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٧٣٩ 
 

 مقدمه
ین متغیر هـاي اقتصـادي نظیـر تولیـد، مصـرف، تشـکیل سـرمایه،        ، محاسبه مهم ترهدف از تهیه و تدوین حسابهاي ملی

ظیـر  ، نمتغیر هاي اقتصادي موجـودي منـابع   ، در یک دوره زمانی معین و اندازه گیري مهم ترینصادرات، واردات و درامد
وره یـا  ، در مقطعی از زمان است که از طریق آن ها می تـوان وضـعیت اقتصـادي کشـور را در آن د    وت، دارایی و بدهیثر

تهیه و تدوین آمار حساب هاي ملی در کشـورهاي مختلـف ، بـر اسـاس چـارچوب سیسـتم       . مقطع زمانی به تصویر کشید
 .حساب هاي ملی پیشنهاد شده توسط سازمان ملل متحد انجام می شود

به صورت مجموعه اي فرموله شده تحت عنوان سیستم حساب هاي ملی یـا   1953سیستم مذکور براي اولین بار در سال 
SNA آخرین تجدید نظر در . منتشر شده استSNA  بـین المللـی    صورت گرفت که توسط پـنج نهـاد   1993، در سال

 ن همکـاري هـاي اقتصـادي و توسـعه و کمیسـیون     ، سـازما جهانی، بانک متشکل از سازمان ملل، صندوق بین المللی پول
تهیه حساب هاي ملی بعد از جنگ جهانی دوم به صـورت مـوردي وبراسـاس نیـاز هـاي      . جامعه اروپایی، به تصویب رسید

و  1334به ترتیب تولید ناخالص داخلی ایران بـراي سـال    1338و 1337از جمله در سال هاي . خاص در ایران شروع شد
سازمان برنامه و بودجه درآمد ملی کشور را سپس  .توسط کارشناسان خارجی برآورد شد 1336براي سال  تولید ملی ایران

بانک ملی نیز بـراورد  . تلف اقتصادي براورد و منتشر نمودبه تفضیل براي بخش هاي مخ 1340تا  1337براي دوره زمانی 
دلیـل فقـدان یـک     ، بـه 1339ک مرکزي ایران در سال یس بانبا تأس. دبه انجام رسان 1338مقدماتی دیگري را براي سال 

 ،1353، تهیه حساب هاي ملی به عهده این بانک گذاشته شد و پس از آن بر اساس قـانون بهمـن مـاه   سازمان رسمی آمار
 .این وظیفه رسماٌ به مرکز آمار ایران محول شد

محصول ناخالص داخلی ب اسالمی و محاسبه یروزي انقال، در سال هاي قبل از پسبه ارزش افزوده بخش هاي اقتصاديمحا
، از 1370و  1365،  1352براي سـال هـاي   ستانده اقتصاد ایران  –و نیز تهیه جداول داده  1361، از سال از روش هزینه

 .جمله مهم ترین اقدامات مرکز آمار ایران در تهیه حساب هاي ملی بوده است 
ه کار مرکز آمار ایران در بر نام 1373، از سال   SNAن تجدید نظر تهیه مستمر و منظم حساب هاي ملی بر اساس آخری

       ، طبقـه بنـدي هـا و    حسـاب هـاي ملـی را بـر اسـاس تعـاریف، مفـاهیم        ، بدین ترتیب مرکز آمار ایران هر سالهقرار گرفت
حاوي اطالعات ، به قیمت هاي جاري و ثابت تهیه و منتشر می کند که 1993سال SNAروش هاي محاسباتی منطبق بر 

  ،، هزینه هاي مصرف نهایی و مصرف نهایی واقعی خانوار و دولترشته فعالیت اقتصادي 72ش افزوده تفضیلی مربوط به ارز
، حساب تغییر موجودي انبار، مصارف فردي، مصارف جمعی، حساب تولید، تشکیل سرمایه ثابت نا خالص، واردات، صادرات

، مرکز آمار ایـران مبـادرت بـه    1376همجنین از سال . ضاي کل است ت و عرضه و تقا، حساب کاالها و خدماد درامدایجا
تهیه و تدوین حساب هاي منطقه اي کرده است و در این راستا هر ساله محصول نا خالص داخلـی اسـتان هـا و اطالعـات     

 .رشته فعالیت اقتصادي را تهیه و منتشر می کند  72تفضیلی مربوط به ارزش افزوده 
 

 یف و مفاهیم به کار رفته در این فصلتعار
 محصول ناخالص داخلی

بـه  . شـود   محصول ناخالص داخلی برابر است با ارزش مجموع کاالها و خدماتی که در قلمرو داخلی کشور تولید می        
و  مقـیم   ان تولیدکنندگ توسط  ایجاد شده   افزوده  مجموع ارزش معادل است با   ناخالص داخلی  محصول عبارت دیگر،

معموال یک سال تقویمی یـا  (براي یک دوره زمانی معین   ناخالص داخلی،  محصول  .داخلی کشور  قلمرو   در  مقیم غیر
 .شود  می  برآورد و ارائه) مالی

 ارزش افزوده
  و ارزش کاالها  هتولید شد  و خدمات  بین ارزش کاالها  اقتصادي عبارت است از تفاوت ارزش افزوده در هر فعالیت        

، از جمع درآمد عوامل تولیـد در آن فعالیـت   اقتصادي  در هرفعالیت  ارزش افزوده. دبه کار رفته در جریان تولی  و خدمات
 .آید  نیز به دست می

 ستانـده
دسـترس  از آن واحـد در   خـارج یدي تولید شده و براي استفاده دریک واحد تولتانده کاالها و خدماتی است که درس       

 .گیرد  قرار می
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 گزیده اطالعات
میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال  1/100985محصول ناخالص داخلی استان به قیمت بازار حدود  1391در سال 

 .درصد می باشد  4/29داراي رشدي معادل  1390
به ترتیب مربوط به بخش بیشترین سهم ارزش افزوده فعالیت هاي قتصادي در محصول ناخالص داخلی  1391در سال 

مستغالت ، کرایه و ، ) درصد 9/16(شکار و جنگلداري کشاورزي، ، ) 0/24( عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه وکاالها
 .بوده است ) درصد  6/7(و خدمات شهري  اداره امور عمومی، و)درصد  0/9( خدمات کسب و کار 
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وده در محصـول ناخــالص داخلـی به قیمت بــــازار بـرحسب ارزش افـز -1-22
 )ریال میلیارد (                                                         عمـده اقتصادي استان    هـاي بخش

 1388 1385 1380 شــرح

 ..................................................................  جمع 
 

3/8652 8/23352 4/40386 

 4/5308 2840/1 4/1176 ......................................داري  کشاورزي ، شکار و جنگل
 9/1388 827/7 3/216 ...........................................................................ماهیگیري 

 3/331 132/9 8/20 ...................................................................................معدن 
 5/2374 1479 7/480 ..................................................................................صنعت 

 0/548 595 7/127 ......................................................تأمین برق ، گاز و آب 
 4/5801 2357/4 0/755 .............................................................................ساختمان 

 5/3818 2319/5 8/1272 ..عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه وکاالها
 1/276 162/6 9/47 ..................................................................هتل و رستوران 

 1/2981 1782/8 3/962 ...............................حمل ونقل ، انبار داري و ارتباطات 
 6/691 478/6 5/143 ......................................................هاي مالی  واسطه گري

 5/3618 2621 1/1010 ...................... مستغالت ، کرایه و خدمات کسب و کار
 4/4353 2888/3 5/1139 ..............اداره امور عمومی ، دفاعی و تأمین اجتماعی 

 7/4829 2983/6 9/750 .................................................................................آموزش 
 1/3115 1478/2 5/434 ........................................بهداشت ومدد کاري اجتماعی 

 9/949 406/1 9/113 .............وخانگی اجتماعی،شخصی,سایرخدمات عمومی
 1/291 -3/80 4/87 ...................................خالص مالیات بر واردات   

 0 0 9/110 ................................................................مالیات بر واردات
 0 0 -6/23 ..............................................................سوبسید واردات  

 5/40677 5/23272 7/8739 ...............محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار
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٧٤٢ 
 

ار بـرحسب ارزش افـزوده در محصـول ناخــالص داخلـی به قیمت بــــاز -1-22
 )ریال میلیارد (                                                )دنباله(هـاي عمـده اقتصادي استان   بخش

 1391 1390 1389 شــرح

 ..................................................................  جمع 
 

3/49203 8/77312  0/100283  

3/9842 4/7361 ......................................داري  ي ، شکار و جنگلکشاورز  8/16945  

9/3341 5/2154 ...........................................................................ماهیگیري   6/6247  

7/366 6/309 ...................................................................................معدن   0/493  

3/3934 7/2924 ..................................................................................صنعت   3/5319  

4/2295 6/1604 ......................................................تأمین برق ، گاز و آب   7/3095  

2/6556 8/4897 .............................................................................ن ساختما  1/5474  

9/19307 9/4640 ..عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه وکاالها  4/24078  

5/472 6/339 ..................................................................هتل و رستوران   7/615  

4/4617 9/3630 ...............................حمل ونقل ، انبار داري و ارتباطات   8/6749  

1/1061 7/748 ......................................................هاي مالی  واسطه گري  7/1447  

3/6418 7/6009 ......................مستغالت ، کرایه و خدمات کسب و کار   0/9034  

9/7446 5/5045 ...... ........اداره امور عمومی ، دفاعی و تأمین اجتماعی   0/7655  

6/5854 4/4985 .................................................................................آموزش   4/6968  

2/4665 6/3544 ........................................بهداشت ومدد کاري اجتماعی   8/4893  

1/1132 4/1005 .............وخانگی اجتماعی،شخصی,سایرخدمات عمومی  7/1264  

9/698 0/566 ...................................خالص مالیات بر واردات     1/702  

 0 0 0 ................................................................مالیات بر واردات

 0 0 0 ..............................................................سوبسید واردات  

7/78011 4/49769 ...............محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار  1/100985  

 .مرکز آمار ایران  -مأخذ    
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 )ریال میلیارد (                                                 هاي عمده اقتصادي استان ستانده بخش -2-22

 1388 1385 1380 شــرح

 . ..................................................................جمع    
 

1/12973 36449 6/66251 

 8/9763 5074/2 3/1980 .........................................داري  کشاورزي ، شکار و جنگل
 7/2235 1339/5 5/394 ..............................................................................ماهیگیري 

 2/424 188/1 7/29 ......................................................................................معدن 
 8/5877 3947/4 3/944 ....................................................................................صنعت 

 1/1576 1115 7/252 ..........................................................تأمین برق ، گاز و آب 
 ................................................................................ساختمان 

 5/1801 5653/3 5/13621 
 0/4673 2787/6 2/1496 ...عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه وکاالها. 

 8/578 321 0/87 .....................................................................هتل و رستوران 
 1/4734 2836/9 9/1501 ...................................حمل ونقل ، انبار داري و ارتباطات 

 4/918 610 1/179 ..........................................................هاي مالی  واسطه گري
 2/5381 3090/5 1/1141 .........................کرایه و خدمات کسب و کار مستغالت ، 

 5/5745 3702/3 5/1524 ...................اداره امور عمومی ، دفاعی و تأمین اجتماعی
 2/5551 3382/5 7/855 ...................................................................................آموزش  

 9/3865 1842/2 5/603 ...........................................بهداشت ومدد کاري اجتماعی 
 4/1304 558/5 1/181 .........، اجتماعی ، شخصی و خانگی  عمومی خدمات سایر

.  
 
 
 
 
 



هاي استانی           حساب– 22                                                             1392-سا لنامه آماري استان سیستان وبلوچستان 
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 )ریال میلیارد (                                        )دنباله(  هاي عمده اقتصادي استان ستانده بخش -2-22

 1391 1390 1389 شــرح

  ..................................................................جمع    
 

6/77872 3/117440  2/148683  

4/17701 4/13706 .......................................داري  کشاورزي ، شکار و جنگل  4/27748  

3/5663 7/3666 ............................................................................ ماهیگیري  2/10570  

8/542 8/354 ....................................................................................معدن   4/715  

2/9260 9/7144 ...................................................................................صنعت   1/12877  

0/3407 8/2646 .......................................................تأمین برق ، گاز و آب   8/4388  
 ..............................................................................ساختمان 

 4/11571 9/16269  3/13247  

0/23520 0/5745 عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه وکاالها.   7/29292  

4/925 7/724 .................................................................هتل و رستوران   3/1230  

2/6747 7/5595 ................................حمل ونقل ، انبار داري و ارتباطات   1/9901  

7/1457 0/1064 .......................................................هاي مالی  واسطه گري  4/2003  

6/7939 3/7179 .......................مستغالت ، کرایه و خدمات کسب و کار   9/10947  

2/9956 7/6803 ................اداره امور عمومی ، دفاعی و تأمین اجتماعی  5/9752  

5/6770 1/5799 ...............................................................................آموزش    1/8129  

1/5799 5/4472 ........................................بهداشت ومدد کاري اجتماعی   8/6133  

0/1480 6/1397 ......صی و خانگی ، اجتماعی ، شخ عمومی خدمات سایر  2/1745  

 .مرکز آمار ایران  -مأخذ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 1392-سا لنامه آماري استان سیستان وبلوچستان                                                    هاي استانی           حساب– 22

 
 

٧٤٦ 
 

 )ریال میلیارد(                                     هاي عمده اقتصادي استان مصرف واسطه بخش -3-22

 1388 1385 1380 شــرح

 .........................................................................جمع  
 

8/4320 1/13096 2/25865 

 5/4455 2234/1 0/804 .............................................داري  کشاورزي ، شکار و جنگل
 9/846 511/8 2/178 ..................................................................................ماهیگیري 

 9/92 55/2 9/8 ..........................................................................................معدن 
 3/3503 2468/4 6/463 .........................................................................................صنعت 

 2/1028 520 0/125 ..............................................................تأمین برق ، گاز و آب 
 1/7820 3295/9 4/1046 .....................................................................................ساختمان 

 4/854 468/2 4/223 عمده فروشی ، خرده فروشی ، تعمیر وسایل نقلیه و کاال
 7/302 158/4 2/39 .........................................................................ل و رستوران هت

 0/1753 1054/1 6/539 .......................................حمل ونقل ، انبار داري و ارتباطات 
 8/226 131/4 5/35 ..............................................................هاي مالی  واسطه گري

 6/1762 469/5 0/131 ..............................مستغالت ، کرایه و خدمات کسب و کار 
 1/1392 814 0/385 ......................اداره امور عمومی ، دفاعی و تأمین اجتماعی 

 5/721 398/8 8/104 .......................................................................................آموزش  
 7/750 364 0/169 .................................................بهداشت ومددکاري اجتماعی 

 5/354 152/3 2/67 ........ .....، اجتماعی ، شخصی و خانگی عمومی خدمات سایر
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 )ریال میلیارد(                      )دنباله(    هاي عمده اقتصادي استان ف واسطه بخشمصر -3-22

 1391 1390 1389 شــرح

 .........................................................................جمع  
 

2/28669 5/40127  2/48400  

1/7859 1/6345 .............................................داري  کشاورزي ، شکار و جنگل  5/10802  

4/2321 2/1512 ..................................................................................ماهیگیري   6/4322  

2/176 2/45 ..........................................................................................معدن   4/222  

9/5325 1/4220 .........................................................................................صنعت   8/7557  

6/1111 1/1042 ..............................................................تأمین برق ، گاز و آب   1/1293  

7/9713 6/6673 .....................................................................................ساختمان   3/7773  

0/4212 2/1104 ....عمده فروشی ، خرده فروشی ، تعمیر وسایل نقلیه و کاال  3/5214  

0/453 2/385 .........................................................................هتل و رستوران   6/614  

9/2129 8/1964 .......................................حمل ونقل ، انبار داري و ارتباطات   2/3151  

4/396 3/315 ..............................................................هاي مالی  واسطه گري  7/555  

3/1521 5/1169 ..............................و کار  مستغالت ، کرایه و خدمات کسب  9/1913  

3/2509 2/1758 ......................اداره امور عمومی ، دفاعی و تأمین اجتماعی   5/2097  

9/915 7/813 .......................................................................................آموزش    7/1160  

9/1133 9/927 .................................................بهداشت ومددکاري اجتماعی   0/1240  

9/347 1/392 ........ .....، اجتماعی ، شخصی و خانگی عمومی خدمات سایر  6/480  

 .مرکز آمار ایران  -مأخذ    
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