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 يبسمه تعال
 

 دراقتصاد ايران  بخش واقعی تحوالتخالصه 

 )۱۳۹۰(به قيمت های ثابت ١٣٩۹سال  ماهه ُنه
 

ناخـالص مقدماتي انجام شـده در خصـوص توليـد برآوردهاي داده هاي حاصل از منابع آماري و بر اساس 

به قيمت پايـه و بـه  اخالص داخلي ، توليد ن١٣٩٩سال  نه ماهه ، نتايج اوليه نشان دهندة آن است که دركشور داخلي

نه ميليارد ريال در هزار   ٣/٤٨٠٦به  ١٣٩٨سال  نه ماههال در يارد ريليمهزار   ٢/٤٧٠٤از  ١٣٩٠سال  ثابت هايقيمت

هـاي نتايج مقـدماتي حاصـل از بررسـي رونـد تحـوالت ارزش افـزودة فعاليت يافته است.  افزايش ١٣٩٩سال  ماهه

 باشد. می ١٣٩٩سال  نه ماههدرصدي براي  ٢/٢رشد اقتصادي  اقتصادي حاکي از برآورد

ای ای کـه در خصـوص اقـالم هزينـهاز سوي ديگر در سمت تقاضاي اقتصاد و بر اساس برآوردهای اوليـه

اقتصاد همچون مخارج مصرف نهائی خصوصی، مخارج مصرف نهائی بخش دولتی، تشکيل سرمايه ثابت ناخـالص 

،  -١/١به عمل آمده است، رشد اقالم هزينه ای فوق الـذکر بـه ترتيـب  ١٣٩٩ماهه سال و صادرات و واردات در نه 

درصد نسبت به دوره مشابه سـال قبـل مـی باشـند. در مجمـوع، رشـد هزينـه ناخـالص  -٣/٣٣و  -٩/١٣،  ٢/٠،  ٦/١

 يافته است. درصد افزايش ٩/١نسبت به دوره مشابه سال قبل  ١٣٩٩داخلي به قيمت بازار در نه ماهه سال 

مقـدماتی  ١٣٩٩الزم به ذکر است که محاسبات انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادی نـه ماهـه سـال 

 بوده و در معرض تجديد نظر قرار دارد.

 

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

 ۱۳۹۹  سال نه ماهه ۱۳۹۸  سال نه ماهه ۱۳۹۰هاي ثابت سال  به قيمت

 ۶/۴ ۸/۸ ارزش افزوده گروه کشاورزي

 ۹/۳ -۶/۳۹ ارزش افزوده گروه نفت

 ۰/۶ ۳/۲ ارزش افزوده گروه صنايع و معادن

 -۳/۰ ۰/۰ ارزش افزوده گروه خدمات

 ۲/۲ -۵/۶ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 -۱/۱ -۶/۶ مخارج مصرف نهايي بخش خصوصي

 ۶/۱ -۴/۶ بخش دولتي مخارج مصرف نهايي

 ۲/۰ -۱/۱ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

 -۹/۱۳ -۹/۳۰ صادرات کاالها و خدمات

 -۳/۳۳ -۲/۴۴ واردات کاالها و خدمات

 ۹/۱ -۸/۶ قيمت بازار داخلي به هزينه ناخالص
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 يبسمه تعال

 اقتصاد ايران  بخش واقعی تحوالت گزارش

)٩٠١٣ سال ( به قيمت های ثابت ٩٩١٣ سال ه ماههُن  

 

 از  ١٣٩٠سـال  ثابـت هـايتوليـد ناخـالص داخلـي كشـور بـه قيمـت پايـه و بـه قيمت ،بر اساس برآوردهاي اوليه

 اسـت يافتـه افـزايش ١٣٩٩ سـال نه ماهه در ميليارد ريالهزار   ٣/٤٨٠٦به  ١٣٩٨سال  نه ماههدر ميليارد ريالهزار  ٢/٤٧٠٤

وضـعيت کلـی توجه بـه با  .می باشد مذکور زمانی دوره طی درصد ٢/٢ به ميزان د ناخالص داخلیيتول رشدنرخ  گويايو

دوره مشابه  سبت بهن  جاریسال  نه ماهه طیاقتصاد ايران دهد كه محاسبات فصلي نشان مي ،١٣٩٩سال  نه ماهه در اقتصاد

  است. بودهمواجه ي اقتصاد رشد افزايش باسال قبل 

 

 درصد -١ياقتصاد يهابر حسب فعاليت يرشد توليد ناخالص داخل
 

 ١٣٩٠هاي ثابت سال به قيمت
١٣٩٩ ١٣٩٨ 

 ماهه نه فصل سوم فصل دوم فصل اول سال ماهه نه

 6/4 2/5 1/4 9/4 8/8 8/8 گروه کشاورزي

 9/3 7/9 2/22 -7/16 -7/38 -6/39 گروه نفت

 0/6 0/7 9/7 6/2 3/2 3/2 گروه صنايع و معادن

 7/2 3/1 7/4 2/2 9/1 2/2 معدن     

 8/7 8/9 9/11 3/1 1/2 -7/0 صنعت     

 1/5 0/6 2/5 0/4 1/4 4/3 برق،گاز و آب     

 6/3 2/2 3/4 9/3 -2/0 7/8 ساختمان     

 -3/0 1/0 8/0 -9/1 -2/0 0/0 گروه خدمات

 0/1 4/3 5/3 -9/3 -6/2 -2/4 بازرگاني، رستوران و هتلداري     

 9/0 9/3 4/1 -8/2 3/6 0/7 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات     

 7/4 -4/4 2/7 6/11 6/3 8/2 خدمات موسسات پولي و مالي     

 5/1 4/2 2/2 1/0 1/2 9/2 خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي     

 -9/6 -5/8 -8/7 -4/4 -9/8 -3/9 خدمات عمومي     

 -3/11 -4/13 -0/3 -3/17 -5/6 -9/3 خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي     

 کسر ميشود :
      

 5/5 -8/7 4/8 0/17 4/5 1/4 کارمزد احتسابي     

 2/2 9/3 2/5 -9/2 -5/6 -5/6 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 9/1 9/2 2/3 -6/0 1/1 5/1 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )
 

 نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل. . نرخ رشد عبارت است از درصد تغيير رقم دوره جاري١

                                                           
  شده و در معرض تجديد نظر قرار دارد.گزارش حاضر بر اساس برآوردهاي اوليه حاصل از محاسبات فصلي تنظيم 
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 افـزايشكه علـت عمـده دهدمیشان ن  ١٣٩٩ سال نه ماهه در هاي مختلف اقتصادي برآورد ارزش افزوده فعاليت

 گـازبرق، " و ، "کشاورزی""نفت ""، صنعت"  هاي فعاليتارزش افزوده  افزايش را بايد در ناخالص داخلي توليدنرخ رشد 

توليد ناخالص درصدي  ٢/٢رشد نرخ هاي مذکور در  سهم ارزش افزوده هر يک از فعاليتنکه چنا .نمودجستجو " آبو 

 واحد درصد برآورد شده است.  ٤/٠ و ٥/٠ ،٥/٠ ،٩/٠به ترتيب   ١٣٩٩ سال نه ماههطي  داخلي

 هاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي ـ درصدسهم فعاليت
 

 ١٣٩٠هاي ثابت سال به قيمت

١٣٩٩ ١٣٩٨ 

 ماهه نه فصل سوم فصل دوم فصل اول سال ماهه نه

 5/0 4/0 6/0 4/0 6/0 8/0 گروه کشاورزي

 5/0 3/1 3/2 -4/2 -4/7 -7/7 گروه نفت

 5/1 8/1 1/2 7/0 6/0 5/0 گروه صنايع و معادن

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 معدن     

 9/0 2/1 4/1 2/0 2/0 -1/0 صنعت     

 4/0 5/0 4/0 3/0 3/0 2/0 برق،گاز و آب     

 2/0 1/0 3/0 2/0 0/0 4/0 ساختمان     

 -2/0 0/0 4/0 -1/1 -1/0 0/0 گروه خدمات

 1/0 4/0 3/0 -4/0 -3/0 -4/0 بازرگاني، رستوران و هتلداري     

 1/0 5/0 2/0 -3/0 7/0 7/0 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات     

 2/0 -2/0 3/0 5/0 1/0 1/0 خدمات موسسات پولي و مالي     

 3/0 4/0 3/0 0/0 3/0 4/0 خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي     

 -5/0 -6/0 -6/0 -3/0 -8/0 -8/0 خدمات عمومي     

 -3/0 -4/0 -1/0 -5/0 -2/0 -1/0 خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي     

 کسر ميشود :
      

 2/0 -2/0 2/0 5/0 1/0 1/0 کارمزد احتسابي     

 2/2 9/3 2/5 -9/2 -5/6 -5/6 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 
ميليـارد هـزار   ٩/٤٩٦  نبه ميزا ١٣٩٠هاي ثابت سال  به قيمتارزش افزوده گروه كشاورزي  ١٣٩٩ سال نه ماههدر           

برآوردهـای انجـام شـده در ايـن  .دهـد نشان می شيافزادرصد  ٦/٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل کهريال برآورد گرديد

د محصوالت زراعـی و بـاغی يکه تولحاکي از آن است  افتی از وزارت جهاد کشاورزیيه دريبا توجه به آمارهای پا زمينه

 -٢/٠د محصـوالت اصـلی دامـی يو تولش يافزادرصد  ٧/٥و  ٠/١٠ب ينسبت به دوره مشابه سال قبل به ترت ١٣٩٩در سال 

 ست. افته اي کاهشدرصد 
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 بـه ميـزان ١٣٩٠هاي ثابـت سـال  به قيمت ١٣٩٩ سال نه ماههدر ارزش افزوده گروه نفت اوليه،  محاسباتبر اساس           

ج ينتـا .مـی باشـد نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل يدرصد ٩/٣ رشد ميليارد ريال برآورد گرديدکه گوياي هزار ٩/٦١٥

طی نه ماهـه  نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه افزايشدهنده آن است که  نه نشانين زميدر ا مقدماتیحاصل از محاسبات 

نسـبت بـه  گـازی عاناتيم و صادرات نفت خامهمچنين و گاز طبيعی و ميعانات گازی د يتول افزايش، ناشی از سال جاری

 بوده است.  دوره مشابه سال قبل

بـا  در مقايسـه  کـه ديگردبرخوردار درصد ٠/٦ نرخ رشدي معادل از ١٣٩٩ سال نه ماههدر گروه صنايع و معادن 

 يدرصـد ٢/٢نرخ رشـد  واحد درصد از ٥/١ يافته و در نتيجه سهمي معادل شيافزاواحد درصد  ٧/٣دوره مشابه سال قبل 

 ،، "معـدن""صـنعت" هـاي بخش ارزش افزودة ،گروه اين دربه خود اختصاص داده است. اقتصاد را در دوره مورد بررسي 

 اند.بوده مواجه يدرصد  ١/٥ و  ٦/٣ ، ٧/٢ ، ٨/٧ رشدهای نرخ  با به ترتيب "و آب گاز ,برق و " "ساختمان"

نـه  طی هاي جاريقيمت بهساختمان مناطق شهري  بخش خصوصي در گذاريارزش سرمايه در بخش ساختمان،

متنـاظر و  هاي قيمـتخصاعمـال شـا  اسـت. بـا افتـهي شيافزادرصد  ٣/٨٣نسبت به دوره مشابه سال قبل  ١٣٩٩ سال ماهه

درصـد   ٨/٧ معادل ١٣٩٠سال  به قيمت هاي ثابت  خصوصيبخش  ور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمانتعديل رقم مذک

ارزش افزوده ساختمان دولتي، نرخ رشد بخـش  با در نظرگرفتن برآوردگرديده است. در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز

 شود.مي درصد برآورد  ٦/٣طی دوره زمانی مذکور  ١٣٩٠ساختمان به قيمت هاي ثابت سال 

سـهم آن  و برخوردارگرديـدي درصد  -٣/٠ نرخ رشد از ١٣٩٩سال  ه ماههدر نز ينگروه خدمات ارزش افزوده  

 .رسيده است واحد درصد  -٢/٠رصدي توليد ناخالص داخلي به د ٢/٢از رشد 

 ١٣٩٩سـال  نـه ماهـه در "خـدمات"و  "نايع و معادنص" ،"نفت " ،"كشاورزي"هاي گروهضمني  نرخ رشد شاخص

شـاخص ضـمني   . به عالوه،بوده استدرصد   ٨/٣٦ و ٣/٤٨،  -٤/٩،  ٦/٢٦ معادل تيبرته بنسبت به دوره مشابه سال قبل 

 و ٦/٣٤ داراي رشـد ترتيـب دوره زمانی مزبـور بـه طی نيز  "اخلي بدون نفتتوليد ناخالص د"و  "توليد ناخالص داخلي"

  اند. ي بودهدرصد ٥/٣٨

 ١٣٩٩برآورد حاصل از توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي داللت برآن داردکـه در نـه ماهـه سـال 

ناخـالص بـه  تشـكيل سـرمايه ثابـت تـي ودول نهايي بخـش هزينه هاي مصرف ،خصوصي نهايي بخش هزينه هاي مصرف

 بوده اند. درصدی برخوردار ٢/٠و   ٦/١،  -١/١ترتيب از نرخ رشد ، به ١٣٩٠قيمت هاي ثابت سال 
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 رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي ـ درصد 
 

 ١٣٩٠هاي ثابت سال به قيمت
١٣٩٩ ١٣٩٨ 

 نه ماهه فصل سوم فصل دوم فصل اول سال نه ماهه

 -1/1 1/0 1/1 -5/4 -7/7 -6/6 مصرف خصوصي

 6/1 -7/3 5/6 2/1 -0/6 -4/6 مصرف دولتي

 2/0 8/1 -2/0 -1/1 -9/5 -1/1 تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

 -7/1 9/0 4/4 -3/11 -0/10 -5/14 ماشين آالت     

 8/0 1/2 -4/1 6/3 -3/4 6/4 ساختمان     

       تغيير در موجودي انبار

       خالص صادرات کاالها و خدمات

 -9/13 -6/0 -3/9 -8/30 -9/29 -9/30 صادرات کاالها و خدمات     

 -3/33 -9/23 -3/31 -3/44 -1/38 -2/44 واردات کاالها و خدمات      

 9/1 4/3 9/4 -9/2 -8/6 -8/6 توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار

تشکيل سرمايه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ساختمان و ماشين آالت است. نرخ رشد تشکيل سـرمايه ثابـت 

 درصـد بـوده -٧/١و  ٨/٠سـال قبـل بـه ترتيـب نسبت بـه دوره مشـابه  ١٣٩٩ور در نه ماهه سال ناخالص در دو بخش مذک

سـرمايه  به دليـل افـزايش تشـکيلعمدتًا تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ساختمان،  درصدي ٨/٠نرخ رشد  است. 

آالت نيـز بـه ماشين سرمايه در بخش علت کاهش تشکيلثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی، حاصل شده است. 

 باشد.مشابه سال قبل مي دورهنسبت به  ١٣٩٩طی نه ماهه سال اي دليل کاهش واردات کاالهاي سرمايه

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

 است.  درصد بوده -٣/٣٣و   -٩/١٣ه سال قبل به ترتيب دوره مشاب)، نسبت به ١٣٩٠هاي ثابت سال (به قيمت ١٣٩٩

نـرخ رشـد توليـد ناخـالص   ١٣٩٩سـال  نه ماهه در ،جدول مخارج نهايي همچنين الزم به ذکر است که بر اساس

 ده است.يبرآوردگرد درصد ٩/١قيمت بازار داخلي به 

 



مقدماتی 

نه ماههفصل سومفصل دومفصل اول سالنه ماهه

۲۸۷۳۸۰۸۲۹۷۳۹۱۰۷۳۸۳۱۴۱۹۲۲۱۶۵۱۱۴۳۲۸۷۳۸۰۳۷۶۷گروه كشاورزي 

۱۳۶۱۹۵۴۱۷۶۹۰۹۳۳۴۵۷۳۰۴۵۷۰۷۲۴۷۹۲۷۹۱۲۸۲۰۸۱گروه نفت 

۴۳۷۰۷۷۳۵۹۶۴۲۷۳۱۶۳۴۵۸۲۲۵۱۶۰۴۴۲۷۲۰۰۸۷۶۸۷۰۷۱۳گروه صنايع و معادن 

۱۶۸۹۶۲۲۳۳۲۲۳۷۲۸۸۰۹۸۰۰۱۱۲۴۱۹۸۲۹۵۰۷۹معدن                                               

۲۶۰۱۸۱۲۳۶۰۸۷۰۱۹۵۷۰۴۲۱۴۲۶۷۱۶۱۷۵۴۳۵۸۴۱۳۸۱۱۶ صنعت                                               

۵۴۹۵۰۲۷۳۱۹۰۳۱۹۰۹۰۶۲۱۸۵۵۵۱۸۹۶۲۶۵۹۹۰۸۷برق ، گاز و آب                                 

۱۰۵۰۴۹۷۱۳۹۰۴۴۶۴۱۳۷۵۵۷۷۲۷۷۲۶۵۱۹۰۴۱۸۳۸۴۳۲ساختمان                                         

۹۷۲۳۲۴۶۱۳۶۲۹۸۶۹۳۶۵۹۲۵۵۴۴۹۳۹۱۱۵۱۰۳۸۶۷۱۳۲۵۷۰۳۳گروه خدمات 

۲۵۰۶۲۳۹۳۵۰۴۹۹۴۹۲۶۸۵۷۱۱۷۸۳۵۴۱۵۰۸۱۸۲۳۶۱۳۳۹۴بازرگاني، رستوران و هتلداري              

۲۱۸۹۰۰۶۳۰۹۳۷۷۵۷۶۹۵۹۵۱۰۵۹۹۹۴۱۲۵۷۷۳۳۳۰۸۷۳۲۲حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات       

۵۷۹۸۱۹۷۹۳۷۵۳۲۷۳۱۰۲۳۲۸۶۶۷۲۸۸۸۰۰۸۹۰۵۶۹خدمات موسسات پولي و مالي             

۲۳۴۲۰۵۰۳۱۵۲۸۸۲۹۸۴۱۱۷۱۰۱۶۶۳۵۱۱۰۲۸۰۶۳۱۰۳۵۵۸خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۱۵۶۰۱۷۹۲۳۵۹۰۶۶۵۴۴۰۳۵۷۰۳۰۵۷۷۲۱۸۲۴۱۹۶۸۹۱۶خدمات عمومي                                

۵۴۵۹۵۳۷۲۵۳۹۹۱۶۱۵۴۸۲۰۷۲۰۴۲۲۴۵۲۲۵۹۳۲۷۵خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي    

كسر ميشود:

۳۵۲۵۴۶۴۸۳۸۵۸۱۵۵۱۹۹۱۶۵۸۸۳۱۶۳۴۸۲۴۸۴۵۶۵كارمزد احتسابي

۱۷۹۷۷۲۳۶۲۳۸۵۳۲۸۶۶۲۲۲۶۸۲۹۲۲۳۳۰۹۹۲۸۳۰۳۸۲۴۷۲۹۰۲۹توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۱۶۶۱۵۲۸۲۲۲۰۸۴۱۹۳۵۸۷۶۹۵۲۸۷۶۶۲۳۷۸۸۰۳۷۵۹۲۳۴۴۶۹۴۸توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )

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

۱۳۹۹ ۱۳۹۸

توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي * - ميليارد ريال

به قيمتهاي جاري



مقدماتی 

نه ماههفصل سومفصل دومفصل اول سالنه ماهه

۵۸/۰۵۶/۵۱۴/۵۲۶/۹۶۰/۰۳۲/۴گروه كشاورزي 

۵/۹-۳۶/۸۲۱/۹۸/۸-۲۷/۱-۳۰/۶-گروه نفت 

۳۸/۳۳۴/۳۲۵/۰۵۵/۶۸۸/۰۵۷/۲گروه صنايع و معادن 

۴۹/۰۴۲/۸۳۲/۳۷۳/۴۱۱۶/۵۷۴/۶معدن                                               

۴۰/۱۳۹/۸۱۷/۲۶۰/۰۹۶/۳۵۹/۰ صنعت                                               

۷/۳۸/۰۷/۵۹/۷۹/۸۹/۰برق ، گاز و آب                                 

۵۵/۲۳۶/۴۶۰/۳۶۴/۶۱۰۱/۹۷۵/۰ساختمان                                         

۳۳/۲۳۳/۲۲۴/۲۳۷/۱۴۵/۹۳۶/۳گروه خدمات 

۳۹/۸۳۷/۰۱۷/۹۴۲/۷۶۸/۶۴۴/۲بازرگاني، رستوران و هتلداري              

۵۷/۹۵۴/۰۲۱/۷۴۵/۲۵۲/۲۴۱/۰حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات       

۳۰/۲۳۱/۹۴۳/۸۶۱/۱۵۵/۳۵۳/۶خدمات موسسات پولي و مالي             

۲۹/۷۲۹/۹۳۰/۵۳۲/۹۳۴/۰۳۲/۵خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۱۰/۰۱۷/۲۲۹/۸۲۱/۵۲۸/۳۲۶/۲خدمات عمومي                                

۲/۱۱۹/۰۸/۶۸/۷-۲۰/۷۱۶/۰خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي    

كسر ميشود:

۲۴/۰۲۵/۳۳۱/۸۳۸/۲۴۲/۵۳۷/۴كارمزد احتسابي

۲۸/۸۲۸/۱۱۶/۸۳۸/۴۵۵/۱۳۷/۶توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۳۸/۵۳۶/۴۲۲/۹۳۹/۴۵۸/۸۴۱/۱توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )

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

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي *- درصد

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۹ ۱۳۹۸



مقدماتی 

نه ماههفصل سومفصل دومفصل اول سالنه ماهه

۱۶/۰۱۲/۵۱۱/۹۲۰/۸۱۲/۳۱۵/۴گروه كشاورزي 

۷/۶۷/۴۵/۶۵/۰۵/۲۵/۲گروه نفت 

۲۴/۳۲۵/۰۲۶/۳۲۷/۳۲۹/۳۲۷/۸گروه صنايع و معادن 

۰/۹۱/۰۱/۲۱/۱۱/۳۱/۲معدن                                               

۱۴/۵۱۵/۱۱۵/۴۱۵/۵۱۸/۹۱۶/۷ صنعت                                               

۳/۱۳/۱۳/۱۲/۴۲/۰۲/۴برق ، گاز و آب                                 

۵/۸۵/۸۶/۶۸/۴۷/۰۷/۴ساختمان                                         

۵۴/۱۵۷/۱۵۸/۸۴۸/۷۵۵/۰۵۳/۶گروه خدمات 

۱۳/۹۱۴/۷۱۴/۹۱۲/۸۱۶/۲۱۴/۶بازرگاني، رستوران و هتلداري              

۱۲/۲۱۳/۰۱۲/۴۱۱/۵۱۳/۵۱۲/۵حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات       

۳/۲۳/۳۴/۴۳/۶۳/۱۳/۶خدمات موسسات پولي و مالي             

۱۳/۰۱۳/۲۱۵/۸۱۱/۰۱۱/۹۱۲/۶خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۸/۷۹/۹۸/۷۷/۶۷/۸۸/۰خدمات عمومي                                

۳/۰۳/۰۲/۶۲/۲۲/۴۲/۴خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي    

كسر ميشود:

۲/۰۲/۰۲/۵۱/۸۱/۸۲/۰كارمزد احتسابي

۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۹۲/۴۹۲/۶۹۴/۴۹۵/۰۹۴/۸۹۴/۸توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )

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

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۸۱۳۹۹

سهم توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي *- درصد



مقدماتی 

نه ماههفصل سومفصل دومفصل اول سالنه ماهه

۴۷۵۲۴۶۴۹۱۴۷۰۱۱۷۰۶۷۲۵۵۴۸۵۱۲۴۳۷۳۴۹۶۹۲۴گروه كشاورزي 

۵۹۲۷۰۹۷۷۱۸۱۷۱۷۵۷۶۰۲۱۰۹۱۹۲۲۹۲۵۹۶۱۵۹۳۸گروه نفت 

۱۲۱۲۲۶۶۱۶۲۴۲۱۶۳۸۲۹۹۳۴۷۶۹۷۱۴۲۵۱۱۱۱۲۸۵۰۷۵گروه صنايع و معادن 

۳۹۹۰۷۵۴۳۳۴۱۳۱۶۶۱۳۸۹۹۱۳۹۲۸۴۰۹۹۴معدن                                               

۵۶۸۲۴۵۷۷۲۳۹۶۱۸۱۸۲۰۲۱۸۸۹۵۲۱۲۰۸۹۶۱۲۸۰۴ صنعت                                               

۳۷۸۵۴۴۵۰۷۹۷۲۱۲۷۰۷۷۱۴۱۴۵۱۱۲۹۱۶۱۳۹۷۶۹۰برق ، گاز و آب                                 

۲۲۵۵۶۹۲۸۹۵۱۵۶۰۹۳۰۱۰۲۷۲۶۶۹۹۳۲۲۳۳۵۸۷ساختمان                                         

۲۵۵۹۲۱۸۳۴۳۶۶۵۴۸۳۱۷۶۰۸۷۸۰۱۸۸۴۱۲۴۶۲۵۵۱۰۲۴گروه خدمات 

۵۰۸۹۲۷۶۸۹۹۸۷۱۶۱۶۰۱۱۷۳۰۹۰۱۷۹۲۶۳۵۱۳۹۵۵بازرگاني، رستوران و هتلداري              

۵۵۸۶۴۴۷۵۰۸۰۱۱۷۳۰۹۱۱۹۴۷۸۷۱۹۵۸۵۰۵۶۳۷۲۷حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات       

۱۹۸۳۹۵۲۶۸۸۶۳۶۹۰۸۹۷۴۷۴۶۶۳۷۹۷۲۰۷۶۳۲خدمات موسسات پولي و مالي             

۷۹۹۱۰۳۱۰۳۶۱۴۱۲۸۳۲۷۰۲۶۸۱۱۱۲۵۹۸۶۷۸۱۱۲۴۸خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۳۷۰۹۴۵۵۳۰۴۴۰۱۱۲۰۳۵۱۲۸۸۳۲۱۰۴۳۳۱۳۴۵۱۹۸خدمات عمومي                                

۱۲۳۲۰۳۱۶۰۴۲۲۳۲۶۷۵۳۸۴۵۱۳۸۱۳۸۱۰۹۲۶۴خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي    

كسر ميشود:

۱۳۵۲۰۰۱۸۶۸۲۲۴۹۹۷۸۴۹۴۴۶۴۳۲۰۳۱۴۲۶۲۷كارمزد احتسابي

۴۷۰۴۲۳۹۶۱۳۷۳۳۶۱۴۵۷۶۰۲۱۷۷۱۹۴۷۱۵۷۶۷۸۵۴۸۰۶۳۳۴توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۴۱۱۱۵۳۰۵۳۶۵۵۱۹۱۲۸۱۸۴۲۱۵۶۱۰۲۸۱۳۴۷۵۲۶۴۱۹۰۳۹۶توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )

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

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۹

توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي * - ميليارد ريال

۱۳۹۸



مقدماتی 

نه ماههفصل سومفصل دومفصل اول سالنه ماهه

۸/۸۸/۸۴/۹۴/۱۵/۲۴/۶گروه كشاورزي 

۱۶/۷۲۲/۲۹/۷۳/۹-۳۸/۷-۳۹/۶-گروه نفت 

۲/۳۲/۳۲/۶۷/۹۷/۰۶/۰گروه صنايع و معادن 

۲/۲۱/۹۲/۲۴/۷۱/۳۲/۷معدن                                               

۰/۷۲/۱۱/۳۱۱/۹۹/۸۷/۸- صنعت                                               

۳/۴۴/۱۴/۰۵/۲۶/۰۵/۱برق ، گاز و آب                                 

۰/۲۳/۹۴/۳۲/۲۳/۶-۸/۷ساختمان                                         

۰/۳-۱/۹۰/۸۰/۱-۰/۲-۰/۰گروه خدمات 

۳/۹۳/۵۳/۴۱/۰-۲/۶-۴/۲-بازرگاني، رستوران و هتلداري              

۲/۸۱/۴۳/۹۰/۹-۷/۰۶/۳حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات       

۴/۴۴/۷-۲/۸۳/۶۱۱/۶۷/۲خدمات موسسات پولي و مالي             

۲/۹۲/۱۰/۱۲/۲۲/۴۱/۵خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۶/۹-۸/۵-۷/۸-۴/۴-۸/۹-۹/۳-خدمات عمومي                                

۱۱/۳-۱۳/۴-۳/۰-۱۷/۳-۶/۵-۳/۹-خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي    

كسر ميشود:

۷/۸۵/۵-۴/۱۵/۴۱۷/۰۸/۴كارمزد احتسابي

۲/۹۵/۲۳/۹۲/۲-۶/۵-۶/۵-توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

۰/۶۳/۲۲/۹۱/۹-۱/۵۱/۱توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ( بدون نفت )

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

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۹

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي *- درصد

۱۳۹۸



مقدماتی 

نه ماههفصل سومفصل دومفصل اول سالنه ماهه

۰/۸۰/۶۰/۴۰/۶۰/۴۰/۵گروه كشاورزي 

۲/۴۲/۳۱/۳۰/۵-۷/۴-۷/۷-گروه نفت 

۰/۵۰/۶۰/۷۲/۱۱/۸۱/۵گروه صنايع و معادن 

۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰معدن                                               

۰/۱۰/۲۰/۲۱/۴۱/۲۰/۹- صنعت                                               

۰/۲۰/۳۰/۳۰/۴۰/۵۰/۴برق ، گاز و آب                                 

۰/۴۰/۰۰/۲۰/۳۰/۱۰/۲ساختمان                                         

۰/۲-۱/۱۰/۴۰/۰-۰/۱-۰/۰گروه خدمات 

۰/۴۰/۳۰/۴۰/۱-۰/۳-۰/۴-بازرگاني، رستوران و هتلداري              

۰/۳۰/۲۰/۵۰/۱-۰/۷۰/۷حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات       

۰/۲۰/۲-۰/۱۰/۱۰/۵۰/۳خدمات موسسات پولي و مالي             

۰/۴۰/۳۰/۰۰/۳۰/۴۰/۳خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۰/۵-۰/۶-۰/۶-۰/۳-۰/۸-۰/۸-خدمات عمومي                                

۰/۳-۰/۴-۰/۱-۰/۵-۰/۲-۰/۱-خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي    

كسر ميشود:

۰/۲۰/۲-۰/۱۰/۱۰/۵۰/۲كارمزد احتسابي

۲/۹۵/۲۳/۹۲/۲-۶/۵-۶/۵-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.

۱۳۹۸۱۳۹۹
به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰

سهم فعاليتهاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي *- درصد



مقدماتی 

نه ماههفصل سومفصل دومفصل اول سالنه ماهه

۹۰۴۰۵۹۱۱۲۱۲۱۲۱۸۳۵۳۵۸۴۷۴۰۸۱۷۶۱۴۶۱۶۷۸۵۱۲۲۳۴۳۹۲مصرف خصوصي 

۱۸۷۳۶۸۲۲۸۳۳۸۹۹۶۹۱۳۴۵۹۷۵۳۲۲۹۱۲۵۸۰۲۵۷۹۲۴۷مصرف دولتي

۳۸۸۱۳۸۸۵۴۴۷۴۲۰۱۳۵۵۲۸۵۲۶۱۳۲۴۱۲۴۷۶۸۲۶۶۴۴۵۳۵۳تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۱۴۹۷۸۴۹۲۲۲۳۸۸۲۵۰۳۵۱۲۸۵۱۲۲۷۱۰۰۸۶۳۶۲۳۶۳۳۷۶   ماشين آالت

۲۳۸۳۵۳۹۳۲۲۳۵۳۸۸۵۱۷۷۳۱۷۶۲۰۱۴۱۴۶۸۱۹۰۴۰۸۱۹۷۷   ساختمان

۴۱۱۷۹۲۷۵۳۸۶۹۰۹۱۱۹۲۷۶۹۲۳۲۷۸۵۶۱۶۹۳۴۳۱۵۲۱۴۰۵۶تغيير در موجودي انبار**

۱۳۱۱۰۶۲-۲۴۸۵۲۱-۶۱۵۱۳۸-۴۴۷۴۰۳-۱۳۷۶۸۷۷-۵۷۶۷۰۲-خالص صادرات کاالها و خدمات

۴۶۳۵۳۶۷۶۱۶۸۲۰۶۱۰۱۶۴۸۱۱۶۰۴۲۴۰۲۵۳۵۶۷۴۵۱۵۶۳۹۵   صادرات کاالها و خدمات

۵۲۱۲۰۶۹۷۵۴۵۰۸۲۱۴۶۳۸۸۴۲۲۱۹۳۷۸۲۷۸۴۱۹۴۶۴۶۷۴۵۷   واردات کاالها و خدمات

۱۸۳۳۶۸۸۶۲۴۴۱۲۵۷۰۶۳۲۷۸۴۳۹۳۸۳۰۴۲۹۴۵۱۱۰۱۲۵۱۶۱۹۸۶توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار

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

** شامل اشتباهات آماري است.

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۹

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

۱۳۹۸



مقدماتی 

نه ماههفصل سومفصل دومفصل اول سالنه ماهه

۳۶/۶۳۰/۶۲۲/۰۳۶/۸۴۶/۲۳۵/۳مصرف خصوصي 

۱۳/۵۲۰/۹۳۷/۴۴۰/۴۳۵/۱۳۷/۷مصرف دولتي

۴۸/۳۳۷/۰۳۹/۳۵۸/۰۹۷/۵۶۶/۱تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۴۵/۹۴۶/۰۱۴/۷۵۹/۷۹۱/۷۵۷/۸   ماشين آالت

۴۹/۸۳۱/۴۵۹/۵۵۷/۱۱۰۱/۶۷۱/۳   ساختمان

تغيير در موجودي انبار

خالص صادرات کاالها و خدمات

۳۷/۲۹/۱۶۳/۹۱۱/۲-۳/۰-۴/۹-   صادرات کاالها و خدمات

۷/۲۱۵/۹۶۱/۹۲۴/۱-۱۵/۷۲۳/۹   واردات کاالها و خدمات

۲۸/۵۲۷/۶۱۶/۷۳۸/۰۵۴/۵۳۷/۲توليد 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
۱۳۹۹

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

۱۳۹۸



مقدماتی 

نه ماههفصل سومفصل دومفصل اول سالنه ماهه

۴۹/۳۴۹/۷۵۵/۹۴۳/۵۴۸/۸۴۸/۶مصرف خصوصي 

۱۰/۲۱۱/۶۱۰/۹۱۰/۴۹/۷۱۰/۳مصرف دولتي

۲۱/۲۲۲/۳۲۱/۴۲۷/۹۲۶/۲۲۵/۶تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۸/۲۹/۱۸/۰۹/۱۱۰/۷۹/۴   ماشين آالت

۱۳/۰۱۳/۲۱۳/۵۱۸/۸۱۵/۵۱۶/۲   ساختمان

تغيير در موجودي انبار**

خالص صادرات کاالها و خدمات

۲۵/۳۲۵/۳۱۶/۱۱۷/۱۲۶/۸۲۰/۵   صادرات کاالها و خدمات

۲۸/۴۳۰/۹۲۳/۱۲۳/۷۲۹/۵۲۵/۷   واردات کاالها و خدمات

۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار

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

** شامل اشتباهات آماري است.

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

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۸۱۳۹۹



مقدماتی 

نه ماههفصل سومفصل دومفصل اول سالنه ماهه

۱۹۲۲۱۳۴۲۵۰۷۶۷۷۶۱۹۵۷۷۶۳۸۵۱۶۶۴۲۲۶۹۱۹۰۰۳۶۲مصرف خصوصي 

۴۳۹۶۰۱۶۳۵۶۷۵۱۳۷۳۱۳۱۷۵۶۷۳۱۳۳۸۲۳۴۴۶۸۰۹مصرف دولتي

۷۲۴۵۰۴۹۷۶۶۹۰۱۸۵۰۵۳۳۱۶۸۳۱۲۲۳۸۸۷۷۲۵۷۷۱تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۱۸۶۱۲۲۲۷۰۵۶۳۵۲۱۳۶۷۰۳۸۳۶۰۴۸۲۱۸۳۰۰۱   ماشين آالت

۵۳۸۳۸۲۷۰۶۱۲۷۱۳۲۹۱۷۲۴۶۴۴۸۱۶۳۴۰۵۵۴۲۷۷۰   ساختمان

۹۵۷۶۴۲۱۲۰۲۳۵۶۳۴۶۱۹۰۴۴۳۷۵۳۳۳۶۷۴۱۱۱۲۶۶۸۳تغيير در موجودي انبار**

۷۵۳۸۱۰۹۶۳۴۹۸۱۹۳۷۰۶۲۲۸۱۰۴۲۶۸۵۳۴۶۹۰۳۴۴خالص صادرات کاالها و خدمات

۹۶۶۷۷۵۱۲۵۳۱۸۸۲۳۳۶۸۱۲۷۸۹۲۲۳۱۹۶۹۲۸۳۲۲۹۵   صادرات کاالها و خدمات

۲۱۲۹۶۵۲۸۹۶۹۰۳۹۹۷۵۵۰۸۱۹۵۱۱۵۸۱۴۱۹۵۲   واردات کاالها و خدمات

۴۷۹۷۶۹۱۶۲۸۵۸۹۶۱۴۸۱۸۴۰۱۸۰۲۸۷۶۱۶۰۵۲۵۴۴۸۸۹۹۷۰توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار

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

** شامل اشتباهات آماري است.

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

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۹ ۱۳۹۸



مقدماتی 

نه ماههفصل سومفصل دومفصل اول سالنه ماهه

۱/۱-۴/۵۱/۱۰/۱-۷/۷-۶/۶-مصرف خصوصي 

۳/۷۱/۶-۶/۰۱/۲۶/۵-۶/۴-مصرف دولتي

۰/۲۱/۸۰/۲-۱/۱-۵/۹-۱/۱-تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۱/۷-۱۱/۳۴/۴۰/۹-۱۰/۰-۱۴/۵-   ماشين آالت

۱/۴۲/۱۰/۸-۴/۳۳/۶-۴/۶   ساختمان

تغيير در موجودي انبار

خالص صادرات کاالها و خدمات

۱۳/۹-۰/۶-۹/۳-۳۰/۸-۲۹/۹-۳۰/۹-   صادرات کاالها و خدمات

۳۳/۳-۲۳/۹-۳۱/۳-۴۴/۳-۳۸/۱-۴۴/۲-   واردات کاالها و خدمات

۲/۹۴/۹۳/۴۱/۹-۶/۸-۶/۸-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.

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

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۹ ۱۳۹۸
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