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 به نام خدا

 0991-94های های دولتي طي سالبخش افزودهروند تغییرات ارزش بررسي

 3، پرستو نوري2، فرشته بهرامي1فاطمه طالبي

 

 

 مقدمه

عمومی تأمین شده و خدمات اولیه دولتی را ارائه  آن از دولت که بودجه هستنددولتی شامل قسمتی از اقتصاد  هايبخش

واحدهاي دولتی عبارتند از واحدهاي قانونی ايجاد شده از طريق  .هاي دولتی هستندها شامل واحداين بخش د.نکنمی

شخص مهاي نهادي ديگر در يك منطقه هاي سیاسی که داراي اقتدار قانونگذاري، قضايی يا اجرايی در رابطه با واحدفرآيند

به عهده گرفتن مسئولیت فراهم کردن کاالها و خدمات  ازهاي اصلی دولت به عنوان واحد نهادي، عبارت هستند. کارکرد

مد و ثروت با توزيع درآهاي ديگر، بازمین مالی تدارکات خود از محل مالیات يا درآمدو تأبراي جامعه يا خانوارهاي فردي 

در تمامی کشورها، يك واحد نهادي از بخش دولت وجود دارد که از  توزيع غیر بازاري است.تقاالت، و اشتغال به هاي انابزار

دمات بخش دولتی ارائه خ کند.متفاوت عمل میديگر  نهادي هايلحاظ اندازه و قدرت به ويژه قدرت اعمال کنترل بر واحد

دولت متغیر است ولی در بیشتر کشورها بخش دولتی شامل خدماتی چون پلیس، ارتش،  بسته به هر کشوري

هاي دولتی ها توسط سازماناست. تمامی اين بخش و ... حمل ونقل عمومی، آموزش و بهداشت عمومیها(، محلی)شهرداري

 اداره می شوند.

شود. شود که از جانب دولت مرکزي به منظور فعالیتی معین ايجاد میاطالق می دولتسازمان دولتی به سازمانی تحت امر 

را  هاي امداديتا سازمان و انتظامی دفاعیهاي سازمانگیرند، از هاي گوناگونی را در بر میهاي دولتی طیف فعالیتسازمان

خش ب در اين مختلفهاي شود. در اين گزارش برآنیم تا اطالعات و آمار تولید شده در بخش دولت، سهم زير بخششامل می

 همچنین سهم بخش دولتی در کل اقتصاد را به صورت اجمالی بررسی کنیم.

 

 

 

 

                                                           
 هاي اقتصاديدولت دفتر حساب سرپرست گروهپژوهشگر و  1

 هاي اقتصاديدولت دفتر حساب گروهپژوهشگر و کارشناس  2

 هاي اقتصاديدولت دفتر حساب گروهپژوهشگر و کارشناس  3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C


2 
 

 آوری اطالعاتيند جمعفرآ-0

اي هآمد دستگاهاي، درهاي سرمايهدارايیاي، اعتبارات تملك از اطالعات اعتبارات هزينه هاي دولتیجهت محاسبه بخش

هاي بازنشستگی و شود، صورت مالی صندوقمنتشر می وزارت اقتصاد و دارايیداري توسط خزانه دولتی که هر ساله

هايی همچون وزارت بهداشت، مین اجتماعی، اطالعات ثبتی از سازمانأاي همانند بیمه سالمت و تهاي مالی بیمهسازمان

 شود.میهاي کشور استفاده ريزي و ... و همچنین اطالعات ارسالی از استانوزارت نفت، سازمان مديريت و برنامه

 

 فرآيند محاسبات و نتايج حاصله-2

اي هاي سرمايهاي و اعتبارات تملك دارايیاعتبارات هزينه هايهاي دولت در ابتدا فايلمحاسبه ارزش افزوده بخش جهت

امکان تفکیك بندي شود. اين طبقهکدگذاري می 4ويرايش  آيسيك هاي اقتصاديبندي فعالیتاساس آخرين طبقه بر

ها شامل امور عمومی، امور دفاعی، امور انتظامی، تحقیق سازد. اين بخشپذير میحسب بخش امکان هاي دولتی را بردستگاه

، اريدورزشی، جنگل -هنگی، فرسیاسی-مذهبی تأمین اجتماعی اجباري، و توسعه، آموزش، بهداشت، دامپزشکی، مددکاري ،

 باشد.می شیالت

در رابطه با محاسبه  8002هاي ملی ها، با توجه به آنچه در سیستم حسابيك از اين بخش اعتبارات هرپس از استخراج 

به علت دراختیار نبودن  -ازآنجا که ستانده بخش دولت  شود،می ه شده است، عملها ارائيك از اين بخش افزوده هرشارز

کنان، خدمات کار د لذا در اين بخش احتیاج به محاسبه جبرانشوبه صورت غیربازاري محاسبه می –ارزش بازار خدمات دولتی 

 باشد.واسطه و مصرف سرمايه ثابت می مصرف

اي و ساختار هاي سرمايهاي و تملك دارايیاساس فصول اعتبارات هزينه واسطه بر خدمات کارکنان و مصرف جبران

شود هاي دولتی مصرف سرمايه ثابت محاسبه و منظور نمیدستگاهباشند. از آنجا که در استان قابل دسترس می 13ارسالی از 

 ادياقتص هاياساس مدل هاي ملی برهاي ارائه شده در سیستم حسابهاي دولت از توصیهبراي احتساب اين قلم در هزينه

 .شوداستفاده می

دهد که مجموع تشکیل می مجموع جبران خدمات، مصرف واسطه و مصرف سرمايه ثابت، ستانده غیربازاري هر بخش را

 دهد.می دولت را تشکیل بخش افزودهواسطه، ارزشفاوت ستانده از مصرفالتشود. مابهها ستانده دولت را شامل میکلیه بخش

 شده حال برآنیم تا به بررسی مطرحهاي ا استفاده از روشهاي مختلف دولت ببخش افزودهي ارزشپس از محاسبه

 .اطالعات و آمار تولید شده در بخش دولت بپردازيم

 .قابل مالحظه است 3130به قیمت ثابت  3134براي سال هاي دولتی بخش تمامی زير افزودهارزش( 3) در جدول شماره
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 (3130 به قیمت ثابت) 3134 سال یهاي دولتبخشزير  افزودهارزش :3جدول شماره         

 بخش هاي دولت
افزوده  ارزش 

 )میلیارد ريال(
سهم از ارزش افزوده 

 )درصد(

 8/30 31،311 تحقیق و توسعه 

 0/88 3،413 فعالیت هاي دامپزشکی

 ,3/8 82,،3, امورعمومی

 3,/38 21،313 خدمات شهري

 1,/32 381،313 امور دفاعی 

 32/, ,3,،,4 امور انتظامی

 3/43 ,,3،1 تأمین اجتماعی اجباري

 83/03 331،1,1 آموزش

 31/38 301،311 فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 

 ,3/3 31،300 مددکاري اجتماعی 

 3/01 218،, هنر،سرگرمی و تفريح

 0/32 3،804 سازمان هاي مذهبی و سیاسی

 0/40 38,،8 ماهیگیري و جنگلداري

 جمع
             

444،661  300 

 مرکز آمار ايرانهاي ملی مأخذ: محاسبات حساب   

 

مربوط به  3134افزوده در بخش دولت در سال که بیشترين ارزششخص است مبا توجه به جدول ارائه شده در باال 

سهم  داراي بیشترين دولتیبعد از آموزش  نیز هاي مربوط به سالمت انسانامور دفاعی و فعالیت ،است بخش آموزش دولتی

 نمودار شمارهدر  هاي دولتیزيربخش افزوده هر يك ازتر شدن سهم ارزشمشخصجهت  افزوده بخش دولت هستند.از ارزش

 .شودی ارائه میهاي دولتبخشزير  افزودهارزش سهم (3)
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 (3130به قیمت ثابت سال ) 3134سال  هاي دولتیزير بخش افزودهارزش از سهم: 3شماره  نمودار

 
 ايرانمرکز آمار  ملی هايحساب محاسبات: مأخذ

 

 با انسان سالمت به مربوط هايفعالیت و درصد 1/32, با دفاعی امور درصد، 03/83 با آموزش هايبخش نمودار اين در

 تحقیق درصد، 3/,3 با اجتماعی مددکاري هايبخش و دولتبخش  افزوده ارزش از سهم بیشترين ترتیب به درصد 38/31

و ت شیال ،هاي دامپزشکیفعالیت هاي مذهبی و سیاسی،سازمان )شامل دولتی هايفعالیت سايرو درصد  30/8 با توسعه و

 هايبخش. هستند دارا را هاسهم کمترين ترتیب به درصد، 84/1 با تامین اجتماعی اجباري( جنگلداري، هنر سرگرمی و تفريح،

 .باشندمی دولتی هايبخش زير ساير درصد ,/32 با انتظامی امور و درصد 3/,8 با عمومی امور درصد، 3/38, با شهري خدمات

در  ؛افزوده بخش دولت از کل اقتصاد استاشاره کرد سهم ارزش به آن توانمین بررسی در ايي مهم ديگري که مؤلفه

 .ارائه شده است 3134 تا 3130هاي در سال افزوده کل دولتافزوده کل اقتصاد و ارزشارزش (8) جدول شماره

 

 (3130به قیمت ثابت سال ) میلیارد ريال دولت و کل اقتصاد افزودهارزش :8 جدول شماره        

 3134 3131 3138 3133 3130 سهم بخش دولت

 1،443,, 1،232,, 03,،41, 28,،18, 83,،83, ارزش افزوده دولت

 430،104،, 401،140،, 818،302،, 844،138،, 3،012,,،, کل اقتصاد

 30/12 30/40 ,30/1 30/31 3/41 سهم از کل اقتصاد

 مرکز آمار ايران ملی هايحساب محاسبات: مأخذ          
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. قابل مشاهده استدر کل اقتصاد  3130-34سري زمانی  طی بخش دولت افزودهارزشسهم باال  جدول با توجه به

 باشد.میدرصد 12/30 ،3134اقتصاد در سال کل افزوده بخش دولت از سهم ارزش مشخص استهمانطور که 

یز عالوه بر بخش دولتی در بخش خصوصی ن هافعالیتبا توجه به اينکه برخی از  ،یهاي دولتبررسی بیشتر بخش جهت

هاي سهم بخش مقايسه (8). در نمودار شماره ز اهمیت استحائها اين فعالیتو خصوصی  مقايسه سهم دولتی، هستند فعال

 .استقابل مشاهده  3134براي سال دولتی و خصوصی 

 

  3134در سال  هاي دولتی و خصوصی: سهم زير بخش8شماره  نمودار

 

 مرکز آمار ايران ملی هايحساب محاسبات: مأخذ     

 

توسطه عمومی و متوسطه فنی و آموزش م ،درصد ,10/3با  آموزش ابتدائی هايبخش (8) با توجه به نمودار شماره

 وبه ترتیب داراي بیشترين سهم دولتی و کمترين سهم خصوصی درصد  1,/,,با  دامپزشکیو درصد  1/31,با اي حرفه

درصد  ,38/8با و هنر سرگرمی و تفريح  درصد ,28/3با  هاي مذهبی و سیاسی، سازماندرصد 13/3با  شیالتهاي بخش

 باشند.می 3134در سال  بیشترين سهم خصوصیو  دولتیسهم  کمترين به ترتیب داراي

 

 پردازيم.می 3134به قیمت جاري سال  یهاي دولتبخش زيربه تفکیك استانی  افزودهارزشبررسی در ادامه به 

افزوده اين بخش در ارزشاز  استاناستان کشور و سهم هر  13در  عمومیافزوده بخش امورارزش (1) در جدول شماره

 مشخص شده است. کل کشور
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 (به قیمت جاري) 3134بخش امور عمومی سال استان  13 افزودهزش: ار1شماره  جدول           

 نام استان
 ارزش افزوده 

 )میلیارد ريال( 

سهم از ارزش افزوده 

 )درصد(

 300 41,،383 کل کشور
 3,/3 3،3,4 آذربايجان شرقی
 8,/3 8،023 آذربايجان غربی

 3/01 3،812 اردبیل
 3/40 ,0,،3 اصفهان

 ,,/0 314 البرز
 ,0/2 3،0,4 ايالم
 0/31 ,3،31 بوشهر
 0/80, ,1،88, تهران

 0,/0 211 چهارمحال و بختیاري
 3/83 3،4,2 خراسان جنوبی
 8/01 8،431 خراسان رضوي
 0/31 3،3,3 خراسان شمالی

 3/23 ,8،83 خوزستان
 0/31 ,3،38 زنجان
 0/30 ,3،03 سمنان

 8,/3 ,,3،3 سیستان و بلوچستان
 8/33 8،1,8 فارس
 0/31 3،318 قزوين

 ,,/0 382 قم
 1,/0 34, کردستان
 3/40 ,3,،3 کرمان

 8/02 8،111 کرمانشاه
 3/01 3،8,3 کهکیلويه و بويراحمد

 3/83 3،1,4 گلستان
 3,/3 8،014 گیالن
 3/80 3،4,3 لرستان
 8/10 1،040 مازندران
 2,/0 ,34 مرکزي

 0/23 3،023 هرمزگان
 3/04 3،8,3 همدان

 2,/0 310 يزد
 8/01 ,,8،4 فرامنطقه اي

 مرکز آمار ايران ملی هايحساب محاسبات: مأخذ                         

در بخش امور کل کشور  افزودهدرصد بیشترين سهم از ارزش 0,/80با  تهران ر که در جدول آمده است استانهمانطو

درصد کمترين سهم  1/0,با  کردستان و استان قرار دارندهاي بعدي در رده کرمانشاهو  فارسمازندران،  هايو استانعمومی 

 به خود اختصاص داده است. را3134در سال  اين بخش افزودهاز ارزش
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کل  اين بخش در افزودهاز ارزش استان کشور و سهم هر استان 13اعی در بخش دف افزودهارزش (4)در جدول شماره 

 کشور مشخص شده است.

 (به قیمت جاري)3134بخش دفاعی سال استان  13 افزوده: ارزش4شماره  جدول             

 نام استان
 ارزش افزوده  

 )میلیارد ريال(

سهم از ارزش افزوده 

 )درصد(
 300 803،313 کل کشور

 4/08 2،383 آذربايجان شرقی
 1/12 33،813 آذربايجان غربی

 0/34 3،232 اردبیل
 88/, 34،1,0 اصفهان

 1/02 ,83،, البرز
 0/24 01,،3 ايالم
 8/18 2,,،4 بوشهر
 80/40 ,43،33 تهران

 0/13 31, چهارمحال و بختیاري
 3/04 ,8،03 خراسان جنوبی 
 08/, 38،312 خراسان رضوي
 0/21 20,،3 خراسان شمالی 

 22/, 31،330 خوزستان
 ,0/2 10,،3 زنجان
 3,/3 1،813 سمنان

 ,8/2 ,,,،1 سیستان و بلوچستان
 32/, ,,38،4 فارس
 ,0/3 ,,3،3 قزوين

 3/00 8،083 قم
 8/48 ,,4،2 کردستان
 1/10 0,0،, کرمان

 1/11 30،231 کرمانشاه
 0/18 3،014 کهکیلويه و بويراحمد

 8/30 4،811 گلستان
 3/38 1،224 گیالن
 8/82 03,،4 لرستان
 8/01 ,4،03 مازندران
 3/04 8،032 مرکزي

 8/00 4،041 هرمزگان
 ,3/2 42,،1 همدان

 0/34 3،231 يزد

 مرکز آمار ايران ملی هايحساب محاسبات: مأخذ                          

هاي بیشترين سهم و استان هاي تهران، خوزستان، اصفهان و فارس به ترتیببا توجه به جدول باال استان

ا در افزوده بخش دفاعی رالم به ترتیب کمترين سهم از ارزشايشمالی و بويراحمد، خراسانوبختیاري، کهگیلويهوچهارمحال

 دارا هستند. 3134سال 
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افزوده اين بخش در کل ستان از ارزشاستان کشور و سهم هر ا 13بخش انتظامی در  افزودهارزش (1)در جدول شماره 

 کشور مشخص شده است.

 (به قیمت جاري)3134انتظامی سال بخش استان  13 افزوده: ارزش1شماره  جدول             

 نام استان
 ارزش افزوده   

 )میلیارد ريال(

سهم از ارزش افزوده 

 )درصد(
 300 ,00،,2 کل کشور

 4/42 1،308 آذربايجان شرقی
 48/, 1،121 آذربايجان غربی

 ,3/1 3،1,0 اردبیل
 4/18 1،311 اصفهان

 8/03 3،233 البرز
 ,3/3 3،080 ايالم
 ,8/0 ,3,،3 بوشهر
 14/,3 34،134 تهران

 3,/0 03, چهارمحال و بختیاري
 3/48 3،812 خراسان جنوبی 
 2/12 831،, خراسان رضوي
 3/31 ,32 خراسان شمالی 

 4/13 1،384 خوزستان
 3/84 3،023 زنجان
 2,/0 ,,, سمنان

 1/13 8،311 سیستان و بلوچستان
 4/02 ,1،14 فارس
 3/44 3،810 قزوين

 0,/0 181 قم
 1,/8 8،123 کردستان
 1/81 8،281 کرمان

 1,/1 4،332 کرمانشاه
 0/31 ,28 کهکیلويه و بويراحمد

 ,,/8 8،131 گلستان
 1/31 1،440 گیالن
 8/30 8،183 لرستان
 1/38 1،403 مازندران
 3/32 ,8,،3 مرکزي

 0,/3 3،131 هرمزگان
 ,8/1 8،810 همدان

 3/10 3،313 يزد

 مرکز آمار ايران ملی هايحساب محاسبات: مأخذ                          

و کرمانشاه به ترتیب غربی رضوي، آذربايجانهاي تهران، خراساندر جدول باال مشخص شده است استانهمانطور که 

افزوده کمترين سهم از ارزشحمد به ترتیب بويراووبختیاري، سمنان و کهگیلويههاي قم، چهارمحالو استان بیشترين سهم

 .در بخش انتظامی را دارا هستند
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اين  افزودهارزش از استان هر سهم و کشور استان 13 در هنر،سرگرمی و تفريح بخش افزودهارزش (,) شماره جدول در

 .است شده مشخص کشور کل بخش در

 (به قیمت جاري) 3134سال  هنر،سرگرمی و تفريحبخش  استان 13افزوده : ارزش,شماره  جدول         

 نام استان
ارزش افزوده   

 )میلیارد ريال(

سهم از ارزش افزوده 

 )درصد(
 300 32،033 کل کشور

 8/13 418 آذربايجان شرقی
 3,/3 103 آذربايجان غربی

 3/13 818 اردبیل
 4/21 ,,2 اصفهان

 8,/1 8,, البرز
 ,0/8 42 ايالم
 0/12 304 بوشهر
 2,/40 ,,1،, تهران

 0/40 8, چهارمحال و بختیاري
 0/48 ,, خراسان جنوبی 
 31/11 8،231 خراسان رضوي
 0/83 11 خراسان شمالی 

 1/22 03, خوزستان
 0/13 ,30 زنجان
 0/21 314 سمنان

 0/13 3, سیستان و بلوچستان
 1,/1 ,1, فارس
 3,/0 384 قزوين

 3/00 320 قم
 ,0/3 ,,3 کردستان
 3/11 ,,8 کرمان

 3/80 ,83 کرمانشاه
 ,0/4 28 کهکیلويه و بويراحمد

 0/38 ,,3 گلستان
 3/33 ,14 گیالن
 3/13 812 لرستان
 4/01 11, مازندران
 ,0/2 ,31 مرکزي

 8/31 ,12 هرمزگان
 0/13 38 همدان

 2,/0 343 يزد

 مرکز آمار ايران ملی هايحساب محاسبات: مأخذ                          

        يهاسهم و استان بیشترين ترتیب به مازندران، اصفهان و رضويخراسانهاي تهران، جدول باال استانبا توجه به 

 بخش در افزودهارزش از سهم کمترين ترتیب به چهارمحال بختیاريو  سیستان و بلوچستانشمالی، خراسان،  مايال

 .شوندشامل می را هنر،سرگرمی و تفريح
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 اين بخش درکل افزودهارزش از استان هر سهم و کشور استان 13 در دامپزشکی بخش افزودهارزش (,) شماره جدول در

 .است شده کشور مشخص

 (به قیمت جاري)3134سال  دامپزشکیبخش استان  13افزوده ش: ارز,شماره  جدول          

 نام استان
ارزش افزوده   

 )میلیارد ريال(

سهم از ارزش افزوده 

 )درصد(

 300 33,،8 کل کشور
 1/81 ,34 آذربايجان شرقی
 1/81 ,34 آذربايجان غربی

 8/82 4, اردبیل

 1/14 343 اصفهان
 ,,/3 ,4 البرز
 8/33 3, ايالم
 ,8/3 0, بوشهر
 0,/1 ,31 تهران

 ,8/1 8, چهارمحال و بختیاري
 3/21 13 خراسان جنوبی 
 3,/, 322 خراسان رضوي
 ,8/3 0, خراسان شمالی 

 1/41 318 خوزستان
 3/13 44 زنجان
 ,8/1 ,, سمنان

 0,/8 ,, سیستان و بلوچستان
 33/, 3,1 فارس
 3/32 ,1 قزوين

 3/31 14 قم
 8/14 ,, کردستان
 3,/1 ,30 کرمان

 1/00 24 کرمانشاه
 8/48 2, کهکیلويه و بويراحمد

 1/33 23 گلستان
 ,1/1 34 گیالن
 ,8/1 8, لرستان
 1/83 ,34 مازندران
 8/21 3, مرکزي

 3/21 18 هرمزگان
 3,/8 1, همدان

 1,/3 ,4 يزد

 مرکز آمار ايران ملی هايحساب محاسبات: مأخذ                          

ن اي کل کشور را در افزودهشزبیشترين سهم از ار رضويخراسان است استان در جدول باال مشخص شدههمانطور که 

 ،زنجان هاياستان .هاي بعدي قرار دارنددر ردهو خوزستان  فارس، تهران هاياست و استان بخش به خود اختصاص داده

 .هستند دارا را دامپزشکی بخش در افزودهارزش از سهم کمترين ترتیب بهجنوبی البرز، خراسانيزد، 
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 کل اين بخش در افزودهارزش از استان هر سهم و کشور استان 13 مددکاري در بخش افزودهارزش (2) شماره جدول در

 .است شده کشور مشخص

 (به قیمت جاري) 3134بخش مددکاري سال  استان 13افزوده : ارزش2شماره  جدول           

 نام استان
    ارزش افزوده 

 )میلیارد ريال(

سهم از ارزش افزوده  

 )درصد(

 300 2,0،,8 کل کشور
 1/13 333 آذربايجان شرقی
 8/13 31, آذربايجان غربی

 3/30 831 اردبیل
 11/, 11,،3 اصفهان

 8/41 13, البرز
 8/43 3,, ايالم
 3/43 400 بوشهر
 82/32 ,2,،, تهران

 8/30 1,1 چهارمحال و بختیاري
 3/41 124 خراسان جنوبی 
 80/, 1,,،3 خراسان رضوي
 3/01 ,,8 خراسان شمالی 

 1,/1 320 خوزستان
 0/33 8,1 زنجان
 3/80 184 سمنان

 ,8/3 120 سیستان و بلوچستان
 1/03 213 فارس
 ,0/3 812 قزوين

 2,/0 803 قم
 ,8/0 ,11 کردستان
 1/03 283 کرمان

 8/81 01, کرمانشاه
 8/41 14, کهکیلويه و بويراحمد

 3/11 1,1 گلستان
 0,/1 3,2 گیالن
 ,8/4 0,, لرستان
 1/23 ,3،04 مازندران
 3,/3 413 مرکزي

 ,3/1 1,3 هرمزگان
 4,/3 413 همدان

 3/14 434 يزد

 مرکز آمار ايران ملی هايحساب محاسبات: مأخذ                         

ي قم، هااستان بیشترين سهم و ترتیب به مازندرانرضوي و هاي تهران، اصفهان، خراسانبا توجه به جدول باال استان

 .هستند دارا مددکاري را بخش در افزودهارزش از سهم کمترين ترتیب بهشمالی و خراسانزنجان  ،قزوين
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اين  افزودهارزش از استان هر سهم و کشور استان 13 در اجتماعی اجباري تامین بخش افزودهارزش (3) شماره جدول در

 .است شده کشور مشخص کل بخش در

 (به قیمت جاري) 3134بخش تامین اجتماعی اجباري سال استان  13افزوده : ارزش3شماره  جدول       

 نام استان
ارزش افزوده   

 )میلیارد ريال(

سهم از ارزش افزوده 

 )درصد(

 300 83،328 کل کشور
 1/13 ,3،03 آذربايجان شرقی
 8/00 00, آذربايجان غربی

 3/04 131 اردبیل
 81/, 3،2,1 اصفهان

 8/88 1,, البرز
 3,/0 831 ايالم
 1/81 3,0 بوشهر
 84/31 4,1،, تهران

 0/32 834 چهارمحال و بختیاري
 0/13 ,,3 خراسان جنوبی 
 4/38 ,,3،4 خراسان رضوي
 8,/0 321 خراسان شمالی 

 0,/31 ,,,،4 خوزستان
 0/23 ,,8 زنجان
 3/01 134 سمنان

 ,3/4 ,41 سیستان و بلوچستان
 1/33 ,3،11 فارس
 3/34 143 قزوين

 0/31 8,3 قم
 3/33 114 کردستان
 8/44 11, کرمان

 ,3/3 138 کرمانشاه
 2,/3 114 کهکیلويه و بويراحمد

 3/10 123 گلستان
 ,,/8 282 گیالن
 ,3/4 413 لرستان
 1/10 322 مازندران
 ,3/3 138 مرکزي

 3/23 143 هرمزگان
 ,3/4 440 همدان

 3/43 ,44 يزد

 مرکز آمار ايران ملی هايحساب محاسبات: مأخذ                          

 و سهم بیشترين ترتیب به فارسو  ، اصفهانتهران، خوزستانهاي که در جدول باال مشخص است استان همانطور

ی تأمین اجتماع بخش در افزودهارزش از سهم کمترين ترتیب بهزنجان  ايالم وشمالی، خراسانجنوبی، خراسانهاي استان

 .شوندشامل می را اجباري
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 کل اين بخش در افزودهارزش از استان هر سهم و کشور استان 13 در شیالت بخش افزودهارزش (30) شماره جدول در

 .است شده کشور مشخص

 (به قیمت جاري) 3134سال  شیالتبخش استان  13افزوده : ارزش 30شماره  جدول             

 نام استان
    ارزش افزوده 

 )میلیارد ريال(

سهم از ارزش افزوده 

 )درصد(

 300 3،038 کل کشور
 ,0/1 , آذربايجان شرقی
 8/01 88 آذربايجان غربی

 3,/0 2 اردبیل
 3/22 83 اصفهان

 3,/0 2 البرز
 0/44 1 ايالم
 38/, ,2 بوشهر
 2,/1 40 تهران

 ,,/3 32 چهارمحال و بختیاري
 0/34 8 خراسان جنوبی 
 ,0/2 30 خراسان رضوي
 0/34 8 خراسان شمالی 

 30/10 331 خوزستان
 3/14 ,3 زنجان
 0/38 3 سمنان

 83/81 818 سیستان و بلوچستان
 1,/3 32 فارس
 0/38 30 قزوين

 0/80 8 قم
 ,0/2 3 کردستان
 0/48 1 کرمان

 3,/3 33 کرمانشاه
 3/24 80 کهکیلويه و بويراحمد

 3/43 31 گلستان
 ,4/, 3, گیالن
 1,/8 10 لرستان
 ,8/, 3, مازندران
 3,/0 , مرکزي

 32/12 801 هرمزگان
 3/01 33 همدان

 0/34 8 يزد

 مرکز آمار ايران ملی هايحساب محاسبات: مأخذ                          

 هايواستان بیشترين سهم ترتیب و بوشهر به تان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستانسسیهاي با توجه به جدول باال استان

 .هستند دارا را شیالت بخش در افزودهارزش از سهم کمترين ترتیب به خراسان جنوبیو  سمنان، يزد، خراسان شمالی
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اين بخش  افزودهارزش از استان هر سهم و کشور استان 13 در آموزش ابتدايی بخش افزودهارزش (33) شماره جدول در

 است. شده کشور مشخص کل در

 (به قیمت جاري) 3134بخش آموزش ابتدايی سال استان  13افزوده : ارزش33شماره  جدول        

 نام استان
ارزش افزوده   

 )میلیارد ريال(

سهم از ارزش افزوده 

 )درصد(

 300 30,،333 کل کشور
 4/14 4،211 آذربايجان شرقی
 ,4/8 3,,،4 آذربايجان غربی

 ,8/0 8،832 اردبیل
 1/43 311،, اصفهان

 3/22 8،303 البرز
 3/83 ,3،41 ايالم
 3,/3 3،201 بوشهر
 ,33/4 38،231 تهران

 ,3/0 3،333 چهارمحال و بختیاري
 3/22 8،032 خراسان جنوبی 
 2/11 3،181 خراسان رضوي
 3/11 ,3،10 خراسان شمالی 

 ,1/3 0,,،, خوزستان
 ,3/1 42,،3 زنجان
 0/21 311 سمنان

 1/31 ,4،43 سیستان و بلوچستان
 21/, ,8,،, فارس
 3,/3 ,3،30 قزوين

 ,3/1 44,،3 قم
 8/10 22,،8 کردستان
 ,4/1 ,4،22 کرمان

 ,,/8 1،033 کرمانشاه
 3/13 22,،3 کهکیلويه و بويراحمد

 8/28 1،310 گلستان
 ,1/0 1،488 گیالن
 8/33 1،842 لرستان
 1/28 ,,4،8 مازندران
 4,/3 ,3،28 مرکزي

 8/14 ,8،21 هرمزگان
 8/48 03,،8 همدان

 ,8/3 ,8،48 يزد

 مرکز آمار ايران ملی هايحساب محاسبات: مأخذ                          

 و سهمبیشترين  ترتیب رضوي، فارس و خورستان بهتهران، خراسانهاي که در جدول باال آمده است استان همانطور

آموزش  بخش در افزودهارزش از سهم کمترين ترتیب شمالی بهبختیاري، ايالم و خراسانهارمحالسمنان، چ هاياستان

 .هستند دارا را ابتدايی
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اين بخش  افزودهارزش از استان هر سهم و کشور استان 13 در متوسطهآموزش  بخش افزودهارزش (38) شماره جدول در

 است. شده کشور مشخص کل در

 (به قیمت جاري) 3134بخش آموزش متوسطه سال استان  13افزوده : ارزش38شماره  جدول         

 نام استان
     ارزش افزوده 

 )میلیارد ريال(

سهم از ارزش افزوده 

 )درصد(

 300 313،331 کل کشور
 4/11 2,8،, آذربايجان شرقی
 ,,/1 ,2,،1 آذربايجان غربی

 8/34 ,1،81 اردبیل
 48/, 01,،3 اصفهان

 8/33 1،330 البرز
 3/10 ,,3،3 ايالم
 ,,/3 8،188 بوشهر
 2/12 1,,،38 تهران

 0,/3 8،431 چهارمحال و بختیاري
 ,3/1 8،0,8 خراسان جنوبی 
 2/38 38،8,4 خراسان رضوي
 3/41 ,,8،3 خراسان شمالی 

 11/, 04,،3 خوزستان
 3,/3 8،128 زنجان
 4,/0 3،334 سمنان

 4/33 888،, بلوچستانسیستان و 
 1,/, 30،084 فارس
 ,3/1 8،118 قزوين

 ,,/3 8،134 قم
 8/38 4،433 کردستان
 1/00 1,8،, کرمان

 1/31 1,,،4 کرمانشاه
 0,/3 8،431 کهکیلويه و بويراحمد

 8/02 1،313 گلستان
 1/40 ,1،31 گیالن
 1/04 01,،4 لرستان
 ,4/2 ,11،, مازندران
 2,/3 21,،8 مرکزي

 3,/8 4،833 هرمزگان
 8/11 1،133 همدان

 3/41 8،331 يزد

 مرکز آمار ايران ملی هايحساب محاسبات: مأخذ                         

ن، مناس هاياستانو سهم بیشترين ترتیب رضوي، فارس و اصفهان بهتهران، خراسانهاي با توجه به جدول باال استان

 دارا ار آموزش متوسطه بخش در کشور کل افزودهارزش از سهم کمترين ترتیب به شمالیو خراسان جنوبیايالم، خراسان

 .هستند
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اين  افزودهارزش از استان هر سهم و کشور استان 13 در آموزش بزرگساالن بخش افزودهارزش (31) شماره جدول در

 است. شده کشور مشخص کل بخش در

 (به قیمت جاري) 3134بخش آموزش بزرگساالن سال استان  13افزوده : ارزش31شماره  جدول         

 نام استان
      ارزش افزوده 

 )میلیارد ريال(

سهم از ارزش افزوده 

 )درصد(

 300 203،, کل کشور
 ,1/0 813 آذربايجان شرقی
 1/81 814 آذربايجان غربی

 ,,/3 ,31 اردبیل

 4/08 134 اصفهان
 23/, 113 البرز
 ,,/3 ,31 ايالم
 ,3/1 ,30 بوشهر
 83/22 ,0,،3 تهران

 3/32 38 چهارمحال و بختیاري
 3/43 330 خراسان جنوبی 
 1/14 ,43 خراسان رضوي
 3/31 22 خراسان شمالی 

 ,4/1 ,11 خوزستان
 3/34 23 زنجان
 3/33 ,2 سمنان

 1/10 812 سیستان و بلوچستان
 4,/4 1,0 فارس
 3/33 ,2 قزوين

 3/31 30 قم
 3/34 318 کردستان
 1/11 8,1 کرمان

 8/33 3,1 کرمانشاه
 ,3/3 314 کهکیلويه و بويراحمد

 3/23 ,34 گلستان
 1/02 840 گیالن
 4,/8 ,80 لرستان
 8/40 ,32 مازندران
 ,3/2 ,34 مرکزي

 3/31 318 هرمزگان
 3/21 341 همدان

 3,/4 1,2 يزد

 مرکز آمار ايران ملی هايحساب محاسبات: مأخذ                           

بیشترين سهم و  ترتیب به و فارس رضويهاي تهران، البرز، خراسانکه در جدول باال مشخص است استان همانطور

آموزش  بخش در کشور کل افزودهارزش از سهم کمترين ترتیب به زنجانشمالی و قزوين، خراسان سمنان، هاياستان

 .هستند دارا را بزرگساالن
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اين بخش  افزودهارزش از استان هر سهم و کشور استان 13 در آموزش عالی بخش افزوده ارزش (34) شماره جدول در

 .است شده کشور مشخص کل در

 (به قیمت جاري) 3134بخش آموزش عالی سال استان  13افزوده : ارزش34شماره  جدول          

 نام استان
    ارزش افزوده 

 )میلیارد ريال(

سهم از ارزش 

 افزوده )درصد(

 300 32,،20 کل کشور
 4/83 ,,1،4 آذربايجان شرقی
 8/84 3،238 آذربايجان غربی

 3/33 3,0 اردبیل
 1/22 13,،4 اصفهان

 ,0/1 831 البرز
 ,,/0 118 ايالم
 4,/0 00, بوشهر
 ,,/40 18،344 تهران

 0/22 38, چهارمحال و بختیاري
 ,0/3 20, خراسان جنوبی 
 ,1/3 1،833 خراسان رضوي
 0/43 138 خراسان شمالی 

 ,1/1 8،2,1 خوزستان
 3/84 3،008 زنجان
 8/13 3،318 سمنان

 1/00 8،481 سیستان و بلوچستان
 4/14 3,,،1 فارس
 ,3/1 ,3،30 قزوين

 3/03 232 قم
 3/34 333 کردستان
 ,8/3 8،403 کرمان

 ,,/3 3،418 کرمانشاه
 0/22 03, کهکیلويه و بويراحمد

 3/08 283 گلستان
 8/31 ,1,،3 گیالن
 3/11 3،0,4 لرستان
 1/00 8،483 مازندران
 3/32 314 مرکزي

 0/33 ,1, هرمزگان
 8/81 3،201 همدان

 ,3/2 3،102 يزد

 مرکز آمار ايران ملی هايحساب محاسبات: مأخذ                          

هاي البرز، بیشترين سهم و استان ترتیب شرقی بههاي تهران، اصفهان، فارس و آذربايجانبه جدول باال استان با توجه

 .هستند دارا آموزش عالی را بخش در کشور کل افزودهارزش از سهم کمترين ترتیب شمالی، ايالم و بوشهر بهخراسان
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 اين بخش در افزودهارزش از استان هر سهم و کشور استان 13 در داريجنگل بخش افزوده ارزش (31) شماره جدول در

 است. شده کشور مشخص کل

 (به قیمت جاري) 3134سال  داريبخش جنگلاستان  13: ارزش افزوده 31شماره  جدول            

 نام استان
     ارزش افزوده 

 )میلیارد ريال(

سهم از ارزش 

 افزوده )درصد(

 300 1،331 کل کشور

 8/84 314 شرقی آذربايجان

 ,1/4 802 آذربايجان غربی

 3/31 2, اردبیل

 8/41 ,34 اصفهان

 0/14 18 البرز

 8/11 343 ايالم

 8/33 313 بوشهر

 3/02 1, تهران

 ,,/3 301 چهارمحال و بختیاري

 0/30 14 خراسان جنوبی 

 4/12 8,1 خراسان رضوي

 ,0/3 12 خراسان شمالی 

 1/43 801 خوزستان

 ,0/2 18 زنجان

 8,/3 301 سمنان

 4/13 8,3 سیستان و بلوچستان

 8,/1 ,11 فارس

 3,/0 43 قزوين

 3,/0 41 قم

 8/08 383 کردستان

 4/38 831 کرمان

 1/23 811 کرمانشاه

 1/30 814 کهکیلويه و بويراحمد

 3,/1 ,88 گلستان

 ,4/, 442 گیالن

 4/82 ,81 لرستان

 88/32 3،183 مازندران

 ,0/2 13 مرکزي

 1/41 ,80 هرمزگان

 3/38 ,, همدان

 3/31 3, يزد

 مرکز آمار ايران ملی هايحساب محاسبات: مأخذ                         

هاي اناست وبیشترين سهم  ترتیب به کرمانو  فارس، گیالنهاي مازندران، که در جدول باال آمده است استان همانطور

 .هستند دارا جنگل را بخش در کشور کل افزودهارزش از سهم کمترين ترتیب به مرکزيو ،قم البرز، قزوين 
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اين بخش  افزودهارزش از هراستان سهم و کشور استان 13 در سیاسی مذهبی بخش افزودهارزش (,3) شماره جدول در

 است. شده کشور مشخص کل در

 (به قیمت جاري) 3134سال  سیاسی بخش مذهبیاستان  13افزوده : ارزش,3شماره  جدول            

 نام استان
    ارزش افزوده 

 )میلیارد ريال(

سهم از ارزش افزوده 

 )درصد(

 300 3،833 کل کشور
 1/11 130 آذربايجان شرقی
 1/34 823 آذربايجان غربی

 3/13 383 اردبیل
 4/20 448 اصفهان

 8/43 888 البرز
 3/03 31 ايالم
 1,/3 3,8 بوشهر
 ,,/1 188 تهران

 8,/3 312 چهارمحال و بختیاري
 3/01 ,3 خراسان جنوبی 
 31/11 3،883 خراسان رضوي
 3,/3 ,31 خراسان شمالی 

 ,8/8 803 خوزستان
 ,,/8 811 زنجان
 1,/3 318 سمنان

 ,8/3 800 سیستان و بلوچستان
 1/88 423 فارس
 1,/3 318 قزوين

 31/33 3،403 قم
 ,8/8 803 کردستان
 1/31 830 کرمان

 1,/3 3,3 کرمانشاه
 3/33 308 کهکیلويه و بويراحمد

 8/03 321 گلستان
 8/31 332 گیالن
 ,,/3 314 لرستان
 4/24 ,44 مازندران
 8/18 834 مرکزي

 ,3/3 302 هرمزگان
 ,3/2 3,1 همدان

 3/10 380 يزد

 آمار ايرانمرکز  ملی هايحساب محاسبات: مأخذ                         

ايالم  هايناستا و سهم بیشترين ترتیب به شرقیو آذربايجان تهران رضوي،قم، خراسانهاي با توجه به جدول باال استان

 سیاسی مذهبی بخش در کشور کل افزودهارزش از سهم کمترين ترتیب به هرمزگانو جنوبی، کهگیلويه و بويراحمد خراسان

 .هستند دارا را
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 کشور کل افزودهارزش از يك هر سهم و کشور استان 13 در تحقیق و توسعه بخش افزودهارزش (,3) شماره جدول در

 است. شده مشخص

 (به قیمت جاري) 3134بخش تحقیق و توسعه سال استان  13افزوده : ارزش,3شماره  جدول           

 نام استان
      ارزش افزوده

 )میلیارد ريال(

سهم از ارزش افزوده 

 )درصد(

 300 10،308 کل کشور
 3/38 ,,1 آذربايجان شرقی
 0/12 3,4 آذربايجان غربی

 0/83 8, اردبیل
 1/03 ,3،10 اصفهان

 ,3/1 431 البرز
 0/31 13 ايالم
 ,0/1 303 بوشهر
 1/80, ,1,،88 تهران

 0/81 3, چهارمحال و بختیاري
 ,0/3 ,4 خراسان جنوبی 
 3/48 483 خراسان رضوي
 0/30 10 خراسان شمالی 

 8/12 ,3, خوزستان
 0/43 384 زنجان
 ,0/8 3, سمنان

 0/11 300 سیستان و بلوچستان
 3/14 4,1 فارس
 0/14 303 قزوين

 3/31 ,12 قم
 0/84 3, کردستان
 0/31 823 کرمان

 0/40 380 کرمانشاه
 0/31 40 کهکیلويه و بويراحمد

 0/14 308 گلستان
 0/14 3,8 گیالن
 0/88 2, لرستان
 ,3/0 133 مازندران
 ,0/8 20 مرکزي

 0/10 30 هرمزگان
 0/40 383 همدان

 3/82 ,12 يزد

 مرکز آمار ايران ملی هايحساب محاسبات: مأخذ                         

هاي استانو  سهم بیشترين ترتیب به ، خوزستان و قمهاي تهران، اصفهاندر جدول باال مشخص است استان

 و تحقیق بخش در کشور کل افزودهارزش از سهم کمترين ترتیب بهاردبیل و  ايالماحمد، بوير و کهگیلويهشمالی، خراسان

 .هستند دارا توسعه را
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 مشخص کشور کل افزودهارزش از يك هر سهم و کشور استان 13 در بهداشت بخش افزودهارزش (32) شماره جدول در

 .است شده

 (به قیمت جاري) 3134سال  بهداشتبخش استان  13افزوده : ارزش32شماره  جدول       

 نام استان
    ارزش افزوده

 )میلیارد ريال(

سهم از ارزش افزوده 

 )درصد(

 300 813،418 کل کشور
 3,/4 33،312 آذربايجان شرقی
 ,1/8 2،4,1 آذربايجان غربی

 3/12 ,1،12 اردبیل
 20/, 41,،,3 اصفهان

 8/38 1،108 البرز
 ,0/2 ,8،81 ايالم
 3/41 04,،1 بوشهر
 ,33/3 13،202 تهران

 3/13 1،384 چهارمحال و بختیاري
 ,0/3 8،183 خراسان جنوبی 
 1/24 31،310 خراسان رضوي
 0/20 8،0,8 خراسان شمالی 

 ,,/1 34،311 خوزستان
 3/11 1،3,3 زنجان
 3/03 8،280 سمنان

 8/43 8,3،, سیستان و بلوچستان
 ,,/, ,,1،,3 فارس
 8/31 1،134 قزوين

 ,3/0 ,,,،8 قم
 3,/3 4،413 کردستان
 4,/1 31,،3 کرمان

 8/18 143،, کرمانشاه
 3/00 8،123 کهکیلويه و بويراحمد

 8/13 1،324 گلستان
 1/83 2،188 گیالن
 8/83 1،310 لرستان
 0,/4 33،311 مازندران
 ,,/3 4،1,8 مرکزي

 3/34 1،088 هرمزگان
 8/12 324،, همدان

 8/34 1،118 يزد

 مرکز آمار ايران ملی هايحساب محاسبات: مأخذ                               

 هايبیشترين سهم و استان ترتیب به رضويخراسان و فارس ،اصفهان، هاي تهرانمشخص است که استان در جدول باال

 بخش در کشور کل افزودهارزش از سهم کمترين ترتیب به بويراحمدوجنوبی و کهگیلويهخراسان ايالم، شمالی،خراسان

 .هستند دارا را بهداشت
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 نتیجه گیری-9

 

 هدف که هاي دولتیفعالیت از بخش آن ديگر عبارت به شودمی اطالق دولت بازاري غیر نهادهاي به دولت عمومی

 .باشدنمی نظر مورد هادر آن دهیسود

خلی بوده محصول ناخالص دا از درصد 12/30ريال است که  اردمیلی 1،443,,مقدار  3134در سال  دولت افزودهارزش

 است.

دوازده  در 3134سال  در اين استان، هاي دولتی در آنها و سازمانبا توجه به مرکزيت استان تهران و تمرکز وزارتخانه

آموزش  تأمین اجتماعی اجباري،، بهداشت، ورزشی، مددکاري -فرهنگیبخش از جمله امور عمومی، دفاعی، انتظامی، 

 افزوده را دارد اين دربیشترين سهم ارزش تحقیق و توسعه آموزش متوسطه،آموزش عالی،  ابتدايی، آموزش بزرگساالن،

بخش جنگل  ،سیستان و بلوچستاناستان  ماهیگیريرضوي، بخش بخش دامپزشکی دولتی استان خراسانحالی است که در 

 دارند. در بخش دولتی افزودههم را از ارزشاستان مازندران و بخش مذهبی استان قم بیشترين س
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 1399-96هاي ملي سري زماني نتايج حساب -
 2992هاي ملي سيستم حساب -
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ها اداره کل تمرکز و تلفيق حساب 1399-96هاي فايل اطالعاتي سالي، وزارت امور اقتصاد و دارائ -
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