
 
 

 کل اقتصادي مديريت
      ۲۳/٠٣/١٣٩٧ 

 يبسمه تعال
 

 تحوالت اقتصادي ايران در بخش واقعي گزارشخالصه 

 )۱۳۹۰به قيمت های ثابت(  ١٣٩۶سال 
 

 

ناخـالص  مقدماتي انجام شده در خصـوص توليـد   برآوردهاي داده هاي حاصل از منابع آماري و بر اساس 
بـه قيمـت پايـه و بـه      ، توليـد ناخـالص داخلـي    1396اسـت كـه در سـال    ، نتايج اوليه نشان دهنـدة آن  كشور داخلي

ميليـارد ريـال در سـال    هـزار    8/6940 بـه  1395ميليارد ريال در سال هزار  1/6691 از )1390سال  ثابت هاي قيمت(
هـاي اقتصـادي    نتايج مقدماتي حاصل از بررسـي رونـد تحـوالت ارزش افـزودة فعاليـت     .  افزايش يافته است 1396
 .مي باشد 1396درصدي براي سال  7/3 كي از برآورد رشد اقتصاديحا

اي  اي كـه در خصـوص اقـالم هزينـه     از سوي ديگر در سمت تقاضاي اقتصاد و بر اساس برآوردهاي اوليـه 
اقتصاد همچون مخارج مصرف نهـائي خصوصـي، مخـارج مصـرف نهـائي بخـش دولتـي ، تشـكيل سـرمايه ثابـت           

به عمـل آمـده اسـت، رشـد اقـالم هزينـه اي فـوق الـذكر بـه ترتيـب                   1396ر سال ناخالص و صادرات و واردات د
در مجمـوع، رشـد هزينـه ناخـالص     . درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مي باشـند   4/13و  8/1،  4/1،  9/3،  5/2

 .درصد افزايش يافته است 8/3نسبت به دوره مشابه سال قبل  1396داخلي به قيمت بازار در سال 
مقدماتي بوده و در  1396الزم به ذكر است كه محاسبات انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادي سال 

 .معرض تجديد نظر قرار دارد

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

 1396 سال  1395 سال ۱۳۹۰هاي ثابت سال  به قيمت

 2/3 2/4 ارزش افزوده گروه كشاورزي

 9/0 6/61 ارزش افزوده گروه نفت

 1/5 2/2 ارزش افزوده گروه صنايع و معادن

 4/4 6/3 ارزش افزوده گروه خدمات

 ۷/۳ ۵/۱۲ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 5/2 8/3 مخارج مصرف نهايي بخش خصوصي

 9/3 7/3 مخارج مصرف نهايي بخش دولتي

 4/1 -7/3 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

 8/1 3/41 صادرات كاالها و خدمات

 4/13 1/6 واردات كاالها و خدمات

 ۸/۳ ۴/۱۳ قيمت بازار داخلي به هزينه ناخالص
 



 
 

 
 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 معاونت اقتصادی
 مديريت کل اقتصادی

 
 
 
 
 
 

 تحوالت اقتصادي ايران در بخش واقعي گزارش
 ١٣٩٦ سال

 )١٣٩٠ثابت به قيمت های( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اداره حسابهای اقتصادی
 ۱۳۹۷ خرداد ماه
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 يبسمه تعال
 تحوالت اقتصادي ايران در بخش واقعي گزارش
)١٣٩٠ سال به قيمت های ثابت(  ١٣٩٦ سال  

 
 از  1390سـال   ثابـت  هـاي  توليد ناخالص داخلـي كشـور بـه قيمـت پايـه و بـه قيمـت        ،بر اساس برآوردهاي اوليه 

 نـرخ رشـد   گويايافزايش يافته  و 1396در سال  ميليارد ريالر هزا   8/6940 به 1395در سال  ميليارد ريالار هز  1/6691
با توجـه بـه وضـعيت كلـي اقتصـاد در سـال        .ي مذكور مي باشددرصد طي دوره زمان  7/3ميزان  الص داخلي بهتوليد ناخ

وليـد  ت قبـل بـا افـزايش    نسـبت بـه دوره مشـابه سـال      1396اقتصاد ايران در سال دهد كه محاسبات فصلي نشان مي، 1395
  .است مواجه بوده ناخالص داخلي

 درصد -١يقتصادا يها بر حسب فعاليت يرشد توليد ناخالص داخل
 

 ١٣٩٠هاي ثابت سال  به قيمت
1395 1396 
 سال فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول سال

 ٢/٣ ١/٢ ٠/٤ ٣/٣ ٢/٢ ٢/٤ گروه کشاورزي
 ٩/٠ -٢/٤ -٣/٣ ٧/٥ ٩/٥ ٦/٦١ گروه نفت

 ١/٥ ٥/٥ ٥/٤ ٥/٥ ٦/٤ ٢/٢ گروه صنايع و معادن
 ٩/٢ ٥/٥ ٨/٠ ٥/١ ٧/٣ ١/٢ معدن     
 ٣/٥ ٤/٥ ٤/٤ ٤/٦ ٠/٥ ٩/٦ نعتص     
 ٥/٧ ٤/٨ ١/٧ ٣/٦ ٣/٨ ٨/٦ برق،گاز و آب     
 ٢/١ ٠/٢ ٤/١ ١/٣ -٥/٣ -١/١٣ ساختمان     

 ٤/٤ ٤/٤ ٠/٤ ٨/٤ ٣/٤ ۶/۳ گروه خدمات
 ٧/٤ ٤/٤ ٦/٢ ٧/٥ ٦/٦ ٢/٦ بازرگاني، رستوران و هتلداري     
 ١/٧ ١/٨ ٤/٦ ٠/٨ ٦/٥ ٧/٦ حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات     
 ٣/٣ ٤/٣ ٥/٣ ٥/٣ ٦/٢ ٧/١ خدمات موسسات پولي و مالي     
 ٢/٤ ٧/٤ ٩/٣ ٢/٤ ٠/٤ ٨/١ خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي     
 ٤/٤ ٦/٢ ٢/٨ ٧/٤ ٢/٣ ٠/٢ خدمات عمومي     
 -٨/٣ -٩/١ -٢/٨ -٣/٣ -٧/١ ١/٠ خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي     

       :كسر ميشود 
 ٥/٢ ١/٣ ٣/٢ ٦/٢ ۰/۲ ٧/١ كارمزد احتسابي     

 ٧/٣ ٧/٢ ٤/٢ ١/٥ ٦/٤ ٥/١٢ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 ٦/٤ ٨/٤ ٢/٤ ٩/٤ ٣/٤ ٣/٣ )بدون نفت ( توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 
 .نرخ رشد عبارت است از درصد تغيير رقم دوره جاري نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل. 1

                                                           
 صل از محاسبات فصلي تنظيم شده و در معرض تجديد نظر قرار داردگزارش حاضر بر اساس برآوردهاي اوليه حا. 



 ٢

افـزايش نـرخ   كـه علـت عمـده    دهدنشان مـي   1396در سال  هاي مختلف اقتصادي برآورد ارزش افزوده فعاليت
 ، "حمــل و نقــل، انبــارداري و ارتباطــات" هــاي فعاليــتارزش افــزوده  افــزايش را بايــد در ناخــالص داخلــي توليــدرشــد 

 "برق، گاز و آب" و "وران و هتلداريبازرگاني، رست" ،"اي و تخصصي خدمات مستغالت و خدمات حرفه" ، "صنعت"
درصدي توليد ناخالص داخلي  7/3چنانكه سهم ارزش افزوده هر يك از فعاليت هاي مذكور در نرخ رشد  .نمودجستجو 

 .واحد درصد برآورد شده است 5/0 و 5/0، 6/0، 6/0، 7/0به ترتيب  1396طي سال 
 ـ درصدهاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي  سهم فعاليت

 

 ١٣٩٠هاي ثابت سال  به قيمت
1395 1396 
 سال فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول سال

 2/0 0/0 3/0 4/0 1/0 3/0 گروه كشاورزي

 2/0 -0/1 -8/0 2/1 3/1 8/9 گروه نفت

 2/1 4/1 1/1 3/1 0/1 6/0 گروه صنايع و معادن

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 معدن     

 6/0 7/0 5/0 7/0 6/0 8/0 صنعت     

 5/0 6/0 5/0 4/0 6/0 5/0 برق،گاز و آب     

 1/0 1/0 1/0 2/0 -1/0 -8/0 ساختمان     

 2/2 4/2 0/2 2/2 2/2 9/1 گروه خدمات

 5/0 5/0 3/0 5/0 7/0 7/0 بازرگاني، رستوران و هتلداري     

 7/0 8/0 6/0 7/0 5/0 7/0 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات     

 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 خدمات موسسات پولي و مالي     

 6/0 6/0 5/0 6/0 7/0 3/0 خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي     

 4/0 3/0 6/0 4/0 2/0 2/0 خدمات عمومي     

 -1/0 -1/0 -2/0 -1/0 0/0 0/0 خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي     

     :كسر ميشود 
 

 
 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 0/0 رمزد احتسابيكا     

 7/3 7/2 4/2 1/5 6/4 5/12 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 
ميليـارد ريـال    هـزار    0/456به ميزان   1390ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمت هاي ثابت سال  1396در سال           

برآوردهاي انجـام شـده در ايـن زمينـه     . افزايش نشان مي دهد درصد 2/3برآورد گرديدكه نسبت به دوره مشابه سال قبل 
و   -7/0نسبت به دوره مشـابه سـال قبـل بـه ترتيـب       1396حاكي از آن است كه توليد محصوالت زراعي و باغي در سال 

 . يافته است تغييردرصد  6/4درصد و توليد محصوالت اصلي دامي  6/4



 ٣

 9/1538بـه ميـزان    1390به قيمت هاي ثابت سال  1396فزوده گروه نفت در سال بر اساس محاسبات اوليه، ارزش ا          
نتـايج حاصـل از   . درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل مـي باشـد   9/0ميليارد ريال برآورد گرديدكه گوياي رشد  هزار

طي دوره زماني مورد  نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه افزايشكه محاسبات مقدماتي در اين زمينه نشان دهنده آن است 
و توليـد گـاز    فرآورده هاي پااليشـگاهي  توليد ،گازي ميعاناتتوليد نفت خام، توليد رشد  هاي نرخ افزايش، ناشي از نظر
 . نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است بيعيط

گرديـد كـه در مقايسـه بـا دوره     برخوردار صـد در 1/5 نرخ رشدي معـادل  از 1396در سال گروه صنايع و معادن 
 يدرصـد  7/3نـرخ رشـد    واحـد درصـد از    2/1 واحد درصد افزايش يافته و در نتيجه سـهمي معـادل   9/2مشابه سال قبل 

، "صـنعت " هـاي  بخـش  ، ارزش افـزودة گـروه ايـن   در. بـه خـود اختصـاص داده اسـت    دوره مورد بررسي  طياقتصاد را 
 .ي مواجه بوده انددرصد  5/7و   2/1،  9/2 ، 3/5 رشدهاي نرخ به ترتيب با  "، گاز و آببرق "و  "ساختمان"، "معدن"

هـاي جـاري طـي    گذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمتدر بخش ساختمان، ارزش سرمايه
متنـاظر و تعـديل   با اعمال شاخص هـاي قيمـت     .درصد افزايش يافته است 9/14نسبت به دوره مشابه سال قبل  1396سال 

درصـد   4/1  معـادل  1390رقم مذكور، نرخ رشد ارزش افزوده سـاختمان بخـش خصوصـي بـه قيمـت هـاي ثابـت سـال         
دولتي، نرخ رشد بخش در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز با در نظرگرفتن ارزش افزوده ساختمان . برآوردگرديده است

 .شود درصد برآورد مي 2/1 در حدود 1390بخش ساختمان به قيمت هاي ثابت سال 

ي برخوردارگرديـد و سـهم آن از رشـد    درصـد  4/4از نرخ رشد  1396نيز در سال گروه خدمات ارزش افزوده  
 .واحد درصد رسيد 2/2درصدي توليد ناخالص داخلي به  7/3

  1396سـال   در "خـدمات "و  "صـنايع و معـادن  " ،"نفـت  " ،"كشـاورزي "هـاي  ضمني گروه نرخ رشد شاخص
شـاخص ضـمني     بـه عـالوه،  . درصد بوده است  8/9و  2/10،  9/26،  3/11معادل  تيبرته ببت به دوره مشابه سال قبل نس
 و 2/12 داراي رشـد  ترتيـب  طي دوره زماني مزبور بـه  نيز  "توليد ناخالص داخلي بدون نفت"و  "توليد ناخالص داخلي"
 .ي بوده انددرصد 7/9

        1396خلـي بـر حسـب اقـالم هزينـه نهـايي داللـت بـرآن داردكـه در سـال           برآورد حاصـل از توليـد ناخـالص دا   
ناخـالص بـه    تشـكيل سـرمايه ثابـت    تـي و دول نهايي بخـش  هزينه هاي مصرف ،خصوصي نهايي بخش هاي مصرف هزينه

 .درصدي برخوردار بوده اند 4/1و  9/3،  5/2هاي رشد  ، به ترتيب از نرخ1390قيمت هاي ثابت سال 

 



 ٤

 ليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي ـ درصدرشد تو 
 

 ١٣٩٠هاي ثابت سال  به قيمت
1395 1396 
 سال فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول سال

۸/۳۷/۵ مصرف خصوصي  ۸/۴  ۵/۱-  ۰/۱  ۵/۲  
۷/۳ مصرف دولتي  ۶/۲  ۱/۴  ۷/۷  ۱/۲  ۹/۳  

-۷/۳ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص  ۸/۱-  ۴/۱  ۱/۴  ۲/۱  ۴/۱  
6/5 ماشين آالت       7/0-  6/0-  6/4  5/5  5/2  
-4/7 ساختمان       5/2-  1/2  8/3  6/0-  9/0  

     تغيير در موجودي انبار
     خالص صادرات كاالها و خدمات

۳/۴۱ صادرات كاالها و خدمات       ۳/۱  ۰/۶  ۰/۹-  ۵/۹  ۸/۱  
۱/۶ واردات كاالها و خدمات        ۴/۱۶  ۲/۱۰  ۲/۶  ۱/۲۱  ۴/۱۳  

۴/۱۳ توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار  ۵/۳  ۱/۶  ۴/۲  ۹/۲  ۸/۳  
 

درصـد افـزايش يافتـه     5/2به ميزان  1396بر اساس برآوردهاي مقدماني، مصرف نهايي بخش خصوصي در سال 
 .درصد رسيده است 9/3نسبت به دوره مشابه سال قبل به  1396مخارج مصرف نهائي بخش دولت نيز در سال . است

نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده افزايش تشكيل سرمايه ثابـت ناخـالص    1396ت مقدماتي سال محاسبا
.        آالت اســت متشـكل از دو بخــش ســاختمان و ماشــين  ثابــت ناخــالص تشــكيل ســرمايه. درصــد مــي باشـد  4/1بـه ميــزان  

درصـد و تشـكيل سـرمايه ثابـت      9/0ال قبـل  نسبت به دوره مشابه س 1396تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ساختمان در سال 
افـزايش نـرخ   . اند درصد افزايش يافته 5/2ناخالص ماشين آالت نيز طي دوره زماني مذكور نسبت به دوره مشابه سال قبل 

رشد تشكيل سرمايه در بخش ماشين آالت ناشي از افزايش همزمان واردات كاالهاي سرمايه اي و ماشين آالت از محـل  
 .است توليد داخلي

    1396 در حوزه تجارت خارجي و بر اساس برآوردهاي اوليه، صادرات و واردات كاالهـا و خـدمات طـي سـال     
درصـدي   4/13و  8/1هـاي رشـد    و نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل بـه ترتيـب از نـرخ        ) 1390به قيمت هاي ثابت سـال (

 .اند برخوردار بوده

 



مقدماتی
۱۳۹۵
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۱۲۶۷۴۳۵۳۱۴۷۴۸۷۲۳۱۳۷۳۶۵۶۹۶۵۱۴۵۰۱۴۵۵۰۳۱گروه كشاورزي
۱۵۶۴۱۲۷۴۵۵۶۱۶۴۸۳۰۹۹۵۱۸۸۲۵۵۴۶۲۷۴۲۰۰۳۸۱۴گروه نفت

۲۸۸۸۹۰۵۷۰۴۸۱۱۸۸۷۲۷۷۸۰۷۰۱۲۹۴۴۱۰۲۳۳۴۳۲۰۳گروه صنايع و معادن
۸۶۷۲۱۲۲۷۸۳۲۵۰۳۸۲۶۵۰۰۲۹۴۵۴۱۰۳۷۷۶معدن                                              

۱۵۶۴۴۱۶۴۰۳۴۱۳۴۵۶۶۵۹۴۶۱۶۳۲۵۱۵۴۷۰۱۸۳۷۱۷۴ صنعت                                              
۵۷۶۲۶۶۱۵۷۴۵۹۱۷۰۳۳۱۱۵۲۷۶۱۱۶۱۱۹۲۶۴۱۷۴۳برق ، گاز و آب                                

۶۶۱۵۰۲۱۲۱۱۵۷۲۳۵۲۴۹۱۶۶۱۱۹۲۳۷۹۸۵۷۶۰۵۱۰ساختمان                                        
۷۲۶۴۶۹۸۱۸۸۶۲۲۵۲۰۶۹۲۶۳۲۰۴۴۳۱۴۲۳۲۵۱۷۹۸۳۲۴۹۸۱گروه خدمات

۱۶۹۰۳۸۳۴۴۴۰۵۷۴۶۲۶۸۵۴۹۰۳۲۶۵۴۵۷۲۷۱۹۴۲۷۹۴بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۱۳۳۸۰۲۳۳۳۱۹۶۵۳۸۳۰۱۹۳۸۷۰۳۴۴۱۷۴۴۹۱۵۱۹۴۶۷حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۳۹۶۱۳۶۱۱۷۵۴۰۱۲۴۱۰۰۱۱۳۸۹۳۱۲۶۶۳۵۴۸۲۱۶۸خدمات موسسات پولي و مالي            
۱۸۴۵۳۷۱۵۴۲۳۰۰۵۱۲۱۹۹۵۱۶۱۳۶۵۱۳۱۰۳۲۰۸۳۷۳۹خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۱۴۸۴۹۵۰۳۲۷۲۶۶۴۵۲۳۹۱۴۰۶۲۲۸۵۶۶۲۶۹۱۷۵۲۱۵۴خدمات عمومي                               
۵۰۹۸۳۶۱۲۳۰۹۸۱۳۴۸۶۹۱۳۰۶۹۷۱۵۵۹۹۷۵۴۴۶۶۱خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۲۶۲۳۱۵۷۹۵۲۸۸۰۹۳۴۷۵۸۵۲۸۳۶۱۴۳۱۹۹۲۹كارمزد احتسابي

۱۲۷۲۲۸۵۰۳۲۸۱۸۷۳۴۰۸۱۸۴۳۳۶۵۹۹۹۴۳۷۸۳۳۹۱۱۴۸۰۷۱۰۱توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۱۱۱۵۸۷۲۳۲۸۲۶۲۵۷۳۵۹۸۷۴۴۳۱۴۱۱۶۹۳۲۳۷۱۱۷۱۲۸۰۳۲۸۷توليد 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
۱۳۹۶



مقدماتی
۱۳۹۵
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۵/۹۱۰/۶۱۵/۴۱۷/۶۱۴/۳۱۴/۸گروه كشاورزي
۵۰/۳۲۸/۴۳۰/۱۲۷/۸۲۶/۵۲۸/۱گروه نفت

۶/۱۱۳/۲۱۶/۵۱۵/۷۱۷/۰۱۵/۷گروه صنايع و معادن
۶/۵۱۴/۵۲۰/۷۱۷/۸۲۴/۸۱۹/۷معدن                                              

۱۰/۸۱۴/۴۱۷/۴۱۷/۵۱۹/۹۱۷/۴ صنعت                                              
۸/۴۱۵/۷۱۱/۶۹/۶۸/۸۱۱/۴برق ، گاز و آب                                

۵/۱۶/۳۱۷/۹۱۶/۳۱۶/۱۱۵/۰-ساختمان                                        
۱۳/۸۱۵/۰۱۲/۴۱۴/۸۱۶/۰۱۴/۶گروه خدمات

۱۲/۷۱۶/۳۱۵/۲۱۳/۱۱۵/۳۱۴/۹بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۹/۵۱۰/۳۱۴/۹۱۲/۷۱۵/۹۱۳/۶حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۲۳/۶۲۲/۲۲۱/۹۲۱/۵۲۱/۲۲۱/۷خدمات موسسات پولي و مالي            
۱۲/۰۱۲/۱۱۲/۱۱۲/۹۱۴/۶۱۲/۹خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۱۸/۹۲۲/۹۷/۷۲۵/۴۱۹/۳۱۸/۰خدمات عمومي                               
۱۵/۱۱۱/۲۶/۸۰/۹۸/۸۶/۸خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۲۳/۶۲۲/۵۲۲/۳۲۰/۸۲۲/۱۲۲/۰كارمزد احتسابي

۱۴/۳۱۵/۷۱۵/۵۱۶/۸۱۷/۵۱۶/۴توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۱۰/۶۱۳/۹۱۳/۸۱۵/۲۱۶/۱۱۴/۷توليد 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.

درصد -* رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۶



مقدماتی
۱۳۹۵
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۱۰/۰۹/۶۱۷/۷۱۰/۰۱/۴۹/۸گروه كشاورزي
۱۲/۳۱۳/۹۱۱/۸۱۴/۲۱۴/۴۱۳/۵گروه نفت

۲۲/۷۲۱/۵۲۱/۷۲۲/۰۲۵/۰۲۲/۶گروه صنايع و معادن
۰/۷۰/۷۰/۶۰/۷۰/۸۰/۷معدن                                              

۱۲/۳۱۲/۳۱۱/۲۱۲/۶۱۳/۶۱۲/۴ صنعت                                              
۴/۵۴/۸۴/۲۴/۲۴/۳۴/۳برق ، گاز و آب                                

۵/۲۳/۷۵/۸۴/۵۶/۳۵/۱ساختمان                                        
۵۷/۱۵۷/۵۵۰/۷۵۵/۹۶۱/۵۵۶/۲گروه خدمات

۱۳/۳۱۳/۵۱۱/۳۱۳/۴۱۴/۴۱۳/۱بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۱۰/۵۱۰/۱۹/۴۱۰/۶۱۱/۰۱۰/۳حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۳/۱۳/۶۳/۰۳/۱۳/۳۳/۳خدمات موسسات پولي و مالي            
۱۴/۵۱۶/۵۱۲/۵۱۴/۱۱۳/۶۱۴/۱خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۱۱/۷۱۰/۰۱۱/۱۱۱/۱۱۵/۰۱۱/۸خدمات عمومي                               
۴/۰۳/۸۳/۳۳/۶۴/۱۳/۷خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۲/۱۲/۴۲/۰۲/۱۲/۲۲/۲كارمزد احتسابي

۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۸۷/۷۸۶/۱۸۸/۲۸۵/۸۸۵/۶۸۶/۵توليد 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
۱۳۹۶

درصد -* سهم توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي



مقدماتی
۱۳۹۵
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۴۴۱۹۷۲۱۰۲۷۵۳۲۲۶۰۰۴۱۱۱۷۳۷۱۵۵۲۴۴۵۶۰۱۸گروه كشاورزي
۱۵۲۴۴۷۳۳۸۱۳۳۴۴۰۹۷۷۳۳۸۲۷۶۶۳۶۵۰۷۰۱۵۳۸۹۴۳گروه نفت

۱۵۷۹۷۸۶۳۶۹۹۰۷۴۴۵۲۳۳۴۰۱۴۵۵۴۴۳۰۰۵۱۶۵۹۶۰۰گروه صنايع و معادن
۵۱۲۹۹۱۲۰۴۹۱۲۶۳۴۱۳۴۶۷۱۴۶۳۲۵۲۷۸۲معدن                                              

۷۸۱۰۴۳۱۸۷۴۷۴۲۱۱۳۴۶۲۰۵۷۷۶۲۱۷۹۱۳۸۲۲۵۰۹ صنعت                                              
۴۴۳۹۸۴۱۱۴۴۳۹۱۲۴۷۰۲۱۱۵۵۲۷۱۲۲۵۸۵۴۷۷۲۵۴برق ، گاز و آب                                

۳۰۳۴۶۱۵۵۹۴۵۹۶۵۵۰۶۶۶۸۵۸۷۸۷۵۳۰۷۰۵۵ساختمان                                        
۳۳۱۶۴۱۶۸۳۵۰۱۲۸۶۶۸۴۸۸۳۳۹۸۵۹۲۶۳۲۲۳۴۶۲۱۶۶گروه خدمات

۷۲۷۵۴۶۱۸۱۲۷۸۱۸۴۹۸۹۱۹۰۱۰۹۲۰۵۶۵۴۷۶۲۰۲۹بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۶۴۲۸۶۱۱۵۸۳۷۲۱۷۳۶۱۸۱۷۲۰۴۶۱۸۴۲۱۶۶۸۸۲۵۱حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۲۴۷۶۸۸۵۹۰۹۷۶۵۰۶۲۶۳۵۶۴۶۸۰۱۸۲۵۵۷۴۱خدمات موسسات پولي و مالي            
۹۴۵۶۳۲۲۶۷۶۶۱۲۴۷۵۳۸۲۳۹۲۷۴۲۳۰۸۷۶۹۸۵۳۴۸خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۵۶۹۱۵۶۱۲۶۸۴۱۱۵۰۹۲۰۱۲۷۳۰۰۱۸۹۱۳۸۵۹۴۱۹۹خدمات عمومي                               
۱۸۳۵۳۲۴۱۷۶۳۴۴۷۲۲۴۱۶۹۳۴۸۴۱۹۱۷۶۵۹۷خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۱۷۱۵۳۹۴۱۲۵۲۴۳۹۴۲۴۴۱۰۹۴۶۵۹۰۱۷۵۸۹۳كارمزد احتسابي

۶۶۹۱۱۰۹۱۶۴۷۷۵۴۱۹۰۳۹۱۶۱۶۸۵۸۳۴۱۷۰۳۳۳۰۶۹۴۰۸۳۴توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۵۱۶۶۶۳۶۱۲۶۶۴۲۰۱۴۹۴۱۴۳۱۳۰۳۰۶۸۱۳۳۸۲۶۰۵۴۰۱۸۹۱توليد 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
۱۳۹۶

ميليارد ريال - * توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي



مقدماتی
۱۳۹۵
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۴/۲۲/۲۳/۳۴/۰۲/۱۳/۲گروه كشاورزي
۴/۲۰/۹-۳/۳-۶۱/۶۵/۹۵/۷گروه نفت

۲/۲۴/۶۵/۵۴/۵۵/۵۵/۱گروه صنايع و معادن
۲/۱۳/۷۱/۵۰/۸۵/۵۲/۹معدن                                              

۶/۹۵/۰۶/۴۴/۴۵/۴۵/۳ صنعت                                              
۶/۸۸/۳۶/۳۷/۱۸/۴۷/۵برق ، گاز و آب                                

۳/۵۳/۱۱/۴۲/۰۱/۲-۱۳/۱-ساختمان                                        
۳/۶۴/۳۴/۸۴/۰۴/۴۴/۴گروه خدمات

۶/۲۶/۶۵/۷۲/۶۴/۴۴/۷بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۶/۷۵/۶۸/۰۶/۴۸/۱۷/۱حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۱/۷۲/۶۳/۵۳/۵۳/۴۳/۳خدمات موسسات پولي و مالي            
۱/۸۴/۰۴/۲۳/۹۴/۷۴/۲خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۲/۰۳/۲۴/۷۸/۲۲/۶۴/۴خدمات عمومي                               
۳/۸-۱/۹-۸/۲-۳/۳-۱/۷-۰/۱خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۱/۷۲/۰۲/۶۲/۳۳/۱۲/۵كارمزد احتسابي

۱۲/۵۴/۶۵/۱۲/۴۲/۷۳/۷توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۳/۳۴/۳۴/۹۴/۲۴/۸۴/۶توليد 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.

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۶

درصد -* رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي



مقدماتی
۱۳۹۵
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۰/۳۰/۱۰/۴۰/۳۰/۰۰/۲گروه كشاورزي
۱/۰۰/۲-۰/۸-۹/۸۱/۳۱/۲گروه نفت

۰/۶۱/۰۱/۳۱/۱۱/۴۱/۲گروه صنايع و معادن
۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰معدن                                              

۰/۸۰/۶۰/۷۰/۵۰/۷۰/۶ صنعت                                              
۰/۵۰/۶۰/۴۰/۵۰/۶۰/۵برق ، گاز و آب                                

۰/۱۰/۲۰/۱۰/۱۰/۱-۰/۸-ساختمان                                        
۱/۹۲/۲۲/۲۲/۰۲/۴۲/۲گروه خدمات

۰/۷۰/۷۰/۵۰/۳۰/۵۰/۵بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۰/۷۰/۵۰/۷۰/۶۰/۸۰/۷حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱خدمات موسسات پولي و مالي            
۰/۳۰/۷۰/۶۰/۵۰/۶۰/۶خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۰/۲۰/۲۰/۴۰/۶۰/۳۰/۴خدمات عمومي                               
۰/۱-۰/۱-۰/۲-۰/۱-۰/۰۰/۰خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۰/۰۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱كارمزد احتسابي

۱۲/۵۴/۶۵/۱۲/۴۲/۷۳/۷توليد 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.

درصد - سهم فعاليتهاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۶



مقدماتی
۱۳۹۵
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۶۴۹۴۷۷۲۱۸۰۸۶۵۶۱۸۱۲۰۸۷۱۷۶۵۵۲۱۱۹۰۸۱۳۷۷۲۹۴۴۰۱هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۱۷۵۲۰۵۷۳۸۳۹۳۱۵۳۰۹۵۹۴۷۶۸۸۳۶۶۵۱۴۲۲۰۵۶۹۱۵هزينه های مصرفی بخش دولتی

۲۶۶۳۷۴۴۴۸۵۲۲۲۸۴۵۶۶۴۶۹۸۰۹۸۹۹۳۹۶۸۳۰۲۲۹۵۱تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۱۰۲۴۰۵۲۲۳۵۴۹۹۲۵۸۹۷۲۲۸۶۵۴۸۳۵۷۹۵۹۱۱۳۸۹۷۸   ماشين آالت

۱۶۳۹۶۹۲۲۴۹۷۲۳۵۸۶۶۹۲۴۱۱۵۵۰۶۳۶۰۰۹۱۸۸۳۹۷۳   ساختمان
۲۰۳۱۱۰۹۶۰۷۹۸۹۹۳۰۴۱۶۹۰۸۱۱۱۳۲۶۶۹۶۲۷۷۳۲۱۱تغيير در موجودي انبار**

۶۹۹۲۱۱۳۹۷۲۹۱۶۹۰۵۱-۲۰۹۵۷۷۵۴۸۶۷۴۴۳۷۷خالص صادرات کاالها و خدمات
۲۹۴۶۴۱۲۷۸۴۹۵۵۸۶۲۷۳۸۸۷۶۷۵۸۱۲۹۵۸۲۴۳۸۲۰۲۷۶   صادرات کاالها و خدمات
۲۷۳۶۸۳۴۷۳۰۰۸۹۸۱۸۳۶۱۹۴۶۶۷۹۱۱۵۶۰۹۶۳۶۵۱۲۲۵   واردات کاالها و خدمات

۱۳۱۵۱۲۵۹۳۳۴۰۶۶۵۴۱۶۳۵۰۲۳۷۷۸۶۹۱۴۰۳۳۶۷۱۱۵۳۱۶۵۳۰توليد 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
۱۳۹۶



مقدماتی
۱۳۹۵
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۱۳/۱۱۷/۸۱۴/۰۷/۷۱۰/۲۱۲/۳هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۲۰/۹۲۲/۳۷/۱۲۴/۷۱۸/۷۱۷/۴هزينه های مصرفی بخش دولتی

۲/۷۶/۱۱۳/۶۱۵/۸۱۵/۷۱۳/۵تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۹/۲۴/۹۶/۶۱۲/۲۱۸/۸۱۱/۲   ماشين آالت

۱/۰۷/۳۱۷/۰۱۸/۴۱۴/۰۱۴/۹-   ساختمان
تغيير در موجودي انبار

خالص صادرات کاالها و خدمات
۳۰/۷۱۸/۹۲۹/۸۱۴/۰۵۱/۹۲۹/۷   صادرات کاالها و خدمات
۲۴/۴۳۵/۱۲۷/۵۲۲/۴۴۸/۰۳۳/۴   واردات کاالها و خدمات

۱۵/۲۱۴/۴۱۶/۶۱۶/۸۱۷/۷۱۶/۵توليد 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
۱۳۹۶

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



مقدماتی
۱۳۹۵
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۴۹/۴۵۴/۱۴۳/۵۴۶/۷۴۷/۳۴۷/۶هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۱۳/۳۱۱/۵۱۲/۸۱۲/۶۱۶/۵۱۳/۴هزينه های مصرفی بخش دولتی

۲۰/۳۱۴/۵۲۰/۳۱۸/۵۲۴/۶۱۹/۷تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۷/۸۷/۰۶/۲۷/۶۸/۹۷/۴   ماشين آالت

۱۲/۵۷/۵۱۴/۱۱۰/۹۱۵/۸۱۲/۳   ساختمان
تغيير در موجودي انبار**

خالص صادرات کاالها و خدمات
۲۲/۴۲۳/۵۲۰/۷۲۳/۲۳۲/۱۲۴/۹   صادرات کاالها و خدمات
۲۰/۸۲۱/۹۱۹/۷۲۵/۱۲۸/۷۲۳/۸   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
۱۳۹۶



مقدماتی
۱۳۹۵
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۲۷۲۲۷۷۲۷۰۸۵۵۷۷۰۶۸۱۹۶۷۱۴۵۹۷۰۳۸۵۴۲۷۹۰۶۸۸هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۶۷۰۴۵۳۱۴۳۵۱۸۱۷۴۱۰۶۱۵۱۶۱۷۲۲۷۲۲۷۶۹۶۴۶۸هزينه های مصرفی بخش دولتی

۱۱۶۷۷۱۰۱۹۸۲۴۲۳۴۷۰۰۹۲۶۹۵۸۱۳۶۸۹۹۸۱۱۸۳۸۳۰تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۳۶۰۸۹۷۷۶۳۷۰۸۸۲۴۸۹۳۴۴۶۱۱۱۶۹۴۳۶۹۷۵۷   ماشين آالت

۸۰۶۸۱۳۱۲۱۸۷۲۲۵۸۷۶۱۱۷۶۱۳۵۲۵۷۳۰۵۸۱۴۰۷۳   ساختمان
۹۳۶۱۹۱۲۶۸۷۴۸۳۴۲۴۰۵۳۴۸۱۲۵۱۶۸۹۳۰۱۱۲۸۲۰۹تغيير در موجودي انبار**

۱۴۱۸۹۵۵۳۵۸۲۰۷۳۷۱۶۶۶۲۹۹۷۲۴۳۴۷۰۰۱۱۳۷۶۵۹۸خالص صادرات کاالها و خدمات
۲۰۰۴۶۳۸۴۹۹۹۳۵۵۲۳۴۸۴۴۷۳۱۱۶۵۴۴۲۶۰۲۰۴۰۷۹۴   صادرات کاالها و خدمات
۵۸۵۶۸۳۱۴۱۷۲۸۱۵۱۸۱۸۱۷۳۳۹۲۱۹۷۲۵۹۶۶۴۱۹۶   واردات کاالها و خدمات

۶۹۱۶۰۸۱۱۶۷۷۲۷۲۱۹۴۲۰۰۵۱۷۴۰۵۰۷۱۸۱۶۰۱۰۷۱۷۵۷۹۳توليد 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
۱۳۹۶



مقدماتی
۱۳۹۵
سالفصل چهارمفصل سومفصل دومفصل اولسال

۱/۵۱/۰۲/۵-۳/۸۵/۷۴/۸هزينه های مصرفی بخش خصوصی
۳/۷۲/۶۴/۱۷/۷۲/۱۳/۹هزينه های مصرفی بخش دولتی

۱/۸۱/۴۴/۱۱/۲۱/۴-۳/۷-تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
۰/۶۴/۶۵/۵۲/۵-۰/۷-۵/۶   ماشين آالت

۰/۶۰/۹-۲/۵۲/۱۳/۸-۷/۴-   ساختمان
تغيير در موجودي انبار

خالص صادرات کاالها و خدمات
۹/۰۹/۵۱/۸-۴۱/۳۱/۳۶/۰   صادرات کاالها و خدمات
۶/۱۱۶/۴۱۰/۲۶/۲۲۱/۱۱۳/۴   واردات کاالها و خدمات

۱۳/۴۳/۵۶/۱۲/۴۲/۹۳/۸توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
* ارقام فصلي هر سال پيش از تعديل فصلي بوده و تا هنگام قطعي شدن رقم ساالنه، مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

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

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۶
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