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 مقدمه 

آمارهاي ارائه شده در این فصل شامل محصول ناخالص     

داخلی به قیمت بازار ،ارزش افزوده،  ستانده و مصرف واسطه 

آمار و اطالعات منطقه . بخش هاي عمده اقتصادي می باشد

اي به ویژه داده هاي حساب هاي اقتصادي از نیازهاي ضروري 

 .و اولیه هر نوع برنامه ریزي است

 

 مفاهیمو  ریف تعا

هـاي   فراینـدي اسـت کـه بـا اسـتفاده از داده      :تولید اقتصادي

نیروي کار، سرمایه، کاالها و خدمات تحت کنترل و مسـئولیت  

منظور تولید کاالها و خدمات دیگـر انجـام    یک واحد نهادي، به

 .یردگ می

مرز تولید در  و حد :هاي ملی تولید اقتصادي از دیدگاه حساب

محـدودتر از حــــد و مـرز کلـی آن      ،ملی هاي سیستم حساب

هـاي انجـام شـده توسـط      دالیلی، آن دسته از فعالیـت  به. است

بـراي مصـرف نهـایی    را خانگی و خانوارها که خدمات شخصی 

هـاي ملــی تولیـد     کنند، در سیـستم حســاب  خود تولیـد می

 .شود محسوب نمی

قوق اقتصادي است که با استفاده از ح یموجودیت :واحد نهادي

هـا و اشـتغال بـه     هـا، تقبـل بـدهی    قابلیت تملک دارایـی  ،خود

هـا را دارد و   هاي اقتصادي و مبادله با سـایر موجودیـت   فعالیت

ها  از جمله ترازنامه دارایی ،ها تواند مجموعه کاملی از حساب می

واحـدهاي نهـادي در   . هاي مربوط به خود را تهیه کند و بدهی

 :شوند بندي می طبقهزیر بخش  5قالب 

 هاي مالی شرکت -1

 هاي غیر مالی شرکت -2

 دولت -3

 مؤسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها -4

 خانوارها -5

هـا تقاضـا و امکـان     اشیایی فیزیکی هستند که براي آن :کاالها

توانـد از   هـا مـی   ایجاد حق مالکیـت، وجـود دارد و مالکیـت آن   

بـه واحد نهــادي  طریق مبادله در بازار، از یـک واحـد نهـادي 

 . دیگر منتقل شود

هـا بـر    هاي نـاهمگنی هسـتند کـه تولیـد آن     ستانده :خدمات

خــدمات داراي موجودیــت . گیــرد اســاس ســفارش انجــام مــی

هـا وجـود    مستقلی نیستند که امکان ایجاد حق مالکیت بـر آن 

ها جدا نیست و  خرید و فروش خدمات از تولید آن. داشته باشد

 .گیرد ان صورت مییند همزمااین دو فر

محصول ناخالص داخلی، نتیجه نهایی  :محصول ناخالص داخلی

هاي اقتصادي واحدهاي تولیـدي مقـیم یـک کشـور در      فعالیت

محصول ناخالص داخلـی بـه سـه    . یک دوره زمانی معین است

 .شود روش تولید، هزینه و درامد محاسبه می

قیمت  هاي ملی را به هرگاه اجزاء حساب ):بازار(قیمت جاري

ها را به  دوره گزارش شده فعلی، بیان کنیم در این صورت آن

 .ایم قیمت جاري نشان داده

هـاي ملـی را بـر حسـب      هرگـاه اجـزاء حسـاب    :قیمت ثابت

هـا   هاي  دوره مرجع یا پایه بیان کنیم در این صورت آن قیمت

 .ایم را به قیمت ثابت نشان داده

ایجاد شده در جریان ارزش افزوده، ارزش اضافی  :ارزش افزوده

تفاوت بین ارزش ستانده و مصرف واسـطه در هـر   . تولید است

پـس از  . گوینـد  فعالیت اقتصادي را ارزش افزوده ناخـالص مـی  

کســر مصــرف ســرمایه ثابــت از ارزش افــزوده ناخــالص، ارزش 

 .آید ص به دست میلافزوده خا

ســتانده هــر واحــد تولیــدي، مجمــــوع کاالهـــــا و  :ســتانده

شـود و بـراي    ی اسـت کـه در آن واحـــد تولیـــد مـی     خدمات

سهمی از کاالهـا و خـدمات   . گیرد استفاده در دسترس قرار می

که تا پایان دوره حسابداري به صورت ناتمام یا کـار در جریـان   

 .آیـد  جزو ستانده واحد به حساب مـی  ،ساخت باقی مانده باشد

معـین  کاالها و خدماتی که در یک واحـد در دوره حسـابداري   

یندهاي تولیــــد آن واحـد   اتولید و در همان دوره در دیگر فر

. دگـرد  جـزو سـتانده آن واحـد منظـور نمـی      ،شـود  مصرف می

ستانـــده بـازاري،   : شـــود  ستـانــده به سه دسته تقسیم مـی 

تشکیل سرمایه  خود مصرفی نهایی و ستانــده تولید شده براي

 .ريهاي غیر بازا به حساب خود و سایر ستانده

ارزش کاالها و خدمات مصرف شده در جریـان   :مصرف واسطه

 .ثابت است سرمایهتولید، به استثناي مصرف 

مصرف سرمایه ثابـت، عبـارت از کـاهش     :مصرف سرمایه ثابت

که در اثر از بـین  است هاي ثابت  ارزش جاري موجودي دارایی

رفتن فیزیکی، از مـد افتـادگی عـادي و حـوادث معمـولی، در      

هاي تحت مالکیت و مورد استفاده یک تولید کننـده در   دارایی

مصرف سـرمایه ثابـت جـزو    . آید یک دوره حسابداري، پدید می

. شـود  هاي تولید است ولی مصرف واسطه محسوب نمـی  هزینه

هاي ثابت تخریب شده در نتیجه  این هزینه شامل ارزش دارایی

یـل  آیند، از قب جنگ یا حوادث استثنایی که به ندرت پیش می

 .شود بالیاي طبیعی عمده نمی

هاي اجباري و بالعوض واحـدهاي   ها، پرداخت مالیات :ها مالیات
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نهادي به دولت است که به صورت نقدي و غیـر نقـدي انجـام    

از این جهت است  ،ها اطالق صفت بالعوض به مالیات. گیرد می

که دولت در مقابل دریافت مالیات از یک واحد نهادي، خدمتی 

ند هر چند که بـا دریافـت   ک رت فردي به آن ارائه نمیرا به صو

مالیات، منابع مالی خود را افزایش دهـد و بـا اسـتفاده از ایـن     

اعم از تـک تـک    ،منابع، کاالها و خدماتی را براي سایر واحدها

 .افراد یا کل جامعه فراهم آورد

 :شوند ها به دو دسته کلی تقسیم می مالیات 

 داتمالیات بر تولید و وار -

 غیره  مالیات بر درامد، ثروت و -

کـه بـر کاالهـا و     اسـت مالیـاتی   :مالیات بـر تولیـد و واردات  

انـد یـا بـه     اند، فروختـه شـده   خدمات، در زمانی که تولید شده

انـد، تعلـق    انـد و یـا ازخـارج وارد شـده     مصارف دیگري رسیده

 .گیرد می

هاي  مالیاتمالیات بر تولید و واردات، منطبق با واژه سنتی      

هاي ملی سابق  است که در سیستـم حساب "غیر مستقیم"

 . شد کار برده می به

تـر تقسـیم    مالیات بـر تولیـد و واردات بـه دو گـروه جزیـی         

  :شوند می

 مالیات بر محصول -

 هاي بر تولید سایر مالیات -

مالیات بر محصول، مالیات تعلق گرفته بـر   :مالیات بر محصول

یا خدمت است که بـه صـورت مبلـغ مشخصـی     یک واحد کاال 

براي هر واحد مقدار کاال یا درصد مشخصی از قیمت یک واحد 

انـواع مالیـات بـر    . شـود  کاال یا خدمت مبادله شده تعیـین مـی  

 :استمحصول به شرح زیر 

مالیـات تعلـق   : (VAT) ـ مالیات از نوع مالیات ارزش افـزوده 

مختلـف توسـط    گرفته برکاالها و خدمات است که در مراحـل 

کل آن توسـط  ، نهایتدر ولی  شود هاي اقتصادي اخذ می بنگاه

 . شود خریدار نهایی پرداخت می

عبـارت ازمالیـات تعلـق    : ـ مالیات و حقوق گمرکی بـر واردات 

گرفته بر کاالها است که هنگـام عبـور از مرزهـاي گمرکـی یـا      

 ،ایـن نـوع مالیـات   . شـود  قابل پرداخت مـی  ،مرزهاي اقتصادي

نین شامل مالیات تعلق گرفته بر خدماتی است که توسط همچ

تولید کنندگان غیـر مقـیم بـه واحـدهاي نهـادي مقـیم ارائـه        

 .شود می

 مالیات تعلق گرفته برکاالهایی است که از: صادرات ـ مالیات بر

شـود و هنگـام خـروج از مـرز قابـل       اقتصادي خارج مـی  قلمرو

 .گردد پرداخت می

چنین شـامل مالیـات تعلـق گرفتـه بـر      این نوع مالیات هم     

به طـور  . شود خدماتی است که به واحدهاي غیر مقیم ارائه می

هایی هستند  کلی مالیات بر محصول، واردات و صادرات، مالیات

گیرند و در اثر تولیـد، فـروش،    که بر کاالها و خدمات تعلق می

 .شوند انتقال، کرایه کاال یا ارائه خدمت قابل پرداخت می

 تمـامی  ،هاي بـر تولیـد   سایر مالیات :هاي بر تولید ر مالیاتسای

یرد که یک بنگاه در نتیجـه اشـتغال   گ هایی را در بر می مالیات

، موظف به پرداخـت آن  )به غیر از مالیات بر محصول(به تولید 

  .است

 

ایـن نـوع مـالیـات، مـالیـات بــر ســود یـا مالیـات بـر سـایر       

گیـرد و   بنگـاه را در بـر نمـی   درامدهاي دریافـت شـده توسـط    

نظر از سـوددهی تولیـد، قابـل پرداخـت      مالیاتی است که صرف

هاي ثابت و نیروي کـار بـه    است، نظیر مالیات بر زمین، دارایی

 .ها و مبادالت ویژه کار گرفته شده در فرآیند تولید یا فعالیت

تغییر موجودي انبار، به صورت ارزش موجودي انبـار تحصـیل   

نگــاه، منهــاي ارزش مصــرف آن در طــول دوره شــده توســط ب

 . شود حسابداري ثبت می

هـاي جـاري و بالعـوض     یارانـه، پرداخـت   ):سوبسـید (یارانه  

هـاي اقتصـادي اسـت کـه بـر اسـاس        واحدهاي دولتی به بنگاه

ها و یا مقدار یـا ارزش کاالهـا یـا     هاي تولیدي آن میزان فعالیت

هـا،   ده توسـط آن خدمات تولید شده، فروخته شده یـا وارد شـ  

یارانه ممکن اسـت بر تولیـدات داخلـی یـا بـر     . شود تعیین می

 . کاالهاي وارد شده نیز، تعلق گیرد

 : شود ها به دو دسته کلی تقسیم می یارانه، مشابه مالیات

 یارانه بر محصول -

 ها بر تولید سایر یارانه -

مت اي است که بر یک واحد کاال یا خد یارانه :یارانه بر محصول

گیرد و به صورت مبلغ مشخصی براي یک  تولید شده تعلق می

واحد کاال یا به صورت درصد مشخصی از یک کاال یـا خـدمت،   

 . قابل پرداخت است

هـایی اسـت کـه     عبارت از تمامی یارانه: ها بر تولید سایر یارانه

کننـد، غیـر    هاي مقیم، در اثر اشتغال به تولید دریافت می بنگاه

 .نه بر محصولاز انواع یارا

 
 
 

: گزیده اطالعات  

محصول ناخالص داخلی استان به قیمت بازار  1392در سال 

میلیون ریال است که نسبت به سال  80633587در حدود 

در بین فعالیت هاي  .داشته است افزایشدرصد  20، 1391
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اقتصادي در محصول ناخالص داخلی بیشترین سهم ارزش 

میلیون ریال و  39997854بر افزوده مربوط به بخش معدن برا

 165238کمترین مقدار مربوط به بخش ماهیگیري برابر 

ستانده بخش هاي  1392در سال  .میلیون ریال بوده است

میلیون ریال است  104734159عمده اقتصادي استان برابر 

در  .درصد کاهش داشته است 20، 1391که نسبت به سال 

بین فعالیت هاي اقتصادي بیشترین ستانده مربوط به بخش 

میلیون ریال و کمترین مقدار مربوط  40899054معدن برابر 

در  .میلیون ریال بوده است 278454به بخش ماهیگیري برابر 

مصرف واسطه بخش هاي عمده فعالیت اقتصادي  1392سال 

سال  میلیون ریال است که نسبت به 24114649استان برابر 

 .درصد افزایش داشته است 41/10، 1391
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 )میلیون ریال(محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار و ارزش افزوده در بخش هاي عمده اقتصادي -1-23

 

 1392 1391 1390 1389 1388 1385 1380 شرح

 80619510 54669720 66854866 51262665 38673209 26743882 4929931 ...................................ارزش افزوده

 10598193 6644211 4144622 3660864 2845725 1704644 577524 ................کشاورزي،شکاروجنگلداري

 165238 125449 75657 53246 53317 25993 3145 .....................................ماهیگیري

 39997854 25506953 40366736 30644463 22039148 17055698 1893865 ...........................................معدن

 2361293 1480902 1349107 1117516 921285 480565 171249 ..........................................صنعت

 2299937 1298891 3244883 2470362 369613 63351 20539 ....……تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 2432183 2801568 3592392 2014170 2699463 1608575 330858 ......................................ساختمان

 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر
 ....………..…وسایل نقلیه وکاالها

482395 1054040 1784826 2862762 3734445 4807240 6686376 

 286546 201711 117145 101841 87641 56955 25202 ...............................رستوران وهتل 

 2601610 2045251 1646638 1358124 1202365 739318 276427 حمل ونقل،انبارداري وارتباطات

 657253 672235 550295 335653 324637 248364 49754 .......................واسطه گري هاي مالی

 مستغالت،کرایه وخدمات کسب و
 ..............................................کار

221962 792927 1473055 961979 1023592 1394083 2883922 

اداره امور عمومی،دفاعی و تامین 
 ................…..…………اجتماعی 

385333 1021243 1534887 1828079 2357088 2655009 3461969 

 2735442 2430856 2122678 1816539 1788744 1085202 273677 .........................................آموزش

 2528063 1919453 1700885 1431793 1146947 621710 165940 ..……مددکاري اجتماعی بهداشت و

 اجتماعی سایر خدمات عمومی،
 .............................،شخصی وخانگی

52061 185297 401556 605274 828703 685908 923631 

 203800 279713 306532 255111 132198 16190 12235 ......................خالص مالیات برواردات

 000 000 000 000 000 000 000 ..............................مالیات بر واردات

 000 000 000 000 000 000 000 ...............................یارانه بر واردات

محصول ناخالص داخلی به قیمت 
 .............................................بازار

4942167 26727692 38805407 48878234 67161398 54949433 80633587 

محصول ناخالص داخلی بدون نفت 
 .......................)........به قیمت بازار(

3059365 9718130 16854929 20938393 25790762 30256654 40957552 

 )پ .ر. ( مرکز آمار ایران -مأخذ 

 .دفتر حساب هاي اقتصادي. مرکز آمار ایران-
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 )میلیون ریال(ارزش افزوده بخش هاي عمده اقتصادي استان ایالم  -23-1نمودار

 

 
23-1:مبنا جدول  

 

 

 

 



 1393-سالنامه آماري استان ایالم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاي استان  حساب -23
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 ) دنباله( )میلیون ریال(ستانده بخش هاي عمده اقتصادي -23- 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1392 1391 1390 1389 1388 1385 1380 شرح

 104734159 73951556 84318411 63506120 49090585 33106537 6803258 .................................................جمع 

 19407500 11986227 7919800 6668586 5113690 2910695 1013569 .........................کشاورزي،شکاروجنگلداري

 278454 211733 128468 90899 85915 41548 6621 ............................................ماهیگیري

 40899054 26194819 41018825 31208242 22494257 17640691 2040131 .................................................معدن

 6675730 4745474 3840844 2681136 2084304 1076274 440054 ................................................صنعت

 2627053 1549987 3610340 2770568 587558 105789 38506 ......................تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 5716351 6726092 8625742 4839290 6280573 3842428 831741 .............................................ساختمان

عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیروسایل 

 ........................................نقلیه وکاالها
537434 1249368 2126451 3452027 4513131 5791863 8007091 

 772548 546243 354755 301440 253617 149249 53319 ......................................هتل ورستوران

 3732451 2912298 2392636 2041674 1752235 1050099 399175 .............…حمل ونقل، انبارداري وارتباطات

 1036208 949574 758307 482250 442796 312400 61677 .............................واسطه گري هاي مالی

 3582740 2939153 2397983 1947472 1871449 1080716 298354 ......…مستغالت،کرایه وخدمات کسب وکار

 4403132 3355129 3208340 2407754 2043300 1374047 483497 ..اداره امور عمومی،دفاعی و تامین اجتماعی

 3276205 2723319 2365422 2021422 1968428 1213384 308372 ................................................آموزش

 3100615 2392202 2108456 1762989 1404807 787813 221277 ......................بهداشت ومددکاري اجتماعی

سایر خدمات عمومی،اجتماعی،شخصی 

 ...............................................وخانگی
69531 272036 581205 830371 1075362 927443 1219027 

 )پ .ر. ( مرکز آمار ایران -ذ مأخ   

 .دفتر حساب هاي اقتصادي. مرکز آمار ایران- 
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 )میلیون ریال(مصرف واسطه بخش هاي عمده اقتصادي-3-23

 

 1392 1391 1390 1389 1388 1385 1380 شرح

 24114649 19281834 17463546 12243455 10417459 6362655 1873327 .................................................جمع

 8809307 5342015 3775178 3007722 2267965 1206049 436046 ..........کشاورزي،شکاروجنگلداري

 113216 86283 52810 37653 32598 15556 3475 ..................................ماهیگیري 

 901199 687866 652089 563779 455111 584993 146265 ..............................................معدن

 4314438 3264572 2491737 1563620 1163019 595709 268806 ...........................................صنعت

 327116 251096 365458 300206 217946 42438 17967 ......بیعیطتأمین آب، برق و گاز 

 3284168 3924524 5033350 2825119 3581110 2233854 500883 ........................................ساختمان

 ,عمده فروشی،خرده فروشی 
 ..................................تعمیر وسایل
 ...................................نقلیه وکاالها

55039 195328 341625 589266 778686 984624 1320715 

 486002 344532 237610 199599 165975 92294 28117 ...............................هتل ورستوران

 حمل ونقل،انبارداري و 
 .........................................ارتباطات

122748 310781 549952 683550 745999 867047 1130841 

 واسطه گري هاي مالی و 
 ..............................خدمات کسب

11923 64036 118159 146598 208011 277339 378955 

 698818 1545069 1374391 985493 398394 287790 76392 .................مستغالت،کرایه و کار 

 دفاعی و , اداره امورعمومی 
 ............................ین اجتماعی تام

98163 352804 508412 579674 851253 700120 941163 

 540763 292463 242744 204883 179684 128182 34695 ...........................................آموزش

 572552 472749 407571 331196 257859 166103 55337 .....بهداشت ومددکاري اجتماعی

 ...................................سایر خدمات
 شخصی و , عمومی، اجتماعی 

 ............................................خانگی
17471 86738 179650 225097 246659 241535 295396 

 )پ .ر. ( مرکز آمار ایران -مأخذ 

 .دفتر حساب هاي اقتصادي. مرکز آمار ایران-

 

 

 

 

 

 


