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 :پیش گفتار

رشته فعالیت  89بخش اصلی و  18در  ISIC.4اي در ایران به روش تولید و بر اساس برآورد تولید ناخالص داخلی منطقه

 شود. نتایج به دستهاي کشور تهیه و برآورد میریزي استانفرعی با همکاري مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه

اشد که بهایی میمده از این برآوردها بیانگر میزان ارزش افزوده ناخالص ایجاد شده در هر منطقه به تفکیک رشته فعالیتآ

اي در عملکرد اقتصادي مناطق یک کشور است. هاي مورد استفاده جهت مقایسه اختلافات منطقهترین شاخصیکی از متداول

هاي اي شاخصی براي مقایسه توزیع زیرساختاي به روش تولید یا ارزش افزوده ناخالص منطقهتولید ناخالص داخلی منطقه

 اي اقتصادي در سطح ملی هستند.منطقه

رویکرد اساسی، رویکرد تولید، رویکرد هزینه و  3اي از نظر تئوري امکان استفاده از رآورد تولید ناخالص داخلی منطقهبراي ب

رویکرد درآمد یا مخارج، مشابه آنچه در سطح ملی ممکن است وجود دارد. اما محاسبات صورت گرفته در این گزارش براساس 

اي را به انجام شده است. بطور خلاصه رویکرد تولید، تولید ناخالص داخلی منطقه رویکرد تولید و ایجاد ارزش افزوده ناخالص

ها به قیمت پایه و خالص مالیات بر محصولات هاي ناخالص رشته فعالیتقیمت بازار و تحت عنوان مجموع ارزش افزوده

طه به هاي پایه و مصرف واسه به قیمتکند. ارزش افزوده ناخالص به قیمت پایه از طریق اختلاف بین ستاندگیري میاندازه

اي، تخصیص اي، فرامنطقهشود. در این بین مشکلاتی مانند وجود واحدهاي نهادي چندمنطقهخریدار محاسبه می قیمت

شود. مسائلی از این دست تخصیص ارزش افزوده به دست آمده از واحدهاي نهادي اي فروش مشترك و ... مطرح میمنطقه

 اي که در آن واقع شده را دچار مشکل خواهد کرد.اص یا منطقهبه یک منطقه خ

هاي کافی واحدهاي نهادي و هاي کلان اقتصادي در سطح منطقه به دلیل نبود دادهاز طرف دیگر براي محاسبه شاخص

بطور  و توان براحتی سطح ملی وارد عمل شد. از آنجاییکه همیشهها نمیاي این دادهتولیدي و مشکلات تخصیص منطقه

اي اي دردسترس نیستند، براي تخصیص منطقهکامل اطلاعات واحدهاي نهادي و تولیدي محلی جهت برآورد شاخص منطقه

هاي منطقه اي سازي که در هاي خاصی استفاده کرد. روشبایست از روشتولید ناخالص داخلی یا ارزش افزوده ناخالص می

 باشد:ه شرح زیر میسیستم اروپایی مجاز است ب 1995استاندارد 
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هاي ملی، اطلاعات مورد نیاز مانند مقادیر ستانده و مصرف هاي مورد استفاده در حسابروش پایین به بالا: بر اساس روش

 شود.آوري میواسطه براي محاسبه ارزش افزوده ناخالص از واحدهاي نهادي محلی جمع

هایی جهت تقسیم و تخصیص آن به مناطق لی و با استفاده از روشهاي مروش بالا به پایین: بر پایه مجموع اطلاعات حساب

گیري شده نیز مرتبط باشند( مثل تخصیص ارزش افزوده براساس ساختار جبران خدمات کارکنان)، محاسبات که با مقادیر اندازه

 گیرد.صورت می

 .روش مختلط: ترکیبی از چندین روش است که در اکثر کشورهاي اروپایی متداول است

رشته فعالیت اصلی  15اي و ملی در سطح در این گزارش محاسبات صورت گرفته براي برآورد ارزش افزوده ناخالص منطقه

) با تمرکز ویژه بر وضعیت اقتصادي و تولید استان اصفهان مورد استفاده قرار 90-98ساله ( 9به روش تولید طی یک دوره 

رار ها در سطح کل کشور مورد بررسی قان اصفهان در هر یک از رشته فعالیتگرفته است. تلاش بر این است که جایگاه است

 گیرد. همچنین اثرگذاري هر رشته فعالیت در مجموع ارزش افزوده منطقه اي استان اصفهان نیز مطالعه شده است.

 تحلیل نتایج:

استخراج  1390-98هاي اي منتشر شده توسط مرکز آمار ایران براي سالو اطلاعات مورد نیاز از جداول ملی ومنطقه هاداده

شده است. در هر رشته فعالیت سهم هر استان از رشته فعالیت متناظر در سطح ملی محاسبه شده است و میانگین سهم 

نشان دهنده میانگین سهم رشته فعالیت مورد نظر  1یکه دروه ساله خلاصه شده است. بطور 3دوره  3هاي مختلف در سال

) 98و  97، 96هاي ( سال 3) و 95و  94، 93هاي ( سال 2هاي باشد. همین روند براي دورهمی 92و  91، 90هاي طی سال

 لف در ارزشهاي مختنیز تکرار شده است. همچنین جهت مطالعه جایگاه استان اصفهان و میزان اثرگذاري رشته فعالیت

دوره  3ها از مجموع ارزش افزوده استان محاسبه شده و به ترتیب ذکر شده در افزوده استان، سهم هر یک از رشته فعالیت

خلاصه شده است. ضروري است یادآوري شود که محاسبات صورت گرفته توسط مرکز آمار و معاونت آمار و اطلاعات 

رشته فعالیت در قالب  6بخش اصلی انجام شده است. اما در این گزارش  18ها در ریزي استانهاي مدیریت و برنامهسازمان

 ها عبارتند از:بخش اصلی گنجانده شده است. این بخش 3
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 رشته فعالیت آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و: بخش انرژي: شامل رشته فعالیت تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا؛ و -

 هاي تصفیهفعالیت

 بخش حمل و نقل و ارتباطات: شامل رشته فعالیت حمل و نقل، انبارداري و پست؛ و رشته فعالیت اطلاعات و ارتباطات: -

هاي اي، علمی و فنی؛ و رشته فعالیت فعالیتهاي حرفهاي و اداري: شامل رشته فعالیت فعالیتهاي حرفه: بخش فعالیت-

 اداري و خدمات پشتیبانی

 ي، شکار، جنگلداري و ماهیگیري.رشته فعالیت کشاورز1

شوند. اطلاعات مورد نیاز این رشته هاي فرعی متنوع میزیربخش است که هر یک شامل فعالیت 4این رشته فعالیت داراي 

شود. بیش از بندي میآوري و دستههاي زراعت و باغداري، پرورش حیوانات، جنگلداري و ماهیگیري جمعفعالیت در بخش

ده این رشته فعالیت در زیربخش زراعت و باغداري تولید شده استو با درنظر گرفتن سهم بخش پرورش ارزش افزو % 70

، فارس، کرمان و هاي مازندراناین رشته فعالیت به دو زیربخش یاد شده اختصاص می یابد. استان % 94حیوانات، بیش از 

و بیشترین سهم از تولید ارزش افزوده این رشته فعالیت را به اند خراسان رضوي به ترتیب در جایگاه اول تا چهارم قرار گرفته

باشد. همه این رشته فعالیت را در کل کشور دارا می 7رتبه  % 35/4اند. استان اصفهان با میانگین سهم خود اختصاص داده

ها قابت سایر استانهاي صدر جدول در تولید یک یا دو محصول زارعی یا باغی داراي مزیت مطلق هستند و امکان راستان

ها در رشته فعالیت کشاورزي، شکار، جنگداري میانگین سهم و رتبه استان 1در این رشته فعالیت وجود ندارد. اطلاعات جدول 

 دهد.دوره مورد بررسی نشان می 3و ماهیگیري از رشته فعالیت متناظر در سطح کل کشور را در 
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 فعالیت کشاورزي، شکار، جنگلداري و ماهیگیري از بخش متناظر ملی( ارقام سهم به درصد) ها در رشته. میانگین سهم استان1جدول 

 3رتبه  2رتبه  1رتبه  3متوسط سهم  2متوسط سهم  1متوسط سهم  استان

 19 19 19 2/09 2/37 2/27 مرکزي

 6 9 11 5/52 4/06 3/23 گیلان

 1 2 1 8/41 8/00 9/13 مازندران

 10 8 7 3/80 4/18 4/34 آذربایجان شرقی

 9 10 6 4/13 3/95 4/48 آذربایجان غربی

 16 17 20 2/43 2/53 2/17 کرمانشاه

 5 5 5 6/08 5/89 6/33 خوزستان

 2 1 2 7/93 8/15 8/16 فارس

 3 3 3 6/61 6/98 7/11 کرمان

 4 4 4 6/59 6/91 6/71 خراسان رضوي

 7 7 8 4/61 4/37 4/08 اصفهان

 13 12 13 3/33 3/11 2/95 بلوچستان سیستان و

 23 21 22 1/78 1/99 1/94 کردستان

 14 14 10 2/69 3/04 3/33 همدان

 24 25 24 1/62 1/64 1/63 چهارمحال و بختیاري

 18 18 14 2/30 2/40 2/93 لرستان

 30 31 31 0/98 0/88 0/83 ایلام

 29 29 29 1/02 0/95 0/95 بویراحمد کهگیلویه و

 22 24 23 1/80 1/65 1/90 بوشهر

 21 22 21 1/83 1/97 2/06 زنجان

 27 26 26 1/28 1/39 1/49 سمنان

 20 20 18 1/84 2/03 2/28 یزد

 11 13 15 3/69 3/11 2/65 هرمزگان

 8 6 9 4/60 4/70 4/04 تهران

 15 16 16 2/54 2/57 2/57 اردبیل

 31 30 30 0/84 0/90 0/86 قم

 17 15 17 2/39 2/73 2/46 قزوین

 12 11 12 3/37 3/26 2/97 گلستان

 26 28 28 1/31 1/17 1/22 خراسان شمالی

 28 27 27 1/04 1/22 1/30 خراسان جنوبی

 25 23 25 1/55 1/91 1/61 البرز

 منبع: محاسبات گردآورنده 
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دوره  3کشاورزي، شکار، جنگداري و ماهیگیري در مجموع ارزش افزوده ناخالص استان اصفهان در هر  جایگاه رشته فعالیت

بیشترین  % 61هاي این رشته فعالیت، بخش زراعت و باغداري با میانگین باشد. در میان زیربخشمی 5مورد بررسی، جایگاه 

که بیشترین رشد در زیربخش ماهیگیري رخ داده است بطوري اثرگذاري را بر تولید این رشته فعالیت داشته است. با این حال

از که ارزش افزوده رشته فعالیت کشاورزي، شکار، جنگداري و ماهیگیري به بیش از  90در سال  % 7/1سهم این بخش از 

ها اهینه مهاي زینتی در سطح استان با توجه به بالا بودن قیمت این گورسیده است. رونق پرورش ماهی 98در سال  % 3/3

ها موجب شده است که سهم زیربخش ماهیگیري از تولید این رشته فعالیت به قیمت جاري در مقایسه با عملکرد تولید آن

روند تغییرات سهم این رشته فعالیت را از  1هاي این رشته فعالیت باشد. نمودار شاهد رشد بیشتري نسبت به سایر زیربخش

 دهد.هاي مورد بررسی نشان میلمجموع ارزش افزوده استان طی سا

 ( ارقام به درصد)98تا  90از مجموع ارزش افزوده استان اصفهان از  کشاورزي، شکار، جنگداري و ماهیگیري. سهم رشته فعالیت 1نمودار
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 . رشته فعالیت استخراج معدن2

ایر ات پشتیبانی معادن؛ و استخراج سهاي استخراج نفت، گاز طبیعی و خدمزیربخش این رشته فعالیت دربرگیرنده بخش 2

رود استان خوزستان بیشترین سهم را در تولید ارزش افزوده این رشته فعالیت را به خود باشد. همانطور که انتظار میمعادن می

ست جایگاه نخست در ایجاد ارزش افزوده این رشته فعالیت را به د % 61اختصاص داده است. این استان با میانگین بیش از 

را مجموع ارزش افزوده این رشته فعالیت در  13طی دوره مورد بررسی رتبه  % 13/0آورده است. استان اصفهان با میانگین 

ارزش افزوده این رشته فعالیت در زیربخش استخراج نفت، گاز طبیعی و خدمات  % 97سطح ملی را کسب کرده است. بیش از 

 هاي غیرنفتی مانند اصفهان زیربخش استخراج سایر معادنالی است که در استانپشتیبانی معادن تولید شده است. این در ح

ها را در وضعیت میانگین سهم و رتبه استان 2در تولید ارزش افزوده این رشته فعالیت نقش داشته است. جدول  % 98بیش از 

 دهد.رشته فعالیت استخراج معدن نشان می
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 از بخش متناظر ملی( ارقام سهم به درصد) استخراج معدنها در رشته فعالیت . میانگین سهم استان2جدول 

 3رتبه  2رتبه  1رتبه  3متوسط سهم  2متوسط سهم  1متوسط سهم  استان

 14 13 12 0/13 0/16 0/11 مرکزي
 25 25 27 0/01 0/02 0/01 گیلان

 22 22 21 0/04 0/05 0/03 مازندران
 9 9 11 0/66 0/33 0/13 آذربایجان شرقی
 16 18 17 0/11 0/09 0/05 آذربایجان غربی

 20 14 8 0/08 0/16 0/31 کرمانشاه
 1 1 1 62/40 58/10 62/60 خوزستان

 6 6 7 1/30 1/05 0/70 فارس
 5 5 5 3/20 2/03 1/39 کرمان

 11 10 14 0/19 0/23 0/09 خراسان رضوي
 12 15 13 0/13 0/15 0/11 اصفهان

 29 26 23 0/01 0/02 0/02 بلوچستان سیستان و
 18 19 19 0/10 0/09 0/04 کردستان
 19 20 24 0/08 0/09 0/02 همدان
 31 28 28 0/01 0/01 0/01 بختیاريچهارمحال و 

 13 12 10 0/13 0/17 0/19 لرستان
 4 4 4 4/25 2/84 2/65 ایلام

 2 3 2 9/89 10/41 8/46 بویراحمد کهگیلویه و
 3 2 3 4/92 11/28 5/35 بوشهر
 21 17 16 0/07 0/11 0/05 زنجان
 17 21 20 0/11 0/06 0/03 سمنان

 7 7 6 1/10 0/99 0/97 یزد
 15 16 15 0/13 0/12 0/06 هرمزگان
 8 8 9 1/06 0/74 0/26 تهران
 30 31 31 0/01 0/01 0/01 اردبیل

 26 27 26 0/01 0/02 0/02 قم
 27 29 29 0/01 0/01 0/01 قزوین
 23 24 22 0/02 0/03 0/02 گلستان

 24 23 25 0/02 0/03 0/02 خراسان شمالی

 10 11 18 0/21 0/22 0/05 خراسان جنوبی
 28 30 30 0/01 0/01 0/01 البرز

 منبع: محاسبات گردآورنده

جایگاه را در اثرگذاري ارزش افزوده استان به دست آورده است. در رشته فعالیت استخراج معدن در استان اصفهان آخرین 

باشد. همواره در می % 1از  هاي مورد بررسی سهم این رشته فعالیت از مجموع ارزش افزوده استان کمترها و دورهتمامی سال

 "صنعت"هاي پیشین، رشته فعالیت صنعت و استخراج معدن تحت عنوان بخش اصلی هاي صورت گرفته دورهبیشتر بررسی
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گرفته است و سهم بالاي رشته فعالیت صنعت در استان موجب شده است تا رشته فعالیت استخراج معدن مورد بررسی قرار می

 دهد.سهم این رشته فعالیت را از مجموع ارزش افزوده استان نشان می 2مغفول بماند. نمودار 

 ( ارقام به درصد)98تا  90. سهم رشته فعالیت استخراج معدن از مجموع ارزش افزوده استان اصفهان از 2نمودار

 

 .رشته فعالیت صنعت3 

را به خود اختصاص داده است. استان  ) بیشترین رشته فعالیت فرعیISIC4زیربخش ( براساس  24این رشته فعالیت با 

بررسی  هاي موردپس از استان تهران بهترین رتبه و بیشترین سهم را در میان رشته فعالیت 2اصفهان با قرار گرفتن در جایگاه 

هاي دیگر بیشتر کرده است هرچند هاي مورد بررسی فاصله خود را از استانبه دست آورده است. همچنین اصفهان طی سال

زیر بخش اصلی رشته فعالیت صنعت به ترتیب  4در سطح کل کشور باشد.مچنان نزدیک به نیمی از سهم تهران را دارا میه

ولید هاي معدنی غیرفلزي، تولید فلزات پایه و تهاي شیمیایی، تولید سایر فرآوردهعبارتند از: تولید مواد شیمیایی و فرآورده

اند. استان ارزش افزوده رشته فعالیت صنعت را در سطح ملی تولید کرده % 50 زیربخش مجموعا 4محصولات غذایی. این 

ه است هاي مورد بررسی به خود اختصاص داداصفهان در زیربخش تولید فلزات پایه بالاترین رتبه و بیشترین سهم را طی سال

حاوي اطلاعات  3شده است. جدول  ارزش افزوده این بخش در استان اصفهان تولید % 31که بطور میانگین بیش از آنچان

 باشد.ها از رشته فعالیت متناظر کل کشور میمیانگین سهم و رتبه استان

0/5

0/59

046

0/39
0/36

0/4
0/37

0/41 0/42
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استخراج معدن
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 از بخش متناظر ملی( ارقام سهم به درصد) صنعتها در رشته فعالیت . میانگین سهم استان3جدول 

 3رتبه  2رتبه  1رتبه  3متوسط سهم  2متوسط سهم  1متوسط سهم  استان

 6 8 8 4/35 4/15 4/08 مرکزي 
 16 15 15 1/80 1/96 1/79 گیلان

 14 13 14 2/62 2/49 2/43 مازندران

 5 4 5 6/83 6/89 6/70 آذربایجان شرقی
 18 18 17 1/53 1/59 1/55 آذربایجان غربی

 22 21 18 0/90 1/12 1/41 کرمانشاه

 3 3 3 8/12 7/50 9/18 خوزستان
 12 12 9 2/78 3/29 3/75 فارس 

 10 9 6 3/65 3/99 4/91 کرمان

 8 6 7 4/01 4/32 4/08 خراسان رضوي
 2 2 2 10/94 9/43 10/86 اصفهان 

 20 20 21 1/11 1/17 0/98 بلوچستان سیستان و

 30 30 30 0/34 0/38 0/35 کردستان

 21 23 22 0/98 0/83 0/90 همدان

 27 28 26 0/50 0/47 0/60 چهارمحال و بختیاري

 24 25 24 0/70 0/69 0/68 لرستان

 31 31 31 0/21 0/26 0/24 ایلام

 26 26 28 0/55 0/62 0/51 بویراحمد کهگیلویه و

 4 5 4 7/43 6/84 7/05 بوشهر
 15 17 19 2/03 1/61 1/33 زنجان 

 17 16 16 1/70 1/72 1/55 سمنان

 11 11 12 2/99 3/49 3/05 یزد

 13 14 13 2/76 2/18 2/92 هرمزگان

 1 1 1 19/81 20/96 18/64 تهران
 23 22 23 0/88 0/91 0/80 اردبیل

 19 19 20 1/24 1/34 1/24 قم

 9 7 10 3/67 4/28 3/56 قزوین
 25 24 25 0/65 0/77 0/60 گلستان

 28 27 27 0/41 0/48 0/57 خراسان شمالی

 29 29 29 0/36 0/38 0/35 خراسان جنوبی

 7 10 11 4/13 3/90 3/34 البرز

 منبع: محاسبات گردآورنده 
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 1هاي باشد. طی دورهروشن است که رشته فعالیت صنعت جایگاه نخست را در تولید ارزش افزوده استان اصفهان را دارا می

ارزش افزوده استان توسط این رشته فعالیت تولید شده است. پس از زیربخش تولید فلزات پایه که بطور  % 30بیش از  3و 

ل از هاي حاصهاي تولید کک و فرآوردهبه خود اختصاص داده است، زیربخش میانگین ارزش افزوده رشته فعالیت صنعت را

) بیشترین سهم را تولید % 10هاي معدنی غیر فلزي (متوسط سهم: ) و تولی سایر فرآورده% 10پالایش نفت( متوسط سهم: 

توانسته  ز طی دوره مورد بررسیاند. این در حالی است که زیربخش تولید منسوجات نیارزش افزوده رشته فعالیت صنعت داشته

برساند. نمودار  98در سال  % 10به  90در سال  % 5/6است سهم خود را از ارزش افزوده این رشته فعالیت افزایش داده و از 

ر هاي مورد نظدربرگیرنده اطلاعات مربوط به سهم رشته فعالیت صنعت از مجموع ارزش افزوده استان اصفهان طی سال 3

 باشد.می

 ( ارقام به درصد)98تا  90. سهم رشته فعالیت صنعت از مجموع ارزش افزوده استان اصفهان از 3مودارن

 

 

 .رشته فعالیت انرژي4

اي هاي ملی و منطقهگونه که در بخش قبل توضیح داده شده است رشته فعالیتی تحت این عنوان در جداول حسابهمان

وجود ندارد اما تلفیق دو رشته فعالیت تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا؛ و رشته فعالیت آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و 

32/4

28/9

31/7

26/83

22/45

25/42

29/08

31/49 32/16
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صنعت
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رق، گاز، گیرد. رشته فعالیت تامین بوان رشته فعالیت انرژي مورد بررسی قرار میهاي تصفیه در این گزارش تحت عنفعالیت

ا میانگین باشد. استان اصفهان بزیربخش تولید، انتقال و توزیع برق؛ و تولید و توزیع گاز طبیعی می 2بخار و تهویه هوا داراي 

ه فعالیت به دست آورده است. سهم بالاي استان را در تولید ارزش افزوده این رشت 7دوره رتبه  3درصدي طی  72/2سهم 

) موجب شده است که این استان بالاتري رتبه و جایگاه % 44بوشهر در زیربخش تولید و توزیع گاز طبیعی( بطور متوسط 

درصدي در  5/17استان فارس نیز با میانگین سهم  به دست آورده باشد.نخست را در ارزش افزوده کل این رشته فعالیت 

لید ارزش افزوده زیربخش تولید و توزیع گاز طبیعی جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. با در نظر گرفتن مجموع تو

ن اطلاعات ایها داشت. هاي بالایی را براي سایر استانتوان انتظار سهمهاي بوشهر، فارس و تهران( رتبه سوم)، نمیسهم استان

 هاي مورد بررسی گنجانده شده است.به تفکیک استان و دوره 4در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٤ 
 

 از بخش متناظر ملی( ارقام سهم به درصد) انرژيها در رشته فعالیت . میانگین سهم استان4جدول 

 3رتبه  2رتبه  1رتبه  3متوسط سهم  2متوسط سهم  1متوسط سهم  استان

 14 13 13 0/66 1/12 0/96 مرکزي 

 12 12 11 0/67 1/16 1/07 گیلان

 10 10 10 0/98 1/37 1/27 مازندران

 9 9 9 1/15 1/56 1/35 آذربایجان شرقی
 15 15 15 0/62 0/97 0/79 آذربایجان غربی

 16 16 16 0/61 0/90 0/75 کرمانشاه

 4 4 6 2/68 4/56 3/63 خوزستان
 3 2 2 11/44 13/47 20/07 فارس 
 11 11 12 0/85 1/19 1/00 کرمان

 5 5 5 2/59 4/36 5/13 خراسان رضوي
 7 7 7 2/06 3/25 2/85 اصفهان 

 29 25 26 0/15 0/42 0/34 سیستان وبلوچستان

 25 24 19 0/27 0/46 0/51 کردستان

 19 19 20 0/39 0/55 0/46 همدان

 28 29 29 0/17 0/22 0/22 چهارمحال و بختیاري

 27 28 27 0/24 0/34 0/29 لرستان

 8 8 8 1/58 2/00 2/65 ایلام
 31 31 31 0/13 0/17 0/18 کهگیلویه وبویراحمد

 1 1 1 47/15 40/93 32/86 بوشهر
 20 22 22 0/34 0/51 0/45 زنجان 

 26 27 25 0/26 0/41 0/35 سمنان

 13 14 14 0/66 1/01 0/92 یزد

 6 6 4 2/13 3/38 5/52 هرمزگان
 2 3 3 20/00 12/20 13/53 تهران
 23 26 24 0/29 0/41 0/37 اردبیل

 24 23 21 0/27 0/49 0/46 قم

 18 17 17 0/42 0/75 0/64 قزوین

 22 21 18 0/30 0/51 0/51 گلستان

 21 20 23 0/33 0/51 0/40 خراسان شمالی

 30 30 30 0/14 0/21 0/21 خراسان جنوبی

 17 18 28 0/47 0/61 0/26 البرز

  منبع: محاسبات گردآورنده 

سال  9از منظر تولید ارزش افزوده استان اصفهان قرار گرفته است و بطور میانگین در این  10این رشته فعالیت در جایگاه 

 % 6/77ارزش افزوده کل استان سهم داشته است. زیربخش تولید و توزیع گاز طبیعی بطور متوسط  در تولید % 65/2معادل 
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عالیت انرژي طی نشان دهنده تغییرات سهم رشته ف 4ارزش افزوده این رشته فعالیت را به خود اختصاص داده است. نمودار 

 باشد.می 90-98هاي سال

 ( ارقام به درصد)98تا  90ارزش افزوده استان اصفهان از  . سهم رشته فعالیت انرژي از مجموع4نمودار

 

 

 .رشته فعالیت ساختمان5

ها) در سطح ملی هاي مسکونی، سایر ساختمانزیربخش( ساختمان 2ارزش افزوده ایجاد شده در این رشته فعالیت با  % 73

داده  را در این رشته فعالیت به خود اختصاصها تولید شده است.  استان تهران که بیشترین سهم در زیر بخش سایر ساختمان

ها تعلق گرفته و سهم ارزش افزوده این رشته فعالیت به زیربخش سایر ساختمان % 56است این نسبت تغییر کرده و تنها 

 زها بسیار بیشتر شده است. استان تهران بطور میانگین بیش اهاي مسکونی در استان تهران نسبت به سایر استانساختمان

هاي اصفهان و هاي مسکونی را در سطح ملی طی دوره مورد بررسی تولید کرده است. استانارزش افزوده ساختمان % 37

ها در جایی هستند. اطلاعات بیشتر در مورد سایر استاندر حال جابه 4و  3هاي خراسان رضوي بعد از استان خوزستان در رتبه

 گنجانده شده است. 5جدول 
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 از بخش متناظر ملی( ارقام سهم به درصد) ساختمان ها در رشته فعالیتگین سهم استان. میان5جدول 

 3رتبه  2رتبه  1رتبه  3متوسط سهم  2متوسط سهم  1متوسط سهم  استان

 16 16 16 1/67 1/64 1/59 مرکزي 

 12 11 13 2/49 2/63 2/11 گیلان

 6 7 6 4/24 4/07 3/69 مازندران

 7 8 8 3/80 3/59 2/83 آذربایجان شرقی

 15 17 15 1/94 1/63 1/67 آذربایجان غربی

 8 13 10 3/16 2/34 2/32 کرمانشاه

 2 2 2 12/64 14/60 17/23 خوزستان

 5 4 5 5/35 5/42 4/34 فارس 

 13 14 9 2/37 2/31 2/64 کرمان

 4 3 4 5/46 6/52 5/22 خراسان رضوي

 3 5 3 5/80 5/28 5/58 اصفهان 

 17 18 17 1/51 1/53 1/56 سیستان وبلوچستان

 24 22 19 1/13 1/09 1/38 کردستان

 23 23 22 1/20 1/09 1/18 همدان

 31 30 31 0/79 0/64 0/60 چهارمحال و بختیاري

 19 19 20 1/41 1/25 1/30 لرستان

 21 25 27 1/20 1/05 0/86 ایلام

 14 10 11 2/36 2/68 2/22 کهگیلویه وبویراحمد

 10 6 12 2/64 4/24 2/21 بوشهر

 25 26 21 1/07 0/95 1/25 زنجان 

 28 29 29 0/92 0/78 0/64 سمنان

 22 20 23 1/20 1/15 1/18 یزد

 11 12 14 2/60 2/45 2/08 هرمزگان

 1 1 1 22/18 19/78 22/52 تهران

 30 28 26 0/84 0/86 0/87 اردبیل

 18 15 18 1/47 1/88 1/44 قم

 20 21 24 1/30 1/14 1/12 قزوین

 26 24 25 1/07 1/06 1/00 گلستان

 27 27 28 0/96 0/89 0/74 خراسان شمالی

 29 31 30 0/91 0/61 0/61 خراسان جنوبی

 9 9 7 2/90 3/07 3/06 البرز

 منبع: محاسبات گردآورنده  
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 % 38/4ها از مجموع ارزش افزوده استان اصفهان، رشته فعالیت ساختمان با متوسط سهم در میانه جدول سهم رشته فعالیت

ارزش افزوده این رشته فعالیت به زیر بخش  % 67بیش از  90-98هاي دوره مورد بررسی قرار گرفته است. طی سال 3براي 

در ارزش افزوده زیربخش متناظر در سطح  % 5ش بطور میانگین سهمی معادل ها تعلق داشته است. این زیربخسایر ساختمان

کاهش یافته و همین امر موجب شده است تا سهم رشته  % 3این سهم به  91ملی داشته است. این در حالی است که در سال 

بیانگر اطلاعات  5نمودار  به کمتریم میزان خود از مجموع ارزش افزوده استان اصفهان برسد. 91فعالیت ساختمان در سال 

 باشد.مورد بررسی در این رشته فعالیت می

 ( ارقام به درصد)98تا  90. سهم رشته فعالیت ساختمان از مجموع ارزش افزوده استان اصفهان از 5نمودار

 

 . رشته فعالیت عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسائل نقلیه موتوري و موتور سیکلت6

ارزش افزوده این رشته فعالیت را زیربخش عمده فروشی و خرده فروشی بجز وسائل نقلیه موتوري و موتورسیکلت  % 94بیش از 

خراسان  هاي اصفهان وبا اختلاف بسیار نسبت به استانبه خود اختصاص داده است. در این رشته فعالیت نیز استان تهران 

در تولید ارزش افزوده این  % 62/27کشور قرار دارد. بطور میانگین استان تهران  ) در جایگاه نخست3و  2هاي رضوي ( رتبه

درصدي خراسان رضوي  41/7درصدي اصفهان و  06/8رشته فعالیت سهم داشته است که در مقایسه با میانگین سهم 

ه فروشی و در سطح خرد که این رشته فعالیت منعکس کننده فعالیت اصناف مختلف بازرگانیباشد. از آنجاییچشمگیر می

6/52

3/48

4/46
4/23 4/10 4/02 3/92 4/04

4/28
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ر در سطح استان تها به دلیل داشتن جمعیت بیشتر و فعالیت گستردهباشد، این اختلاف تهران با سایر استانعمده فروشی می

 آورده شده است. 6هاي مورد بررسی مرتبط با این رشته فعالیت در جدول ها در دورهتوجیه پذیر است. متوسط سهم استان

 از بخش متناظر ملی( ارقام سهم به درصد) عمده فروشی و خرده فروشی، ... ها در رشته فعالیتسهم استان . میانگین6جدول 

 3رتبه  2رتبه  1رتبه  3متوسط سهم  2متوسط سهم  1متوسط سهم  استان

 9 9 9 3/09 3/10 3/12 مرکزي 

 10 10 10 2/89 2/89 2/90 گیلان

 5 5 5 4/54 4/53 4/52 مازندران

 7 7 7 3/76 3/75 3/75 آذربایجان شرقی

 12 12 12 2/39 2/38 2/36 آذربایجان غربی

 15 15 15 2/05 2/05 2/06 کرمانشاه

 8 8 8 3/74 3/74 3/71 خوزستان

 6 6 6 4/35 4/34 4/32 فارس 

 14 14 14 2/12 2/12 2/12 کرمان

 3 3 3 7/42 7/42 7/39 خراسان رضوي

 2 2 2 8/09 8/07 8/03 اصفهان 

 13 13 13 2/18 2/18 2/21 سیستان وبلوچستان

 19 19 19 1/58 1/59 1/59 کردستان

 16 16 16 1/78 1/79 1/80 همدان

 26 26 26 0/83 0/83 0/82 بختیاريچهارمحال و 

 18 18 18 1/64 1/64 1/65 لرستان

 29 29 29 0/45 0/45 0/45 ایلام

 28 28 28 0/62 0/62 0/62 کهگیلویه وبویراحمد

 25 25 25 0/90 0/90 0/88 بوشهر

 27 27 27 0/83 0/82 0/82 زنجان 

 24 24 24 1/10 1/10 1/10 سمنان

 11 11 11 2/75 2/76 2/77 یزد

 20 20 20 1/48 1/47 1/47 هرمزگان

 1 1 1 27/57 27/63 27/67 تهران

 17 17 17 1/77 1/77 1/77 اردبیل

 23 23 23 1/12 1/12 1/12 قم

 22 22 22 1/19 1/19 1/19 قزوین

 21 21 21 1/38 1/38 1/38 گلستان

 30 30 30 0/41 0/41 0/41 خراسان شمالی

 31 31 31 0/39 0/39 0/39 خراسان جنوبی

 4 4 4 5/58 5/59 5/62 البرز
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 منبع: محاسبات گردآورنده  

که باشد، بطوريبعد از رشته فعالیت صنعت، این رشته فعالیت بیشترین سهم را در تولید ارزش افزوده استان اصفهان دارا می

ارزش افزوده این  % 92بطور میانگین بیش از  ارزش افزوده استان توسط این دو رشته فعالیت تولید شده است. % 45بیش از 

رشته فعالیت به زیر بخش عمده فروشی و خرده فروشی بجز وسائل نقلیه موتوري اختصاص دارد. کاهش سهم این رشته 

نیز به دلیل کاهش در این زیربخش اثرگذار بوده است. اطلاعات مرتبط با این رشته فعالیت در  96و  95هاي فعالیت در سال

 نشان داده شده است. 6مودار ن

 ( ارقام به درصد)98تا  90. سهم رشته فعالیت عمده فروشی و خرده فروشی، و ... از مجموع ارزش افزوده استان اصفهان از 6نمودار

 

 

 .رشته فعالیت حمل و نقل و ارتباطات7 

این رشته فعالیت از ادغام دو رشته فعالیت حمل و نقل، انبارداري و پست؛ و اطلاعات و ارتباطات حاصل شده است. رشته 

زیربخش است که عبارتند از: حمل و نقل زمینی و حمل و نقل با لوله،  5فعالیت حمل و نقل، انبارداري و پست در برگیرنده 

ت. هاي پیک و پسهاي پشتیبانی حمل و نقل و فعالیتایی، انبارداري و فعالیتاستان)، حمل و نقل هو 7حمل و نقل آبی( 

بیش از  باشد.هاي اطلاعات و ارتباطات میرشته فعالیت اطلاعات و ارتباطات نیز داراي دو زیربخش ارتباطات و سایر فعالیت
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17/81
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16/39

15/59
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16/55 16/48
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وريعمده فروشی  و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موت
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 ینی و حمل و نقل با لوله تولید شده استارزش افزوده رشته فعالیت حمل و نقل و ارتباطات در زیربخش حمل و نقل زم % 67

بیشترین سهم را در ارزش افزوده این  % 94آهن) با که فعالیت فرعی حمل و نقل زمینی( بجز حمل و نقل از طریق راه

درصدي طی دوره مورد بررسی جایگاه تخست را در این رشته فعالیت  41باشد. استان تهران با میانگین سهم زیربخش دارا می

هاي دوم و سوم با یکدیگر در رقابت هستند. هاي خوزستان و اصفهان براي کسب رتبهخود اختصاص داده است و استانبه 

آهن) را از کل ارزش افزوده فعالیت فرعی حمل و نقل زمینی( بجز حمل و نقل از طریق راه % 35استان تهران سهمی معادل 

سهم بالاي استان تهران در مجموع ارزش افزوده این رشته فعالیت را توجیه باشد که با توجه به توضیحات داده شده دارا می

 باشد.هاي مورد بررسی از این رشته فعالیت میها طی دورهدربرگیرنده اطلاعات مربوط به میانگین سهم استان 7کند. جدول می

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از بخش متناظر ملی( ارقام سهم به درصد) حمل و نقل و ارتباطات ها در رشته فعالیتمیانگین سهم استان 7جدول   
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 3رتبه  2رتبه  1رتبه  3متوسط سهم  2متوسط سهم  1متوسط سهم  استان

 15 14 18 1/56 1/42 1/06 مرکزي 

 11 12 10 2/24 2/15 2/05 گیلان

 7 7 7 3/66 3/70 3/31 مازندران

 9 8 8 2/38 2/74 3/02 آذربایجان شرقی

 12 10 9 2/02 2/30 2/31 آذربایجان غربی

 18 16 16 1/35 1/27 1/10 کرمانشاه

 3 3 2 5/62 5/86 5/81 خوزستان

 5 6 6 4/50 4/34 3/72 فارس 

 8 11 12 2/60 2/22 1/84 کرمان

 4 4 5 4/91 5/30 5/18 خراسان رضوي

 2 2 3 5/98 6/28 5/75 اصفهان 

 14 21 20 1/63 1/10 1/02 سیستان وبلوچستان

 26 26 25 0/68 0/66 0/60 کردستان

 17 15 15 1/42 1/39 1/18 همدان

 27 27 26 0/66 0/57 0/57 چهارمحال و بختیاري

 19 19 21 1/28 1/20 1/00 لرستان

 30 30 30 0/43 0/40 0/33 ایلام

 31 31 31 0/34 0/29 0/24 کهگیلویه وبویراحمد

 10 9 11 2/27 2/33 2/00 بوشهر

 24 25 27 0/88 0/80 0/55 زنجان 

 23 22 22 0/88 0/89 0/99 سمنان

 13 13 14 1/98 1/82 1/41 یزد

 6 5 4 4/15 4/82 5/40 هرمزگان

 1 1 1 39/93 39/79 43/41 تهران

 25 24 24 0/72 0/80 0/70 اردبیل

 22 23 23 0/93 0/84 0/74 قم

 20 18 17 1/23 1/26 1/07 قزوین

 21 20 19 1/20 1/16 1/02 گلستان

 29 28 28 0/54 0/53 0/49 خراسان شمالی

 28 29 29 0/58 0/49 0/38 خراسان جنوبی

 16 17 13 1/44 1/26 1/77 البرز

 منبع: محاسبات گردآورنده 

جایگاه چهارم را در تولید ارزش افزوده استان اصفهان به خود اختصاص داده  % 9این رشته فعالیت با میانگین سهم بیش از  

 هاي مواطلاتی کشور، انتظار بر این است که سهم استاناست. با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و قرار گرفتن در مرکز راه

ق برداري صنایع استان و سایر منطاهمچنین با توجه به اهمیت حمل و نقل براي بهرهدر این رشته فعالیت بیشتر باشد. 
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درصدي این فعالیت فرعی در زیربخش حمل و نقل زمینی بسیار اندك است. با وجود این که این زیربخش  4همجوار، سهم 

کند، اما سهم بالاي حمل و نقل د میارزش افزوده کل کشور در زیربخش متناظر را تولی % 11در استان اصفهان بطور متوسط 

گذارد. این فعالیت فرعی به ویژه در استان اصفهان نیازمند توجه و اي فرصت زیادي را براي حل و نقل ریلی باقی نمیجاده

 متوسط سهم رشته فعالیت حمل و نقل و ارتباطات در استان اصفهان نشان داده شده است. 7باشد. در نمودار تمرکز خاصی می

    ( ارقام به درصد)98تا  90. سهم رشته فعالیت حمل و نقل و ارتباطات از مجموع ارزش افزوده استان اصفهان از 7نمودار 

 

 

 هاي خدماتی مربوط به تامین جا و غذا.رشته فعالیت فعالیت8

به  هاي خدماتی مربوطو فعالیت ها)تامین جا (اقامتگاه زیربخش است که به ترتیب به فعالیت 2این رشته فعالیت دربرگیرنده 

ارزش افزوده این رشته فعالیت در سطح ملی در زیربخش  % 81شود. بیش از ها و ...) تفکیک میها( رستورانغذا و آشامیدنی

هاي تهران، خراسان رضوي و اصفهان جایگاه اول تا سوم شود. استانهاي خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی تولید میفعالیت

اند. به دلیل شرایط ارزش افزوده آنرا تولید کرده % 57اند و مجموعا نزدیک به در این رشته فعالیت به خود اختصاص داده را

سهم زیربخش فعالیت تامین جا از کل ارزش افزوده رشته فعالیت خاص استان خراسان رضوي در پذیرش گردشگر مذهبی، 

7/64 7/79

8/94

10/94
11/37

10/91

9/58
8/81

9/19

90 91 92 93 94 95 96 97 98

حمل و نقل و ارتباطات
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ها در میانگین سهم و رتبه استان 8باشد که قابل توجه است. جدول می  % 49هاي کشور در این استان بر خلاف سایر استان

 دهد.این رشته فعالیت را ارائه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از بخش متناظر ملی( ارقام سهم به درصد) هاي خدماتی مربوط به تامین جا و غذافعالیت ها در رشته فعالیتمیانگین سهم استان 8جدول

 3رتبه  2رتبه  1رتبه  3متوسط سهم  2متوسط سهم  1متوسط سهم  استان

 15 15 15 1/26 1/25 1/23 مرکزي 
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 7 7 6 3/20 3/23 3/43 گیلان

 4 4 4 5/04 5/04 5/02 مازندران

 10 10 10 2/21 2/20 2/16 آذربایجان شرقی

 11 11 11 2/12 2/11 2/08 آذربایجان غربی

 21 21 22 0/70 0/69 0/68 کرمانشاه

 9 9 9 2/91 2/89 2/86 خوزستان

 12 12 12 1/89 1/89 1/97 فارس 

 6 6 7 3/41 3/41 3/36 کرمان

 2 2 2 11/88 11/96 12/55 خراسان رضوي

 3 3 3 6/00 5/98 5/91 اصفهان 

 23 23 23 0/57 0/57 0/58 سیستان وبلوچستان

 22 22 21 0/69 0/68 0/69 کردستان

 16 16 16 1/11 1/11 1/12 همدان

 30 30 30 0/18 0/18 0/18 چهارمحال و بختیاري

 24 24 24 0/55 0/55 0/55 لرستان

 29 29 29 0/19 0/19 0/19 ایلام

 27 27 27 0/37 0/37 0/38 کهگیلویه وبویراحمد

 20 20 20 0/81 0/80 0/80 بوشهر

 14 14 14 1/49 1/48 1/45 زنجان 

 26 26 26 0/38 0/38 0/38 سمنان

 17 17 17 1/06 1/05 1/07 یزد

 8 8 8 2/94 2/94 2/97 هرمزگان

 1 1 1 39/62 39/62 39/14 تهران

 13 13 13 1/76 1/76 1/74 اردبیل

 25 25 25 0/50 0/50 0/51 قم

 18 18 19 1/05 1/04 1/01 قزوین

 19 19 18 1/04 1/04 1/05 گلستان

 28 28 28 0/19 0/19 0/20 خراسان شمالی

 31 31 31 0/15 0/15 0/15 خراسان جنوبی

 5 5 5 4/74 4/72 4/59 البرز

 منبع: محاسبات گردآورنده 

طی دوره مورد  % 23/1هاي خدماتی مربوط به تامین جا و غذا در ارزش افزوده استان بطور میانگین سهم رشته فعالیت فعالیت

هاي استان اصفهان و شهرهاي کوچک و بزرگ گیرد. با درنظر گرفتن پتانسیلقرار می 13یا  12باشد و در جایگاه بررسی می

هاي اندك در تولید ارزش افزوده استان نیازمند توجه وتمرکز ویژه است. وجود جاذبهآن در جذب انواع گردشگر، سهمی چنین 

مختلف تاریخی، طبیعی، بهداشت و سلامت، و ...، داشتن چندین اثر ثبت جهانی و ملی در سطح کل استان، تنوع آب و هوایی 
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انتظار سهم بیشتري از این رشته فعالیت در  شود تاهاي مواصلاتی کشور، موجب میو قرار گرفتن در مرکز و محل اتصال راه

هاي اخیر گسترش گردشگري بومی و اکوتوریسم موجب رونق سطح استان وجود داشته باشد. این در حالی است که در سال

ه هاي فعال در این بخش از ارائبیشتر بومگردياین فعالیت در منطق اغلب روستایی، کوهستانی و کویري شده است، اما 

 ریزي استان جهت گردآوريت و آمار دقیق به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، و مدیریت و برنامهاطلاعا

کنند. با همکاري بیشتر و عمیقتر بخش خصوصی و دولتی و کاهش موانع اطلاعات این رشته فعالیت خودداري می

می در استان و در نتیجه رونق این صنعت سبز و کارآفرین توان شاهد افزایش جدب گردشگرهاي فصلی و دائگذاري، میسرمایه

 8و نهایتا افزایش سهم این رشته فعالیت در تولید ارزش افزوده کل استان و بهبود موقعیت استان در سطح ملی بود. نمودار 

 دهد.اطلاعات مرتبط با سهم این رشته فعالیت را در سطح استان اصفهان نشان می

    ( ارقام به درصد)98تا  90هاي خدماتی مربوط به تامین جا و غذا از مجموع ارزش افزوده استان اصفهان از عالیت فعالیت. سهم رشته ف8نمودار

 

 

 هاي مالی و بیمه. رشته فعالیت فعالیت9

زیربخش تشکیل  3شوند از هاي مالی و بیمه شناخته میبا عنوان فعالیت ISICبندي جدید هاي مالی که در طبقهگريواسطه

ین هاي خدمات مالی و بیمه. این رشته فعالیت بطور میانگشده است که عبارتند از: بانک و موسسات مالی، بیمه و سایر فعالیت

1/07

1/25 1/21

1/35

1/52
1/43

1/26

1/06

0/96
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فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا
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دهد. موسسات مالی تشکیل می هاي بانک وآن را فعالیت % 69در ارزش افزوده کل کشور دارد که  % 2/2سهمی معادل 

ارزیابان ، هاي بیمهها، کارگزاريهاي خدماتی مالی و بیمه ( شامل صرافیو سایر فعالیت % 17هاي بیمه سهم زیربخش

درصدي استان تهران در این رشته فعالیت،  69باشد. با توجه به متوسط سهم می % 14) بیش از و بورس اوراق بهادار خسارت

رسد. تمرکز موسسات ارائه دهنده خدمات مالی، در تولید ارزش افزوده این رشته فعالیت به استان تهران میجایگاه نخست 

ها( بویژه در زیربخش بیمه) در شعب خاص گردش بالاي معاملات بورش اوراق بهادار در این استان، ثبت مبادلات سایر استان

تان تهران در رتبه نخست این رشته فعالیت در سطح ملی قرار گیرد. شود استهران و ... از جمله دلایلی است که موجب می

هاي دوم تا پنجم قرار دارند به یکدیگر هایی که در رتبهفاصله بسیار زیاد استان تهران موجب شده است که سهم استان

ی هاي مورد بررسی سالهاي مختلف را در این رشته فعالیت طاطلاعات مربوط به میانگین سهم استان 9جدول نزدیک باشد. 

 دهد.نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 از بخش متناظر ملی( ارقام سهم به درصد) هاي مالی و بیمهفعالیت ها در رشته فعالیتمیانگین سهم استان 9جدول

 3رتبه  2رتبه  1رتبه  3متوسط سهم  2متوسط سهم  1متوسط سهم  استان

 15 15 16 0/67 0/69 0/83 مرکزي 
 10 10 10 1/16 1/16 1/37 گیلان

 8 8 8 1/67 1/72 2/11 مازندران
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 7 7 7 1/85 1/88 2/17 آذربایجان شرقی
 11 11 11 1/14 1/15 1/29 آذربایجان غربی

 14 14 14 0/69 0/71 0/88 کرمانشاه
 6 6 6 1/96 2/02 2/30 خوزستان
 5 5 5 2/32 2/41 2/86 فارس 
 9 9 9 1/33 1/37 1/67 کرمان

 3 4 4 2/72 2/75 3/23 خراسان رضوي
 2 3 3 3/18 3/34 4/26 اصفهان 

 21 21 23 0/52 0/52 0/63 سیستان وبلوچستان
 26 26 25 0/39 0/40 0/49 کردستان
 19 19 19 0/58 0/60 0/70 همدان

 27 27 27 0/35 0/36 0/44 چهارمحال و بختیاري
 22 22 21 0/49 0/50 0/65 لرستان
 30 30 30 0/26 0/26 0/31 ایلام

 31 31 31 0/24 0/24 0/27 کهگیلویه وبویراحمد
 20 20 20 0/54 0/55 0/66 بوشهر
 23 23 24 0/45 0/46 0/58 زنجان 
 25 25 26 0/40 0/40 0/48 سمنان

 12 12 12 0/86 0/88 1/10 یزد
 13 13 13 0/83 0/85 0/95 هرمزگان
 1 1 1 71/36 70/65 64/71 تهران
 24 24 22 0/42 0/42 0/63 اردبیل

 17 17 18 0/61 0/63 0/73 قم
 18 18 17 0/59 0/60 0/77 قزوین
 16 16 15 0/65 0/66 0/86 گلستان

 28 28 28 0/28 0/28 0/33 خراسان شمالی
 29 29 29 0/27 0/28 0/33 خراسان جنوبی

 4 2 2 2/41 4/72 4/59 البرز
 منبع: محاسبات گردآورنده 

دوره مورد بررسی همواره شاهد کاهش میانگین سهم خود از  3هاي مالی و بیمه طی در استان اصفهان رشته فعالیت فعالیت

تعویض کرده است. عمده این  3در دوره  13را با  1در دوره  11که جایگاه استان بوده است، بطوري ارزش افزودهمجموع 

هاي مورد بررسی ایجاد شده است و از کاهش سهم با کاهش مقدار و سهم زیربخش بانک و موسسات مالی طی سال

ه ها نتوانستتصاص دارد، رشد سایر بخشارزش افزوده این رشته فعالیت به این زیربخش اخ % 55که بطور متوسط آنجایی

درصدي فعالیت فرعی بانک و موسسات مالی در  76است این کاهش را جبران کند. همین امر موجب شده است که سهم 
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رشد کرده است  % 16تنزل یابد. زیربخش بیمه طی دوره مورد بررسی بطور میانگین و سالانه  98در سال  % 46به  90سال 

رشد منفی را تجربه کرده  % 6/2ها زیربخش بانک و موسسات مالی در استان اصفهان ت که طی همین سالاین در حالی اس

 دهد.هاي مورد بررسی در استان اصفهان نشان میهاي مربوط به این رشته فعالیت را طی دورهداده 9است. نمودار 

 ( ارقام به درصد)98تا  90افزوده استان اصفهان از هاي مالی و بیمه از مجموع ارزش . سهم رشته فعالیت فعالیت9نمودار

 

 

 

 

 .رشته فعالیت املاك و مستغلات10 

خدمات واحدهاي مسکونی شخصی، خدمات واحدهاي مسکونی اجاري، : باشدزیربخش عمده می 4این رشته فعالیت شامل 

افزوده این رشته فعالیت در زیربخش  ارزش % 58خدمات واحدهاي غیر مسکونی و خدمات دلالان مستغلات. بطور میانگین 

هاي انتهایی در زیربخش خدمات واحدهاي مسکونی اجاري. در سال % 27شود و خدمات واحدهاي مسکونی شخصی تولید می

ران، هاي تهباشد. استانسري زمانی مورد بررسی سهم زیربخش خدمات واحدهاي مسکونی اجاري بتدریج در حال افزایش می

2/14
2/3

1/78

1/31 1/26 1/16
1/02 0/96 0/97
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فعالیت هاي مالی و بیمه
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اند. این در حالی است که استان هاي اول تا سوم این رشته فعالیت را به خود اختصاص دادهاصفهان رتبه خراسان رضوي و

در تولید ارزش افزوده این رشته فعالیت نقش داشته است. همچنین سهم زیربخش خدمات  % 40تهران بطور متوسط بیش از 

حاوي  10افزایش یافته است. جدول  98در سال  % 33به  90در سال  % 29واحدهاي مسکونی اجاري در این استان از 

 د.باشها از رشته فعالیت متناظر در سطح کل کشور طی دوره مورد بررسی میاطلاعات مربوط به میانگین سهم استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از بخش متناظر ملی( ارقام سهم به درصد) املاك و مستغلات ها در رشته فعالیتمیانگین سهم استان 10جدول 

 3رتبه  2رتبه  1رتبه  3متوسط سهم  2متوسط سهم  1متوسط سهم  استان

 21 20 20 1/05 1/05 1/08 مرکزي

 9 8 9 2/80 3/41 2/47 گیلان
 6 6 7 4/02 3/94 3/45 مازندران

 8 9 8 2/84 2/78 2/83 آذربایجان شرقی
 10 10 10 2/11 2/11 2/21 آذربایجان غربی
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 12 11 11 1/72 1/76 1/87 کرمانشاه

 7 7 6 3/57 3/59 3/52 خوزستان
 4 4 4 5/77 5/72 5/51 فارس
 13 12 12 1/70 1/74 1/74 کرمان

 2 2 2 7/57 7/54 7/20 خراسان رضوي
 3 3 3 6/53 6/32 5/78 اصفهان

 22 22 21 0/92 0/90 0/90 سیستان وبلوچستان

 19 17 19 1/13 1/13 1/16 کردستان

 14 14 13 1/35 1/40 1/51 همدان

 28 28 27 0/48 0/46 0/52 چهارمحال و بختیاري

 20 19 17 1/08 1/07 1/18 لرستان

 31 31 31 0/28 0/29 0/25 ایلام

 25 26 28 0/60 0/59 0/51 کهگیلویه وبویراحمد

 23 23 22 0/87 0/86 0/86 بوشهر

 26 25 25 0/60 0/60 0/64 زنجان

 27 27 26 0/52 0/50 0/59 سمنان

 18 21 23 1/14 1/02 0/76 یزد

 17 18 16 1/15 1/12 1/19 هرمزگان

 1 1 1 39/74 39/49 41/85 تهران
 24 24 24 0/69 0/74 0/73 اردبیل

 11 13 15 1/72 1/60 1/33 قم

 15 15 14 1/24 1/26 1/37 قزوین

 16 16 18 1/19 1/25 1/16 گلستان

 29 29 29 0/45 0/45 0/47 خراسان شمالی

 30 30 30 0/32 0/32 0/36 خراسان جنوبی

 5 5 5 4/86 4/98 4/99 البرز
 منبع: محاسبات گردآورنده

 و عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسائل نقلیه موتوري، رشته فعالیت املاك و مستغلاتهاي صنعت پس از رشته فعالیت

این رشته فعالیت بیشترین سهم  93-95جایگاه سوم را در ارزش افزوده استان اصفهان به خود اختصاص داده است. طی دوره 

ارزش افزوده  % 67دهاي مسکونی شخصی از ارزش افزوده را تجربه کرده است. در استان اصفهان زیربخش خدمات واح

 % 64ه از کهاي مورد بررسی روند افزایشی داشته است، بطوريرشته فعالیت را تولید کرده است و این سهم همواره طی سال

دهد که در استان اصفهان در مقایسه با استان تهران زیربخش رسیده است. این امر نشان می 98در سال  % 69به  90در سال 

مات واحدهاي مسکونی شخصی نقش مهمتري از زیربخش خدمات واحدهاي مسکونی اجاري در بازار املاك و مستغلات خد
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میانگین سهم این رشته فعالیت را طی دوره  10تر هم شده است. نمودار هاي اخیر این نقش پررنگکند و در سالبازي می

 دهد.مورد بررسی در استان اصفهان نشان می

 ( ارقام به درصد)98تا  90هم رشته فعالیت املاك و مستغلات از مجموع ارزش افزوده استان اصفهان از . س10نمودار

 

 

 اي  و اداريهاي حرفه. رشته فعالیت فعالیت11

وسعه، سایر هاي تحقیق و تاي، علمی و فنی( شامل زیربخشهاي حرفهاین رشته فعالیت دربرگیرنده دو رشته فعالیت فعالیت

که اییباشد. از آنجهاي اداري و خدمات پشتیبانی میهاي دامپزشکی) و فعالیتاي، علمی و فنی و فعالیتهاي حرفهفعالیت

هاي کسب و کار تحت عنوان فعالیت ISIC3,1بندي باشد و در تقسیمیبا مشابه میها تقرماهیت هر دو این رشته فعالیت

ارزش افزوده این رشته فعالیت  % 52شود. بیش از شدند، در این بررسی هر دو رشته فعالیت بطور مجموع انجام میشناخته می

هاي باشد که شامل اطلاعات واحدهاي کسب و کار مانند شرکتاي، علمی و فنی میهاي حرفهمربوط به زیربخش سایر فعالیت

سهم  % 41م مهندسی، موسسات حسابرسی، موسسات حقوقی، دفاتر اسناد رسمی و ... می شوند. استان تهران با بیش از نظا

بطور میانگین بیشترین سهم را در تولید ارزش افزوده این رشته فعالیت به خود اختصاص داده است و در جایگاه نخست قرار 

شایان ذکر است که در استان تهران به اسان رضوي و اصفهان قرار دارند. هاي خرهاي دوم و سوم استانگیرد. در رتبهمی
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امالك و مستغالت



٣٢ 
 

دلیل تمرکز واحدهاي دانشگاهی و تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی، سهم زیربخش تحقیق و توسعه از کل این رشته فعالیت 

میانگین سهم  11ول باشد. جددرصدي این زیربخش در سطح ملی چشمگیر می 17باشد که در برابر سهم می % 35بیش از 

 دهد.ها در این رشته فعالیت را از رشته فعالیت متناظر در سطح ملی نشان میاستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از بخش متناظر ملی( ارقام سهم به درصد) اي و اداريهاي حرفهفعالیت ها در رشته فعالیتمیانگین سهم استان .11جدول

 3رتبه  2رتبه  1رتبه  3متوسط سهم  2متوسط سهم  1متوسط سهم  استان

 19 20 19 1/13 1/20 1/19 مرکزي

 11 11 10 1/86 1/98 1/96 گیلان

 6 7 7 3/45 3/56 3/52 مازندران

 5 5 8 3/68 3/70 3/49 آذربایجان شرقی

 4 4 4 3/92 4/00 3/93 آذربایجان غربی

 16 18 17 1/20 1/26 1/26 کرمانشاه

 7 6 5 3/31 3/68 3/78 خوزستان
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 8 8 6 3/25 3/53 3/54 فارس

 10 10 11 1/92 2/02 1/93 کرمان

 2 2 2 7/82 7/90 7/60 خراسان رضوي

 3 3 3 5/65 5/97 5/83 اصفهان

 28 28 28 0/57 0/59 0/59 وبلوچستانسیستان 

 25 25 25 0/75 0/80 0/75 کردستان

 12 12 12 1/68 1/78 1/74 همدان

 22 22 21 0/94 1/01 1/02 چهارمحال و بختیاري

 14 14 14 1/46 1/50 1/44 لرستان

 27 27 27 0/64 0/65 0/67 ایلام

 30 30 30 0/46 0/50 0/52 کهگیلویه وبویراحمد

 23 23 23 0/90 0/94 0/91 بوشهر

 20 19 18 1/11 1/22 1/25 زنجان

 29 29 29 0/52 0/55 0/54 سمنان

 17 16 16 1/15 1/29 1/34 یزد

 21 21 22 1/09 1/07 0/97 هرمزگان

 1 1 1 43/11 40/55 41/90 تهران

 24 24 24 0/81 0/86 0/84 اردبیل

 18 17 20 1/14 1/27 1/17 قم

 15 15 15 1/34 1/39 1/35 قزوین

 13 13 13 1/66 1/65 1/57 گلستان

 26 26 26 0/67 0/71 0/69 خراسان شمالی

 31 31 31 0/34 0/36 0/35 خراسان جنوبی

 9 9 9 2/46 2/51 2/39 البرز

 منبع: محاسبات گردآورنده 

 % 88هاي مورد بررسی به این رشته فعالیت اختصاص دارد. ارزش افزوده استان اصفهان طی سال % 45/1بطور متوسط 

می و فنی اي، علهاي حرفهبندي شده در زیربخش سایر فعالیتارزش افزوده این رشته فعالیت مربوط به تولید واحدهاي دسته

شود که در این زیربخش از استان ق و توسعه کل کشور در اصفهان تولید میارزش افزوده تحقی % 3/2باشد.بطور میانگین می

ارزش افزوده زیربخش تحقیق  % 86پیشی گرفته است. این در حالی است که بیش از  % 3/1خراسان رضوي با میانگین سهم 

ح استان اصفهان وسعه در سطتوجه بیشتر به توسعه مراکز تحقیق و تو توسعه کل کشور به استان تهران اختصاص یافته است. 

( دانشگاهی و غیردانشگاهی یا دولتی و غیردولتی) موجب افزایش سهم این رشته فعالیت در کل ارزش افزوده استان خواهد 

 دهد.اي و اداري در استان اصفهان را نشان میهاي حرفهاطلاعات مربوط به رشته فعالیت فعالیت 11شد. نمودار 
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 ( ارقام به درصد)98تا  90اي و اداري از مجموع ارزش افزوده استان اصفهان از هاي حرفهفعالیت فعالیت. سهم رشته 11نمودار

 

 

 .رشته فعالیت امور عمومی، خدمات شهري و تامین اجتماعی12

ي. بارزیربخش هاي این رشته فعالیت عبارتند از: امور عمومی و خدمات شهري، امور دفاعی و انتظامی و تامین اجتماعی اج

ارزش افزوده این رشته فعالیت به زیربخش امور عمومی و خدمات شهري اختصاص یافته است.  % 50بطور میانگین بیش از 

هاي کشور این سهم مربوط به فعالیت فرعی خدمات شهري است که دربرگیرنده عملکرد هزینه و درآمد شهرداري % 67

کنند در هایی که کلان شهرهایی مانند تهران، اهواز، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز را میزبانی میدر نتیجه استان باشدمی

درصدي  26توان انتظار داشت که استان تهران با میانگین سهم . با درنظر گرفتن مطالب ذکر شده میهاي بالا قرار دارندرتبه

 39به  90در سال  % 24ه خود اختصاص دهد. سهم فعالیت فرعی خدمات شهري از جایگاه نخست را در این رشته فعالیت ب

هاي سهم عملکرد شهرداريدهد از کل ارزش افزوده این رشته فعالیت در استان تهران رسیده است که نشان می 98در سال  %

ر هاي خوزستان و اصفهان د، استاناستان( بویژه شهر تهران) در این رشته فعالیت روبه افزایش است. بعد از استان تهران

 باشد.می 90-98هاي کشور طی دوره اطلاعات این رشته فعالیت در سطح استان 12اند. جدول قرار گرفته 3و  2جایگاه 
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فعالیت هاي حرفه اي و اداري
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 از بخش متناظر ملی( ارقام سهم به درصد) امور عمومی، خدمات شهري و تامین اجتماعی ها در رشته فعالیتمیانگین سهم استان .12جدول 

 3رتبه  2رتبه  1رتبه  3متوسط سهم  2متوسط سهم 1متوسط سهم  استان

 20 20 20 1/57 1/53 1/67 مرکزي

 12 12 12 2/51 2/47 2/57 گیلان

 10 10 11 3/14 2/93 2/84 مازندران

 6 6 6 4/25 3/92 4/24 آذربایجان شرقی

 7 7 8 4/07 3/88 4/00 آذربایجان غربی

 9 9 7 3/59 3/65 4/06 کرمانشاه

 2 2 2 6/47 6/53 6/59 خوزستان

 5 5 5 5/77 4/52 4/59 فارس



٣٦ 
 

 11 11 10 3/04 2/85 3/03 کرمان

 3 4 4 6/36 6/18 6/36 خراسان رضوي

 4 3 3 6/20 6/32 6/45 اصفهان

 13 13 13 2/31 2/18 2/29 سیستان وبلوچستان

 19 19 17 1/76 1/63 1/80 کردستان

 17 17 18 1/83 1/79 1/80 همدان

 31 31 31 0/66 0/63 0/66 چهارمحال و بختیاري

 14 14 14 2/04 1/95 2/05 لرستان

 29 29 29 0/85 0/78 0/78 ایلام

 30 30 30 0/79 0/70 0/69 کهگیلویه وبویراحمد

 16 16 16 1/88 1/79 1/81 بوشهر

 26 24 24 1/06 1/07 1/12 زنجان

 24 25 22 1/14 1/07 1/16 سمنان

 25 26 23 1/13 1/06 1/13 یزد

 15 15 15 1/96 1/83 1/94 هرمزگان

 1 1 1 24/19 27/80 25/94 تهران

 22 23 25 1/28 1/10 1/11 اردبیل

 21 21 26 1/32 1/17 1/09 قم

 23 22 21 1/19 1/15 1/21 قزوین

 18 18 19 1/80 1/69 1/78 گلستان

 28 28 28 0/89 0/86 0/88 خراسان شمالی

 27 27 27 0/94 0/90 0/91 خراسان جنوبی

 8 8 9 3/75 3/72 3/20 البرز

 گردآورندهمنبع: محاسبات  

و تقریبا در میانه جدول ارزش افزوده استان اصفهان قرار گرفته  6درصدي، این رشته فعالیت در رتبه  3/5با میانگین سهم 

هاي این رشته فعالیت در استان مشابه ساختار کل کشور است که در قسمت قبل توضیحات آن است. ساختار سهم زیربخش

شهري از زیربخش امور عمومی و خدمات شهري طی دوره مورد بررسی همواره روبه آورده شده است. همچنین سهم خدمات 

رسیده است. افزایش تعداد شهرهاي استان و تخصیص  98در سال  % 82به  90در سال  % 73که از بطوري افزایش بوده است

اند از توها میو ارتقاء رتبه آنهاي بزرگ استان ها و همچنین گسترش فعالیت شهرداريهاي آنبودجه عملیاتی به شهرداري

سهم رشته فعالیت امور عمومی، خدمات شهري و تامین اجتماعی را از مجموع  12دلائل عمده این افزایش سهم باشد. نمودار 

 دهد.ارزش افزوده استان نشان می

 ( ارقام به درصد)98تا  90ه استان اصفهان از . سهم رشته فعالیت امور عمومی، خدمات شهري و تامین اجتماعی از مجموع ارزش افزود12نمودار
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 .رشته فعالیت آموزش13

ها به سطوح دولتی و غیردولتی نیز شود که هر یک از این زیربخشزیربخش عمده تقسیم می 4رشته فعالیت آموزش به 

وسطه ه عمومی و متهاي اصلی این رشته فعالیت به شرح زیر است: آموزش ابتدایی، آموزش متوسطاند. بخشتفکیک شده

هاي دولتی به استثناء بخش آموزش بزرگسالان فاصله اي، آموزش عالی و آموزش بزرگسالان. سهم زیرفعالیتفنی و حرفه

اختلاف سهم  % 9هاي دولتی و غیردولتی تنها در زیربخش آموزش بزرگسالان، بخش هاي غیردولتی دارد.زیادي از زیرفعالیت

اي در ارائه هاي فنی و حرفههاي وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان آموزشکه ارگاندارند. از آنجایی

 توان اینکنند، میمزمان فعالیت میهاي آموزش بزرگسالان به بخش خصوصی بطور همجوزهاي لازم براي برگزاري دوره

نزدیکی سهم دولتی و غیر دولتی را توجیه کرد. با افزایش سهم آموزش ابتدایی طی دوره مورد بررسی، سهم آموزش متوسطه 

با انتقال جمعیت کنونی دانش آموزان رود و عالی در ارزش افزوده این رشته فعالیت کاهش یافته است. هرچند انتظار می

هاي هاي بعدي، سهم آموزش متوسطه و سپس آموزش عالی رو به افزایش گذارد. استانهاي آینده به دورهی طی سالابتدای

هاي اول تا چهارم این رشته فعالیت قرار دارند. با درنظر گرفتن تهران، خراسان رضوي، فارس و اصفهان به ترتیب در رتبه

درصدي این زیربخش از کل رشته فعالیت آموزش  50استان تهران، سهم تعداد موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در 
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امور عمومی، خدمات شهري و تامین اجتماعی
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سهم رشته فعالیت آموزش از  13جدول درصدي از زیربخش متناظر کل کشور دور از انتظار نیست.  39استان تهران و سهم 

 دهد.هاي مورد بررسی نشان میبخش متناظر کل کشور را براي هر استان در دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از بخش متناظر ملی( ارقام سهم به درصد) آموزش ها در رشته فعالیتمیانگین سهم استان .13جدول 

 3رتبه  2رتبه  1رتبه  3متوسط سهم  2متوسط سهم  1متوسط سهم  استان

 22 22 21 1/66 1/65 1/68 مرکزي

 11 11 11 2/86 2/79 2/89 گیلان

 7 8 6 4/41 4/19 4/40 مازندران

 6 6 7 4/62 4/50 4/33 آذربایجان شرقی

 10 10 10 3/07 3/04 3/16 آذربایجان غربی

 12 12 13 2/38 2/34 2/31 کرمانشاه

 5 5 5 5/19 5/16 5/26 خوزستان

 4 3 3 5/82 5/76 6/19 فارس

 8 7 8 4/37 4/33 3/80 کرمان

 2 2 2 8/45 8/22 8/62 خراسان رضوي

 3 4 4 5/83 5/74 5/56 اصفهان
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 9 9 9 3/51 3/31 3/30 سیستان وبلوچستان

 17 17 18 1/87 1/88 1/85 کردستان

 14 14 12 2/31 2/27 2/45 همدان

 24 24 23 1/49 1/46 1/60 چهارمحال و بختیاري

 13 13 14 2/31 2/27 2/20 لرستان

 31 31 31 0/99 0/97 0/97 ایلام

 30 30 29 1/16 1/15 1/19 کهگیلویه وبویراحمد

 18 20 19 1/86 1/75 1/72 بوشهر

 26 25 26 1/42 1/42 1/42 زنجان

 27 27 30 1/35 1/39 1/04 سمنان

 21 19 22 1/72 1/76 1/62 یزد

 15 15 15 2/15 2/09 2/17 هرمزگان

 1 1 1 18/01 19/69 19/16 تهران

 20 21 20 1/73 1/67 1/68 اردبیل

 23 23 25 1/53 1/48 1/42 قم

 25 26 24 1/42 1/41 1/48 قزوین

 16 16 17 2/09 2/01 1/96 گلستان

 28 28 27 1/33 1/28 1/27 خراسان شمالی

 29 29 28 1/23 1/22 1/22 خراسان جنوبی

 19 18 16 1/84 1/82 2/12 البرز

 منبع: محاسبات گردآورنده 

قرار گرفته است. تغییرات سهم  9در مجموع ارزش افزوده استان اصفهان در رتبه  % 3رشته فعالیت آموزش با سهمی بیش از 

افزایش یافته است.  98در سال  % 5/33به  90در سال  % 28که از باشد بطوريآموزش ابتدایی استان همانند سطح ملی می

افزایش یافته است و همین  98در سال  % 59به  90در سال  % 40ولتی از اما در زیربخش آموزش بزرگسالان سهم بخش د

 تواند به علت افزایش تعداد بازماندگانامر موجب شده است بخش غیردولتی مسیري معکوس را در پیش بگیرد. این امر می

وص در هاي آموزشی به خصمینهاز تحصیل بویژه در سطوح بالاتر از ابتدایی و یا ناشی از برقراري موسسات دولتی در سایر ز

هاي مختلف هنري در سطح استان باشد که موجب کاهش سهم بخش غیردولتی در این فعالیت فرعی شده است. از بخش

عالی  ها، سهم آموزشسوي دیگر با گسترش موسسات آموزش عالی غیر دولتی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو توسط آن

هاي دولتی هم افزایش یافته است اما اهش یافته است. هرچند ظرفیت پذیرش دانشگاهک % 7دولتی طی دوره مورد بررسی 

، هاي براي ادامه تحصیل افراد شاغلهاي دانشگاهی موسسات عالی غیر دولتی به همراه ایجاد تسهیلات توسط آنتنوع رشته
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میانگین سهم رشته  13نمودار موجب شده است که سهم بخش غیر دولتی شاهد افزایش بیشتري از بخش دولتی باشد. 

 دهد.فعالیت آموزش را در کل ارزش افزوده استان ارائه می

 ( ارقام به درصد)98تا  90از مجموع ارزش افزوده استان اصفهان از  آموزش. سهم رشته فعالیت 13نمودار 

 

 هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاري اجتماعی. رشته فعالیت فعالیت14

 :شودزیربخش می 2با این عنوان جدید تشکیل شده است شامل  ISIC4بندي این رشته فعالیت که بر اساس طبقه

 مددکاري اجتماعی.  -2هاي مربوط به سلامت انسان( دولتی و خصوصی) فعالیت -1 

این سهم  % 54هاي مربوط به سلامت انسان تولید شده است که ارزش افزوده این رشته فعالیت توسط زیربخش فعالیت % 92

، درمان و هاي بیمارستانی، کیلینیکیهاي این رشته فعالیت دربرگیرنده تمامی فعالیتبه بخش دولتی تعلق دارد. فعالیت

لمی و فنی اي، عهاي حرفهها در رشته فعالیت فعالیتو توسعه مرتبط با آن باشد که تنها بخش تحقیقپیشگیري، و ... می

هاي تهران، فارس، اصفهان و خراسان رضوي به ترتیب جایگاه اول تا چهارم این رشته فعالیت را استانشود. بندي میطبقه

این رشته فعالیت سهم دارد. در استان تهران استان پیشتاز دیگر در  3اند. استان تهران به تنهایی بیش از به خود اختصاص داده

ارزش افزوده این رشته فعالیت را در سطح استان تولید  % 50هاي مربوط به سلامت انسان خصوصی فعالیت فرعی فعالیت
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آموزش
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ها حاوي اطلاعات مربوط به میانگین سهم استان 14شود. جدول کرده است که نسبت به سطح ملی سهم بالایی محسوب می

 باشد.ه فعالیت متناظر در سطح ملی میاز رشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از بخش متناظر ملی( ارقام سهم به درصد)هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاري اجتماعی فعالیت ها در رشته فعالیتمیانگین سهم استان .14جدول

 3رتبه  2رتبه  1رتبه  3متوسط سهم  2متوسط سهم  1متوسط سهم  استان

 19 19 20 1/71 1/70 1/61 مرکزي 

 8 8 8 4/07 3/94 3/87 گیلان

 7 7 6 4/33 4/46 4/40 مازندران

 6 6 7 4/68 4/48 4/17 آذربایجان شرقی

 10 10 9 3/06 3/24 3/49 آذربایجان غربی

 11 12 11 2/64 2/47 2/63 کرمانشاه

 5 5 5 5/45 5/50 5/66 خوزستان

 2 2 2 6/76 6/59 6/53 فارس 

 9 9 10 3/37 3/44 3/23 کرمان

 4 4 4 5/82 5/89 5/91 خراسان رضوي

 3 3 3 6/25 6/31 6/34 اصفهان 

 12 14 13 2/56 2/34 2/33 سیستان وبلوچستان



٤٢ 
 

 21 21 22 1/53 1/47 1/43 کردستان

 15 15 14 2/16 2/21 2/31 همدان

 22 23 21 1/51 1/27 1/44 چهارمحال و بختیاري

 16 17 17 2/11 2/11 2/16 لرستان

 29 29 29 0/93 0/86 0/85 ایلام

 28 28 26 0/98 0/91 1/04 کهگیلویه وبویراحمد

 25 25 25 1/22 1/17 1/15 بوشهر

 23 22 23 1/35 1/30 1/29 زنجان 

 27 26 28 1/08 0/95 0/94 سمنان

 18 16 16 1/86 2/13 2/21 یزد

 17 20 18 1/87 1/70 1/82 هرمزگان

 1 1 1 22/03 22/90 23/12 تهران

 24 24 24 1/24 1/19 1/27 اردبیل

 26 27 27 1/17 0/93 0/99 قم

 20 18 19 1/64 1/96 1/66 قزوین

 13 11 12 2/47 2/53 2/40 گلستان

 31 31 31 0/81 0/77 0/74 خراسان شمالی

 30 30 30 0/90 0/82 0/74 خراسان جنوبی

 14 13 15 2/44 2/46 2/28 البرز

 منبع: محاسبات گردآورنده 

توسط این رشته فعالیت تولید شده است که در نتیجه  90-98هاي ارزش افزوده استان اصفهان طی سال % 7/4بطور میانگین 

 % 58هاي مربوط به سلامت انسان(آن رتبه هشتم در تولید استان را به دست آورده است. همانند سطح ملی زیربخش فعالیت

وقعیت مزش افزوده این رشته فعالیت به خود اختصاص داده است. با توجه به خصوصی) بیشترین سهم را در ار % 42دولتی و 

اي فیزیکی و انسانی در استان در بخش سلامت، تمرکز بر هاي سرمایهجغرافیایی و مرکزیت استان و با تکیه بر زیر ساخت

د موجب ارتقاء سهم این توانهاي مختلف سلامت و درمان میگذاري در بخشموضوع گردشگري سلامت و توسعه سرمایه

هاي مرتبط با میانگین داده 14رشته فعالیت در مجموع ارزش افزوده استان و بهبود جایگاه استان در کل کشور گردد. نمودار 

 دهد.سهم این رشته فعالیت در استان اصفهان را نشان می

 ( ارقام به درصد)98تا  90جتماعی از مجموع ارزش افزوده استان اصفهان از هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاري ا. سهم رشته فعالیت فعالیت14نمودار
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 هاي هنر، سرگرمی، تفریح و سایر خدمات.رشته فعالیت فعالیت15

ن بندي قدیمی ایهاي هنر، سرگرمی، تفریح و سایر خدمات( در طبقهجدید رشته فعالیت فعالیت ISICبندي بر اساس طبقه

زیربخش به شرح زیر  4شد) در برگیرنده بخش تحت عنوان سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی شناخته می

 باشد:می

تعمیر یارانه و کالاهاي شخصی و خانگی.  -3عضو.  هاي دارايهاي مذهبی و سازمانسازمان -2هنر، سرگرمی و تفریح.  -1

 هاي خدماتی شخصی.سایر فعالیت -4

 هاییجا که در برگیرنده فعالیتارزش افزوده کل کشور را به خود اختصاص داده است اما از آن % 1این رشته فعالیت کمتر از 

 % 40یش از گیرد. بیت مستقل مورد بررسی قرار میاند به عنوان یک رشته فعالهاي دیگر جا نگرفتهبندياست که در طبقه

آن، سهم استان  % 39ارزش افزوده این رشته فعالیت در زیربخش هنر، سرگرمی و تفریح تولید شده است و بطور میانگین 

صفهان ا ها خراسان رضوي،باشد. استانباشد. لذا جایگاه نخست استان تهران در این رشته فعالیت مورد انتظار میتهران می

استان پیشتاز بیشترین سهم زیربخش هنر،  4گیرند. استان خراسان رضوي در میان هاي بعدي قرار میو مازندران در رتبه
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یفعالیت هاي مربوط به سالمت انسان و مددکاري اجتماع
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د. باشاز ارزش افزوده این رشته فعالیت در سطح استان) بیشترین سهم این زیربخش را دارا می  %60سرگرمی و تفریح( 

 باشد.ها از رشته فعالیت متناظر در سطح ملی میاستان بیانگر میانگین سهم 15اطلاعات جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از بخش متناظر ملی( ارقام سهم به درصد) هنر، سرگرمی، تفریح و سایر خدماتهاي فعالیت ها در رشته فعالیتمیانگین سهم استان .15جدول

 3رتبه  2رتبه  1رتبه  3متوسط سهم  2متوسط سهم  1متوسط سهم  استان

 14 15 16 1/68 1/45 1/46 مرکزي 

 10 11 10 3/11 2/87 2/83 گیلان

 4 4 4 5/17 4/88 4/81 مازندران

 7 8 8 3/67 3/42 3/35 آذربایجان شرقی

 9 9 9 3/59 3/19 3/17 آذربایجان غربی

 13 14 14 1/76 1/60 1/65 کرمانشاه

 6 6 6 3/88 3/66 3/71 خوزستان

 8 7 7 3/61 3/48 3/60 فارس 



٤٥ 
 

 11 12 12 2/69 2/22 2/14 کرمان

 2 2 2 10/20 10/87 10/43 خراسان رضوي

 3 3 3 6/26 6/02 5/92 اصفهان 

 21 27 24 1/18 0/84 0/91 سیستان وبلوچستان

 15 17 17 1/53 1/38 1/41 کردستان

 17 20 20 1/39 1/21 1/18 همدان

 29 29 29 0/80 0/63 0/69 چهارمحال و بختیاري

 12 13 13 2/29 2/02 1/97 لرستان

 30 30 30 0/75 0/59 0/66 ایلام

 26 25 26 0/96 0/86 0/86 کهگیلویه وبویراحمد

 24 23 23 1/02 0/90 0/95 بوشهر

 20 22 22 1/27 0/99 1/07 زنجان 

 25 26 27 1/01 0/84 0/84 سمنان

 27 24 25 0/95 0/86 0/90 یزد

 18 16 15 1/39 1/44 1/48 هرمزگان

 1 1 1 29/22 32/04 32/53 تهران

 19 19 19 1/33 1/23 1/24 اردبیل

 22 10 11 1/17 2/92 2/62 قم

 23 21 21 1/16 1/06 1/09 قزوین

 16 18 18 1/48 1/35 1/36 گلستان

 28 28 28 0/86 0/71 0/77 خراسان شمالی

 31 31 31 0/71 0/57 0/58 خراسان جنوبی

 5 5 5 3/90 3/90 3/84 البرز

 منبع: محاسبات گردآورنده 

دن در استخراج معارزش افزوده استان اصفهان در این رشته فعالیت تولید شده است که پیش از رشته فعالیت  % 1حدودا 

انتهاي جدول و در رتبه چهاردهم قرار دارد. سهم زیر بخش هنر، سرگرمی و تفریح در تولید ارزش افزوده این رشته فعالیت 

رسیده است. این در حالی  98در سال  % 28به  90در سال % 33در سطح استان طی دوره مورد بررسی روبه کاهش بوده و از 

افزایش یافته  98در سال  % 47به بیش از  90در سال  % 40هاي خدماتی شخصی از فعالیتاست که سهم زیربخش سایر 

 دهد.تغییرات میانگین سهم این رشته فعالیت را در ارزش افزوده استان نشان می 15است. نمودار 

 ( ارقام به درصد)98تا  90استان اصفهان از  هاي هنر، سرگرمی، تفریح و سایر خدمات از مجموع ارزش افزوده. سهم رشته فعالیت فعالیت15نمودار
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 . تولید ناخالص داخلی16

هاي تهران، خوزستان، اصفهان، بوشهر و خراسان رضوي بیشترین سهم را در استان 16بر اساس اطلاعات مندرج در جدول 

هاي اول تا پنجم و به ترتیب در رتبه هاي اقتصادي در سطح کل کشور به خود اختصاص دادهمجموع ارزش افزوده بخش

وبی، خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاري کمترین سهم را در تولید هاي خراسان جناند. از طرف دیگر استانقرار گرفته

داري هاي کشاورزي، شکار، جنگلباشند. به استثناء رشته فعالیتهاي اقتصادي در سطح ملی دارا میمجموع ارزش افزوده بخش

ها تلاف بسیار نسبت به سایر استانرشته فعالیت دیگر همواره و با اخ 12و ماهیگیري، استخراج معدن و انرژي، استان تهران در 

اي هدر جایگاه نخست قرار گرفته است. تمرکز صنایع و نهادهاي دولتی و تراکم بالاي واحدهاي خدماتی در تمامی عرصه

گذاري اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، سلامت و ... و در نتیجه شدت گرفتن جذب نیروي کار، افزایش میل به  سرمایه

ران و برخی شهرهاي حومه آن به ویژه در بخش مسکن؛ و در نهایت تکرار این سیکل خطرناك از منظر توسعه در شهر ته

بسته به هاي وااز طرف دیگر وجود فعالیتفضایی و آمایش سرزمین، موجب فاصله گرفتن این استان از سایرین شده است. 

هاي اقتصادي سهم این استان موع ارزش افزوده بخشنفت و گاز به خصوص در استان خوزستان موجب شده است که در مج

به استان تهران نزدیک شود. اما نباید فراموش کرد که اقتصاد تک محصولی و وابستگی بیش از حد به این بخش موجب 

 هاي مورد نیاز در این استان شده است.هاي اقتصادي و زیرساختغفلت از توسعه سایر بخش
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و سایر خدماتتفریحفعالیت هاي هنر، سرگرمی،



٤٧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ارقام سهم به درصد)تولید ناخالص داخلی ها در میانگین سهم استان .16جدول 

 3رتبه  2رتبه  1رتبه  3متوسط سهم  2متوسط سهم  1متوسط سهم  استان

 15 15 15 1/87 1/88 1/67 مرکزي

 12 11 14 2/23 2/32 1/80 گیلان

 8 8 8 3/30 3/41 2/89 مازندران

 7 7 7 3/39 3/43 3/03 آذربایجان شرقی

 14 13 13 1/96 2/07 1/81 آذربایجان غربی

 17 18 17 1/48 1/58 1/46 کرمانشاه

 2 2 2 15/29 13/22 19/70 خوزستان

 6 6 6 4/63 4/82 4/62 فارس



٤٨ 
 

 9 9 9 3/02 2/91 2/72 کرمان

 5 5 5 4/92 5/40 4/63 خراسان رضوي

 3 4 3 5/71 5/61 5/15 اصفهان

 19 19 20 1/38 1/38 1/15 سیستان وبلوچستان

 27 26 25 0/90 0/96 0/84 کردستان

 20 20 19 1/26 1/33 1/16 همدان

 29 29 29 0/64 0/64 0/58 چهارمحال و بختیاري

 23 22 22 1/13 1/19 1/07 لرستان

 21 27 21 1/23 0/93 1/12 ایلام

 11 12 10 2/27 2/12 2/53 کهگیلویه وبویراحمد

 4 3 4 5/63 5/79 4/85 بوشهر

 24 25 27 1/00 0/96 0/81 زنجان

 28 28 28 0/88 0/89 0/78 سمنان

 16 16 16 1/76 1/83 1/65 یزد

 13 14 12 1/97 1/98 1/96 هرمزگان

 1 1 1 22/15 22/94 20/64 تهران

 25 23 24 0/97 1/02 0/87 اردبیل

 26 24 26 0/95 1/02 0/83 قم

 18 17 18 1/48 1/64 1/33 قزوین

 22 21 23 1/16 1/25 0/99 گلستان

 30 30 30 0/52 0/55 0/48 خراسان شمالی

 31 31 31 0/50 0/51 0/41 خراسان جنوبی

 10 10 11 2/74 2/83 2/45 البرز

 منبع: محاسبات گردآورنده 

ها در سطح ملی طی دوره مورد بررسی روند تغیرات سهم استان اصفهان را از مجموع ارزش افزوده رشته فعالیت 16نمودار    

 دهد.نشان می

 ( ارقام به درصد)98تا  90از  استان اصفهان در مجموع ارزش افزوده کشور. سهم 16نمودار
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تولید ناخالص داخلی استان اصفهان 


