز در بردارد، محاسبه شود. موسسات بیمه به چند دلیل مبادرت به ايجاآن

اقي رخ ر قبل از اين که اتفگبیمه  کند، بنابراين قرارداد دريافت مي گر حق بیمه را در ابتداي دورهکه، بیمه
ي زماني قات وقفهکه، گاهي اوکند. دلیل ديگر اينداخت خسااارت باشااد مبلغي دريافت ميدهد و متعهد به پر

هاي بیمه مورد د. به عالوه شاارکتاي بین رخ دادن يك اتفاق و پرداخت خسااارت آن وجود دارقابل مالحظه

 هاي زندگي بايد ذخاير قابل مالحظه اي را به صورت ذخاير فني نگهداري کنند. بیمه
مالي نظیر غیر وهاي مالي شود توسط موسسات بیمه در داراييذخاير فني که به داليل باال تشكیل مي

سطح  اي در تعیینحظهها، تاثیر قابل مالگذاريدرآمد حاصل از اين سرمايه شود.گذاري ميمستغالت سرمايه
، ملي هايابترتیب طبق پیشنهاد سیستم جديدحسينهاي دريافتي توسط موسسات بیمه دارد. بدحق بیمه

خدمات بیمه  تاندهس هاي مكمل در محاسبهصورت حق بیمهها نیز به گذارينوع سرمايهمد حاصل از اين درآ

آيد. مي دسته بحسابداري  رابطهکل خدمات بیمه از حاصل يك اندهکلي ارزش ستشود. به طورمنظور مي
 شود. حسابداري ذيالً توضیح داده مي عناصر اين رابطه

 

 الف ـ حق بیمه هاي واقعي دریافت شده 
سمت ست از آن ق هاي قبل ا دورهيجاري و  هاي دريافتي در دورهاز حق بیمه اين نوع حق بیمه عبارت ا

هايي که ق بیمهحا ها بها با حق بیمهدهد. اين حق بیمهط به دوره مورد بحث را پوشااش ميکه ريسااك مربو
سابداري پرداخت مي عمالً در دوره شي از دورهشود بح ست زيرا فقط بخ ست در  قرارداد رابر نی بیمه ممكن ا

 حسابداري مورد نظر قرار گیرد.  دوره

دهد، شاااش ميبعد را پوهاي ي جاري که ريساااك دوره يا دورهحق بیمه هاي دريافتي دردورهاين بخش از 
سمتي از ذخاير فني را ت ساويدهد بنابراين کل حق بیمهشكیل ميق شده م سب  هاي حق بیمه هاي واقعي ک

  هاي بعد است.خاير مربوط به حق بیمه هاي دورهذدريافتي منهاي ارزش تغییرات 

 

 ب ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاري ذخایر فني 
گذاري ها سااازماندهي و ساارمايهتیار موسااسااات بیمه بوده و توسااط آناخبا وجود اين که ذخاير فني در 

سوب ميگذهشود، لیكن اين ذخاير دارايي بیممي صل ازشود. بنابرايناران مح گذاري ذخاير سرمايه ، درآمد حا
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 گذاران اين درآمد را دريافت وشاود گويي که بیمهو طوري عمل مي شاودگذاران نسابت داده ميفني به بیمه
 گردانند. هاي مكمل به موسسات بیمه بر ميهسپس به صورت حق بیم

 ج ـ خسارت هایي که موسسات بیمه در طي دوره ي حسابداري مدیون به پرداخت آن

 هستند 
یزان خسارت آن فتد و ماي اتفاق مي اشوند که حادثهه وقتي مديون به پرداخت خسارت ميموسسات بیم

 شود. ارزيابي مي

 دـ تغییرات در ذخایر فني بیمه ي زندگي 
صاص ذخ شامل اخت سرمايهاين تغییرات  شكیل مبلغ  شده مطابق اير بیمه براي ت ه رارداد بیمقي تعهد 

ست. اين ذخاير عمدتاً به بیمه شود ولا ضيهاي زندگي مربوط مي  ست در مورد بع هاي غیر از بیمه ي ممكن ا

 . زندگي هم صادق باشد

 هـ ـ بیمه هاي مجدد ) اتكایي ( 
الزم اسطه بیمه دارد ستانده و مصارف و اي در محاسبهمه هاي مجدد ) اتكايي ( سهم عمدهاز آنجا که بی

ف عمل بیمه را انجام راه مختل برخورد با آن نیز مختصراً توضیح داده شود: شرکت هاي بیمه از دو است شیوه

ايي ( که نوعي از ي مجدد ) اتكي خارج از بخش بیمه و ديگري بیمهدهامساااتقیم با واح دهند يكي بیمهمي
ست که در آن عمل بیمه با واحدهاي طبق شده در بخش بیمه انجام ميبیمه ا صورت ه دگیرد که بندي  ر اين 

ست يك طرف بیمه شند. بیمهممكن ا شرکت ، واحدهاي غیر مقیم با شده بین  مقیم  بیمه هايمجدد انجام 

هاي رف و شرکتطشود چرا که عملیات بیمه مستقیم بین بیمه گذاران از يك ه حساب آورده نمييك کشور ب
مه از طرف ديگر بدون در نظر گرفتبی يك طرف ن بیمه مجدد، منظور مي،  مهبشاااود. لیكن وقتي  مجدد  ی

س سات بیمه مقیم با مو س ست ) بیمه اتكايي بین مو ، بر عكس (م يا سات بیمه غیر مقیواحدهاي غیر مقیم ا

ه واردات آن در شاااود به طوري کت يا صاااادرات خدمات بیمه منظور ميعملیات بیمه اتكايي به عنوان واردا
 شود. خدمات بیمه به حساب آورده مي همصارف واسطه و صادرات آن در ستاند

ستاندهبا  ضیحات فوق ارزش  صیه توجه به تو ساب خدمات بیمه مطابق تو ستم جديد ح از ي هاي ملسی

 شود: جمع جبري اقالم زير حاصل مي
رکت هاي بیمه شهاي مستقیم واقعي دريافت شده ) که برابر است با حق بیمه هايي که توسط حق بیمه
بیمه  رتباط با حق در ا شااود منهاي تغییرات ارزش ذخاير فنيه حسااابداري مورد نظر دريافت ميعمالً در دور

 بعد (  هاي دوره
هاي ق بیمهحهاي مسااتقیم دريافتي و هاي بیمه از حق بیمهگذاري شاارکترمايه+ درآمد حاصاال از ساا

ضهاتكايي از خارج بابت قبول بیمهاتكايي دريافتي  سهام و اوراق قر سود  شده از محل حق  داريخري ، مانند 
 ها گذاري حق بیمهيا ساير درآمدهاي حاصل از سرمايهمستغالت  بیمه هاي دريافتي، اجاره
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 + کاهش ذخاير بیمه زندگي و ذخاير بیمه با بهره ) منهاي افزايش اين ذخاير ( 

هاي بیمه  غیر رکتشااي اتكايي از و کارمزد پرداختي بابت قبول بیمهدريافتي  + مابه التفاوت حق بیمه
 مقیم 

اختي تقیم پردت مسحسابداري مديون به پرداخت آن هستند. خسار هاي بیمه در دورهمستقیم که شرکتخسارت 

هاي ق بیمهحصل جمع جبري هاي بیمه غیر مقیم شايان ذکر است حاي اتكايي از شرکتبابت قبول بیمه
، هاي غیر مقیمي اتكايي از شرکتههاي پرداختي بابت قبول بیم، کارمزدهاي پرداختي و خسارتدريافتي

 ريافتيد، کارمزدهاي رداختيهاي پشد همچنین حاصل جمع جبري حق بیمهباصادرات خدمات بیمه مي

شود که ت بیمه محسوب ميمقیم واردات خدماغیر  موسساتبه اتكايي  بیمه واگذاري بابتدريافتي وخسارات 
کنندگان ي بین مصرفالیت بیمه بايد به نحوفع دهد. ستاندهاين خدمات را تشكیل مي بخشي از مصرف واسطه

توان به ا نميي رکنندگان واسطه و نهايهاي پرداختي مصرفهکه حق بیماين خدمات توزيع شود بدين معني 

هاي ق بیمهحمنظور کرد. زيرا بخشي از کنندگان اين خدمات ن مصرف واسطه يا مصرف نهايي مصرفعنوا
هاي ناخالص ق بیمهح، لص شود. معیار توزيع در اين موردپرداختي داراي عنصر انتقاالت بوده و الزم است خا

 باشد. هاي مختلف ميکنندگان در رشتهپرداختي مصرف
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صار  صول ناخالص داخلي که به اخت ست. تشود معیاري براي اندازه گیري نامیده مي  GDPمح ولید ا

صول ناخالص داخلي و ارزش افزدوه ناخالص هر صادي را بیان مي مح لي ارزش آنها وکنند دو يك مفهوم اقت

خالص داخلي و ارزش ها در مالیات و يارانه ) يارانه ( اساات. محصااول نابا يكديگر متفاوت اساات و تفاوت آن
ضافي کاه ناخالصافزود صاد يك  کنند که در يك دورهالها و خدماتي را اندازه گیري مي، ارزش ا زماني در اقت

صارف نهايي در داخل ک شده و براي م شور تولید  شور ک صادرات به خارج از ک سترس قرار دشور يا براي  ر د
ست ست با ارزش  صادي برابر ا سطه آن مانده منهاي گرفته اند. ارزش افزوده ناخالص هر فعالیت اقت صرف وا

 . فعالیت

 (1ستانده = ارزش افزوده ناخالص ) –مصرف واسطه 
 

GDP صل جم ست با حا شور برابر ا شور  کنندگان مقیمتولیدع ارزش افزوده ناخالص کلیه يك ک آن ک
ندارد(. بنابراين اگر  ها وجوده بر محصااول که در ارزش سااتانده آن)بعالوه هر نوع مالیات منهاي هر نوع ياران

خالص داخلي يا محصول نا  GDPهاي اقتصادي را داشته باشیم ستانده و جمع مصرف واسطه فعالیت جمع
ف شاده در فرايند شاده در يك دوره منهاي کاالها و خدمات مصاربرابر با ارزش همه کاالها و خدمات تولید 

وش تولید نامیده رمعموالً   GDPتولید طي همان دوره بعالوه مالیات منهاي يارانه است. اين روش محاسبه 

 آيد: از رابطه زير بدست مي GDPشود. در اينصورت مي
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 GDP (2 )ستانده =  –ها + مصرف واسطه مالیات –ها يارانه
 ( حاصل مي شود: 3( ، تساوي )2( در تساوي )1با جايگزين کردن تساوي )

 GDP  (3 )ها + ارزش افزوده ناخالص = مالیات –يارانه ها 

صاااارف نهايي متوان ارزش کلیه کاالها و خدماتي در نظر گرفت که براي را مي GDPاز نگاهي ديگر 

ه نامیده ، روش هزينGDP. اين روش محاساابه گیرنديا براي صااادرات در دسااترس قرار ميمختلف داخلي 
 آيد: از رابطه زير بدست مي  GDPشود. در اين صورت مي

 GDP  (4 )صادرات + تشكیل سرمايه ناخالص + مصرف نهايي =  –واردات 
رمايه و اي صاحبان سفرايند تولید نه تنها براي صاحبان نهاده هاي مصرف شده در فرايند تولید بلكه بر

ست.کند. ارزش اين درآمدها برابر با ايجاد درآمد مي دولت نیز صول ناخلص داخلي ا  را   GDP، از اينرو مح
یات توان ازمي مال کارکنان،  نهطريق مجموع جبران خدمات  يارا مازاد عها منهاي  خالص نیز ها و  نا یاتي  مل

ه زير از رابط GDPشااود. در اينصااورت روش درآمد نامیده مي GDPمحاساابه کرد. اين روش محاساابه 
 آيد: مي بدست

 GDP  (5 )مالیات ها + جبران خدمات کارکنان =  –مازاد عملیاتي ناخالص + يارانه ها 
شد همانطور ست از ا کند. سطح تولیدگیري ميسطح تولید را اندازه  GDPکه قبالً بیان  ين نظر مهم ا
اشتغال دارد که سطح  یز از اين نظر اهمیتتواند مصرف کند و نکند تا چه اندازه يك کشور ميکه تعیین مي

گذارد، البته اثیر  ميتست که بر رفاه يك جامعه دهد. مصرف يكي از مهمترين عواملي ارا تحت تاثیر قرار مي
و ابداعات که  ر اکتشاااافات علمياين فقط يكي از عوامل متعدد اسااات و عوامل ديگري نیز وجود دارد نظی

هاي واگیردار و ي، بیماريشد و يا عواملي نظیر فجايع طبیعسطح رفاه جامعه داشته باتواند اثرات مثبتي بر مي

بحسااب  GDPبه تواند اثرات منفي بر رفاه جامعه داشاته باشاد. اين عوامل مسالماً در محاساجنگ که مي

یر امل ديگر نظتواند موجب افزايش رفاه شاااود که عوزماني مي  GDPشاااود. بنابراين افزايش آورده نمي
 عوامل فوق ثابت باشد.

 

 هاي اقتصادي  لي استاندارد کلیه رشته فعالیتالملبین بنديـ طبقه24
طبقه »  تصاديهاي اقدي پیشنهاد شده براي رشته فعالیتبن، طبقه1993هاي ملي سال در سیستم حساب

« ISIC REV.3» که اصطالحاً« ، بازنگري سوماقتصادي هايفعالیت رد کلیه رشتهاستاندابین المللي بندي
 بندي استفاده شده است. هاي ملي ايران نیز از اين طبقهنامیده شده است. در حساب

ISIC صلنوعي طبقه ست که هدف ا صادي تولیدي ا ستاندارد براي فعالیت هاي اقت آن فراهم  يبندي ا
بر اساااس ي را هاي اقتصااادبه طوري که در آن بتوان موجوديت هاي فعالیتي اسااتاي از ردهکردن مجموعه

 بندي کرد. دهند طبقهنوع فعالیتي که انجام مي
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سخه سال   ISIC اولین ن سازمان ملل پذيرفت1948در  صادي و اجتماعي  شوراي اقت سط  شد و با تو ه 
آمارهاي  سااهلیت مقايمللي به منظور حفظ قابتوجه به ضاارورت مقايسااه آمارهاي اقتصااادي در سااطح بین ال

  تم سایسا را به عنوان  ISICبندي یساتم طبقه، به کشاورهاي عضاو توصایه شاد تا ساکشاورهاي مختلف
 هاي اقتصادي ملي خود به کار برند. بندي فعالیتطبقه

شورهاي مختلف سطح ملي واز آن به بعد ک سطح بین المللي براي طبقه ، هم در  اي هندي دادهبهم در 

ساير آمارهاي اقتهاي جمعیت، تولیدزمینه آماري خود در شتغال، درآمد ملي و  ساس نوع فعالیت صادي ب، ا ر ا
  نتشااار آمارهاي المللي نیز در هاي بین ااسااتفاده کردند. سااازمان ISICاي از ، به طور گسااتردهاقتصااادي

  را مورد استفاده قرار دادند.  ISICآوري شده از کشورهاي مختلف به طور وسیعي جمع

يش ساوم منتشار شاد. ويرا 1968و دومین ويرايش آن در ساال  1958در ساال   ISICاولین ويرايش 
ISIC   سال سال  1989در  سید و در  سیون آمار ر صويب کمی سو 1990به ت شد. ويرايش  شر  م اين منت

ها المللي فعالیتین بهاي بنديهاي الزم با ساير طبقههاي قبلي داراي هماهنگيبندي بر خالف ويرايشطبقه

دگي آن شده است. در باشد که البته اين امر تا حدودي نیز موجب پیچیاالها و خدمات ميهاي کبنديو طبقه

 در حال نهائي شدن است.   ISICحال حاضر ويرايش چهارم 
دهاي دو رقمي ( از ک1« )قسمت » از حروف الفبا تحت عنوان   ISICدر نظام کد گذاري ويرايش سوم 

« طبقه»ي به عنوان کدهاي چهار رقم( و از 3« )گروه » از کدهاي سه رقمي به عنوان   2« بخش » عنوان به 

ك يا چند بخش و قسمت وجود دارد و هر قسمت شامل ي 17بندي تعداد ( استفاده شده است. در اين طبقه4)
است به  بخش ممكن ته است. هردرصد افزايش ياف 80به ويرايش دوم بخش است که نسبت  60در مجموع 
درصد  117است که  گروه 159گروه تقسیم شود به طوريكه در مجموع اين ويرايش شامل تعداد  9نوبه خود به 

ده است به طوري شنسبت به ويرايش دوم بیشتر است هر گروه نیز به تعدادي کد چهار رقمي يا طبقه تقسیم 
بیشتري در زمینه  جزئیات سوم، است که در ويرايش. شايان ذکر ستطبقه را داده ا 292که در مجموع تشكیل 

ست تولیدکنندگان و ين تغییرات بنا به درخوا، خصوصاً در سطح يك رقمي و دو رقمي ارائه شده است. اخدمات

 کنندگان آمار بوده است. استفاده

ISIC  شته فعالیت تهیه ميهاي توچارچوبي براي تنظیم فعالیت سب ر اين امر مبدا ر دکند و لیدي بر ح
صلي طبقهفعالیت ست. در اين طبقه بندي بهي کاال به عنوان معیار ا شده ا به کار  دي معیار عمدهبنکار گرفته 

هاي واحد تولید ت، ويژگي فعالیا ) رده هاي دو رقمي و ساااه رقمي (هها و گروهرفته در تعیین حدود بخش
بعضي روابط موجود  وکننده تشابه ساختار واحدهاي تولیدیزان کننده است که در اقتصاد هر کشور در تعیین م

بندي بوده ه مد نظر طبقهها کويژگي فعالیت هاي عمدهنبهباشد. جاز اهمیت استراتژيكي برخوردار ميها در آن
 است عبارتند از: 

 کاالها و خدمات تولید شده  الف ا مشخصه

 کاالها و خدمات  استفادهب ا موارد 
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  ، فرايند تولید و فناوري مورد استفاده در آنهاي به کار رفته در تولیدا داده پ 

 شرط زير باشند:  اند که حتي االمكان حائز دور رقمي ( طوري تعیین شدههاي چها) رده  ISICطبقات 
شخص ميالف اااا تولید گروه کاالها و خد ستانده، عمدهکنندماتي که يك طبقه را م احدهاي قرار و ي 

 ر آن طبقه را تشكیل دهد. گرفته د
ا هر طبقه واحدهايي را در برداشته باشد که بیشترين گروه کاالها و خد آن طبقه  نندهکمات مشخصب 

 را تولید کنند. 
ه بوده و تا حد بدين ترتیب واحدهاي طبقه بندي شاده در يك طبقه ) کد چهار رقمي ( معین بايد مشااب

 ممكن همگن باشند. 

سط  ISICساختار کلي  شرح زير ميح ردهدر  سايت هاي الفبايي به  شتر به  شد. براي اطالعات بی با

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/class-default.asp   .مراجعه شود 
 ، شكار و جنگلداري الف ا کشاورزي

 ي ریماهیگب ا 

 پ ا استخراج معدن 
 ت ا صنعت 

 ، گاز و آب ث ا تامین برق

 ج ا ساختمان 
هاي شخصي و ، موتورسیكلت و کاالوتوريم خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه فروشي و چ اااا عمده

 خانگي 

 ح ا هتل و رستوران 
 ، انبارداري و ارتباطات خ ا حمل و نقل

 هاي مالي گريد ا واسطه

 هاي کسب و کار ، اجاره و فعالیتمستغالتذ ا 
 ، تامین اجتماعي اجباري امور عمومي و دفاعي ر ا اداره

 ز ا آموزش 

 کاري اجتماعي ژا بهداشت و مدد
 ، اجتماعي و شخصي هاي خدماتي عموميا ساير فعالیت س

 ش ا خانوارهاي خصوصي داراي مستخدم 

  هاي برون مرزيها و هیلتص ا سازمان

 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/class-default.asp
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 (   SNA93هاي ملي ) ـ نظام حساب25
سا ساب هاي ملي از يك مجموعهبنظام ح سازگار و يكپارچه ح سجم،  ي و جداول مبتن هاها، ترازنامهمن

ي تشكیل يافته است. در ها و قواعد حسابداري توافق شده در سطح بین الملل، طبقه بنديبر تعاريف و مفاهیم

سابداري جا ستم چارچوب ح سی ست که در آن دادهمعي اين  شده ا صادي در قاطراحي  م لبي تنظیهاي اقت
اي اقتصااادي مورد هگیريصاامیمها و تها، تجزيه و تحلیل، ساایاسااتگذاريهاريزيبرنامهشااود که براي مي

 گیرد. استفاده قرار مي

ساب ستم به نوبههاح سی شده در  سیعي از اطالعات خود مجموعه ي پیش بیني  صیلي  و سازمان  وتف
امع و مفصاالي از جدهد. اين حساااب ها اطالعات عملكرد اقتصااادي يك کشااور ارائه مي دربارهاي را يافته

هاي بنگاه و مبادالت صااورت گرفته بین هاي مختلف اقتصااادي انجام شااده در کل اقتصاااد کشااورعالیتف

 کند. ر بازار يا محل ديگر را فراهم مياقتصادي د
يك کشور از  كرد اقتصادشود و بنابراين عملي زماني معین تنظیم ميي براي يك دورههاي ملحساب

گیرد. در فرايند ار ميتحلیل و ارزيابي قر هاي حاصل از آن به تصوير کشیده شده و مورد تجزيه وطريق داده
نیزدر ، اطالعاتي ادياقتصهاي د فعالیتتصوير روشن از عملكر هاي ملي عالوه بر ارائهظیم حسابتهیه و تن

د. همچنین اطالعات شوزماني مزبور فراهم مي اي متعلق به اقتصاد کشور در دورههثروت و دارايي زمینه

 حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیاي خارج را نشان مي دهد. 
ساب سطوح مختلف اح ست در  سطح بنگاههاي ملي ممكن ا شور يعني در  صاد يك ک صادي، اي اقتهقت

نظیم شود. براي ، گروهي از واحدهاي نهادي ) بخش هاي نهادي ( يا در سطح کل اقتصاد تواحدهاي نهادي

ست مبادالتي که بی شور الزم ا صادي ک شدن عملكرد اقت شخص  صم صادي  ورت ن بخش هاي مختلف اقت

 Unitedايت ( به ساا   SNA93) ود. براي اطالعات بیشااتر در مورد گیرد مشاااهده و تحلیل شاامي

Nations Statistics Division – National Accounts  .مراجعه شود 
 

 هاي ملي ـ کاربرد نظام حساب26
وب هاي ملي يك ساایسااتم چند منظوره اساات که هدف اصاالي آن فراهم کردن يك چارچنظام حساااب

و ارزيابي عملكرد  تحلیلتوان براي تجزيه و ارهاي تهیه شده در قالب آن را ميحسابداري جامع است که آم
برد. وجود چنین الیتي به کاراقتصااادي و يا هر نوع ساااختار فع اد يك کشااور در هر مرحله از توسااعهاقتصاا

لیدي تعريف شده ر کها و سیاست گذاري هاي عقاليي است. مهم ترين آماگیريتصمیم هايي پیش نیازداده

 ترين شاااخص( اساات که به عنوان مهم GDPهاي ملي محصااول ناخالص داخلي ) در ساایسااتم حساااب
گیرد. هر چند مي رارقح اقتصاد کالن مورد استفاده ، به طور وسیعي در سطهاي اقتصاديگیري فعالیتاندازه

و کاربردهاي  هاي ملي نیستها تنها هدف تنظیم حساباين نوع شاخص زماني است که ديگر محاسبه مدت
 باشند: خاص ذيل نیز مطرح مي
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ند که از طريق آن کهاي ملي اطالعاتي را فراهم ميهاي حسابعملكرد اقتصادي : داده تصوير هااا ارائ
صادرات، واردات، ، هصرف خانوار، مصرف دولت، تشكیل سرماي، ماقتصادي نظیر تولید هاي عمدهنتغییر جريا

ه تصااوير کشاایده بشااده  خدمات ثبت، وام و امثال اينها و نیز جريان کاالها و دسااتمزد، مالیات، اسااتقراض

 شوند. مي
ساباااا ت صاد کالن : ح ساز و جزيه و تحلیل اقت ار عملكرد کهاي ملي همچنین براي تجزيه و تحلیل 

امترهاي موجود در توابع اقتصاد يك کشور به کار مي رود. اين نوع تجزيه و تحلیل معموالً مستلزم برآورد پار

ي بر ارزش داده شده به اقتصادهاي ف اقتصادي با استفاده از مدلمختلهاي مورد استفاده در روابط بین متغیر
شد. معموالً نوع مدله ها به قیمت هاي ثابت و جاري ميهاي زماني دادسري ستفادهاي اقتبا ه صادي مورد ا

الزم براي  ذيريپانعطاف هاي ملي داراي. خوشبختانه سیستم حساببر حسب موضوع تحقیق متفاوت است

ورد استفاده نظیر مم اساسي باشد، به شرطي که مفاهیهاي مختلف اقتصادي ميها يا مدلتلورياستفاده در 
 ه باشد. ، درآمد و غیره هماهنگي الزم را به مفاهیم به کار رفته در سیستم داشتتولید، مصرف

ت اساس وضعی هاي اقتصادي در کوتاه مدت بر: سیاستهاي اقتصاديها و سیاستگذاريگیريا تصمیم

مالي  به پیش بیني تغییرات احت گاهي  با ن مدت اقتصاااادي و  تاه  نده تعییجاري و کو شاااود. ن ميدر آي
سابینيپیش سنجي انجام ميس مدلهاي کوتاه مدت بر ا صاد  سیاستهاي اقت ند ان مدت يا بلهاي میگیرد. 

   دو مورد،  هر دهندهساات. بساایاري از عناصاار تشااكیلهاي کمي اطرح مدت اقتصااادي نیز مسااتلزم ارائه
لي تشكیل يافته هاي میان مدت يا بلند مدت اقتصادي از آمار حساب هاي مهاي اقتصاد سنجي و طرحمدل

شود، در  سطح دولت ها انجام مي  صمیم گیري عالوه بر اين که در  ستگذاري و ت سیا ست.  هاي ترکش   ا

صورت مي صي نیز  صو شرکتدولتي و خ شرکت هاگیرد.  ساختن ي چند ملیتي که توانهاي بزرگ نظیر  ايي 
ساس انتظارات بلند مدت از توسع سنجي براي براورد نیازهاي خود بر ا صاد  صادي آينده را مدل هاي اقت ه اقت

جود دارند که ودارند نیازمند آمار حساب هاي ملي هستند. همچنین در بعضي از کشورها موسسات تخصصي 

صي را انجام مورد در هايابل دريافت حق الزحمه ، پیش بینيدر مق صو شتريان خ ست م ين دهند که ايمخوا
 باشند. هاي ملي ميموسسات نیز نیازمند آمار حساب

هاي سرانه يا ساير شاخص  GDPيا   GDPهاي اقتصاد کالن مانند اي بین المللي : دادهااا مقايسه ه
سرمايه به  سبت  صادي نظیر ن سبت مالیات يا هزينه  GDPکالن اقت که از طريق   GDPهاي دولت به ن

ن هاي يكسابندر صورتي که با استفاده از تعاريف، مفاهیم و طبقه، دهاي ملي قابل محاسبه استار حسابآم

دانان يا داشت. اين مقايسه ها توسط اقتصاد، قابلیت مقايسه در سطح بین المللي را خواهد حاصل شده باشد
صادي براي ساير تحلیل سهگران اقت شور در مقاي صاد يك ک شابه به کار  ارزيابي عملكرد اقت صادهاي م با اقت

اري است که توسط سازمان هاي کشورهاي مختلف معی يا درآمد ملي سرانه  GDPرود. همچنین میزان مي
ستفاده قرار مي گیرد. از  شورها مورد ا شرايط و مدت بازپرداخت وام هاي مورد نیاز ک بین المللي براي تعیین 
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GDP  ياGDP  سهم کشورهاي عضو يك سازمان بین المللي در  سرانه کشورهاي مختلف براي محاسبه
 شود. ن مالي آن سازمان نیز استفاده ميتامی

ا از دو جهت ي مهم هماهنگي آمارهاي اقتصادي رهاي ملي وظیفهارها : سیستم حسابااا هماهنگي آم

اي مورد اساااتفاده در هسااااني را براي تعاريف و طبقه بندييك، چارچوب به عهده دارد. اوالً، از نظر مفاهیم
ا براي هماهنگ کردن ر، چارچوب حسااابداري يكساااني دهد و ثانیاً، از نظر ارقاماي متفاوت ارائه ميهزمینه
، آمارهاي بازرگاني وارهاها و خانري از رشته فعالیتهاي آمارگی، نظیر طرحهاي اخذ شده از منابع مختلفداده

 آورد. از آمارهاي ثبتي دولتي بوجود مي اطالعات بدست آمدهو 
 
 

 اي هاي منطقهـ حساب27
کمي و  طالعهکه به صورت جامع و هدفمند ماي از اطالعات آماري است اي مجموعههاي منطقهحساب

عمول يك سال زماني معین که به طور م ي يك منطقه مشخص را براي يك دورههاي اقتصادمنظم فعالیت
ست امكان  سابپذير ميا شور به دلي هاي مسازد. به عبارت ديگر نقش، اهمیت و کاربردي را که ح ر کل ک

اي اي منطقههحسااب تهیه باني نظريدار اسات. منطقه عهدهاي در ساطح مهاي منطقهعهده دارد حسااب

( مبتني  SNA 93هاي ) ها و  روشبنديمفاهیم، طبقههاي ملي بر اساااس تعاريف، با حساااب هماهنگ
 است. 

 وره معیني ازدهاي کشور در متغیرهاي کالن اقتصادي در استان ياي، محاسبههاي منطقههدف حساب
سیله ست که به و ستان ها در ان دوره يا مقطع زماني خاص  زمان ا صادي ا ضعیت اقت شیده بآن و صوير ک ه ت

صادي شده و  شان داده ميتوان اقت صل ازترين کمیشود. مهمآن ها ن صادي حا ساب ت کالن اقت ها اين ح

ريزي نامهدر بر اي نقش شايان توجهيهاي منطقه( است. حساب GDPRمحصول ناخالص داخلي منطقه ) 
ستانيرد به طوري که تحقق اهداف برنامهدا ستفاده از يافته ريزي ا ساببدون ا اي امكان قهاي منطههاي ح

بناي رد که زيرآوها آمارهاي قابل اطمینان و ساااازگاري را فراهم مي اين حسااااب پذير نمي باشاااد. تهیه
 ها است. اناست دي و اجتماعي بین هاي اقتصااقتصادي در راستاي کاهش نابرابريهاي گذاريسیاست
 

 اي هاي منطقهـ اصول کلي حساب 28
ادي واحدهاي تولیدي مقیم هاي اقتصافعالیت افزودهمحصاول ناخالص داخلي منطقه، از مجموع ارزش 

مقیم اي که واحد تولید کننده ، ارزش افزوده بايد به منطقهبنابراين به عنوان يك اصل اساسي آيد.بدست مي
ست شود. تعآن ا سب  صي ريف آماري واحد کارگاهي ايجاب مي، منت شخ کند اين واحد در يك محل ثابت م

شد. هر چند به ک ستقر با صل در اکثر موارد امكانارگم ست لیكن فعالیتیري اين ا ايي وجود دارد که هپذير ا
ل و هاي تولیدي همانند حم. به عنوان نمونه بعضااي از فعالیتها پیاده کردتوان در مورد آناين اصاال را نمي
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هاي مكانکننده ممكن اسااات در د. همچنین بعضاااي از واحدهاي تولیدکنننقل از مرزهاي منطقه عبور مي
ها همانند فعالیت استخراج د فعالیت کنند. تعدادي از فعالیتدائمي يا موقتي که در بیش از يك منطقه قرار دار

هاي راي همه موارد باال، طبق توصاایهنتسااب کرد. بنفت در فالت قاره را نمي توان به هیچ يك از مناطق م

 شود. ر خالصه در زير به آنها اشاره ميومشخصي تدوين شده است که به طبین المللي، اصول روشن و 

 الف ـ اصل اقامت 
ساب شده براي ح صل کلي انتخاب  که واحد اي قهست که ارزش افزوده بايد به منطاي آن اهاي منطقها

انرژي و حمل و نقل  هايفعالیت . به کارگیري اصل اقامت در زمینهکننده در آن مقیم است منتسب شودتولید

ز حمل کاالها بین اي حاصل به اين معني است که ارزش افزوده همراه دارد. زيرا اصل اقامت مشكالتي را به
 احد تولید کنندهاي که وني منطقهچند منطقه نبايد بین آن مناطق تقسااایم شاااود بلكه بايد به يك منطقه يع

ر بیش از يك دکه اي يعني واحدهايي اقامت در مورد واحدهاي چند منطقهمقیم آن است منتسب شود. اصل 

تقساایم شااود. لیكن  ها بايد بین اجزاي اصاالي آن هایز به اين معني اساات که فعالیت آنمنطقه مكان دارند ن
یدي چ حدهاي تول کارگاه دائمي فعال هساااتند منطقهبرخي از وا بدون داشاااتن  به طور اي  مونه يك نند. 

ني در منطقه ديگري اتي را در سايت ساختماساختماني ممكن است براي انجام فعالیت خود تجهیز کنندهتولید

نه محل سايت ساختماني  کننده وتولید  منطقه محل اقامت ين فعالیت ها بايد به ارزش افزودهداشته باشد. اي
توان آن را به عنوان منتسب شود، مگر اين که مدت زمان فعالیت در اين سايت ساختماني به میزاني باشد که ب

 ي مدت تلقي کرد. يك واحد محلي طوالن

 

 اي ب ـ اصل منطقه
ت صال فعالیات. بار اسااس ايان ااي اساب ارزش افازوده بار اسااس اصال منطقاهدر اين روش انتسا

قارار  نتماني در آشاود کاه ساايت سااخاي منساوب ماياال باه منطقاهکنندگان ساختمان در نموناه باتولید

 تاار فعالیااتشااود. بااه عبااارت کلااياي بااین مناااطق مختلااف تقساایم ماايدارد. حماال و نقاال بااین منطقااه
اي منطقاه لیادي باهاحاد توحاصل از عوامل تولید بدون توجه باه منطقاه ماورد اقامات عوامال تولیاد ياا و

 گیرد. دي به واقع صورت ميشود که فعالیت اقتصامنتسب مي

يت نیز اولو ن الملليهاي بی، که از نظر توصیهاي ايران اصل اقامتهاي منطقهابحس به هر حال در تهیه
مانند حمل و نقل هها تخاب شده است ولي در برخي فعالیتاي انهاي منطقهدارد به عنوان اصل اولیه حساب

 اي مورد نظر قرار گرفته است. منطقه بنا به ماهیت فعالیت اصل

 

 ـ قلمرو منطقه 29
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منطقه تقسایم شاده ، کل قلمرو اقتصاادي کشاور به تعدادي منطقه و يك فرا ايهاي منطقهدر حسااب

 : است

 الف ـ منطقه 
اي يد به  گونهمكن نیست اين تعريف بابندي اقتصاد ملي بدون بیان تعريف مشخصي از منطقه ممنطقه

شد که  ست از ادغام هبا شود و دوم اين که هر منطقهي مناطقمهنخ صل  صاد  ملي حا  داراي آن گونه ، اقت
منظور شااده  ، هر بخش از منطقه فقط يك بار و تنها در يك منطقهمرزبندي مشااخصااي باشااد که در پايان

 باشد. 

مات اداري و سیاسي اي و با توجه به اينكه واحد تقسیهاي منطقهبنديبا بررسي مباحث مختلف در طبقه
شود يان اعمال مريزي هاي اقتصادي و اجتماعي پس از سطح  ملي در سطح است، استان است و برنامهکشور
 رفته شده است. گ، منطقه معادل استان در نظر ايهاي منطقهتر شدن حساباين به منظور کاربرديبنابر

 ب ـ فرا منطقه 
چ يك از توان آن ها را به هیياين قساامت شااامل بخش هايي از قلمرو اقتصااادي کشااور اساات که نم

 : و موارد مختلف آن به شرح زير استمناطق نسبت داد 
ي حقوق ها داراي بین المللي که کشااور نساابت به آنهاآن قساامت از آبهاي فالت قاره و ااااا آب

 گیرد. حدهاي مقیم مورد استفاده قرار ميانحصاري است و به وسیله وا
سي، هاي سیاسي براي اهداير نقاط جهان که طبق موافقت نامهاااا قلمرو سیاسي کشور در سا ف سیا

هاي ، پايگاههايگرها، کنسااولباشااد همانند ساافارتخانهلك شااده ، اجاره يا تمنظامي، علمي و ساااير اهداف

  .نظامي و همانند آن

 

 اي هاي منطقههاي گردآوري اطالعات حسابـ روش30
 ي شود: مها اشاره تلفي وجود دارد که در زير به آنهاي مخاي روشهاي منطقهدر تهیه حساب

 

 روش جزء به کل  -1-30
 هاهاي مورد نظر و تجمیع آنهاي مورد نیاز از کارگاهآوري دادهه کل عبارت است از گردروش جزء ب

مورد نظر در هاي ن اطالعات مورد نیاز براي کارگاههر گاه به دلیل فقدابراي رسیدن به سطح ارزش منطقه 
توان استفاده ته باشد از روش شبه جزء به کل ميآوري مستقیم اطالعات وجود نداشسطح منطقه امكان جمع

کارگاه مستقر درمنطقه گرفته طور مستقیم ازهکه بجاي اينعات آماري مورد نیاز بهدر اين روش اطال کرد.

شود، سپس برآوردهاي صورت گرفته همچون يبا استفاده از اطالعات موجود در سطح بنگاه برآورد مشود
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اين روش فقط در شوند. روشن است ن به سطح منطقه با يكديگر جمع ميروش جزء به کل خالص تا رسید
 رود. اي به کار ميهاي چند منطقهبنگاهمورد 

 

 روش کل به جزء  -2-30
طح   ي موجود در ساااهااسااات بدون اينكه ساااعي شاااود به داده اي کردن اطالعات، منطقهاين روش

سترکارگاه سطح منطقه د ستقر در  شود. در اين روش رقم مليهاي م صل  ستفاده سي حا سبا، با ا ين ترز منا
عات ده از اطالشود. شايان ذکر است اين تصور که به طور ضروري استفاشاخص ممكن بین مناطق توزيع مي

فعالیت استفاده از  ها بنا به ماهیت آنیتتر است درست نیست. در بعضي فعالواحدهاي آماري همواره مطلوب
سبتعالیت به سطح منطقه اطالعات صحیحيك شاخص مناسب براي انتساب ف مستقیم  آوريبه جمع تري ن

 اطالعات به دست دهد. 

 

 روش مختلط  – 3-30
هاي شاااكاف گیرد. همیشاااهبه تنهايي مورد اساااتفاده قرار مي روش جزء به کل به ندرت به طور کامل

سیاري از روشاطالعاتي وجود دارد که با روش کل به جزء بايد تكم شود. همچنان که ب جزء  هاي کل بهیل 

سیله نیز اغلب ستند. باين تروش با تامین برخي اطالعات به و رتیب به طور معمول هاي جزء به کل همراه ه
   شود. رکیبي از دو روش به کار گرفته ميت

 

 (1390-94هاي سالکشور)و ناخالص داخلي استان تولید روند لیلتح

سالیانه        شد  سط نرخ ر ستان با متو صد از  3/19تولید ناخالص داخلي ا ريال در  میلیون260226028در
رشد شاخص  . اين در حالیست که نرخرسیده است 1394ريال در سال  میلیون 526407193به  1390سال 

شور  ست 5/16مذکور طي همین دوره در ک صد بوده ا شترين میزان تغییرات طي اين ددر وره مربوط به . بی
افزايش يافته  1390درصد نسبت به سال   5/81 برابرولید ناخالص داخلي استان بوده است که ت 1391سال 
 . مواجه بوده است افزايشدرصد  50.88با  1392تولید ناخالص داخلي استان در سال . است

شماره      ستان  1چنانكه در نمودار  ست تغییرات تولید ناخالص داخلي ا شده ا شان داده  در اين دوره به ن
کاهش تولید ناخالص داخلي استان . باشدافزوده نفت و گاز مي کمتر متاثر از تغییرات ارزش 1393جز در سال 

سال  صدي ا 15.4عمدتا به دلیل کاهش  1393در  ست.در ارزش افزوده نفت و  رزش افزوده نفت و گاز بوده ا

لي بدون نفت و تولید ناخالص داخ. مواجه بوده استدرصدي  17.06با کاهش  1393در سال  نیز  گاز درکشور
سالیانه  سط  ستان طي دوره مذکور به طور متو ست و از  23.61گاز ا شد يافته ا صد ر  میلیون 211759098در
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سال  سال  میلیون 494419255به  1390ريال در ست 1394ريال در  سیده ا سالیانه ر شور  شاخص در ک . اين 

ريال رساایده  میلیون 10685061361ريال به  میلیون 4739898396درصااد افزايش يافته اساات و از  22.53
و با  1391. بیشااترين میزان افزايش تولید ناخالص داخلي بدون نفت و گاز در اسااتان مربوط به سااال اساات
اين شاخص در کشور در سال . بوده است 1394درصد مربوط به سال  -22.01ترين آن با درصد و کم  105.1

  .تاس ترين افزايش روبرو شدهدرصد با کم 2.37با  1394درصد بیشترين و در سال  47.87با  1391
ولید ناخالص داخلي با طي دوره مورد نظر از بیشترين افزايش سالیانه ت زنجانالزم به ذکر است استان    

صفهاناستان احتساب نفت و گاز و  شترينهاي کشور استاندر بین بدون احتساب آن  ا افزايش سالیانه  از بی

به ترتیب با  قمو زي مرکهاي درصد و استان 26.7با  البرزاستان . برخوردار بوده استوگازبدون احتساب نفت 
ا احتساب نفت و گاز لي ببیشترين افزايش سالیانه تولید ناخالص داخ زنجاندرصد پس از استان   25.2و  25.6

. از طي دوره داشته است ه رايش سالیاندرصد کمترين افزا -3.03اند و استان کهگیلويه و بويراحمد با را داشته

ستان  ساب نفت و گاز نیز ا ستاننظر تولید ناخالص داخلي بدون احت صد و  29.46با  خوز با  زنجانستان ادر
شترين افزايش  27.8 صد بی صفهان سالیانه در ستان ا شتهراپس از ا ستان دا یز کمترين افزايش ن ايالماند و ا

 . کشور داشته استهاي در بین استاندرصد  1/17سالیانه با 

شهر از  ستان بو سرانه ا سال  هزار  251925تولید ناخالص داخلي  ريال  هزار 446497به  1390ريال در 
درسااال و 1392ريال در سااال  هزار 658138و پس از آن به طور مرتب افزايش يافته و به  1391در سااال 

ز نظر تولید ااستان بوشهر . است يافتههزارريال کاهش 463386به 1394هزارريال ودرسال 615103به 1393

یلويه و بوير احمد هكخوزستان و کيزد،هاي پس از استان 4استان داراي رتبه 31در بین  1390سرانه در سال 
ست سال بوده ا شهر در  ستان بو ستان مي 31تبه اول در بین داراي ر 1394. ا شدا ستانبا ستان . ا داراي  خوز

ستا 2رتبه  ستان . بوده اند 3داراي رتبه  وبويراحمدکهگیلويه ن و ا ستاا ستان وبلوچ سال  نسی با   1390در 

به آخر از نظر تولید ريال در رت هزار 59807با  نیز استان سیستان وبلوچستان1394در سال وريال  هزار 37056
  . خالص داخلي سرانه قرار داشته استنا

 

 (لیارد ريال) میو گاز در استان   روند تولید ناخالص داخلي و ارزش افزوده نفت  – 1نمودار 
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 1390 1391 1392 1393 1394 سال

 260226 472394 712764 682150 526407 تولید ناخالص داخلي استان

ارزش افزوده نفت 

 وگازاستان
524668 47969 56711 37715 47090 

 

 یارد ریال (ناخالص داخلي و ارزش افزوده نفت و گاز در کشور  ) میلروند تولید   - 2نمودار 
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 1390 1391 1392 1393 1394 سال

تولید ناخالص 

 داخلي کشور
12314220 12872916 12219737 9114941 6689733 

ارزش افزوده 

 نفت وگازکشور
1343043 2189321 2639918 1872491 1700676 
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 ریال میلیون – 1390تولید ناخالص داخلي بر حسب استان در سال  -1نقشه  



 

 

 1390-1394هاي تولید استان بوشهرحساب 44

 

 ریال میلیون –1394تولید ناخالص داخلي بر حسب استان در سال  -2نقشه 
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 هزار ریال – 1390تولید ناخالص داخلي سرانه در سال  -3نقشه 
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 هزارریال   – 1394تولید ناخالص داخلي سرانه در سال  -4نقشه 
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و درآمد سرانه به تفكیك استان در با نفت وگازمحصول ناخالص داخلي  – 1جدول 

 واحد : میلیون ريال                                                        1390-1394دوره 

 نام استان

1390 1391 

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه

 119.8 7,009,161,446 89 4,739,898,396 کل کشور

 71.9 258,239,057 50 178,444,014 آذربایجان شرقي

 48.1 150,071,697 39.5 121,717,079 آذربایجان غربي

 61 76,562,371 47 58,723,358 اردبیل

 104.1 463,239,314 70 209,704,458 اصفهان 

 99.9 245,977,775 66 159,216,358 البرز

 130.8 42,115,718 133 32,256,135 ایالم

 446.4 434,485,995 252 211,759,098 بوشهر

 154.5 1,872,537,656 112.5 1,347,432,126 تهران

 62.3 56,215,854 49 43,586,621 چهارمحال و بختیاري

 48.8 36,133,314 39.7 29,062,960 خراسان جنوبي

 65.5 397,760,023 52.5 314,404,870 خراسان رضوي

 52.4 45,494,448 36 31,584,848 خراسان شمالي

 438.8 467,684,105 314 210,844,612 خوزستان

 74.4 75,825,021 51 51,521,573 زنجان 

 109.4 70,115,962 90.5 56,582,221 سمنان

 37 95,643,519 29.9 75,824,808 سیستان وبلوچستان

 87.8 380,963,184 67.5 299,360,697 فارس 

 113.8 138,121,166 70.8 84,704,055 قزوین

 68 80,097,432 50.4 57,579,204 قم
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 مد سرانه به تفكیك استانو درآ با نفت وگازحصول ناخالص داخلي م – 1جدول دنباله 

 احد : میلیون ريالو                                                                     1390-1394هدر دور
 

 نام استان

1390 1391 

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه

 44.7 67,743,882 38.8 57,942,429 کردستان

 74.8 223,190,212 50.5 148,357,972 کرمان

 64 112,313,892 50.9 89,745,382 کرمانشاه

 211.5 34,603,882 252.6 29,148,498 کهگیلویه وبویراحمد

 47.5 85,233,277 38.8 68,892,480 گلستان

 66 164,685,285 48.7 120,941,027 گیالن

 52.8 84,787,639 40.9 67,219,772 لرستان

 79 245,408,678 61.4 188,454,441 مازندران

 130 176,054,726 76.9 98,004,779 مرکزي 

 104.6 156,346,947 76.2 112,138,719 هرمزگان

 58 102,105,585 46 80,738,903 همدان

 163.3 168,255,283 102 102,895,914 یزد

 * 1,148,546 * 1,108,983 فرامنطقه
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 و درآمد سرانه به تفكیك استان با نفت وگاز محصول ناخالص داخلي – 1دنباله جدول 

 احد : میلیون ريالو                                                                  1390-1394در دوره 

 نام استان

1392 1393 

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه

 165.1 10,437,049,052 158.6 9,176,615,268 کل کشور

 106.3 393,721,447 99.6 348,226,175 آذربایجان شرقي

 75.2 240,088,570 65.6 206,990,725 آذربایجان غربي

 100.2 126,324,990 85.6 107,639,476 اردبیل

 145.9 688,189,743 145 638,779,434 اصفهان 

 142.5 368,385,704 125.7 317,591,448 البرز

 180.5 64,052,309 181 54,013,342 ایالم

 615.1 633,968,207 658 655,859,502 بوشهر

 215.1 2,722,778,925 188.4 2,326,937,912 تهران

 81.1 74,955,686 73.9 67,457,463 چهارمحال و بختیاري

 77.3 58,304,736 63 47,125,436 خراسان جنوبي

 100 625,132,983 88.69 546,091,150 خراسان رضوي

 75.4 65,234,800 64.9 56,237,237 خراسان شمالي

 501.2 592,521,264 557.9 516,994,560 خوزستان

 117.8 122,107,417 98 100,662,259 زنجان 

 149.9 100,432,632 150.6 98,681,309 سمنان

 56.9 152,563,284 48.2 126,937,172 سیستان وبلوچستان

 125.1 577,391,674 113.5 511,737,266 فارس 

 169.7 210,538,715 137.9 169,095,643 قزوین

 99.88 122,707,960 89.9 107,981,389 قم
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 و درآمد سرانه به تفكیك استان با نفت وگاز محصول ناخالص داخلي – 1دنباله جدول 

 احد: میلیون ريالو                                                              1390-1394  در دوره 

 نام استان

1392 1393 

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه

 70 109,104,153 62 95,451,885 کردستان

 120.7 370,535,039 107.9 326,491,411 کرمان

 104.4 184,836,881 87.3 147,435,949 کرمانشاه

 277.8 55,762,701 305.5 47,209,289 کهگیلویه وبویراحمد

 75.4 138,097,007 64 116,063,978 گلستان

 101 253,504,515 89.5 223,798,866 گیالن

 79.8 132,069,260 74.3 120,539,614 لرستان

 119.8 382,529,679 108.2 340,922,324 مازندران

 193.5 254,793,022 174.2 214,621,524 مرکزي 

 156.2 229,147,013 212.9 205,852,922 هرمزگان

 93 162,207,722 78.9 137,821,532 همدان

 205.8 222,908,610 183.6 193,857,117 یزد

 70 2,152,403 62 1,509,960 فرامنطقه
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ن و درآمد سرانه به تفكیك استا با نفت وگازمحصول ناخالص داخلي  – 1دنباله  جدول 

 احد : میلیون ريالو                                                                      1390-1394در دوره 

 نام استان

 نرخ رشد 1394

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه
 رتبه درصد

 28 15.06 155.9 10,685,061,361 کل کشور

 13 19.88 104.2 398,585,844 آذربایجان شرقي

 17 18.91 79 254,899,621 آذربایجان غربي

 10 21.06 101 127,860,829 اردبیل

 21 18.4 138.5 672,408,541 اصفهان 

 4 23.78 155.5 411,682,864 البرز

 31 2.07 144.5 60,702,280 ایالم

 26 16.46 463.3 494,419,255 بوشهر

 19 18.77 223.9 2,880,746,450 تهران

 25 17.36 92.9 86,892,425 چهارمحال و بختیاري

 6 22.27 88.7 67,535,159 خراسان جنوبي

 20 18.62 103.9 658,091,860 خراسان رضوي

 7 22.12 80.9 69,936,126 خراسان شمالي

 30 4.64 376.6 592,278,711 خوزستان

 1 26.76 131.7 137,783,994 زنجان 

 29 14.67 156.5 106,889,422 سمنان

 17 18.91 59.8 162,976,266 سیستان وبلوچستان

 27 16.09 122.7 577,550,611 فارس 

 3 23.82 166.4 209,083,031 قزوین

 9 21.4 109.5 135,740,245 قم
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 و درآمد سرانه به تفكیك استان با نفت وگاز محصول ناخالص داخلي – 1دنباله جدول 

 احد : میلیون ريالو                                                                 1390-1394در دوره 

 نام استان

 نرخ رشد 1394

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه
 رتبه درصد

 24 17.38 73.6 116,354,682 کردستان

 5 22.82 114.9 358,151,479 کرمان

 15 19.14 102.6 194,694,244 کرمانشاه

 32 -4.57 209.6 61,941,068 کهگیلویه وبویراحمد

 14 19.72 79.7 147,393,190 گلستان

 8 21.59 106.5 268,456,049 گیالن

 16 19.1 82.3 138,868,414 لرستان

 11 20.27 128.5 415,769,769 مازندران

 2 25.39 190.1 249,410,696 مرکزي

 23 17.8 146.8 239,349,846 هرمزگان

 12 19.89 95 165,235,101 همدان

 22 18.06 199 220,827,770 یزد

 * * * 2,545,521 فرامنطقه
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درآمد سرانه به تفكیك استان  گازووبدون نفت محصول ناخالص داخلي  – 1جدول 

 احد : میلیون ریالو                                                           1390-1394در دوره 

 نام استان

1390 1391 

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه

 92.1 9,114,941,669 63 6,689,733,824 کل کشور

 68.6 270,705,989 47.9 188,109,073 آذربایجان شرقي

 48.1 150,117,546 39.5 121,757,340 آذربایجان غربي

 61.1 76,585,182 47 58,740,577 اردبیل

 93.9 513,687,870 42.9 344,329,394 اصفهان

 99.5 246,728,698 65.9 159,857,970 البرز

 74.9 73,513,738 57.8 74,228,979 ایالم

 410.6 472,394,131 205 260,226,028 بوشهر

 151 1,915,663,289 110.5 1,371,184,621 تهران

 62.3 56,279,620 48.9 43,645,032 چهارمحال و بختیاري

 48.8 36,134,583 39.7 29,077,484 خراسان جنوبي

 65.4 398,439,766 52.4 314,868,211 خراسان رضوي

 52.4 45,494,448 36.4 31,584,848 خراسان شمالي

 102.4 2,004,344,949 46.5 1,423,820,699 خوزستان

 74 76,208,882 50.7 51,828,477 زنجان

 108.8 70,496,842 89.7 57,084,195 سمنان

 37 95,643,519 37 75,824,808 سیستان وبلوچستان

 81.9 408,325,013 65.1 310,623,421 فارس

 113.5 138,482,428 70.4 85,102,586 قزوین

 67.9 80,333,565 49.9 58,073,656 قم
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درآمد سرانه به تفكیك  گازوو بدون نفتمحصول ناخالص داخلي  – 1دنباله جدول 

 د : میلیون ريالواح                                                     1390-1394استان در دوره

 نام استان

1390 1391 

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه

 44.7  67,752,113 38.79  57,946,699 کردستان

 74.8  223,350,165 50.47  148,492,963 کرمان

 57.7  124,803,684 46.1  99,161,406 کرمانشاه

 51.7  141,528,953 44.2  166,423,944 کهگیلویه وبویراحمد

 47.4  85,332,226 38.8  69,000,721 گلستان

 66.1  164,748,670 38.7  120,985,566 گیالن

 48.2  92,329,930 38.3  71,770,826 لرستان

 78.7  246,019,774 61.3  188,908,331 مازندران

 124.2  184,634,827 69.3  108,789,611 مرکزي 

 96.7  169,184,269 71  120,355,434 هرمزگان

 58.2  102,316,999 45.9  80,906,879 همدان

 163.3  168,301,367 102.4  102,940,197 یزد

 *  215,058,636 *  294,083,849 فرامنطقه
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درآمد سرانه به تفكیك گازوو بدون نفت محصول ناخالص داخلي  – 1دنباله جدول 

 : میلیون ريال واحد                                                   1390-1394استان در دوره 

 نام استان

1392 1393 

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه

 133.8  12,872,916,854 119.1  12,219,737,142 کل کشور

 102.6  407,572,464 91.7  378,398,069 آذربایجان شرقي

 75.2  240,150,543 65.6  207,040,304 آذربایجان غربي

 100.1  126,449,787 85.6  107,696,534 اردبیل

 136.9  733,165,017 128.3  721,799,606 اصفهان 

 142.2  369,031,853 125.5  318,035,332 البرز

 112.1  103,065,781 95.4  102,558,234 ایالم

 571.65  682,150,146 605.6  712,764,503 بوشهر

 212.3  2,758,700,179 184.5  2,375,556,694 تهران

 81  75,049,263 73.8  67,535,755 چهارمحال و بختیاري

 77.3  58,320,334 63  47,129,266 خراسان جنوبي

 99.9  626,047,249 88.5  546,984,775 خراسان رضوي

 75.4  65,234,800 64.9  56,237,237 خراسان شمالي

 127.7  2,325,143,515 112.3  2,566,624,258 خوزستان

 117.4  122,575,433 97.5  101,278,276 زنجان 

 149.2  100,898,173 149.9  99,111,850 سمنان

 56.9  152,563,284 48.2  126,937,172 سیستان وبلوچستان

 121.6  594,411,459 108.9  533,244,971 فارس 

 169.2  211,152,787 137.4  169,610,158 قزوین

 99.4  123,263,157 89.5  108,488,855 قم
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درآمد سرانه به تفكیك  گازووبدون نفت محصول ناخالص داخلي  – 1دنباله جدول 

 : میلیون ريالواحد                                                 1390-1394استان در دوره   

 نام استان

1392 1393 

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه

 70  109,104,153 62.1  95,456,758 کردستان

 120  371,175,352 107.8  326,900,118 کرمان

 94.8  203,504,268 75.6  170,110,943 کرمانشاه

 80.6  191,971,194 69.4  207,747,853 کهگیلویه وبویراحمد

 75.3  138,250,072 63.9  116,191,837 گلستان

 100.9  253,662,820 89.5  223,947,788 گیالن

 75.1  140,407,987 68.6  130,587,037 لرستان

 119.6  383,344,598 107.9  341,671,877 مازندران

 179  275,417,855 151.1  247,403,217 مرکزي 

 135.2  264,690,530 124.4  352,265,913 هرمزگان

 92.9  162,505,264 78.7  138,093,196 همدان

 205.8  222,975,009 183.5  193,910,238 یزد

 *  280,962,526 *  328,418,516 فرامنطقه
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درآمد سرانه به تفكیك  گازوو بدون نفت محصول ناخالص داخلي – 1دنباله  جدول 

 حد : میلیون ريالوا                                                     1390-1394استان در دوره 

 نام استان

 نرخ رشد 1394

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه
 رتبه درصد

 15 21.03 135.5 12,314,220,284 کل کشور

 13 21.07 102.9 403,832,797 آذربایجان شرقي

 21 18.91 78.99 254,965,786 آذربایجان غربي

 14 21.05 100.99 127,917,450 اردبیل

 1 32.55 132.5 702,814,209 اصفهان

 6 23.87 155.3 412,131,420 البرز

 31 16.23 105.5 83,097,530 ایالم

 16 20.71 435.2 526,407,193 بوشهر

 23 18.87 220.8 2,921,019,400 تهران

 29 17.37 92.8 86,988,637 چهارمحال و بختیاري

 8 22.28 88.7 67,545,517 خراسان جنوبي

 25 18.59 103.7 659,701,403 خراسان رضوي

 9 22.12 80.9 69,936,126 خراسان شمالي

 2 28.46 126.6 1,760,704,124 خوزستان

 3 26.85 131.3 138,198,206 زنجان

 32 14.75 155.5 107,532,413 سمنان

 21 18.91 59.8 162,976,266 سیستان وبلوچستان

 30 16.59 120.3 589,058,570 فارس

 5 23.89 166 209,570,306 قزوین

 12 21.09 107 138,347,497 قم
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درآمد سرانه به تفكیك  گازووبدون نفت محصول ناخالص داخلي  – 1دنباله جدول 

 حد : میلیون ريالوا                                                     1390-1394استان در دوره 

 نام استان

 نرخ رشد 1394

محصول ناخالص 

 داخلي

درامد 

 سرانه
 رتبه درصد

 28 17.38 73.64 116,360,485 کردستان

 7 22.81 114.8 358,639,641 کرمان

 11 21.27 99.7 200,350,526 کرمانشاه

 24 18.83 88.2 147,142,060 وبویراحمدکهگیلویه 

 20 19.73 79.6 147,560,381 گلستان

 10 21.58 106.5 268,581,499 گیالن

 19 19.81 78.9 144,778,255 لرستان

 17 20.27 128.2 416,676,662 مازندران

 4 26.04 174.9 271,206,011 مرکزي

 27 18.04 137.9 254,760,431 هرمزگان

 18 19.88 94.8 165,611,486 همدان

 26 18.06 198.9 220,898,660 یزد

 * * * 178,909,339 فرامنطقه
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هاي طي سال و کشور ها نتغییرات سالیانه  تولید ناخالص داخلي استا – 2جدول 

 واحد: درصد                                                                           1394-1390

 با نفت و گاز نام استان
بدون نفت و 

 گاز
 نام استان

با نفت و 

 گاز

بدون نفت 

 و گاز

 22/5 16/5 کل کشور
سیستان 

 وبلوچستان
21 21/08 

آذربایجان 

 شرقي
 17/9 17/3 فارس 22/3 21

 25/34 25/3 قزوین 20/3 20/3 آذربایجان غربي

 24 24/2 قم 21/5 21/5 اردبیل

 19/04 19/04 کردستان 33/9 19/5 اصفهان

 25 25 کرمان 26/8 26/7 البرز

 21/4 19/2 کرمانشاه 17/1 2/9 ایالم

 23/6 19/3 بوشهر
کهگیلویه 

 وبویراحمد
-3/03 20/74 

 21 21 گلستان 21 20/8 تهران

چهارمحال 

 وبختیاري
 22/06 22/06 گیالن 18/9 18/8

 20 19/2 لرستان 23/5 23/5 خراسان جنوبي

 21/9 21/9 مازندران 20/3 20/3 خراسان رضوي

 26/3 25/7 مرکزي 22 22 خراسان شمالي

 20/9 20/61 هرمزگان 30 5/5 خوزستان

 19/6 19/6 همدان 28 27/8 زنجان

 21/03 21/03 یزد 17/2 17/2 سمنان

 

ودن نرخ رشااد تولید بص داخلي اسااتان طي دوره مورد بررسااي و بیشااتر لبا توجه به روند فزاينده تولید ناخا  
محاسبه ارزش افزوده  ) با، سهم استان از تولید ناخالص داخلي کشور ص داخلي استان در مقايسه با کشورناخال

ست و از  نیز نفت خام و گاز طبیعي (  س 3.89بطور مرتب  رو به افزايش بوده ا صد در   27/4به  1390ال در

 . رسیده است 1394درصد در سال 
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روند سهم استان از تولید ناخالص داخلي کشور ) با نفت و گاز و بدون آن (   - 3نمودار 

 واحد : درصد 1390-94هاي طي سال
 

شترين سهم استان تهران طي دوره مورد نظر  ود اختصاص داده خکشور را به  از تولید ناخالص داخلي بی
ست سال  19.44به طوريكه حداقل آن برابر . ا صد در  بوده  1394سال  در 23.72برابر و حداکثر آن  1392در
ست ستان. ا ستان هاي ا صفهان به ترتیب با  وخوز صد  28/21ا سه 5/15  ودر شترين  صد بی سال در م را در 

شته 1390 ستان .انددا سان جنوبيا شمالي و هاي خرا سان   43/0به ترتیب با  چهارمحال و بختیاري نیز ، خرا
ين سه استان در ا. اندبه خود اختصاص داده 1390ترين سهم را درسال کمدرصد  65/0و درصد  47/0 ،درصد
سهم ا 1394سال  شتهنیز کمترين  شور را دا ستان. اندز ارزش افزوده ک شوردر بین ا ستان تنها  هاي ک  تهرانا

 . است نمودهص داخلي طي دوره تجربه بوده است که بیشترين افزايش از نظر سهم از تولید ناخال

 

 – 1394   هاي ها از تولید ناخالص داخلي کشور طي سالسهم استان – 3دول ج

 واحد : درصد                                                                        1390
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 1392 1391 1390 نام استان

 100/00 100 100 کل کشور

 3/10 2/97 2/81 آذربایجان شرقي

 1/69 1/65 1/82 آذربایجان غربي

 0/88 0/84 0/88 اردبیل

 5/91 5/64 5/15 اصفهان 

 2/60 2/71 2/39 البرز

 0/84 0/81 1/11 ایالم

 5/83 5/18 3/89 بوشهر

 19/44 21/02 20/50 تهران

 0/55 0/62 0/65 چهارمحال و بختیاري

 0/39 0/40 0/43 خراسان جنوبي

 4/48 4/37 4/71 خراسان رضوي

 0/46 0/50 0/47 خراسان شمالي

 21/00 21/99 21/28 خوزستان

 0/83 0/84 0/77 زنجان 

 0/81 0/77 0/85 سمنان

 1/04 1/05 1/13 سیستان وبلوچستان

 4/36 4/48 4/64 فارس 

 1/39 1/52 1/27 قزوین

 0/89 0/88 0/87 قم

 

 
 
 

 - 1394هاي داخلي کشور طي سالها از تولید ناخالص سهم استان – 3دنباله جدول 

 درصداحد : و                                                                                 1390
 1392 1391 1390 نام استان



 

 

 1390-1394هاي تولید استان بوشهرحساب 62

 0/78 0/74 0/87 کردستان

 2/68 2/45 2/22 کرمان

 1/39 1/37 1/48 کرمانشاه

 1/70 1/55 2/49 کهگیلویه وبویراحمد

 0/95 0/94 1/03 گلستان

 1/83 1/81 1/81 گیالن

 1/07 1/01 1/07 لرستان

 2/80 2/70 2/82 مازندران

 2/02 2/03 1/63 مرکزي 

 2/88 1/86 1/80 هرمزگان

 1/13 1/12 1/21 همدان

 1/59 1/85 1/54 یزد

 2/69 2/36 4/40 فرامنطقه

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

-1394هاي تولید ناخالص داخلي کشور طي سالها از سهم استان –3دنباله جدول 

 احد : درصدو                                                                                        1390
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 1394 1393 نام استان

 100/00 100/00 کل کشور

 3/28 3/17 آذربایجان شرقي

 2/07 1/87 آذربایجان غربي

 1/04 0/98 اردبیل

 5/71 5/70 اصفهان 

 3/35 2/87 البرز

 0/67 0/80 ایالم

 4/27 5/30 بوشهر

 23/72 21/43 تهران

 0/71 0/58 چهارمحال و بختیاري

 0/55 0/45 خراسان جنوبي

 5/36 4/86 خراسان رضوي

 0/57 0/51 خراسان شمالي

 14/30 18/06 خوزستان

 1/12 0/95 زنجان 

 0/87 0/78 سمنان

 1/32 1/19 وبلوچستانسیستان 

 4/78 4/62 فارس 

 1/70 1/64 قزوین

 1/12 0/96 قم
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                                                                                      1390-1394هاي ها از تولید ناخالص داخلي کشور طي سالسهم استان – 3دنباله جدول 

 واحد : درصد

 1394 1393 استاننام 
 0/94 0/85 کردستان

 2/91 2/88 کرمان

 1/63 1/58 کرمانشاه

 1/19 1/49 کهگیلویه و بویراحمد

 1/20 1/07 گلستان

 2/18 1/97 گیالن

 1/18 1/09 لرستان

 3/38 2/98 مازندران

 2/20 2/14 مرکزي 

 2/07 2/06 هرمزگان

 1/34 1/26 همدان

 1/79 1/73 یزد

 1/45 2/18 فرامنطقه
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هاي کشور از نظر درآمد سرانه و سهم از رتبه استان بوشهر دربین استان – 4جدول 

 1390-1394هاي تولید ناخالص داخلي کشور طي سال
 سهم از تولید ناخالص داخلي کشور درآمد سرانه سال

1390 3 6 

1391 1 4 

1392 1 4 

1393 1 4 

1394 1 7 

 

ساختار سب ارزش افزوده فعالیت تحلیل  شور بر ح سه با ک ستان در مقای صادي ا هاي اقت

 اقتصادي 

سي بطور متو 18ارزش افزوده  شهر طي دوره مورد برر ستان بو صلي و عمده در ا سالیانه فعالیت ا سط 
ست2/19 صد افزايش يافته ا سعه فعالیتدر سيدوره مورد برطي اطالعات وارتباطات هاي  . تو ستان با  ر در ا

سا 5/57 شترين میزان افزايش  صد بی شته در ستلیانه ارزش افزوده را دا وفعالیتهاي  عتصنارزش افزوده  .ا
غذا جا و تآمین  به  ماتي مربوط  خد یت  عال باني وف مات پشاااتی خد یب اداري و  ودرصاااد  06/34به ترت

  .طي دوره افزايش يافته است درصد6/29ودرصد05/31

درصد 5/16انه لیفعالیت اصلي و عمده در کشور طي دوره مورد بررسي بطور متوسط سا 18ارزش افزوده 
زي بخش کشااااور، درصاااد 11/33با   فعالیتهاي اداري وخدمات پشاااتیبانيافزايش يافته اسااات. بخش 

 4/29با  وغذا بخش فعالیتهاي خدماتي مربوط به تأمین جادرصااد و  5/32 ،شااكاروجنگلداري وماهیگیري با

 . اندتهيش سالیانه را طي دوره داشبیشترين میزان افزاافزايش ،درصد  28با  صنعتبخش درصد و 
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در  1390-94هاي اقتصادي طي دوره نرخ تغییرات ارزش افزوده فعالیت  - 4نمودار 

 استان بوشهر
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 در کشور 1390-94هاي اقتصادي طي دوره نرخ تغییرات ارزش افزوده فعالیت–5نمودار 

 

-هاي اقتصادي طي سالبرحسب فعالیتو تغییرات سالیانه  ارزش افزوده  -5جدول 

 درصد-واحد : میلیون ریال  در استان بوشهر 1390-1394هاي 

 شرح فعالیت
کشاورزي 

،شكاروجنگلداري 

 وماهیگیري
 صنعت استخراج معدن

تأمین 

برق،گاز،بخار 

 وتهویه هوا
1390 7382730/4 47090286 53455464 107365898 

1391 11127406 37905090 255280541 115306885 

1392 17590620 56966457 288409908 278136038 

1393 18391137/33 48272529/38 238084520/9 291850626 

1394 17999454/08 32013842 172907215 204892004 

تغییرات 

 ساالنه
24/5 -9/5 34/06 17/4 
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 1390-1394هاي تولید استان بوشهرحساب 68

 

سب فعالیت -5 دنباله جدول سالیانه برح صادي طي ارزش افزوده  و تغییرات  هاي اقت

 درصد-يالواحد : میلیون ر                            در استان بوشهر   1390-1394هاي سال
 

شرح 

 فعالیت
1390 1391 1392 1393 1394 

ت 
را

غیی
ت

نه
اال

س
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سب فعالیتارزش  -5دنباله جدول  سالیانه برح صادي طي افزوده  و تغییرات  هاي اقت

 درصد-واحد : میلیون ريال                            در استان بوشهر 1390-1394هاي سال

شرح 

 فعالیت
 آموزش

فعالیتهاي مربوط 

به سالمت 

انسان ومددکاري 

 اجتماعي

سایر خدمات 

 عمومي،اجتماعي،

 شخصي وخانگي

 جمع

1390 3036707/4 2584517/4 557197/38 259170774 

1391 3371520 2849754/1 719198/16 470770119 

1392 4210109/9 3739038 887732/9 712313990 

1393 5343441/02
3 

4803309/35
8 

1052542/94
2 

682488913/
6 

1394 6401330/59 5932947/03 1140322/68 524668333 

تغییرا

ت 

 ساالنه
20/4 23/01 19/5 19/2 

امالک 
 ومستغالت

842804
5/8 

926738
6/6 

157011
19 

17137310
/98 

1826948
8/1 

21/
2 

اداره امور 

عمومي 
،خدمات 

 شهري

571362
8/2 

648240
7/6 

790163
4 

9153804/
433 

1096461
3/7 

17/
4 
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ــالیانه ارزش افزوده  -6جدول  ــب فعالیتو تغییرات س ــادي طي برحس هاي اقتص

 درصد –ريال  میلیونواحد :                                       کشوردر  1390 - 1394هاي سال

شرح 

 فعالیت

کشاورزي، 

شكاروجنگلداري 

 وماهیگیري

 صنعت استخراج معدن

تأمین 

برق،گاز،بخار 

 وتهویه هوا

1390 381982698 1750491701 818869373 315024148 

1391 
579593722 

194992634
7 

194311147
1 

406163517 

1392 908078278/
4 

273211339
1 

244062624
5 

634681286/
4 

1393 
1086945915 

228298189
9 

242970315
8 

683841189/
8 

1394 
1178639519 

142095570
4 

220080727
1 

523750750/
2 

تغییرا

ت 

 ساالنه
32/5 -13/5 28 13/5 

 
 

ــب فعالیت -6دنباله جدول  ــالیانه برحس ــادي طي ارزش افزوده و تغییرات س هاي اقتص

 درصد -ريال  ونمیلیواحد :                                         در کشور 1390 - 1394هاي سال

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح فعالیت

ت 
را

غیی
ت

نه
اال

س
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ي هاي اقتصادي طارزش افزوده و تغییرات سالیانه برحسب فعالیت -6دنباله جدول 

 درصد –ریال  میلیوندر کشورواحد :  1390 - 1394هاي سال

شرح 

 فعالیت

فعالیتهاي مربوط به 

سالمت انسان 

 ومددکاري اجتماعي

سایر خدمات 

عمومي،اجتماعي،شخصي 

 وخانگي

 جمع

1390 204607763 56184932/4 6661058419 

1391 230452826 73902125/3 9072601824 

1392 286313780/8 95653205/63 12206878157 

عمده فروشي وخرده 

تعمیر  فروشي،

 نقلیه وکاالهاوسایل 

7812859
71 

9838673
94 

14296104
93 

15334886
65 

14005891
12 

15/6 
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1393 349010807/7 114869586/4 12881940233 

1394 414121188/2 128142770/1 12266020733 

تغییرات 

 ساالنه
19/2 21/8 16/5 

 
 تان مالحظه گانه اصاالي در ارزش افزوده اساا 18هاي در بررسااي نقش و اهمیت هر يك از فعالیت    

ز نظر سااهم از درصااد رتبه اول را ا 42/33برق،گاز،بخاروتهويه هواتآمین بخش  1390شااود که در سااال مي
امالک  درصااد و 16/18با  معدندرصااد،  20.62الیت صاانعت با . فعدر اسااتان داشااته اسااتارزش افزوده 
 تداوم وجه بهبا ت اند. طي دوره مورد بررسااايهاي بعدي قرار داشاااتهدر رتبهدرصاااد  3.25با  ومساااتغالت 

ستان نقش و جايهاي پارس جنوفعالیت شد  صنعت بخش  گاهبي در ا سته  اين سهم  کهبطوريه خیلي برج
. استش يافته افزاي 1394درصد در سال  33به  1390درصد در سال  20.62از از ارزش افزوده استان بخش 

سهم  ست طي دوره مورد نظر  ستان بخش از ا 11الزم به ذکر ا شترين . ستيافته ا افزايشرزش افزوده ا بی

شكار  ،کشاورزي و بخش صنعت دوحالیست که سهم اين در .سهم مربوط به بخش معدن بوده است کاهش
 . و بخش ماهیگیري افزايش يافته استو جنگلداري 

شور  با  صنعت بخش   صد رتبه اول ر 2/19بدلیل اهمیت قابل توجه نفت و گاز در ک سهم از در ا از نظر 

بطوريكه  است  شده تقويت. اين جايگاه طي دوره مورد بررسي داشته است 1390ارزش افزوده کشور در سال 
با صنعت  بخش 1390. در سال رسیده است 1394درصد در سال  58/11به کشور از ارزش افزوده  آنسهم 

و بخش   درصاد 72/11با  عمده فروشاي ،خرده فروشاي تعمیر وساايل نقلیه وکاالها، بخش  درصاد 29/12

بخش صنعت  1394 . در سالانداي دوم الي چهارم قرار داشتهدر رتبه هدرصد  64/10با  مستغالتو  امالک 
ه فروشااي عمددرصاد داراي رتبه دوم، بخش  58/11با معدن درصادي داراي رتبه اول، بخش  9/17ساهم با

. طي دوره مورد اندهاي بعدي قرار داشااتهدرصااد در رتبه 41/11با  وخرده فروشاایتعمیر وسااايل نقلیه وکاالها

واحد  97/3ا اورزي بواحد درصد و کش 61/4با  صنعت میزان سهم مربوط به بخش بررسي بیشترين افزايش 
 . درصد بوده است
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هاي اصلي از ارزش افزوده استان بدون احتساب سهم ارزش افزوده بخش – 6نمودار 

 1394و  1390هاي طبیعي در سال نفت و خام

 

 
 1390هاي هاي اصلي از ارزش افزوده کشور در سالسهم ارزش افزوده بخش -7نمودار 

 1394و 

 

  استان طي کل ارزش افزوده هاي اقتصادي از سهم ارزش افزوده فعالیت -7جدول 

 احد : درصدو                                                                  1390-94هاي سال 

1390

1394

1390

1394
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 1394 1393 1392 1391 1390 شرح فعالیت

،شكاروجنگلداري کشاورزي

 وماهیگیري
2.84 2.36 2.46 2.69 3.4 

 6.1 7.07 7.99 8.05 18.16 استخراج معدن

 33 34.9 40.48 54.2 20.62 صنعت

 39.05 42.76 39 24.49 41.42 تأمین برق،گاز،بخار وتهویه هوا

مدیریت پسماند،فاضالب  آبرساني،

 وفعالیتهاي تصفیه
0.17 0.12 0.09 0.12 0.2 

 1.8 15/1 0.7 1 1.95 ساختمان

عمده فروشي وخرده فروشي،تعمیر 

 وسایل نقلیه وکاالها
2.66 1.83 1.75 2 2.43 

 3.6 2.57 97/1 2.1 2.9 حمل ونقل وانبارداري وپست

فعالیتهاي خدماتي مربوط به تأمین 

 جا وغذا
0.2 0.15 0.14 0.18 0.27 

 1.5 0.71 0.42 0.4 0.48 اطالعات وارتباطات

 0.3 0.2 0.21 0.31 0.46 فعالیتهاي مالي وبیمه

 3.5 51/2 2.2 1.96 3.25 امالک ومستغالت

 0.2 0.1 0.08 0.09 0.14 فعالیتهاي حرفه اي،علمي وفني

 0.1 0.06 0.048 0.05 0.07 فعالیتهاي اداري وخدمات پشتیباني

 2.08 1.34 1.1 1.4 2.2 اداره امور عمومي ،خدمات شهري

 1.2 0.8 0.59 0.71 1.17 آموزش

فعالیتهاي مربوط به سالمت انسان 

 ومددکاري اجتماعي
1 0.6 0.52 0.7 1.13 

 اجتماعي، سایر خدمات عمومي،

 شخصي وخانگي
0.21 0.15 0.12 0.15 0.2 

 100 100 100 100 100 جمع

 

کشور طي  کل ارزش افزودههاي اقتصادي از سهم ارزش افزوده فعالیت -8جدول 

 واحد : درصد1390-1394هاي سال
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 1394 1393 1392 1391 1390 شرح فعالیت

 9.6 8.43 7.43 6.38 5.73 کشاورزي ،شكاروجنگلداري وماهیگیري

 11.58 17.7 22.4 21.5 26.3 استخراج معدن

 17.9 18.86 19.99 21.41 12.29 صنعت

 4.2 5.3 5.1 4.5 4.72 تأمین برق،گاز،بخار وتهویه هوا

فاضالب  آبرساني،مدیریت پسماند،

 وفعالیتهاي تصفیه
0.3 0.27 0.21 0.25 0.33 

 4.56 4.2 3.6 4.05 4.98 ساختمان

عمده فروشي وخرده فروشي،تعمیر 

 وسایل نقلیه وکاالها
11.72 10.84 11.8 11.9 11.41 

 7.6 6.5 5.4 5.4 5.38 حمل ونقل وانبارداري وپست

تأمین جا فعالیتهاي خدماتي مربوط به 

 وغذا
1 0.98 1.05 1.19 1.5 

 2.1 1.7 1.36 1.44 1.64 اطالعات وارتباطات

 2.32 1.92 1.8 2.3 2.64 فعالیتهاي مالي وبیمه

 12.6 10.55 10.14 10.22 10.64 امالک ومستغالت

 0.83 0.63 0.55 0.53 0.64 فعالیتهاي حرفه اي،علمي وفني

 0.41 0.3 0.23 0.23 0.24 فعالیتهاي اداري وخدمات پشتیباني

 5 4.1 3.5 3.8 4.56 اداره امور عمومي ،خدمات شهري

 3.5 2.8 2.3 2.7 3.3 آموزش

فعالیتهاي مربوط به سالمت انسان 

 ومددکاري اجتماعي
3.07 2.54 2.34 2.7 3.4 

سایر خدمات عمومي،اجتماعي،شخصي 

 وخانگي
0.84 0.81 0.8 0.9 1.044 

 100 100 100 100 100 جمع

 
 

هاي مهمي است که عمدتا در چند استان سهم بااليي از ارزش استخراج نفت خام و گاز طبیعي از فعالیت

صا ساير فعالیتدهدص ميافزوده را به خود اخت سهم و جايگاه  صادي در ارزش افزوده بدون . بررسي  هاي اقت
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سب ضعیت فعالیتتري از در نظر گرفتن ارزش افزوده اين بخش تا حدودي تحلیل منا شان و ستان را ن ها در ا

سمت بدون در ندهدمي سهم و جايگاه بخشظر گرفتن ارزش افزوده اين فعالیت. لذا در اين ق هاي ، تغییرات 
 . گیردي استان مورد بررسي قرار مياقتصاد

و  درصد 07/35صنعت با  ، بخشدرصد 56/41با  بخاروتهويه هوابرق و گاز تأمین بخش  1394در سال 
ستو حمل ونقل انبارداري  بخش سهم ازکل81/3با   پ شترين  صد بی خام و گاز  ده بدون نفتارزش افزو در
 . اندداشته

، فزوده کشاااوراو گاز طبیعي در ارزش بدون درنظرگرفتن ارزش افزوده اساااتخراج و پااليش نفت خام   
سهم از کل ارز 50.62کاالها با  تامین برق،گاز،بخاروتهويه هوا با بخش شترين  صد بی شور در در ش افزوده ک
هاي تبهردر درصد 97/3با  مستغالتامالک و بخشدرصد و  2/25با  بخش صنعت . استداشته  1390سال 

شته سيبعدي قرار دا شترين صنعت بخش سهم اند. طي دوره مورد برر نقش و ده و به مواجه بو افزايشبا بی
از طبیعي گاز کل ارزش افزوده بدون نفت خام و  بخشه سااهم اين کشااده اساات بطوري افزودهاهمیت آن 

  . تسرسیده ا 1394درصد در سال  35.07به  1390درصد در سال  25.2از کشور

 

 

 

 

 

1390

1394
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هاي اقتصادي از کل ارزش افزوده بدون نفت خام و سهم ارزش افزوده فعالیت - 8نمودار 

 واحد : درصد1394و  1390گاز طبیعي استان در سال 

 

 
هاي اقتصادي کشور از کل ارزش افزوده بدون نفت سهم ارزش افزوده فعالیت - 9نمودار 

 واحد : درصد 1394و  1390خام و گاز طبیعي کشور در سال 

 

هاي اقتصادي از کل ارزش افزوده بدون نفت سهم ارزش افزوده فعالیت -9جدول 

 درصدواحد :   1390 -1394هاي سال طيخام و گاز طبیعي استان 
 1394 1393 1392 1391 1390 شرح فعالیت

 3.65 2.9 2.68 2.56 3.48 کشاورزي ،شكاروجنگلداري وماهیگیري

 0.05 0.04 0.39 0.04 0.16 )بدون نفت خام وگازطبیعي(استخراج معدن

 35.07 37.5 44 58.94 25.2 صنعت

 41.56 46 42.4 26.62 50.62 تأمین برق،گاز،بخار وتهویه هوا

مدیریت پسماند،فاضالب  آبرساني،

 وفعالیتهاي تصفیه
0.2 0.13 0.1 0.12 0.21 

 1.9 1.239 0.77 1.05 2.39 ساختمان

1390

1394
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عمده فروشي وخرده فروشي،تعمیر وسایل 

 نقلیه وکاالها
3.25 1.99 1.9 2.1 2.58 

 3.81 2.8 2.14 2.28 3.58 حمل ونقل وانبارداري وپست

 0.29 0.2 0.16 0.16 0.24 تأمین جا وغذافعالیتهاي خدماتي مربوط به 

 6/1 0.76 0.46 0.43 0.59 اطالعات وارتباطات

 0.3 0.2 0.22 0.34 0.56 فعالیتهاي مالي وبیمه

 3.7 2.7 2.4 2.14 3.97 امالک ومستغالت

 0.19 0.11 0.09 0.1 0.17 فعالیتهاي حرفه اي،علمي وفني

 0.11 0.06 0.05 0.05 0.087 فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیباني

 2.22 1.44 1.2 1.5 2.69 اداره امور عمومي ،خدمات شهري

 1.29 0.84 0.64 0.77 1.43 آموزش

فعالیتهاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري 

 اجتماعي
1.21 0.65 0.57 0.75 1.2 

سایر خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي 

 وخانگي
0.26 0.16 0.13 0.16 0.23 

 100 100 100 100 100 جمع

 
 

 

هاي اقتصادي از کل ارزش افزوده بدون نفت خام و سهم ارزش افزوده فعالیت -10جدول 

  درصدواحد :1390-1394هاي گاز طبیعي کشور طي سال
 1394 1393 1392 1391 1390 شرح فعالیت

 10.8 10.16 9.5 8.04 7.7 کشاورزي ،شكاروجنگلداري وماهیگیري

نفت خام وگاز )بدون استخراج معدن

 طبیعي(
1 1.07 0.96 0.87 0.71 

 20.14 22.7 25.5 27 16.5 صنعت

 8/4 4/6 63/6 5.64 6.35 تأمین برق،گاز،بخار وتهویه هوا

آبرساني،مدیریت پسماند،فاضالب 

 وفعالیتهاي تصفیه
0.39 0.34 0.27 0.31 0.37 
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 5.1 5 4.55 5.11 6.68 ساختمان

فروشي،تعمیر عمده فروشي وخرده 

 وسایل نقلیه وکاالها
15.75 13.66 14.94 14.34 12.8 

 8.5 9/7 6.84 6.79 7.2 حمل ونقل وانبارداري وپست

فعالیتهاي خدماتي مربوط به تأمین جا 

 وغذا
3/1 1.24 1.34 0.01 1.64 

 2.36 2 1.73 1.81 2.21 اطالعات وارتباطات

 2.6 2.3 2.25 2.89 3.55 فعالیتهاي مالي وبیمه

 14.2 12.7 12.94 12.89 4.29 امالک ومستغالت

 0.93 0.8 0.7 0.67 0.86 فعالیتهاي حرفه اي،علمي وفني

 0.46 0.4 0.3 0.29 0.32 فعالیتهاي اداري وخدمات پشتیباني

 5.55 5 4.5 4.79 6.12 اداره امور عمومي ،خدمات شهري

 3.92 3.4 2.94 3.49 4.44 آموزش

سالمت انسان  فعالیتهاي مربوط به

 ومددکاري اجتماعي
4.12 3.2 3 3.3 8/3 

سایر خدمات عمومي،اجتماعي،شخصي 

 وخانگي
1.13 1.02 1 1.07 1.17 

 100 100 100 100 100 جمع

 

ساختاري مياز طر ضريب تغییرات  شاخص  شده در طي يك دوتوان تحوالت يق  ره را در ساختاري ايجاد 
را  يا صاانعت . اين ضااريب عمدتا تمرکز ارزش افزوده يك بخشددا رزش افزوده مورد بررسااي قرارترکیب ا

شان مي سال پايه ن سبت به  سال پدهدن سبت به  شاخص ن ايه افزايش يافته . به اين ترتیب که هر اندازه اين 
هايي از . فعالیتا استهرشد فعالیت اقتصادي مورد نظر در مقايسه با ساير فعالیت باشد بیانگر میزان وسعت و

 رزش افزوده ا رشد

هايي ، فعالیتبیفزايند اقتصااادي خود را حداقل حفظ يا بران اند تواناند و و توانسااتهبیشااتري برخوردار بوده

. شاخص اندي قرارگرفتهیرات ساختارهاي اقتصادي يا تغیها تحت تاثیر سیاستاند که بیش از ساير فعالیتبوده
ناي رابطه نرخ شاود بر مبايه که از رابطه ذيل محاسابه ميتغییرات سااختاري در يك دوره نسابت به ساال پ

 . د هندسي در دوره معین استوار استمتوسط رش
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 در فرمول فوق :

                     iIV  متوسط شاخص تغییرات ساختاري بخش يا صنعت : i   ام 

                   iV  میزان ارزش افزوده بخش يا صنعت : i   ام 

                    TV  کل ارزش افزوده : 

                      n هاي يك دوره :  تعداد سال 

 

ي زمان نتوانسته ، بدان معني است که بخش يا صنعت مورد نظر طباشد 100کمتر از   iIVاگر مقدار عددي  
سابق خود تمرکز  ساير بخشبر فعالیت  سه با  شته و در مقاي شده اد ارزش افها از توان ايجدا سته  زوده آن کا

تغییرات  ( باشااد بیانگر آن اساات که 100بیش از شاااخص پايه )  iIV. بر عكس اگر مقدار عددي  اساات
 (  1385، سال انت نیا و همكار. )حكمعالیت صنعتي مورد نظر گرديده استساختاري منجر به بهبود توان ف

با درنظر گرفتن ارزش طي دوره مورد بررسي و کشور ( تغییرات ساختاري در استان 11در جدول شماره )    
شود درصورت محاسبه ارزش افزوده نفت و . چنانكه مالحظه ميت و گاز و بدون آن ارائه شده استافزوده نف

ارزش افزوده خود  ايجاد توانصنعت وآبرساني ، بخش کشاورزيبخش  ،اطالعات وارتباطاتبخش دراستان گاز 
ودرصورت محاسبه بدون نفت وگاز .ها طي دوره کاسته شده استفعالیت اند و از توان سايررا افزايش داده

دراستان بخش حمل ونقل انبارداري وپست ،کشاورزي ،شكارجنگلدراي وماهیگیري و امالک ومستغالت 

بوط به سالمت انسان ،آبرساني مديريت پسماند درکشورفعالیتهاي مرتوان خود را افزايش داده اند.وصنعت 
ظر گرفتن ارزش افزوده نفت و درن با فاضالب وفعالیتهاي تصفیه وفعالیتهاي خدماتي مربوط به تأمین جا وغذا

نیز طي دوره  و، استداده فزوده خود را طي دوره افزايش آب، برق و گاز توان ايجاد ارزش ا بخش تامینردگاز 

، بخش فعالیتهاي اداري وخدمات پشتیبانيبخش درنظر گرفتن ارزش افزوده نفت و گاز  بدونمورد بررسي 
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خود توان ايجاد ارزش افزوده  انبارداري وپستو بخش حمل و نقل و، وماهیگیري کشاورزي، شكار و جنگلداري
 . اندها توان خود را از دست دادهاند و ساير بخشرا افزايش داده يا حفظ نموده

 

ضریب تغییرات ساختاري با درنظرگرفتن ارزش افزوده نفت و گاز در استان و  - 10نمودار 

 کشور طي 

 1390-94دوره 

 

 

 

بوشهر

کشور
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ضریب تغییرات ساختاري بدون  درنظرگرفتن ارزش افزوده نفت و گاز در  - 11نمودار 

 1390-94استان و کشور طي دوره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي اقتصادي در دوره شاخص ضریب تغییرات ساختاري بر حسب بخش – 11جدول 

 : درصد واحد                                                                94-1390

بوشهر

کشور
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 شرح فعالیت
 بدون نفت و گاز با نفت و گاز

 کشور استان کشور استان

 106 299 113 115 کشاورزي ،شكاروجنگلداري وماهیگیري

 5/91 202 145 67 استخراج معدن

 100 299 109 118 صنعت

 90 263 172 98 تأمین برق،گاز،بخار وتهویه هوا

آبرساني،مدیریت پسماند،فاضالب وفعالیتهاي 

 تصفیه
118 196 14 100 

 95 251 183 100 ساختمان

عمده فروشي وخرده فروشي،تعمیر وسایل 

 نقلیه وکاالها
100 177 278 94 

 103 306 193 110 وانبارداري وپست حمل ونقل

 100 27 195 101 فعالیتهاي خدماتي مربوط به تأمین جا وغذا

 100 33 190 120 اطالعات وارتباطات

 90.3 23 172 84 فعالیتهاي مالي وبیمه

 100 299 188 100 امالک ومستغالت

 102 15 191 106 فعالیتهاي حرفه اي،علمي وفني

 107 15 211 109 وخدمات پشتیبانيفعالیتهاي اداري 

 95 259 187 100 اداره امور عمومي ،خدمات شهري

 93 26 183 100 آموزش

فعالیتهاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري 

 اجتماعي
57 323 26 93 

سایر خدمات عمومي،اجتماعي،شخصي 

 وخانگي
100 188 25 100 
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  1390-94 هدورطيکشوردراستاناصليفعالیت اقتصادي 18نقش واهمیت تحوالت 

از و بدون آن طي گسهم ارزش افزوده استان از ارزش افزوده کشور با در نظر گرفتن ارزش افزوده نفت و 

درصد در سال  27/4به  1390درصد در سال 3.89. سهم ارزش افزوده کل استان از تدوره افزايش يافته اس
شترين رقم در  1394 فزوده بدون . سهم ارزش اثبت شده استطي دوره همین سال رسیده است که البته بی

شترين سهم   4.51درصد به  4.27نفت و گاز نیز از  طي  همین سالر ددرصد رسیده است که البته مجددا بی

هايي در سااال از فعالیت  صاانعت واسااتخراج معدن، بخاروتهويه هوابخش تامین برق و گاز. بوده اسااتدوره 
بخش  نیز چهار 1394. در سال اندودهاه درخورتوجهي برخوردار بمقیاس کشوري از جايگبوده اند که در  1390

سماند ،فاضالب وفعالیتهاي  جايگاه خود را صفیه تتأمین برق گاز بخاروتهويه هوا ،صنعت ،آبرساني ،مديريت پ

شترين افزايش در اين میان به بخش تامی .اندء دادهارتقا ست شتهن آب، برق و گاز تعلق دابی . میزان افزايش ا
ست 5.02ش اين بخ صد طي دوره بوده ا ستان در مرتبه  اطالعات وارتباطات. بخش واحد در شته دا وم قرار دا

 . درصد ارزش افزوده کشور رسیده است3درصد افزايش به  1.33که سهم آن با به طوري

 

 
هاي اصلي بخشهاي اصلي استان از ارزش افزوده سهم ارزش افزوده بخش - 12نمودار  

 واحد : درصد  1394و  1390هاي کشور در سال

 

1390

1394
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 هاي اقتصادي کشورفعالیتاز  استان هاي اقتصاديسهم ارزش افزوده فعالیت -12جدول 

 واحد : درصد                                                     1394-1390هاي طي سال
 1394 1393 1392 1391 1390 شرح فعالیت

،شكاروجنگلداري کشاورزي

 وماهیگیري
1.93 1.9 1.93 1.69 1.5 

 2.25 2.11 2 1.94 2.69 استخراج معدن

 7.85 9.79 11.8 13.1 6.52 صنعت

 39.1 42.67 43.8 28.3 34.08 تأمین برق،گاز،بخار وتهویه هوا

فاضالب  آبرساني،مدیریت پسماند،

 وفعالیتهاي تصفیه
2.23 2.37 2.5 2.46 2.54 

 1.67 1.45 1.1 1.24 1.53 ساختمان

عمده فروشي وخرده فروشي،تعمیر 

 وسایل نقلیه وکاالها
0.88 0.87 0.87 0.88 0.9 

 2 2 2.1 2.1 2.1 حمل ونقل وانبارداري وپست

فعالیتهاي خدماتي مربوط به تأمین جا 

 وغذا
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

 3 2.2 1.8 1.4 1.14 اطالعات وارتباطات

 0.51 0.53 0.69 0.7 0.67 فعالیتهاي مالي وبیمه

 1.1 1.26 1.26 0.99 1.18 امالک ومستغالت

 0.72 0.9 0.89 0.91 0.88 فعالیتهاي حرفه اي،علمي وفني

 1.08 1.12 1.1 1.16 1.15 فعالیتهاي اداري وخدمات پشتیباني

 1.8 1.72 1.8 1.87 1.88 اداره امور عمومي ،خدمات شهري

 1.49 1.48 1.49 1.34 1.37 آموزش

فعالیتهاي مربوط به سالمت انسان 

 ومددکاري اجتماعي
1.26 1.23 1.6 1.37 1.43 

 اجتماعي، سایر خدمات عمومي،

 شخصي وخانگي
0.99 0.97 0.92 0.7 0.88 

 4.27 5.29 5.83 5.2 3.89 جمع

 4.51 5.93 6.85 6.01 4.27 جمع بدون نفت خام وگاز طبیعي
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قايسه با ساير در مهاي مهم براي تبیین نقش و اهمیت يك صنعت يا فعالیت در يك منطقه شاخصيكي از   

حلیل هاي تريب مكاني يكي از روشضااباشااد. درواقع ريب مكاني فعالیت ميضااشاااخص مناطق و کشااور 
خش پايه و بنطقه به د، اقتصاد مباشد. در اين نظريهارتباط آن با ديگر مناطق مياي و بررسي چگونگي منطقه

ا در خارج منطقه است هايي است که بازار نهايي آنه. بخش پايه شامل تمام فعالیتشودو غیر پايه تقسیم مي

. بخش غیر باشديمسبي آشكار شده منطقه نیز و نشان دهنده مزيت نشود اال ياخدمات ميو منجر به صدور ک
قه اسات و براي بازار نهايي آنها درون منط هاي اقتصاادي منطقه اسات کهپايه شاامل آن قسامت از فعالیت

 براي انجام اين ( معموال 1385) حكمت نیا و همكاران ، سااال . کنداخلي کاال يا خدمات تولید ميمصاارف د

 : دل به شرح ذيل استمساختار کلي . شودميتحلیل از اطالعات ساختار نیروي کار و يا ارزش افزوده  استفاده 

   100*
)/(

)/(

Cii

Pii

VAVA

VAVA
LQ




           

 که در آن : 

  Pii VAVA )/(    سهم ارزش افزوده فعالیتi  ام در مجموع ارزش افزوده استان 

  cVAVA ii )/(    سهم ارزش افزوده فعالیتi   ام در مجموع ارزش افزوده کشور 

 شود که عبارتند از : ن شاخص در سه دامنه طبقه بندي مياي

ري داشته ص بیشتام به لحاظ مكاني تخص  i، در اين حالت استان در فعالیت  باشد 100LQالف ( اگر      
 . ستاصادر کننده آن کاال يا خدمت  وتر داراي مزيت نسبي آشكار شده است يه به بیان ساده

شد 100LQب ( اگر       ستان در فعالیت  با صص در   i، در اين حالت ا سط طح متسام به لحاظ تخ و
 . باشدکشور مي

ء زجام تخصاااص ندارد و آن فعالیت   i، در اين حالت اساااتان در فعالیت  باشاااد  100LQج ( اگر     
 .باشداي ميهاي غیر پايهفعالیت

ت و گاز و بدون آن موقعیت با در نظر گرفتن ارزش افزوده نفريب مكاني دو ضدر بررسي شاخص             
 با در  1390بررسي اين شاخص در سال . تحلیل شده است
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راي عدد اداصاالي  بخش 18از  بخش 2دهد که وده نفت خام و گاز طبیعي نشااان مينظر گرفتن ارزش افز
در استان  هابخشديگر  در مقايسه باها بخش اند که نشان دهنده مزيت باالتر اينبوده 100شاخص باالتر از 

شترين مزيت در استان بودهدرصد  872، برق و گاز با بخش تامین آب. دشبامي صله  داراي بی تا است و با فا

عمومي وخدمات اداره امورهاي معدن و در رتبه دوم قرار دارد. بخش 166با عدد   صاانعتحدودي کم بخش 
اين  . رم قرار دارندهاي ساااوم و چهارتبهدر  50و  69.2هاي به ترتیب با فاصاااله زيادتر و با اندازه شاااهري

. بخش تامین دانا حفظ کردههنیز مزيت باالي خود را در مقايسااه با ساااير بخش 1394چهاربخش در سااال 

، درصاد60با  دنمعهاي بعدي بخش ن باالترين مزيت داشاته و در رتبهدرصاد کماکا 750، برق و گاز با آب
صفیه هوابخش  ضالب وفعالیتهاي ت سماند،فا صد و بخ 66.1با آبرساني ،مديريت پ ات وارتباطات اطالعش در

 . درصد قرار دارند 50با  واداره عمومي ،خدمات شهري

شااود حظه مي، مالر نظر گرفتن نفت خام و گاز طبیعيريب مكاني بدون ددر بررسااي شاااخص ضاا           

نعت و صاا، بخش بخاروتهويه هواازدساات داده ولي سااه بخش تامین برق و گاز بخش معدن مزيت خود را
سان ومددکاري اجتماعيبخش  سالمت ان سهاي داراي تنها بخش فعالیتهاي مربوط به  سال مزيت ا تان در 
 العات وارتباطاتاطبخش  و،آب، برق و گاز تامین صنعت ، سه بخشنیز تنها  1394در سال . اندبوده 1390

 . اندداراي مزيت در استان بوده

               

 
هاي با درنظر گرفتن ارزش افزوده نفت و گاز شاخص ضریب مكاني فعالیت – 13نمودار 

 1394و  1390هاي در سال

 

1390

1394
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هاي اقتصادي بدون درنظر گرفتن ارزش شاخص ضریب مكاني فعالیت – 14نمودار 

 1394و  1390هاي افزوده نفت و گاز در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1390

1394
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-1394هاي هاي اقتصادي طي سالیب مكاني بر حسب فعالیتضرشاخص  – 13جدول 

 واحد : درصد                    زوده نفت و گاز در استان با احتساب ارزش اف 1390
 1394 1393 1392 1391 1390 شرح فعالیت

کشاورزي ،شكاروجنگلداري 

 وماهیگیري
33 33.3 28.5 25 33.3 

 60 41 31.8 40 69.2 استخراج معدن

 30 188 210 257 166 صنعت

 750 840 780 600 872 تأمین برق،گاز،بخار وتهویه هوا

آبرساني،مدیریت پسماند،فاضالب 

 وفعالیتهاي تصفیه
43 44.4 45 44 66.1 

 25 25 20 22.5 25 ساختمان

عمده فروشي وخرده 

 فروشي،تعمیر وسایل نقلیه وکاالها
22.2 48 10 10 1.8 

 4.1 33.3 20 40 40 حمل ونقل وانبارداري وپست

فعالیتهاي خدماتي مربوط به 

 تأمین جا وغذا
11.1 11.1 14 10 1.92 

 50 43 30.7 28.5 40 اطالعات وارتباطات

 8.69 5.26 20 13.63 20 فعالیتهاي مالي وبیمه

 30 20 22 10 30 امالک ومستغالت

 12.5 16.6 12.12 18 16.6 وفني فعالیتهاي حرفه اي،علمي

فعالیتهاي اداري وخدمات 

 پشتیباني
35 25 24 20 25 

 50 25 33 33.3 50 اداره امور عمومي ،خدمات شهري

 33.3 2.78 25.6 25.9 33.3 آموزش

فعالیتهاي مربوط به سالمت 

 انسان ومددکاري اجتماعي
33 24 21.73 25.9 33.3 

 اجتماعي، سایر خدمات عمومي،

 شخصي وخانگي
25 12.5 15.38 12.5 2 
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 - 1394هاي هاي اقتصادي طي سالمكاني بر حسب فعالیت ضریب  شاخص – 14جدول 

 واحد : درصد            ن احتساب ارزش افزوده نفت و گازدر استان بدو 1390
 1394 1393 1392 1391 1390 شرح فعالیت

کشاورزي ،شكاروجنگلداري 

 وماهیگیري
42.85 25 22.2 20 30 

 8.3 5.4 3.95 4.3 16 استخراج معدن

 1500 150 200 223 156.25 صنعت

 1000 666.6 700 520 833 تأمین برق،گاز،بخار وتهویه هوا

آبرساني،مدیریت پسماند،فاضالب 

 وفعالیتهاي تصفیه
5.1 33.3 50 33.3 66.6 

 20 20 15.5 20 33.3 ساختمان

عمده فروشي وخرده 

 وسایل نقلیه وکاالهافروشي،تعمیر 
20 10 7.1 20 16.6 

 37.5 28.5 33.3 33.3 42.8 حمل ونقل وانبارداري وپست

فعالیتهاي خدماتي مربوط به تأمین 

 جا وغذا
20 8.3 10 10 18 

 50 35 23.5 22.2 40 اطالعات وارتباطات

 15 8.6 10 15 16.6 فعالیتهاي مالي وبیمه

 21.42 16.6 16.6 16.6 30 امالک ومستغالت

 21.1 14.2 12.85 16.6 12.5 فعالیتهاي حرفه اي،علمي وفني

فعالیتهاي اداري وخدمات 

 پشتیباني
25 17.4 16.6 20 25 

 40 25 25 25 33.3 اداره امور عمومي ،خدمات شهري

 33.3 26.6 32 233 25 آموزش

فعالیتهاي مربوط به سالمت انسان 

 ومددکاري اجتماعي
100 21.6 17.2 23 33.3 

سایر خدمات عمومي، اجتماعي، 

 شخصي وخانگي
23.6 10 11.1 10 20 
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  1394) نسبت ارزش افزوده به اشتغال (در سال کارنیرويوريبهرهتحلیل

وي کار در آن بخشوري نیردهنده میزان بهرهاد شاغلین نشانهاي فعالیت به تعدنسبت ارزش افزوده بخش  
شدها مي شماره با ست 15. چنانكه در نمودار  شده ا شان داده  ستان بوشهر ن سال ، ا باالترين میزان  1394در 

ر د بويراحمدکهگیلويه وو اساتان خوزساتان . اساتان اساتان کشاور داشاته اسات 31در بین  وري کل رابهره
سوم قرار دارندرتبه ستان. به نظر ميهاي دوم و  سبت در اين ا سد باال بودن اين ن ص هار سعه  سطه تو نايع بوا

ان اشااتغال ه و از میز، توزيع و فراوري باشااد که عمدتا ساارمايه بر بودنفت و گاز در زمینه اسااتخراج، پااليش

 . ناچیزي برخوردار هستند
 

ستان  ستان البرزا ستان تهران و ا سبت ارزش افزوده به تعداد  قم، ا شاورزي شاغلین دباالترين ن ر بخش ک

شته شهر در رتبه انددا ستان بو سب مي از اين هفتم. ا شدنظر قرار دارد که منا سد قیمتظر ميبه ن. با هاي ر
سبتا باالي  صلن صوالت خارج ف ستان ، ماهیگیري و پرورش آبزيان مح شاخص در بودن اي علت باالدر ا ن 

 . باشداستان مي

شتغال در بخش  سبت ارزش افزوده به ا شاخص ن شهر در  ستان بو ضعیت ا سه باو دو بخش  خدمات در مقاي
     کشااور اسااتان 31در بین  8. رتبه اسااتان از اين نظر مناسااب نیساات 1394کشاااورزي در سااال  صاانعت و

ستانمي شد. ا سبت  مرکزي تهران،يزد،هاي با شاغلینباالترين ن سال خبخش در  ارزش افزوده به  دمات در 

 . اندداشته 1394
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 بر حسب استان در سال : نسبت ارزش افزوده کل به شاغلین 15نمودار

 میلیون ریال -1394 
 

 
 : نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزي به شاغلین بر حسب استان در سال 16نمودار  

 المیلیون ری -1394 

آذربایجان شرقینسبت ارزش افزوده کل به شاغلین استان های کشور

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایالم

بوشهر

تهران

چهارمحال وبختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

آذربایجان شرقینسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی به شاغلین استان ها

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایالم

بوشهر

تهران

چهارمحال وبختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی
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 : نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به شاغلین بر حسب استان   17نمودار  

 میلیون ریال – 1394در سال 
 

 

نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به شاغلین استان ها

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایالم

بوشهر

تهران

چهارمحال وبختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به شاغلین استان ها
آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایالم

بوشهر

تهران

چهارمحال وبختیاری

خراسان جنوبی
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 1394: نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به اشتغال بر حسب استان در سال  18نمودار 

 میلیون ریال –

در سال واستان بر حسب بخش فعالیت  نسبت ارزش افزوده به شاغلین –15جدول 

 میلیون ریالواحد :  1394

 کل خدمات صنعت کشاورزي نام استان

 558/25 583/83 307/93 297.5 کل کشور

 360/88 468/69 270/88 186.45 آذربایجان شرقي

 267/91 388/91 216/63 149.4 آذربایجان غربي

 320/16 442/38 303/2 229.4 اردبیل

 480/92 624/57 266/88 301.97 اصفهان 

 594/03 622/19 389/42 1190.2 البرز

 567/37 444/87 292/24 315.2 ایالم

 1982/67 551/38 247/55 512.43 بوشهر

 734/46 877/71 288/89 1103/79 تهران

 374/03 449/35 206/83 553.98 چهارمحال و بختیاري

 344/91 473/23 306/76 263/99 خراسان جنوبي

 359/18 506/46 157/77 206/89 خراسان رضوي

 288/18 409/4 310/03 169/84 خراسان شمالي

 1331/70 435/14 175/87 313/97 خوزستان

 453/27 521/97 263/93 263/83 زنجان 

 613/14 652/41 258/17 709/76 سمنان

 325/64 386/21 252/91 386/62 سیستان وبلوچستان

 451/56 460/90 270/94 381/20 فارس 

 585/04 515/36 249/50 418/57 قزوین

 420/21 431/36 272/52 913/75 قم
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بخش فعالیت در  ارزش افزوده به اشتغال بر حسبنسبت  – 15دنباله جدول 

 واحد : میلیون ریال1394سال

 کل خدمات صنعت کشاورزي نام استان

 کردستان
203/08

5 208/49 386/47 274/44 

 477/1 507/48 407/04 318/77 کرمان

 382/41 490/87 299/36 229/74 کرمانشاه

 982/28 500/91 233/21 411/94 کهگیلویه وبویراحمد

 296/59 396/23 223/05 231/77 گلستان

 331/65 414/39 196/28 169/85 گیالن

 307/28 449/38 204/02 243/85 لرستان

 429/03 493/95 291/51 429/60 مازندران

 676/72 697/63 162/07 400/58 مرکزي 

 588/05 640/60 250/36 419/86 هرمزگان

 325/29 437/72 252/60 321/28 همدان

 726/41 825/57 187/21 897/04 یزد
 

سب فعالیتبر ارزش ستانده و تحوالت مصرف واسطه صادي هايح  - 1394طي دوره اقت

1390 

ین نسبت مصرف ، بررسي میزان تغییرات سالیانه و همچنتحوالت مصرف واسطه و ارزش ستاندهدر تحلیل   
 . ستي اقتصادي از اهمیت برخوردار اهافعالیتواسطه به ارزش ستانده اين دو شاخص بر حسب 

ستانده  19که در نمودار چنان   سالیانه ارزش  شود رشد  شتمالحظه مي  ستان بخش  ه صادي ا شتراقت از  بی

ستانده خود  صرف  سالیانه م شد  ست که در رار ، 52/9اطالعات وارتباطات باس آنها به ترتیب بخش بوده ا

در بین . هسااتند27/8 فعالیتهاي اداري وخدمات پشااتیباني باو  29.5با حمل ونقل وانبارداري وپساات بخش 
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 37/5با  اطالعات وارتباطات، بخش درصااد 39.9با  تأمین آب ،برق،گازبخش اقتصااادي اسااتان  هايبخش
 درصد و بخش 

 

 
ست شتري 9/28با  وفعالیتهاي حرفه اي علمي وفني29.4با حمل ونقل وانبارداري وپ صد بی سالیانه ن ردر شد 

شته سطه دا صرف وا صد-18.5با فعالیتهاي مالي وبیمهبخش . اندم ستخراج معدن، در صد و  6/6با  ا بخش  در

صد نیز  13.5با  صنعت سطه کمداراي در صرف وا سالیانه م ستان بودهترين رشد  ستانده ا. انددر ا ز نظر ارزش 
درصد 15.3با  انساختمبخش درصد و  13.7بافعالیتهاي مالي وبیمه ، درصد -8.8با  استخراج معدن بخشنیز 

 . اندارزش ستانده در استان داشته نرخ رشد سالیانه کمترين

 

 
 

هاي اقتصادي نرخ تغییرات سالیانه مصرف واسطه و ارزش ستانده فعالیت – 19نمودار 

 واحد : درصد 1390-94هاي  سال استان  طي
 

شماره همان شور نیز شودمالحظه مي 20طور که در نمودار  ستانده   در ک سالیانه ارزش  شد  بخش   چندنرخ ر
فعالیتهاي اداري وخدمات ، بخش کشاااورزياساات که در راس آنها بخش بیشااتر از مصاارف واسااطه بوده 

انتغییرات مصرف واسطه است

تغییرات ستانده استان
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شتیباني ست وبخش فعالیتهاي مربوط به تأمین جاوغذاو  پ شدمي حمل ونقل وانبارداري وپ . در اين بین نرخ با
 رشد مصرف

 

 
 

 رصد ود 2/28با  اطالعات وارتباطات درصد، بخش 28.9با حمل ونقل وانبارداري بخش واسطه براي 

ساير 2/28 فعالیتهاي مالي وبیمه با بخش  سه با  صد در مقاي شتر ب هابخشدر شور بی ستدر ک بخش . وده ا
درصد  12.8ا ب ساختماندرصد و بخش 5/12با  صنعت، بخش درصد 10.6با  تامین برق ،گاز بخاروتهويه هوا

با  کشاورزيبخش یز . از نظر ارزش ستانده ناندواسطه طي دوره در کشور داشتهترين نرخ رشد مصرف نیز کم

صد، بخش  30.5 شتیباني فعالیتهايدر صد و بخش  30.5با  اداري وخدمات پ ستحمل ونقل انبدر   ارداري وپ
صد 29.2با  شد طي دوره  در شترين نرخ ر شتهبی ستخراج . بخش انددا صد، بخ -4معدن با ا تأمین برق ش در

 . انداشتهين نرخ رشد را طي دوره دترکم 13.1درصد و ساختمان با  12.6با  ،گازبخاروتهويه هوا

 

 
 

هاي اقتصادي نرخ تغییرات سالیانه مصرف واسطه و ارزش ستانده فعالیت -20نمودار 

 واحد : درصد1390-94هاي  کشور طي سال

تغییرات مصرف واسطه کشور

تغییرات ستانده کشور
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هاي هاي اقتصادي طي سالبرحسب فعالیت وتغییرات سالیانه مصرف واسطه -16جدول 

 درصد-واحد : میلیون ریال                             استان در  1390 -1394
 

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح فعالیت

ت 
را

غیی
ت

نه
اال

س
 

کشاورزي،شكارو جنگلداري 
 و ماهیگیري

5801210 8667677 13220696 12618994 12808283 21/8 

 6/6 999017 933557 725521 615209 770181 استخراج معدن

 صنعت
12882155

8 
16849831

0 
21697880

3 
24995918

0 
21416838

7 13/5 

 39/9 24362794 25174600 20254545 10942910 6345453 هواوتهويهتأمین برق،گاز،بخار

 آبرساني،مديريت پسماند،
20/5 443067 392164 299460 233850 209168 وفعالیتهاي تصفیهفاضالب 

2 

 14/7 13581572 11928379 9790023 7440422 7823325 ساختمان

عمده وخرده فروشي،تعمیر 
 وسايل نقلیه وکاالها

2569333 3357166 4765521 5112975 4794644 16/8 

 حمل ونقل وانبارداري و
 پست

529939 743307 1064092 1277363 1488576 29/4 

فعالیتهاي خدماتي مربوط به 
 تأمین جا وغذا

4108187 4578212 6341835 7619837 8932579 21/4 

 37/5 1611849 1092104 708076 642679 449604 اطالعات وارتباطات

 18/5- 171801 941019 816806 549174 390225 فعالیتهاي مالي وبیمه

 25/5 2572279 2892471 2803363 1626311 1035292 امالک ومستغالت

 28/9 416987 317134 270630 205235 150649 وفنيعلمياي،حرفهفعالیتهاي

وخدمات فعالیتهاي اداري
 پشتیباني

219674 257487 344919 426034 540028 25/1 
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شهرامورعمومي،خدماتاداره
 ي

1810678 1574615 2018315 2696125 3493729 17/7 

 22/6 1114817 990367 966925 630294 492109 آموزش

فعالیتهاي مربوط به سالمت 
 انسان ومددکاري اجتماعي

819543 970423 1232684 1570385 1836787 22/3 

 ساير خدمات عمومي،
 خانگي اجتماعي،شخصي و

383586 481063 573404 697086 780925 19/4 

 جمع
16272971

3 
21201434

3 
28317561

9 
32663977

4 
29511811

9 16 

جمع مصرف واسطه بدون 
 نفت خام وگاز طبیعي

16206955
0 

21150071
0 

28255805
2 

847077 878035 -73/4 

هاي اقتصادي طي برحسب فعالیتوتغییرات سالیانه مصرف واسطه  -17جدول 

 درصد– ریال میلیونواحد :                         در کشور 1390- 1394 هايسال

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح فعالیت

ت 
را

غیی
ت

نه
اال

س
 

کشاورزي، شكارو جنگلداري و 
 ماهیگیري

 
 

497315066 728335281 833672980 887654928 28/06 

 19/9 129905085 131793343 110420921 77071707 62455385 استخراج معدن

 12/5 4239651300 4997394620 4783267987 3125160042 2527907392 صنعت

 10/6 194197437 186460002 190552899 150521765 129035629 هواتأمین برق،گاز،بخاروتهويه

آبرساني،مديريت پسماند، 
 فاضالب وفعالیتهاي تصفیه

12964436 16665811 22696948 27092192 31803819 25/1 

 12/8 834590705 836877529 814245630 605198820 514153787 ساختمان

عمده وخرده فروشي،تعمیر 
 وسايل نقلیه وکاالها

222001030 290592423 413090837 442039783 412182356 16/6 

 28/9 98525924 84379484 70461954 49492291 35632187 حمل ونقل وانبارداري و پست

فعالیتهاي خدماتي مربوط به 
 تأمین جا وغذا

176907448 221072202 295156456 372549303 414431104 23/7 

 28/2 180865284 156908963 108461933 86450993 66643355 اطالعات وارتباطات

 28/2 144221173 114822002 98466356 69289396 52048392 فعالیتهاي مالي وبیمه

 22/6 108693039 99436571 94251203 71926194 47970070 امالک ومستغالت

 27/7 50081110 38150228 33239270 24425662 18786981 وفنياي،علميحرفهفعالیتهاي

وخدمات فعالیتهاي اداري
 پشتیباني

14843811 18386002 24575299 30636992 39240721 27/5 



 

 

 1390-1394هاي تولید استان بوشهرحساب 100

 16/1 177213532 137401157 115298506 84242773 97083355 شهريامورعمومي،خدماتاداره

 21/6 86997644 81162102 71085037 51422551 39584933 آموزش

فعالیتهاي مربوط به سالمت 
 انسان ومددکاري اجتماعي

47696182 55512157 66775796 79981451 92292095 17/9 

ساير خدمات عمومي، 
 اجتماعي،شخصي و خانگي

27455184 32710984 42292423 49690378 57846613 20/4 

 16/5 8180393868 8700349081 8082674735 5527456839 4422008303 جمع

جمع مصرف واسطه بدون نفت 
 خام وگاز طبیعي

4376690656 5475535433 8009597272 8617593432 8093048896 16/5 

 

 

هاي اقتصادي طي برحسب فعالیت وتغییرات سالیانهستانده ارزش  -18جدول 

 ددرص  -واحد : میلیون ریال                           در استان 1390-94هاي سال
 شرح فعالیت

1390 1391 1392 1393 1394 
تغییرات 
 ساالنه

،شكاروجنگلداري کشاورزي
 وماهیگیري

13183940 19795082 30811316 31010131 30807737 23/5 

 8/8- 33012859 49206086 57691978 38250299 47860467 استخراج معدن

 20/6 387075602 488043701 505388711 423778851 182277023 صنعت

تأمین برق،گاز،بخار 
 هواوتهويه

113711351 126249794 298390582 317025226 229254798 19/06 

 آبرساني،مديريت پسماند،
 فاضالب وفعالیتهاي تصفیه

651567 820025 978209 1210046 1494628 23/01 

 15/3 22932809 19794946 14840571 12011564 12901358 ساختمان

عمده وخرده فروشي،تعمیر 
 وسايل نقلیه وکاالها

9467751 11987018 17244641 18683454 17558374 16/6 

 29/5 2933760 2519259 2097393 1461236 1042270 حمل ونقل وانبارداري وپست

فعالیتهاي خدماتي مربوط به 
 تأمین جا وغذا

11716744 14471343 20374928 25176925 27748167 24 

 52/9 9357417 5944147 3761971 2539470 1707848 اطالعات وارتباطات

 13/7 2654466 2256304 2315381 2021818 1585124 فعالیتهاي مالي وبیمه

 21/8 20841767 20029782 18504482 10893697 9463337 امالک ومستغالت

 26/6 1361536 1059817 871920 649728 528931 وفنياي،علميحرفهفعالیتهاي
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فعالیتهاي اداري وخدمات 
 پشتیباني

404811 505263 687683 861802 1087061 27/8 

،خدمات اداره امور عمومي
 شهري

7524306 8057022 9919949 11849929 14458342 17/7 

 20/6 7516148 6333808 5177035 4001814 3528816 موزشآ

فعالیتهاي مربوط به سالمت 
 انسان ومددکاري اجتماعي

3404060 3820177 4971722 6373694 7769734 22/9 

 ساير خدمات عمومي،
 اجتماعي،شخصي وخانگي

940783 1200261 1461137 1749629 1921248 19/5 

 18/01 819786452 1009128687 995489609 6827840462 421900488 جمع

جمع ستانده بدون نفت خام 
 وگازطبیعي

374493660 644264163 937797631 960312287 494189809 7 

هاي اقتصادي طي برحسب فعالیت وتغییرات سالیانهستانده ارزش  -19جدول

 درصد-ریال   میلیون واحد :                              در کشور 1390-94هاي سال

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح فعالیت

ت 
را

غیی
ت

نه
اال

س
 

کشاورزي، شكارو جنگلداري و 
 ماهیگیري

710812452 1076908788 1636413560 1920618895 2066294446 30/5 

 -4 1550860789 2414775242 2842534313 2026998054 1812947087 استخراج معدن

 17/7 6440458571 7426997778 7223894232 5068271513 3346776764 صنعت

 12/6 717948187 870301192 825234185 556685282 444059777 هواتأمین برق،گاز،بخاروتهويه

آبرساني،مديريت پسماند، 
 فاضالب وفعالیتهاي تصفیه

32752595 41302161 49436324 60289941 73098279 22/2 

 13/1 1394533173 1378340689 1249720756 973355549 845880782 ساختمان

عمده وخرده فروشي،تعمیر 
 وسايل نقلیه وکاالها

1003287001 1274459816 1842701330 1975528448 1812771467 15/8 

 29/2 278036799 238464007 198812162 138922898 99647519 حمل ونقل وانبارداري و پست

فعالیتهاي خدماتي مربوط به 
 تأمین جا وغذا

535451415 710482498 950057239 1212054011 1346436223 25/7 

 25/5 438696134 374454234 274753297 217249627 176510200 اطالعات وارتباطات

 17/09 429575375 362646828 314360338 277397160 228475871 فعالیتهاي مالي وبیمه

 21/6 1663530905 1458503423 1332545338 1000043353 756890003 امالک ومستغالت

 25/4 151948349 119690797 100590018 73079692 61516632 وفنياي،علميحرفهفعالیتهاي
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وخدمات فعالیتهاي اداري
 پشتیباني

30896625 395579002 53804164 69439881 89786657 30/5 

 18/2 783902549 666596857 551034338 429752401 400925877 شهريامورعمومي،خدماتاداره

 18/6 516134032 440034868 352626095 302992778 260292072 آموزش

فعالیتهاي مربوط به سالمت 
 انسان ومددکاري اجتماعي

252303935 285964982 353089577 428992258 506413283 18/9 

ساير خدمات عمومي، 
 اجتماعي،شخصي و خانگي

83640117 106613109 137945629 164559965 185989383 22/06 

 16/5 20446414601 21582289314 20289552892 14600058663 11083066722 جمع

جمع مصرف واسطه بدون نفت 
 خام وگاز طبیعي

9337072308 12675646217 17576557188 19310212206 19016026086 19/4 

 

 

مقایسه متوسط نرخ تغییرات سالیانه ارزش افزوده ، مصرف واسطه و  –20جدول 

 احد : درصدودر استان و کشور بر حسب  1390-94هاي ستانده طي سالارزش 

 شرح فعالیت

 کشور استان

ارزش 

 افزوده

مصرف 

 واسطه
 ستانده

ارزش 

 افزوده

مصرف 

 واسطه
 ستانده

کشاورزي،شكاروجنگلداري 

 وماهیگیري
95/24 8/21 6/23 5/32 9/21 6/30 

 -8/3 7/6 -08/5 -8/8 7/6 -19/9 استخراج معدن

 8/17 5/13 03/28 7/20 5/13 1/34 صنعت

 7/12 9/39 55/13 15/19 4/39 5/17 تأمین برق ،گاز،بخاروتهویه هوا

 آبرساني،مدیریت پسماند،

 فاضالب وفعالیتهاي تصفیه
16/24 6/20 06/23 19/20 6/20 2/22 

 3/13 7/14 98/13 5/15 7/14 5/16 ساختمان

وسایل  عمده وخرده فروشي،تعمیر

 نقلیه وکاالها
6/16 8/16 7/16 71/15 8/16 9/15 

 2/29 5/29 97/26 5/29 4/29 4/25 حمل ونقل وانبارداري وپست

فعالیتهاي خدماتي مربوط به تأمین 

 جاوغذا
59/29 4/21 05/24 4/29 4/21 9/25 

 5/25 6/37 77/23 5/99 6/37 5/57 اطالعات وارتباطات

 09/17 -5/18 77/12 7/13 -5/18 5/5 فعالیتهاي مالي وبیمه
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 7/21 5/25 69/21 8/21 5/25 33/21 امالک ومستغالت 

 3/25 29 2/24 6/26 9/28 7/25 فعالیتهاي حرفه اي ،علمي وفني

 5/30 2/25 2/33 01/28 2/25 1/31 اداري وخدمات پشتیبانيفعالیتهاي

 2/18 8/17 87/18 7/17 8/17 7/17 ،خدمات شهريامورعمومياداره

 6/18 7/22 08/18 8/20 6/22 5/20 آموزش

فعالیتهاي مربوط به سالمت انسان 

 ومددکاري اجتماعي
08/23 3/22 9/22 27/19 3/22 02/19 

 ،سایرخدمات عمومي ،اجتماعي

 شخصي وخانگي
6/19 4/19 5/19 89/22 4/19 1/22 

 5/16 04/16 49/16 06/18 04/16 28/19 جمع

 4/19 -9/72 17/21 7/17 -8/72 41/23 جمع بدون نفت وگاز

سطه صرف وا سبت م ستانده کل مي ن شانبه  شي فعالیتتواند ن صادي و اهاي دهنده ارتباط بین بخ قت
شدنهمچنین درامد زا بودن آ سبت در يك فعالیت خاص مي. پايین بوها  با شان توانددن اين ن دهنده قدرت ن

شتر آن فعالیت در ايجاد ا شتر نهادهبی از طرف ديگر پايین . شدتولید بااي واسطههاي رزش افزوده و بازدهي بی
 مقدار ارزش افزوده تواند داللت بر کاربربودن آن فعالیت نیز باشاااد چرا که در اين حالت بیشاااترينبودن مي

 ل استخراج نفت خام وط بین بخشي پايین يك فعالیت ) بطورمثا. ارتباگیردايجاد شده به نیروي کار تعلق مي

ستفاده از نهاده سط و مواد اولیه ارزان قیمت و گاز طبیعي ( و ا له عوامل پايین بودن از جم اي نیزيارانههاي وا
سبت مي شداين ن صر. از طتواند با سبت م شدف رفي هرچه ن شتر با ستانده بی سطه به ارزش  شانوا دهنده ، ن

ط بیشاااتر بین ه ارتبادهندتواند نشاااانمي   همچنینتر آن فعالیت در ايجاد ارزش افزوده بوده و پايین قدرت

هايي مان ( ساير فعالیترود با توسعه آن فعالیت ) مانند ساخت. در اين حالت انتظار ميبخشي آن فعالیت باشد
تواند در اين ص ميآن فعالیت خا قیقت. در حنمايند با رونق مواجه شاااوندین ميهاي واساااط را تامکه نهاده

 . محرک اقتصادي يك منطقه عمل نمايدحالت به عنوان موتور 

 1390 هايسال  در با افت و خیزهايي مواجه بوده ولي کالتوان مالحظه نمود که اين نسبت در استان مي

سبت  باالتر . باشدکشور مي استان هاي مانند بقیهتا حدودي  1394لغايت  به ستانده  اسطه مصرف وبودن ن
 دهنده تواند نشااانيم که در پاراگراف باال بیان گرديدچناندر مقايسااه با کشااور  هرمزگان وقزويناسااتان در 

  و از طرفي نیز  .شااادهاي تولید بااد اولیه و نهادهيكديگر در تامین موهاي اقتصاااادي با بخش بیشاااترارتباط 

 هاي باالتر هزينهيا  وهاي اقتصادي استان براي ايجاد ارزش افزوده فعالیت کمتردهنده قدرت تواند نشانمي
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شدفعالیت خدمات و مواد اولیه  ستان با صادي ا شان  22که در نمودار چنان. هاي اقت ست اين ادن شده ا ده 

سبت در استان کهك ساير تباط پايین آن با . سهم غالب نفت و گاز و ارباشدو بوير احمد خیلي پايین مي یلويهن
ها صنعت با ساير بخش . صنعتي بودن اين دو استان و ارتباطات بیشترتواند در اين امر موثر باشدها ميبخش

 . ين امر میتواند تاثیر داشته باشددر ا

الحظه نمود که متوان (  مي24و23گانه اسااتان با يكديگر ) نمودار  18هاي اقتصااادي در مقايسااه فعالیت 
. در شته استدا 1394و  1390هاي بیشترين نسبت مصرف واسطه به ارزش ستانده در سال ساختمانفعالیت 

دهنده ارتباط شان. اين امر نوره داراي بیشترين نسبت بوده استباشد که طي دو دمي صنعتمرتبه دوم بخش 

شتر اين بخش ساير بخشبی سطههها با خود و  صرف ميا براي تامین مواد اولیه و وا سبت باي م شد. اين ن ا
آالت از و ماشین و يا سهم سرمايهمدزايي براي بخش معدن به شدت پايین بوده است. براين اساس قدرت درآ

شااود ظه ميکه مالح. چنانباشاادگاز در آن  به شاادت باال مي بخش معدن با توجه به سااهم غالب نفت و

سطه به  مالي وبیمهو  اطالعات وارتباطاتهاي فعالیت صرف وا سبت م ستانیز داراي ن نده خیلي پايین ارزش 
 .اشدبها ميباشند که اين امر با توجه به ماهیت کاربر و خدماتي بودن اين نوع فعالیتمي
 

 
نسبت مصرف واسطه کل به ارزش ستانده کل در استان و کشور  طي – 21نمودار 

  واحد : درصد                                  1390-94هاي سال
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هاي نسبت مصرف واسطه کل به ارزش ستانده کل بر حسب استان  در سال - 22نمودار 

 واحد : درصد                                                   94-1390
 
 

 
هاي اقتصادي در نسبت مصرف واسطه به ارزش ستانده بر حسب فعالیت – 23نمودار 

 واحد : درصد1390استان بوشهر و کشور در سال 
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 هاي اقتصادي درنسبت مصرف واسطه به ارزش ستانده بر حسب فعالیت -24نمودار 

 واحد:درصد94ستان بوشهروکشور درسال ا

هاي اقتصادي نسبت مصرف واسطه به ارزش ستانده  برحسب فعالیت -21جدول

 درصد -واحد                                            استاندر 1390-94هايطي سال
 

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح فعالیت

،شكاروجنگلداري کشاورزي

 وماهیگیري
44 43/78 42/9 40/69 41/57 

 3/02 1/89 1/25 1/6 1/6 استخراج معدن

 55/33 51/21 42/93 39/76 0/07 صنعت

 10/62 7/94 6/78 8/66 5/58 هواتأمین برق،گاز،بخار وتهویه 

آبرساني،مدیریت پسماند،فاضالب 

 وفعالیتهاي تصفیه
32/1 28/5 30/6 32/4 29/64 

 59/22 60/25 660/28 61/94 60/63 ساختمان

عمده فروشي وخرده 

 فروشي،تعمیر وسایل نقلیه وکاالها
27/13 28 27/63 27/36 27/30 

 50/73 50/7 50/73 50/86 50/84 حمل ونقل وانبارداري وپست

استان

کشور
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فعالیتهاي خدماتي مربوط به 

 تأمین جا وغذا
35/06 31/63 31/12 30/26 32/19 

 17/22 18/37 18/82 25/3 26/32 اطالعات وارتباطات

 6/47 41/7 35/27 27/16 24/61 فعالیتهاي مالي وبیمه

 12/34 14/44 15/14 14/92 10/9 امالک ومستغالت

 30/62 29/92 31/03 31/58 28/48 اي،علمي وفنيفعالیتهاي حرفه 

فعالیتهاي اداري وخدمات 

 پشتیباني
54/26 50/96 50/15 49/43 49/67 

 24/16 22/75 20/34 19/54 24/06 اداره امور عمومي ،خدمات شهري

 14/83 15/63 18/67 15/75 13/94 آموزش

فعالیتهاي مربوط به سالمت 

 انسان ومددکاري اجتماعي
0/57 25/4 24/79 24/63 23/64 

سایر خدمات 

 عمومي،اجتماعي،شخصي وخانگي
40/77 40/07 39/24 39/84 40/64 

 35/99 32/36 28/44 31/05 38/57 جمع

 37/37 33/92 30/12 32/82 43/27 جمع بدون نفت وگاز

هاي اقتصادي طي ستانده برحسب فعالیتارزش به مصرف واسطه نسبت  -22جدول 

 درصدواحد :                                     در کشور 1390-94هاي سال
 

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح فعالیت

،شكاروجنگلداري کشاورزي

 وماهیگیري
46/26 46/17 44/5 43/4 42/95 

 8/37 5/45 3/88 3/8 3/44 استخراج معدن

 65/82 67/28 66/21 61/66 75/53 صنعت

 27/04 21/42 23/09 27/03 29/05 وتهویه هواتأمین برق،گاز،بخار 

آبرساني،مدیریت پسماند،فاضالب 

 وفعالیتهاي تصفیه
39/58 40/35 45/91 44/93 43/5 

 59/84 60/71 65/15 62/17 60/78 ساختمان
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عمده فروشي وخرده فروشي،تعمیر 

 وسایل نقلیه وکاالها
22/12 22/8 22/41 22/37 22/73 

 35/43 35/38 35/44 35/62 35/75 وپستحمل ونقل وانبارداري 

فعالیتهاي خدماتي مربوط به تأمین 

 جا وغذا
33/03 31/11 31/06 30/73 30/77 

 41/22 41/9 39/47 39/79 37/75 اطالعات وارتباطات

 33/57 31/66 31/32 24/97 22/78 فعالیتهاي مالي وبیمه

 6/53 6/81 7/07 7/19 6/33 امالک ومستغالت

 32/95 31/87 33/04 33/42 30/53 فعالیتهاي حرفه اي،علمي وفني

 43/7 44/12 45/67 46/45 48/04 فعالیتهاي اداري وخدمات پشتیباني

 22/6 20/61 20/92 19/6 24/21 اداره امور عمومي ،خدمات شهري

 16/85 18/44 20/15 16/97 15/2 آموزش

فعالیتهاي مربوط به سالمت انسان 

 اجتماعيومددکاري 
18/9 19/41 18/91 18/64 18/22 

سایر خدمات عمومي،اجتماعي، 

 شخصي وخانگي
32/82 30/68 30/65 30/19 31/1 

 40 40/31 39/83 37/85 39/89 جمع

 42/55 44/62 45/56 43/19 46/87 جمع بدون نفت وگاز
 





 

 

 

 

 



 

 

 

 مآخذ و منابع
 

هاي مركز آمار ايران، سامانه اينترنتي ارتباط استاني، دفتر حساب   -
 .1390- 1394هاي سال    اي هاي منطقه، حساباقتصادي

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 جداول ضميمه

)میلیون 1390-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر1جدول ضمیمه 

 ریال(

 1391 1390 رشته فعالیتهاي اقتصادي

 11127405/7 7382730/4 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري

 7247905/37 5060565/8 زراعت و باغداري

 1055982/93 615366/68 دامداري 

 27279/5075 31924/931 گاوداري صنعتي

 926951/821 561672/33 دام سنتي

 94880/4552 21104/088 مرغداري

 6871/14593 665/3293 شاورزيپرورش زنبور عسل، کرم ابريشم، شكار و ساير فعالیتهاي ک

 115258/376 146493/77 جنگلداري

 2708259/01 1560304/1 ماهیگیري

 37905090/1 47090286 استخراج معدن

 37715202/3 46746665 نفت خام ، گاز طبیعي و خدمات پشتیباني معادن استخراج

 189887/812 343621/39 استخراج ساير معادن

 255280541 53455464 صنعت

 2307712/63 952398/94 تولید محصوالت غذايي

 0 0 تولید انواع آشامیدنیها

 0 0 هاي توتون و تنباکوتولید فرآورده

 59301/7179 43621/214 تولید منسوجات

 65974/0382 69063/833 تولید پوشاک

 9677/09306 12766/252 هاي وابستهتولید چرم و فرآورده

 1072114/95 703168/5 بافيصیربه جز مبلمان، حصیر و مواد ح تولید چوب و محصوالت چوبي
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 )میلیون ريال(1390-94بوشهر:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان 1جدول ضمیمه دنبال 

 1391 1390 رشته فعالیتهاي اقتصادي

 95234/0021 96332/605 هاي کاغذيتولید کاغذ و فرآورده

 25525/2605 17057/273 هاي ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانه

 42908/7122 197057/11 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده

 238872206 48750106 هاي شیمیاييفرآوردهتولید مواد شیمیايي و 

 0 0 هاي دارويي و شیمیايي و گیاهيتولید داروها و فراورده

 218945/21 67624/156 هاي الستیكي و پالستیكيتولید فرآورده

 3759551/25 1750957/7 هاي معدني غیرفلزيتولید ساير فرآورده

 64446/0531 44027/919 تولید فلزات پايه

 164492/555 184273/02 آالت و تجهیزاتتولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین

 0 0 اي، الكترونیكي و نوريتولید محصوالت رايانه

 76164/1842 63713/79 تولید تجهیزات برقي

 6868/1631 6470/3086 بندي نشده در جاي ديگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 18060/6396 26626/729 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم

 8128145/25 249518/36 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 

 160109/851 146472/65 تولید مبلمان

 131264/442 72787/256 تولید ساير مصنوعات

 1839/00387 1420/2085 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 115306885 107365898 برق ، گاز،بخار و تهويه هواتأمین 

 347787/862 19573/549 تولید، انتقال و توزيع برق

 114959097 107346324 تولید وتوزيع گاز طبیعي

 586175/048 442398/8 آبرساني،مديريت پسماند، فاضالب و فعالیتهاي تصفیه

 4571141/61 5078032/6 ساختمان 

 1911182/55 1681234 مسكونيساختمان هاي 

 2659959/06 3396798/7 ساير ساختمان ها

 8629851/44 6898417/3 عمده فروشي  و خرده فروشي، تعمیر وسايل نقلیه و کاالها

 7489610/04 5962875/4 عمده فروشي وخرده فروشي به جز وسايل نقلیه موتوري و موتورسیكلت

 1140241/4 935541/94 موتوري و موتورسیكلتوسايل نقلیهفروشي و تعمیر فروشي و خردهعمده
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 )میلیون ريال(1390-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر1جدول ضمیمه دنبال 

 1391 1390 رشته فعالیتهاي اقتصادي

 9893130/69 7608557/7 حمل و نقل و انبارداري وپست 

 4551668/97 3643844/5 لوله حمل و نقل زمیني و حمل و نقل با خط

 0 0 حمل و نقل از طريق راه آهن بین شهري

 4401655 3533828/7 ساير حمل ونقل زمیني

 150013/966 110015/82 حمل و نقل از طريق لوله

 193696/399 184988/1 حمل و نقل آبي

 176968/371 141090/2 حمل و نقل هوايي 

 4952783/84 3625291 حمل و نقلانبارداري و فعالیتهاي پشتیباني 

 18013/1202 13343/862 فعالیتهاي پست و پیك

 717928/792 512330/59 فعالیت خدماتي مربوط به تامین جا و غذا

 127170/381 104563/51 تأمین جا)اقامتگاه ها(

 590758/411 407767/08 فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا و آشامیدني ها)رستوران ها( 

 1896790/86 1258243/7 اطالعات و ارتباطات

 235920/274 212532/13 ارتباطات

 1660870/58 1045711/6 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

 1472643/84 1194899/7 فعالیتهاي مالي و بیمه

 976015/639 903749/89 بانك و موسسات مالي

 422079/947 240582/86 بیمه

 74548/2584 50566/992 خدمات مالي و بیمهساير فعالیت هاي 

 9267386/57 8428045/8 امالک و مستغالت

 3852824/13 3996703 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي

 969495/712 1379609/8 خدمات واحدهاي مسكوني اجاري

 4331324/12 2967170 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 

 113742/601 84562/858 خدمات دالالن مستغالت

 444492/638 378281/74 فعالیتهاي حرفهاي، علمي و فني

 31038/997 28565/946 تحقیق وتوسعه 

 348198/655 294642/34 اي، علمي و فنيهاي حرفهساير فعالیت
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 )میلیون ريال(1390-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر1جدول ضمیمه دنبال 

 1391 1390 اقتصادي رشته فعالیتهاي

 65254/9861 55073/453 فعالیتهاي دامپزشكي

 247776/024 185137/58 فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیباني

 2279/10579 1959/3696 فعالیت هاي اجاره داري

 173645/09 141339/36 کاريابي و استخدام

 22484/9121 10229/563 فعالیتهاي آژانس هاي مسافرتي و کاروان

 49366/916 31609/289 ساير فعالیتهاي پشتیباني کسب و کار طبقه بندي نشده در جاي ديگر

 6482407/61 5713628/2 اداره امور عمومي ، و خدمات شهري

 2482736/16 1775396/8 امور عمومي و خدمات شهري

 1390739/19 1100836 امور عمومي

 1091996/97 674560/87 خدمات شهري

 3755722/83 3727590/8 دفاعي و انتظاميامور 

 2724857/07 2759904/2 امور دفاعي 

 1030865/75 967686/52 امور انتظامي

 243948/628 210640/58 تأمین اجتماعي اجباري

 3371520/01 3036707/4 آموزش 

 1331087/74 1211549/3 آموزش ابتدائي

 1319723/43 1205694/5 آموزش ابتدائي دولتي

 11364/3112 5854/8191 آموزش ابتدائي خصوصي
 1292630/33 1137148/2 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي

 1270740/83 1111914/8 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي دولتي

 21889/501 25233/435 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي خصوصي

 611769/978 509811/16 عاليآموزش 

 272229/934 217654/92 آموزش عالي دولتي

 339540/044 292156/25 آموزش عالي خصوصي

 136031/962 178198/71 آموزش بزرگساالن

 74579/9061 76102/564 آموزش بزرگساالن دولتي

 61452/0562 102096/15 آموزش بزرگساالن خصوصي
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 )میلیون ريال(1390-94افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر:ارزش 1جدول ضمیمه دنبال 

 1391 1390 رشته فعالیتهاي اقتصادي

 2849754/11 2584517/4 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري اجتماعي 

 2562755/34 2324395 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 286998/771 260122/4 مددکاري اجتماعي 

 719198/164 557197/38 ساير خدمات عمومي ، اجتماعي . شخصي و خانگي

 197619/549 157023/49 هنر،سرگرمي و تفريح

 196939/813 183188/69 سازمان هاي مذهبي و سیاسي

 32588/8666 23615/305 تعمیررايانه و کاالهاي شخصي و خانگي

 292049/935 193369/9 ساير فعالیتهاي خدماتي شخصي

 470770119 259170774 جمع

 1624011/65 1055253/6 خالص مالیات بر واردات

 0 0 مالیات بر واردات

 0 0 يارانه بر واردات

 42919/6499 1610249/1 پااليشگاهها

 472394131 260226028 محصول ناخالص داخلي ) به قیمت بازار (

 434485995 211759098 بازار (محصول ناخالص داخلي بدون نفت ) به قیمت 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 1390-1394هاي تولید استان بوشهرحساب 114

ضمیمه  شهر1دنباله جدول  ستان بو صادي ا شته فعالیتهاي اقت -94:ارزش افزوده ر

 )میلیون ریال(1390

 1393 1392 رشته فعالیتهاي اقتصادي

 18391137/3 17590620/2 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري

 11177222/6 11853799 زراعت و باغداري

 1066084/74 1322181/12 دامداري 

 37385/324 31586/5766 گاوداري صنعتي

 936636/771 1252174/43 دام سنتي

 72792/1831 26742/1506 مرغداري

 19270/466 11677/9652 پرورش زنبور عسل، کرم ابريشم، شكار و ساير فعالیتهاي کشاورزي

 238817/491 160468/492 جنگلداري

 5909012/54 4254171/6 ماهیگیري

 48272529/4 56966457/1 استخراج معدن

 47969322/7 56711111/6 استخراج نفت خام ، گاز طبیعي و خدمات پشتیباني معادن

 303206/7 255345/433 استخراج ساير معادن

 238084521 288409908 صنعت

 2003376/3 2204289/4 تولید محصوالت غذايي

 0 0 آشامیدنیهاتولید انواع 

 0 0 هاي توتون و تنباکوتولید فرآورده

 95985/7921 85844/4167 تولید منسوجات

 116948/992 78922/113 تولید پوشاک

 3309/88862 7078/59692 هاي وابستهتولید چرم و فرآورده

 2037117/74 1691597/29 تولید چوب و محصوالت چوبي به جز مبلمان، حصیر و مواد حصیر بافي

 198554/946 153752/239 هاي کاغذيتولید کاغذ و فرآورده

 22522/9222 19938/4191 هاي ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانه

 3271/03763 615/137081 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده

 228246520 279924175 هاي شیمیاييتولید مواد شیمیايي و فرآورده

 0 0 هاي دارويي و شیمیايي و گیاهيداروها و فراوردهتولید 
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 )میلیون ريال(1390-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر1دنباله جدول ضمیمه 

 1393 1392 رشته فعالیتهاي اقتصادي

 259031/109 258442/945 هاي الستیكي و پالستیكيتولید فرآورده
 2245183/48 2100369/59 معدني غیرفلزيهاي تولید ساير فرآورده

 88495/3903 78687/8176 تولید فلزات پايه

 220375/797 220210/412 آالت و تجهیزاتتولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین

 0 0 اي، الكترونیكي و نوريتولید محصوالت رايانه

 133180/386 111170/164 تولید تجهیزات برقي

 10202/3925 7707/20692 بندي نشده در جاي ديگرآالت و تجهیزات طبقهماشینتولید 

 36283/7533 21150/4578 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم

 2128921/88 1226867/87 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 

 99333/7472 99233/0598 تولید مبلمان

 86203/8481 115544/827 تولید ساير مصنوعات

 49701/2227 4310/50296 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 291850626 278136037 تأمین برق ، گاز،بخار و تهويه هوا

 723037/699 546684/099 تولید، انتقال و توزيع برق

 291127588 277589353 تولید وتوزيع گاز طبیعي

 817881/772 678748/765 و فعالیتهاي تصفیهآبرساني،مديريت پسماند، فاضالب 

 7866566/8 5050548/16 ساختمان 

 2235276/6 2386530/27 ساختمان هاي مسكوني

 5631290/2 2664017/89 ساير ساختمان ها

 13570478/4 12479119/2 عمده فروشي  و خرده فروشي، تعمیر وسايل نقلیه و کاالها

 11642461/1 10941618/8 وسايل نقلیه موتوري و موتورسیكلتعمده فروشي وخرده فروشي به جز 

فروشي و خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه موتوري و عمده
 موتورسیكلت

1537500/4 1928017/33 

 17557088/1 14033093/5 حمل و نقل و انبارداري وپست 

 8834434/82 6788487/3 حمل و نقل زمیني و حمل و نقل با خط لوله

 0 0 و نقل از طريق راه آهن بین شهري حمل
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 )میلیون ريال(1390-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر1دنباله جدول ضمیمه 

 

 1393 1392 رشته فعالیتهاي اقتصادي

 8625099/02 6595213/72 ساير حمل ونقل زمیني

 209335/8 193273/583 حمل و نقل از طريق لوله

 672228/184 421397/544 نقل آبيحمل و 

 205909/034 374786/159 حمل و نقل هوايي 

 7782727/78 6423473/78 انبارداري و فعالیتهاي پشتیباني حمل و نقل

 61788/3273 24948/7199 فعالیتهاي پست و پیك

 1241896/36 1033300/54 فعالیت خدماتي مربوط به تامین جا و غذا

 193424/135 168027/086 ها( تأمین جا)اقامتگاه

 1048472/22 865273/453 فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا و آشامیدني ها)رستوران ها(

 4852042/69 3053894/89 اطالعات و ارتباطات

 426692/433 312577/364 ارتباطات

 4425350/26 2741317/53 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

 1315284/44 1498574/39 بیمهفعالیتهاي مالي و 

 701613/947 884638/751 بانك و موسسات مالي

 478640/569 513663/389 بیمه

 135029/922 100272/252 ساير فعالیت هاي خدمات مالي و بیمه

 17137311 15701118/5 امالک و مستغالت

 7341798/22 5945883/7 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي

 3048017/07 3395895/72 مسكوني اجاريخدمات واحدهاي 

 6597279/8 6219539/51 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 

 150215/884 139799/581 خدمات دالالن مستغالت

 742683/767 601290/046 فعالیتهاي حرفهاي، علمي و فني

 51012/6812 43538/8651 تحقیق وتوسعه 

 604385/668 474869/268 اي، علمي و فنيهاي حرفهساير فعالیت

 87285/4184 82881/9124 فعالیتهاي دامپزشكي
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 )میلیون ريال(1390-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر1دنباله جدول ضمیمه 

 1393 1392 رشته فعالیتهاي اقتصادي

 435768/878 342764/622 فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیباني

 4001/11341 3115/84561 اجاره داريفعالیت هاي 

 294134/519 236223/416 کاريابي و استخدام

 44184/0224 31681/9663 فعالیتهاي آژانس هاي مسافرتي و کاروان

 93449/2237 71743/3938 ساير فعالیتهاي پشتیباني کسب و کار طبقه بندي نشده در جاي ديگر

 9153804/43 7901633/96 اداره امور عمومي ، و خدمات شهري

 2986453/29 3204437/76 امور عمومي و خدمات شهري

 1036964/51 1655893/49 امور عمومي

 1949488/78 1548544/27 خدمات شهري

 5421233/22 4419337/09 امور دفاعي و انتظامي

 3685896/51 3070346/16 امور دفاعي

 1735336/71 1348990/92 امور انتظامي

 746117/923 277859/119 تأمین اجتماعي اجباري

 5343441/02 4210109/86 آموزش 

 1509201/26 1516251/6 آموزش ابتدائي

 1443803/56 1490428/54 آموزش ابتدائي دولتي

 65397/6985 25823/0548 آموزش ابتدائي خصوصي

 1954256/05 1228952/54 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي

 1935041/84 1206362/13 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي دولتي

 19214/2094 22590/4104 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي خصوصي

 1106919/95 839206/995 آموزش عالي
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 )میلیون ريال(1390-94بوشهر :ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان1دنباله جدول ضمیمه 

 1393 1392 رشته فعالیتهاي اقتصادي

 542200/822 377538/034 آموزش عالي دولتي

 564719/125 461668/962 آموزش عالي خصوصي

 773063/772 625698/724 آموزش بزرگساالن

 72987/9354 63234/7656 آموزش بزرگساالن دولتي

 700075/837 562463/958 آموزش بزرگساالن خصوصي

 4803309/36 3739038/01 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري اجتماعي 

 4388780/17 3379521/7 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 414529/188 359516/31 مددکاري اجتماعي 

 1052542/94 887732/901 ساير خدمات عمومي ، اجتماعي . شخصي و خانگي

 312454/869 254438/878 هنر،سرگرمي و تفريح

 251372/453 221075/633 سازمان هاي مذهبي و سیاسي

 47226/071 30733/9091 تعمیررايانه و کاالهاي شخصي و خانگي

 441489/549 381484/482 ساير فعالیتهاي خدماتي شخصي

 682488914 712313990 جمع

 338767/38- 450513/137 خالص مالیات بر واردات

 0 0 مالیات بر واردات

 0 0 يارانه بر واردات

 3280/28 616/1 پااليشگاهها

 682150146 712764503 محصول ناخالص داخلي ) به قیمت بازار (

 633968207 655859502 محصول ناخالص داخلي بدون نفت ) به قیمت بازار (
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ضمیمه  شته :1دنباله جدول  شهرارزش افزوده ر ستان بو صادي ا -94فعالیتهاي اقت

 )میلیون ریال(1390
 

 1394 رشته فعالیتهاي اقتصادي

 17999454/08 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري

 11056085/58 زراعت و باغداري

 1237547/74 دامداري 

 28288/26 گاوداري صنعتي

 1056346/32 دام سنتي

 125156/95 مرغداري

 27756/22 عسل، کرم ابريشم، شكار و ساير فعالیتهاي کشاورزيپرورش زنبور 

 252690/29 جنگلداري

 5453130/46 ماهیگیري

 32013841/97 استخراج معدن

 31718607/73 استخراج نفت خام ، گاز طبیعي و خدمات پشتیباني معادن

 295234/24 استخراج ساير معادن

 172907215/01 صنعت

 2072985/50 تولید محصوالت غذايي

 0/00 تولید انواع آشامیدنیها

 0/00 هاي توتون و تنباکوتولید فرآورده

 72306/68 تولید منسوجات

 92838/55 تولید پوشاک

 2965/11 هاي وابستهتولید چرم و فرآورده

 1906351/85 تولید چوب و محصوالت چوبي به جز مبلمان، حصیر و مواد حصیر بافي

 212904/94 هاي کاغذيفرآوردهتولید کاغذ و 

 32292/85 هاي ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانه

 768/57 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده

 163320691/08 هاي شیمیاييتولید مواد شیمیايي و فرآورده

 0/00 هاي دارويي و شیمیايي و گیاهيتولید داروها و فراورده
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 )میلیون ريال(1390-94ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر:1دنباله جدول ضمیمه 

 1394 رشته فعالیتهاي اقتصادي

 569117/17 هاي الستیكي و پالستیكيتولید فرآورده

 3022219/37 هاي معدني غیرفلزيتولید ساير فرآورده

 66537/16 تولید فلزات پايه

 233975/36 آالت و تجهیزاتماشینتولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز 

 0/00 اي، الكترونیكي و نوريتولید محصوالت رايانه

 83984/35 تولید تجهیزات برقي

 10800/11 بندي نشده در جاي ديگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 32163/68 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم

 900188/38 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 

 135038/28 تولید مبلمان

 118337/51 تولید ساير مصنوعات

 20748/50 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 204892003/60 تأمین برق ، گاز،بخار و تهويه هوا

 729833/25 تولید، انتقال و توزيع برق

 204162170/35 تولید وتوزيع گاز طبیعي

 1051561/00 آبرساني،مديريت پسماند، فاضالب و فعالیتهاي تصفیه

 9351237/06 ساختمان 

 2373223/39 ساختمان هاي مسكوني

 6978013/68 ساير ساختمان ها 

 12763730/04 عمده فروشي  و خرده فروشي، تعمیر وسايل نقلیه و کاالها

 10403606/82 نقلیه موتوري و موتورسیكلتمده فروشي وخرده فروشي به جز وسايل ع

 2360123/22 عمده فروشي و خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه موتوري و موتورسیكلت

 18815588/50 حمل و نقل و انبارداري وپست 

 9771092/59 حمل و نقل زمیني و حمل و نقل با خط لوله

 0/00 حمل و نقل از طريق راه آهن بین شهري

 9502543/00 ونقل زمیني ساير حمل



 

 

 ریزي استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه 121

 268549/59 حمل و نقل از طريق لوله

 )میلیون ريال(1390-94ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر:1دنباله جدول ضمیمه 

 1394 رشته فعالیتهاي اقتصادي

 898948/33 حمل و نقل آبي

 185037/59 حمل و نقل هوايي 

 7888928/06 پشتیباني حمل و نقلانبارداري و فعالیتهاي 

 71581/93 فعالیتهاي پست و پیك

 1445183/39 فعالیت خدماتي مربوط به تامین جا و غذا

 233736/72 تأمین جا)اقامتگاه ها(

 1211446/67 فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا و آشامیدني ها)رستوران ها(

 7745567/87 اطالعات و ارتباطات

 480848/61 ارتباطات

 7264719/26 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

 1482665/89 فعالیتهاي مالي و بیمه

 734141/75 بانك و موسسات مالي

 565736/58 بیمه

 182787/56 ساير فعالیت هاي خدمات مالي و بیمه

 18269488/09 امالک و مستغالت

 9516375/73 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي

 2735232/77 واحدهاي مسكوني اجاريخدمات 

 5861388/34 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 

 156491/24 خدمات دالالن مستغالت

 944549/04 فعالیتهاي حرفهاي، علمي و فني

 81274/95 تحقیق وتوسعه 

 766216/42 اي، علمي و فنيهاي حرفهساير فعالیت

 97057/67 فعالیتهاي دامپزشكي

 547033/29 اداري و خدمات پشتیبانيفعالیتهاي 

 5063/79 فعالیت هاي اجاره داري
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 )میلیون ريال(1390-94ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر:1دنباله جدول ضمیمه 

 1394 رشته فعالیتهاي اقتصادي

 375050/33 کاريابي و استخدام

 62618/18 فعالیتهاي آژانس هاي مسافرتي و کاروان

 104300/99 ساير فعالیتهاي پشتیباني کسب و کار طبقه بندي نشده در جاي ديگر

 10964613/73 اداره امور عمومي ، و خدمات شهري

 3521184/23 امور عمومي و خدمات شهري

 1136370/77 امور عمومي

 2384813/45 خدمات شهري

 6473654/05 امور دفاعي و انتظامي

 4678058/30 امور دفاعي 

 1795595/76 امور انتظامي

 969775/44 تأمین اجتماعي اجباري

 6401330/59 آموزش 

 1870582/16 آموزش ابتدائي

 1802838/20 آموزش ابتدائي دولتي

 67743/96 آموزش ابتدائي خصوصي

 2548376/47 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي

 2521817/44 متوسطه فني و حرفه اي دولتيآموزش  متوسطه عمومي و 

 26559/03 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي خصوصي

 1117678/74 آموزش عالي

 600296/87 آموزش عالي دولتي

 517381/87 آموزش عالي خصوصي

 864693/22 آموزش بزرگساالن

 106199/75 آموزش بزرگساالن دولتي

 758493/48 خصوصيآموزش بزرگساالن 
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 )میلیون ريال(1390-94ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر:1دنباله جدول ضمیمه 

 

 1394 رشته فعالیتهاي اقتصادي

 5932947/03 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري اجتماعي 

 5434489/15 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 498457/89 مددکاري اجتماعي 

 1140322/68 ساير خدمات عمومي ، اجتماعي . شخصي و خانگي

 308468/63 هنر،سرگرمي و تفريح

 275317/67 سازمان هاي مذهبي و سیاسي

 53958/22 تعمیررايانه و کاالهاي شخصي و خانگي

 502578/16 ساير فعالیتهاي خدماتي شخصي

 524668332/85 جمع

 1738860/15 مالیات بر وارداتخالص 

 0/00 مالیات بر واردات

 0/00 يارانه بر واردات

 780/92 پااليشگاهها

 526407193/01 محصول ناخالص داخلي ) به قیمت بازار (

 494419254/76 محصول ناخالص داخلي بدون نفت ) به قیمت بازار (
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-94فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر:مصرف واسطه برحسب رشته 2جدول ضمیمه

 )میلیون ریال(1390

 1391 1390 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 8,667,677 5,801,210 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري

 3,724,603 2,637,264 زراعت و باغداري

 3,266,808 2,082,732 دامداري 

 18,915 30,165 گاوداري صنعتي

 2,609,601 1,530,858 دام سنتي

 629,471 508,886 مرغداري

پرورش زنبور عسل، کرم ابريشم، شكار و ساير فعالیتهاي 
 کشاورزي

12,823 8,820 

 20,426 153,368 جنگلداري

 1,655,840 927,846 ماهیگیري

 615,209 770,181 استخراج معدن

 513,633 660,163 استخراج نفت خام ، گاز طبیعي و خدمات پشتیباني معادن

 101,576 110,018 استخراج ساير معادن

 168,498,310 128,821,558 صنعت

 4,466,591 2,303,004 تولید محصوالت غذايي

 0 0 تولید انواع آشامیدنیها

 0 0 هاي توتون و تنباکوتولید فرآورده

 196,046 122,453 تولید منسوجات

 60,973 63,984 تولید پوشاک

 14,528 12,157 هاي وابستهفرآوردهتولید چرم و 

تولید چوب و محصوالت چوبي به جز مبلمان، حصیر و مواد 
 حصیر بافي

208,011 315,781 

 144,466 222,659 هاي کاغذيتولید کاغذ و فرآورده

 7,205 9,431 هاي ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانه

 3,014 427,502 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده
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 155,597,970 117,832,636 هاي شیمیاييتولید مواد شیمیايي و فرآورده

  1390-94:مصارف واساطه برحساب رشاته فعالیتهاي اقتصاادي اساتان بوشاهر2دنباله جدول ضامیمه

 )میلیون ريال(

 1391 1390 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 0 0 هاي دارويي و شیمیايي و گیاهيتولید داروها و فراورده

 107,828 95,387 هاي الستیكي و پالستیكيتولید فرآورده

 958,975 1,002,634 هاي معدني غیرفلزيتولید ساير فرآورده

 28,843 25,923 تولید فلزات پايه

آالت و تولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین
 تجهیزات

651,425 793,722 

 0 0 نورياي، الكترونیكي و تولید محصوالت رايانه

 147,978 377,517 تولید تجهیزات برقي

 16,645 15,654 بندي نشده در جاي ديگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 30,440 44,922 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم

 5,456,835 5,323,256 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 

 72,575 49,604 تولید مبلمان

 71,470 27,750 تولید ساير مصنوعات

 6,423 5,652 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 10,942,910 6,345,453 تأمین برق ، گاز،بخار و تهويه هوا

 2,095,897 645,360 تولید، انتقال و توزيع برق

 8,847,013 5,700,094 تولید وتوزيع گاز طبیعي

 233,850 209,168 فعالیتهاي تصفیهآبرساني،مديريت پسماند، فاضالب و 

 7,440,422 7,823,325 ساختمان 

 3,294,513 2,884,570 ساختمان هاي مسكوني

 4,145,909 4,938,755 ساير ساختمان ها 

 3,357,166 2,569,333 عمده فروشي  و خرده فروشي، تعمیر وسايل نقلیه و کاالها

عمده فروشي وخرده فروشي به جز وسايل نقلیه موتوري و  

 موتورسیكلت
2,296,051 3,034,302 
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عمده فروشي و خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه موتوري و  

 موتورسیكلت
273,282 322,865 

 

 )میلیون ريال(1390-94:مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر2دنباله جدول ضمیمه

 1391 1390 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 4,578,212 4,108,187 حمل و نقل و انبارداري وپست 

 1,685,250 1,455,369 حمل و نقل زمیني و حمل و نقل با خط لوله

 0 0 حمل و نقل از طريق راه آهن بین شهري

 1,618,498 1,410,098 ساير حمل ونقل زمیني

 66,752 45,271 حمل و نقل از طريق لوله

 824,422 744,026 حمل و نقل آبي

 419,963 378,944 حمل و نقل هوايي 

 1,636,257 1,515,944 انبارداري و فعالیتهاي پشتیباني حمل و نقل

 12,321 13,903 فعالیتهاي پست و پیك

 743,307 529,939 فعالیت خدماتي مربوط به تامین جا و غذا

 18,759 15,713 تأمین جا)اقامتگاه ها(

 724,548 514,227 ها()رستوران هاخدماتي مربوط به غذا و آشامیدني فعالیتهاي

 642,679 449,604 اطالعات و ارتباطات

 334,742 256,920 ارتباطات

 307,937 192,684 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

 549,174 390,225 فعالیتهاي مالي و بیمه

 394,423 291,142 بانك و موسسات مالي

 128,956 87,719 بیمه

 25,795 11,363 ساير فعالیت هاي خدمات مالي و بیمه

 1,626,311 1,035,292 امالک و مستغالت

 5,849 103,171 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي

 1,236 32,932 خدمات واحدهاي مسكوني اجاري

 1,588,371 877,852 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 

 30,855 21,337 دالالن مستغالت خدمات
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 205,235 150,649 فعالیتهاي حرفهاي، علمي و فني

 14,027 13,809 تحقیق وتوسعه 

-94:مصاارف واسااطه برحسااب رشااته فعالیتهاااي اقتصااادي اسااتان بوشااهر2دنبالااه جاادول ضاامیمه

 )میلیون ريال(1390

 1391 1390 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 155,523 109,127 علمي و فني اي،هاي حرفهساير فعالیت

 35,685 27,713 فعالیتهاي دامپزشكي

 257,487 219,674 فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیباني

 822 526 فعالیت هاي اجاره داري

 220,583 174,663 کاريابي و استخدام

 5,342 886 فعالیتهاي آژانس هاي مسافرتي و کاروان

کار طبقه بندي نشده در جاي  ساير فعالیتهاي پشتیباني کسب و
 ديگر

43,598 30,741 

 1,574,615 1,810,678 اداره امور عمومي ، و خدمات شهري

 381,505 375,521 امور عمومي و خدمات شهري

 249,202 280,307 امور عمومي

 132,304 95,214 خدمات شهري

 1,099,279 1,333,154 امور دفاعي و انتظامي

 972,208 1,161,297 امور دفاعي 

 127,070 171,857 امور انتظامي

 93,831 102,003 تأمین اجتماعي اجباري

 630,294 492,109 آموزش 

 161,384 122,652 آموزش ابتدائي

 153,237 114,319 آموزش ابتدائي دولتي

 8,147 8,333 آموزش ابتدائي خصوصي

 158,964 139,247 متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه ايآموزش 

 141,710 117,772 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي دولتي

 17,253 21,475 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي خصوصي

 265,555 191,424 آموزش عالي
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)میلیون 1390-94بوشهر:مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي استان 2دنباله جدول ضمیمه

 ريال(

 1391 1390 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 110,029 63,065 آموزش عالي دولتي

 155,526 128,359 آموزش عالي خصوصي

 44,391 38,785 آموزش بزرگساالن

 23,411 14,673 آموزش بزرگساالن دولتي

 20,981 24,112 آموزش بزرگساالن خصوصي

فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري 
 اجتماعي 

819,543 970,423 

 870,233 733,118 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 100,190 86,425 مددکاري اجتماعي 

 481,063 383,586 ساير خدمات عمومي ، اجتماعي . شخصي و خانگي

 78,466 70,029 هنر،سرگرمي و تفريح

 218,551 177,775 مذهبي و سیاسيسازمان هاي 

 31,554 23,957 تعمیررايانه و کاالهاي شخصي و خانگي

 152,492 111,824 ساير فعالیتهاي خدماتي شخصي

 212,014,343 162,729,713 جمع
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ضمیمه ستان 2دنباله جدول  صادي ا شته فعالیتهاي اقت سب ر سطه برح صرف وا :م

 )میلیون ریال(1390-94بوشهر

 1393 1392 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 12,618,994 13,220,696 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري

 5,560,967 6,061,592 زراعت و باغداري

 3,362,393 4,510,498 دامداري 

 25,385 21,551 گاوداري صنعتي

 2,567,054 3,481,668 دام سنتي

 743,658 992,431 مرغداري

عسل، کرم ابريشم، شكار و ساير فعالیتهاي  پرورش زنبور

 کشاورزي
14,848 26,295 

 73,029 36,723 جنگلداري

 3,622,605 2,611,883 ماهیگیري

 933,557 725,521 استخراج معدن

 847,077 617,567 استخراج نفت خام ، گاز طبیعي و خدمات پشتیباني معادن

 86,479 107,955 استخراج ساير معادن

 249,959,180 216,978,803 صنعت

 6,073,944 5,159,079 تولید محصوالت غذايي

 0 0 تولید انواع آشامیدنیها

 0 0 هاي توتون و تنباکوتولید فرآورده

 240,609 270,187 تولید منسوجات

 108,178 72,868 تولید پوشاک

 2,645 7,085 هاي وابستهتولید چرم و فرآورده
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)میلیون 1390-94:مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر2ضمیمهدنباله جدول 

 ريال(

 1393 1392 رشته فعالیت هاي اقتصادي

تولید چوب و محصوالت چوبي به جز مبلمان، حصیر و مواد 
 حصیر بافي

497,521 599,953 

 338,259 306,797 هاي کاغذيتولید کاغذ و فرآورده

 12,016 10,401 هاي ضبط شدهرسانهچاپ و تكثیر 

 1,975 385 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده

 236,938,978 205,894,149 هاي شیمیاييتولید مواد شیمیايي و فرآورده

 0 0 هاي دارويي و شیمیايي و گیاهيتولید داروها و فراورده

 158,776 199,256 هاي الستیكي و پالستیكيتولید فرآورده

 1,558,442 1,234,564 هاي معدني غیرفلزيتولید ساير فرآورده

 52,796 34,296 تولید فلزات پايه

آالت و تولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین

 تجهیزات
1,014,538 1,076,091 

 0 0 اي، الكترونیكي و نوريتولید محصوالت رايانه

 291,776 375,773 تولید تجهیزات برقي

بندي نشده در جاي آالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین
 ديگر

18,612 24,640 

 61,273 35,641 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم

 2,288,781 1,728,200 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 

 42,455 42,879 تولید مبلمان

 60,309 58,525 تولید ساير مصنوعات

 27,284 18,047 آالت و تجهیزاتو نصب ماشین تعمیر

 25,174,600 20,254,545 تأمین برق ، گاز،بخار و تهويه هوا

 3,184,248 2,946,253 تولید، انتقال و توزيع برق

 21,990,352 17,308,292 تولید وتوزيع گاز طبیعي

 392,164 299,460 آبرساني،مديريت پسماند، فاضالب و فعالیتهاي تصفیه

 11,928,379 9,790,023 ساختمان 



 

 

 ریزي استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه 131

 3,632,856 3,929,976 ساختمان هاي مسكوني

 8,295,523 5,860,047 ساير ساختمان ها 

 
)میلیون 1390-94:مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر2دنباله جدول ضمیمه

 ريال(

 1393 1392 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 5,112,975 4,765,521 فروشي، تعمیر وسايل نقلیه و کاالهاعمده فروشي  و خرده 

عمده فروشي وخرده فروشي به جز وسايل نقلیه موتوري و  
 موتورسیكلت

4,346,268 4,586,112 

عمده فروشي و خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه موتوري و  
 موتورسیكلت

419,254 526,863 

 7,619,837 6,341,835 حمل و نقل و انبارداري وپست 

 3,172,934 2,413,980 حمل و نقل زمیني و حمل و نقل با خط لوله

 0 0 حمل و نقل از طريق راه آهن بین شهري

 3,040,764 2,318,346 ساير حمل ونقل زمیني

 132,170 95,633 حمل و نقل از طريق لوله

 1,671,876 1,313,070 حمل و نقل آبي

 289,011 710,508 حمل و نقل هوايي 

 2,455,520 1,888,032 انبارداري و فعالیتهاي پشتیباني حمل و نقل

 30,494 16,245 فعالیتهاي پست و پیك

 1,277,363 1,064,092 فعالیت خدماتي مربوط به تامین جا و غذا

 27,704 24,229 تأمین جا)اقامتگاه ها(

 1,249,659 1,039,864 فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا و آشامیدني ها)رستوران ها( 

 1,092,104 708,076 اطالعات و ارتباطات

 319,933 212,460 ارتباطات

 772,171 495,617 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

 941,019 816,806 فعالیتهاي مالي و بیمه

 720,982 645,314 بانك و موسسات مالي

 180,242 142,137 بیمه
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 39,795 29,356 ساير فعالیت هاي خدمات مالي و بیمه

 2,892,471 2,803,363 امالک و مستغالت

 326,084 159,588 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي

 94,838 80,700 خدمات واحدهاي مسكوني اجاري

 2,432,534 2,526,271 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 

)میلیون 1390-94:مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر2دنباله جدول ضمیمه
 ريال(

 1393 1392 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 39,015 36,804 خدمات دالالن مستغالت

 317,134 270,630 فعالیتهاي حرفهاي، علمي و فني

 23,642 21,019 تحقیق وتوسعه 

 237,940 204,425 اي، علمي و فنيحرفههاي ساير فعالیت

 55,552 45,186 فعالیتهاي دامپزشكي

 426,034 344,919 فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیباني

 1,184 1,066 فعالیت هاي اجاره داري

 365,096 295,414 کاريابي و استخدام

 9,967 7,275 فعالیتهاي آژانس هاي مسافرتي و کاروان

پشتیباني کسب و کار طبقه بندي نشده در جاي ساير فعالیتهاي 
 ديگر

41,163 49,787 

 2,696,125 2,018,315 اداره امور عمومي ، و خدمات شهري

 776,416 541,172 امور عمومي و خدمات شهري

 513,212 360,981 امور عمومي

 263,203 180,191 خدمات شهري

 1,633,394 1,379,721 امور دفاعي و انتظامي

 1,440,905 1,221,624 امور دفاعي 

 192,489 158,097 امور انتظامي

 286,315 97,422 تأمین اجتماعي اجباري

 990,367 966,925 آموزش 

 75,141 78,908 آموزش ابتدائي
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 36,054 63,372 آموزش ابتدائي دولتي

 39,086 15,536 آموزش ابتدائي خصوصي

 186,221 158,336 و حرفه ايآموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني 

 170,764 145,988 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي دولتي

 
 

)میلیون 1390-94:مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر2دنباله جدول ضمیمه

 ريال(

 1393 1392 رشته فعالیت هاي اقتصادي

حرفه اي آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و 
 خصوصي

12,349 15,458 

 447,141 510,601 آموزش عالي

 245,658 336,326 آموزش عالي دولتي

 201,482 174,274 آموزش عالي خصوصي

 281,864 219,080 آموزش بزرگساالن

 44,981 24,379 آموزش بزرگساالن دولتي

 236,883 194,702 آموزش بزرگساالن خصوصي

 1,570,385 1,232,684 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري اجتماعي 

 1,435,489 1,115,947 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 134,896 116,736 مددکاري اجتماعي 

 697,086 573,404 ساير خدمات عمومي ، اجتماعي . شخصي و خانگي

 114,546 93,820 هنر،سرگرمي و تفريح

 288,219 255,469 سازمان هاي مذهبي و سیاسي

 43,958 28,974 تعمیررايانه و کاالهاي شخصي و خانگي

 250,363 195,141 ساير فعالیتهاي خدماتي شخصي

 326,639,774 283,175,619 جمع
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:مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي استان 2دنباله جدول ضمیمه

 )میلیون ریال(1390-94بوشهر
 

 1394 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 12,808,283 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري

 5,724,270 زراعت و باغداري

 3,686,319 دامداري 

 20,275 گاوداري صنعتي

 2,881,159 دام سنتي

 747,548 مرغداري

 37,337 فعالیتهاي کشاورزيپرورش زنبور عسل، کرم ابريشم، شكار و ساير 

 70,806 جنگلداري

 3,326,888 ماهیگیري

 999,017 استخراج معدن

 878,035 استخراج نفت خام ، گاز طبیعي و خدمات پشتیباني معادن

 120,982 استخراج ساير معادن

 214,168,387 صنعت

 5,220,331 تولید محصوالت غذايي

 0 تولید انواع آشامیدنیها

 0 هاي توتون و تنباکوفرآوردهتولید 

 219,587 تولید منسوجات

 86,253 تولید پوشاک

 1,554 هاي وابستهتولید چرم و فرآورده
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 562,493 تولید چوب و محصوالت چوبي به جز مبلمان، حصیر و مواد حصیر بافي

 275,525 هاي کاغذيتولید کاغذ و فرآورده

 12,633 هاي ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانه

 1,401 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده

 
)میلیون 1390-94:مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر2دنباله جدول ضمیمه

 ريال(
 

 1394 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 202,618,680 هاي شیمیاييتولید مواد شیمیايي و فرآورده

 0 هاي دارويي و شیمیايي و گیاهيفراوردهتولید داروها و 

 186,388 هاي الستیكي و پالستیكيتولید فرآورده

 1,811,155 هاي معدني غیرفلزيتولید ساير فرآورده

 45,744 تولید فلزات پايه

 1,176,523 آالت و تجهیزاتتولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین

 0 الكترونیكي و نورياي، تولید محصوالت رايانه

 170,176 تولید تجهیزات برقي

 26,193 بندي نشده در جاي ديگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 54,492 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم

 1,539,825 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 

 47,749 تولید مبلمان

 84,325 تولید ساير مصنوعات

 27,360 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 24,362,794 تأمین برق ، گاز،بخار و تهويه هوا

 3,026,840 تولید، انتقال و توزيع برق

 21,335,954 تولید وتوزيع گاز طبیعي

 443,067 آبرساني،مديريت پسماند، فاضالب و فعالیتهاي تصفیه

 13,581,572 ساختمان 
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 3,797,714 ساختمان هاي مسكوني

 9,783,857 ساير ساختمان ها 

 4,794,644 عمده فروشي  و خرده فروشي، تعمیر وسايل نقلیه و کاالها

 4,146,678 عمده فروشي وخرده فروشي به جز وسايل نقلیه موتوري و موتورسیكلت 

 647,966 عمده فروشي و خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه موتوري و موتورسیكلت 

)میلیون 1390-94:مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر2جدول ضمیمه دنباله

 ريال(
 

 1394 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 8,932,579 حمل و نقل و انبارداري وپست 

 3,391,778 حمل و نقل زمیني و حمل و نقل با خط لوله

 0 حمل و نقل از طريق راه آهن بین شهري

 3,284,269 زمیني ساير حمل ونقل

 107,509 حمل و نقل از طريق لوله

 1,991,461 حمل و نقل آبي

 266,443 حمل و نقل هوايي 

 3,241,789 انبارداري و فعالیتهاي پشتیباني حمل و نقل

 41,108 فعالیتهاي پست و پیك

      1,488,576 فعالیت خدماتي مربوط به تامین جا و غذا

      33,594 تأمین جا)اقامتگاه ها(

      1,454,982 فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا و آشامیدني ها)رستوران ها( 

      1,611,849 اطالعات و ارتباطات

      353,452 ارتباطات

      1,258,397 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

      1,171,801 فعالیتهاي مالي و بیمه

      891,931 بانك و موسسات مالي

      230,919 بیمه

      48,950 ساير فعالیت هاي خدمات مالي و بیمه

      2,572,279 امالک و مستغالت
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      460,776 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي

      126,759 خدمات واحدهاي مسكوني اجاري

      1,942,712 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 

      42,032 خدمات دالالن مستغالت

      416,987 فعالیتهاي حرفهاي، علمي و فني

)میلیون 1390-94:مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر2دنباله جدول ضمیمه
 ريال(

 

 1394 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 44,087 تحقیق وتوسعه 

 310,072 اي، علمي و فنيهاي حرفهساير فعالیت

 62,828 دامپزشكيفعالیتهاي 

 540,028 فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیباني

 1,562 فعالیت هاي اجاره داري

 467,287 کاريابي و استخدام

 14,303 فعالیتهاي آژانس هاي مسافرتي و کاروان

 56,876 ساير فعالیتهاي پشتیباني کسب و کار طبقه بندي نشده در جاي ديگر

 3,493,729 شهرياداره امور عمومي ، و خدمات 

 1,053,989 امور عمومي و خدمات شهري

 680,302 امور عمومي

 373,688 خدمات شهري

 2,080,214 امور دفاعي و انتظامي

 1,829,267 امور دفاعي 

 250,947 امور انتظامي

 359,526 تأمین اجتماعي اجباري

 1,114,817 آموزش 

 93,920 آموزش ابتدائي
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)میلیون 1390-94:مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر2ضمیمه دنباله جدول

 ريال(
 

 1394 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 53,614 آموزش ابتدائي دولتي

 40,305 آموزش ابتدائي خصوصي

 209,295 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي

 187,917 حرفه اي دولتيآموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و 

 21,378 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي خصوصي

 460,554 آموزش عالي

 272,278 آموزش عالي دولتي

 188,276 آموزش عالي خصوصي

 351,048 آموزش بزرگساالن

 55,804 آموزش بزرگساالن دولتي

 295,244 آموزش بزرگساالن خصوصي

 1,836,787 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري اجتماعي 

 1,669,030 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 167,757 مددکاري اجتماعي 

 780,925 ساير خدمات عمومي ، اجتماعي . شخصي و خانگي

 122,144 هنر،سرگرمي و تفريح

 325,072 سازمان هاي مذهبي و سیاسي

 49,131 و کاالهاي شخصي و خانگيتعمیررايانه 

 284,579 ساير فعالیتهاي خدماتي شخصي

 295,118,119 جمع
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 )میلیون ریال(1390-94:ارزش ستانده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر3جدول ضمیمه 

 1391 1390 رشته فعالیت اقتصادي

 19,795,082 13,183,940 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري

 10,972,509 7,697,830 زراعت و باغداري

 4,322,791 2,698,099 دامداري 

 46,195 62,090 گاوداري صنعتي

 3,536,553 2,092,530 دام سنتي

 724,352 529,990 مرغداري

 15,691 13,488 پرورش زنبور عسل، کرم ابريشم، شكار و ساير فعالیتهاي کشاورزي

 135,684 299,861 جنگلداري

 4,364,099 2,488,151 ماهیگیري

 38,520,299 47,860,467 استخراج معدن

 38,228,835 47,406,828 استخراج نفت خام ، گاز طبیعي و خدمات پشتیباني معادن

 291,464 453,639 استخراج ساير معادن

 423,778,851 182,277,023 صنعت

 6,774,303 3,255,403 تولید محصوالت غذايي

 0 0 تولید انواع آشامیدنیها

 0 0 هاي توتون و تنباکوتولید فرآورده

 255,348 166,074 تولید منسوجات

 126,947 133,048 تولید پوشاک

 24,205 24,923 هاي وابستهتولید چرم و فرآورده

 1,387,896 911,179 تولید چوب و محصوالت چوبي به جز مبلمان، حصیر و مواد حصیر بافي
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 239,700 318,991 هاي کاغذيتولید کاغذ و فرآورده

 32,730 26,488 هاي ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانه

 45,923 624,559 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده

 394,470,177 166,582,742 هاي شیمیاييتولید مواد شیمیايي و فرآورده

 0 0 شیمیايي و گیاهيهاي دارويي و تولید داروها و فراورده

 
 )میلیون ريال(1390-94:ارزش ستانده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر3جدول ضمیمه دنباله 

 

 1391 1390 رشته فعالیت اقتصادي

 326,773 163,011 هاي الستیكي و پالستیكيتولید فرآورده

 4,718,526 2,753,591 هاي معدني غیرفلزيتولید ساير فرآورده

 93,289 69,950 تولید فلزات پايه

آالت و تولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین
 تجهیزات

835,698 958,214 

 0 0 اي، الكترونیكي و نوريتولید محصوالت رايانه

 224,143 441,231 تولید تجهیزات برقي

بندي نشده در جاي آالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین
 ديگر

22,125 23,513 

 48,500 71,549 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم

 13,584,980 5,572,774 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 

 232,685 196,076 تولید مبلمان

 202,735 100,537 تولید ساير مصنوعات

 8,262 7,072 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 126,249,794 113,711,351 تهويه هواتأمین برق ، گاز،بخار و 

 2,443,685 664,933 تولید، انتقال و توزيع برق

 123,806,110 113,046,418 تولید وتوزيع گاز طبیعي

 820,025 651,567 آبرساني،مديريت پسماند، فاضالب و فعالیتهاي تصفیه

 12,011,564 12,901,358 ساختمان 
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 5,205,696 4,565,804 ساختمان هاي مسكوني

 6,805,868 8,335,553 ساير ساختمان ها 

 11,987,018 9,467,751 عمده فروشي  و خرده فروشي، تعمیر وسايل نقلیه و کاالها

عمده فروشي وخرده فروشي به جز وسايل نقلیه موتوري و 
 موتورسیكلت

8,258,927 10,523,912 

موتوري عمده فروشي و خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه 
 و موتورسیكلت

1,208,824 1,463,106 

 
 )میلیون ريال(1390-94:ارزش ستانده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر3جدول ضمیمه دنباله 

 1391 1390 رشته فعالیت اقتصادي

 14,471,343 11,716,744 حمل و نقل و انبارداري وپست 

 6,236,919 5,099,214 حمل و نقل زمیني و حمل و نقل با خط لوله

 0 0 حمل و نقل از طريق راه آهن بین شهري

 6,020,153 4,943,927 ساير حمل ونقل زمیني

 216,766 155,287 حمل و نقل از طريق لوله

 1,018,118 929,015 حمل و نقل آبي

 596,932 520,035 حمل و نقل هوايي 

 6,589,041 5,141,235 انبارداري و فعالیتهاي پشتیباني حمل و نقل

 30,334 27,246 فعالیتهاي پست و پیك

 1,461,236 1,042,270 فعالیت خدماتي مربوط به تامین جا و غذا

 145,930 120,276 تأمین جا)اقامتگاه ها(

فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا و آشامیدني  
 ها)رستوران ها(

921,994 1,315,306 

 2,539,470 1,707,848 اطالعات و ارتباطات

 570,663 469,452 ارتباطات

 1,968,807 1,238,395 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

 2,021,818 1,585,124 فعالیتهاي مالي و بیمه
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 1,370,439 1,194,892 بانك و موسسات مالي

 551,036 328,302 بیمه

 100,344 61,930 ساير فعالیت هاي خدمات مالي و بیمه

 10,893,697 9,463,337 امالک و مستغالت

 3,858,673 4,099,874 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي

 970,732 1,412,542 خدمات واحدهاي مسكوني اجاري

 
 

 
 )میلیون ريال(1390-94:ارزش ستانده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر3جدول ضمیمه دنباله 

 1391 1390 رشته فعالیت اقتصادي

      5,919,695      3,845,022 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 

      144,598      105,900 خدمات دالالن مستغالت

      649,728      528,931 فعالیتهاي حرفهاي، علمي و فني

      45,066      42,375 تحقیق وتوسعه 

      503,721      403,769 اي، علمي و فنيهاي حرفهساير فعالیت

      100,940      82,787 فعالیتهاي دامپزشكي

      505,263      404,811 فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیباني

      3,101      2,486 فعالیت هاي اجاره داري

      394,228      316,002 کاريابي و استخدام

      27,827      11,116 فعالیتهاي آژانس هاي مسافرتي و کاروان

ساير فعالیتهاي پشتیباني کسب و کار طبقه بندي نشده 

 در جاي ديگر
75,207      80,108      

      8,057,022      7,524,306 اداره امور عمومي ، و خدمات شهري

      2,864,241      2,150,918 امور عمومي و خدمات شهري

      1,639,941      1,381,143 امور عمومي

      1,224,301      769,775 خدمات شهري

      4,855,002      5,060,745 امور دفاعي و انتظامي
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      3,697,066      3,921,201 امور دفاعي 

      1,157,936      1,139,543 امور انتظامي

      337,779      312,644 تأمین اجتماعي اجباري

      4,001,814      3,528,816 آموزش 

      1,492,472      1,334,202 آموزش ابتدائي     

 

 
 

 )میلیون ريال(1390-94:ارزش ستانده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر3جدول ضمیمه دنباله 

 1391 1390 رشته فعالیت اقتصادي

 1,472,961 1,320,013 آموزش ابتدائي دولتي

 19,511 14,188 خصوصي آموزش ابتدائي

 1,451,594 1,276,395 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي

آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي 
 دولتي

1,229,687 1,412,451 

آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي 
 خصوصي

46,708 39,143 

 877,325 701,235 آموزش عالي

 382,259 280,720 عالي دولتيآموزش 

 495,066 420,515 آموزش عالي خصوصي

 180,423 216,984 آموزش بزرگساالن

 97,990 90,776 آموزش بزرگساالن دولتي

 82,433 126,208 آموزش بزرگساالن خصوصي

 3,820,177 3,404,060 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري اجتماعي 

 3,432,988 3,057,513 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 387,189 346,547 مددکاري اجتماعي 

 1,200,261 940,783 ساير خدمات عمومي ، اجتماعي . شخصي و خانگي
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 276,085 227,052 هنر،سرگرمي و تفريح

 415,491 360,964 سازمان هاي مذهبي و سیاسي

 64,143 47,573 خانگيتعمیررايانه و کاالهاي شخصي و 

 444,541 305,194 ساير فعالیتهاي خدماتي شخصي

421,900,48 جمع
8 

682,784,46
2 

 

 
 
 

 )میلیون ريال(1390-94:ارزش ستانده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر3ضمیمه دنباله 

 1393 1392 رشته فعالیت اقتصادي

 31,010,131 30,811,316 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري

 16,738,190 17,915,391 زراعت و باغداري

 4,428,478 5,832,680 دامداري 

 62,770 53,138 گاوداري صنعتي

 3,503,691 4,733,843 دام سنتي

 816,450 1,019,173 مرغداري

پرورش زنبور عسل، کرم ابريشم، شكار و ساير 
 فعالیتهاي کشاورزي

26,526 45,566 

 311,846 197,192 جنگلداري

 9,531,617 6,866,054 ماهیگیري

 49,206,086 57,691,978 استخراج معدن

استخراج نفت خام ، گاز طبیعي و خدمات پشتیباني 

 معادن
57,328,678 48,816,400 

 389,686 363,300 استخراج ساير معادن

 488,043,701 505,388,711 صنعت

 8,077,321 7,363,369 تولید محصوالت غذايي
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 0 0 تولید انواع آشامیدنیها

 0 0 هاي توتون و تنباکوتولید فرآورده

 336,595 356,031 تولید منسوجات

 225,127 151,790 تولید پوشاک

 5,955 14,164 هاي وابستهتولید چرم و فرآورده

تولید چوب و محصوالت چوبي به جز مبلمان، حصیر و 

 مواد حصیر بافي
2,189,119 2,637,071 

 536,814 460,550 هاي کاغذيتولید کاغذ و فرآورده

 
 

 )میلیون ريال(1390-94:ارزش ستانده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر3ضمیمه دنباله 

 1393 1392 رشته فعالیت اقتصادي

 34,539 30,339 هاي ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانه

 5,246 1,000 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده

 465,185,498 485,818,325 هاي شیمیاييتولید مواد شیمیايي و فرآورده

 0 0 هاي دارويي و شیمیايي و گیاهيتولید داروها و فراورده

 417,807 457,699 هاي الستیكي و پالستیكيتولید فرآورده

 3,803,625 3,334,933 معدني غیرفلزيهاي تولید ساير فرآورده

 141,292 112,984 تولید فلزات پايه

آالت تولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین

 و تجهیزات
1,234,748 1,296,467 

 0 0 اي، الكترونیكي و نوريتولید محصوالت رايانه

 424,957 486,943 تولید تجهیزات برقي

بندي نشده در جاي تجهیزات طبقهآالت و تولید ماشین

 ديگر
26,319 34,842 

 97,557 56,791 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم

 4,417,703 2,955,068 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 
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 141,789 142,112 تولید مبلمان

 146,513 174,070 تولید ساير مصنوعات

 76,985 22,357 تجهیزاتآالت و تعمیر و نصب ماشین

 317,025,226 298,390,582 تأمین برق ، گاز،بخار و تهويه هوا

 3,907,285 3,492,937 تولید، انتقال و توزيع برق

 313,117,941 294,897,645 تولید وتوزيع گاز طبیعي

 1,210,046 978,209 آبرساني،مديريت پسماند، فاضالب و فعالیتهاي تصفیه

 
 

 
 )میلیون ريال(1390-94:ارزش ستانده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر3ضمیمه دنباله 

 1393 1392 رشته فعالیت اقتصادي

 19,794,946 14,840,571 ساختمان 

 5,868,133 6,316,507 ساختمان هاي مسكوني

 13,926,813 8,524,065 ساير ساختمان ها 

 18,683,454 17,244,641 نقلیه و کاالهاعمده فروشي  و خرده فروشي، تعمیر وسايل 

عمده فروشي وخرده فروشي به جز وسايل نقلیه موتوري و  

 موتورسیكلت
15,287,886 16,228,573 

عمده فروشي و خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه موتوري و  

 موتورسیكلت
1,956,754 2,454,880 

 25,176,925 20,374,928 حمل و نقل و انبارداري وپست 

 12,007,369 9,202,467 حمل و نقل زمیني و حمل و نقل با خط لوله

 0 0 حمل و نقل از طريق راه آهن بین شهري

 11,665,863 8,913,560 ساير حمل ونقل زمیني

 341,506 288,907 حمل و نقل از طريق لوله

 2,344,105 1,734,467 حمل و نقل آبي

 494,920 1,085,294 حمل و نقل هوايي 
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 10,238,248 8,311,506 انبارداري و فعالیتهاي پشتیباني حمل و نقل

 92,282 41,194 فعالیتهاي پست و پیك

 2,519,259 2,097,393 فعالیت خدماتي مربوط به تامین جا و غذا

      221,128      192,256 تأمین جا)اقامتگاه ها(

      2,298,131      1,905,137 فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا و آشامیدني ها)رستوران ها( 

 

 
 
 

 
 

 )میلیون ريال(1390-94:ارزش ستانده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر3ضمیمه دنباله 

 1393 1392 رشته فعالیت اقتصادي

 5,944,147 3,761,971 اطالعات و ارتباطات

 746,625 525,037 ارتباطات

 5,197,521 3,236,934 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

 2,256,304 2,315,381 فعالیتهاي مالي و بیمه

 1,422,596 1,529,953 بانك و موسسات مالي

 658,883 655,800 بیمه

 174,825 129,628 ساير فعالیت هاي خدمات مالي و بیمه

 20,029,782 18,504,482 امالک و مستغالت

 7,667,882 6,105,472 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي

 3,142,855 3,476,596 خدمات واحدهاي مسكوني اجاري

 9,029,814 8,745,810 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 

 189,230 176,603 خدمات دالالن مستغالت

 1,059,817 871,920 فعالیتهاي حرفهاي، علمي و فني
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 74,654 64,557 تحقیق وتوسعه 

 842,325 679,295 اي، علمي و فنيهاي حرفهساير فعالیت

 142,838 128,068 فعالیتهاي دامپزشكي

 861,802 687,683 فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیباني

 5,186 4,182 فعالیت هاي اجاره داري

 659,230 531,637 کاريابي و استخدام

 54,151 38,957 کاروانفعالیتهاي آژانس هاي مسافرتي و 

ساير فعالیتهاي پشتیباني کسب و کار طبقه بندي 
 نشده در جاي ديگر

112,907 143,236 

 
 

 )میلیون ريال(1390-94:ارزش ستانده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر3ضمیمه دنباله 

 1393 1392 رشته فعالیت اقتصادي

 11,849,929 9,919,949 اداره امور عمومي ، و خدمات شهري

 3,762,869 3,745,610 امور عمومي و خدمات شهري

 1,550,177 2,016,874 امور عمومي

 2,212,692 1,728,736 خدمات شهري

 7,054,627 5,799,058 امور دفاعي و انتظامي

 5,126,802 4,291,970 امور دفاعي 

 1,927,826 1,507,087 امور انتظامي

 1,032,433 375,281 تأمین اجتماعي اجباري

 6,333,808 5,177,035 آموزش 

 1,584,342 1,595,159 آموزش ابتدائي

 1,479,858 1,553,800 آموزش ابتدائي دولتي

 104,484 41,359 آموزش ابتدائي خصوصي

 2,140,477 1,387,289 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي
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و حرفه اي آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني 
 دولتي

1,352,350 2,105,805 

آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي 
 خصوصي

34,939 34,672 

 1,554,061 1,349,808 آموزش عالي

 787,859 713,865 آموزش عالي دولتي

 766,201 635,943 آموزش عالي خصوصي

 1,054,928 844,779 آموزش بزرگساالن

 
 
 

 
 )میلیون ريال(1390-94:ارزش ستانده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر3ضمیمه دنباله 

 1393 1392 رشته فعالیت اقتصادي

 117,969 87,613 آموزش بزرگساالن دولتي

 936,959 757,166 آموزش بزرگساالن خصوصي

فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري 
 اجتماعي 

4,971,722 6,373,694 

 5,824,269 4,495,469 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 549,425 476,252 مددکاري اجتماعي 

 1,749,629 1,461,137 ساير خدمات عمومي ، اجتماعي . شخصي و خانگي

 427,001 348,259 هنر،سرگرمي و تفريح

 539,591 476,544 سازمان هاي مذهبي و سیاسي

 91,184 59,708 و خانگيتعمیررايانه و کاالهاي شخصي 

 691,853 576,625 ساير فعالیتهاي خدماتي شخصي

995,489,60 جمع
9 

1,009,128,68
7 
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 )میلیون ريال(1390-94:ارزش ستانده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر3ضمیمه دنباله 

 1394 رشته فعالیت اقتصادي

 30,807,737 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري

 16,780,356 زراعت و باغداري

 4,923,867 دامداري 

 48,563 گاوداري صنعتي

 3,937,506 دام سنتي

 872,705 مرغداري

 65,093 پرورش زنبور عسل، کرم ابريشم، شكار و ساير فعالیتهاي کشاورزي

 323,497 جنگلداري

 8,780,018 ماهیگیري

 33,012,859 استخراج معدن
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 32,596,643 نفت خام ، گاز طبیعي و خدمات پشتیباني معادن استخراج

 416,216 استخراج ساير معادن

 387,075,602 صنعت

 7,293,317 تولید محصوالت غذايي

 0 تولید انواع آشامیدنیها

 0 هاي توتون و تنباکوتولید فرآورده

 291,893 تولید منسوجات

 179,091 تولید پوشاک

 4,519 هاي وابستهفرآوردهتولید چرم و 

 
 

 
 
 

 )میلیون ريال(1390-94:ارزش ستانده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر3ضمیمه دنباله 

 1394 رشته فعالیت اقتصادي

 2,468,845 تولید چوب و محصوالت چوبي به جز مبلمان، حصیر و مواد حصیر بافي

 488,430 هاي کاغذيتولید کاغذ و فرآورده

 44,926 هاي ضبط شدهتكثیر رسانه چاپ و

 2,170 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده

 365,939,371 هاي شیمیاييتولید مواد شیمیايي و فرآورده

 0 هاي دارويي و شیمیايي و گیاهيتولید داروها و فراورده

 755,505 هاي الستیكي و پالستیكيتولید فرآورده

 4,833,374 هاي معدني غیرفلزيفرآوردهتولید ساير 

 112,282 تولید فلزات پايه

 1,410,498 آالت و تجهیزاتتولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین
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 0 اي، الكترونیكي و نوريتولید محصوالت رايانه

 254,160 تولید تجهیزات برقي

 36,993 ديگربندي نشده در جاي آالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 86,655 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم

 2,440,013 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل

 182,787 تولید مبلمان

 202,662 تولید ساير مصنوعات

 48,108 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 229,254,798 تأمین برق ، گاز،بخار و تهويه هوا

 3,756,674 و توزيع برق تولید، انتقال

 225,498,124 تولید وتوزيع گاز طبیعي

 

 
 
 

 )میلیون ريال(1390-94:ارزش ستانده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر3ضمیمه دنباله 

 1394 رشته فعالیت اقتصادي

 1,494,628 آبرساني،مديريت پسماند، فاضالب و فعالیتهاي تصفیه

 22,932,809 ساختمان 

 6,170,938 ساختمان هاي مسكوني

 16,761,871 ساير ساختمان ها 

 17,558,374 عمده فروشي  و خرده فروشي، تعمیر وسايل نقلیه و کاالها

 14,550,284 عمده فروشي وخرده فروشي به جز وسايل نقلیه موتوري و موتورسیكلت 

 3,008,090 عمده فروشي و خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه موتوري و موتورسیكلت 

 27,748,167 حمل و نقل و انبارداري وپست 

 13,162,871 حمل و نقل زمیني و حمل و نقل با خط لوله

 0 حمل و نقل از طريق راه آهن بین شهري
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 12,786,812 ساير حمل ونقل زمیني

 376,059 لولهحمل و نقل از طريق 

 2,890,409 حمل و نقل آبي

 451,480 حمل و نقل هوايي 

 11,130,717 انبارداري و فعالیتهاي پشتیباني حمل و نقل

 112,690 فعالیتهاي پست و پیك

 2,933,760 فعالیت خدماتي مربوط به تامین جا و غذا

 267,331 تأمین جا)اقامتگاه ها(

 2,666,429 فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا و آشامیدني ها)رستوران ها( 

 9,357,417 اطالعات و ارتباطات

 834,301 ارتباطات

 8,523,116 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

 
 

 
 )میلیون ريال(1390-94:ارزش ستانده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر3ضمیمه دنباله 

 1394 فعالیت اقتصاديرشته 

 2,654,466 فعالیتهاي مالي و بیمه

 1,626,073 بانك و موسسات مالي

 796,655 بیمه

 231,738 ساير فعالیت هاي خدمات مالي و بیمه

 20,841,767 امالک و مستغالت

 9,977,151 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي

 2,861,992 خدمات واحدهاي مسكوني اجاري

 7,804,100 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 

 198,523 خدمات دالالن مستغالت

 1,361,536 فعالیتهاي حرفهاي، علمي و فني
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 125,362 تحقیق وتوسعه 

 1,076,289 اي، علمي و فنيهاي حرفهساير فعالیت

 159,886 فعالیتهاي دامپزشكي

 1,087,061 فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیباني

 6,626 هاي اجاره داريفعالیت 

 842,337 کاريابي و استخدام

 76,922 فعالیتهاي آژانس هاي مسافرتي و کاروان

 161,177 ساير فعالیتهاي پشتیباني کسب و کار طبقه بندي نشده در جاي ديگر

 14,458,342 اداره امور عمومي ، و خدمات شهري

 4,575,174 امور عمومي و خدمات شهري

 1,816,672 امور عمومي

 2,758,501 خدمات شهري

 8,553,868 امور دفاعي و انتظامي

 
 

 )میلیون ريال(1390-94:ارزش ستانده رشته فعالیتهاي اقتصادي استان بوشهر3ضمیمه دنباله 

 1394 رشته فعالیت اقتصادي

 6,507,325 امور دفاعي 

 2,046,543 امور انتظامي

 1,329,301 تأمین اجتماعي اجباري

 7,516,148 آموزش 

 1,964,502 آموزش ابتدائي

 1,856,452 آموزش ابتدائي دولتي

 108,049 آموزش ابتدائي خصوصي

 2,757,671 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي

 2,709,734 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي دولتي

 47,937 اي خصوصي آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه
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 1,578,233 آموزش عالي

 872,575 آموزش عالي دولتي

 705,658 آموزش عالي خصوصي

 1,215,742 آموزش بزرگساالن

 162,004 آموزش بزرگساالن دولتي

 1,053,737 آموزش بزرگساالن خصوصي

 7,769,734 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري اجتماعي 

 7,103,519 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 666,215 مددکاري اجتماعي 

 1,921,248 ساير خدمات عمومي ، اجتماعي . شخصي و خانگي

 430,613 هنر،سرگرمي و تفريح

      600,389 سازمان هاي مذهبي و سیاسي

      103,089 تعمیررايانه و کاالهاي شخصي و خانگي

      787,157 خدماتي شخصيساير فعالیتهاي 

      819,786,452 جمع

)میلیون 1390-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور 4جدول ضمیمه 

 ریال(

 1391 1390 رشته فعالیت اقتصادي

 579593722/3 381982697/6 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري

 390713304/1 265276242/4 زراعت و باغداري

 150499538 93293875/56 دامداري 

 11250584/73 15775189/86 گاوداري صنعتي

 103399112/6 63294257/9 دام سنتي

 30620090/55 13319389/31 مرغداري

 5229750/214 905038/4885 کرم ابريشم، شكار و ساير فعالیتهاي کشاورزيپرورش زنبور عسل،

 6467976/546 5461313/898 جنگلداري

 31912903/53 17951265/77 ماهیگیري
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 1949926347 1750491701 استخراج معدن

 1872491040 1700676767 استخراج نفت خام ، گاز طبیعي و خدمات پشتیباني معادن

 77435307/02 49814934/5 استخراج ساير معادن

 1943111471 818869372/5 صنعت

 218863634/2 140508341/7 تولید محصوالت غذايي

 11586808/54 5142313/021 تولید انواع آشامیدنیها

 3750722/287 1533932/038 هاي توتون و تنباکوتولید فرآورده

 46871886/65 31099298/44 تولید منسوجات

 21522262/43 22161138/35 تولید پوشاک

 17198555/96 10052407/75 هاي وابستهتولید چرم و فرآورده

به جز مبلمان، حصیر و مواد  چوب و محصوالت چوبي تولید
 بافيحصیر

26668349/84 40874915/31 

 13234908/36 7297349/408 هاي کاغذيتولید کاغذ و فرآورده

 
 

 
 )میلیون ريال(1390-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور 4جدول ضمیمه دنباله 

 

 1391 1390 رشته فعالیت اقتصادي

 8329552/731 6590269/9 هاي ضبط شدهو تكثیر رسانهچاپ 

 216453717/3 28660546/19 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده

 484748340/5 101541565/1 هاي شیمیاييتولید مواد شیمیايي و فرآورده

 42373822/09 6507989/922 هاي دارويي و شیمیايي و گیاهيتولید داروها و فراورده

 69202435/32 26637236/3 هاي الستیكي و پالستیكيتولید فرآورده

 135825453/9 94028912/91 هاي معدني غیرفلزيتولید ساير فرآورده

 254518546/5 88521492/68 تولید فلزات پايه

آالت و تولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین
 تجهیزات

62485782/35 79428568/7 
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 20174678/59 7169460/966 اي، الكترونیكي و نوريتولید محصوالت رايانه

 43718236/49 13460180/21 تولید تجهیزات برقي

 53112520/2 24821197/6 بندي نشده در جاي ديگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 103874105/5 77356922/09 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم

 12819682/48 3133279/014 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 

 20991874 18892706/35 تولید مبلمان

 20054828/51 11422021/34 تولید ساير مصنوعات

 3581414/618 3176678/969 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 406163516/7 315024147/6 تأمین برق ، گاز،بخار و تهويه هوا

 38142076/24 3096362/171 تولید، انتقال و توزيع برق

 368021440/4 311927785/4 تولید وتوزيع گاز طبیعي

 24636349/31 19788158/54 آبرساني،مديريت پسماند، فاضالب و فعالیتهاي تصفیه

 
 

 
 

 )میلیون ريال(1390-94کشور :ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي 4جدول ضمیمه دنباله 

 1391 1390 رشته فعالیت اقتصادي

 368156729/4 331726995 ساختمان 

 189961218/7 121623733/7 ساختمان هاي مسكوني

 178195510/7 210103261/2 ساير ساختمان ها 

 983867393/5 781285970/8 عمده فروشي  و خرده فروشي، تعمیر وسايل نقلیه و کاالها

عمده فروشي وخرده فروشي به جز وسايل نقلیه موتوري و  
 موتورسیكلت

738968724/9 932072817/8 

عمده فروشي و خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه موتوري و  
 موتورسیكلت

42317245/93 51794575/71 

 489410296/3 358543966/5 حمل و نقل و انبارداري وپست 
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 436717034 316170733/3 نقل با خط لولهحمل و نقل زمیني و حمل و 

 10813066/63 8592958/337 حمل و نقل از طريق راه آهن بین شهري

 410843168 295855932/1 ساير حمل ونقل زمیني

 15060799/36 11721842/84 حمل و نقل از طريق لوله

 5959488/557 4803467/372 حمل و نقل آبي

 7633998/142 6109011/635 حمل و نقل هوايي 

 36259822/35 29191674/07 انبارداري و فعالیتهاي پشتیباني حمل و نقل

 2839953/246 2269080/078 فعالیتهاي پست و پیك

 89430606/76 64015331/17 فعالیت خدماتي مربوط به تامین جا و غذا

 14429955/4 11840234/82 تأمین جا)اقامتگاه ها(

 75000651/36 52175096/34 فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا و آشامیدني ها)رستوران ها( 

 130798633/6 109866845 اطالعات و ارتباطات

 103961933/5 88025223/9 ارتباطات

 26836700/05 21841621/09 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

 
 

 )میلیون ريال(1390-94فعالیتهاي اقتصادي کشور :ارزش افزوده رشته 4جدول ضمیمه دنباله 
 

 1391 1390 رشته فعالیت اقتصادي

 فعالیتهاي مالي و بیمه
176427479/

6 
208107764/3 

 بانك و موسسات مالي
121003872/

2 
130900853/5 

 بیمه
30205443/7

2 
51451973/34 

 ساير فعالیت هاي خدمات مالي و بیمه
25218163/6

6 
25754937/38 

 امالک و مستغالت
708910932/

7 
928117159/3 

 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي
413862574/

1 
572636607/3 
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 229054410/7 186579224 خدمات واحدهاي مسكوني اجاري

 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 
94488609/2

6 
107515863/1 

 خدمات دالالن مستغالت
13980525/3

5 
18910278/25 

 علمي و فني فعالیتهاي حرفهاي،
42729650/8

7 
48654029/5 

 تحقیق وتوسعه 
16977283/7

9 
18694544/28 

 اي، علمي و فنيهاي حرفهساير فعالیت
23531548/7

2 
27162483/24 

 فعالیتهاي دامپزشكي
2220818/36

1 
2797001/977 

 فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیباني
16052813/7

4 
21192999/85 

 داريفعالیت هاي اجاره 
256644/793

6 
265092/9989 

 کاريابي و استخدام
10427980/0

6 
12811488/18 

 فعالیتهاي آژانس هاي مسافرتي و کاروان
4017060/95

7 
5949061/57 

ساير فعالیتهاي پشتیباني کسب و کار طبقه بندي نشده 
 در جاي ديگر

1351127/93
5 

2167357/103 

 اداره امور عمومي ، و خدمات شهري
303842521/

6 
345509627/7 

 امور عمومي و خدمات شهري
129830281/

5 
168041349/5 

 امور عمومي
67030465/9

2 
71880307/47 

 
 

 
 )میلیون ريال(1390-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور 4جدول ضمیمه 
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 1391 1390 رشته فعالیت اقتصادي

 96161042 62799815/6 خدمات شهري

 167429901/1 165253691/8 دفاعي و انتظاميامور 

 117616679/4 119248355/6 امور دفاعي 

 49813221/64 46005336/25 امور انتظامي

 10038377/15 8758548/3 تأمین اجتماعي اجباري

 251570226/5 220707139/1 آموزش 

 68867394/16 60171439/36 آموزش ابتدائي

 66063185 58735222/51 آموزش ابتدائي دولتي

 2804209/159 1436216/851 آموزش ابتدائي خصوصي

 94530491/63 80840581/65 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي

آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي 

 دولتي
76313712/09 89809966 

آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي 

 خصوصي
4526869/562 4720525/628 

 77223433/22 65502448/72 آموزش عالي

 48019781 40608431/02 آموزش عالي دولتي

 29203652/22 24894017/71 آموزش عالي خصوصي

 10948907/48 14192669/32 آموزش بزرگساالن

 4878635 4961920/571 آموزش بزرگساالن دولتي

 6070272/48 9230748/745 آموزش بزرگساالن خصوصي

فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري 

 اجتماعي 
204607763/3 230452825/7 

 211751855/1 188354178/3 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 18700970/6 16253584/98 مددکاري اجتماعي 
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 )میلیون ريال(1390-94کشور  :ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي4جدول ضمیمه دنباله 

 1391 1390 رشته فعالیت اقتصادي

 73902125/33 56184932/36 . شخصي و خانگيساير خدمات عمومي ، اجتماعي

 31761998/06 24768880/86 هنر،سرگرمي و تفريح

 9544034/651 8537753/148 سازمان هاي مذهبي و سیاسي

 2680615/508 2027623/894 تعمیررايانه و کاالهاي شخصي و خانگي

 29915477/11 20850674/45 ساير فعالیتهاي خدماتي شخصي

 9072601824 6661058419 جمع

 42339844/37 28675404/28 خالص مالیات بر واردات

 79723168/55 75778293/95 مالیات بر واردات

 37383324/19- 47102889/66- يارانه بر واردات

 218228383/3 237436817/9 پااليشگاهها

 9114941669 6689733824 محصول ناخالص داخلي ) به قیمت بازار (

 7009161446 4739898396 محصول ناخالص داخلي بدون نفت ) به قیمت بازار (
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-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور 4جدول ضمیمه دنباله 

 )میلیون ریال(1390

 1393 1392 فعالیت اقتصاديرشته 

 1086945915 908078278/4 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري

 798426386/2 664771454/4 زراعت و باغداري

 216928007/1 188652669/9 دامداري 

 16825590/37 14298548/18 گاوداري صنعتي

 162778343/5 139292644/1 دام سنتي

 26518371/57 27164736/92 مرغداري

پرورش زنبور عسل، کرم ابريشم، شكار و ساير فعالیتهاي 
 کشاورزي

7896740/694 10805701/7 

 11295377/87 8624690/602 جنگلداري

 60296143/75 46029463/53 ماهیگیري

 2282981899 2732113391 استخراج معدن

 2189321459 2639918240 استخراج نفت خام ، گاز طبیعي و خدمات پشتیباني معادن

 93660440/17 92195151/23 استخراج ساير معادن

 2429703158 2440626245 صنعت

 316481469/6 279677173/4 تولید محصوالت غذايي

 14273033/78 11070565/93 تولید انواع آشامیدنیها

 3082540/82 6003086/165 هاي توتون و تنباکوتولید فرآورده

 61690040/24 59080538/98 منسوجاتتولید 

 37857032/85 25598574/81 تولید پوشاک

 19856663/82 16916897/92 هاي وابستهتولید چرم و فرآورده

تولید چوب و محصوالت چوبي به جز مبلمان، حصیر و 

 مواد حصیر بافي
64650425/79 76987398/86 

 40234504/96 27809212/84 هاي کاغذيتولید کاغذ و فرآورده

 



 

 

 ریزي استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه 163

-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور 4جدول ضمیمه دنباله 

 )میلیون ریال(1390

 1393 1392 رشته فعالیت اقتصادي

 11793211/18 9386573/268 هاي ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانه

 219033455/4 381035445/4 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده

 509555093/6 569097737/4 هاي شیمیاييمواد شیمیايي و فرآوردهتولید 

 56020647/73 54389550/66 هاي دارويي و شیمیايي و گیاهيتولید داروها و فراورده

 73738071/03 69041328/26 هاي الستیكي و پالستیكيتولید فرآورده

 153468069/7 157979074/1 هاي معدني غیرفلزيتولید ساير فرآورده

 309371682/3 298328142/4 تولید فلزات پايه

آالت و تولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین
 تجهیزات

95133378/68 91173941/04 

 26117315/9 22786966/33 اي، الكترونیكي و نوريتولید محصوالت رايانه

 65922527/02 59254568/31 تولید تجهیزات برقي

بندي نشده در جاي آالت و تجهیزات طبقهماشینتولید 
 ديگر

55504815/59 66602301/02 

 215720736 130844367/7 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم

 13017316/61 7457987/291 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 

 19326609/07 17003389/03 تولید مبلمان

 24170574/42 17764223/34 تولید ساير مصنوعات

 4208920/988 4812221/607 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 683841189/8 634681286/4 تأمین برق ، گاز،بخار و تهويه هوا

 56485696/33 45619397 تولید، انتقال و توزيع برق

 627355493/5 589061889/4 تولید وتوزيع گاز طبیعي
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-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور 4ضمیمه جدول دنباله 

 )میلیون ریال(1390

 1393 1392 رشته فعالیت اقتصادي

 33197748/42 26739375/6 آبرساني،مديريت پسماند، فاضالب و فعالیتهاي تصفیه

 541463159/8 435475126/5 ساختمان 

 257954531/1 259815213/9 ساختمان هاي مسكوني

 283508628/7 175659912/6 ساير ساختمان ها 

عمده فروشي  و خرده فروشي، تعمیر وسايل نقلیه و 
 کاالها

1429610493 1533488665 

عمده فروشي وخرده فروشي به جز وسايل نقلیه موتوري  
 و موتورسیكلت

1359426827 1445502671 

عمده فروشي و خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه  

 موتوري و موتورسیكلت
70183665/37 87985993/65 

 839504707/8 654900783/1 حمل و نقل و انبارداري وپست 

 735866150/8 576971011/8 حمل و نقل زمیني و حمل و نقل با خط لوله

 13446927/96 12596851/98 حمل و نقل از طريق راه آهن بین شهري

 699979429/6 544635766/3 ساير حمل ونقل زمیني

 22439793/24 19738393/52 حمل و نقل از طريق لوله

 17446431/24 11745289/72 حمل و نقل آبي

 23495553/13 15254435/21 حمل و نقل هوايي 

 57382230/42 47089627/38 انبارداري و فعالیتهاي پشتیباني حمل و نقل

 5314342/146 3840418/908 فعالیتهاي پست و پیك

 154084522/7 128350207/6 فعالیت خدماتي مربوط به تامین جا و غذا

 22018292/61 19113406/36 تأمین جا)اقامتگاه ها(

فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا و آشامیدني  
 ها)رستوران ها(

109236801/2 132066230/1 
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-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور 4 جدول ضمیمهدنباله 

 )میلیون ریال(1390

 1393 1392 رشته فعالیت اقتصادي

 217545271/2 166291363/9 اطالعات و ارتباطات

 165839445/2 125058322/9 ارتباطات

 51705826/04 41233040/96 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

 247824826 215893981/7 فعالیتهاي مالي و بیمه

 128986110/1 127842004/8 بانك و موسسات مالي

 64971368/66 59522760/31 بیمه

 53867347/31 28529216/57 ساير فعالیت هاي خدمات مالي و بیمه

 1359066852 1238294135 امالک و مستغالت

 777925073/4 701950449/2 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي

 389005369/3 356918097/4 واحدهاي مسكوني اجاريخدمات 

 167247209/7 156238047/3 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 

 24889199/65 23187541/52 خدمات دالالن مستغالت

 81540568/97 67350748/21 فعالیتهاي حرفهاي، علمي و فني

 29418386/45 26468159/03 تحقیق وتوسعه 

 47926191/12 37230638/56 اي، علمي و فنيحرفههاي ساير فعالیت

 4195991/405 3651950/623 فعالیتهاي دامپزشكي

 38802889/04 29228864/73 فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیباني

 506597/7947 371604/8679 فعالیت هاي اجاره داري

 21701165/94 17428500/29 کاريابي و استخدام

 11643092/94 8360079/571 مسافرتي و کاروان فعالیتهاي آژانس هاي

ساير فعالیتهاي پشتیباني کسب و کار طبقه بندي نشده 
 در جاي ديگر

3068679/997 4952032/373 
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-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور 4جدول ضمیمه دنباله 

 )میلیون ریال(1390

 1393 1392 رشته فعالیت اقتصادي

 529195699/6 435735832/2 عمومي ، و خدمات شهرياداره امور 

 264863821/2 227253702/4 امور عمومي و خدمات شهري

 107735412/2 96277275/35 امور عمومي

 157128409 130976427 خدمات شهري

 242824663/2 196654315/9 امور دفاعي و انتظامي

 159222933/3 132554021/1 امور دفاعي 

 83601729/91 64100294/82 انتظاميامور 

 21507215/19 11827813/91 تأمین اجتماعي اجباري

 358872765/9 281541057/8 آموزش 

 94655839/35 74556337/97 آموزش ابتدائي

 89309573 70882195 آموزش ابتدائي دولتي

 5346266/35 3674142/969 آموزش ابتدائي خصوصي

 127969123/3 105219987/9 متوسطه فني و حرفه ايآموزش  متوسطه عمومي و 

آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي 

 دولتي
99233708 120519236 

آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي 
 خصوصي

5986279/93 7449887/288 

 121937873/9 88225184/16 آموزش عالي

 71269532 51838425 آموزش عالي دولتي

 50668341/91 36386759/16 آموزش عالي خصوصي

 14309929/36 13539547/79 آموزش بزرگساالن

 7629088 7431488 آموزش بزرگساالن دولتي
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-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور 4جدول ضمیمه دنباله 

 )میلیون ریال(1390

 1393 1392 رشته فعالیت اقتصادي

 6680841/365 6108059/789 بزرگساالن خصوصيآموزش 

فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري 
 اجتماعي 

286313780/8 349010807/7 

 321284255 262891533/2 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 27726552/73 23422247/57 مددکاري اجتماعي 

 114869586/4 95653205/63 ساير خدمات عمومي ، اجتماعي . شخصي و خانگي

 48444730/85 41250881/52 هنر،سرگرمي و تفريح

 14381009/21 12324602/55 سازمان هاي مذهبي و سیاسي

 4220551/81 3670142/928 تعمیررايانه و کاالهاي شخصي و خانگي

 47823294/52 38407578/63 ساير فعالیتهاي خدماتي شخصي

 12881940233 12206878157 جمع

 9023378/92- 12858985/4 خالص مالیات بر واردات

 90734078/97 81229689 مالیات بر واردات

 99757457/9- 68370703/6- يارانه بر واردات

 224106549/1 383465240/6 پااليشگاهها

 12872916854 12219737142 محصول ناخالص داخلي ) به قیمت بازار (

 10437049052 9176615268 داخلي بدون نفت ) به قیمت بازار (محصول ناخالص 
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-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور 4جدول ضمیمه دنباله 

 )میلیون ریال(1390
 

 1394 رشته فعالیت اقتصادي

 1178639518/81 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري

 878773580/09 زراعت و باغداري

 219506610/43 دامداري 

 8049220/64 گاوداري صنعتي

 175057251/47 دام سنتي

 23505604/62 مرغداري

 12894533/70 پرورش زنبور عسل، کرم ابريشم، شكار و ساير فعالیتهاي کشاورزي

 11549718/94 جنگلداري

 68809609/35 ماهیگیري

 1420955704/07 استخراج معدن

 1343043542/72 گاز طبیعي و خدمات پشتیباني معادناستخراج نفت خام ، 

 77912161/35 استخراج ساير معادن

 2200807270/83 صنعت

 347102875/37 تولید محصوالت غذايي

 12989544/89 تولید انواع آشامیدنیها

 4453887/06 هاي توتون و تنباکوتولید فرآورده

 58204251/89 تولید منسوجات

 29485102/32 تولید پوشاک

 15475579/61 هاي وابستهتولید چرم و فرآورده
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تولید چوب و محصوالت چوبي به جز مبلمان، حصیر و مواد حصیر 
 بافي

73631445/45 

 41354178/87 هاي کاغذيتولید کاغذ و فرآورده

 12468204/64 هاي ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانه

-94فعالیتهاي اقتصادي کشور :ارزش افزوده رشته 4جدول ضمیمه دنباله 

 )میلیون ریال(1390

 1394 رشته فعالیت اقتصادي

 252187885/23 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده

 390359272/71 هاي شیمیاييتولید مواد شیمیايي و فرآورده

 70645661/43 هاي دارويي و شیمیايي و گیاهيتولید داروها و فراورده

 75128000/58 هاي الستیكي و پالستیكيفرآوردهتولید 

 131656675/51 هاي معدني غیرفلزيتولید ساير فرآورده

 203226553/12 تولید فلزات پايه

 100544803/68 آالت و تجهیزاتتولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین

 30424873/59 اي، الكترونیكي و نوريتولید محصوالت رايانه

 61232537/62 تولید تجهیزات برقي

 75502019/48 بندي نشده در جاي ديگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 158262508/99 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم

 7514122/54 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 

 17985798/60 تولید مبلمان

 23761537/79 تولید ساير مصنوعات

 7209949/86 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 523750750/19 تأمین برق ، گاز،بخار و تهويه هوا

 58490329/74 تولید، انتقال و توزيع برق

 465260420/45 تولید وتوزيع گاز طبیعي

 41294459/93 آبرساني،مديريت پسماند، فاضالب و فعالیتهاي تصفیه
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-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور 4جدول ضمیمه دنباله 

 )میلیون ریال(1390

 1394 رشته فعالیت اقتصادي

 559942467/43 ساختمان 

 249810230/61 ساختمان هاي مسكوني

 310132236/83 ساير ساختمان ها 

 1400589111/87 عمده فروشي  و خرده فروشي، تعمیر وسايل نقلیه و کاالها

 1292948350/93 عمده فروشي وخرده فروشي به جز وسايل نقلیه موتوري و موتورسیكلت 

 107640760/94 عمده فروشي و خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه موتوري و موتورسیكلت 

 932005118/50 حمل و نقل و انبارداري وپست 

 814383338/79 حمل و نقل زمیني و حمل و نقل با خط لوله

 16026119/03 نقل از طريق راه آهن بین شهري حمل و

 771280518/22 ساير حمل ونقل زمیني

 27076701/54 حمل و نقل از طريق لوله

 26073773/79 حمل و نقل آبي

 23468172/57 حمل و نقل هوايي 

 62389127/47 انبارداري و فعالیتهاي پشتیباني حمل و نقل

 5690705/89 فعالیتهاي پست و پیك

 179510875/27 فعالیت خدماتي مربوط به تامین جا و غذا

 26597326/28 تأمین جا)اقامتگاه ها(

 152913548/98 فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا و آشامیدني ها)رستوران ها( 
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-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور 4جدول ضمیمه دنباله 

 )میلیون ریال(1390

 1394 اقتصادي رشته فعالیت

 257830849/52 اطالعات و ارتباطات

 183948250/56 ارتباطات

 73882598/96 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

 285354201/81 فعالیتهاي مالي و بیمه

 153583703/67 بانك و موسسات مالي

 63475236/01 بیمه

 68295262/13 ساير فعالیت هاي خدمات مالي و بیمه

 1554837865/91 امالک و مستغالت

 929776171/90 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي

 438554326/90 خدمات واحدهاي مسكوني اجاري

 160510482/14 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 

 25996884/97 خدمات دالالن مستغالت

 101867239/37 فعالیتهاي حرفهاي، علمي و فني

 36811699/31 تحقیق وتوسعه 

 60554007/41 اي، علمي و فنيهاي حرفهساير فعالیت

 4501532/66 فعالیتهاي دامپزشكي

 50545936/00 فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیباني

 631092/96 فعالیت هاي اجاره داري

 27671112/62 کاريابي و استخدام
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-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور 4جدول ضمیمه دنباله 

 )میلیون ریال(1390

 1394 رشته فعالیت اقتصادي

 16516626/23 فعالیتهاي آژانس هاي مسافرتي و کاروان

 5727104/19 ساير فعالیتهاي پشتیباني کسب و کار طبقه بندي نشده در جاي ديگر

 606689017/24 اداره امور عمومي ، و خدمات شهري

 287769762/73 امور عمومي و خدمات شهري

 121643453/73 امور عمومي

 166126309/00 خدمات شهري

 288937162/68 امور دفاعي و انتظامي

 201931211/34 امور دفاعي 

 87005951/34 امور انتظامي

 29982091/84 تأمین اجتماعي اجباري

 429136387/86 آموزش 

 118498832/17 آموزش ابتدائي

 111710458/00 آموزش ابتدائي دولتي

 6788374/17 آموزش ابتدائي خصوصي

 160371009/11 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي

 151193476/00 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي دولتي

 9177533/11 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي خصوصي

 134804614/75 آموزش عالي

 80797967/00 آموزش عالي دولتي

 54006647/75 آموزش عالي خصوصي
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-94:ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور 4جدول ضمیمه دنباله 

 )میلیون ریال(1390

 1394 رشته فعالیت اقتصادي

 15461931/84 آموزش بزرگساالن

 7801448/00 آموزش بزرگساالن دولتي

 7660483/84 آموزش بزرگساالن خصوصي

 414121188/21 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري اجتماعي 

 380619460/65 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 33501727/56 مددکاري اجتماعي 

 128142770/10 ساير خدمات عمومي ، اجتماعي . شخصي و خانگي

 53458792/32 هنر،سرگرمي و تفريح

 15703420/63 سازمان هاي مذهبي و سیاسي

 4696847/95 تعمیررايانه و کاالهاي شخصي و خانگي

 54283709/21 ساير فعالیتهاي خدماتي شخصي

 12266020732/96 جمع

 48199551/28 خالص مالیات بر واردات

 113323083/31 مالیات بر واردات

 65123532/03 يارانه بر واردات

 259038679/28 پااليشگاهها

 12314220284/24 داخلي ) به قیمت بازار (محصول ناخالص 

 10685061360/71 محصول ناخالص داخلي بدون نفت ) به قیمت بازار (
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-94مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور:5جدول ضمیمه 

 )میلیون ریال(1390
 

 1391 1390 رشته فعالیت اقتصادي

 497,315,066 328,829,754 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري

 172,153,590 116,959,199 زراعت و باغداري

 303,981,428 198,264,510 دامداري 

 41,064,055 31,366,648 گاوداري صنعتي

 163,951,533 98,648,057 دام سنتي

 93,839,208 63,827,913 مرغداري

پرورش زنبور عسل، کرم ابريشم، شكار و ساير 
 کشاورزيفعالیتهاي 

4,421,893 5,126,632 

 1,582,495 2,841,475 جنگلداري

 19,597,553 10,764,569 ماهیگیري

 77,071,707 62,455,385 استخراج معدن

استخراج نفت خام ، گاز طبیعي و خدمات پشتیباني 
 معادن

45,317,647 51,921,406 

 25,150,301 17,137,739 استخراج ساير معادن

 3,125,160,042 2,527,907,392 صنعت

 547,134,405 363,413,139 تولید محصوالت غذايي

 13,533,823 10,288,246 تولید انواع آشامیدنیها

 2,684,970 2,201,601 هاي توتون و تنباکوتولید فرآورده

 69,575,004 47,395,499 تولید منسوجات

 17,506,265 18,720,154 تولید پوشاک
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 )میلیون ريال(1390-94مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور:5دنباله جدول ضمیمه 

 

 1391 1390 رشته فعالیت اقتصادي

 19,428,426 11,506,731 هاي وابستهتولید چرم و فرآورده

تولید چوب و محصوالت چوبي به جز مبلمان، حصیر و مواد 
 حصیر بافي

25,747,896 39,073,351 

 19,752,245 13,400,042 هاي کاغذيتولید کاغذ و فرآورده

 4,672,668 6,605,324 هاي ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانه

 994,089,173 834,663,157 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده

 354,119,577 262,172,873 هاي شیمیاييتولید مواد شیمیايي و فرآورده

 20,367,939 23,160,806 هاي دارويي و شیمیايي و گیاهيفراوردهتولید داروها و 

 69,118,593 54,313,689 هاي الستیكي و پالستیكيتولید فرآورده

 115,064,092 83,585,968 هاي معدني غیرفلزيتولید ساير فرآورده

 333,877,663 236,157,988 تولید فلزات پايه

آالت و جز ماشینتولید محصوالت فلزي ساخته شده، به 

 تجهیزات
121,478,691 145,920,754 

 25,225,867 12,401,167 اي، الكترونیكي و نوريتولید محصوالت رايانه

 54,918,448 45,769,380 تولید تجهیزات برقي

بندي نشده در جاي آالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین
 ديگر

38,743,473 39,517,450 

 193,818,477 275,322,909 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم

 9,776,780 11,784,920 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 

 19,531,404 18,275,937 تولید مبلمان

 14,414,315 8,938,476 تولید ساير مصنوعات
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 )میلیون ريال(1390-94اقتصادي کشور مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي:5دنباله جدول ضمیمه 

 1391 1390 رشته فعالیت اقتصادي

 2,038,352 1,859,324 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 150,521,765 129,035,629 تأمین برق ، گاز،بخار و تهويه هوا

 118,339,237 104,971,494 تولید، انتقال و توزيع برق

 32,182,528 24,064,136 تولید وتوزيع گاز طبیعي

 16,665,811 12,964,436 آبرساني،مديريت پسماند، فاضالب و فعالیتهاي تصفیه

 605,198,820 514,153,787 ساختمان 

 327,456,799 208,675,426 ساختمان هاي مسكوني

 277,742,021 305,478,361 ساير ساختمان ها 

نقلیه و عمده فروشي  و خرده فروشي، تعمیر وسايل 

 کاالها
222,001,030 290,592,423 

عمده فروشي وخرده فروشي به جز وسايل نقلیه موتوري  
 و موتورسیكلت

202,095,460 267,075,304 

عمده فروشي و خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه  
 موتوري و موتورسیكلت

19,905,570 23,517,119 

 221,072,202 176,907,448 حمل و نقل و انبارداري وپست 

 167,125,261 130,550,863 حمل و نقل زمیني و حمل و نقل با خط لوله

 10,999,471 8,835,926 حمل و نقل از طريق راه آهن بین شهري

 149,670,725 117,139,488 ساير حمل ونقل زمیني

 6,455,066 4,575,448 حمل و نقل از طريق لوله

 24,595,078 18,758,527 حمل و نقل آبي
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 18,116,228 16,407,775 حمل و نقل هوايي 

 10,011,225 9,808,652 انبارداري و فعالیتهاي پشتیباني حمل و نقل

 1,224,410 1,381,632 فعالیتهاي پست و پیك

 

 
 

 )میلیون ريال(1390-94مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور:5جدول ضمیمه 

 1391 1390 رشته فعالیت اقتصادي

 49,492,291 35,632,187 فعالیت خدماتي مربوط به تامین جا و غذا

 3,960,606 3,317,393 تأمین جا)اقامتگاه ها(

 45,531,685 32,314,794 فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا و آشامیدني ها)رستوران ها( 

 86,450,993 66,643,355 اطالعات و ارتباطات

 73,502,388 57,223,539 ارتباطات

 12,948,605 9,419,817 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

 69,289,396 52,048,392 فعالیتهاي مالي و بیمه

 51,719,075 40,116,555 بانك و موسسات مالي

 13,936,832 9,755,208 بیمه

 3,633,489 2,176,629 ساير فعالیت هاي خدمات مالي و بیمه

 71,926,194 47,979,070 مستغالتامالک و 

 27,041,322 16,152,395 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي

 9,655,596 6,334,010 خدمات واحدهاي مسكوني اجاري

 32,019,928 23,273,361 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 

 3,209,348 2,219,304 خدمات دالالن مستغالت

 24,425,662 18,786,981 فعالیتهاي حرفهاي، علمي و فني

 5,913,698 5,626,504 تحقیق وتوسعه 

 17,607,078 12,354,512 اي، علمي و فنيهاي حرفهساير فعالیت

 904,887 805,965 فعالیتهاي دامپزشكي
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 18,386,002 14,843,811 فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیباني

 273,895 175,393 فعالیت هاي اجاره داري

 16,274,553 12,886,598 و استخدامکاريابي 

 
 

 
 )میلیون ريال(1390-94مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور:5دنباله جدول ضمیمه 

 1391 1390 رشته فعالیت اقتصادي

 825,717 582,355 فعالیتهاي آژانس هاي مسافرتي و کاروان

در جاي ساير فعالیتهاي پشتیباني کسب و کار طبقه بندي نشده 

 ديگر
1,199,465 1,011,837 

 84,242,773 97,083,355 اداره امور عمومي ، و خدمات شهري

 32,089,086 34,657,060 امور عمومي و خدمات شهري

 16,774,403 21,829,084 امور عمومي

 15,314,682 12,827,976 خدمات شهري

 48,347,844 58,376,139 امور دفاعي و انتظامي

 41,966,200 50,202,644 امور دفاعي 

 6,381,645 8,173,495 امور انتظامي

 3,805,844 4,050,156 تأمین اجتماعي اجباري

 51,422,551 39,584,933 آموزش 

 6,667,549 5,612,792 آموزش ابتدائي

 5,200,701 4,157,921 آموزش ابتدائي دولتي

 1,466,848 1,454,870 آموزش ابتدائي خصوصي

 10,252,418 9,418,496 متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي آموزش

 7,673,813 6,752,448 متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي دولتيآموزش 

 2,578,605 2,666,047 متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي خصوصي آموزش

 30,452,553 21,523,323 آموزش عالي
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 )میلیون ريال(1390-94مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور:5ضمیمه  دنباله جدول

 1391 1390 رشته فعالیت اقتصادي

 19,043,213 11,051,316 آموزش عالي دولتي

 11,409,340 10,472,006 آموزش عالي خصوصي

 4,050,031 3,030,323 آموزش بزرگساالن

 1,443,158 951,473 آموزش بزرگساالن دولتي

 2,606,874 2,078,850 آموزش بزرگساالن خصوصي

فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري 
 55,512,157 47,696,172 اجتماعي

 50,548,330 43,327,039 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 4,963,826 4,369,133 مددکاري اجتماعي 

      32,710,984      27,455,184 خانگيساير خدمات عمومي ، اجتماعي . شخصي و 

      10,184,814      10,271,991 هنر،سرگرمي و تفريح

      7,714,496      6,183,920 سازمان هاي مذهبي و سیاسي

      2,775,036      2,154,039 تعمیررايانه و کاالهاي شخصي و خانگي

      12,036,638      8,845,234 ساير فعالیتهاي خدماتي شخصي

      5,527,456,839      4,422,008,303 جمع
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 )میلیون ريال(1390-94مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور:5دنباله جدول ضمیمه 

 1393 1392 رشته فعالیت اقتصادي

 833,672,980 728,335,281 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري

 337,802,717 290,697,767 باغداريزراعت و 

 455,061,975 406,630,838 دامداري 

 60,578,736 51,662,012 گاوداري صنعتي

 255,433,878 220,099,357 دام سنتي

 128,499,914 127,165,822 مرغداري

پرورش زنبور عسل، کرم ابريشم، شكار و ساير 

 فعالیتهاي کشاورزي
7,703,648 10,549,447 

 3,868,645 2,763,682 جنگلداري

 36,939,643 28,242,994 ماهیگیري

 131,793,343 110,420,921 استخراج معدن

استخراج نفت خام ، گاز طبیعي و خدمات پشتیباني 
 معادن

73,077,463 82,755,649 

 49,037,694 37,343,458 استخراج ساير معادن

 4,997,294,620 4,783,267,987 صنعت

 856,467,079 735,180,120 محصوالت غذاييتولید 

 24,100,299 19,088,367 تولید انواع آشامیدنیها
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 4,915,333 6,647,259 هاي توتون و تنباکوتولید فرآورده

 96,690,895 91,669,405 تولید منسوجات

 31,325,491 20,996,468 تولید پوشاک

 23,502,637 21,091,270 هاي وابستهتولید چرم و فرآورده

به جز مبلمان، حصیر و  تولید چوب و محصوالت چوبي
 بافيمواد حصیر

61,207,930 74,684,700 

 
 

 
 )میلیون ريال(1390-94مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور:5دنباله جدول ضمیمه 

 1393 1392 رشته فعالیت اقتصادي

 50,000,834 43,375,619 هاي کاغذيتولید کاغذ و فرآورده

 7,647,244 6,422,817 هاي ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانه

 1,620,728,762 1,940,763,701 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده

 550,470,198 479,523,937 هاي شیمیاييتولید مواد شیمیايي و فرآورده

هاي دارويي و شیمیايي و تولید داروها و فراورده
 گیاهي

38,622,677 47,161,579 

 97,666,889 89,914,377 هاي الستیكي و پالستیكيتولید فرآورده

 155,225,510 137,220,978 هاي معدني غیرفلزيتولید ساير فرآورده

 497,140,373 479,171,311 تولید فلزات پايه

تولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز 
 آالت و تجهیزاتماشین

190,993,703 210,756,374 

 37,785,598 29,763,374 اي، الكترونیكي و نوريتولید محصوالت رايانه

 99,023,062 82,400,497 تولید تجهیزات برقي

بندي نشده در آالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین
 جاي ديگر

48,236,245 70,600,872 

 382,565,664 217,673,727 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم
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 15,636,315 8,548,359 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 

 22,487,503 18,349,000 تولید مبلمان

 18,148,571 13,344,545 تولید ساير مصنوعات

 2,562,837 3,062,300 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 186,460,002 190,552,899 تأمین برق ، گاز،بخار و تهويه هوا

 121,592,135 136,671,499 تولید، انتقال و توزيع برق

 

 
 
 

 
 )میلیون ريال(1390-94مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور:5دنباله جدول ضمیمه 

 1393 1392 رشته فعالیت اقتصادي

 64,867,867 53,881,399 تولید وتوزيع گاز طبیعي

 27,092,192 22,696,948 فعالیتهاي تصفیهآبرساني،مديريت پسماند، فاضالب و 

 836,877,529 814,245,630 ساختمان 

 419,237,476 427,846,082 ساختمان هاي مسكوني

 417,640,054 386,399,547 ساير ساختمان ها 

عمده فروشي  و خرده فروشي، تعمیر وسايل نقلیه و 
 کاالها

413,090,837 442,039,783 

عمده فروشي وخرده فروشي به جز وسايل نقلیه  
 موتوري و موتورسیكلت

382,552,852 403,663,660 

عمده فروشي و خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه  
 موتوري و موتورسیكلت

30,537,985 38,376,123 

 372,549,303 295,156,456 حمل و نقل و انبارداري وپست 

 280,501,480 217,156,243 با خط لولهحمل و نقل زمیني و حمل و نقل 

 21,202,246 15,232,088 حمل و نقل از طريق راه آهن بین شهري

 247,095,258 193,065,350 ساير حمل ونقل زمیني
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 12,203,977 8,858,805 حمل و نقل از طريق لوله

 42,507,537 35,722,391 حمل و نقل آبي

 32,978,064 28,918,885 حمل و نقل هوايي 

 14,490,448 11,792,686 انبارداري و فعالیتهاي پشتیباني حمل و نقل

 2,071,774 1,566,251 فعالیتهاي پست و پیك

 84,379,484 70,461,954 فعالیت خدماتي مربوط به تامین جا و غذا

 5,848,975 5,115,306 تأمین جا)اقامتگاه ها(

فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا و آشامیدني  

 ها)رستوران ها(
65,346,648 78,530,509 

 
 
 

 )میلیون ريال(1390-94مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور:5دنباله جدول ضمیمه 

 1393 1392 رشته فعالیت اقتصادي

 156,908,963 108,461,933 اطالعات و ارتباطات

 133,488,333 89,082,214 ارتباطات

 23,420,630 19,379,719 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

 114,822,002 98,466,356 فعالیتهاي مالي و بیمه

 89,980,977 79,828,774 بانك و موسسات مالي

 19,277,231 14,561,203 بیمه

 5,563,793 4,076,379 ساير فعالیت هاي خدمات مالي و بیمه

 99,436,571 94,251,203 امالک و مستغالت

 32,617,129 30,826,160 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي

 14,344,981 13,872,867 خدمات واحدهاي مسكوني اجاري

 48,416,446 45,724,112 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 

 4,058,015 3,828,064 خدمات دالالن مستغالت

 38,150,228 33,239,270 فنيفعالیتهاي حرفهاي، علمي و 
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 9,769,617 8,888,607 تحقیق وتوسعه 

 26,937,693 23,143,461 اي، علمي و فنيهاي حرفهساير فعالیت

 1,442,918 1,207,201 فعالیتهاي دامپزشكي

 30,636,992 24,575,299 فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیباني

 394,701 355,249 فعالیت هاي اجاره داري

 26,936,657 21,795,550 کاريابي و استخدام

 1,540,626 1,124,610 فعالیتهاي آژانس هاي مسافرتي و کاروان

ساير فعالیتهاي پشتیباني کسب و کار طبقه بندي نشده در 

 جاي ديگر
1,299,889 1,765,008 

 

 
 

 )میلیون ريال(1390-94مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور:5دنباله جدول ضمیمه 

 1393 1392 رشته فعالیت اقتصادي

 137,401,157 115,298,506 اداره امور عمومي ، و خدمات شهري

 58,582,307 49,888,107 امور عمومي و خدمات شهري

 30,020,842 29,907,337 امور عمومي

 28,561,465 19,980,770 خدمات شهري

 70,385,041 60,439,725 امور دفاعي و انتظامي

 60,725,249 52,730,946 امور دفاعي 

 9,659,792 7,708,779 امور انتظامي

 8,433,810 4,970,674 تأمین اجتماعي اجباري

 81,162,102 71,085,037 آموزش 

 9,670,721 8,706,577 آموزش ابتدائي

 7,225,113 6,995,494 آموزش ابتدائي دولتي

 2,445,608 1,711,083 آموزش ابتدائي خصوصي

 12,218,777 11,248,855 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي
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 9,021,615 8,691,165 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي دولتي

آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي 

 خصوصي
2,557,690 3,197,162 

 54,125,965 46,280,343 آموزش عالي

 38,672,951 34,374,821 آموزش عالي دولتي

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 )میلیون ريال(1390-94مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور:5دنباله جدول ضمیمه 

 1393 1392 رشته فعالیت اقتصادي

 15,453,014 11,905,522 آموزش عالي خصوصي

 5,146,640 4,849,262 آموزش بزرگساالن

 2,510,160 2,395,776 آموزش بزرگساالن دولتي

 2,636,480 2,453,486 آموزش بزرگساالن خصوصي

فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري 
 اجتماعي 

66,775,796 79,981,451 

 72,786,233 60,738,525 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 7,195,218 6,037,271 مددکاري اجتماعي 

 49,690,378 42,292,423 ساير خدمات عمومي ، اجتماعي . شخصي و خانگي

 15,935,693 14,088,370 هنر،سرگرمي و تفريح

 10,432,833 9,188,968 سازمان هاي مذهبي و سیاسي

 4,147,249 3,658,972 تعمیررايانه و کاالهاي شخصي و خانگي
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 19,174,603 15,356,113 ساير فعالیتهاي خدماتي شخصي

 8,700,349,081 8,082,674,735 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-94مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور:5دنباله جدول ضمیمه 

 )میلیون ریال(1390

 1394 رشته فعالیت اقتصادي

 887,654,928 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري

 368,224,541 زراعت و باغداري

 473,525,890 دامداري

 69,896,687 گاوداري صنعتي

 273,938,825 دام سنتي

 117,169,449 مرغداري

 12,520,929 پرورش زنبور عسل، کرم ابريشم، شكار و ساير فعالیتهاي کشاورزي

 3,836,834 جنگلداري

 42,067,663 ماهیگیري

 129,905,085 استخراج معدن

 87,344,972 پشتیباني معادناستخراج نفت خام ، گاز طبیعي و خدمات 
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 42,560,113 استخراج ساير معادن

 4,239,651,300 صنعت

 953,046,659 تولید محصوالت غذايي

 24,056,669 تولید انواع آشامیدنیها

 3,414,506 هاي توتون و تنباکوتولید فرآورده

 88,807,878 تولید منسوجات

 25,558,658 تولید پوشاک

 18,685,141 هاي وابستهفرآوردهتولید چرم و 

 
 

 
 
 

 )میلیون ريال(1390-94مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور:5دنباله جدول ضمیمه 

 1394 رشته فعالیت اقتصادي

 68,303,185 تولید چوب و محصوالت چوبي به جز مبلمان، حصیر و مواد حصیر بافي

 49,539,497 هاي کاغذيتولید کاغذ و فرآورده

 8,002,832 هاي ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانه

 1,008,378,167 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده

 466,780,641 هاي شیمیاييتولید مواد شیمیايي و فرآورده

 51,772,121 هاي دارويي و شیمیايي و گیاهيتولید داروها و فراورده

 90,411,180 پالستیكيهاي الستیكي و تولید فرآورده

 138,481,487 هاي معدني غیرفلزيتولید ساير فرآورده

 398,278,623 تولید فلزات پايه

 226,838,152 آالت و تجهیزاتتولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین

 34,483,010 اي، الكترونیكي و نوريتولید محصوالت رايانه

 88,778,238 تولید تجهیزات برقي
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 70,090,889 بندي نشده در جاي ديگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 373,199,894 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم

 10,430,734 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 

 20,104,393 تولید مبلمان

 18,309,142 تولید ساير مصنوعات

 3,899,606 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 194,197,437 تأمین برق ، گاز،بخار و تهويه هوا

 126,919,442 تولید، انتقال و توزيع برق

 67,277,996 تولید وتوزيع گاز طبیعي

 
 

 
 

 )میلیون ريال(1390-94مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور:5دنباله جدول ضمیمه 

 1394 رشته فعالیت اقتصادي

 31,803,819 آبرساني،مديريت پسماند، فاضالب و فعالیتهاي تصفیه

 834,590,705 ساختمان 

 399,754,990 ساختمان هاي مسكوني

 434,835,715 ساير ساختمان ها 

 412,182,356 عمده فروشي  و خرده فروشي، تعمیر وسايل نقلیه و کاالها

 364,985,194 عمده فروشي وخرده فروشي به جز وسايل نقلیه موتوري و موتورسیكلت 

 47,197,161 عمده فروشي و خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه موتوري و موتورسیكلت 

 414,431,104 حمل و نقل و انبارداري وپست 

 303,245,481 حمل و نقل زمیني و حمل و نقل با خط لوله

 20,627,125 از طريق راه آهن بین شهريحمل و نقل 

 271,966,684 ساير حمل ونقل زمیني

 10,651,671 حمل و نقل از طريق لوله
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 56,676,375 حمل و نقل آبي

 33,867,877 حمل و نقل هوايي 

 17,887,151 انبارداري و فعالیتهاي پشتیباني حمل و نقل

 2,754,221 فعالیتهاي پست و پیك

 98,525,924 خدماتي مربوط به تامین جا و غذافعالیت 

 7,092,602 تأمین جا)اقامتگاه ها(

 91,433,322 فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا و آشامیدني ها)رستوران ها( 

 180,865,284 اطالعات و ارتباطات

 147,766,242 ارتباطات

 33,099,042 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

 
 

 
 )میلیون ريال(1390-94مصرف واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور:5جدول ضمیمه دنباله 

 1394 رشته فعالیت اقتصادي

 144,221,173 فعالیتهاي مالي و بیمه

 113,392,710 بانك و موسسات مالي

 24,322,215 بیمه

 6,506,247 ساير فعالیت هاي خدمات مالي و بیمه

 108,693,039 امالک و مستغالت

 40,544,869 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي

 16,905,841 خدمات واحدهاي مسكوني اجاري

 46,870,487 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 

 4,371,841 خدمات دالالن مستغالت

 50,081,110 فعالیتهاي حرفهاي، علمي و فني

 13,398,070 تحقیق وتوسعه 

 35,103,973 و فني اي، علميهاي حرفهساير فعالیت
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 1,579,066 فعالیتهاي دامپزشكي

 39,240,721 فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیباني

 520,549 فعالیت هاي اجاره داري

 34,476,290 کاريابي و استخدام

 2,211,013 فعالیتهاي آژانس هاي مسافرتي و کاروان

 2,032,868 جاي ديگرساير فعالیتهاي پشتیباني کسب و کار طبقه بندي نشده در 

 177,213,532 اداره امور عمومي ، و خدمات شهري

 75,378,655 امور عمومي و خدمات شهري

 39,794,880 امور عمومي

 35,583,775 خدمات شهري

 91,031,985 امور دفاعي و انتظامي

 78,624,619 امور دفاعي 

 12,407,366 امور انتظامي

 )میلیون ريال(1390-94واسطه برحسب رشته فعالیتهاي اقتصادي کشورمصرف :5دنباله جدول ضمیمه 

 1394 رشته فعالیت اقتصادي

 10,802,892 تأمین اجتماعي اجباري

 86,997,644 آموزش 

 10,492,636 آموزش ابتدائي

 7,454,607 آموزش ابتدائي دولتي

 3,038,029 آموزش ابتدائي خصوصي

 13,598,947 فني و حرفه ايآموزش  متوسطه عمومي و متوسطه 

 9,645,052 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي دولتي

 3,953,895 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي خصوصي

 56,908,460 آموزش عالي

 39,932,566 آموزش عالي دولتي

 16,975,893 آموزش عالي خصوصي

 5,997,602 آموزش بزرگساالن
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 3,027,073 آموزش بزرگساالن دولتي

 2,970,529 آموزش بزرگساالن خصوصي

 92,292,095 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري اجتماعي 

 83,437,187 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 8,854,907 مددکاري اجتماعي 

 57,846,613 ساير خدمات عمومي ، اجتماعي . شخصي و خانگي

 18,861,008 هنر،سرگرمي و تفريح

 11,949,436 سازمان هاي مذهبي و سیاسي

 4,634,904 تعمیررايانه و کاالهاي شخصي و خانگي

 22,401,265 ساير فعالیتهاي خدماتي شخصي

 8,180,393,868 جمع

 
 

ــمیمه  ــور :6جدول ض ــادي کش ــته فعالیت اقتص ــب رش ــتانده برحس -94ارزش س

 )میلیون ریال(1390

 1391 1390 فعالیت هاي اقتصاديرشته 

 1,076,908,788 710,812,452 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري

 562,866,894 382,235,442 زراعت و باغداري

 454,480,966 291,558,386 دامداري 

 52,314,640 47,141,838 گاوداري صنعتي

 267,350,646 161,942,315 دام سنتي

 124,459,298 77,147,302 مرغداري

پرورش زنبور عسل، کرم ابريشم، شكار و ساير 
 فعالیتهاي کشاورزي

5,326,931 10,356,383 

 8,050,471 8,302,789 جنگلداري

 51,510,457 28,715,835 ماهیگیري

 2,026,998,054 1,812,947,087 استخراج معدن
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استخراج نفت خام ، گاز طبیعي و خدمات پشتیباني 
 معادن

1,745,994,414 1,924,412,446 

 102,585,608 66,952,673 استخراج ساير معادن

 5,068,271,513 3,346,776,764 صنعت

 765,998,039 503,921,481 تولید محصوالت غذايي

 25,120,632 15,430,559 تولید انواع آشامیدنیها

 6,435,692 3,735,533 هاي توتون و تنباکوتولید فرآورده

 116,446,890 78,494,797 تولید منسوجات

 39,028,527 40,881,292 تولید پوشاک

 36,626,982 21,559,139 هاي وابستهتولید چرم و فرآورده

 
 

 
 

 )میلیون ريال(1390-94ارزش ستانده برحسب رشته فعالیت اقتصادي کشور :6دنباله جدول ضمیمه 

 1391 1390 رشته فعالیت هاي اقتصادي

به جز مبلمان، حصیر و  چوب و محصوالت چوبي تولید
 بافيمواد حصیر

52,416,246 79,948,267 

 32,987,153 20,697,392 هاي کاغذيتولید کاغذ و فرآورده

 13,002,221 13,195,594 هاي ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانه

 1,210,542,891 863,323,703 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده

 838,867,918 363,714,438 هاي شیمیاييتولید مواد شیمیايي و فرآورده

 62,741,761 29,668,796 هاي دارويي و شیمیايي و گیاهيتولید داروها و فراورده

 138,321,029 80,950,926 هاي الستیكي و پالستیكيتولید فرآورده

 250,889,546 177,614,881 هاي معدني غیرفلزيتولید ساير فرآورده

 588,396,209 324,679,481 تولید فلزات پايه

آالت و تولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین
 تجهیزات

183,964,473 225,349,323 
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 45,400,545 19,570,628 اي، الكترونیكي و نوريتولید محصوالت رايانه

 98,636,684 59,229,560 تولید تجهیزات برقي

بندي نشده در جاي آالت و تجهیزات طبقهماشینتولید 

 ديگر
63,564,670 92,629,970 

 297,692,582 352,679,832 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم

 22,596,463 14,918,199 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 

 40,523,278 37,168,643 تولید مبلمان

 34,469,144 20,360,497 تولید ساير مصنوعات

 5,619,767 5,036,003 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 556,685,282 444,059,777 تأمین برق ، گاز،بخار و تهويه هوا

 156,481,313 108,067,856 تولید، انتقال و توزيع برق

 400,203,969 335,991,921 تولید وتوزيع گاز طبیعي

 41,302,161 32,752,595 فاضالب و فعالیتهاي تصفیه آبرساني،مديريت پسماند،

 973,355,549 845,880,782 ساختمان 

 
 )میلیون ريال(1390-94ارزش ستانده برحسب رشته فعالیت اقتصادي کشور :6دنباله جدول ضمیمه 

 1391 1390 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 517,418,017 330,299,160 ساختمان هاي مسكوني

 455,937,532 515,581,622 ساير ساختمان ها 

عمده فروشي  و خرده فروشي، تعمیر وسايل نقلیه و 

 کاالها
1,003,287,0

01 
1,274,459,8

16 

عمده فروشي وخرده فروشي به جز وسايل نقلیه  

 موتوري و موتورسیكلت
941,064,185 

1,199,148,1
21 

عمده فروشي و خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه  

 موتوري و موتورسیكلت
62,222,816 75,311,695 

 710,482,498 535,451,415 حمل و نقل و انبارداري وپست 

 603,842,295 446,721,596 حمل و نقل زمیني و حمل و نقل با خط لوله
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 21,812,538 17,428,884 حمل و نقل از طريق راه آهن بین شهري

 560,513,893 412,995,420 ساير حمل ونقل زمیني

 21,515,865 16,297,291 حمل و نقل از طريق لوله

 30,554,567 23,561,995 حمل و نقل آبي

 25,750,226 22,516,786 حمل و نقل هوايي 

 46,271,047 39,000,326 انبارداري و فعالیتهاي پشتیباني حمل و نقل

 4,064,363 3,650,712 پست و پیكفعالیتهاي 

 138,922,898 99,647,519 فعالیت خدماتي مربوط به تامین جا و غذا

 18,390,562 15,157,628 تأمین جا)اقامتگاه ها(

فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا و آشامیدني  
 ها)رستوران ها(

84,489,891 120,532,337 

 217,249,627 176,510,200 اطالعات و ارتباطات

 177,464,322 145,248,762 ارتباطات

 39,785,305 31,261,438 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

      277,397,160      228,475,871 فعالیتهاي مالي و بیمه

      182,619,928      161,120,427 بانك و موسسات مالي

 
 )میلیون ريال(1390-94رشته فعالیت اقتصادي کشور ارزش ستانده برحسب :6دنباله جدول ضمیمه 

 1391 1390 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 65,388,805 39,960,651 بیمه

 29,388,426 27,394,793 ساير فعالیت هاي خدمات مالي و بیمه

756,890,00 امالک و مستغالت
3 

1,000,043,35
3 

430,014,96 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي
9 

599,677,930 

192,913,23 خدمات واحدهاي مسكوني اجاري
4 

238,710,007 

117,761,97 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 
1 

139,535,791 
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 22,119,626 16,199,829 خدمات دالالن مستغالت

 73,079,692 61,516,632 فعالیتهاي حرفهاي، علمي و فني

 24,608,242 22,603,788 تحقیق وتوسعه 

 44,769,561 35,886,060 اي، علمي و فنيهاي حرفهفعالیتساير 

 3,701,889 3,026,784 فعالیتهاي دامپزشكي

 39,579,002 30,896,625 فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیباني

 538,988 432,038 فعالیت هاي اجاره داري

 29,086,041 23,314,578 کاريابي و استخدام

 6,774,779 4,599,416 مسافرتي و کاروانفعالیتهاي آژانس هاي 

ساير فعالیتهاي پشتیباني کسب و کار طبقه بندي نشده 

 در جاي ديگر
2,550,593 3,179,194 

400,925,87 اداره امور عمومي ، و خدمات شهري
7 

429,752,401 

164,487,34 امور عمومي و خدمات شهري
2 

200,130,435 

 88,654,711 88,859,550 امور عمومي

 111,475,724 75,627,792 خدمات شهري

223,629,83 امور دفاعي و انتظامي
1 

215,777,745 

169,450,99 امور دفاعي 
9 

159,582,879 

 

 
 )میلیون ريال(1390-94ارزش ستانده برحسب رشته فعالیت اقتصادي کشور :6دنباله جدول ضمیمه 

 1391 1390 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 56,194,866 54,178,831 انتظاميامور 

 13,844,221 12,808,704 تأمین اجتماعي اجباري

 302,992,778 260,292,072 آموزش 

 75,534,943 65,784,231 آموزش ابتدائي
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 71,263,886 62,893,144 آموزش ابتدائي دولتي

 4,271,057 2,891,087 آموزش ابتدائي خصوصي

فني و حرفه  آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه
 اي

90,259,078 104,782,910 

آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه 
 اي دولتي

83,066,161 97,483,779 

آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه 
 اي خصوصي

7,192,917 7,299,131 

 107,675,986 87,025,772 آموزش عالي

 67,062,994 51,659,747 آموزش عالي دولتي

 40,612,992 35,366,024 آموزش عالي خصوصي

 14,998,939 17,222,992 آموزش بزرگساالن

 6,321,793 5,913,393 آموزش بزرگساالن دولتي

 8,677,146 11,309,599 آموزش بزرگساالن خصوصي

فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري 
 اجتماعي 

252,303,935 285,964,982 

 262,300,185 231,681,217 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 23,664,797 20,622,718 مددکاري اجتماعي 

ساير خدمات عمومي ، اجتماعي . شخصي و 

 خانگي
83,640,117 106,613,109 

 41,946,812 35,040,871 هنر،سرگرمي و تفريح

 17,258,530 14,721,673 سازمان هاي مذهبي و سیاسي

 5,455,652 4,181,663 تعمیررايانه و کاالهاي شخصي و خانگي

 41,952,115 29,695,909 ساير فعالیتهاي خدماتي شخصي

 14,600,058,663 11,083,066,722 جمع

 
 )میلیون ريال(1390-94ارزش ستانده برحسب رشته فعالیت اقتصادي کشور :6دنباله جدول ضمیمه 

 

 1393 1392 رشته فعالیت هاي اقتصادي
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1,636,413,56 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري
0 

1,920,618,89
5 

 955,469,221 زراعت و باغداري
1,136,229,10

3 

 671,989,982 595,283,508 دامداري 

 77,404,326 65,960,560 گاوداري صنعتي

 418,212,221 359,392,001 دام سنتي

 155,018,286 154,330,559 مرغداري

پرورش زنبور عسل، کرم ابريشم، شكار و ساير 
 فعالیتهاي کشاورزي

15,600,388 21,355,149 

 15,164,023 11,388,373 جنگلداري

 97,235,787 74,272,457 ماهیگیري

2,842,534,31 استخراج معدن
3 

2,414,775,24
2 

استخراج نفت خام ، گاز طبیعي و خدمات پشتیباني 

 معادن
2,712,995,70

4 
2,272,077,10

8 

 142,698,134 129,538,609 استخراج ساير معادن

7,223,894,23 صنعت
2 

7,426,997,77
8 

1,014,857,29 تولید محصوالت غذايي
3 

1,172,948,54
9 

 38,373,333 30,158,933 تولید انواع آشامیدنیها

 7,997,874 12,650,345 هاي توتون و تنباکوتولید فرآورده

 158,380,936 150,749,944 تولید منسوجات

 69,182,524 46,595,043 تولید پوشاک

 43,359,301 38,008,168 هاي وابستهتولید چرم و فرآورده

تولید چوب و محصوالت چوبي به جز مبلمان، حصیر و 

 مواد حصیر بافي
125,858,356 151,672,098 
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 )میلیون ريال(1390-94کشور ارزش ستانده برحسب رشته فعالیت اقتصادي :6جدول ضمیمه 
 

 1393 1392 رشته فعالیت هاي اقتصادي

      90,235,338      71,184,832 هاي کاغذيتولید کاغذ و فرآورده

      19,440,456      15,809,390 هاي ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانه

      1,839,762,217      2,321,799,146 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده

      1,060,025,291      1,048,621,674 هاي شیمیاييتولید مواد شیمیايي و فرآورده

هاي دارويي و شیمیايي و تولید داروها و فراورده
 گیاهي

93,012,227      103,182,227      

      171,404,960      158,955,706 هاي الستیكي و پالستیكيتولید فرآورده

      308,693,580      295,200,053 هاي معدني غیرفلزيتولید ساير فرآورده

      806,512,055      777,499,454 تولید فلزات پايه

تولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز 

 آالت و تجهیزاتماشین
286,127,082 301,930,315 

 63,902,914 52,550,341 اي، الكترونیكي و نوريتولید محصوالت رايانه

 164,945,589 141,655,065 تولید تجهیزات برقي

بندي نشده در آالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین
 جاي ديگر

103,741,061 137,203,173 

 598,286,400 348,518,095 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم

 28,653,632 16,006,346 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 

 41,814,112 35,352,389 تولید مبلمان

 42,319,145 31,108,769 تولید ساير مصنوعات

 6,771,758 7,874,522 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 870,301,192 825,234,185 تأمین برق ، گاز،بخار و تهويه هوا

 178,077,831 182,290,896 تولید، انتقال و توزيع برق

 692,223,361 642,943,289 تولید وتوزيع گاز طبیعي
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 )میلیون ريال(1390-94ارزش ستانده برحسب رشته فعالیت اقتصادي کشور :6جدول ضمیمه 
 

 1393 1392 رشته فعالیت هاي اقتصادي

آبرساني،مديريت پسماند، فاضالب و فعالیتهاي 
 تصفیه

49,436,324 60,289,941 

 1,378,340,689 1,249,720,756 ساختمان 

 677,192,007 687,661,296 ساختمان هاي مسكوني

 701,148,682 562,059,460 ساير ساختمان ها 

عمده فروشي  و خرده فروشي، تعمیر وسايل نقلیه و 

 کاالها
1,842,701,330 1,975,528,448 

عمده فروشي وخرده فروشي به جز وسايل نقلیه  

 موتوري و موتورسیكلت
1,741,979,679 1,849,166,331 

عمده فروشي و خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه  

 موتوري و موتورسیكلت
100,721,650 126,362,117 

 1,212,054,011 950,057,239 حمل و نقل و انبارداري وپست 

 1,016,367,631 794,127,255 حمل و نقل با خط لولهحمل و نقل زمیني و 

 34,649,173 27,828,940 حمل و نقل از طريق راه آهن بین شهري

 947,074,688 737,701,116 ساير حمل ونقل زمیني

 34,643,770 28,597,199 حمل و نقل از طريق لوله

 59,953,968 47,467,681 حمل و نقل آبي

 56,473,617 44,173,320 حمل و نقل هوايي 

 71,872,678 58,882,314 انبارداري و فعالیتهاي پشتیباني حمل و نقل

 7,386,116 5,406,670 فعالیتهاي پست و پیك

 238,464,007 198,812,162 فعالیت خدماتي مربوط به تامین جا و غذا

 27,867,268 24,228,712 تأمین جا)اقامتگاه ها(
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فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا و آشامیدني  
 ها)رستوران ها(

174,583,450 210,596,740 

 374,454,234 274,753,297 اطالعات و ارتباطات

 299,327,778 214,140,537 ارتباطات

 75,126,456 60,612,760 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

 

 )میلیون ريال(1390-94فعالیت اقتصادي کشور ارزش ستانده برحسب رشته :6جدول ضمیمه 
 

 1393 1392 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 362,646,828 314,360,338 فعالیتهاي مالي و بیمه

 218,967,087 207,670,779 بانك و موسسات مالي

 84,248,600 74,083,963 بیمه

 59,431,141 32,605,595 ساير فعالیت هاي خدمات مالي و بیمه

 1,458,503,423 1,332,545,338 امالک و مستغالت

 810,542,202 732,776,609 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي

 403,350,350 370,790,964 خدمات واحدهاي مسكوني اجاري

 215,663,656 201,962,159 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 

 28,947,215 27,015,606 خدمات دالالن مستغالت

 119,690,797 100,590,018 حرفهاي، علمي و فنيفعالیتهاي 

 39,188,004 35,356,766 تحقیق وتوسعه 

 74,863,884 60,374,100 اي، علمي و فنيهاي حرفهساير فعالیت

 5,638,910 4,859,152 فعالیتهاي دامپزشكي

 69,439,881 53,804,164 فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیباني

 901,299 726,854 داريفعالیت هاي اجاره 

 48,637,823 39,224,051 کاريابي و استخدام

 13,183,719 9,484,690 فعالیتهاي آژانس هاي مسافرتي و کاروان

ساير فعالیتهاي پشتیباني کسب و کار طبقه بندي 
 نشده در جاي ديگر

4,368,569 6,717,041 
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 666,596,857 551,034,338 ، و خدمات شهرياداره امور عمومي

 323,446,128 277,141,809 امور عمومي و خدمات شهري

 137,756,254 126,184,612 امور عمومي

 185,689,874 150,957,197 خدمات شهري

 313,209,704 257,094,041 امور دفاعي و انتظامي

 219,948,182 185,284,967 امور دفاعي 

 )میلیون ريال(1390-94فعالیت اقتصادي کشور ارزش ستانده برحسب رشته :6جدول ضمیمه 
 

 1393 1392 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 93,261,522 71,809,074 امور انتظامي

 29,941,025 16,798,488 تأمین اجتماعي اجباري

 440,034,868 352,626,095 آموزش 

 104,326,560 83,262,915 آموزش ابتدائي

 96,534,686 77,877,689 آموزش ابتدائي دولتي

 7,791,874 5,385,226 آموزش ابتدائي خصوصي

آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه 
 اي

116,468,843 140,187,900 

آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه 
 اي دولتي

107,924,873 129,540,851 

آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه 
 اي خصوصي

8,543,970 10,647,049 

 176,063,839 134,505,527 آموزش عالي

 109,942,483 86,213,246 آموزش عالي دولتي

 66,121,356 48,292,281 آموزش عالي خصوصي

 19,456,569 18,388,810 آموزش بزرگساالن

 10,139,248 9,827,264 آموزش بزرگساالن دولتي

 9,317,321 8,561,546 آموزش بزرگساالن خصوصي
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فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري 

 اجتماعي 
353,089,577 428,992,258 

 394,070,488 323,630,058 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 34,921,771 29,459,518 مددکاري اجتماعي 

ساير خدمات عمومي ، اجتماعي . شخصي و 

 خانگي
137,945,629 164,559,965 

 64,380,424 55,339,251 هنر،سرگرمي و تفريح

 24,813,842 21,513,571 سازمان هاي مذهبي و سیاسي

 8,367,801 7,329,115 تعمیررايانه و کاالهاي شخصي و خانگي

 66,997,898 53,763,692 ساير فعالیتهاي خدماتي شخصي

 21,582,289,314 20,289,552,892 جمع

 

-94ستانده برحسب رشته فعالیت اقتصادي کشور ارزش :6دنباله ضمیمه 

 )میلیون ریال(1390

 1394 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 2,066,294,446 کشاورزي ، شكار و جنگلداري وماهیگیري

 1,246,998,121 زراعت و باغداري

 693,032,501 دامداري 

 77,945,908 گاوداري صنعتي

 448,996,076 دام سنتي

 140,675,053 مرغداري

 25,415,463 پرورش زنبور عسل، کرم ابريشم، شكار و ساير فعالیتهاي کشاورزي

 15,386,553 جنگلداري

 110,877,272 ماهیگیري

 1,550,860,789 استخراج معدن

 1,430,388,515 استخراج نفت خام ، گاز طبیعي و خدمات پشتیباني معادن

 120,472,274 استخراج ساير معادن
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 6,440,458,571 صنعت

 1,300,149,534 تولید محصوالت غذايي

 37,046,214 تولید انواع آشامیدنیها

 7,868,393 هاي توتون و تنباکوتولید فرآورده

 147,012,129 تولید منسوجات

 55,043,761 تولید پوشاک

 34,160,720 هاي وابستهتولید چرم و فرآورده

 141,934,630 جز مبلمان، حصیر و مواد حصیر بافيتولید چوب و محصوالت چوبي به 

 90,893,676 هاي کاغذيتولید کاغذ و فرآورده

 20,471,036 هاي ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانه

 1,260,566,052 هاي حاصل از پااليش نفت تولید کك، فرآورده

 
 )میلیون ريال(1390-94ارزش ستانده برحسب رشته فعالیت اقتصادي کشور :6دنباله ضمیمه 

 1394 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 857,139,914 هاي شیمیاييتولید مواد شیمیايي و فرآورده

 122,417,783 هاي دارويي و شیمیايي و گیاهيتولید داروها و فراورده

 165,539,180 هاي الستیكي و پالستیكيتولید فرآورده

 270,138,163 هاي معدني غیرفلزيتولید ساير فرآورده

 601,505,176 تولید فلزات پايه

 327,382,956 آالت و تجهیزاتتولید محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشین

 64,907,884 اي، الكترونیكي و نوريتولید محصوالت رايانه

 150,010,775 تولید تجهیزات برقي

 145,592,909 بندي نشده در جاي ديگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 531,462,403 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم

 17,944,856 تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 

 38,090,192 تولید مبلمان
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 42,070,680 تولید ساير مصنوعات

 11,109,556 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 717,948,187 تأمین برق ، گاز،بخار و تهويه هوا

 185,409,771 تولید، انتقال و توزيع برق

 532,538,416 تولید وتوزيع گاز طبیعي

 73,098,279 آبرساني،مديريت پسماند، فاضالب و فعالیتهاي تصفیه

 1,394,533,173 ساختمان 

 649,565,221 ساختمان هاي مسكوني

 744,967,952 ساير ساختمان ها 

 
 

 
 

 )میلیون ريال(1390-94ارزش ستانده برحسب رشته فعالیت اقتصادي کشور :6دنباله ضمیمه 

 1394 رشته فعالیت هاي اقتصادي

1,812,771,46 عمده فروشي  و خرده فروشي، تعمیر وسايل نقلیه و کاالها
7 

1,657,933,54 عمده فروشي وخرده فروشي به جز وسايل نقلیه موتوري و موتورسیكلت 
5 

 154,837,922 عمده فروشي و خرده فروشي و تعمیر وسايل نقلیه موتوري و موتورسیكلت 

1,346,436,22 حمل و نقل و انبارداري وپست 
3 

1,117,628,81 حمل و نقل زمیني و حمل و نقل با خط لوله
9 

 36,653,244 حمل و نقل از طريق راه آهن بین شهري

1,043,247,20 ساير حمل ونقل زمیني
3 

 37,728,373 حمل و نقل از طريق لوله

 82,750,149 حمل و نقل آبي

 57,336,049 حمل و نقل هوايي 
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 80,276,279 انبارداري و فعالیتهاي پشتیباني حمل و نقل

 8,444,927 فعالیتهاي پست و پیك

 278,036,799 فعالیت خدماتي مربوط به تامین جا و غذا

 33,689,928 تأمین جا)اقامتگاه ها(

 244,346,871 فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا و آشامیدني ها)رستوران ها( 

 438,696,134 اطالعات و ارتباطات

 331,714,493 ارتباطات

 106,981,641 ساير فعالیتهاي اطالعات و ارتباطات

 429,575,375 فعالیتهاي مالي و بیمه

 266,976,414 بانك و موسسات مالي

 87,797,451 بیمه

 74,801,509 ساير فعالیت هاي خدمات مالي و بیمه

 
 

 
 )میلیون ريال(1390-94ارزش ستانده برحسب رشته فعالیت اقتصادي کشور :6دنباله ضمیمه 

 1394 رشته فعالیت هاي اقتصادي

 1,663,530,905 امالک و مستغالت

 970,321,041 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي

 455,460,168 مسكوني اجاريخدمات واحدهاي 

 207,380,969 خدمات واحدهاي غیر مسكوني 

 30,368,726 خدمات دالالن مستغالت

 151,948,349 فعالیتهاي حرفهاي، علمي و فني

 50,209,770 تحقیق وتوسعه 

 95,657,981 اي، علمي و فنيهاي حرفهساير فعالیت

 6,080,599 فعالیتهاي دامپزشكي

 89,786,657 اداري و خدمات پشتیبانيفعالیتهاي 
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 1,151,642 فعالیت هاي اجاره داري

 62,147,403 کاريابي و استخدام

 18,727,639 فعالیتهاي آژانس هاي مسافرتي و کاروان

 7,759,973 ساير فعالیتهاي پشتیباني کسب و کار طبقه بندي نشده در جاي ديگر

 783,902,549 اداره امور عمومي ، و خدمات شهري

 363,148,418 امور عمومي و خدمات شهري

 161,438,333 امور عمومي

 201,710,084 خدمات شهري

 379,969,148 امور دفاعي و انتظامي

 280,555,830 امور دفاعي 

 99,413,318 امور انتظامي

 40,784,984 تأمین اجتماعي اجباري

 
 

 
 )میلیون ريال(1390-94فعالیت اقتصادي کشور ارزش ستانده برحسب رشته :6دنباله ضمیمه 

 1394 رشته فعالیت هاي اقتصادي

      516,134,032 آموزش 

      128,991,468 آموزش ابتدائي

      119,165,065 آموزش ابتدائي دولتي

      9,826,403 آموزش ابتدائي خصوصي

      173,969,956 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي

      160,838,528 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي دولتي

      13,131,428 آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي خصوصي

      191,713,074 آموزش عالي

      120,730,533 آموزش عالي دولتي

      70,982,541 آموزش عالي خصوصي
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      21,459,534 بزرگساالنآموزش 

      10,828,521 آموزش بزرگساالن دولتي

      10,631,013 آموزش بزرگساالن خصوصي

      506,413,283 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومددکاري اجتماعي 

      464,056,648 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

      42,356,635 مددکاري اجتماعي 

      185,989,383 ساير خدمات عمومي ، اجتماعي . شخصي و خانگي

      72,319,800 هنر،سرگرمي و تفريح

      27,652,856 سازمان هاي مذهبي و سیاسي

      9,331,752 تعمیررايانه و کاالهاي شخصي و خانگي

      76,684,975 ساير فعالیتهاي خدماتي شخصي

      20,446,414,601 جمع

 

 

 

 واحد)نفر( 1394:تعداد شاغلین برحسب فعالیت درسال 7جدول ضمیمه
 کل اظهارنشده خدمات صنعت کشاورزئ نام استان

 21972040 3379 10860379 7146997 3961285 کل کشور

 1112465 194 437991 426801 247479 آذربايجان شرقي

 947961 0 402495 222641 322825 آذربايجان غربي

 398195 0 161683 101872 134640 اردبیل

 1452288 0 683380 601599 167309 اصفهان

 691244 0 361362 308471 21411 البرز

 146082 0 71012 38956 36114 ايالم

 264627 0 156793 72709 35125 بوشهر

 3962195 835 2506859 1408230 46271 تهران

 231430 0 100298 95483 35649 وبختیارئچهارمحال 

 195094 0 74628 55719 64747 خراسان جنوبي
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 1829980 417 841860 560364 427339 خراسان رضوئ

 241680 0 86180 55036 100464 خراسان شمالي

 1318920 0 677317 411238 230365 خوزستان

 303629 0 110737 96429 96463 زنجان

 174603 81 84547 65976 23999 سمنان

 498880 0 260329 144211 94340 سیستان وبلوچستان

 1299685 0 655359 376633 267693 فارس

 356212 0 157895 124253 74064 قزوين

 327881 150 181531 135976 10224 قم

 422669 0 200698 109527 112444 کردستان

 748067 0 291867 200361 255839 کرمان

 521880 0 252698 116882 152300 کرمانشاه

 149589 0 75192 47504 26893 کهگیلويه وبويراحمد

 495308 0 216830 141911 136567 گلستان

 

 
 
 

 واحد)نفر( 1394:تعداد شاغلین برحسب فعالیت درسال 7جدول ضمیمهدنباله 

 کل  اظهارنشده خدمات صنعت کشاورزئ نام استان

 806859 1702 394757 190387 220013 گیالن

 469653 0 202351 145536 121766 لرستان

 967241 0 483973 287906 195362 مازندران
 397616 0 159533 169504 68579 مرکزئ

 429777 0 214663 134758 80356 هرمزگان

 507507 0 222936 159314 125257 همدان

 302823 0 132625 140810 29388 يزد
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بدون  و لص داخلي استان ها با احتساب نفترتبه سرانه محصول ناخا-8ضمیمه جدول 

 1390-94نفت 

 استان /سال

 رتبه سرانه بدون نفت رتبه سرانه با نفت

13
90

 13
91

 13
92

 13
93

 13
94

 13
90

 13
91

 13
92

 13
93

 13
94

 

 19 16 16 16 18 19 17 16 17 19 آذربايجان شرقي

 28 28 26 28 26 29 29 26 28 27 غربيآذربايجان 

 20 18 20 21 19 22 20 22 23 23 اردبیل

 9 8 7 10 24 12 11 10 11 11 اصفهان

 7 7 8 8 8 9 12 12 12 13 البرز

 17 15 15 13 11 11 7 7 6 4 ايالم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 بوشهر

 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 تهران
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 23 23 23 20 16 24 24 25 22 21 چهارمحال وبختیاري 

 24 25 29 26 25 25 26 29 27 26 خراسان جنوبي

 18 19 19 19 12 20 21 20 20 15 خراسان رضوي

 26 26 27 24 30 27 28 27 26 30 خراسان شمالي

 12 10 10 7 20 2 2 2 2 1 خوزستان

 10 14 14 15 13 13 16 17 16 16 زنجان

 6 6 5 6 4 8 10 9 9 7 سمنان

 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 سیستان وبلوچستان

 13 11 11 11 9 15 13 13 13 12 فارس

 5 5 6 5 6 7 8 11 8 10 قزوين

 15 20 17 17 15 17 22 18 18 20 قم

 30 30 30 30 27 30 30 30 30 29 کردستان

 14 12 13 14 14 16 14 15 15 18 کرمان

 21 21 22 23 21 21 18 21 21 17 کرمانشاه

 
 
 

 

رتبه سرانه محصول ناخالص داخلي استان ها با احتساب نفت  وبدون -8ضمیمه جدول 

 )دنباله(1390-94نفت 

 استان /سال

 رتبه سرانه بدون نفت رتبه سرانه با نفت

13
90

 13
91

 13
92

 13
93

 13
94

 13
90

 13
91

 13
92

 13
93

 13
94

 

 25 24 24 25 23 4 3 3 3 2 وبويراحمدکهكیلويه

 27 27 28 29 28 28 27 28 29 28 گلستان

 16 17 18 18 17 18 19 19 19 22 گیالن

 29 29 25 27 29 26 25 24 25 25 لرستان

 11 13 12 12 10 14 15 14 14 14 مازندران
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 4 4 4 4 7 6 6 8 7 8 مرکزي

 8 9 9 9 5 10 9 4 10 9 هرمزگان

 22 22 21 22 22 23 23 23 24 24 همدان

 3 3 3 2 3 5 5 6 4 6 يزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهم ،رتبه ونرخ رشد متوسط ارزش افزوده بخش کشاورزي ازبخش -9جدول ضمیمه 

 درصد(–)میلیارد ریال 1394و1390کشاورزي درسال 

 شرح

نرخ رشد  1394 1390

-1394متوسط

1390 

ارزش  رتبه

 افزوده
 رتبه سهم

ارزش 

 افزوده
 رتبه سهم

 24 32.54  100 1178641  100 381983 کل کشور

 28 29.87 9 3.91 46142 7 4.25 16219 آذربايجان شرقي

 27 30.25 8 4.09 48231 6 4.39 16756 آذربايجان غربي

 14 34.96 17 2.62 30888 15 2.44 9310 اردبیل 

 19 33.85 7 4.29 50523 8 4.12 15743 اصفهان

 1 46.41 21 2.16 25484 25 1.45 5547 البرز

 5 38.28 29 0.97 11385 30 0.82 3114 ايالم

 31 24.96 25 1.53 17999 22 1.93 7383 بوشهر

 17 34.55 6 4.33 51073 9 4.08 15585 تهران

 20 33.46 24 1.68 19749 24 1.63 6225 وبختیاريچهارمحال
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 6 36.86 26 1.45 17093 27 1.28 4873 خراسان جنوبي

 8 36.22 2 7.50 88412 5 6.72 25674 رضويخراسان

 4 38.52 27 1.45 17063 28 1.21 4635 خراسان شمالي

 29 28.76 5 6.14 72329 4 6.89 26310 خوزستان

 9 35.75 22 2.16 25451 21 1.96 7495 زنجان

 13 34.98 28 1.45 17034 26 1.34 5131 سمنان

 11 35.18 12 3.09 36474 13 2.86 10923 وبلوچستانسیستان

 23 32.64 1 8.66 102046 2 8.63 32965 فارس 

 7 36.45 16 2.63 31002 18 2.34 8942 قزوين 

 15 34.80 31 0.79 9342 31 0.74 2829 قم

 18 33.93 23 1.94 22836 23 1.86 7097 کردستان 

 25 31.33 4 6.92 81555 3 7.18 27417 کرمان 

 2 39.71 13 2.97 34990 16 2.40 9184 کرمانشاه

 

 

 

سهم ،رتبه ونرخ رشد متوسط ارزش افزوده بخش کشاورزي ازبخش -9جدول ضمیمه 

 درصد()دنباله(–)میلیارد ریال 1394و1390کشاورزي درسال 

 شرح

نرخ رشد  1394 1390

-1394متوسط

1390 

ارزش  رتبه

 افزوده
 رتبه سهم

ارزش 

 افزوده
 رتبه سهم

کهگیلويه 
 وبويراحمد

3553 0.93 29 11079 0.94 30 32.88 21 

 26 30.84 15 2.69 31653 14 2.83 10799 گلستان

 16 34.68 11 3.17 37371 11 2.97 11357 گیالن

 30 28.10 18 2.52 29693 12 2.89 11028 لرستان

 32 22.03 3 7.12 83928 1 9.91 37852 مازندران

 10 35.39 19 2.33 27472 19 2.14 8176 مرکزي

 3 39.24 14 2.86 33739 17 2.35 8977 هرمزگان

 22 32.73 10 3.41 40243 10 3.39 12967 همدان 

 12 35.08 20 2.24 26362 20 2.07 7917 يزد

 - - - - - - - - ايفرامنطقه
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سهم ،رتبه ونرخ رشد متوسط ارزش افزوده بخش صنعت ازبخش -10جدول ضمیمه 

 درصد(–)میلیارد ریال 1394و1390صنعت استان هاي کشور درسال 

نرخ رشد  1394 1390 شرح

-1394متوسط

1390 

ارزش  رتبه

 افزوده
 رتبه سهم

ارزش 

 افزوده
 رتبه سهم

  9.58  100 4186811  100 2904174 کل کشور

 12 23.45 7 3.11 130155 9 1.93 56032 آذربايجان شرقي

 17 18.91 22 0.71 29649 21 0.51 14832 آذربايجان غربي

 14 20.98 27 0.45 19008 27 0.31 8872 اردبیل 

 24 14.33 4 4.44 186095 7 3.75 108926 اصفهان

 2 33.56 8 2.98 124848 14 1.35 39231 البرز

 30 -8.17 20 0.88 36657 10 1.77 51544 ايالم

 19 18.50 3 9.81 410865 3 7.17 208354 بوشهر

 11 23.70 2 11.45 479571 4 7.05 204847 تهران
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 16 18.98 29 0.36 15037 29 0.26 7504 وبختیاريچهارمحال

 15 20.34 31 0.28 11707 32 0.19 5581 خراسان جنوبي

 20 17.13 11 2.65 110951 8 2.03 58944 خراسان رضوي

 13 22.79 30 0.31 13139 30 0.2 5779 خراسان شمالي

 29 2.62 1 32.64 1366397 1 42.42 1232084 خوزستان

 1 41.37 18 1.14 47861 24 0.41 11983 زنجان

 22 14.62 23 0.70 29221 20 0.58 16931 سمنان

 9 24.91 26 0.47 19554 28 0.28 8031 سیستان وبلوچستان

 28 6.19 6 3.61 151139 6 4.09 118865 فارس 

 7 28.48 13 2.08 87263 16 1.10 32024 قزوين 

 3 31.33 19 0.98 40996 22 0.47 13779 قم

 26 13.21 32 0.22 9299 31 0.19 5660 کردستان 

 6 29.00 10 2.76 115383 11 1.43 41671 کرمان 

 18 18.64 21 0.81 33769 19 0.59 17044 کرمانشاه

 
 

سهم ،رتبه ونرخ رشد متوسط ارزش افزوده بخش صنعت ازبخش -10ضمیمه جدول 

 درصد()دنباله(–)میلیارد ریال 1394و1390صنعت استان هاي کشور درسال 

نرخ رشد  1394 1390 شرح

-1394متوسط

1390 

ارزش  رتبه

 افزوده
 رتبه سهم

ارزش 

 افزوده
 رتبه سهم

کهگیلويه 
 وبويراحمد

141942 4.89 5 95722 2.29 12 9.38- 31 

 8 25.14 24 0.53 22361 26 0.31 9117 گلستان

 5 29.59 17 1.31 54926 18 0.67 19476 گیالن

 23 14.36 28 0.43 17945 25 0.36 10491 لرستان

 10 24.51 15 1.73 72456 17 1.04 30146 مازندران

 4 31.02 9 2.85 119520 12 1.40 40562 مرکزي

 25 13.58 16 1.52 63826 15 1.32 38354 هرمزگان

 27 12.76 25 0.50 20903 23 0.45 12930 همدان 
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 21 16.96 14 1.77 74224 13 1.37 39663 يزد

 32 -11.92 5 4.21 176364 2 10.09 292975 فرامنطقه اي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ط ارزش افزوده بخش ساختمان سهم ،رتبه ونرخ رشد متوس-10جدول ضمیمه 

 درصد(–)میلیارد ریال 1394و1390هاي کشور درسال استان

 شرح

نرخ رشد  1394 1390

-1394متوسط

1390 

ارزش  رتبه

 افزوده
 رتبه سهم

ارزش 

 افزوده
 رتبه سهم

  13.98 - 100 559942 - 100 331727 کل کشور

 13 12.03 7 6.00 19892 6 3.81 12627 آذربايجان شرقي

 10 16.19 8 5.89 19552 8 3.23 10728 آذربايجان غربي

 16 6.20 24 1.83 6068 24 1.44 4771 اردبیل 

 11 13.97 3 10.55 35002 3 6.25 20744 اصفهان

 1 44.57 2 10.69 35453 12 2.45 8116 البرز

 31 -5.53 29 0.98 3250 27 1.23 4081 ايالم

 9 16.49 15 2.82 9351 23 1.53 5078 بوشهر

 5 19.82 1 54.00 179143 1 26.20 86923 تهران
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چهارمحال 
 وبختیاري

3418 1.03 29 6709 2.02 20 18.37 7 

 19 4.92 30 0.96 3175 31 0.79 2620 خراسان جنوبي

 18 5.12 5 9.51 31562 2 7.79 25844 خراسان رضوي

 21 3.13 28 1.26 4163 28 1.11 3681 خراسان شمالي

 14 9.91 6 6.92 22965 4 4.74 15738 خوزستان

 20 4.47 21 1.96 6513 20 1.65 5467 زنجان

 27 -1.84 27 1.70 5644 17 1.83 6079 سمنان

 29 -3.61 25 1.78 5889 13 2.06 6823 سیستان وبلوچستان

 6 19.15 4 9.54 31641 5 4.73 15698 فارس 

 12 12.68 17 2.64 8763 21 1.64 5435 قزوين 

 15 7.86 16 2.75 9136 14 2.04 6751 قم

 24 1.61 23 1.90 6302 18 1.78 5913 کردستان 

 17 5.42 11 3.57 11848 10 2.89 9592 کرمان 

 30 -4.71 19 2.04 6771 11 2.48 8214 کرمانشاه

 28 -3.04 31 0.75 2474 30 0.84 2799 کهگیلويه وبويراحمد

ساختمان ط ارزش افزوده بخش سهم ،رتبه ونرخ رشد متوس-10جدول ضمیمه 

 درصد()دنباله(–)میلیارد ریال 1394و1390هاي کشور درسال استان

 شرح

نرخ رشد  1394 1390

-1394متوسط

1390 

ارزش  رتبه

 افزوده
 رتبه سهم

ارزش 

 افزوده
 رتبه سهم

 23 1.81 18 2.10 6975 15 1.96 6493 گلستان

 26 0.95 12 3.53 11719 7 3.40 11286 گیالن

 25 1.53 26 1.73 5745 22 1.63 5406 لرستان

 8 17.39 9 5.89 19536 9 3.10 10288 مازندران

 3 24.00 13 3.25 10791 25 1.38 4565 مرکزي

 2 29.15 10 5.32 17653 16 1.91 6344 هرمزگان

 22 2.81 22 1.92 6360 19 1.72 5692 همدان 

 4 21.70 14 2.98 9898 26 1.36 4513 يزد

 - - - - - - - - فرامنطقه اي
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