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محصول ناخالص داخلی به قيمت ثابت
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سال پایه1390

 در سال  ، ۱۳۹۷در بین استان های کشور بیشترین محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت
ثابت سال پایه  ۱۳۹۰متعلق به استان تهران است .محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت
ثابت استان تهران  ۱۷۰۴۳۳۹میلیارد ریال ،استان اصفهان  ۳۹۷۰۴۹و استان بوشهر ۳۶۹۴۴۸
میلیارد ریال است .این سه استان به ترتیب  2۸.۱۱و و  ۶.۰۹سهم در تولید ناخالص داخلی بدون
نفت کل کشور را دارند.
 به این ترتیب  ۱۰استان تهران ،اصفهان ،بوشهر ،خراسان رضوی ،خوزستان ،فارس  ،مازندران،
آذربایجان شرقی ،کرمان و البرز بیش از  ۷۰درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده
اند.
 کمترین سهم محصول ناخالص داخلی بدون نفت متعلق به استان ایالم است .سهم  ۷استان شامل
اردبیل ،سمنان ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه وبویراحمد ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،ایالم
و البته فرامنطقه ای کمتر از  ۶درصد است.

 نرخ رشد محصول ناخالص داخلی
در سال  ۱۳۹۷نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کل کشور  -۴.۹2درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
بدون نفت کل کشور  -2.۵۳بوده است و بیشترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت متعلق
به استان های یزد  ۶.۵۱درصد ،همدان  ۴.2۵درصد ،سیستان وبلوچستان  ۳.۴۶درصد ،هرمزگان ۳.۱۹درصد
وقم  ۱.۷۳درصد است.

 نرخ رشد متوسط محصول داخلی 1397-1390
از سال  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۷تولید ناخالص داخلی کل کشور به طور متوسط  ۱.2۳درصد رشد داشته است،
همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت  2.۳۵درصد به طور متوسط رشد کرده است .طی سالها استان های
بوشهر  ۸.۰۴درصد ،کرمان  ۴.۳۳درصد ،خراسان جنوبی  ۳.۹2درصد ،یزد  ۳.۷درصد  ،سیستان و بلوچستان
 ۳.۵۸درصد به ترتیب بیشترین نرخ رشد متوسط تولید ناخالص داخلی بدون نفت را دارا بوده اند.

کشاورزی ،شکار ،جنگلداری و ماهیگیری

 استخراج معدن
در سال  ۱۳۹۷محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت رشته فعالیت های استخراج معدن که شامل رشته
فعالیت های استخراج نفت خام ،گاز طبیعی و خدمات پشتیبانی معادن واستخراج سایر معادن است
 ۱۵۰2۵۶۹میلیارد ریال می باشد .نرخ رشد اقتصادی این رشته فعالیت  -۱۳.2۴بوده است و به طور متوسط
این فعالیت طی سال های  ۱۳۹۰تا  -2.۱۶ ، ۱۳۹۷درصد رشد داشته است .استان خوزستان با ۶۵.۳۴
درصد بیشترین سهم در محصول ناخالص داخلی این رشته فعالیت را داشته است و سپس به ترتیب
فرامنطقه ای با  ۹.۶۴درصد و استان های کهگیلویه وبویراحمد  ۸.۵۱درصد ،ایالم  ۴.۶۸درصد و بوشهر
 ۳.۸۹درصد بیشترین سهم ها را دارند

استخراج معدن

 گروه صنعت
در سال  ۱۳۹۷محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت رشته فعالیت های گروه صنعت که شامل رشته
فعالیت های صنعت  ،تأمین برق ،گاز ،بخار و تهویه هوا ،آبرسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیت های
تصفیه ساختمان است ۱۷۳۰۹۷۳ ،میلیارد ریال می باشد .نرخ رشد اقتصادی این رشته فعالیت ها -۶.۷۶
درصد بوده است و به طور متوسط این فعالیتها طی سال های  ۱۳۹۰تا -۰.۳۵ ،۱۳۹۷درصد رشد داشته
است .استان تهران با  ۱۹.۵2درصد بیشترین سهم در محصول ناخالص داخلی این رشته فعالیت را داشته
است و سپس به ترتیب استان های بوشهر  ۱۸.۱۳درصد ،اصفهان  ۷.۹۴درصد ،خوزستان  ۶.۳۴درصد،
فارس ۵.۰۴درصد ،آذربایجان شرقی  ۴.۹۸درصد ،خراسان رضوی  ۴.۱۴درصد ،یزد  ۳.۰۳درصد ،کرمان
 2.۷۸درصد ،البرز  2.۶۵درصد ،بیشترین سهم ها را دارند و این  ۱۰استان  ۷۴درصد از محصول ناخالص
دا خلی این رشته فعالیت را به خود اختصاص داده اند .بیشترین نرخ رشد متوسط از سال  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۷این
رشته فعالیت نیز متعلق به استان های بوشهر  ۹.۱۷درصد ،یزد  ۴.۵۳درصد ،سیستان وبلوچستان  ۴.۱۴درصد
و زنجان  ۳.۶۵درصد است .در سال  ۱۳۹۷بیشترین نرخ رشد ها متعلق به استان های یزد  ۱۳.۶۴درصد،
همدان  ۵.۳۳درصد و کردستان  2.۴۶درصد است.

 گروه خدمات
در سال  ۱۳۹۷محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت رشته فعالیت های گروه خدمات که شامل رشته
فعالیت های عمده فروشی و خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت ،حمل و نقل و
انبارداری و پست ،فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا ،اطالعات و ارتباطات ،فعالیت های مالی و
بیمه،امالک و مستغالت ،فعالیت های حرفه ای ،علمی و فنی ،فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی ،اداره
امور عمومی ،خدمات شهری و تامین اجتماعی ،آموزش ،فعالیتهای مربوط به سالمت انسان و مددکاری
اجتماعی ،فعالیت های هنر ،سرگرمی ،تفریح و سایر خدمات است ۳۷۴۱۷۵2 ،میلیارد ریال می باشد.
نرخ رشد اقتصادی این رشته فعالیت ها  ۰.۵۹درصد بوده است و به طور متوسط این فعالیت ها طی سال
های  ۱۳۹۰تا  ۳.۰۹ ،۱۳۹۷درصد رشد داشته است .استان تهران با  ۳۵.۵۰درصد بیشترین سهم در محصول
ناخالص داخلی این رشته فعالیت را داشته است و سپس به ترتیب استان های خراسان رضوی  ۶.۶۵درصد،
اصفهان  ۶.2۷درصد ،فارس  ۴.۸۹درصد و خوزستان  ۴.۴۶بیشترین سهم ها را دارند.
بیشترین نرخ رشد متوسط از سال  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۷این رشته فعالیت ها بعد از فرا منطقه ای کهگیلویه
وبویراحمد  ۴.۹۸درصد ،خراسان جنوبی  ۴.۹2درصد ،خراسان شمالی  ۴.۵۸درصد و مازندران  ۴.۴2درصد
است.
در سال  ۱۳۹۷بیشترین نرخ رشد ها بعد از فرا منطقه ای متعلق به استان های کهگیلویه و بویراحمد ۸.۴۸
درصد  ،هرمزگان ۷.۶۴درصد  ،سیستان وبلوچستان  ۵.۸۱درصد و یزد درصد  ۵.۷۳است.

