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آمارهاي ارائه شده در ایـن فـصل شـامل محـصول            

ناخالص داخلـی بـه قیمـت بـازار ،ارزش افـزوده و             

ستانده و مصرف واسطه بخشهاي عمـده اقتـصادي         

از آنجائیکه آمار و اطالعات منطقه اي بـه         .می باشد 

ازهــاي یداده هــاي حــسابهاي اقتــصادي از نویــژه 

 . ضروري و اولیه هر نوع برنامه ریزي است 

 
 به کار رفته در این فصل بـه         مفاهیم تعاریف و 

 :شرح زیر است

  محـصول ناخـالص      :محصول ناخـالص داخلـی    

نتیجه نهایی فعالیتهاي اقتصادي واحـدهاي      ،داخلی

تولیدي مقیم یک کشور در یک دوره زمانی معـین          

ــه روش  .اســت  ــه س ــی ب ــالص داخل محــصول ناخ

 .هزینه و درآمد محاسبه می شود،تولید

 

 ارزش افزوده اضافی ایجاد شده در       :ه  ارزش افزود 

تفـاوت بـین ارزش سـتانده و      .جریان تولیـد اسـت      

مصرف واسـطه در هـر فعالیـت اقتـصادي را ارزش           

پـس از کـسر مـصرف      . افزوده ناخالص مـی گوینـد     

ــالص    ــزوده ناخ ــت از ارزش اف ــرمایه ثاب  ارزش ،س

 .افزوده خالص به دست می آید

مجموع کاالها واحد تولیدي ،  ستانده هر:ستانده

بـراي   خدماتی است که در آن تولید می شـود و          و

سـهمی ار   .دسـترس قـرار مـی گیـرد      استفاده در

خدمات که تـا پایـان دوره حـسابداري بـه         کاالها و 

صورت نا تمام یا کار در جریان ساخت باقی مانـده           

کاالهـا   .باشد جزء ستانده واحد به حساب می آید 

اري معین تولیـد    یک دوره حسابد   وخدماتی که در  

ــد آن   و ــدهاي تولی ــر فراین ــان دوره در دیگ در هم

واحد مصرف می شود جزء ستانده آن واحد منظور         

 :ستانده به سه دسته تقسیم می شـود .نمی شود 

 شـده بـراي خـود      ستانده بـازاري ، سـتانده تولیـد       

سـایر   و تشکیل سرمایه به حساب خـود      مصرفی  و  

 .ستانده غیربازاري 

 مصرف واسـطه ، ارزش کاالهـا و       :مصرف واسطه 

خدمات مصرف شده در جریان تولید بـه اسـتثناي          

 .مصرف دارائیهاي ثابت است 

 مالیاتها ،پرداختهاي اجبـاري و بالعـوض        :مالیاتها

واحدهاي نهادي به دولت است که به صورت نقدي         

اطالق صفت بالعـوض    . و غیرنقدي انجام می گیرد    

دولـت در مقابـل     به مالیاتها از این جهت است کـه         

 خدمتی را بـه     دریافت مالیات از یک واحد نهادي ،      

صورت فردي به آن ارائه نمی کند ،هر چند کـه بـا        

دریافت مالیات منابع مالی خود را افزایش داده و با          

و خـدماتی را بـراي   استفاده از ایـن منـابع ،کاالهـا     

سایر واحدها اعم از تک تک افـراد یـا کـل جامعـه              

 .فراهم آورد

 

  :لیاتها به دو دسته کلی تقسیم می شوندما

 مالیات بر تولید و واردات -

مالیات بر درآمد ،ثروت و غیره -
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محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار بر حسب ارزش افزوده در بخشهاي عمده -1-22

 )میلیون ریال(                            اقتصادي استان                                                                 

 1385 1384 1383 1382 1381 شرح

 26693765 19388549 11347541 5957994 4785202 .............................ارزش افزوده         

 1612426 1460139 1198712 789336 791240 ................................کشاورزي ، شکار و جنگلداري 

 25891 17864 13116 9930 7913 ....................................................................ماهیگیري 

 17035496 12042302 5231866 1386501 943344 ............................................................................معدن 

 477473 433624 326209 248577 183422 ..........................................................................صنعت 

 53374 50746 23097 22531 23441...............................................تأمین برق ، گاز و آب 

 1578594 813172 834995 599424 421603............................................ساختمان 

عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه و 

.................................................کاالها 
570932 706332 814705 877114 1033890 

 48192 45603 44257 44072 32717......................…………هتل و رستوران 

 743392 569395 495808 402228 354948...........…ارتباطات حمل ونقل ، انبار داري و 

 181640 207303 170043 93542 62882...............................واسطه گریهاي مالی 

 782757 637940 550812 363042 307502 ........مستغالت ، کرایه و خدمات کسب و کار 

 1174742 786006 622468 510987 416276....تماعی اداره امور عمومی ، دفاعی و تأمین اج

 1135850 845025 529320 432961 369989 .........................................................................آموزش 

 629365 471092 399252 285825 240150....................بهداشت ومدد کاري اجتماعی 

ت عمومی ، اجتماعی ، شخصی و سایر خدما

................................................خانگی 
58843 62706 92881 131224 180683 

 -38444 -17127 42056 21422 17348................خالص مالیات بر واردات         

 26655322 19371419 11389597 5979415 4802548محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار         

مرکز آمار ایران-مأخذ
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 )میلیون ریال(           اقتصادي استان ایالم فعالیت ي عمده گروههاستانده -2-22

 1385 1384 1383 1382 1381 شرح

 32970909 23755733 15557912 8979359 7107491 .............................  جمع

 2748883 2478364 2120203 1431805 1353598 ................................لداري کشاورزي ، شکار و جنگ

 41375 28610 21658 15805 11553 ....................................................................ماهیگیري 

 17640691 12569233 5727746 1745238 1235576 ............................................................................معدن 

 1075120 831573 721059 545725 433734..........................................................................صنعت 

 103910 96648 85152 55781 43346...........................................تأمین برق ، گاز و آب   

 3765801 1955726 2124843 1461703 1017307............................................ساختمان 

عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه و 

.................................................کاالها 
639196 809884 950139 1041063 1243330 

توران هتل و رس

…………......................
69314 93507 105829 122025 142818 

 1052453 819074 695073 560696 485410...........…حمل ونقل ، انبار داري و ارتباطات 

 230741 252120 211842 121028 81538...............................واسطه گریهاي مالی 

 1066703 857544 739754 546346 388347 ........ات کسب و کار مستغالت ، کرایه و خدم

 1534068 1003321 828212 654558 530712....اداره امور عمومی ، دفاعی و تأمین اجتماعی 

 1274512 931113 597094 493854 420339 .........................................................................آموزش 

 781749 584912 494268 357980 312752....................بهداشت ومدد کاري اجتماعی 

سایر خدمات عمومی ، اجتماعی ، شخصی و 

................................................خانگی 
84769 85449 135040 184407 268755 

مرکز آمار ایران-مأخذ
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 )میلیون ریال(         اقتصادي استان ایالم فعالیت  عمده اي گروههمصرف واسطه-3-22

 1385 1384 1383 1382 1381 شرح

 6277142 4367185 4210370 3021366 2322291 .............................  جمع

 1136456 1018226 921491 642469 562358 ................................کشاورزي ، شکار و جنگلداري 

 15484 10746 8542 5875 3640 ....................................................................ماهیگیري 

 605195 526931 495881 358737 292233 ............................................................................معدن 

 597646 397951 394850 297148 250312 ..........................................................................صنعت 

 50536 45902 62055 33250 19905...........................................تأمین برق ، گاز و آب   

 2187207 1142554 1289847 862279 595704............................................ساختمان 

عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه و 

.................................................کاالها 
68264 103552 135434 163949 209440 

 94626 76422 61572 49435 36597......................…………هتل و رستوران 

 309061 249679 199265 158469 130462...........…اطات حمل ونقل ، انبار داري و ارتب

 49101 44817 41799 27486 18656...............................واسطه گریهاي مالی 

 283946 219604 188942 183304 80845 ........مستغالت ، کرایه و خدمات کسب و کار 

 375796 217314 205744 143572 114436....اداره امور عمومی ، دفاعی و تأمین اجتماعی 

 138661 86087 67774 60893 50350 .........................................................................آموزش 

 152384 113819 95015 72155 72602....................بهداشت ومدد کاري اجتماعی 

 ، شخصی و سایر خدمات عمومی ، اجتماعی

................................................خانگی 
25927 22743 42159 53183 88072 
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 )میلیون ریال(                     ستانده مصرف واسطه و ارزش افزوده استان  -4-22

 1385 1384 1383 1382 1381 شرح

 32970909 23755733 15557912 8979359 7107491 ......................................................................  ستانده 

 6277142 4367185 4210370 3021366 2322291 ............................................................مصرف واسطه 

 26693765 19388549 11347541 5957994 4785202 ...............................................................ارزش افزوده 

 -38444 -17127 42056 21422 17348 ..........................................خالص مالیات بر واردات 

 26655322 19371419 11389597 5979415 4802548 ................محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار 

  01/1 7/0 5/0 5/0...............سهم استان در محصول ناخالص داخلی 

 مرکز آمار ایران-مأخذ

 


