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  قزييه استان بخش َاي اقتصاديي تًاومىذي مزيت َاي وسبي بررسي 

  تُيٍ كىىذٌ : وعمت الٍ عالي مىش

 همذهِ

ثٌذيْب ٍ رٍضْب  ّبي التصبدي در اكثز كطَرّبي جْبى ثزاسبس تؼبريف ٍ هفبّين، طجمِدر حبل حبضز تْيِ حسبة     

ضذُ اس سَي دفتز آهبري سبسهبى هلل هتحذ صَرت ٍ جذاٍل يكسبى ٍ ّوبٌّگ ثب ًظبم حسبثْبي التصبدي تَصيِ 

ػٌَاى لَيتزيي ثخص در ػزصِ ِ دٍلت ث گيزد تب اهكبى همبيسِ ٍضؼيت التصبدي هٌبطك را ثب يكذيگز فزاّن ًوبيذ. هي

اي اس  ريشي هٌطمِ سيبست ػذم توزكش ٍ ثزًبهِ التصبد كطَر ، ًمص هْوي در تؼييي حسبثْبي التصبدي كطَر داراست.

كِ ثب  ثَدُتَسؼِ التصبدي اجتوبػي ٍ فزٌّگي كطَر ٍ پٌجن  چْبرمّبي تؼييي ضذُ در ثزًبهِ  ط هطيػوذُ خ

اي در استبى ٍ هحبسجِ  ّبي هٌطمِتْيِ ٍ تذٍيي حسبة ثبضذ . ريشي كطَر در حبل اجزا هي سزػت در ثذًِ ثزًبهِ

ريشي ٍ   سّبي آهبري در فزآيٌذ ثزًبهِبتبهيي ًيػٌَاى يكي اس اثشارّبي اصلي ِ تَاًذ ث هي ًبخبلص داخلي استبى تَليذ

تَاًذ ّوبى ًمص كليذي ٍ  اي در استبى هي  ّبي هٌطمِػجبرت ديگز حسبةِ ث سيبستگذاري التصبد هٌبطك ثبضذ.

ريشي  اي كِ تحمك اّذاف ثزًبهِ دار ثبضذ ثگًَِ كبرثزدي كِ ايي حسبة در سطح هلي داراست را در هٌطمِ ػْذُ

هشيت ّبي ًسجي ثخص ّبي  ايي همبلِدر  ثبضذ. ّب هيّبي ايي حسبة ٍ تؼييي ضبخصْب ٍ يبفتِاي در گز هٌطمِ

ثِ تفصيل هَرد ثزرسي  9779-99طي سبلْبي لشٍيي  اي در استبى  ّبي هٌطمِحسبةطزح حبصل اس اجزاي  التصبدي

 لزار گزفتِ است.  

 هحَرّبي هَرد ثحث

سبثمِ تْيِ حسبثْبي هٌطمِ اي -9  

9799تب  9779طي دٍرُ سهبًي ثخص ّبي ػوذُ التصبدي در ارسش افشٍدُ  ضبخصثزرسي  -2  

  ٍ درآهذ سزاًِ ثزاسبس تَليذ ًبخبلص داخلي 9779-99استبى لشٍيي طي سبلْبي  ثٌذيرتجِ  -7

التصبدي در استبى فؼبليت ّبي ّبي ٍ تَاًوٌذيهشيت ًسجي ثزرسي  -4  
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  9779-99طي دٍرُ سهبًي استبى ػوذُ التصبديثخص ّبي در ارسش افشٍدُ  ضبخصثزرسي  -9

هي تَاى ًتبيج سيز  9799تب  9779طي دٍرُ سهبًي  استبى ثخص ّبي ػوذُ التصبديدر ارسش افشٍدُ  ضبخصاس ثزرسي 

 را ثذست آٍرد:

ثخص  9799تب  9779هتَسط رضذ ثخص ّبي ػوذُ التصبدي استبى ًطبى هي دّذ كِ طي دٍرُ سهبًي  -الف

درصذ كوتزيي هتَسط رضذ  94.99درصذ ثيطتزيي ٍ ثخص كطبٍرسي ٍ هبّيگيزي ثب  26.97سبختوبى،آة ،ثزق ٍ گبس ثب 

  .را داضتِ است

ثخص  9799تب  9779هتَسط رضذ ثخص ّبي ػوذُ التصبدي استبى ًطبى هي دّذ كِ طي دٍرُ سهبًي  -ة

ثخص خذهبت ٍ صٌؼت ٍ  هبّيگيزي كبّص يبفتِ است. سبختوبى،آة ،ثزق ٍ گبس افشايص يبفتِ ٍ ثخص كطبٍرسي ٍ

 هؼذى تمزيجأ ٍاثستِ ثْن ثَدُ اًذ.

)هجلؾ ثِ هيليبرد ريبل(      9779-99ارسش افشٍدُ ٍ هحصَل ًبخبلص داخلي استبى لشٍيي طي سبلْبي : 9-جذٍل

8:سال 8:سال 8:سال 8:سال 8:سال 8:سال ;9سال نام بخش

77377777,77756637,,837578474,857575کشاورزی و ماهيگيری

377,947,35473564794,57374678,797775صنعت و معدن

65,97,98,,74,3,78667767,77579ساختمان، آب، برق و گاز

378,547685578,677,87975,7,77,7,,47884خدمات

,,7,4,,,7957,377,9,675457,7779767,,,3777,7جمع ارزش افسوده

,,7,5,,77,47,3783,,676757,75,975789637764,محصول ناخالص داخلی

,,,,,3,5,97379 )میلیون ریال(درآمد سرانه

 

متوسط رشذ )درصذ(8;سال ;:سال ::سال 9:سال  8:سال نام بخش

 67,7487,3,87,,897746,,756,,4.,9کشاورزی و ماهيگيری

 ,,7979,57538,77789,9779,757754,7.76صنعت و معدن

3794,4789,479,,67,7,,,747976.,3ساختمان، آب، برق و گاز

,87,5973789,767,,,787689367,767,.67خدمات

397,,357745,56787763779683737,,9.78جمع ارزش افسوده

39784,57784,57767,64785,847993,9.47محصول ناخالص داخلی

344548547,,7.7, )میلیون ریال(درآمد سرانه
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 (درصذ)    9779-99سبلْبي طي لشٍيي استبى داخلي ًبخبلص هحصَل اس التصبدي ػوذُ ّبي ثخص سْن:  2-جذٍل

نام بخشردیف

سال 

9;

سال 

:8

سال 

:8

سال 

:8

سال 

:8

سال 

:8

سال 

:8

سال 

:8 

سال 

:9

سال 

::

سال 

:;

سال 

;8

1
74,8,9,8,7,7,7,5,5,4,4,4كطبٍرسي ٍ هبّيگيزي

2
37343,3,76763,77793,3,3,صٌؼت ٍ هؼذى

3
68789,,8,,999,7سبختوبى، آة، ثزق ٍ گبس

4
383947434647464645454447خذهبت

5
,,,,,,,7,,77خبلص هبليبت ثز ٍاردات

6
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,هحصَل ًبخبلص داخلي

   ٍ درآهذ سزاًِ ثزاسبس تَليذ ًبخبلص داخلي 9779-99ثٌذي استبى طي سبلْبي رتجِ  -7

هي تَاى  9799تب  9779طي دٍرُ سهبًي  استبى  ٍ درآهذ سزاًِ ّبي تَليذ ًبخبلص داخلي ضبخصاس ثزرسي 

ًتبيج سيز را ثذست آٍرد:

استبى  5رسيذُ است ًطبى دٌّذُ رضذ تَسؼِ  9799در سبل  99ثِ  9779در سبل  94رتجِ استبى اس  -الف •

ثَضْز، الجزس، يشد، كزهبًطبُ ٍ ّوذاى ًسجت ثِ استبى لشٍيي هي ثبضذ. اس جولِ داليل آى هي تَاًذ افشايص 

سزهبيِ گذاري در ثخص ّبي هْوي ّوچَى سبخت پباليطگبُ ّبي ًفت ٍ اػتجبرات ػوزاًي ايي استبًْب ٍ 

پتزٍضيوي ثبضذ .الجتِ استبى الجزس ثؼذ اس تبسيس در رتجِ ثْتز اس استبى لشٍيي لزار گزفت.

رسيذُ است ايي ضبخص ًطبى هي دّذ كِ  9799در سبل  99ثِ رتجِ  9779درآهذ سزآًِ استبى در سبل  6رتجِ  -ة

استبى ثَضْز، ايالم، يشد، سوٌبى ٍ اصفْبى ًسجت ثِ استبى لشٍيي افشايص داضتِ است. اس جولِ  5رفبُ اجتوبػي 

 داليل آى هي تَاًذ افشايص اػتجبرات ػوزاًي ايي استبًْب ٍ سزهبيِ گذاري در ثخص ّبي هْن التصبدي ثبضذ.
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استبى التصبديّبي فؼبليت  هشيتْبي ًسجي ٍتَاًوٌذي-4  

تَسؼِ ٍ تزثيت ًيزٍي اًسبًي هبّز ػبهل كليذي ٍ پيص ضزط ضزٍري ثزاي دستيبثي ثِ تَسؼِ پبيذار است . ايي در 

فمط ثِ پزٍرش هتخصصيي پزداختِ اًذ ٍ ثِ ًذرت ثِ فكز  كطَرحبلي است كِ در دِّ ّبي گذضتِ اكثز داًطگبّْبي 

طجَيبى ثزاي ايجبد كست ٍ كبر جذيذ ًيبس ثِ آهَسش در كبرآفزيي ثَدُ اًذ . تَاًوٌذسبسي ايي داً پزٍرش داًطجَيبى

سهيٌِ هْبرت ّبي كست ٍ كبر ٍ هْبرت ّبي كبرآفزيٌي دارد . اهب اسطزفي ػذم تٌبست آهَسش ًيزٍي هتخصص ٍ فبرؽ 

ثب ًيبس ثبسار كبر ًيش در اثزثخطي آهَسضْبي كبرآفزيٌي تبثيز ثسشايي داضتِ است لذا جْت  استبى  ىالتحصيال

ضزٍرتي اجتٌبة ًبپذيز هي ثبضذ .  استبىطي آهَسضْبي كبرآفزيٌي ، تَجِ ثِ هشيتْبي ًسجي ٍتَاًوٌذيْبي اثزثخ

هطزح هي ضَد، ثِ ايي هؼٌي است كِ چٌبًچِ كطَري يك ٍ هلي اصَالً هشيت ًسجي كِ در ارتجبط ثب تجبرت ثيي الولل 

ثٌبثزايي ثب ٍارد  ًسجي دارد ٍ تَليذ چٌيي كباليي هشيت ايي كطَر در ،كبال را ًسجت ثِ ديگز كبالّب ارساًتز تَليذ كٌذ

ضذى ثِ صحٌِ تجبرت جْبًي هي تَاًذ اس صذٍر كبالّبيي كِ درآى هشيت ًسجي دارد هٌتفغ گزدد .ثٌبثزيي تَجِ ثِ 

هشيت ًسجي فؼبليتْبي هختلف يكي اس جٌجِ ّبي ثزًبهِ ريشي التصبدي است كِ اّويت سيبدي دارد . ثزاي ضٌبسبيي 
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شيتْبي ًسجي رٍضْبي هتؼذدي ٍجَد دارد يكي اس هْن تزيي ايي رٍضْب ضزيت هكبًي هي ثبضذ ضبخص ضزيت ه

هكبًي درهتذاٍلتزيي ضكل خَد اثشاري ثزاي اًذاسُ گيزي درجِ تخصص تَليذي يك هٌطمِ در فؼبليت ّبي هختلف 

ثزاي ثخطْبي  لشٍيي  زاي استبىضزيت هكبًي ثهتَسط اس ايي رٍ در همبلِ حبضز ايي  .التصبدي هحسَة هي ضَد

ًسجت ثِ  ثخطْبي التصبدي استبىٍ هطخص گزديذ چِ  ضذُهحبسجِ 9799تب  9779طي دٍرُ سهبًي ػوذُ التصبدي 

ايي ضبخص اس تمسين سْن ارسش افشٍدُ يك ثخص التصبدي اس استبى ثِ سْن  هي ثبضٌذ.هشيت ًسجي دراراي كطَر 

 ثذست هي آيذ. ارسش افشٍدُ ّوبى ثخص التصبدي اسكطَر

 هتَسط ضزيت هكبًيارسيبثي 

ثبضذ استبى هشيت ًسجي ثيطتزي ًسجت ثِ كطَر دارد. 9اگز همذار ايي ضبخص ثزاي يك ثخص التصبدي ثشرگتز اس -9

ثبضذ استبى در سطح هتَسط كطَر هي ثبضذ. 9اگز همذار ايي ضبخص ثزاي يك ثخص التصبدي هسبٍي ثب -2

 .هشيت ًسجي كوتزي ًسجت ثِ كطَر داردثبضذ استبى  9اگز همذار ايي ضبخص ثزاي يك ثخص التصبدي كَچكتز اس -7

استبى هؼذى ٍ صٌؼت ّبي ثخص التصبدي ّبي فؼبليت هكبًي ضزيت هتَسط-3 جذٍل  

هتَسط سْن ارسش افشٍدُ ّا شزح فعاليترديف

استاى  تِ مشَر)درصذ(

هتَسط ضزية 

پايِ هناًي
هعذى

     ًفت خام ٍ گاس طثيعي

     سايز هعادى

صٌعت
     ّا ساخت هحصَالت غذايي ٍ اًَاع آشاهيذًي

     َساخت هحصَالت اس تَتَى ٍ تٌثام

     ساخت هٌسَجات

     ساخت پَشاك، عول آٍري ٍ رًگ مزدى خش

     دتاغي ٍ پزداخت چزم ٍ سايز هحصَالت چزهي

     ساخت چَب ٍ هحصَالت چَتي

     ساخت ماغذ ٍ هحصَالت ماغذي

      ،ّاي ضثط شذُ چاج ٍ تنثيز رساًِ اًتشار

     ُّاي ّستِ اي ّاي حاصل اس تصفيِ ًفت ٍ سَخت ساخت مل، فزاٍرد
     ساخت هَاد شيويايي ٍ هحصَالت شيويايي

     ساخت هحصَالت اس الستيل ٍ پالستيل
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     ساخت سايز هحصَالت ماًي غيز فلشي
     ساخت فلشات اساسي
     ساخت هحصَالت فلشي فاتزيني تجش هاشيي آالت ٍ تجْيشات
     تٌذي ًشذُ در جاي ديگز آالت ٍ تجْيشات طثقِ ساخت هاشيي

     ساخت هاشيي آالت دفتزي، حساتذاري ٍ هحاسثاتي
     ُّاي تزقي طثقِ تٌذي ًشذُ در جاي ديگز ساخت هاشيي آالت ٍ دستگا
     ُّا ٍ ٍسايل ارتثاطي ساخت راديَ ٍ تلَيشيَى، دستگا12
     ساخت اتشار پششني، اتشار اپتيني، اتشار دقيق ٍ اًَاع ساعت

      ساخت ٍسايل ًقليِ هَتَري، تزيلز ٍ ًين تزيلز
       ساخت سايز تجْيشات حول ٍ ًقل

 

استبى  فزٌّگي ٍ ثبسرگبًي ٍ خذهبت ّبي ثخص التصبدي ّبي فؼبليت هكبًي پبيِ ضزيت هتَسط-4 جذٍل  

هتَسط ضزية 

پايِ هناًي 

هتَسط سْن ارسش افشٍدُ 

مشَر)درصذ(استاى  تِ 

ّا  شزح فعاليت رديف 

   عوذُ فزٍشي، خزدُ فزٍشي، تعويز ٍسايل ًقليِ ٍ ماالّا      1

   ّتل ٍ خَاتگاُ       2

   رستَراى      3

   راُ آّي                 4

   حول ٍ ًقل جادُ اي                 5

   حول ٍ ًقل لَلِ اي                 6

   حول ٍ ًقل آتي            7

   حول ٍ ًقل َّايي            8

   خذهات پشتيثاًي ٍ اًثارداري            9

   پست ٍ هخاتزات      11

   تاًل      11

   ّاي جٌثي آًْا ّاي هالي ٍ فعاليت سايز ٍاسطِ گزي      12

   تيوِ      13

   خذهات ٍاحذّاي هسنًَي  شخصي                14

   خذهات ٍاحذّاي هسنًَي  اجاري                15

   خذهات ٍاحذّاي غيز هسنًَي            16

   خذهات دالالى هستغالت           17

   مزايِ ٍ خذهات مسة ٍ مار      18
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   اهَر عوَهي           19

   خذهات شْزي           21

   اهَر دفاعي            21

   اهَر اًتظاهي           22

   تأهيي اجتواعي اجثاري      23

   آهَسش اتتذائي دٍلتي           24

   آهَسش اتتذائي خصَصي           25

   آهَسش  هتَسطِ عوَهي ٍ هتَسطِ فٌي ٍ حزفِ اي دٍلتي           26

   آهَسش  هتَسطِ عوَهي ٍ هتَسطِ فٌي ٍ حزفِ اي خصَصي           27

   آهَسش عالي دٍلتي           28

   آهَسش عالي خصَصي           29

   آهَسش تشرگساالى دٍلتي           31

   آهَسش تشرگساالى خصَصي           31

   تْذاشت ٍ درهاى دٍلتي           32

   تْذاشت ٍ درهاى خصَصي           33

   داهپششني      34

   هذدماري اجتواعي       35

   تفزيحي، فزٌّگي ، ٍ ٍرسشي       36

   هذّثي ٍ سياسي       37

   سايز خذهات       38

 

    استبى كطبٍرسي ّبي ثخص التصبدي ّبي فؼبليت هكبًي پبيِ ضزيت هتَسط -5 جذٍل

تَسط ضزيت ه

پبيِ هكبًي 

هتَسط سْن ارسش افشٍدُ 

استبى  ثِ كطَر)درصذ(

ّب  ضزح فؼبليت رديف 

   سراػت ٍ ثبؿذاري      9

  داهذاري، هزؿذاري، پزٍرش كزم اثزيطن ٍ سًجَر ػسل ٍ      

 ضكبر

2

   جٌگلذاري      7

   هبّيگيزي      4
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استبى  سبختوبى ٍ آة،ثزق،گبس ّبي ثخص التصبدي ّبي فؼبليت هكبًي ضزيت هتَسط-6 جذٍل  

هتَسط ضزيت 

پبيِ   هكبًي 

هتَسط سْن ارسش افشٍدُ 

كطَر)درصذ(استبى  ثِ 

ّب  ضزح فؼبليت رديف 

   ثزق       9

   تَسيغ گبس طجيؼي      2

   آة      7

   ّبي هسكًَي سبختوبى      4

   ّب سبيز سبختوبى      5

: ٍ پيطٌْبدات ًتيجِ گيزي   

سيز ثخص التصبدي در  72ضبخص ثسيبر هْن ثزاي ثزرسي ٍ ارسيبثي ػولكزد  هتَسط ضزيت پبيِ هكبًيارسش   -9

فؼبليت التصبدي  77همبيسِ ايي ضبخص ًطبى هي دّذ كِ هي ثبضذ.  9799تب  9779سطح استبى طي دٍرُ سهبًي 

درصذ  59كِ ثيص اس فؼبليت  77ثَدُ ٍ لذا ايي  9اس ًسجت ثِ كل كطَر ثيطتزْب هتَسط سْن ارسش افشٍدُ آًاستبى 

 ثٌبثز ايي  هي ثبضٌذ.ثزخَردار هشيت ًسجي ثيطتزي ًسجت ثِ كل كطَر  اس استبى ّستٌذ،التصبدي  ّبي فؼبليت

ثِ لذا  . ذًدر استبى دار التصبدي ّبي فؼبليتثزاي سزهبيِ گذاري جبيگبُ هٌبسجتزي ًسجت ثِ سبيز ّب  فؼبليت

هسيز ،ثب استفبدُ اس ايي ًتبيج  دضَهي  پيطٌْبد هختلف التصبدي استبىهسئَليي ٍ هذيزاى ثزًبهِ ريشي ثخص ّبي 

 .اًتخبة ًوبيٌذثخص خصَصي رٍضٌتزي ثزاي سزهبيِ گذاري 

 ّبي ّبي ًسجي سيز ثخص هي تَاى در آهَسضْبي كبرآفزيٌي هتٌبست ثب هشيت ثب استفبدُ اس ايي ًتبيج ثذيْي است-2

 .صَرت پذيزدهطلَة تزي سزهبيِ گذاري  استبىالتصبدي ٍ ًيبس ثبسار كبر 

فؼبليت  96 هي ثبضٌذ.ثزخَردار هشيت ًسجي ثيطتزي ًسجت ثِ كل كطَر  استبى كِ اس فؼبليت التصبدي 77ايي اس  -7

 ّبي فؼبليتدرصذ  6كِ حذٍد  فؼبليت 2استبى ّستٌذ، هزثَط ثِ ثخص صٌؼت ثَدُ،  ثزتز ّبي فؼبليتدرصذ 47كِ 

استبى ّستٌذ، هزثَط  ثزتز ّبي فؼبليتدرصذ  47كِ فؼبليت  96هزثَط ثِ ثخص كطبٍرسي ثَدُ ٍ استبى ّستٌذ،  ثزتز

 هي ثبضٌذ.استبى ّستٌذ، هزثَط ثِ ثخص خذهبت  ثزتز ّبي فؼبليتدرصذ  8كِ فؼبليت  7ثِ ثخص خذهبت ثَدُ ٍ 

فؼبليت  92 ثبضٌذ. ثزخَردار هيفؼبليت استبى كِ اس هشيت ًسجي ثيطتزي ًسجت ثِ كل كطَر  77اس ايي -4 •

اٍلَيت فؼبليت  4فؼبليت ثؼذي هزثَط ثِ ثخص كطبٍرسي ثَدُ ٍ  2اٍلَيت دارهزثَط ثِ ثخص صٌؼت ثَدُ، 

اٍلَيت دارهزثَط ثِ ثخص آة،ثزق،گبس ٍ سبختوبى هي ثبضٌذ.فؼبليت  7دارهزثَط ثِ ثخص خذهبت ثَدُ ٍ 

س :اٍلَيت دار ثخص صٌؼت استبى ػجبرتٌذ ا التصبديّبي فؼبليت  •

سبخت اثشار پشضكي، اثشار اپتيكي، اثشار دليك ٍ اًَاع سبػت -9 •

سبخت سبيز تجْيشات حول ٍ ًمل  -2 •
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سبخت هبضيي آالت دفتزي، حسبثذاري ٍ هحبسجبتي -7 •

سبخت هحصَالت اس الستيك ٍ پالستيك -4 •

ثٌذي ًطذُ در جبي ديگز آالت ٍ تجْيشات طجمِ سبخت هبضيي -5 •

كبًي ؿيز فلشيسبخت سبيز هحصَالت  -6 •

سبخت كبؿذ ٍ هحصَالت كبؿذي -7 •

سبخت هٌسَجبت -8 •

ّبي ثزلي طجمِ ثٌذي ًطذُ در جبي ديگز سبخت هبضيي آالت ٍ دستگبُ -9 •

سبخت هحصَالت فلشي فبثزيكي ثجش هبضيي آالت ٍ تجْيشات -99 •

سبخت هَاد ضيويبيي ٍ هحصَالت ضيويبيي -99 •

يسبخت هحصَالت ؿذايي ٍ اًَاع آضبهيذً -92 •

اٍلَيت دار ثخص كطبٍرسي استبى ػجبرتٌذ اس : التصبدي فؼبليت ّبي •

سراػت ٍ ثبؿذاري -9 •

داهذاري، هزؿذاري، پزٍرش كزم اثزيطن ٍ سًجَر ػسل ٍ ضكبر -2 •

اٍلَيت دار ثخص خذهبت استبى ػجبرتٌذ اس : التصبدي فؼبليت ّبي •

آهَسش ػبلي خصَصي -9 •

داهپشضكي -2  •

رستَراى -7 •

: ثخص آة،ثزق،گبس ٍ سبختوبى استبى ػجبرتٌذ اساٍلَيت دار  التصبدي فؼبليت ّبي •

آة -9 •

ّب سبيز سبختوبى -2 •

ّبي هسكًَي سبختوبى -7 •

   


