
 
 

 کل اقتصادي مديريت
      ٢٦/٠٩/١٣٩٦ 

 يبسمه تعال
 

 تحوالت اقتصادي ايران در بخش واقعي گزارشخالصه 

 )۱۳۹۰به قيمت های ثابت(  ١٣٩۶نيمه نخست سال 
 

ناخـالص  مقدماتي انجام شده در خصـوص توليـد   برآوردهاي داده هاي حاصل از منابع آماري و بر اساس 
به قيمت پايـه   ، توليد ناخالص داخلي 1396دهندة آن است كه در نيمه نخست سال ، نتايج اوليه نشان كشور داخلي

ميليـارد ريـال در     3539059بـه   1395سـال   اولميليارد ريال در نيمه   3386913از  1390سال  ثابت هاي و به قيمت
افـزودة   نتـايج مقـدماتي حاصـل از بررسـي رونـد تحـوالت ارزش       . يافتـه اسـت   افـزايش  1396نيمه نخسـت سـال   

 .باشد مي 1396درصدي براي نيمه نخست سال  5/4هاي اقتصادي حاكي از برآورد رشد اقتصادي  فعاليت
اي  اي كـه در خصـوص اقـالم هزينـه     از سوي ديگر در سمت تقاضاي اقتصاد و بر اساس برآوردهاي اوليـه 

سـرمايه ثابـت    اقتصاد همچون مخارج مصرف نهـائي خصوصـي، مخـارج مصـرف نهـائي بخـش دولتـي ، تشـكيل        
به عمل آمده است، رشد اقالم هزينه اي فـوق الـذكر بـه     1396ناخالص و صادرات و واردات در نيمه نخست سال 

در مجمـوع، رشـد هزينـه    . درصد نسبت به دوره مشابه سـال قبـل مـي باشـند      4/11و  3/4،  1/0،  5/3،  7/3ترتيب 
درصـد افـزايش يافتـه     2/4نسبت به دوره مشابه سـال قبـل    1396ناخالص داخلي به قيمت بازار در نيمه نخست سال 

 1396الزم به ذكر است كه محاسبات انجـام شـده در خصـوص نـرخ رشـد اقتصـادي شـش ماهـه اول سـال           .است
 .مقدماتي بوده و در معرض تجديد نظر قرار دارد

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

 1396نيمه اول سال  1395نيمه اول سال ۱۳۹۰هاي ثابت سال  به قيمت

 2/4 9/3 ارزش افزوده گروه كشاورزي

 8/5 9/61 ارزش افزوده گروه نفت

 5/4 -8/0 ارزش افزوده گروه صنايع و معادن

 8/3 7/1 ارزش افزوده گروه خدمات

 ۵/۴ ۳/۱۰ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 7/3 2/1 نهايي بخش خصوصي مخارج مصرف

 5/3 6/5 مخارج مصرف نهايي بخش دولتي

 1/0 -0/5 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

 3/4 6/49 صادرات كاالها و خدمات

 4/11 -8/1 واردات كاالها و خدمات

 ۲/۴ ۴/۱۰ قيمت بازار داخلي به هزينه ناخالص
 



 
 

 
 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

 معاونت اقتصادی
 مديريت کل اقتصادی

 
 
 
 
 
 
 

 تحوالت اقتصادي ايران در بخش واقعي گزارش
 ١٣٩٦ نيمه نخست سال

 )١٣٩٠ثابت به قيمت های( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اداره حسابهای اقتصادی
 ۱۳۹۶ماه آذر
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 يبسمه تعال
 تحوالت اقتصادي ايران در بخش واقعي گزارش
)١٣٩٠ سال به قيمت های ثابت(  ١٣٩٦ سال نيمه نخست  

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

  يافتـه  افـزايش  1396 سـال  اولنيمـه   در ميليـارد ريـال   3539059بـه   1395نخسـت سـال    در نيمـه  ميليارد ريـال  3386913
وضعيت كلـي  توجه به با  .مي باشد مذكور زماني دوره طي درصد  5/4 به ميزان توليد ناخالص داخلي رشدنرخ  گويايو

سبت ن  1396سال نيمه نخست  دراقتصاد ايران دهد كه محاسبات فصلي نشان مي ،1395نخست سال  هشش ماه در اقتصاد
  .است بودهمواجه ي اقتصاد رشدنرخ افزايش  بادوره مشابه سال قبل  به

 

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

 ١٣٩٠هاي ثابت سال  به قيمت
1395 1396 

 شش ماهه فصل دوم فصل اول سال شش ماهه
 2/4 3/4 0/4 2/4 9/3 گروه کشاورزي

 8/5 7/5 9/5 6/61 9/61 گروه نفت
 5/4 8/4 2/4 2/2 -8/0 گروه صنايع و معادن

 4/0 -6/2 6/3 1/2 -0/6 معدن     
 8/4 2/5 3/4 9/6 4/3 صنعت     
 3/7 3/6 3/8 8/6 0/4 برق،گاز و آب     
 6/0 1/3 -5/3 -1/13 -6/14 ساختمان     

 8/3 9/3 8/3 6/3 7/1 گروه خدمات
 3/5 6/4 1/6 2/6 6/2 بازرگاني، رستوران و هتلداري     
 1/7 1/8 1/6 7/6 5/3 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات     
 1/3 5/3 6/2 7/1 8/1 خدمات موسسات پولي و مالي     
 5/2 4/2 5/2 8/1 2/0 خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي     
 0/3 2/3 8/2 0/2 9/3 خدمات عمومي     
 -6/2 -4/3 -7/1 1/0 -3/5 خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي     

      :كسر ميشود 
 3/2 6/2 0/2 7/1 0/2 احتسابي كارمزد     

 5/4 6/4 4/4 5/12 3/10 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 1/4 3/4 0/4 3/3 2/1 )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

                                                           
 گزارش حاضر بر اساس برآوردهاي اوليه حاصل از محاسبات فصلي تنظيم شده و در معرض تجديد نظر قرار دارد. 



 ٢

كـه علـت عمـده    دهدمـي شـان  ن  1396 سـال  نخستنيمه  در هاي مختلف اقتصادي يتبرآورد ارزش افزوده فعال
حمل و نقل، انبـارداري و  "، "نفت " هاي فعاليتارزش افزوده  افزايش را بايد در ناخالص داخلي توليدنرخ رشد  افزايش

سهم ارزش افزوده نانكه چ .نمودجستجو  "برق، گاز و آب" و "صنعت"،  "بازرگاني، رستوران و هتلداري" ، "ارتباطات
به ترتيـب    1396 سال اول هطي شش ماه توليد ناخالص داخليدرصدي  5/4رشد نرخ هاي مذكور در  هر يك از فعاليت

 .واحد درصد برآورد شده است 5/0 و 5/0، 5/0 ،7/0 ، 3/1
 هاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي ـ درصد سهم فعاليت

 

 ١٣٩٠هاي ثابت سال  به قيمت
1395 1396 

 شش ماهه فصل دوم فصل اول سال شش ماهه
 4/0 5/0 3/0 3/0 4/0 گروه کشاورزي

 3/1 2/1 3/1 8/9 3/9 گروه نفت

 0/1 1/1 9/0 6/0 -2/0 گروه صنايع و معادن
 0/0 0/0 0/0 0/0 -1/0 معدن     
 5/0 6/0 5/0 8/0 4/0 صنعت     
 5/0 4/0 6/0 5/0 3/0 برق،گاز و آب     
 0/0 2/0 -1/0 -8/0 -8/0 ساختمان     

 8/1 8/1 9/1 9/1 9/0 گروه خدمات
 5/0 4/0 7/0 7/0 3/0 بازرگاني، رستوران و هتلداري     
 7/0 7/0 6/0 7/0 3/0 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات     
 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 خدمات موسسات پولي و مالي     
 4/0 3/0 4/0 3/0 0/0 ات حرفه اي و تخصصيخدمات مستغالت و خدم     
 2/0 3/0 2/0 2/0 3/0 خدمات عمومي     
 -1/0 -1/0 0/0 0/0 -2/0 خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي     

      :كسر ميشود 
 1/0 1/0 1/0 0/0 1/0 كارمزد احتسابي     

 5/4 6/4 4/4 5/12 3/10 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 

  332755  نبـه ميـزا   1390هـاي ثابـت سـال     بـه قيمـت  ارزش افزوده گـروه كشـاورزي    1396 سال نيمه نخستدر           
برآوردهاي انجام شده در  .نشان مي دهد افزايشدرصد  2/4 نسبت به دوره مشابه سال قبل كهميليارد ريال برآورد گرديد

  بـه ترتيـب   سـال قبـل  دوره مشابه به  نسبت 1396سال در  باغي و كه توليد محصوالت زراعيحاكي از آن است اين زمينه 
  .درصد افزايش يافته است 8/5و توليد محصوالت اصلي دامي  درصد 5/6و   3/0



 ٣

بـه   1390هـاي ثابـت سـال     به قيمـت  1396 نخست سال در نيمهارزش افزوده گروه نفت اوليه،  محاسباتبر اساس           
نتـايج   .مـي باشـد   نسبت به دوره مشابه سال قبـل  يدرصد 8/5 رشد د گرديدكه گويايميليارد ريال برآور 791107 ميزان

در اين زمينه نشان دهنده آن است كه افزايش نرخ رشد ارزش افزوده ايـن گـروه، ناشـي از     مقدماتيحاصل از محاسبات 
ورده هاي پااليشگاهي و نيز افزايش توليـد و  آگازي، توليد فر نرخ رشد توليد وصادرات نفت خام، توليد ميعانات افزايش

 . بوده است نسبت به دوره مشابه سال قبل صادرات گاز طبيعي

   كـه   گرديـد برخوردار درصـد  5/4 نـرخ رشـدي معـادل    از 1396 نخست سال ههدر شش ماگروه صنايع و معادن 
نـرخ رشـد    واحد درصد از  0/1 سهمي معادل يافته و در نتيجه افزايشواحد درصد  3/5در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 

 هـاي  بخـش  ارزش افـزودة  ،گـروه  ايـن  در. به خـود اختصـاص داده اسـت   اقتصاد را در دوره مورد بررسي  يدرصد 5/4
 يدرصـد   3/7 و  6/0 ، 4/0 ، 8/4 رشـد هـاي  نـرخ   بـا  به ترتيـب  "آب و برق و گاز"و  "ساختمان" ،"معدن"، "صنعت"

 .اند بوده مواجه

 طـي  هـاي جـاري  قيمت بهساختمان مناطق شهري  بخش خصوصي در گذاريارزش سرمايه ساختمان،در بخش 
 اعمـال شـاخص هـاي قيمـت      بـا . است يافته افزايشدرصد  6/12نسبت به دوره مشابه سال قبل  1396 سالشش ماهه اول 

 معـادل  1390سـال   ثابـت به قيمـت هـاي     خصوصيبخش  ور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمانمتناظر و تعديل رقم مذك
ارزش افـزوده سـاختمان    افـزايش  بـا در نظرگـرفتن   در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز. درصد برآوردگرديده است 3/0

 .شود مي درصد برآورد 6/0 در حدود 1390دولتي، نرخ رشد بخش ساختمان به قيمت هاي ثابت سال 

سـهم   و برخوردارگرديـد ي درصـد  8/3 نرخ رشد از 1396در نيمه نخست سال نيز گروه خدمات ارزش افزوده  
 .رسيده است  واحد درصد 8/1رصدي توليد ناخالص داخلي به د 5/4آن از رشد 

 نيمـه نخسـت    در "خـدمات "و  "صـنايع و معـادن  " ،"نفـت  " ،"كشاورزي"هاي گروهضمني  نرخ رشد شاخص
شاخص   به عالوه،. بوده استدرصد   7/8 و 4/9،  7/21،  6/10 معادل تيبرته بنسبت به دوره مشابه سال قبل  1396سال 

 داراي رشـد  ترتيـب  دوره زماني مزبـور بـه   طي نيز  "اخلي بدون نفتتوليد ناخالص د"و  "توليد ناخالص داخلي"ضمني 
  .اند ي بودهدرصد 9/8 و 2/10

ر نيمـه نخسـت سـال    برآورد حاصل از توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي داللـت بـرآن داردكـه د   
ناخـالص   تشكيل سرمايه ثابـت  تي ودول نهايي بخش هزينه هاي مصرف ،خصوصي نهايي بخش هزينه هاي مصرف 1396

 .درصدي برخوردار بوده اند 1/0و 5/3،  7/3، به ترتيب از نرخ رشد 1390به قيمت هاي ثابت سال 
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 رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي ـ درصد 
 

 ١٣٩٠هاي ثابت سال  به قيمت
1395 1396 

 شش ماهه فصل دوم فصل اول سال شش ماهه
 12 38 41 32 37 مصرف خصوصي

 56 37 26 41 35 مصرف دولتي
 50 37 19 14 01 تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

 305610 08 09 ماشين آالت     
 827425 21 06 ساختمان     

    تغيير در موجودي انبار
    خالص صادرات كاالها و خدمات

 496 413 13 73 43 صادرات کاالها و خدمات     
 18 61 149 83 114 واردات کاالها و خدمات      

 104 134 41 43 42 توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
 

بـه   1395درصـد در نيمـه اول  سـال     2/1رخ رشد مصرف نهايي بخش خصوصي از بر اساس برآوردهاي اوليه، ن
  نـرخ رشـد مخـارج مصـرف نهـائي بخـش دولـت نيـز در نيمـه         . يافته است افزايش 1396درصد در نيمه نخست سال  7/3

 .است افزايش يافته درصد 5/3نسبت به دوره مشابه سال قبل  1396نخست سال 

رشـد  نـرخ  نسبت به دوره مشـابه سـال قبـل، نشـان دهنـده افـزايش        1396سال  محاسبات مقدماتي شش ماهه اول
متشــكل از دو بخــش  ثابــت ناخــالص تشــكيل ســرمايه. درصــد مــي باشــد 1/0تشــكيل ســرمايه ثابــت ناخــالص بــه ميــزان 

 نسـبت بـه دوره مشـابه    1396تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ساختمان در نيمه نخسـت سـال   . آالت و ساختمان است ماشين
به  تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ماشين آالت طي دوره زماني مذكور نسبت و در مقابل درصد افزايش يافته  6/0سال قبل 

نسبت  1396كاهش واردات كاالهاي سرمايه اي در نيمه نخست سال . درصد كاهش يافته است 9/0دوره مشابه سال قبل 
صوص كاهش نـرخ رشـد تشـكيل سـرمايه ثابـت ناخـالص بخـش        به دوره زماني مشابه سال گذشته، مهمترين عامل در خ

 . ماشين آالت بوده است

در حوزه تجارت خارجي و بر اساس برآوردهاي اوليه، صادرات و واردات كاالها و خدمات نيز طي شش ماهـه  
درصدي  4/11و  3/4و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از نرخ رشد  1390به قيمت هاي ثابت سال  1396اول سال 

 .برخوردار بوده اند

 



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول سالشش ماههفصل دومفصل اول 
۲۸۴۷۱۱۶۲۶۸۶۲۹۱۱۵۷۳۱۲۶۷۴۳۵۳۲۰۲۹۱۷۳۰۱۳۸۱۰۵۰۴۲۹گروه كشاورزي

۳۵۴۹۲۴۳۷۱۳۷۵۷۲۶۲۹۹۱۵۶۴۱۲۷۴۵۵۳۲۲۴۷۹۹۷۳۹۳۵۲۹۵گروه نفت
۶۲۲۵۳۴۷۶۱۹۳۰۱۳۸۴۴۶۴۲۸۸۸۹۰۵۷۰۱۸۴۹۸۸۱۲۵۷۱۵۸۳۱۰۶گروه صنايع و معادن

۱۹۸۸۹۲۰۷۳۸۴۰۶۲۸۸۶۷۲۱۲۲۷۶۲۲۴۱۹۳۴۶۹۵۵معدن                                              
۳۵۲۴۹۹۳۸۹۰۲۰۷۴۱۵۱۹۱۵۶۴۴۱۶۴۰۰۵۰۵۴۵۱۴۶۵۸۵۱۹۷۰ صنعت                                              
۱۳۶۱۴۵۱۵۲۵۶۵۲۸۸۷۱۰۵۷۶۲۶۶۱۵۷۴۲۶۱۷۰۳۵۰۳۲۷۷۷۵برق ، گاز و آب                                

۱۱۴۰۰۰۱۹۹۶۰۶۳۱۳۶۰۷۶۶۱۵۰۲۱۲۱۱۵۷۲۳۵۲۴۹۳۵۶۴۰۶ساختمان                                        
۱۶۳۹۵۸۶۱۸۴۰۲۰۰۳۴۷۹۷۸۶۷۲۶۴۶۹۸۱۸۷۷۱۴۳۲۰۵۰۴۴۱۳۹۲۷۵۸۵گروه خدمات

۳۸۱۸۴۸۴۰۱۷۹۷۷۸۳۶۴۵۱۶۹۰۳۸۳۴۴۲۱۴۱۴۵۸۵۷۵۹۰۰۷۱۶بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۳۰۱۰۲۵۳۳۳۴۵۷۶۳۴۴۸۲۱۳۳۸۰۲۳۳۳۳۸۱۹۳۸۳۵۶۳۷۱۷۳۸۲حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۹۶۱۹۰۱۰۱۷۶۹۱۹۷۹۵۹۳۹۶۱۳۶۱۱۷۵۴۰۱۲۴۱۰۰۲۴۱۶۴۰خدمات موسسات پولي و مالي            
۴۸۳۶۲۲۴۵۶۸۶۸۹۴۰۴۹۰۱۸۴۵۳۷۱۵۳۴۴۷۸۵۰۳۳۵۱۱۰۳۷۸۲۹خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي           

۲۶۶۲۱۸۴۲۰۰۸۱۶۸۶۲۹۹۱۴۸۴۹۵۰۳۲۶۱۱۰۴۴۶۰۸۸۷۷۲۱۹۹خدمات عمومي                               
۱۱۰۶۸۳۱۲۶۲۲۹۲۳۶۹۱۲۵۰۹۸۳۶۱۲۳۰۵۴۱۳۴۷۶۴۲۵۷۸۱۸خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۶۴۹۰۲۶۶۱۵۱۱۳۱۰۵۳۲۶۲۳۱۵۷۹۵۲۸۸۰۹۳۴۱۶۰۴۶۲كارمزد احتسابي

۲۸۳۶۸۵۲۳۵۳۴۲۱۶۶۳۷۱۰۶۹۱۲۷۲۲۸۵۰۳۲۷۵۰۷۸۴۰۶۰۸۷۵۷۳۳۵۹۵۲توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۲۴۸۱۹۲۸۳۱۶۲۸۴۱۵۶۴۴۷۷۰۱۱۱۵۸۷۲۳۲۸۱۹۷۵۶۳۵۸۰۹۰۲۶۴۰۰۶۵۷توليد 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
۱۳۹۵۱۳۹۶



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اولسالشش ماههفصل دومفصل اول
۲/۸۵/۹۴/۹۵/۹۱۲/۵۱۶/۵۱۵/۲گروه كشاورزي

۱۱/۳۳۶/۷۲۳/۰۵۰/۳۲۸/۳۲۹/۲۲۸/۸گروه نفت
۰/۵۶/۱۱۲/۷۱۵/۷۱۴/۳-۵/۴۳/۹-گروه صنايع و معادن

۷/۰۶/۵۱۴/۴۱۶/۷۱۵/۶-۴/۷-۹/۲-معدن                                              
۰/۸۴/۸۲/۹۱۰/۸۱۳/۶۱۶/۱۱۴/۹ صنعت                                              
۲/۴۶/۵۴/۵۸/۴۱۵/۶۱۱/۷۱۳/۵برق ، گاز و آب                                

۵/۱۶/۳۱۷/۹۱۳/۶-۱۰/۶-۲۵/۸۱/۲-ساختمان                                        
۷/۲۱۷/۷۱۲/۵۱۳/۸۱۴/۵۱۱/۴۱۲/۹گروه خدمات

۵/۰۹/۵۷/۳۱۲/۷۱۵/۸۱۴/۱۱۴/۹بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۶/۵۸/۹۷/۷۹/۵۱۰/۹۱۵/۰۱۳/۱حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۲۳/۱۲۴/۲۲۳/۶۲۳/۶۲۲/۲۲۱/۹۲۲/۱خدمات موسسات پولي و مالي            
۱۰/۴۱۱/۱۱۰/۸۱۲/۰۱۰/۵۱۰/۲۱۰/۳خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۱/۸۴۶/۳۲۵/۱۱۸/۹۲۲/۵۶/۲۱۲/۵خدمات عمومي                               
۵/۲۱۵/۱۱۰/۳۱۵/۱۱۱/۲۶/۸۸/۸خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۲۲/۸۲۵/۰۲۳/۹۲۳/۶۲۲/۵۲۲/۳۲۲/۴كارمزد احتسابي

۳/۹۱۳/۷۹/۱۱۴/۳۱۵/۴۱۴/۹۱۵/۱توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۲/۹۱۱/۵۷/۶۱۰/۶۱۳/۶۱۳/۲۱۳/۴توليد 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
۱۳۹۵۱۳۹۶

درصد -* رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اولسالشش ماههفصل دومفصل اول
۱۰/۰۱۷/۷۱۴/۳۱۰/۰۹/۸۱۸/۰۱۴/۳گروه كشاورزي

۱۲/۵۱۰/۵۱۱/۴۱۲/۳۱۳/۹۱۱/۸۱۲/۷گروه نفت
۲۱/۹۲۱/۶۲۱/۷۲۲/۷۲۱/۴۲۱/۷۲۱/۶گروه صنايع و معادن

۰/۷۰/۶۰/۶۰/۷۰/۷۰/۶۰/۶معدن                                              
۱۲/۴۱۱/۰۱۱/۶۱۲/۳۱۲/۲۱۱/۱۱۱/۶ صنعت                                              
۴/۸۴/۳۴/۵۴/۵۴/۸۴/۲۴/۵برق ، گاز و آب                                

۴/۰۵/۶۴/۹۵/۲۳/۷۵/۸۴/۹ساختمان                                        
۵۷/۸۵۲/۱۵۴/۶۵۷/۱۵۷/۳۵۰/۵۵۳/۵گروه خدمات

۱۳/۵۱۱/۴۱۲/۳۱۳/۳۱۳/۵۱۱/۳۱۲/۳بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۱۰/۶۹/۴۱۰/۰۱۰/۵۱۰/۲۹/۴۹/۸حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۳/۴۲/۹۳/۱۳/۱۳/۶۳/۱۳/۳خدمات موسسات پولي و مالي            
۱۷/۰۱۲/۹۱۴/۸۱۴/۵۱۶/۳۱۲/۴۱۴/۱خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۹/۴۱۱/۹۱۰/۸۱۱/۷۱۰/۰۱۱/۰۱۰/۵خدمات عمومي                               
۳/۹۳/۶۳/۷۴/۰۳/۸۳/۳۳/۵خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۲/۳۱/۹۲/۱۲/۱۲/۴۲/۰۲/۲كارمزد احتسابي

۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۸۷/۵۸۹/۵۸۸/۶۸۷/۷۸۶/۱۸۸/۲۸۷/۳توليد 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

درصد -* سهم توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي
۱۳۹۵۱۳۹۶



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول سالشش ماههفصل دومفصل اول 
۱۰۰۵۴۱۲۱۸۷۸۴۳۱۹۳۲۵۴۴۱۹۷۲۱۰۴۵۶۳۲۲۸۱۹۲۳۳۲۷۵۵گروه كشاورزي

۳۶۰۲۵۲۳۸۷۵۰۲۷۴۷۷۵۴۱۵۲۴۴۷۳۳۸۱۳۳۴۴۰۹۷۷۳۷۹۱۱۰۷گروه نفت
۳۵۳۶۹۶۴۲۲۰۶۰۷۷۵۷۵۶۱۵۷۹۷۸۶۳۶۸۵۹۸۴۴۲۳۴۰۸۱۰۹۳۷گروه صنايع و معادن

۱۱۶۲۰۱۲۴۵۱۲۴۰۷۱۵۱۲۹۹۱۲۰۳۶۱۲۱۲۷۲۴۱۶۳معدن                                              
۱۷۸۴۷۹۱۹۸۶۵۲۳۷۷۱۳۱۷۸۱۰۴۳۱۸۶۲۰۷۲۰۸۹۴۲۳۹۵۱۴۹ صنعت                                              
۱۰۵۶۴۰۱۱۷۳۲۰۲۲۲۹۶۰۴۴۳۹۸۴۱۱۴۴۰۹۱۲۴۷۲۱۲۳۹۱۳۰برق ، گاز و آب                                

۵۷۹۵۷۹۳۶۳۷۱۵۱۵۹۴۳۰۳۴۶۱۵۵۹۴۵۹۶۵۵۰۱۵۲۴۹۵ساختمان                                        
۸۰۰۵۲۲۸۲۶۸۰۰۱۶۲۷۳۲۱۳۳۱۶۴۱۶۸۳۰۶۰۲۸۵۸۸۵۲۱۶۸۹۴۵۵گروه خدمات

۱۷۰۱۲۹۱۷۵۰۸۲۳۴۵۲۱۰۷۲۷۵۴۶۱۸۰۴۲۴۱۸۳۱۹۸۳۶۳۶۲۲بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۱۴۹۹۸۶۱۶۰۸۲۶۳۱۰۸۱۱۶۴۲۸۶۱۱۵۹۱۳۹۱۷۳۸۲۶۳۳۲۹۶۵حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۵۷۵۹۹۶۲۸۸۳۱۲۰۴۸۲۲۴۷۶۸۸۵۹۰۹۷۶۵۰۶۲۱۲۴۱۵۹خدمات موسسات پولي و مالي            
۲۵۷۳۶۶۲۳۷۵۶۰۴۹۴۹۲۶۹۴۵۶۳۲۲۶۳۸۰۰۲۴۳۲۶۲۵۰۷۰۶۲خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي           

۱۲۲۹۵۱۱۴۴۲۰۳۲۶۷۱۵۳۵۶۹۱۵۶۱۲۶۳۹۳۱۴۸۸۱۷۲۷۵۲۱۱خدمات عمومي                               
۴۲۴۹۲۴۶۲۴۶۸۸۷۳۸۱۸۳۵۳۲۴۱۷۴۸۴۴۶۸۷۸۶۴۳۶خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۴۰۴۳۲۴۲۸۱۲۸۳۲۴۴۱۷۱۵۳۹۴۱۲۵۲۴۳۹۴۲۸۵۱۹۴كارمزد احتسابي

۱۵۷۴۵۷۹۱۸۱۲۳۳۴۳۳۸۶۹۱۳۶۶۹۱۱۰۹۱۶۴۳۸۴۴۱۸۹۵۲۱۵۳۵۳۹۰۵۹توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۱۲۱۴۳۲۷۱۴۲۴۸۳۲۲۶۳۹۱۵۹۵۱۶۶۶۳۶۱۲۶۲۵۱۰۱۴۸۵۴۴۲۲۷۴۷۹۵۲توليد 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 ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۵۱۳۹۶



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اولسالشش ماههفصل دومفصل اول
۳/۵۴/۱۳/۹۴/۲۴/۰۴/۳۴/۲گروه كشاورزي

۵۷/۶۶۶/۲۶۱/۹۶۱/۶۵/۹۵/۷۵/۸گروه نفت
۰/۸۲/۲۴/۲۴/۸۴/۵-۵/۱۳/۰-گروه صنايع و معادن

۲/۶۰/۴-۶/۰۲/۱۳/۶-۴/۳-۷/۸-معدن                                              
۱/۴۵/۳۳/۴۶/۹۴/۳۵/۲۴/۸ صنعت                                              
۱/۷۶/۲۴/۰۶/۸۸/۳۶/۳۷/۳برق ، گاز و آب                                

۳/۵۳/۱۰/۶-۱۳/۱-۱۴/۶-۴/۰-۲۷/۶-ساختمان                                        
۰/۷۴/۲۱/۷۳/۶۳/۸۳/۹۳/۸-گروه خدمات

۰/۷۴/۴۲/۶۶/۲۶/۱۴/۶۵/۳بازرگاني، رستوران و هتلداري             
۱/۳۵/۷۳/۵۶/۷۶/۱۸/۱۷/۱حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات      

۰/۸۲/۸۱/۸۱/۷۲/۶۳/۵۳/۱خدمات موسسات پولي و مالي            
۰/۵۱/۰۰/۲۱/۸۲/۵۲/۴۲/۵-خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي            

۲/۸۱۰/۳۳/۹۲/۰۲/۸۳/۲۳/۰-خدمات عمومي                               
۲/۶-۳/۴-۱/۷-۵/۳۰/۱-۰/۴-۱۰/۱-خدمات اجتماعي و شخصي و خانگي   

كسر ميشود:
۰/۷۳/۳۲/۰۱/۷۲/۰۲/۶۲/۳كارمزد احتسابي

۷/۵۱۲/۹۱۰/۳۱۲/۵۴/۴۴/۶۴/۵توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
( بدون نفت ) ۱/۸۳/۹۱/۲۳/۳۴/۰۴/۳۴/۱-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.

درصد -* رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۵۱۳۹۶



شش ماههفصل دومفصل اولرقم سالشش ماهه
۰/۴۰/۳۰/۳۰/۵۰/۴گروه كشاورزي

۹/۳۹/۸۱/۳۱/۲۱/۳گروه نفت
۰/۲۰/۶۰/۹۱/۱۱/۰-گروه صنايع و معادن

۰/۱۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰-معدن                                              
۰/۴۰/۸۰/۵۰/۶۰/۵ صنعت                                               

۰/۳۰/۵۰/۶۰/۴۰/۵برق ، گاز و آب                                
۰/۱۰/۲۰/۰-۰/۸-۰/۸-ساختمان                                        

۰/۹۱/۹۱/۹۱/۸۱/۸گروه خدمات
۰/۳۰/۷۰/۷۰/۴۰/۵بازرگاني، رستوران و هتلداري              
۰/۳۰/۷۰/۶۰/۷۰/۷حمل و نقل ، ا نبارداري و ارتباطات       

۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱۰/۱خدمات موسسات پولي و مالي             
۰/۰۰/۳۰/۴۰/۳۰/۴خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي           

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

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

۱۰/۳۱۲/۵۴/۴۴/۶۴/۵توليد 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.

درصد - سهم فعاليتهاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي
۱۳۹۶

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۵



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول سالشش ماههفصل دومفصل اول
۱۵۳۵۵۰۱۱۵۸۹۰۲۷۳۱۲۴۵۲۸۶۴۹۴۷۷۲۱۷۸۰۷۰۹۱۷۸۴۵۱۲۳۵۶۵۲۲۱مصرف خصوصي

۳۱۳۸۹۴۴۹۵۵۳۳۸۰۹۴۲۷۱۷۵۲۰۵۷۳۸۳۹۳۱۵۳۰۹۵۹۹۱۴۸۹۰مصرف دولتي
۴۵۷۱۲۷۷۴۴۴۹۲۱۲۰۱۶۱۹۲۶۶۳۷۴۴۴۸۴۴۶۳۸۴۵۱۲۸۱۳۲۹۵۹۱تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۲۲۴۳۹۴۲۴۲۹۶۱۴۶۷۳۵۵۱۰۲۴۰۵۲۲۳۴۷۴۰۲۵۸۴۳۶۴۹۳۱۷۷   ماشين آالت
۲۳۲۷۳۳۵۰۱۵۳۱۷۳۴۲۶۴۱۶۳۹۶۹۲۲۴۹۷۲۳۵۸۶۶۹۲۸۳۶۴۱۵   ساختمان

۴۹۳۷۷۰۷۱۸۷۳۱۱۲۱۲۵۰۲۲۰۳۱۱۰۹۶۵۵۵۸۰۸۶۱۸۲۹۱۵۱۷۴۰۹تغيير در موجودي انبار**
۱۱۹۶۴۲۲۲۶۱۱۱۴۲۲۵۳۲۰۹۵۷۷۵۶۳۹۸۶۹۸۷۹۱۲۶۲۷۷خالص صادرات کاالها و خدمات
۶۶۰۰۴۸۶۶۴۴۶۳۱۳۲۴۵۱۱۲۹۴۶۴۱۲۷۸۴۳۲۵۸۷۴۱۱۹۱۶۵۸۴۴۴   صادرات کاالها و خدمات
۵۴۰۴۰۶۶۴۱۸۵۲۱۱۸۲۲۵۸۲۷۳۶۸۳۴۷۲۷۹۲۷۸۰۴۲۴۰۱۵۳۲۱۶۷   واردات کاالها و خدمات

۲۹۱۹۹۳۴۳۵۷۰۳۹۵۶۴۹۰۳۲۹۱۳۱۵۱۲۵۹۳۳۶۱۰۸۱۴۰۹۲۳۰۷۷۴۵۳۳۸۸توليد 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
۱۳۹۶

ميليارد ريال - * توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي
۱۳۹۵



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول سالشش ماههفصل دومفصل اول
۷/۷۱۰/۷۹/۲۱۳/۱۱۶/۰۱۲/۳۱۴/۱مخارج مصرف نهايي بخش خصوصي

۳/۴۴۸/۷۲۷/۱۲۰/۹۲۲/۳۷/۱۱۳/۰مخارج مصرف نهايي بخش دولتي
۲/۵۲/۷۶/۰۱۳/۵۱۰/۶-۱۳/۵۵/۷-تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۴/۳۵/۴۴/۹۹/۲۴/۶۶/۴۵/۵   ماشين آالت
۱/۰۷/۳۱۷/۰۱۳/۹-۶/۷-۲۵/۸۵/۹-   ساختمان

تغيير در موجودي انبار
خالص صادرات کاالها و خدمات
۱۳/۹۲۵/۷۱۹/۶۳۰/۷۱۸/۸۳۱/۶۲۵/۲   صادرات کاالها و خدمات
۳/۸۱۵/۸۱۰/۰۲۴/۴۳۴/۷۲۵/۳۲۹/۶   واردات کاالها و خدمات

۵/۳۱۲/۵۹/۱۱۵/۲۱۵/۱۱۴/۶۱۴/۸توليد 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.

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۶

درصد - * رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي
۱۳۹۵



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول سالشش ماههفصل دومفصل اول
۵۲/۶۴۴/۵۴۸/۱۴۹/۴۵۳/۰۴۳/۶۴۷/۸مخارج مصرف نهايي بخش خصوصي

۱۰/۸۱۳/۹۱۲/۵۱۳/۳۱۱/۴۱۳/۰۱۲/۳مخارج مصرف نهايي بخش دولتي
۱۵/۷۲۰/۹۱۸/۵۲۰/۳۱۴/۴۲۰/۷۱۷/۸تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۷/۷۶/۸۷/۲۷/۸۷/۰۶/۳۶/۶   ماشين آالت
۸/۰۱۴/۰۱۱/۳۱۲/۵۷/۴۱۴/۳۱۱/۲   ساختمان

۱۶/۹۲۰/۱۱۸/۷۱۵/۴۱۹/۵۲۱/۱۲۰/۴تغيير در موجودي انبار**
۴/۱۰/۶۲/۲۱/۶۱/۷۱/۷۱/۷خالص صادرات کاالها و خدمات
۲۲/۶۱۸/۶۲۰/۴۲۲/۴۲۳/۳۲۱/۴۲۲/۳   صادرات کاالها و خدمات
۱۸/۵۱۸/۰۱۸/۲۲۰/۸۲۱/۷۱۹/۷۲۰/۶   واردات کاالها و خدمات

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

شامل اشتباهات آماري است. **

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

به قيمتهاي جاري
۱۳۹۵۱۳۹۶



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول سالشش ماههفصل دومفصل اول
۶۷۰۲۳۴۶۷۴۲۶۳۱۳۴۴۴۹۷۲۷۲۲۷۷۲۶۹۷۶۰۸۶۹۶۰۶۴۱۳۹۳۶۷۲مصرف خصوصي

۱۳۹۸۲۰۱۶۷۱۹۹۳۰۷۰۱۹۶۷۰۴۵۳۱۴۳۵۱۸۱۷۴۱۰۶۳۱۷۶۲۴مصرف دولتي
۲۰۱۹۱۷۳۴۲۱۳۷۵۴۴۰۵۴۱۱۶۷۷۱۰۱۹۷۹۹۶۳۴۶۸۲۶۵۴۴۸۲۲تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۷۶۹۱۷۸۸۷۵۳۱۶۵۶۷۰۳۶۰۸۹۷۷۶۱۲۴۸۸۰۶۵۱۶۴۱۸۹   ماشين آالت
۱۲۵۰۰۰۲۵۳۳۸۴۳۷۸۳۸۴۸۰۶۸۱۳۱۲۱۸۷۲۲۵۸۷۶۱۳۸۰۶۳۳   ساختمان

۲۳۶۸۶۹۲۹۱۱۱۳۵۲۷۹۸۲۹۳۶۱۹۱۲۸۷۸۵۶۳۱۲۲۸۱۶۰۰۱۳۷تغيير در موجودي انبار**
۳۷۱۸۵۳۳۵۶۱۷۴۷۲۸۰۲۷۱۴۱۸۹۵۵۳۶۰۰۳۳۳۸۰۶۰۸۷۴۰۶۴۱خالص صادرات کاالها و خدمات
۴۹۳۶۱۲۴۹۳۹۴۰۹۸۷۵۵۲۲۰۰۴۶۳۸۴۹۹۹۳۵۵۲۹۸۰۸۱۰۲۹۷۴۳   صادرات کاالها و خدمات
۱۲۱۷۵۹۱۳۷۷۶۶۲۵۹۵۲۵۵۸۵۶۸۳۱۳۹۹۰۲۱۴۹۲۰۱۲۸۹۱۰۲   واردات کاالها و خدمات

۱۶۲۰۶۹۲۱۸۳۰۸۸۷۳۴۵۱۵۷۹۶۹۱۶۰۸۱۱۶۸۷۰۱۲۱۹۰۹۸۸۴۳۵۹۶۸۹۶توليد 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 ۱۳۹۵



مقدماتی

شش ماههفصل دومفصل اول سالشش ماههفصل دومفصل اول
۰/۷۱/۷۱/۲۳/۸۴/۱۳/۲۳/۷مخارج مصرف نهايي بخش خصوصي

۱/۳۱۲/۲۵/۶۳/۷۲/۶۴/۱۳/۵-مخارج مصرف نهايي بخش دولتي
۱/۹۱/۴۰/۱-۳/۷-۵/۰-۱۶/۳۳/۱-تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

۰/۹-۰/۸-۱/۰-۲/۶۳/۴۳/۰۵/۶   ماشين آالت
۲/۵۲/۱۰/۶-۷/۴-۸/۲-۲۴/۸۳/۰-   ساختمان

تغيير در موجودي انبار
خالص صادرات کاالها و خدمات
۵۰/۷۴۸/۶۴۹/۶۴۱/۳۱/۳۷/۳۴/۳   صادرات کاالها و خدمات
۱/۸۶/۱۱۴/۹۸/۳۱۱/۴-۷/۲۳/۵-   واردات کاالها و خدمات

۹/۰۱۱/۷۱۰/۴۱۳/۴۴/۱۴/۳۴/۲توليد 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.

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

به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۰
۱۳۹۶ ۱۳۹۵
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