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 يبسمه تعال

 

 تحوالت اقتصادي ايران  گزارشخالصه 
 ١٣٩٥سال  دربخش واقعي

 )١٣٩٠ به قيمت های ثابت سال ( 
 

ناخـالص  مقدماتي انجام شـده در خصـوص توليـد    برآوردهاي هاي حاصل از منابع آماري و دادهبر اساس 
بـه قيمـت پايـه و بـه      توليـد ناخـالص داخلـي    ،1395در سـال   ة آن اسـت كـه  ، نتايج اوليه نشان دهنـد داخلي كشور

 1395در سـال  ميليـارد ريـال    6691109بـه   1394ميليـارد ريـال در سـال     5946680 از  1390سـال  ثابت هاي قيمت
هـاي اقتصـادي حـاكي از     نتايج مقدماتي حاصل از بررسي روند تحوالت ارزش افزودة فعاليـت . يافته است افزايش

 .باشدمي 1395 سال درصدي براي 5/12 آورد رشد اقتصاديبر

اي  اي كـه در خصـوص اقـالم هزينـه     از سوي ديگر در سمت تقاضاي اقتصاد و بر اساس برآوردهاي اوليـه 
اقتصاد همچون مخارج مصرف نهايي بخش خصوصي، مخارج مصرف نهايي بخش دولتي، تشـكيل سـرمايه ثابـت    

هـاي   اي فـوق الـذكر بـه قيمـت     به عمل آمده است، رشد اقالم هزينـه  1395ل ناخالص و صادرات و واردات در سا
در . درصـد نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل مـي باشـند         1/6و  3/41،  -7/3، 7/3، 8/3به ترتيـب   1390ثابت سال 

درصد افزايش  4/13نسبت به دوره مشابه سال قبل  1395مجموع رشد هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال 
مقـدماتي بـوده و    1395الزم به ذكر است كه محاسبات انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادي سال .يافته است

  . در معرض تجديد نظر قرار دارد

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

 1395سال  1394 سال ۱۳۹۰هاي ثابت سال  به قيمت
 2/4 6/4 ارزش افزوده گروه كشاورزي

 6/61 2/7 ارزش افزوده گروه نفت
 2/2 -1/6 ارزش افزوده گروه صنايع و معادن

 6/3 -3/2 ارزش افزوده گروه خدمات
 ۵/۱۲ -۶/۱ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 8/3 -5/3 مخارج مصرف نهايي بخش خصوصي

 7/3 8/4 دولتيمخارج مصرف نهايي بخش 
 -7/3 -0/12 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
 3/41 1/12 صادرات كاالها و خدمات
 1/6 -2/20 واردات كاالها و خدمات

 ۴/۱۳ -۳/۱ هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار
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 تحوالت اقتصادي ايران گزارش
  ١٣٩٥ سال در بخش واقعي 

 )۱۳۹۰به قيمت های ثابت (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اداره حسابهای اقتصادی
 ۱۳۹۶ ماه خرداد
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 يبسمه تعال
 

 تحوالت اقتصادي ايران در بخش واقعيش گزار

 )١٣٩٠به قيمت های ثابت سال ( ١٣٩٥ سال
 

 از  1390سـال   ثابـت  توليد ناخالص داخلي كشور به قيمـت پايـه و بـه قيمتهـاي     ،بر اساس برآوردهاي اوليه
 نـرخ رشـد  گويـاي  وافتـه  ي افـزايش  1395 سـال  در ميليارد ريال 6691109به  1394سال  در ميليارد ريال 5946680

اقتصاد  ديدرص -6/1 توجه به رشدبا  .باشدمي مذكورزماني دوره  طي درصد 5/12به ميزان  د ناخالص داخليتولي
مواجـه  دوره مشابه سال قبـل   سبت بهن 1395سال  دراقتصاد ايران دهد كه محاسبات فصلي نشان مي ،1394در سال 

  .است ي بودهاقتصادرشد نرخ  افزايش قابل توجهي دربا 
 درصد -١ياقتصاد يبر حسب فعاليتها يرشد توليد ناخالص داخل

 

 1395 1394 1390به قيمتهاي ثابت سال 
 سال چهارمفصل  سومفصل  فصل دوم فصل اول سال

 ۴/٢ ۴/۴ ۵/٠ ۴/١ ٣/۵ ۴/۶ گروه کشاورزي
 ۶١/۶ ۴٧/١ ٧٧/٧ ۶۶/٢ ۵٧/۶ ٧/٢ گروه نفت

 ٢/٢ ۶/۴ ۴/١ ۵/١٣/٠- ۶/١- گروه صنايع و معادن
 ٢/١ ١٠/۴ ١٠/٧ ۴/٣- ٧/٨- ١٠/۵- معدن     

 ۶/٩ ٩/۴ ١١/٢ ۵/٣ ١/۴ ۴/۶- صنعت     

 ۶/٨ ١٢/٣ ٧/٣ ۶/٢ ١/٧ ٣/٣ برق،گاز و آب     

 ١٣/١- ۶/٨- ١۶/٨- ۴/٠- ٢٧/۶- ١٧/٠- ساختمان     

 6/3 9/4 0/6 2/4 ٠/٧- ٢/٣- گروه خدمات

 ۶/٢ ٩/٣ ١٠/٣ ۴/۴ 7/0 ۶/١- بازرگاني، رستوران و هتلداري     

 ۶/٧ ١١/٢ ٨/٣ ۵/٧ ١/٣ ۶/١- و ارتباطات حمل ونقل، انبارداري     

 ١/٧ ٠/١- ٣/٢ ٢/٨ ٠/٨ ١/٠ خدمات موسسات پولي و مالي     

 ١/٨ ٣/۵ ٣/۴ ١/٠ ٠/۵- ٠/٨ خدمات مستغالت وخدمات حرفه اي و تخصصي     

 0/2 ١/۵- 6/3 ١٠/٣ ٢/٨- ١/٢ خدمات عمومي     

 ٠/١ ٧/٠ ۴/٣ ٠/۴- ١٠/١- ۴/۴- خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي     

       :كسر ميشود 

 ١/٧ ٠/۴- ٣/٣ ٣/٣ ٠/٧ ٢/٠ كارمزد احتسابي     

 5/12 9/12 8/16 9/12 ١/۶5/7- توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 3/3 6/5 4/5 9/3 -8/1 ٣/١- )بدون نفت ( توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 
 

 .ه جاري نسبت به رقم دوره مشابه سال قبلنرخ رشد عبارت است از درصد تغيير رقم دور. 1

                                                           
 هاي اوليه حاصل از محاسبات فصلي تنظيم شده و در معرض تجديد نظر قرار داردگزارش حاضر بر اساس برآورد. 



 ٢

 افـزايش  كـه علـت عمـده   دهد ميشان ن  1395 سالدر  هاي مختلف اقتصادي برآورد ارزش افزوده فعاليت
بازرگـاني،  " ،"صـنعت " ،"نفـت " هـاي  فعاليـت ارزش افـزوده   افـزايش  را بايـد در  ناخالص داخلـي  توليدنرخ رشد 

ســهم ارزش افــزوده هــر يــك از  .نمــودجســتجو  "رداري و ارتباطــاتونقــل، انبــا حمــل"و  "رســتوران و هتلــداري
 و 7/0، 8/0، 8/9 بـه ترتيـب   1395 سـال  طي توليد ناخالص داخلي درصدي 5/12 رشدنرخ هاي مذكور در  فعاليت

 .واحد درصد برآورد شده است 7/0
 هاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي ـ درصد سهم فعاليت

 

 1395 1394 1390 به قيمتهاي ثابت سال
 سال چهارمفصل  سومفصل  فصل دوم فصل اول سال

 ٠/٣ ٠/٠ ٠/۴ ٠/۵ ٠/٢ ٠/٣ گروه کشاورزي

 ٩/٨ ٨/٣ ١٢/٣ ٩/۶ ٩/٠ ١/١ گروه نفت

 ٠/۶ ١/٧ ١/١ ٠/٨ ١/٣- ١/٧- گروه صنايع و معادن

 ٠/٠ ٠/١ ٠/١ ٠/٠ ٠/١- ٠/١- معدن     

 ٠/٨ ١/٢ ١/۴ ٠/۶ ٠/٢ ٠/۶- صنعت     

 ٠/۵ ٠/٨ ٠/۵ ٠/۴ ٠/١ ٠/٢ برق،گاز و آب     

 ٠/٨- ٠/۴- ٠/٩- ٠/٢- ١/۵- ١/٢- ساختمان     

 9/1 8/2 2/3 1/2 -4/0 ١/٢- گروه خدمات

 ٠/٧ ١/١ ١/٢ ٠/۵ ٠/١ ٠/٧- بازرگاني، رستوران و هتلداري     

 ٠/٧ ١/٢ ٠/٩ ٠/۵ ٠/١ ٠/۶- حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات     

 ٠/١ ٠/٠ ٠/١ ٠/١ ٠/٠ ٠/٠ سسات پولي و ماليخدمات مو     

 ٠/٣ ٠/۵ ٠/۵ ٠/٢ ٠/١- ٠/١ خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي     

 2/0 -2/0 3/0 8/0 ٠/٢- ٠/١ خدمات عمومي      

 ٠/٠ ٠/٢ ٠/١ ٠/٠ ٠/٣- ٠/١- خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي     

       :كسر ميشود 

 ٠/٠ ٠/٠ ٠/١ ٠/١ ٠/٠ ٠/١ كارمزد احتسابي     

 5/12 9/12 ١۶/٨ 9/12 5/7 ١/۶- توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

ميليـارد ريـال    441972 نبه ميـزا  1390هاي ثابت سال  به قيمتارزش افزوده گروه كشاورزي  1395 سال در          
برآوردهـاي انجـام شـده در ايـن      .ددهنشان مي افزايشدرصد  2/4 نسبت به دوره مشابه سال قبل كهبرآورد گرديد

قبل به ترتيـب   سالدوره مشابه  به نسبت 1395 سال درباغي  و كه توليد محصوالت زراعيحاكي از آن است زمينه 
 .درصد افزايش يافته است 6/4و توليد محصوالت اصلي دامي  درصد  1/6و  2/8



 ٣

 به ميـزان  1390هاي ثابت سال  به قيمت 1395 سالدر ارزش افزوده گروه نفت بر اساس برآوردهاي اوليه، 
نتـايج   .باشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مي يدرصد 6/61 رشد ميليارد ريال برآوردگرديد كه گوياي 1524473

ه در اين زمينه نشان دهنده آن است كه افزايش قابـل توجـه نـرخ رشـد ارزش افـزوده ايـن       حاصل از محاسبات اولي
گروه، ناشي از رفع محدوديت ها وافزايش قابل توجه نـرخ رشـد توليـد وصـادرات نفـت خـام، توليـد و صـادرات         

ات گـاز طبيعـي   ميعانات و مايعات گازي، توليد و صادرات فرآورده هاي پااليشگاهي و نيز افزايش توليد و صـادر 
 .بوده است

كـه در مقايسـه بـا     گرديـد برخوردار  درصد 2/2 نرخ رشدي معادل از 1395 سالدر گروه صنايع و معادن 
  5/12نـرخ رشـد    واحد درصد از 6/0 سهمي معادل در نتيجه يافته و افزايشدرصد واحد   3/8دوره مشابه سال قبل 

 هـاي  بخـش  ارزش افـزودة  ،گـروه  ايـن  در .ه اسـت تصـاص داد به خود اخرا در دوره مورد بررسي  اقتصاد يدرصد
 8/6 و  -1/13، 1/2،  9/6 رشـد  هـاي نـرخ بـا  بـه ترتيـب    "آب و بـرق و گـاز  "و "سـاختمان " ،"معدن" ،"صنعت"

  .اندمواجه بودهي درصد

 هاي جـاري به قيمتساختمان مناطق شهري  بخش خصوصي در گذاري ارزش سرمايه در بخش ساختمان،
متناظر و  هاي قيمتاعمال شاخص با . است يافته كاهشدرصد  1/14نسبت به دوره مشابه سال قبل   1395 سالطي 

  -1/20 معادل 1390سال  خصوصي به قيمت هاي ثابتبخش  ور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمانتعديل رقم مذك
ارزش افـزوده سـاختمان دولتـي،    با در نظر گرفتن در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز . درصد برآوردگرديده است

 . شود درصد برآورد مي  -1/13 وددر حد 1390هاي ثابت سال ساختمان به قيمتنرخ رشد بخش 

سـهم آن از   و ي برخـوردار گرديـد  درصد 6/3 نرخ رشد از 1395نيز در سالگروه خدمات ارزش افزوده 
 .رسيده است واحد درصد  9/1رصدي توليد ناخالص داخلي به د 5/12رشد 

 1395 سال در "خدمات"و  "صنايع و معادن" ،"نفت" ،"كشاورزي"هاي گروه ضمني شاخصنرخ رشد 
شـاخص ضـمني    به عالوه،. بوده است درصد 9/9و  8/3،  -0/7، 6/1 معادل تيبرته ب نسبت به دوره مشابه سال قبل

 6/1 داراي رشد به ترتيب زبورطي دوره زماني م نيز "اخلي بدون نفتتوليد ناخالص د"و  "توليد ناخالص داخلي"
  .اند ي بودهدرصد  1/7 و

 1395برآورد حاصل از توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي داللت بر آن دارد  كـه در سـال   
ناخـالص   تشكيل سرمايه ثابـت  تي ودول نهايي بخش هزينه هاي مصرف ،خصوصي نهايي بخش هزينه هاي مصرف

 .درصدي برخوردار بوده اند  -7/3و  7/3، 8/3، به ترتيب از نرخ رشد 1390هاي ثابت سال  به قيمت



 ٤

 رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي ـ درصد 
 

 1395 1394 1390به قيمتهاي ثابت سال
 سال چهارمفصل  سومفصل  فصل دوم فصل اول سال

 8/3 2/6 7/6 7/1 7/0 -5/3 مصرف خصوصي

 7/3 3/0 4/5 2/12 -3/1 8/4 مصرف دولتي

 -7/3 1/3 -5/9 1/3 -3/16 -0/12 تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

 6/5 4/5 9/10 4/3 6/2 -2/15 ماشين آالت     

 -4/7 2/2 -5/17 0/3 -8/24 -7/10 ساختمان     

       تغيير در موجودي انبار

       خالص صادرات كاالها و خدمات

 3/41 8/30 4/37 6/48 7/50 1/12 صادرات كاالها و خدمات     

 1/6 0/6 0/22 5/3 -2/7 -2/20 واردات كاالها و خدمات      

 4/13 0/16 1/17 7/11 0/9 -3/1 توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار

 

 8/3به  1394درصد در سال   -5/3بر اساس برآوردهاي اوليه، نرخ رشد مصرف نهايي بخش خصوصي از 
 7/3بـه   1395نرخ رشد مخارج مصرف نهائي بخـش دولـت نيـز در سـال     . افزايش يافته است 1395درصد در سال 

 .درصد رسيده است

نسبت به  دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده رشد منفي تشكيل سرمايه ثابـت   1395محاسبات مقدماتي سال 
بخـش سـاختمان و ماشـين     متشـكل از دو  ثابـت ناخـالص   تشكيل سـرمايه . درصد مي باشد  -7/3ناخالص به ميزان 

سـال  مدت مشـابه   به نسبت 1395در سال  نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در دو بخش مذكور. آالت است
افزايش نـرخ رشـد تشـكيل سـرمايه در بخـش ماشـين آالت ناشـي از        . درصد بوده است 6/5 و -4/7 قبل به ترتيب

 .ت از محل توليد داخلي استاي و ماشين آال افزايش همزمان واردات كاالهاي سرمايه

در حوزه تجارت خارجي و بر اساس برآوردهاي اوليه، صـادرات و واردات كاالهـا و خـدمات طـي سـال      
درصـدي   1/6و  3/41و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از نـرخ رشـد    1390به قيمت هاي ثابت سال  1395

 .اندبرخوردار بوده 

 



مقدماتی
۱۳۹۴
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۱۱۹۶۷۴۲۲۸۴۷۱۱۶۲۶۸۶۲۳۱۰۸۵۰۴۵۰۱۲۱۲۶۷۴۳۵گروه كشاورزي
۱۰۴۰۵۸۰۳۵۴۹۲۴۳۷۱۳۷۵۴۰۶۰۳۵۴۳۱۷۹۳۱۵۶۴۱۲۷گروه نفت

۲۷۲۲۶۲۵۶۲۲۵۳۴۷۶۱۹۳۰۶۹۷۶۱۳۸۰۶۸۲۹۲۸۸۸۹۰۵گروه صنايع و معادن
۸۱۴۱۵۱۹۸۸۹۲۰۷۳۸۲۲۴۹۳۲۳۶۰۱۸۶۷۲۱معدن                                              

۱۴۱۲۴۴۰۳۵۲۴۹۹۳۸۹۰۲۰۳۹۲۸۴۲۴۳۰۰۵۵۱۵۶۴۴۱۶ صنعت                                              
۵۳۱۵۴۷۱۳۶۱۴۵۱۵۲۵۶۵۱۳۹۴۲۲۱۴۸۱۳۴۵۷۶۲۶۶برق ، گاز و آب                                

۶۹۷۲۲۴۱۱۴۰۰۰۱۹۹۶۰۶۱۴۲۸۵۶۲۰۵۰۳۹۶۶۱۵۰۲ساختمان                                        
۶۳۸۱۲۳۱۱۶۳۹۵۸۶۱۸۴۰۲۰۰۱۷۸۱۲۶۷۲۰۰۳۶۴۵۷۲۶۴۶۹۸گروه خدمات

۱۴۹۹۸۴۱۳۸۱۸۴۸۴۰۱۷۹۷۴۳۳۴۲۲۴۷۳۳۱۶۱۶۹۰۳۸۳بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۱۲۲۱۶۷۰۳۰۱۰۲۵۳۳۳۴۵۷۳۴۳۳۵۹۳۶۰۱۸۲۱۳۳۸۰۲۳حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۳۲۰۴۳۷۹۶۱۹۰۱۰۱۷۶۹۹۳۷۰۷۱۰۴۴۷۱۳۹۶۱۳۶خدمات موسسات پولي و مالي            
۱۶۴۷۱۲۱۴۸۳۶۲۲۴۵۶۸۶۸۴۵۷۱۸۲۴۴۷۶۹۹۱۸۴۵۳۷۱خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۱۲۴۹۳۲۴۲۶۶۲۱۸۴۲۰۰۸۱۳۲۴۰۴۴۴۷۴۶۰۷۱۴۸۴۹۵۰خدمات عمومي                               
۴۴۲۸۴۰۱۱۰۶۸۳۱۲۶۲۲۹۱۲۹۵۵۳۱۴۳۳۷۰۵۰۹۸۳۶خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۲۱۲۱۴۵۶۴۹۰۲۶۶۱۵۱۶۲۷۹۷۶۸۴۶۶۲۶۲۳۱۵كارمزد احتسابي

۱۱۱۲۹۰۳۳۲۸۳۶۸۵۲۳۵۳۴۲۱۶۳۱۳۲۹۶۸۳۲۱۸۸۱۳۱۲۷۲۲۸۵۰توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۱۰۰۸۸۴۵۳۲۴۸۱۹۲۸۳۱۶۲۸۴۱۲۷۲۶۹۳۳۲۷۸۷۰۲۰۱۱۱۵۸۷۲۳توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

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

ميليارد ريال - * توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۵



مقدماتی
۱۳۹۴
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۶/۲۲/۸۵/۹۸/۴۱۰/۱۵/۹گروه كشاورزي
۳۲/۲۱۱/۳۳۶/۷۷۰/۶۱۰۳/۷۵۰/۳-گروه نفت

۵/۴۳/۹۸/۱۱۷/۶۶/۱-۱۰/۱-گروه صنايع و معادن
۴/۷۱۸/۳۲۶/۰۶/۵-۹/۲-۱۶/۶-معدن                                              

۱۰/۸۰/۸۴/۸۱۶/۱۲۱/۷۱۰/۸- صنعت                                              
۷/۱۲/۴۶/۵۸/۸۱۶/۵۸/۴برق ، گاز و آب                                

۵/۱-۱۰/۵۹/۸-۲۵/۸۱/۲-۱۸/۱-ساختمان                                        
۱۱/۰۷/۲۱۷/۷۱۶/۲۱۴/۱۱۳/۸گروه خدمات

۰/۵۵/۰۹/۵۱۶/۹۱۸/۸۱۲/۷بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۸/۳۶/۵۸/۹۱۰/۴۱۲/۰۹/۵حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۱۷/۵۲۳/۱۲۴/۲۲۴/۹۲۲/۵۲۳/۶خدمات موسسات پولي و مالي            
۱۳/۶۱۰/۴۱۱/۱۱۳/۳۱۳/۵۱۲/۰خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۲۲/۲۱/۸۴۶/۳۲۳/۳۸/۴۱۸/۹خدمات عمومي                               
۱۵/۷۵/۲۱۵/۱۱۸/۰۲۱/۳۱۵/۱خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۱۹/۳۲۲/۸۲۵/۰۲۵/۰۲۲/۰۲۳/۶كارمزد احتسابي

۱/۲۳/۹۱۳/۷۱۸/۱۲۲/۰۱۴/۳-توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۳/۷۲/۹۱۱/۵۱۲/۹۱۴/۸۱۰/۶توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

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

درصد -* رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۵



مقدماتی
۱۳۹۴
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۱۰/۸۱۰/۰۱۷/۷۹/۹۱/۴۱۰/۰گروه كشاورزي
۹/۴۱۲/۵۱۰/۵۱۳/۰۱۳/۴۱۲/۳گروه نفت

۲۴/۵۲۱/۹۲۱/۶۲۲/۳۲۵/۱۲۲/۷گروه صنايع و معادن
۰/۷۰/۷۰/۶۰/۷۰/۷۰/۷معدن                                              

۱۲/۷۱۲/۴۱۱/۰۱۲/۵۱۳/۴۱۲/۳ صنعت                                              
۴/۸۴/۸۴/۳۴/۵۴/۶۴/۵برق ، گاز و آب                                

۶/۳۴/۰۵/۶۴/۶۶/۴۵/۲ساختمان                                        
۵۷/۳۵۷/۸۵۲/۱۵۶/۹۶۲/۲۵۷/۱گروه خدمات

۱۳/۵۱۳/۵۱۱/۴۱۳/۸۱۴/۷۱۳/۳بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۱۱/۰۱۰/۶۹/۴۱۱/۰۱۱/۲۱۰/۵حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۲/۹۳/۴۲/۹۳/۰۳/۲۳/۱خدمات موسسات پولي و مالي            
۱۴/۸۱۷/۰۱۲/۹۱۴/۶۱۳/۹۱۴/۵خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۱۱/۲۹/۴۱۱/۹۱۰/۳۱۴/۷۱۱/۷خدمات عمومي                               
۴/۰۳/۹۳/۶۴/۱۴/۵۴/۰خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۱/۹۲/۳۱/۹۲/۰۲/۱۲/۱كارمزد احتسابي

۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۹۰/۶۸۷/۵۸۹/۵۸۷/۰۸۶/۶۸۷/۷توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

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

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۵

درصد -* سهم توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي



مقدماتی
۱۳۹۴
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۴۲۴۱۷۳۱۰۰۵۴۱۲۱۸۷۸۴۱۰۷۴۳۹۱۵۲۰۷۴۴۱۹۷۲گروه كشاورزي
۹۴۳۴۲۸۳۶۰۲۵۲۳۸۷۵۰۲۳۹۵۷۲۵۳۸۰۹۹۴۱۵۲۴۴۷۳گروه نفت

۱۵۴۵۸۴۳۳۵۳۶۹۶۴۲۲۰۶۰۳۸۴۱۰۳۴۱۹۹۲۷۱۵۷۹۷۸۷گروه صنايع و معادن
۵۰۲۵۰۱۱۶۲۰۱۲۴۵۱۱۳۳۵۴۱۳۸۷۴۵۱۲۹۹معدن                                              

۷۳۰۹۲۰۱۷۸۴۷۹۱۹۸۶۵۲۱۹۷۰۸۵۲۰۶۸۲۷۷۸۱۰۴۳ صنعت                                              
۴۱۵۶۲۶۱۰۵۶۴۰۱۱۷۳۲۰۱۰۷۹۱۰۱۱۳۱۱۳۴۴۳۹۸۴برق ، گاز و آب                                

۳۴۹۰۴۷۵۷۹۵۷۹۳۶۳۷۶۵۷۵۴۸۶۱۱۳۳۰۳۴۶۱ساختمان                                        
۳۲۰۱۹۵۹۸۰۰۵۲۲۸۲۶۸۰۰۸۰۱۷۶۵۸۸۷۳۳۰۳۳۱۶۴۱۶گروه خدمات

۶۸۴۸۹۷۱۷۰۱۲۹۱۷۵۰۸۲۱۸۵۳۴۴۱۹۶۹۹۲۷۲۷۵۴۶بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۶۰۲۶۹۹۱۴۹۹۸۶۱۶۰۸۲۶۱۶۱۶۲۸۱۷۰۴۲۲۶۴۲۸۶۱حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۲۴۳۶۶۴۵۷۵۹۹۶۲۸۸۳۶۱۴۱۵۶۵۷۹۱۲۴۷۶۸۸خدمات موسسات پولي و مالي            
۹۲۹۳۳۴۲۵۷۳۶۶۲۳۷۵۶۰۲۳۰۲۹۲۲۲۰۴۱۴۹۴۵۶۳۲خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۵۵۷۹۹۶۱۲۲۹۵۱۱۴۴۲۰۳۱۱۷۶۵۱۱۸۴۳۵۲۵۶۹۱۵۶خدمات عمومي                               
۱۸۳۳۶۸۴۲۴۹۲۴۶۲۴۶۴۵۴۳۵۴۹۳۵۹۱۸۳۵۳۲خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۱۶۸۷۲۳۴۰۴۳۲۴۲۸۱۲۴۳۱۲۶۴۵۱۶۸۱۷۱۵۳۹كارمزد احتسابي

۵۹۴۶۶۸۰۱۵۷۴۵۷۹۱۸۱۲۳۳۴۱۶۴۵۹۰۶۱۶۵۸۲۹۰۶۶۹۱۱۰۹توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۵۰۰۳۲۵۲۱۲۱۴۳۲۷۱۴۲۴۸۳۲۱۲۵۰۱۸۱۱۲۷۷۲۹۶۵۱۶۶۶۳۶توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

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

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۵

ميليارد ريال - * توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي



مقدماتی
۱۳۹۴
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۴/۶۳/۵۴/۱۵/۰۴/۴۴/۲گروه كشاورزي
۷/۲۵۷/۶۶۶/۲۷۷/۷۴۷/۱۶۱/۶گروه نفت

۵/۱۳/۰۴/۱۶/۴۲/۲-۶/۱-گروه صنايع و معادن
۴/۳۱۰/۷۱۰/۴۲/۱-۷/۸-۱۰/۵-معدن                                              

۴/۶۱/۴۵/۳۱۱/۲۹/۴۶/۹- صنعت                                              
۳/۳۱/۷۶/۲۷/۳۱۲/۳۶/۸برق ، گاز و آب                                

۱۳/۱-۶/۸-۱۶/۸-۴/۰-۲۷/۶-۱۷/۰-ساختمان                                        
۰/۷۴/۲۶/۰۴/۹۳/۶-۲/۳-گروه خدمات

۶/۱۰/۷۴/۴۱۰/۳۹/۳۶/۲-بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۶/۱۱/۳۵/۷۸/۳۱۱/۲۶/۷-حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۰/۱۱/۷-۱/۰۰/۸۲/۸۳/۲خدمات موسسات پولي و مالي            
۰/۵۱/۰۳/۴۳/۵۱/۸-۰/۸خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۱/۵۲/۰-۲/۸۱۰/۳۳/۶-۱/۲خدمات عمومي                               
۰/۴۴/۳۷/۰۰/۱-۱۰/۱-۴/۴-خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۰/۴۱/۷-۲/۰۰/۷۳/۳۳/۳كارمزد احتسابي

۱/۶۷/۵۱۲/۹۱۶/۸۱۲/۹۱۲/۵-توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۱/۸۳/۹۵/۴۵/۶۳/۳-۳/۱-توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

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

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۵

درصد -* رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي



مقدماتی
۱۳۹۴
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۰/۳۰/۲۰/۵۰/۴۰/۰۰/۳گروه كشاورزي
۱/۱۹/۰۹/۶۱۲/۳۸/۳۹/۸گروه نفت

۱/۳۰/۸۱/۱۱/۷۰/۶-۱/۷-گروه صنايع و معادن
۰/۱۰/۰۰/۱۰/۱۰/۰-۰/۱-معدن                                              

۰/۶۰/۲۰/۶۱/۴۱/۲۰/۸- صنعت                                              
۰/۲۰/۱۰/۴۰/۵۰/۸۰/۵برق ، گاز و آب                                

۰/۸-۰/۴-۰/۹-۰/۲-۱/۵-۱/۲-ساختمان                                        
۰/۴۲/۱۳/۲۲/۸۱/۹-۱/۲-گروه خدمات

۰/۷۰/۱۰/۵۱/۲۱/۱۰/۷-بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۰/۶۰/۱۰/۵۰/۹۱/۲۰/۷-حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۰/۰۰/۰۰/۱۰/۱۰/۰۰/۱خدمات موسسات پولي و مالي            
۰/۱۰/۲۰/۵۰/۵۰/۳-۰/۱خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۰/۲۰/۲-۰/۲۰/۸۰/۳-۰/۱خدمات عمومي                               
۰/۳۰/۰۰/۱۰/۲۰/۰-۰/۱-خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۰/۱۰/۰۰/۱۰/۱۰/۰۰/۰كارمزد احتسابي

۱/۶۷/۵۱۲/۹۱۶/۸۱۲/۹۱۲/۵-توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

درصد - سهم فعاليتهاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۵



مقدماتی
۱۳۹۴
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۵۷۴۱۱۲۲۱۵۳۵۵۰۱۱۵۸۹۰۲۷۱۶۳۸۶۵۳۱۷۳۱۵۹۱۶۴۹۴۷۷۲هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۱۴۴۹۰۵۹۳۱۳۸۹۴۴۹۵۵۳۳۳۸۲۳۳۱۵۶۰۲۹۹۱۷۵۲۰۵۷هزينه های مصرفی بخش دولتی

۲۵۹۳۷۶۵۴۵۷۱۲۷۷۴۴۴۹۲۶۰۲۹۹۵۸۵۹۱۳۱۲۶۶۳۷۴۴تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۹۳۸۲۰۱۲۲۴۳۹۴۲۴۲۹۶۱۲۵۵۳۴۹۳۰۱۳۴۸۱۰۲۴۰۵۲   ماشين آالت

۱۶۵۵۵۶۴۲۳۲۷۳۳۵۰۱۵۳۱۳۴۷۶۴۶۵۵۷۷۸۳۱۶۳۹۶۹۲   ساختمان
۱۵۷۶۶۳۴۴۹۳۷۷۰۷۱۸۷۳۱۶۱۵۵۰۰۲۰۳۱۰۷۲۰۳۱۱۰۹تغيير در موجودي انبار**

۴۵۷۳۷۱۸۹۷۲۰۹۵۷۷-۵۳۵۸۶۱۱۹۶۴۲۲۲۶۱۱خالص صادرات کاالها و خدمات
۲۲۵۳۵۴۳۶۶۰۰۴۸۶۶۴۴۶۳۷۶۸۸۵۸۸۵۳۰۴۳۲۹۴۶۴۱۲   صادرات کاالها و خدمات
۲۱۹۹۹۵۷۵۴۰۴۰۶۶۴۱۸۵۲۷۷۳۴۳۱۷۸۱۱۴۶۲۷۳۶۸۳۴   واردات کاالها و خدمات

۱۱۴۱۴۱۶۷۲۹۱۹۹۳۴۳۵۷۰۳۹۵۳۲۳۴۹۰۶۳۴۲۶۰۲۴۱۳۱۵۱۲۵۹توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

** شامل اشتباهات آماري است.

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

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۵



مقدماتی
۱۳۹۴
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۷/۶۷/۷۱۰/۷۱۶/۴۱۷/۶۱۳/۱هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۲۲/۴۳/۴۴۸/۷۲۵/۵۱۰/۴۲۰/۹هزينه های مصرفی بخش دولتی

۱/۷۱۴/۹۲/۷-۱۳/۵۵/۷-۱۳/۶-تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۱۱/۹۴/۳۵/۴۱۵/۳۱۱/۲۹/۲-   ماشين آالت

۱/۰-۱۱/۳۱۷/۰-۲۵/۸۵/۹-۱۴/۵-   ساختمان
تغيير در موجودي انبار

خالص صادرات کاالها و خدمات
۱۵/۴۱۳/۹۲۵/۷۲۳/۶۶۲/۹۳۰/۷-   صادرات کاالها و خدمات
۱۱/۰۳/۸۱۵/۸۴۵/۴۳۱/۷۲۴/۴-   واردات کاالها و خدمات

۰/۹۵/۳۱۲/۵۱۸/۴۲۵/۳۱۵/۲-توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۵

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



مقدماتی
۱۳۹۴
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۵۰/۳۵۲/۶۴۴/۵۵۰/۷۵۰/۵۴۹/۴هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۱۲/۷۱۰/۸۱۳/۹۱۱/۸۱۶/۴۱۳/۳هزينه های مصرفی بخش دولتی

۲۲/۷۱۵/۷۲۰/۹۱۸/۶۲۵/۱۲۰/۳تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۸/۲۷/۷۶/۸۷/۹۸/۸۷/۸   ماشين آالت

۱۴/۵۸/۰۱۴/۰۱۰/۷۱۶/۳۱۲/۵   ساختمان
۱۳/۸۱۶/۹۲۰/۱۱۹/۰۵/۹۱۵/۴تغيير در موجودي انبار**

۰/۱۲/۱۱/۶-۰/۵۴/۱۰/۶خالص صادرات کاالها و خدمات
۱۹/۷۲۲/۶۱۸/۶۲۳/۸۲۴/۹۲۲/۴   صادرات کاالها و خدمات
۱۹/۳۱۸/۵۱۸/۰۲۳/۹۲۲/۸۲۰/۸   واردات کاالها و خدمات

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

** شامل اشتباهات آماري است.

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

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۵



مقدماتی
۱۳۹۴
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۲۶۲۳۰۰۸۶۷۰۲۳۴۶۷۴۲۶۳۶۸۱۴۲۲۶۹۶۸۵۳۲۷۲۲۷۷۲هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۶۴۶۲۸۲۱۳۹۸۲۰۱۶۷۱۹۹۱۴۰۸۳۵۲۲۲۵۹۸۶۷۰۴۵۳هزينه های مصرفی بخش دولتی

۱۲۱۲۸۵۸۲۰۱۹۱۷۳۴۲۱۳۷۲۵۸۹۵۹۳۶۴۶۹۷۱۱۶۷۷۱۰تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۳۴۱۸۲۴۷۶۹۱۷۸۸۷۵۳۸۹۳۵۰۱۰۵۸۷۷۳۶۰۸۹۷   ماشين آالت

۸۷۱۰۳۴۱۲۵۰۰۰۲۵۳۳۸۴۱۶۹۶۰۸۲۵۸۸۲۰۸۰۶۸۱۳   ساختمان
۷۵۰۳۶۲۲۳۶۸۶۹۲۹۱۱۱۳۲۶۱۵۹۱۱۴۶۶۱۹۹۳۶۱۹۱تغيير در موجودي انبار**

۸۶۶۵۲۹۳۷۱۸۵۳۳۵۶۱۷۴۳۵۶۶۵۳۳۳۴۲۷۶۱۴۱۸۹۵۵خالص صادرات کاالها و خدمات
۱۴۱۸۳۳۹۴۹۳۶۱۲۴۹۳۹۴۰۵۱۹۹۲۲۴۹۷۱۶۵۲۰۰۴۶۳۸   صادرات کاالها و خدمات
۵۵۱۸۰۹۱۲۱۷۵۹۱۳۷۷۶۶۱۶۳۲۶۹۱۶۲۸۸۹۵۸۵۶۸۳   واردات کاالها و خدمات

۶۰۹۹۰۳۹۱۶۲۰۶۹۲۱۸۳۰۸۸۷۱۶۹۹۴۵۹۱۷۶۵۰۴۳۶۹۱۶۰۸۱توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

** شامل اشتباهات آماري است.

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

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۵



مقدماتی
۱۳۹۴
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۳/۵۰/۷۱/۷۶/۷۶/۲۳/۸-هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۱/۳۱۲/۲۵/۴۰/۳۳/۷-۴/۸هزينه های مصرفی بخش دولتی

۳/۷-۹/۵۳/۱-۱۶/۳۳/۱-۱۲/۰-تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۱۵/۲۲/۶۳/۴۱۰/۹۵/۴۵/۶-   ماشين آالت

۷/۴-۱۷/۵۲/۲-۲۴/۸۳/۰-۱۰/۷-   ساختمان
تغيير در موجودي انبار

خالص صادرات کاالها و خدمات
۱۲/۱۵۰/۷۴۸/۶۳۷/۴۳۰/۸۴۱/۳   صادرات کاالها و خدمات
۷/۲۳/۵۲۲/۰۶/۰۶/۱-۲۰/۲-   واردات کاالها و خدمات

۱/۳۹/۰۱۱/۷۱۷/۱۱۶/۰۱۳/۴-توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

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

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۵
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