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 پیشگفتار

ایسه روند رود. مقگیری مبتنی بر آمارهای صحیح، دقیق و بهنگام یکی از رموز توسعه و پیشرفت کشورها به شمار میریزی و تصمیمامروزه برنامه

عات، ارتباط یافتگی در کشورهای مختلف بیانگر این واقعیت است که میزان پیشرفت و توسعه با کیفیت و گستردگی نظام تولید آمار و اطالتوسعه

شمار ورها بهیافتگی کشهای توسعهعبارت دیگر کیفیت و گستردگی نظام آماری نه تنها یکی از مهمترین شاخصتنگاتنگ و مستقیمی دارد؛ به

م و بهنگا ای کشور نیز بدون در اختیار داشتن آمار و اطالعات کافی، دقیقهای توسعهها و برنامهرود بلکه به طور متقابل اجرای سیاستمی

 پذیر نیست.امکان

ی، رصد و آورافتد. بنابراین جمعمدت اتفاق میهای زمانی کوتاههای اقتصادی در بازهسریع علم و فناری، تغییرات شاخص با پیشرفت و تغییرات

 ریزیان در جهت برنامهریزتواند به برنامهروزانه میماهانه، هفتگی و حتی  مدت فصلی،های زمانی کوتاههای اقتصادی در بازهانتشار شاخص

 هدفمند و دقیق کمک زیادی نماید.

های اقتصادی آمارهای رسمی شاخص زمینهعنوان تنها مرجع قانونی انتشار آمارهای رسمی در کشور، با توجه به خأل موجود در        مرکز آمار ایران به

اقدام به تهیه و انتشار نشریه  6931ریزان و پژوهشگران از وضعیت اقتصاد کشور از سال ، برنامهمسؤالن بیشتر و با هدف رصدکردن و آگاهی

های ملی، های اشتغال و بیکاری، حسابنموده است. این نشریه حاوی آخرین اطالعات ساالنه و فصلی شاخص «گزارش فصلی اقتصاد ایران»

و مسکن، بورس و بیمه، تجارت خارجی و  های بخش انرژی، ساختمانمتغیرهای پولی و اعتباری، شاخص وضع مالی دولت،  ، های قیمتشاخص

قابل دسترسی است و  amar.org.irWWW.و ارز با تکیه بر اطالعات فصلی است. این نشریه از طریق سایت مرکز آمار ایران به آدرس  قیمت طال

 طور مستمر روزآمد خواهد شد.به

های اجرایی که آمارهای مورد نیاز برای انتشار این داند از زحمات مسئوالن و کارشناسان محترم دستگاهدر پایان مرکز آمار ایران بر خود الزم می

 ی نماید.دهند قدرداننشریه را در اختیار مرکز آمار ایران قرار می

 

 

 زادهجواد حسین            

 رئیس مرکز آمار اریان 
  

http://www.amar.org.ir/
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 کلّیات                                           

 مقدمه

ریزان، گیران، برنامهمنظور رفع نیازهای آماری تصمیمکه بهای از آخرین اطالعات اقتصادی کشور است گزارش فصلی اقتصاد ایران حاوی مجموعه

ای از اطالعات اقتصادی منتشر شده آغاز شده است. نشریه حاضر شامل گزیده 6931پژوهشگران و سایر متقاضیان، تهیه و انتشار آن از سال 

ابتدا تصویری از اقتصاد ایران به همراه  ،بخش کلیات بخش تنظیم شده است. در 66های اجرایی است که در توسط مرکز آمار ایران و دستگاه

ای هپرداخته شده است. در بخش مورد نظراقتصاد ایران در فصل  های کلیدیبررسی روند متغیرهای آن ارائه شده است، سپس به بررسی شاخص

 است. شده های مرتبط ارائهنیز آمار هر بخش با جزئیات و تفکیک 66تا  1

های اجرایی و محاسبات ملی ای اجرا شده توسط مرکز آمار ایران، آمارهای ثبتی دستگاههای نمونهمنابع آماری این نشریه شامل نتایج آمارگیری

ت کاالها و های آمارگیری مورد استفاده در این گزارش شامل طرح آمارگیری از نیروی کار، طرح آمارگیری از قیممرکز آمار ایران است. طرح

های های مختلف، طرح گردآوری اطالعات پروانهبخش تولیدکننده های آمارگیری از قیمتخدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی و طرح

شهر تهران است. اطالعات و  کل کشور رآوری اطالعات قیمت و اجاره مسکن دهای کشور و طرح جمعساختمانی صادرشده توسط شهرداری

های ، به قیمت1111های ملی سال های محاسباتی منطبق بر سیستم حسابها و روشبندیهای ملی بر اساس تعاریف، مفاهیم، طبقهحساب

، متغیرهای پولی و اعتباری، بورس و بیمه، و مسکن، وضع مالی دولت های انرژی، ساختماناست. همچنین در بخش شدهجاری و ثابت محاسبه 

ه است.های اجرایی استفاده شدهای ثبتی و محاسباتی دستگاهاز داده و ارز صنعت، معدن و تجارت و قیمت طال
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 5395در سال  اقتصاد ایران

نفر بوده است که  13311111معیت کل کشور ، ج6931اطالعات آخرین سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال  بر اساس

دهد. در این سال تعداد کل درصد( را جمعیت روستایی تشکیل می 11نفر ) 11191111درصد( آن را جمعیت شهری و  19نفر ) 13691191

ست. همچنین متوسط نرخ درصد بوده ا 1/11ساله و بیشتر  1نرخ باسوادی جمعیت نفر و  9/9خانوار، بعد خانوار  19631191خانوارهای کشور 

بینی مرکز آمار ایران درصد بوده است. پیش 19/6برابر با  6931تا  6931های سال سرشماری عمومی نفوس و مسکن جمعیت بین نهساال رشد

 هزار نفر بوده است.  11119رقم  6931برای جمعیت سال 

5391مسکن  سرشماری نفوس و رحش   

 ........................................................................................ جمعیت کل کشور )نفر( 59936350

 ..................................................................شهری ............................................      13691191

 ................................................................روستایی............................................      11191111 

 ..............تعداد خانوار )خانوار( ................................................................................... 19631191

 بعد خانوار )نفر( ........................................................................................................... 9/9

 ......................................میزان شهرنشینی )درصد( .................................................. 19

 ساله و بیشتر )درصد( ................................................................... 1نرخ با سوادی  1/11

 ........................................ 6931-6931جمعیت دوره  متوسط نرخ رشد ساالنه 19/6

 ری.مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشما -مأخذ

  های اقتصادی برابر رشته فعالیت افزودهمیلیارد ریال، جمع ارزش 91169311اقتصاد ایران برابر  در طرف عرضه، عرضه کل 6931در سال

 ریال بوده است. میلیارد 19139111برابر  میلیارد ریال و محصول ناخالص داخلی 19111116

  11111191اقتصاد برابر  میلیارد ریال، جمع تقاضای نهایی 91169311اقتصاد ایران برابر  در طرف تقاضا، تقاضای کل 6931در سال 

 رد ریال بوده است.میلیا 19139111برابر  میلیارد ریال و محصول ناخالص داخلی

  و آن را پول (درصد 61) میلیارد ریال 1111911 میلیارد ریال بوده است که 61111311کل اقتصاد ایران  حجم نقدینگی 6931در سال 

پول و شبه پول نسبت به سال قبل به  ،دهد. در این سال حجم نقدینگیتشکیل می را شبه پول (درصد 11) میلیارد ریال 61311111

 رشد داشته است. درصد 1/63و  1/91، 6/19ترتیب 

  میلیارد ریال و  9991111دولت  میلیارد ریال، منابع بودجه عمومی 61196111منابع بودجه کل کشور )مصوب( برابر با  6931در سال

  میلیارد ریال بوده است.  1936111ها های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکبع شرکتمنا

 (5391)سرشماری نفوس و مسکن  های جمعیتیشاخص -5-5
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 (جاری ارقام بر حسب میلیارد ریال و به قیمت) 5395در سال  تصویر اقتصاد ایران -5-5نمودار 

 

 

 

 

 

  

 کل اقتصاد عرضه
 

 

استخراج نفت و  
گاز طبیعی
4359130 

تقاضای واسطه
51643330 

 شبه پول

51956600 

 M)1(پول

3113300 

M)2(حجم نقدینگی 
51131900 

زودهافشجمع ارز
 

 

واردات  بر  مالیاتخالص 
 

 

مصارف واسطه
 

 

واردات کاالها و خدمات
 

 

 تقاضای کل اقتصاد
 

 

 GDPمحصول ناخالص داخلی 

34393501 

 

کشاورزی و  
ماهیگیری
 

صنعت
 

دناسایر مع
533319 

ساختمان
 

مین آب، برق  أت
و گاز طبیعی
 

، انبارداری،  حمل و نقل
پست، اطالعات و  

 ارتباطات
3536363 

عمده و خرده فروشی،  
های خدماتی  فعالیت

مربوط به تأمین جا و غذا  
3935453 

 

مستغالت، کرایه و  
و   کار و خدمات کسب

دامپزشکی
3545503 

های مالی و  فعالیت
بیمه

116404 

سایر خدمات  
عمومی، اجتماعی،  
شخصی و خانگی

351553 

امور عمومی و  اداره 
خدمات شهری،  

های  آموزش، فعالیت
مربوط به سالمت  
انسان و مددکاری  

  اجتماعی
3459511 

صادرات کاالها و  
 خدمات

1601503 

 مصرف دولتی
3350303 

 های مصرفیهزینه

53466313 

تغییر در موجودی انبار  
 و اشتباهات آماری

4301510 
 

 جمع تقاضای نهایی

36153541 

 ها و خدماتواردات کاال

(3159044) 
)(

 ساختمان
5136153 

 آالتماشین
5661305 

 مصرف خصوصی

50511910 

 تشکیل سرمایه ثابت
3493054 

 بودجه کل کشور )مصوب(

 منابع بودجه کشور  

53335100  
 

 درآمدها

3565100 

واگذاری دارایی  
 ایسرمایه

5051600 


منابع بودجه عمومی  
 دولت

4431600 
 

 ودجه کشورمصارف ب

53335100 
 

مصارف بودجه عمومی  
 دولت

4431600 
 

های دولتی، مصارف شرکت
مؤسسات انتفاعی وابسته  

 هابه دولت و بانک
1395300 


اقالمی که دو بار منظور  

اندشده
(191300) 

واگذاری دارایی  
 مالی

630400 


درآمدهای  
 اختصاصی دولت

150500 


 ایاعتبارات هزینه

3939900 

تملک دارایی  
 ایسرمایه

630000 
  تملک دارایی

 مالی
305100 


از محل درآمدهای 
 اختصاصی 

150500 
 

های دولتی، منابع شرکت
مؤسسات انتفاعی وابسته  

 هابه دولت و بانک
1395300 


اقالمی که دو بار منظور  

اندشده
(191300 
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 5395 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با عملکرد سال های منتخب اقتصادی برنامه ششم توسعهمقایسه شاخص

   رقم  6931بینی شده است؛ این شاخص در سال درصد پیش 1متوسط رشد ساالنه  برای محصول ناخالص داخلی در برنامه ششششم توسعه

 دهد.ن میرا نشا درصد -3/9

 دهد.را نشان می درصد 3/11رقم  6931درصد است؛ این شاخص در سال  1/1های برنامه شده برای سالبینیپیش سط نرخ تورممتو 

 دهد.را نشان می درصد 1/61رقم  6931شده است؛ این شاخص در سال یبیندرصد در طول برنامه پیش 1/61متوسط  برای نرخ بیکاری 

 دهد.نشان می را 9139/1رقم  6931است؛ این شاخص در سال  99/1 (6911) ضریب جینی برای سال آخر برنامهبینی پیش 

 ؛ این شاخص در بوده است درصد 9/1رقم  6931ل در سا به محصول ناخالص داخلی برای نسبت مالیات بینی برنامه ششششم توسشعه   پیش

 دهد.را نشان میدرصد  1/1رقم  6931سال 

 درصد بوده است؛ این شاخص در سال  1/99رقم  6931دولت در سال  کل منابعنسبت منابع نفتی به برای بینی برنامه شششم توسعه پیش

 د.دهمی را نشاندرصد  1/11رقم  6931

 درصد بوده است؛ این شاخص  1/91رقم  6931کل منابع دولت در سال نسبت درآمدهای مالیاتی به برای بینی برنامه ششششم توسعه  پیش

 دهد.می را نشان درصد 1/91رقم  6931در سال 

 

 5395با عملکرد سال  های منتخب اقتصادی برنامه ششم توسعهمقایسه شاخص -5-3نمودار 

است. 6931ارقام مربوط به سال  -(6)  
  

رشد اقتصادی  نرخ تورم  نرخ بیکاری

نسبت مالیات به 

محصول ناخالص 

(6)داخلی

نسبت منابع 

نفتی به کل 

(6)منابع

نسبت درآمد 

مالیاتی به کل 

(6)منابع

ضریب جینی

اهداف برنامه ششم توسعه 8.0 8.8 10.2 7.4 34.7 35.2 34.0

31سال  -4.9 26.9 12.0 6.8 28.7 36.2 40.9

-

-



















درصد

عملکرد
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 5391 تابستاندر  اقتصاد ایران های کلیدیشاخص

  درصد بوده  9/61ساله و بیشتر  61جمعیت  نرخ بیکاری 6931 تابستاناساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، در فصل بر

 کاهش داشته است. درصد 9/1 ،6931 بهاراست که نسبت به فصل 

 میلیارد ریال رسیده است که رشد آن نسبت  6161119به رقم  6931در فصل زمستان  6931سال  به قیمت ثابت محصول ناخالص داخلی

 بوده است. درصد -9/1به مدت مشابه سال قبل 

  بوده است که درصد تغییرات 1/611( رقم 6931)بر مبنای سال  6931 تابستانشاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی کل کشور در فصل 

  بوده است. درصد 1/91 (نسبت به دوره مشابه قبل )نرخ تورم 6931 شهریوردوازده ماه منتهی به 

  

  

 اقتصاد ایران  های کلیدیشاخص -3-5

 اشتغال بخش واقعی اقتصاد بخش پولی

 دوره
نسبت  شبه پول رشد

به پایان سال قبل 
 )درصد(

نسبت به  رشد پول
پایان سال قبل 

 )درصد(

نسبت  نقدینگیرشد 
به پایان سال قبل 

 )درصد(

شاخص 
فالکت)5( 
 )درصد(

کل  نرخ تورم
کشور 
 )درصد(

رشد اقتصادی بدون 
 نفت )درصد(

رشد 
اقتصادی 
 )درصد(

نرخ مشارکت 
 )درصد(

 نرخ
بیکاری  

 )درصد(

1/19  9/63  1/19  9/63  3/1  3/1  6/61  9/93  9/61  6931............. 

1/11  9/63  6/11  9/11  1/1  1/9  3/9  9/91  6/61  6931............. 

1/63  1/91  6/19  3/91  3/11  9/1-  3/9-  1/91  1/61  6931............. 

1/61  1/9  3/61  6/63  9/1  1/1  1/1  1/96  1/66  ....31تابستان  

1/61  9/1  9/61  3/63  1/1  6/9  1/9  6/91  3/66  .........31پاییز  

1/11  9/63  6/11  9/11  1/1  3/1  9/6  1/93  6/61  ....31زمستان  

6/9  1/1  9/9  9/11  1/1  1/6  1/6  6/96  6/61  ..........31بهار  

1/1  1/11  9/3  1/19  9/66  1/6-  1/6-  3/91  1/61  ....31تابستان  

1/69  1/11  9/61  1/13  1/61  9/1-  9/66-  1/91  1/66  .........31پاییز  

1/63  1/91  6/19  1/93  3/11  6/9-  9/1-  1/93  6/61  ........31زمستان  

1/9  1/3  1/1  9/91  1/91  111 111 1/91  1/61  ..........31بهار  

000 000 000 5/13  5/43  000 000 1/40  4/50  ...91تابستان  
 

جارت خارجیت  وضعیت مالی دولت 

 دوره
درجه باز بودن 

 اقتصاد )3(
 )درصد(

از مبدا گمرک نسبت  واردات تغییرات
 به دوره مشابه سال قبل )درصد(

از مبدا گمرک نسبت صادرات  تتغییرا
 به دوره مشابه سال قبل )درصد(

سهم درآمدهای نفتی از 
)درصد( کل منابع  

از  سهم درآمدهای مالیاتی
)درصد( کل منابع  

1/91  1/1  1/9  6/11  3/91  6931............. 

1/91  1/19  1/1  1/11  1/91  6931............. 

1/99  1/11-  3/9-  111 111 6931............. 

9/99  3/1  1/6  1/91  1/99  ....31تابستان  

1/91  9/63  1/1-  1/11  1/11  .........31پاییز  

1/96  9/96  9/13  3/11  9/91  ....31زمستان  

1/93  1/1-  1/61  1/91  1/11  ..........31بهار  

6/99  1/61-  3/1  1/91  1/99  ....31تابستان  

1/13  1/11-  1/1-  1/91  1/91  .........31پاییز  

1/99  1/91-  9/11-  ....31زمستان  111 111 
111 1/1-  1/6-  ..........31بهار  111 111 

000 0/5-  5/55-  ..91تابستان  000 000 
 باشد.می مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم( 6
 باشد.اردات به تولید ناخالص داخلی مینسبت حاصل جمع صادرات و و( 1

 .ها، بانک مرکزی ج. اسالمی ایران و گمرک ج. اسالمی اسالمی ایرانهای اقتصادی، دفتر شاخص قیمتمرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری، دفترحساب -مأخذ 
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 ینرخ بیکاری و رشد اقتصاد -5-3نمودار 

 
5-3مبنا: جدول   

 رشد نقدینگی نسبت به دوره مشابه سال قبل و نرخ تورم -5-4دار نمو

 
 1-4و  5-3مبنا: جدول 

 نرخ بیکاری و نرخ تورم -5-1نمودار 

 5-3مبنا: جدول 

-

-

-











   زمستان   بهار  تابستان  پاییز  زمستان   بهار  تابستان  پاییز  زمستان  

 

نرخ بیکاری رشد اقتصادی (بدون نفت)رشد اقتصادی 

درصد



















   بهار  تابستان  پاییز  زمستان   بهار  تابستان  پاییز  زمستان   بهار 

  

نرخ تورم  رشد نقدینگی

درصد












   تابستان  پاییز  زمستان   بهار  تابستان  پاییز  زمستان   بهار  تابستان 

  

نرخ تورم  نرخ بیکاری

درصد



 

 

 

                                                                              2 

کاری               اشتغال و بی
 تعاریف و مفاهیم

اند، بوده و یا بیکار شاغل مأمور آمارگیری از مراجعه روز قبل در هفت تر خانوارها کهو بیش ساله 61 تمامی اعضای :جمعیت فعال اقتصادی

 "صادیفعال اقت"اند، و یا بیکار نیز بوده مد بدون کار، چنانچه شاغلآداران و دارندگان درآیند. محصالن، خانهشمار می به "اقتصادی فعال" جمعیت

 .شوندمحسوب می

 و یا بیکار شاغل مأمشور آمارگیری از مراجعه روز قبل در هفت تر خانوارها کهبیش و سالشه 61تمامی اعضای :اقتصادی غیر فعال جمعیت

ه ب "فعال اقتصادی غیر"عنوان جمعیت  اند بهبندی شدهکار و سایر طبقه مد بدونآدر دار، دارای، خانهمحصل هایاز گروه اند و در یکشینبوده

 .آیندشمار می

ار طور موقت کتعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی بهتر که در طول هفته مرجع، طبق ساله و بیش 61تمام افراد  :شاغل

شوند. ترک موقت کار بگیران و خوداشتغاالن میطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوقشوند. شاغالن بهرا ترک کرده باشند، شاغل محسوب می

شود. عنوان اشتغال محسوب میو تداوم کسب و کار برای خوداشتغاالن، بهبگیران در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق

 :شوندافراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب می

 .فامیلی بدون مزد(کنند )کارکنان افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند کار می -

دهند، یعنی مستقیماً در تولید کاال یا خدمات کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسه محل کارآموزی انجام می -

 .شودمحسوب می "کار"ها سهیم هستند و فعالیت آن

 .اندمحصالنی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده -

داران، افسران کنند )نیروهای مسلح پرسنل کادر و سربازان، درجهافرادی که در نیروهای مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت میتمام  -

 (.وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی

اند در صورت داشتن دو شرط شغلی نیز نبودهاند و دارای روز پیش از مراجعه مأمور سرشماری حداقل یک ساعت کار نکرده 1افرادی که  :بیکار

شوند:ذیل بیکار محسوب می
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روز گذشته برای جستجوی کار، اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نام یا پیگیری در مؤسسات کاریابی، پرس و جو از دوستان، تماس با  91در  -6

 های استخدامی و ... انجام داده باشند.کارفرمایان، مطالعه آگهی

روز آینده آمادگی شروع کار را داشته باشند، همچنین افراد ذیل  1روز گذشته و  1روزه شامل  61یعنی طی یک دوره  ار باشند،آماده به ک -1

 اند.محسوب شده بیکار

و نیز آماده به کار )طبق در انتظار شروع کار جدید هستند، یعنی برای آنان کاری مهیا شده و قرار است در آینده به آن کار مشغول شوند  -

 تعریف( هستند.

ه فرد قبالً این است ک "در انتظار بازگشت به شغل قبلی"در انتظار بازگشت به شغل قبلی و نیز آماده به کار )طبق تعریف( هستند. منظور از  -

 برد.ر بازگشت به شغل خود به سر میدهد و پیوند رسمی شغلی ندارد ولی در انتظادارای کار بوده و به دالیلی کار خود را از دست می

) یا  ساله و بیشتر 61ساله و بیشتر( به کل جمعیت در سن کار  61)یا  ساله و بیشتر 61عبارت است از نسبت جمعیت شاغل :نسبت اشتغال

 .611 ساله و بیشتر( ضربدر 61

تغال ناقص شامل تمام شاغالنی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به افراد دارای اش :اشتغال ناقص

ساعت کار کرده و خواهان  99دالیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیر کاری و ... کمتر از 

 .اندی در هفته مرجع بودهو آماده برای انجام کار اضاف

 .611ضربدر  عبارت است از نسبت جمعیت دارای اشتغال ناقص به جمعیت شاغل :سهم اشتغال ناقص

ساله  61تر به جمعیت در سن کار ساله و بیش 61 (و بیکار عبارت است از نسبت جمعیت فعال )شاغل )نرخ فعالیت(: نرخ مشارکت اقتصادی

 .611 تر، ضربدرو بیش

 .611ضربدر  و بیکار( به جمعیت فعال )شاغل است از نسبت جمعیت بیکار عبارت :بیکاری نرخ

 گزیده اطالعات

  هزار نفر  11119ساله و بیشتر کشور 61جمعیت فعال  6931تابستان در فصل  نیروی کار مرکز آمار ایران،بر اساس نتایج طرح آمارگیری

درصد( را بیکاران تشکیل  66 حدودهزار نفر )  1111درصد( آن را شاغالن و  13 بیش ازهزار نفر)  19119بوده است که از این تعداد 

 هند. دمی

 درصد و  9/11درصد رسیده است این شاخص در بین مردان  1/91 نسبت به فصل گذشته به زایشاف درصد 1/1 نرخ مشارکت اقتصادی با

ساله و بیشتر هم در  61دهد که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت درصد بوده است. همچنین نتایج این طرح نشان می 1/61در بین زنان 

 درصد 6/1که این شاخص در نقاط شهری با طوریاست به داشته افزایشنقاط شهری و هم در نقاط روستایی نسبت به فصل گذشته 

 .درصد رسیده است 1/99به  افزایش درصد 9/1درصد و در نقاط روستایی با  3/93  نسبت به فصل قبل به افزایش

  درصد بوده است 6/63درصد و در بخش کشاورزی  3/96درصد، در بخش صنعت  3/91 ساله و بیشتر در بخش خدمات 61سهم شاغالن 

 افزایش درصد 1/1 در بخش کشاورزی و درصد 9/1 در بخش صنعت کاهش و درصد 1/1که نسبت به فصل قبل آن در بخش خدمات 

 .داشته است

  درصد رسیده است. این شاخص در بین مردان  9/61 به 31بهار نسبت به فصل  کاهش درصد 9/1 ساله و بیشتر با 61نرخ بیکاری جمعیت

ساله و بیشتر در این فصل نسبت  61درصد بوده است. نتایج طرح بیانگر آن است که نرخ بیکاری جمعیت  1/61درصد و در بین زنان 1/1

به  کاهش درصد 1/1 که این نرخ در نقاط شهری باطوریاست؛ به داشته کاهشهم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی  بهاربه فصل 

 .درصد رسیده است 1/1 کاهش درصد 1/1درصد و در نقاط روستایی با  1/66
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 جنس و مناطق جغرافیایی تفکیکبهجمعیت برحسب وضع فعالیت اقتصادی  -3-5 )هزار نفر(

ساله و بیشتر 50 جمعیت شاغل ساله و بیشتر 50جمعیت فعال    
 دوره

 کل مرد زن نقاط شهری نقاط روستایی کل مرد زن نقاط شهری نقاط روستایی

1913 61163 9116 61111 11111 1311 61119 9139 11133 11136 6931............... 

1911 61116 9631 63619 19913 1311 63191 1199 16911 11113 6931............... 

1999 61911 9991 63911 19169 1311 11111 1911 16161 11119 6931............... 

 ......31تابستان  11319 16113 1969 63136 1631 19111 63931 9996 61613 1113

 ...........31پاییز  11919 16111 1119 63119 1133 19996 63611 9119 61313 1991

 ......31زمستان  11119 16919 9316 63111 1193 19191 63111 9311 61111 1311

 .............31بهار  11919 16161 1111 11611 1166 19116 63111 9931 61963 1199

 ......31تابستان  11119 16111 1961 11631 1139 19311 63169 9991 61931 1111

 ..........31پاییز  11131 16191 1916 11611 1313 19311 63991 9911 61911 1911

 ......31زمستان  11199 16119 9313 63111 1119 19969 63193 9119 61196 1111

 .........31بهار  11993 16399 1931 11119 1111 19919 63311 9919 61193 1199

 ...91تابستان 35553 33345 1435 30190 5513 34153 30439 4444 51560 6553

           

 ساله و بیشتر 50جمعیت بیکار  (5) ساله 51-39جمعیت بیکار 
 دوره

 کل مرد زن نقاط شهری نقاط روستایی کل مرد زن نقاط شهری نقاط روستایی

911 6993 191 6611 6111 163 1119 6161 1631 9119 6931............... 

991 6911 191 6611 6111 119 1191 6191 1619 9161 6931............... 

966 6961 131 6691 6111 119 1111 6166 1111 9116 6931............... 

 ......31تابستان  9611 1119 6119 1119 199 6111 6136 111 6991 911

 ............31پاییز  9691 1699 333 1111 111 6111 6661 131 6913 963

 ......31زمستان  9611 1111 393 1111 116 6111 6661 116 6913 911

 .............31بهار  9916 1116 6116 1119 113 6111 6699 111 6911 969

 ......31تابستان  9911 1111 6111 1136 191 6119 6611 163 6911 961

 ..........31پاییز  9619 1639 316 1191 113 6116 6131 111 6911 911

 ......31زمستان  9116 1911 361 1193 111 6111 6691 111 6991 961

 .........31بهار  1311 1119 399 1999 169 6111 6111 939 6111 139

 ..91تابستان  3165 5116 915 3453 411 000 000 000 000 000

ساله تغییر یافته  61-91ساله به  61-13شورای عالی جوانان ریاست جمهوری دامنه سن جوانی از  61/11/6931مورخ  31/ص/193/611مصوبه شماره  9براساس بند  (6
 است.

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -مأخذ
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 تفکیک مناطق جغرافیاییساله و بیشتر به 50جمعیت  نسبت اشتغال -3-5نمودار 

 

 3-3جدول مبنا: 
 



















   تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان

  

کل کشور نقاط شهری نقاط روستایی

درصد

جنس و مناطق جغرافیایی تفکیکساله و بیشتر به 50جمعیت  سهم اشتغال ناقصو  نسبت اشتغال -3-3 )درصد(  

 نسبت اشتغال سهم اشتغال ناقص
 دوره

 کل مرد زن نقاط شهری نقاط روستایی کل مرد زن نقاط شهری نقاط روستایی

1/69 1/1 3/9 1/66 9/61 9/91 1/99 1/66 9/11 1/99 6931............... 

9/69 9/3 6/1 1/66 9/61 3/91 9/99 1/61 3/11 1/91 6931............... 

1/69 9/3 1/1 1/61 1/61 1/93 9/99 1/69 6/11 1/91 6931............... 

 ......31تابستان  1/91 3/11 1/69 1/99 1/91 1/3 1/61 1/9 9/1 9/66

 ............31پاییز  9/91 1/11 3/61 1/99 1/91 1/61 1/61 1/1 1/3 1/69

 ......31زمستان  1/99 9/11 6/61 9/99 1/91 1/66 1/61 6/1 1/3 9/61

 ............31بهار  6/91 1/11 1/69 1/99 9/91 1/61 1/66 1/1 1/3 1/69

 ......31ستان تاب 3/91 1/11 1/69 1/99 1/91 1/61 6/66 9/1 3/1 1/69

 ..........31پاییز  1/91 3/11 9/69 1/99 9/93 1/66 3/61 9/1 1/61 1/61

 ......31زمستان  1/99 1/11 6/61 3/99 6/91 1/66 1/61 1/1 1/3 1/61

 .........31بهار  1/91 1/13 9/69 1/91 1/91 1/61 3/61 6/1 1/3 1/61

 ...91تابستان 1/36 1/19 5/53 3/31 5/40 5/1 6/9 1/4 9/5 5/55

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.  -مأخذ
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 تفکیک جنسساله و بیشتر به 50نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت  -3-3ر نمودا

 
  3-3مبنا: جدول 

















   تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان

  

کل کشور مرد زن

درصد

(درصد)   ایی جنس و مناطق جغرافیتفکیک به ساله و بیشتر 50نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت  -3-3 

 کل کشور نقاط شهری نقاط روستایی
 دوره

 مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن

6/61 9/11 1/96 1/69 9/19 3/91 3/69 6/19 9/93 6931........................................................................................ 

9/61 1/11 9/91 1/61 1/19 1/93 1/61 1/19 9/91 6931........................................................................................ 

9/61 1/11 1/91 1/61 1/19 1/93 6/61 1/19 1/91 6931...................................................................................... 

 ......................................................................................31تابستان  1/96 1/11 1/61 1/91 1/19 1/61 1/99 1/11 9/61

 ......................................................................................31پاییز  6/91 6/19 3/61 1/93 9/19 1/61 6/91 9/11 6/61

 ..................................................................................31زمستان  1/93 6/19 1/61 9/93 1/19 1/69 1/91 1/19 1/61

 ......................................................................................31بهار  6/96 9/11 1/61 1/91 1/19 6/61 3/99 1/13 3/61

 ......................................................................................31تابستان  3/91 9/11 9/61 6/91 6/19 1/61 1/99 1/11 1/61

 ......................................................................................31پاییز  1/91 9/19 9/61 1/93 9/19 3/61 1/91 1/11 1/61

 ......................................................................................31زمستان  1/93 1/19 3/69 6/93 1/19 3/69 1/91 1/11 1/69

 ......................................................................................31 بهار 1/91 1/11 6/61 1/93 3/19 9/61 6/99 1/11 6/61

 ..............................................................91تابستان 1/40 4/61 0/56 9/39 3/64 4/51 1/43 5/69 1/55

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.  -مأخذ
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 91 تابستانهای عمده اقتصادی: سهم شاغالن بخش -3-3نمودار 

 
 

 3-4مبنا: جدول 

  

کشاورزی  

59%

صنعت

33%

خدمات 

49%

(درصد)  تفکیک جنسبهساله و بیشتر  50های عمده اقتصادی جمعیت سهم شاغالن بخش -4-3 

 دوره کشاورزی صنعت خدمات
 مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن

1/11 1/93 6/11 1/11 9/99 3/96 1/11 6/61 1/61 6931........................................................................................ 

1/19 1/93 9/11 1/11 1/99 1/91 9/16 1/61 1/61 6931........................................................................................ 

9/19 1/93 9/11 3/11 1/99 1/91 1/63 1/61 1/61 6931........................................................................................ 

 ........................................................................................31تابستان  6/63 1/61 1/19 9/96 1/99 9/19 1/93 1/93 1/16

 ........................................................................................31پاییز  1/61 9/61 9/16 1/91 9/99 9/11 6/11 9/93 9/19

 ........................................................................................31زمستان  9/61 1/61 1/61 1/91 1/99 6/11 6/11 1/16 9/11

 ........................................................................................31بهار  1/61 3/61 3/16 1/96 1/91 1/11 6/11 1/93 9/11

 ........................................................................................31تابستان  3/61 9/61 1/11 1/96 1/99 1/11 1/93 1/91 1/11

 ........................................................................................31پاییز  1/61 3/61 1/61 3/91 1/99 1/91 3/93 1/93 9/16

 ........................................................................................31زمستان  1/61 3/61 1/61 9/91 1/99 1/11 1/16 9/11 9/11

 ........................................................................................31 بهار 3/61 9/61 1/16 1/96 1/99 1/11 1/93 1/91 1/19

 .................................................................91تابستان 5/59 4/51 5/33 9/35 3/33 1/31 9/41 4/41 1/15

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -مأخذ
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 تفکیک مناطق جغرافیاییساله و بیشتر به 50عیت جم نرخ بیکاری -3-4نمودار 

 
 3-1مبنا: جدول 

  











   تابستان  پاییز  زمستان   بهار  تابستان  پاییز  زمستان   بهار  تابستان 

 

کل کشور نقاط شهری نقاط روستایی

درصد

(درصد)  و مناطق جغرافیایی تفکیک جنسساله و بیشتر به 50نرخ بیکاری جمعیت  -1-3 

 کل کشور نقاط شهری نقاط روستایی
 دوره

 مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن

9/61 1/1 3/1 1/19 1/66 1/69 1/11 1/61 9/61 6931........................................................................................ 

1/1 1/1 1/1 1/19 3/61 9/69 1/63 1/61 6/61 6931........................................................................................ 

3/1 3/1 3/1 1/11 1/66 1/69 3/61 9/61 1/61 6931........................................................................................ 

 ........................................................................................31تابستان  1/66 1/3 1/11 9/69 1/61 1/19 9/1 1/1 3/1

 ........................................................................................31پاییز  3/66 6/61 6/63 1/69 1/61 1/19 6/1 1/1 1/1

 ........................................................................................31زمستان  6/61 1/61 9/63 3/61 1/61 1/11 1/3 3/3 1/3

 ........................................................................................31بهار  6/61 9/61 1/63 1/69 6/66 1/19 3/1 1/1 9/1

 ........................................................................................31تابستان  1/61 9/61 1/63 1/69 9/66 1/19 1/1 9/1 9/1

 ........................................................................................31پاییز  1/66 6/61 1/61 1/69 1/66 1/16 1/1 1/1 1/1

 ........................................................................................31زمستان  6/61 1/61 9/61 9/69 9/66 1/16 1/1 1/1 1/1

 ........................................................................................31 بهار 1/61 1/3 9/61 1/61 3/3 3/11 9/1 6/1 3/1

 .................................................................91تابستان 4/50 6/1 3/51 1/55 4/9 0/33 1/6 3/6 1/5

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -مأخذ
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 تفکیک مناطق جغرافیاییساله به 51-39جمعیت  نرخ بیکاری -3-1نمودار 

 
 

 3-6 مبنا: جدول

 

















   بهار  تابستان پاییز  زمستان   بهار  تابستان پاییز  زمستان   بهار 

  

کل کشور نقاط شهری نقاط روستایی

درصد

(درصد)         و مناطق جغرافیایی    تفکیک جنسساله به 51-39جمعیت  نرخ بیکاری -6-3 

 دوره کل کشور نقاط شهری نقاط روستایی
 مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن

6/11 9/61 3/63 3/91 1/11 6/11 9/91 9/16 3/11 6931........................................................................... 

6/19 1/61 1/61 1/91 1/11 1/11 1/96 1/11 9/11 6931............................................................................. 

9/11 1/61 1/61 3/99 9/19 1/11 1/91 1/16 6/11 6931............................................................... 

 ....................................................................31تابستان  9/19 1/63 1/96 9/11 9/16 3/91 1/61 1/61 1/19

 .........................................................................31پاییز  1/11 6/16 9/91 9/11 9/11 1/99 9/61 3/61 1/11

 ...........................................................31تان زمس 1/11 9/16 1/93 9/11 1/16 1/99 1/16 3/11 3/11

 ........................................................................31بهار  1/11 6/16 1/93 1/13 9/19 1/91 1/61 9/61 1/63

 ............................................................31تابستان  3/19 1/11 9/93 1/11 1/19 1/91 1/61 1/61 6/16

 ........................................................................31پاییز  1/19 1/11 6/91 1/11 1/11 1/91 9/61 3/61 9/61

 .....................................................31زمستان  1/11 6/11 6/91 3/11 1/19 1/96 1/61 1/61 1/19

 ...................................................31 بهار 1/19 1/11 9/91 6/11 9/11 1/93 1/61 1/61 9/16

 ........................................(5)91تابستان  000 000 000 000 000 000 000 000 000

 ساله تغییر یافته است. 61-91ساله به  61-13شورای عالی جوانان ریاست جمهوری دامنه سن جوانی از  61/11/6931مورخ  31/ص/193/611مصوبه شماره  9براساس بند  (6

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -مأخذ
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 اهی ملیحساب
 تعاریف و مفاهیم

 است. بر واردات کاالها و خدمات و خالص مالیات اقتصادی، واردات هایفعالیتکل  مجموع ستانده :عرضه کل

 تانده به سهسی طورکل. بهرندیگیقرار م گرانید استفاده و مورد دشدهیتول ،یخدمات ای یدیتول واحد کیدر  هستند که یکاالها و خدمات :ستانده

 ود.شیم میتقس یبازار ریغ و ستانده یینها یخودمصرف یبرا دشدهیتول ستانده ،یبازار دسته ستانده

 مصرف به استثنایشوند می فرایند تولید، تغییر شکل داده یا مصرف ها در یکداده صورتهب که کاالها و خدماتی ارزش :مصرف واسطه

 .شودمی ثابت ثبت سرمایه مصرف عنوانبه که ثابت هایدارایی

 افزوده، ارزش اضافی ایجادشده در جریان تولید است.ارزش :افزودهارزش

های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشور در یک دوره زمانی محصول ناخالص داخلی، نتیجه نهایی فعالیت :لیمحصول ناخالص داخ

 شود.معین است. محصول ناخالص داخلی به سه روش تولید، هزینه و درآمد محاسبه می

 ایم.ها را به قیمت ثابت نشان دادهی دوره مرجع یا پایه بیان کنیم در این صورت آنهامتیق برحسبی ملی را هاهرگاه اجزاء حساب :قیمت ثابت

 ایم.ها را به قیمت جاری نشان دادهفعلی، بیان کنیم در این صورت آن شدهگزارشهای ملی را به قیمت دوره هرگاه اجزاء حساب :قیمت جاری

 .تغییر ارزش حقیقی تولید ناخالص داخلی در یک دوره زمانی مشخص نسبت به دوره زمانی قبل است :صادیرشد اقت

 ای است.واسطهمجموع تقاضای نهایی و تقاضای  :تقاضای کل

 



 5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران:                                   های ملی                                                                     حساب

 
 

صرف نهایی مؤسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه مجموع مصرف نهایی خانوارها، م :تقاضای نهایی

 .ثابت ناخالص، تحصیل منهای مصرف اشیای گرانبها، تغییر در موجودی انبار و صادرات است

منظور ارضاء به ،نوارهاخصوصی در خدمت خا یرانتفاعیارزش کاالها و خدماتی که خانوارها و مؤسسات غ :های مصرفی نهایی خصوصیههزین

مصرفی خصوصی شامل  یهانهیها منجر به تولید کاالها و خدمات دیگر نگردد. هزنمایند و استفاده از آننیازهای فردی یا جمعی مصرف می

 .خصوصی در خدمت خانوارها است یانتفاع ریهای مصرفی مؤسسات غو هزینه مصرفی خانوارهای کشور هایهزینه

برابر است با پرداخت واحدهای دولتی بابت جبران خدمات کارکنان و خرید )یا تحصیل( کاالها و خدمات  :ی نهایی دولتیهای مصرفههزین

عالوه استهالک اداری منهای فروش کاالها و خدمات تولیدشده توسط واحدهای دولتی به بخش خصوصی و مؤسسات اقتصادی به یمصرف شدن

 .های ثابتسرمایه

 یدوره حسابدار کیدر طول  دکنندهیتول کیثابت  یهاییدارا یواگذار ایفروش  یمنها لیارزش کل تحص :بت ناخالصتشکیل سرمایه ثا

 ی است.واحد نهاد یدیتول تیاز فعال یناش دشدهیتول یهاییشده به دارابعالوه ارزش اضافه

 آید.یخدمات به دست م کاالها و از تفاوت کل صادرات و واردات ،خدمات رات کاالها وخالص صاد کاالها و خدمات: خالص صادرات

موجود  یشده بر کاالها وارد عاتیشده از انبار و ضاخارج یارزش کل کاالها یشده به انبار منها وارد یارزش کل کاالها :رموجودی انباتغییر 

 ی است.در انبار، در طول دوره حسابدار

متناسب در مقدار مجموعه مشخصی از کاالها و خدمات بین دو دوره زمانی  اخصی است که نشان دهنده میانگین تغییراتش :شاخص مقدار

های دیگر با هدف مشخص گیرد و ارزش شاخص در دورهرا می 611پایه و جاری است. معموال شاخص مقدار در یک دوره پایه انتخابی ارزش 

 شود.درصد تغییرات مقادیر در مقایسه با دوره زمانی پایه در نظر گرفته میکردن میانگین 

 تگزیده اطالعا

  های اقتصادی، محصول ناخالص داخلی و محصول افزوده رشته فعالیتجمع ارزش  6931براساس محاسبات ملی مرکز آمار ایران، در فصل زمستان

میلیارد ریال بوده است. در این فصل سهم ارزش  1116111و  1111319، 1111169ب های جاری( به ترتیناخالص داخلی بدون نفت )به قیمت

 درصد بوده است. 3/99و  3/1، 1/93های جاری به ترتیب های صنعت، کشاورزی و خدمات از محصول ناخالص داخلی به قیمتافزوده بخش

 ( به ترتیب 6931ثابت سال  ل ناخالص داخلی بدون نفت )به قیمتهای اقتصادی، محصول ناخالص داخلی و محصوافزوده رشته فعالیت جمع ارزش

درصد  -6/9و  -9/1،  -3/1میلیارد ریال بوده است که رشد آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب  6996111و  6161119، 6161199

 بوده است.

 

 

  



 های ملیحساب                                                                                                         5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 
 

  

 ی های جارهای اقتصادی به قیمترشته فعالیت افزودهارزش -3-5 (میلیارد ریال)

های فعالیت

 مالی و بیمه

حمل و نقل، 

انبارداری، پست، 

اطالعات و 

 ارتباطات

عمده و 

فروشی، خرده

های فعالیت

خدماتی مربوط به 

 تأمین جا و غذا

 ساختمان

تأمین آب، 

برق و گاز 

 طبیعی

 صنعت

 معدن

رزیکشاو ماهیگیری  دوره 
 سایر معادن

استخراج نفت و 

 گاز طبیعی

916169 6931111 6191116 169313 113119 1916316 11191 6111136 11193 6619691 6931............. 

911311 6116196 1131161 119119 393131 1331913 11131 1991616 11111 6911111 6931............. 

111919 1611111 1316969 199916 6911316 9191693 699113 9113191 691191 6131361 6931............. 

 ...31تابستان  999139 1916 191193 11111 131191 113119 611111 191391 911169 611616

 .........31پاییز  999111 11619 111116 11933 111169 191996 696111 193939 911631 611199

 ...31زمستان  111191 99111 111111 19136 116199 111131 611996 199631 961113 619111

 ..........31بهار  116111 69169 311136 11136 111111 913111 611113 119911 913911 661191

 ...31تابستان  111911 69911 6111139 96919 6196119 963193 111111 111111 166169 693111

 ........31پاییز  113119 19111 6161191 91691 6161139 119961 631191 131111 191911 691133

 .31زمستان  919193 13119 6191361 91111 6969191 193111 119119 111116 191136 611931

 .......31بهار  111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

 ...91ابستانت 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

           

محصول ناخالص داخلی به 

بازار قیمت بر  خالص مالیات 

 واردات

جمع 

 افزودهارزش

 هارشته فعالیت

سایر خدمات عمومی، 

 اجتماعی، شخصی و خانگی

اداره و امور عمومی و خدمات 

ای هشهری، آموزش، فعالیت

مربوط به سالمت انسان و 

 مددکاری اجتماعی

مستغالت کرایه و 

خدمات کسب و کار و 

 دامپزشکی

 دوره

 با نفت بدون نفت

61969163 69611166 611913 69331116 691611 6119191 6113919 6931............. 

69169131 61311196 36111 61116199 611111 6319911 1619919 6931............. 

11169111 19139111 11619 19111116 161669 1913111 1191619 6931............. 

 ...31تابستان  119919 911191 11991 9631636 1111 9119119 9111399

 .........31پاییز  119116 911911 91111 9931363 99111 9991111 9116191

 ...31زمستان  119666 111911 96991 9931196 11916 9116661 9111191

 ..........31بهار  111111 139611 93196 1111631 61113 1191111 9111361

 ...31تابستان  119111 161191 11111 1391131 61199 1391199 9113191

 ......31پاییز  131111 119139 19911 1111111 -9193 1111319 1191119

 .31زمستان  193161 191911 19161 1111169 11616 1111319 1116111

 .....31بهار  111 111 111 111 111 111 111

 ..91تابستان 000 000 000 000 000 000 000

 های اقتصادی. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -مأخذ



 5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران:                                   های ملی                                                                     حساب

 
 

  

(درصد)   ی   های جارداخلی به قیمتهای اقتصادی از محصول ناخالص رشته فعالیت افزودهسهم ارزش -3-3 

های فعالیت

 مالی و بیمه

حمل و نقل، 

انبارداری، پست، 

اطالعات و 

 ارتباطات

فروشی، عمده و خرده

های خدماتی فعالیت

مربوط به تأمین جا و 

 غذا

 ساختمان

تأمین آب، 

برق و گاز 

 طبیعی

 صنعت

 معدن

سایر  دوره کشاورزی ماهیگیری

عادنم  

استخراج نفت و گاز 

 طبیعی

1/1 3/3 9/61 1/9 1/1 1/61 1/1 1/61 1/1 9/1 6931............. 

1/1 9/3 9/61 1/9 1/1 1/61 1/1 9/69 1/1 1/1 6931............. 

9/1 1/1 1/61 1/9 1/1 1/61 1/1 1/61 1/1 9/1 6931............. 

 ...31تابستان  9/61 1/1 3/61 1/1 1/61 1/1 1/9 3/61 1/3 1/1

 .........31پاییز  1/3 1/1 3/69 1/1 9/61 1/1 1/9 1/61 6/3 9/1

 ...31زمستان  1/9 1/1 1/61 1/1 1/61 9/1 1/9 3/66 1/3 1/1

 ..........31بهار  1/1 9/1 9/63 1/1 9/61 6/1 9/9 1/66 1/1 9/1

 ...31تابستان  3/1 1/1 1/61 1/1 9/61 9/1 1/9 3/66 1/1 1/1

 ........31پاییز  6/61 1/1 1/61 1/1 9/63 9/9 6/9 1/61 1/1 6/1

 .31زمستان  1/1 1/1 1/61 1/1 1/11 1/1 1/9 1/61 6/3 9/1

 .......31بهار  111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

 ..91تابستان 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

 

 یمتمحصول ناخالص داخلی به ق

 بازار
بر واردات خالص مالیات  

جمع 

 افزودهارزش

هارشته فعالیت  

سایر خدمات عمومی، 

اجتماعی، شخصی و 

 خانگی

اداره و امور عمومی و خدمات 

های مربوط شهری، آموزش، فعالیت

به سالمت انسان و مددکاری 

 اجتماعی

ت کرایه و خدمات مستغال

 کسب و کار و دامپزشکی
 دوره

 با نفت بدون نفت

9/11 1/611 1/1 1/33 6/6 1/66 9/69 6931............. 

1/11 1/611 1/1 1/33 6/6 1/66 1/61 6931............. 

9/11 1/611 9/1 1/33 3/1 1/61 9/66 6931............. 

 ...31تابستان  1/61 1/66 1/6 3/33 6/1 1/611 6/11

 .........31پاییز  1/61 1/66 3/1 1/33 1/1 1/611 6/11

 ...31زمستان  1/61 1/66 3/1 1/31 1/6 1/611 1/19

 ..........31بهار  1/61 1/66 1/6 1/33 1/1 1/611 1/11

 ...31تابستان  1/66 9/61 1/6 1/33 1/1 1/611 1/11

 ........31پاییز  6/66 1/61 3/1 6/611 -6/1 1/611 1/19

 .31زمستان  1/61 6/3 1/1 9/33 1/1 1/611 1/11

 .......31بهار  111 111 111 111 111 111 111

 91تابستان  000 000 000 000 000 000 000

  های اقتصادی. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -مأخذ
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(میلیارد ریال)  های جاریی هزینه نهائی به قیمتتفکیک اجزامحصول ناخالص داخلی کشور به -3-3 

محصول ناخالص داخلی 

بازار( )به قیمت  

تغییر موجودی انبار و 

 اشتباهات آماری

واردات کاالها و 

 خدمات

صادرات کاالها و 

 خدمات

خالص صادرات 

 کاالها و خدمات

تشکیل سرمایه ثابت 

 ناخالص
های مصرفیهزینه  

 دوره

آالتماشین ساختمان  خصوصی دولتی 

69611166 6199311 6311119 9161161 6113113 6661166 6119131 1611933 1111199 6931............. 

61311196 1911161 1119991 9111119 6619111 6911331 6169199 1111911 1199119 6931............. 

19139111 9911111 1113199 1111111 9111111 6111161 6111116 9961919 61611311 6931............. 

 ...31تابستان  1193111 116111 131311 911119 161611 111131 161991 191116 9119119

 .........31پاییز  1111311 116111 133111 119919 911191 399111 191111 191166 9991111

 ...31زمستان  1161633 116111 919111 919119 911119 6611919 113916 191611 9116661

 ..........31بهار  1616619 111111 999131 911111 111696 6991613 111161 119131 1191111

 ...31تابستان  1911919 111111 911919 936191 161111 6911931 119111 6131139 1391199

 ........31پاییز  1131161 111111 991319 911999 161161 6611313 119131 6991916 1111319

 .31زمستان  1311111 111111 936913 116111 6691131 6191191 133996 6611631 1111319

 .......31بهار  111 111 111 111 111 111 111 111 111

 ...91تابستان 000 000 000 000 000 000 000 000 000

 های اقتصادی.ابمرکز آمار ایران، دفتر حس -مأخذ
 

(درصد)  های جاریسهم اجزای هزینه نهایی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت -4-3 

محصول ناخالص داخلی 

بازار( )به قیمت  

تغییر موجودی انبار و 

 اشتباهات آماری

واردات کاالها و 

 خدمات

کاالها و صادرات 

 خدمات

خالص صادرات 

 کاالها و خدمات

تشکیل سرمایه ثابت 

 ناخالص

های هزینه

 دوره مصرفی

آالتماشین ساختمان  خصوصی دولتی 

1/611 1/66 6/69 9/16 9/1 3/1 1/1 9/61 9/11 6931............. 

1/611 1/69 3/69 3/16 1/1 1/1 1/1 9/61 1/91 6931............. 

1/611 1/61 1/61 6/19 1/61 1/1 3/1 1/69 1/96 6931............. 

 ...31تابستان  1/91 1/61 6/1 1/1 1/1 1/63 1/69 1/61 1/611

 .........31پاییز  9/91 1/69 1/1 9/1 1/1 9/16 1/69 3/61 1/611

 ...31زمستان  1/91 9/69 6/1 1/1 1/61 1/11 1/61 3/66 1/611

 ..........31بهار  9/99 9/61 1/1 6/1 6/69 1/11 9/69 1/69 1/611

 ...31تابستان  1/91 3/69 1/1 9/1 6/61 6/19 1/66 9/61 1/611

 ..........31پاییز  1/96 1/69 6/1 1/1 9/1 1/61 1/61 6/19 1/611

 .....31زمستان  3/96 1/66 1/1 1/1 1/61 1/19 1/1 1/61 1/611

 ...........31بهار  111 111 111 111 111 111 111 111 111

 ...91تابستان 000 000 000 000 000 000 000 000 000

 های اقتصادی.مرکز آمار ایران، دفتر حساب -مأخذ

 



 5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران:                                   های ملی                                                                     حساب

 
 

 95های جاری: زمستان های اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمتسهم ارزش افزوده رشته فعالیت -3-5نمودار 

 

 
 

 3-3مبنا: جدول 

 

 

 

 های جاریی از محصول ناخالص داخلی به قیمتسهم اجزای هزینه نهای -3-3نمودار 

 
 3-4مبنا: جدول 

  

کشاورزی

6%

صنعت

10%

خدمات

44%













   زمستان    بهار   تابستان پاییز   زمستان    بهار  تابستان پاییز  زمستان  

  

هزینه مصرف نهایی خصوصی هزینه مصرف نهایی دولت

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  خالص صادرات کاالها و خدمات 

تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری 

درصد



 های ملیحساب                                                                                                         5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 
 

 

  5390های ثابت سال های اقتصادی به قیمترشته فعالیت افزودهارزش -3-1  (میلیارد ریال)

های فعالیت

 مالی و بیمه

حمل و نقل، 

انبارداری، 

پست، 

اطالعات و 

 ارتباطات

عمده و 

فروشی، خرده

های فعالیت

خدماتی مربوط به 

 تأمین جا و غذا

 ساختمان

تأمین آب، 

برق و گاز 

 طبیعی

 صنعت

 معدن

سایر  دوره کشاورزی ماهیگیری

 معادن

استخراج نفت و 

 گاز طبیعی

619391 119366 111931 111369 119931 136119 39916 6131191 11199 916916 6931...............................  

116361 119991 311699 169111 119111 319116 31391 6116991  11111 911611 6931...............................  

631111 199611 111911 119391 931961 119161 31111 6931119 91191  961199 6931...............................  

91191 611111 199391 16961 613111 111311 19119 963111 .....................31تابستان  693991 1139   

...........................31پاییز  699111 1161 911391 19916 113331 611111 99111 199311 613116 93311  

11933 616191 191199 11136 693111 199191 .....................31زمستان  11161 1119 916119 19116   

............................31بهار  11119 9911 961111 19911 163331 611161 11111 161911 619111 93669  

..................31تابستان  699611 1191 911191 19196 111111 669131 11969 199111 616191 91113  

99193 611911 ......................31پاییز  691613 1991 111119 19116 113913 661911 99111 169139   

16611 616191 111396 19111 693199 169119 19113 111161 ....................31زمستان  11691 61611   

............................13بهار  111 111 111 111 111 111 111 111 111 111  

................91تابستان 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  

           

محصول ناخالص داخلی به 

بازار قیمت بر  خالص مالیات 

  واردات

جمع 

 افزودهارزش

هافعالیترشته  

سایر خدمات عمومی، 

اجتماعی، شخصی و 

 خانگی

اداره و امور عمومی و خدمات 

های شهری، آموزش، فعالیت

ت انسان و مربوط به سالم

 مددکاری اجتماعی

مستغالت کرایه و 

خدمات کسب و کار و 

 دامپزشکی

 دوره

 با نفت بدون نفت

1161993 1169131 91661 1611113 11191 113199 391961 6931................................... 

1119163 1931119 19166 1911119 11961 161131 6161611 6931................................... 

1199111 1691111 61191- 1699119 11163 113999 6111331 6931................................... 

 .........................31تابستان  193193 111991 63999 6311191 91 6311111 6111161

 ...............................31ز پایی 119199 116161 69131 6111196 61111 6311113 6939313

 .........................31زمستان  111969 111611 69191 6113911 69911 6119111 6931639

 ................................31بهار  111619 166191 61111 6111113 -6139 6119191 6911111

 .........................31تابستان  111113 161161 63631 6313111 -9619 6311911 6919661

 ..............................31پاییز  119139 169111 61913 6139611 -61111 6119911 6961161

 .......................31زمستان  119396 161113 61939 6161199 9313 6161119 6996111

............................13بهار  111 111 111 111 111 111 111  

 ..................91تابستان 000 000 000 000 000 000 000

 های اقتصادی. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -مأخذ



 5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران:                                   های ملی                                                                     حساب

 
 

  

  5390های ثابت سال های اقتصادی به قیمترشته فعالیت افزودهرشد ارزش -3-6 )درصد(

های فعالیت

یمهمالی و ب  

حمل و نقل، 

انبارداری، 

پست، اطالعات 

 و ارتباطات

فروشی، عمده و خرده

های خدماتی فعالیت

مربوط به تأمین جا و 

 غذا

 ساختمان

تأمین آب، 

برق و گاز 

 طبیعی

 صنعت

 معدن

سایر  دوره کشاورزی ماهیگیری

 معادن

استخراج نفت و گاز 

 طبیعی

1/61 9/61 9/9 3/61- 9/99 1/1 1/1- 1/91 1/3 1/9 6931............. 

1/3 9/1 1/9 1/9 1/1 1/9 1/1 1/6 6/1- 6/6 6931............. 

1/9- 1/6 1/1- 1/9- 1/1- 1/1- 1/1 3/69- 6/61 9/1- 6931............. 

 ...31تابستان  -1/1 -1/1 1/9 1/6 9/1 1/11 1/9 1/9 1/1 1/1

 .........31پاییز  1/6 9/6 1/6 1/1 1/9 -1/1 1/1 9/1 1/3 6/1

 ...31زمستان  1/1 -6/9 -1/9 1/9 9/1 -6/1 -1/6 1/9 1/1 6/69

 ..........31بهار  -1/6 9/61 1/6 1/1 -6/6 3/6 -1/6 1/1 3/9 6/1

 ...31تابستان  -1/9 9/16 1/1 9/9 -1/9 -9/66 -1/1 -9/9 1/9 1/1

 ......31پاییز  -1/1 9/69 -1/99 -9/6 -3/1 -1/69 -9/9 -1/1 -1/1 -9/61

 .31زمستان  -1/1 6/61 -1/11 -9/6 -1/61 1/1 -1/9 -3/61 1/1 -9/3

 .......31بهار  111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

 ....91تابستان 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

           

محصول ناخالص داخلی به 

بازار قیمت بر  خالص مالیات 

 واردات

 افزودهجمع ارزش

هافعالیترشته  

سایر خدمات عمومی، 

اجتماعی، شخصی و 

 خانگی

اداره و امور عمومی و خدمات 

های شهری، آموزش، فعالیت

مربوط به سالمت انسان و 

 مددکاری اجتماعی

و خدمات  مستغالت کرایه

 کسب و کار و دامپزشکی
 دوره

 با نفت بدون نفت

3/1 6/61 - 1/66 1/9 6/1 1/9 6931............. 

1/9 3/9 - 1/9 1/1 9/1 1/1 6931............. 

9/1- 3/9- - 9/9- 1/9 9/1 3/1 6931............. 

 ...31تابستان  1/1 9/1 3/1 1/1 - 1/1 1/1

 .........31پاییز  1/1 1/1 9/1 1/9 - 1/9 6/9

 ...31زمستان  1/9 1/1 6/69 1/6 - 9/6 3/1

 ..........31بهار  9/1 1/9 3/6 1/6 - 1/6 1/6

 ...31تابستان  1/1 1/9 -1/6 -1/1 - -1/6 -1/6

 .........31پاییز  -1/1 1/1 9/66 -9/61 - -9/66 -9/1

 ....31زمستان  -1/6 1/1 6/1 -3/1 - -9/1 -6/9

 .........31بهار  111 111 111 111 111 111 111

 ..91تابستان  000 000 000 000 000 000 000

 های اقتصادی. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -مأخذ



 های ملیحساب                                                                                                         5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 
 

 

 

 5390های ثابت سال تفکیک اجزای هزینه نهائی به قیمتمحصول ناخالص داخلی کشور به -3-5 (میلیارد ریال)

محصول ناخالص داخلی 

بازار( )به قیمت  

تغییر موجودی انبار و 

 اشتباهات آماری

واردات کاالها و 

 خدمات

صادرات کاالها و 

 خدمات

خالص صادرات 

 کاالها و خدمات

تشکیل سرمایه ثابت 

 ناخالص
های مصرفیهزینه  

 دوره

آالتماشین ساختمان  خصوصی دولتی 

1169131 911316 191911 1993111 6136111 199111 111113 319399 9111191 6931................ 

1931119 111111 111119 1113191 6191931 111113 119111 316113 9111116 6931................ 

1691111 911169 911361 6311339 6111119 111369 911113 6161631 9616111 6931................. 

 .......31تابستان  111993 191131 611111 611999 911611 113191 619911 691111 6311111

 .............31پاییز  139191 191131 611119 669991 913191 111113 616111 191111 6311113

 .......31زمستان  196113 191131 699111 691111 913931 113391 611991 31116 6119111

 ..............31بهار  166619 119193 691191 613136 993916 131199 611119 11119 6119191

 .......31تابستان  116191 119193 611116 699111 936911 111116 19111 11619 6311911

 .............31پاییز  191196 119193 661131 661111 131616 919116 31911 611111 6119911

 .......31زمستان  131111 119193 666911 691111 911111 961111 19911 11131 6161119

 ..........31بهار  111 111 111 111 111 111 111 111 111

 ..91تابستان  000 000 000 000 000 000 000 000 000

 های اقتصادی. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -مأخذ

 5390های ثابت سال رشد محصول ناخالص داخلی کشور و اجزای نهائی به قیمت -3-1  (درصد)

داخلی  محصول ناخالص

بازار( )به قیمت  

تغییر موجودی انبار و 

 اشتباهات آماری

واردات کاالها و 

 خدمات

صادرات کاالها و 

 خدمات

خالص صادرات 

 کاالها و خدمات

تشکیل سرمایه ثابت 

 ناخالص
های مصرفیهزینه  

 دوره

آالتماشین ساختمان  خصوصی دولتی 

6/61 6/61- 1/1 1/16 1/11 3/61- 1/6 9/9 9/9 6931................ 

3/9 3/11 9/69 1/9- 1/1- 1/9 1/9 1/1 1/1 6931................. 

3/9- 1/91- 9/91- 1/69- 6/9- 1/9- 3/1- 1/9 1/1- 6931................ 

 .......31تابستان  1/1 1/1 3/1 1/9 9/1 1/1 3/3 1/1 1/1

 .............31پاییز  1/1 1/1 1/1 1/1 -9/61 -3/61 3/9 1/13 1/9

 .......31زمستان  1/1 1/1 1/9 -1/1 -1/3 -9/1 1/11 1/6 9/6

 .............31بهار  6/9 1/9 1/6 -6/6 3/1 3/1 1/1 -1/91 1/6

 .......31تابستان  -1/1 1/9 -1/1 -1/1 1/1 -1/1 -1/96 -1/99 -1/6

 ...........31پاییز  -1/1 1/9 -3/1 -9/9 -1/19 -1/91 -1/91 -1/91 -9/66

 .......31زمستان  -9/1 1/9 -9/61 -1/9 -1/61 -9/91 -9/11 -1/91 -9/1

 ...  ..........31بهار  111 111 111 111 111 111 111 111 111

 ...91تابستان  000 000 000 000 000 000 000 000 000

 های اقتصادی. ر حسابمرکز آمار ایران، دفت -مأخذ



 5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران:                                   های ملی                                                                     حساب

 
 

 5390های ثابت سال های اقتصادی به قیمترشد ارزش افزوده رشته فعالیت -3-3نمودار 

 
 3-6مبنا: جدول 

 

 

 5390های ثابت سال رشد اجزای هزینه نهایی به قیمت -3-4نمودار 

 

 
 3-1مبنا: جدول 

  

-
-
-
-
-








   زمستان   بهار  تابستان  پاییز  زمستان   بهار  تابستان  پاییز  زمستان

 

کشاورزی صنعت خدمات

درصد

5391

-

-













   زمستان   بهار  تابستان  پاییز  زمستان   بهار  تابستان  پاییز  زمستان  

  

هزینه مصرف نهایی خصوصی هزینه مصرف نهایی دولت  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  خالص صادرات کاالها و خدمات 

درصد



 های ملیحساب                                                                                                         5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 
 

 معدن )بجز استخراج نفت و گاز طبیعی( صنعت کشاورزی دوره

6931............................................................ 1/619 1/39 9/39 

6931............................................................ 3/611 1/31 1/31 

6931............................................................ 1/619 9/36 1/31 

 6/31 3/31 1/696 ................................................31تابستان 

 9/31 9/31 1/691 ........................................................31پاییز 

 1/31 6/619 3/16 ...............................................31زمستان 

 9/31 1/39 1/19 .......................................................31بهار 

 1/33 1/39 9/691 ................................................31تابستان 

 9/31 1/11 6/691 .......................................................31پاییز 

 6/31 1/31 1/16 ................................................31زمستان 

 111 111 111 ........................................................31 بهار

 000 000 000 .....................................91تابستان 

 ی اقتصادی. هامرکز آمار ایران، دفتر حساب -مأخذ

 

 معدن )بجز استخراج نفت و گاز طبیعی( صنعت کشاورزی دوره

6931............................................................ 6/9 1/1 1/1- 

6931............................................................ 6/6 1/9 1/1 

6931............................................................ 1/1- 1/1- 1/1 

 1/6 1/1 -1/1 ................................................31تابستان 

 1/9 3/9 1/6 .......................................................31پاییز 

 6/1 1/1 1/1 ................................................31زمستان 

 3/6 -1/6 -1/6 .....................................................31بهار 

 1/9 -1/9 -6/9 .................................................31تابستان 

 -1/6 -1/3 -1/1 .....................................................31پاییز 

 -1/6 -1/61 -1/1 .................................................31زمستان 

 111 111 111 ........................................................31 بهار

 000 000  000 .....................................91تابستان 

 های اقتصادی. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -مأخذ

  

  (5390=500) های اقتصادی منتخبتولید رشته فعالیت شاخص مقدار -9-3

 )درصد( (5390=500) های اقتصادی منتخب نسبت به دوره مشابه سال قبلتولید رشته فعالیت رشد شاخص مقدار -50-3



 5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران:                                   های ملی                                                                     حساب

 
 

 شاخص مقدارتولید بخش کشاورزی و رشد آن نسبت به دوره مشابه سال قبل -3-1نمودار 

 

 تولید بخش صنعت و رشد آن نسبت به دوره مشابه سال قبل شاخص مقدار -3-6نمودار 

 

 جز استخراج نفت و گاز طبیعی( و رشد آن نسبت به دوره مشابه سال قبلتولید بخش معدن )به شاخص مقدار -3-5دار نمو

 
 3-50و  3-9مبنا: جدول 

-
-
-
-
-




















   زمستان   بهار  تابستان پاییز  زمستان   بهار  تابستان پاییز  زمستان  

  

(محور سمت چپ)شاخص مقدار تولید  (محور سمت راست)رشد نسبت دوره مشابه سال قبل 

درصد

-

-

-





















   زمستان   بهار  تابستان پاییز  زمستان   بهار  تابستان پاییز  زمستان  

  

(محور سمت چپ)شاخص مقدار تولید  (محور سمت راست)رشد نسبت دوره مشابه سال قبل 

درصد

-
-
-

















   زمستان   بهار  تابستان پاییز  زمستان   بهار  تابستان پاییز  زمستان  

  
(محور سمت چپ)شاخص مقدار تولید  (محور سمت راست)رشد نسبت دوره مشابه سال قبل 

درصد



 

 

4 

اهروند قیمت  
 تعاریف و مفاهیم

 ن )از نظر فیزیکی( از همان کاال یا خدمت است.ارزش پولی رایج یک واحد از محصوالت )کاال یا خدمت( معین در مقابل یک مقدار معی :قیمت

تواند از طریق مبادله در بازار، از ها میها تقاضا و امکان ایجاد حق مالکیت، وجود دارد و مالکیت آناشیایی فیزیکی هستند که برای آن کاالها:

 یشک واحشد نهشادی بشه واحد نهشادی دیگر منتقل شود.

یرد. خدمات دارای موجودیت مستقلی نیستند که امکان ایجاد گها بر اساس سفارش انجام میتند که تولید آنهای ناهمگنی هسستانده خدمات:

 گیرد.میزمان صورت ها جدا نیست و این دو فرایند همفروش خدمات از تولید آن و ها وجود داشته باشد. خریدحق مالکیت بر آن

گونه تغییر شکل توسط خانوارها، روند و بدون هیچکاالها و خدمات نهایی که برای تولید کاالهای دیگر به کار نمی: کاالها و خدمات مصرفی

 رسند.انتفاعی در خدمت خانوارها یا واحدهای دولتی به مصرف نهایی می مؤسسات غیر

معیار سنجش تغییرات قیمت تعداد معین و ثابتی از کاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به  :شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی

 شود.شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی نامیده می ،سال پایه

 است. 611شود و عدد شاخص در آن سال برابر سنجیده میسال معین و ثابتی است که درصد تغییرات شاخص، نسبت به آن  :سال پایه

 گشروه ده را به جامعه و سپس مرتب مصشرفشی هزینه کشاالهششا و خشدمشات میزان را بر اساس کنندهمصرف جامعه هشزینه :ایهزینه دهـک

مند.نامی دهک را یک کند که هر قسمتمشی تقسیشم مسشاوی



 8931گزارش فصلی اقتصاد ایران: تابستان                                                ها                                                                                  روند قیمت

 

های دولتی و غیر دولتی صششرف ارزش ریالی کاالها و یا خدماتی اسششت که توسششط خانوار برای خود، خانوارهای دیگر، سششازمان  : خانوار هزینه

در هزینه خانوار منظور  انداز، وام، بازپرداخت وام و پرداخت برای سایر معامالت مالیششود و شامل دو دسته مصرفی و غیر مصرفی است. پس می

 شود.نمی

بر  یاتکند. این قیمت، مالمبلغی که تولیدکننده به ازای فروش یک واحد از کاال یا خدمت تولیدشده از خریدار دریافت می :تولیدکننده قیمت

اند طور مجزا فاکتور شدهو نقلی که بههای بیمه و حمل کنندگان و همچنین هزینهفروشی عرضهفروشی یا خردهسود ناخالص عمده ،افزودهارزش

صوالت قابل کسر بر مح عالوه هر نوع مالیات غیردیگر قیمت تولیدکننده برای محصشول عبارت است از قیمت پایه به  عبارتگیرد. بهرا در برنمی

 شود.شود منهای هر نوع یارانه که توسط تولیدکننده بر محصوالت دریافت میمیتولیدکننده پرداخت که توسط 

ــاخص بهای تولیدکننده های مختلف اقتصشششادی مانند کششششاورزی، ماهیگیری، ها را از دیدگاه تولیدکننده، در بخشروند تغییرات قیمت :ش

 دهد.مات نشان میصنعت، معدن و خد

 تعداد معین و ثابتی از کاالها و خدمات در طول یک دوره مشخص نسبت به دوره مرجع )دوره پایه شاخص( است. درصد تغییر قیمت :نرخ تورم

 پردازد.ره( به موجر میبها، عوض معینی است که مستأجر در قبال تصرف مورد اجاره )عین مستاجاجاره بها:اجاره

 گزیده اطالعات
  دهد را نشششان می 1/611رقم ( 6931شششاخص قیمت کاالها و خدمات مصششرفی کل کشششور )بر مبنای سششال    6931 تابسششتاندر فصششل

درصد بوده است.  1/91ص اخنسبت به دوازده ماه مشابه قبل برای این ش 6931 شهریوردوازده ماه منتهی به  که درصشد تغییرات طوریبه

 است. رصد بودهد 9/91 صد و برای خانوارهای روستاییرد 3/96 برای خانوارهای شهری همچنین در این فصل نرخ تورم

 درصد بوده است. 9/99و 1/19ب یبه ترت« خوراکی و خدمات کاالهای غیر»و « ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی»های گروه نرخ تورم 

   دوازده ماه منتهی به  که درصششد تغییراتطوریبهدهد را نشششان می 1/911( رقم 6931شششاخص کل قیمت تولیدکننده )بر مبنای سششال

درصد باالترین  1/11 باصنعت  درصد بوده است. در این فصل گروه 3/13نسبت به دوازده ماه مشابه قبل برای این شاخص 6931 شهریور

 است. را داشته نرخ تورم

   هزار  691119و  91191کل کشور و شهر تهران به ترتیب برابر با  مربع زیربنای مسکونی در فروش یک متر متوسط قیمتدر این فصشل

ماهانه  همچنین متوسط مبلغ اجاره درصد رشد داشته است. 6/11و  1/19ریال بوده اسشت که نسشبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب   

و  691166عالوه سششه درصششد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسششکونی در کل کشششور و شششهر تهران به ترتیب برابر  به

 شته است.درصد رشد دا 1/96و  3/19ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب  991911



 هاروند قیمت                                                                                                           5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 

  

   (5391=500)ی های اصلی و مناطق جغرافیایتفکیک گروهبه کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت -5-4 

 کل کشور شهری روستایی

کاالهای غیر  دوره

خوراکی و 

 خدمات

ها، خوراکی

ها و آشامیدنی

 دخانیات

 کل

کاالهای 

غیر 

کی و خورا

 خدمات

ها، خوراکی

ها و آشامیدنی

 دخانیات

 کل

کاالهای غیر 

خوراکی و 

 خدمات

ها، خوراکی

ها و آشامیدنی

 دخانیات

 کل

1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 6931........................................................... 

3/611 1/666 1/611 1/611 9/661 6/611 1/611 1/661 1/611 6931.......................................................... 

1/691 9/619 9/693 1/691 9/611 3/691 1/691 1/611 9/691 6931.......................................................... 

 ..................................................31تابستان  3/611 9/661 1/611 1/611 1/661 1/611 1/611 1/613 6/611

 ........................................................31پاییز  1/613 1/661 1/611 9/613 9/661 9/611 1/613 1/666 1/611

 ................................................31زمستان  6/666 1/661 1/613 6/666 1/661 1/613 1/666 1/669 3/611

 .........................................................31بهار  9/669 1/611 1/661 9/669 1/616 6/661 1/669 3/663 1/666

 ...............................................31تابستان  3/611 6/693 1/619 1/611 1/693 3/619 6/611 1/691 1/616

 ......................................................31پاییز  3/691 3/611 1/691 9/691 9/613 1/691 1/616 1/611 1/691

 .................................................31زمستان  6/613 6/636 6/691 1/611 3/636 1/691 3/619 9/611 1/691

 .............................................................31 بهار 6/619 9/161 6/611 1/616 1/161 6/611 1/616 1/161 9/611

 ......................................91تابستان 5/510 5/351 1/566 6/559 9/359 3/566 9/516 3/354 0/569
  ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -مأخذ

 

 های اصلی و مناطق جغرافیاییتفکیک گروهبه کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت درصد تغییرات -4-3 )درصد(

 کل کشور شهری روستایی

کاالهای غیر  دوره

خوراکی و 

 خدمات

ها، خوراکی

ها و آشامیدنی

نیاتدخا  

 کل

کاالهای غیر 

خوراکی و 

 خدمات

ها، خوراکی

ها و آشامیدنی

 دخانیات

 کل

کاالهای غیر 

خوراکی و 

 خدمات

ها، خوراکی

ها و آشامیدنی

 دخانیات

 کل

1/1 9/1 1/1 9/1 1/1 1/1 1/1 1/1 3/1 6931........................................................... 

3/1 1/66 1/1 1/1 9/61 6/1 1/1 1/61 1/1 6931......................................................... 

1/16 9/91 6/11 1/11 9/91 1/11 9/11 1/91 3/11 6931......................................................... 

 ................................................31تابستان  9/1 9/66 3/1 6/1 9/66 1/1 3/1 1/66 1/1

 .......................................................31پاییز  1/1 9/61 9/1 1/1 1/61 9/1 1/3 9/61 1/1

 .................................................31زمستان  1/1 1/61 1/1 6/1 9/61 1/1 1/1 1/66 3/1

 .........................................................31بهار  1/1 1/61 9/1 1/1 1/61 9/1 3/1 1/3 1/1

 ..................................................31تابستان  9/66 9/69 6/61 9/66 1/69 9/61 1/61 9/69 3/1

 ........................................................31پاییز  1/61 6/19 1/61 1/61 9/19 1/61 1/61 9/19 9/69

 ..................................................31زمستان  3/11 1/91 9/11 1/11 9/91 1/11 6/11 9/91 1/16

 .............................................................31 بهار 1/91 9/11 6/91 3/91 1/11 1/91 1/96 1/11 1/91

 ......................................91تابستان 5/43 1/63 4/34 9/45 5/63 5/34 4/45 5/63 1/36
  ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -مأخذ



  5391 تابستاناد ایران: گزارش فصلی اقتص                                       ها                                                                       روند قیمت


 

 دوره

 دهک پنجم دهک چهارم دهک سوم دهک دوم دهک اول

 کل

ها، خوراکی

ها و آشامیدنی

 دخانیات

کاالهای 

غیر 

خوراکی و 

 خدمات

 کل

ها، خوراکی

ها و آشامیدنی

 دخانیات

کاالهای 

غیر 

خوراکی و 

 خدمات

 کل

ها، خوراکی

ها و آشامیدنی

 دخانیات

الهای کا

غیر 

خوراکی و 

 خدمات

 کل

ها، خوراکی

ها و آشامیدنی

 دخانیات

کاالهای 

غیر 

خوراکی و 

 خدمات

 کل

ها، خوراکی

ها و آشامیدنی

 دخانیات

کاالهای 

غیر 

خوراکی و 

 خدمات

6931.............. 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 

6931............. 1/613 9/666 1/611 3/611 1/666 6/611 1/611 1/666 1/611 1/611 3/666 3/611 1/611 1/661 3/611 

6931............. 1/691 6/611 9/611 1/691 1/611 1/611 9/691 9/619 1/613 9/691 3/619 1/613 6/691 9/619 1/613 

 1/611 1/661 9/611 3/611 6/661 9/611 1/611 1/661 1/611 6/611 1/613 1/611 1/611 1/613 1/611 ....31تابستان 

 1/611 3/666 1/613 3/611 1/666 3/613 1/613 9/666 3/613 1/613 6/666 1/661 1/613 1/661 1/661 ..........31پاییز 

 9/613 9/661 1/666 9/613 9/661 1/666 9/613 6/661 1/666 9/613 1/669 1/666 9/613 9/669 1/666 ......31زمستان 

 1/666 1/611 1/669 1/666 1/611 3/669 9/666 1/611 1/669 1/666 1/663 1/669 1/666 9/661 1/669 ............31بهار 

 1/619 1/691 9/611 1/611 1/691 9/611 9/611 1/691 1/611 3/616 6/691 1/611 9/616 1/691 1/611 ...............31تابستان 

 1/693 6/611 1/693 9/691 3/611 1/693 6/691 1/611 9/693 9/691 1/611 1/693 1/691 6/619 3/691 ............31پاییز 

 6/691 1/613 9/611 9/699 1/611 1/611 6/699 1/611 1/611 1/699 1/611 3/611 9/696 6/619 9/613 .....31زمستان 

 1/619 1/161 1/619 1/611 1/169 6/611 1/616 1/169 1/611 1/611 1/161 9/611 1/691 1/111 1/619 .........31بهار 

 4/564 5/356 5/513 1/563 3/354 5/513 5/563 6/353 5/513 4/563 5/309 1/515 3/519 4/301 3/559 ..91تابستان 

 

 دوره

 دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتم دهک ششم

 کل

ها، خوراکی

ا هآشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 

غیر 

خوراکی و 

 خدمات

 کل

ها، خوراکی

ها آشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 

غیر 

خوراکی و 

 خدمات

 کل

ها، خوراکی

ها آشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 

غیر 

خوراکی و 

 خدمات

 کل

ها، خوراکی

ها آشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 

غیر 

خوراکی و 

 خدمات

 کل

ها، خوراکی

ها آشامیدنی

 دخانیاتو 

کاالهای 

غیر 

خوراکی و 

 خدمات

6931.............. 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 

6931............. 1/611 6/661 3/611 1/611 1/661 1/611 9/611 9/661 1/611 1/611 1/661 1/611 1/611 1/661 1/611 

6931............. 6/691 1/619 6/691 1/691 3/619 9/696 9/691 9/611 1/691 1/691 1/611 1/699 3/691 9/611 1/691 

 9/611 1/661 9/611 1/611 1/661 1/611 1/611 1/661 1/611 1/611 9/661 6/611 1/611 9/661 9/611 ....31تابستان 

 6/611 1/669 1/613 9/611 1/661 9/613 1/611 9/661 1/613 1/611 1/661 1/613 1/611 1/661 1/613 ..........31پاییز 

 1/613 1/661 3/661 1/613 1/661 1/666 1/613 1/661 9/666 1/613 1/661 9/666 1/613 9/661 9/666 ......31زمستان 

 6/669 9/616 1/669 1/661 1/616 1/669 1/661 6/616 3/669 9/661 1/616 3/669 1/661 1/611 3/669 ............31بهار 

 1/611 3/693 1/613 3/611 9/693 1/613 3/619 9/693 3/611 9/619 1/693 1/611 9/619 1/693 1/611 ...............31تابستان 

 1/691 6/611 1/693 1/699 1/611 9/693 3/696 1/613 9/693 6/696 1/611 1/693 1/693 9/611 1/691 ............31پاییز 

 1/619 1/639 1/616 1/611 1/636 1/611 1/691 1/631 1/611 1/691 1/631 1/611 1/691 1/631 9/611 .....31زمستان 

 1/611 1/119 1/611 1/616 1/111 9/611 1/611 3/163 6/611 1/611 1/161 6/611 1/619 3/161 9/619 .........31بهار 

 1/551 5/331 3/514 5/550 0/333 3/513 3/561 6/330 1/513 3/565 1/351 1/513 1/564 3/355 1/515 ..91تابستان  

  ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -مأخذ

   (5391=500)ی های اصلای خانوار و گروهههای هزینتفکیک دهکبه کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت -3-4



 هاتروند قیم                                                                                                               5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 
 

 دوره

 دهک پنجم دهک چهارم دهک سوم دهک دوم دهک اول

 کل

ها، خوراکی

ها آشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 

غیرخوراکی 

 و خدمات

 کل

ها، خوراکی

ها آشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 

غیر 

خوراکی 

و 

 خدمات

 کل

ها، خوراکی

ها آشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 

غیرخوراکی 

 ماتو خد

 کل

ها، خوراکی

ها آشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 

غیر 

خوراکی 

و 

 خدمات

 کل

ها، خوراکی

ها آشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 

غیر 

خوراکی 

و 

 خدمات

6931........ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

6931............ 1/3 9/66 1/1 3/1 1/66 6/1 1/1 1/66 1/1 1/1 3/66 3/1 1/1 1/61 3/1 

6931............. 3/11 3/99 1/61 3/11 1/91 1/11 6/11 9/91 1/11 6/11 1/91 3/11 6/11 1/91 9/16 

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 31تابستان 

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 ..........31پاییز 

 3/1 1/61 1/1 3/1 3/66 1/1 1/1 1/66 1/1 6/1 1/66 3/1 1/1 9/66 1/3 ......31زمستان 

 9/1 9/61 9/1 9/1 9/61 9/1 1/1 6/61 9/1 1/1 1/3 9/1 1/1 9/3 6/1 ......31بهار 

 1/3 1/69 9/66 1/3 6/69 9/66 1/3 3/69 1/66 9/3 1/69 1/66 6/3 1/61 1/61 ...............31تابستان 

 3/69 1/19 6/61 1/69 3/19 6/61 9/69 1/19 1/61 3/69 9/19 1/61 1/69 1/11 6/61 ............31پاییز 

 9/16 1/91 6/11 3/11 1/91 6/11 1/11 9/91 6/11 1/11 1/91 3/11 1/61 3/99 3/11 .....31زمستان 

 1/11 1/11 6/91 3/11 6/11 1/91 1/11 1/19 9/91 6/11 1/19 9/91 1/11 1/11 6/91 .........31بهار 

 1/33 4/63 4/43 3/33 5/65 1/43 0/33 5/65 6/43 6/35 0/60 5/43 4/39 9/11 6/43 ..91تابستان 

 

 دوره

 دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتم دهک ششم

 کل

ها، خوراکی

ها آشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 

غیر 

خوراکی و 

 خدمات

 کل

ها، راکیخو

ها آشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 

غیر 

خوراکی 

و 

 خدمات

 کل

ها، خوراکی

ها آشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 

غیر 

خوراکی و 

 خدمات

 کل

ها، خوراکی

ها آشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 

غیر 

خوراکی 

و 

 خدمات

 کل

ها، خوراکی

ها آشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 

غیر 

خوراکی 

و 

 خدمات

6931........ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

6931............ 1/1 6/61 3/1 1/1 1/61 1/1 9/1 9/61 1/1 1/1 1/61 1/1 1/1 1/61 1/1 

6931............. 6/11 3/91 1/16 1/11 6/91 3/11 1/11 9/91 1/19 6/11 3/91 1/19 3/11 3/91 1/11 

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 31تابستان 

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 ..........31پاییز 

 1/1 1/61 1/1 1/1 1/61 1/1 1/1 9/61 9/1 1/1 1/61 1/1 3/1 6/61 1/1 ......31زمستان 

 1/1 1/66 1/1 1/1 1/61 9/1 1/1 1/61 9/1 9/1 1/61 9/1 9/1 1/61 9/1 ......31بهار 

 9/66 1/69 1/61 3/61 9/69 1/66 1/61 1/69 1/66 9/61 1/69 1/66 1/61 9/69 9/66 ...............31تابستان 

 9/61 9/19 1/63 9/61 3/19 3/61 1/61 1/19 1/61 6/61 1/19 1/61 9/61 6/19 1/61 ............31پاییز 

 1/11 3/91 3/11 1/19 3/91 6/11 1/19 9/91 1/11 3/11 6/91 1/11 1/16 3/91 6/11 .....31زمستان 

 9/91 1/11 1/91 6/99 9/11 1/33 9/96 1/11 1/91 1/91 6/11 1/91 3/11 1/11 3/91 .........31بهار 

 3/40 1/61 9/44 0/35 5/64 9/43 4/31 5/64 5/43 5/34 5/63 5/43 5/33 5/63 5/43 ..91تابستان 

 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -مأخذ

  های اصلی وار و گروهای خانهای هزینهتفکیک دهکبه کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت درصد تغییرات -4-4



  5391 تابستاناد ایران: گزارش فصلی اقتص                                       ها                                                                       روند قیمت


 

 تفکیک مناطق جغرافیاییبه کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت درصد تغییرات -4-5نمودار 

 
 4-3مبنا: جدول 

 

 های اصلیتفکیک گروهبه کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت درصد تغییرات -4-3نمودار 

 
 

 4-3مبنا: جدول 
 

 91 تابستانای خانوار: های هزینهتفکیک دهککل کشور به کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت درصد تغییرات -4-3نمودار 

 
4-4مبنا: جدول   













   تابستان پاییز  زمستان   بهار تابستان پاییز  زمستان   بهار تابستان

  

کل کشور   شهری روستایی

درصد

















   تابستان پاییز  زمستان   بهار تابستان پاییز  زمستان   بهار تابستان

 

کل   خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات کاالهای غیر خوراکی و خدمات

درصد

1396

.

. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتم دهک دوم دهک سوم دهک چهارم دهک پنجم  دهک ششم کل کشور دهک اول

درصد



 هاتروند قیم                                                                                                               5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 
 

 برق صنت معدن کشاورزی شاخص کل دوره

6931................... 9/113 1/116 1/631 1/116 6/696 

6931................... 9/191 1/191 1/191 9/191 1/611 

6931................... 1/991 1/911 1/911 9/911 1/611 

 1/696 1/111 1/111 9/191 3/111 .........31تابستان 

 1/669 1/191 1/199 9/111 1/191 ..............31پاییز 

 1/669 1/119 1/111 1/191 3/191 .........31زمستان 

 1/699 1/113 1/111 9/131 6/111 .................31بهار 

 9/691 9/991 1/919 6/911 1/963 .........31تابستان 

 1/611 9/911 9/911 3/911 1/913 ................31پاییز 

 1/661 3/913 3/911 9/933 1/961 ........31زمستان 

 6/661 9/191 1/919 1/196 9/916 .............31بهار 

 3/534 4/146 4/495 0/156 1/455 .....91تابستان 

 

 دوره

 خدمات

 کل

تعمیر وسایل نقلیه 

موتوری، موتورسیکلت و 

 کاالهای شخصی و خانگی

هتل و 

 رستوران

نقل، وحمل

انبارداری و 

 ارتباطات

های گریواسطه

 مالی

 )بیمه(

مستغالت، اجاره 

های و فعالیت

 ارکوکسب

 آموزش

بهداشت و 

مددکاری 

 اجتماعی

های سایر فعالیت

خدمات عمومی، 

 اجتماعی و شخصی

6931................... 1/111  3/113  1/131  6/191  9/111  3/616  6/169  1/969  1/191  

6931................... 1/191  3/111  1/961  6/111  3/199  1/639  1/191  1/911  1/111  

6931................... 1/131  6/911  1/919  9/916  1/131  1/111  1/111  3/911  1/969  

1/191 .........31تابستان   9/111  1/961  9/113  1/193  3/631  1/191  1/991  1/119  

6/191 ..............31پاییز   1/139  9/911  6/119  1/191  1/631  1/113  1/911  1/113  

1/111 .........31زمستان   1/133  1/991  1/111  6/111  3/633  1/116  1/913  1/119  

9/111 .................31بهار   1/961  6/991  1/139  1/111  1/119  1/116  1/919  1/111  

1/111 .........31تابستان   1/999  1/911  1/991  1/139  9/161  1/111  1/961  6/911  

6/961 ................31پاییز   9/913  1/913  1/911  9/131  1/111  1/911  1/919  3/911  

1/911 ........31زمستان   1/919  1/919  9/911  1/961  1/199  1/913  3/911  6/991  

1/991 ..................31بهار   1/996  9/193  3/991  3/911  6/191  6/961  1/919  1/919  

5/353 .........91تابستان   6/466  4/116  5/459  9/369  9/315  6/354  4/153  3/359  

 ها. یران، دفتر شاخص قیمتمرکز آمار ا -مأخذ

  

 ( 5390=500)ی های اصلی و اختصاصبر حسب گروه تولیدکننده شاخص قیمت -1-4



  5391 تابستاناد ایران: گزارش فصلی اقتص                                       ها                                                                       روند قیمت


 

 برق صنعت معدن کشاورزی شاخص کل دوره

6931.................. 1/1 6/9 6/9- 9/1 1/9- 

6931.................. 1/61 1/66 9/61 1/61 6/1- 

6931................. 1/91 1/91 3/11 1/19 1/9- 

 -1/1 1/61 9/1 9/1 6/3 ......31تابستان 

 -9/9 1/61 1/66 1/1 1/61 .............31پاییز 

 -6/1 1/61 9/61 1/66 1/61 ......31زمستان 

 -1/9 1/11 1/11 1/61 9/61 ..............31بهار 

 -1/9 3/91 1/91 6/16 1/19 ........31تابستان 

 1/1 9/91 3/96 9/91 1/99 ............31پاییز 

 1/9 9/19 3/11 1/91 1/91 .....31زمستان 

 -1/1 1/11 3/11 1/11 1/11 ..........31بهار 

 -1/3 0/55 3/19 4/61 9/19 .....91تابستان 

 

 دوره

 خدمات

 کل

یر وسایل نقلیه تعم

موتوری، 

موتورسیکلت و 

کاالهای شخصی و 

 خانگی

 هتل و رستوران

نقل، وحمل

انبارداری و 

 ارتباطات

های گریواسطه

 مالی

 )بیمه(

مستغالت، اجاره و 

 کاروهای کسبفعالیت
 آموزش

بهداشت 

و 

مددکاری 

 اجتماعی

سایر 

 هایفعالیت

خدمات 

عمومی، 

اجتماعی و 

 شخصی

6931.................. 3/1  3/3  1/3  1/1  1/1  9/1  6/61  1/61  1/66  

6931.................. 3/1  1/66  1/3  3/1  9/1  1/1  1/69  1/69  9/61  

6931................. 1/11  1/19  1/11  6/99  1/16  9/69  6/61  6/61  1/61  

1/1 ......31تابستان   6/61  3/1  6/1  6/9  1/1  1/61  1/69  6/61  

1/1 .............31پاییز   1/61  1/3  9/1  9/1  1/1  9/61  1/69  9/61  

3/1 ......31زمستان   1/66  1/3  3/1  9/1  1/1  1/69  1/69  9/61  

1/3 ..............31بهار   9/66  1/61  1/1  1/61  1/1  9/69  9/69  1/3  

1/61 ........31تابستان   1/69  9/61  1/69  1/69  3/1  3/69  1/61  1/66  

1/16 ............31پاییز   1/61  1/61  1/11  1/61  3/61  3/69  1/61  9/69  

1/11 .....31زمستان   1/19  1/11  6/99  1/16  9/69  6/61  6/61  1/61  

9/11 ..........31بهار   9/91  1/91  1/91  3/19  1/61  9/61  1/63  1/11  

5/30 .....91تابستان   5/31  1/41  3/41  1/31  3/51  3/51  4/30  1/33  

  ها.ر شاخص قیمتمرکز آمار ایران، دفت -مأخذ

  

      (درصد) های اصلی و اختصاصی بر حسب گروه تولیدکننده شاخص قیمت درصد تغییرات-6-4



 هاتروند قیم                                                                                                               5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 
 

 های اصلیبر حسب گروه شاخص قیمت تولیدکننده قیمت درصد تغییرات -4-4نمودار 

4-6مبنا: جدول   

 

 کل کشور و شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی تولیدکننده شاخص قیمت درصد تغییرات -4-1نمودار 

 4-6و  4-3مبنا: جدول 
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.
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.
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.

.

   تابستان  پاییز   زمستان    بهار تابستان  پاییز   زمستان    بهار تابستان 

  

شاخص کل کشاورزی معدن صنعت برق خدمات

درصد

















   تابستان   پاییز   زمستان    بهار تابستان   پاییز   زمستان    بهار تابستان  

  

تولید کننده  کاالها و خدمات مصرفی  

درصد



  5391 تابستاناد ایران: گزارش فصلی اقتص                                       ها                                                                       روند قیمت


 

 ریالی  دالری
 دوره 

 شاخص ساالنه( )نرخ تورم درصد تغییرات شاخص ساالنه( )نرخ تورم درصد تغییرات

1/1- 1/611 9/9- 1/616 6931……..……………… 

9/9 1/661 1/1 9/616 6931*..…………………… 

1/63 9/691 6/16 1/131 6931*..…………………… 

 …………….………*31تابستان  1/611 -1/1 9/613 -1/6

 ………….………*31پاییز  1/611 9/1 6/661 1/6

 …………………*31زمستان  1/636 1/1 6/669 9/9

  …………………..*31بهار  1/111 1/61 9/619  3/1

  …………………..*31تابستان  1/191 3/11 1/611 9/3

 ………………………*31پاییز  9/969 9/91 6/693 1/61

 …………………*31زمستان  1/911 6/16 6/691 1/63

 ……………..………*31بهار  9/996 9/11 1/691 9/63

 ..........................91تابستان  000 000 000 000

   .هامرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -مأخذ

  

 ریالی دالری
 دوره

 خصشا )ساالنه( درصد تغییرات شاخص ساالنه( )نرخ تورم درصد تغییرات

1/9- 6/193 1/1- 9/933 6931……..……………… 

9/1- 1/191 1/1- 1/911 6931*..…………………… 

3/61 3/111 9/666 1/6113 6931*..…………………… 

 …………….………*31تابستان  9/911 -1/1 3/191 -1/9

 ………….………*31پاییز  1/919 -9/9 1/191 -1/1

 …………………*31زمستان  9/939 -1/1 1/191 -9/1

  …………………..*31بهار  1/161 9/3 6/191 -9/9

  …………………..*31تابستان  9/191 1/11 9/111 6/1

 ………………………*31پاییز  3/6116 9/11 1/111 1/1

 …………………*31زمستان  6/6933 9/666 1/961 3/61

 ……………..………*31بهار  9/1161 1/693 1/999 6/11

 ..........................91تابستان  000 000 000 000

 .هامرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -مأخذ

 

  (5390=500) ی(ساالنه کاالهای صادارت آن )نرخ تورم کاالهای صادارتی و درصد تغییرات قیمت شاخص -5-4

 (5390=500) ساالنه کاالهای وارداتی( آن )نرخ تورم کاالهای وارداتی و درصد تغییرات قیمت شاخص -1-4 



 هاتروند قیم                                                                                                               5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 
 

 ریالی دالری
 دوره

 صادارت واردات  رابطه مبادله صادارت واردات  رابطه مبادله

99/1 6/193 1/611 99/1 9/933 1/616 6931……..……..…………………………… 

91/1 1/191 1/661 91/1 1/911 9/616 6931*..……..…….…………………………… 

93/1 3/111 9/691 11/1 1/6113 1/131  6931*..………..……..……………………… 

 ………………………..……..……*31تابستان  1/611 9/911 91/1 9/613 3/191 91/1

 …………………..……..…….………*13پاییز  1/611 1/919 91/1 6/661 1/191 91/1

 ………………………..……..……*31زمستان  1/636 9/939 93/1 6/669 1/191 93/1

 ……………………..……..…….……*31بهار  1/111 1/161 91/1 9/619 6/191 11/1

 ………………………..……..……..*31تابستان  1/191 9/191 13/1 1/611 9/111 93/1

 …………………………..……..……*31پاییز  9/969 3/6116 13/1 6/693 1/111 11/1

 ……………………..……..………*31زمستان  1/911 6/6933 11/1 6/691 1/961 91/1

 ……………………..……..…………*31بهار  9/996 9/1161 11/1 1/691 1/999 96/1

 .....................................................................91تابستان 000 000 000 000 000 000

 .هامرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -خذمأ

 

 

 

 

  

(5390=500کاالهای صادراتی و وارداتی ) های قیمتشاخص رابطه مبادله حاصل از شاخص -9-4  



  5391 تابستاناد ایران: گزارش فصلی اقتص                                       ها                                                                       روند قیمت


 

 اقالم خوراکی منتخب در مناطق شهری کل کشور متوسط قیمت -4-50 )ریال(

 روغن مایع موز

کره 

 پاستوریزه

)کره 

 حیوانی(

تخم مرغ 

 ماشینی

پنیر ایرانی 

 پاستوریزه

ماست 

 پاستوریزه

شیر 

 پاستوریزه

مرغ 

 ماشینی

و گوشت گاو 

 گوساله

گوشت 

 گوسفند

برنج خارجی 

 درجه یک

برنج ایرانی 

 درجه یک
 شرح

 گرم 100 یک کیلوگرم گرم 500 گرم 900 یک کیلوگرم
یک 

 کیلوگرم
 یک لیتر

یک 

 کیلوگرم
 واحد مبادله یک کیلوگرم یک کیلوگرم یک کیلوگرم یک کیلوگرم

91161 16111 19911 11199 11133 91311 11131 13631 911131 961311 16611 669611 6931.................. 

11111 19131 91399 11111 11611 91111 11116 19161 911611 939191 11319 691911 6931.................. 

616113 11111 96111 31199 19616 11191 91119 619311 113919 111999 19191 693113 6931................. 

 ......31تابستان  699119 11991 939169 911311 11139 11111 91119 11116 11166 13919 19911 99911

 .............31پاییز  699111 11191 911111 919911 16613 11911 91191 11391 11916 91111 19111 91191

 ......31زمستان  699311 11911 911111 911611 19161 11611 91391 13111 19916 99119 19136 16111

 ..............31بهار  691111 11191 916116 911999 11919 11191 93113 13111 19111 99111 19119 11116

 ........31تابستان  696111 13313 111119 911319 31361 96919 91311 11911 39116 96911 11116 11111

 ............31پاییز  619319 11191 119111 116111 611119 91631 11911 11119 611911 91111 19116 616119

 .....31زمستان  611311 11191 163113 116113 693911 91911 11931 11961 611116 91119 11939 611669

 ..........31بهار  111911 13666 333119 399993 611116 91111 16991 13116 11119 91161 11111 691911

 .....91تابستان 333594 11033 995336 191313 536493 14951 53551 505146 95649 46354 13451 531155
  

چای خارجی 

 ایبسته

رب 

 فرنگیگوجه
 پیاز لوبیا چیتی عدس قند شکر

سیب 

 زمینی
 خیار فرنگیگوجه

پرتقال 

 محصول داخل

سیب درختی 

 زرد
 شرح

گرم 100  یک کیلوگرم 
یک 

 کیلوگرم
 یک کیلوگرم یک کیلوگرم یک کیلوگرم

یک 

 کیلوگرم

یک 

 کیلوگرم
وگرمیک کیل یک کیلوگرم یک کیلوگرم  واحد مبادله یک کیلوگرم 

611111 11916 99111 91191 19111 31111 69999 69111 61331 11611 91611 91369 6931.................. 

119199 19666 91111 91116 19911 661111 19116 61111 19391 19199 99311 99199 6931.................. 

113111 611163 93113 93119 19191 691111 19619 19139 91116 91196 19191 11119 6931................. 

 ......31تابستان  99911 11361 63311 61931 61191 13116 663119 19111 91911 91111 16991 119111

 .............31پاییز  91116 96111 11963 11936 61111 16119 611111 11311 91919 91111 19991 111191

 ........31زمستان  91111 99911 11911 11119 61111 19996 611111 16191 91191 91113 11111 161111

 ..............31بهار  91111 91111 11939 16661 61911 61111 663111 11111 96111 99911 13199 113996

 ........31تابستان  11116 39131 99969 11631 61169 61161 619119 11613 91111 91161 11191 111399

 .............31پاییز  19319 11939 91111 91111 91111 19961 691191 11963 11191 96916 616361 911199

 .......31زمستان  11161 19311 11111 93111 91611 91191 696116 11119 11119 91111 613919 969961

 ..............31بهار  619113 11111 11691 19111 11161 11111 611166 39111 19916 16111 119111 991311

 ....91تابستان 93591 559115 31135 36090 63355 35130 561155 99501 51334 65919 356133 451315

  ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -مأخذ

  



 هاتروند قیم                                                                                                               5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 
 

 اقالم خوراکی منتخب در مناطق شهری کل کشور نسبت به دوره قبل متوسط قیمت درصد تغییرات -4-55 )درصد(

 روغن مایع موز

کره 

 پاستوریزه

)کره 

 حیوانی(

تخم مرغ 

 ماشینی

پنیر ایرانی 

 پاستوریزه

ماست 

 پاستوریزه

شیر 

 پاستوریزه

مرغ 

 ماشینی

گوشت گاو و 

 گوساله

گوشت 

 گوسفند

برنج 

خارجی 

 درجه یک

برنج ایرانی 

 یک درجه
 شرح

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 6931.................. 

1/9 1/9 1/11 6/91 1/1 1/9 9/1 1/1 1/61 3/19 9/61 6/61 6931.................. 

3/611 1/19 1/99 6/99 1/11 3/99 9/99 1/91 9/11 6/11 1/96 1/61 6931................. 

 ......31تابستان  1/9 9/1 1/1 1/9 3/3 1/1 1/1 9/1 1/9 9/9 -1/1 -1/61

 .............31پاییز  1/1 1/1 9/9 1/9 -1/3 1/6 9/6 1/1 3/1 9/3 1/1 1/1

 ......31زمستان  3/1 1/69 1/1 9/6 3/9 1/9 1/9 9/1 1/13 6/9 1/1 1/91

 ..............31بهار  9/6 3/69 1/61 1/1 6/1 9/6 6/1 3/1 -1/1 1/9 1/6 1/61

 ........31تابستان  1/9 1/1 9/61 1/61 1/61 1/61 1/61 1/66 1/69 1/63 1/61 6/19

 ............31پاییز  9/3 1/61 1/61 1/11 6/69 6/11 3/11 1/19 9/61 1/1 1/19 1/91

 .....31زمستان  1/1 9/1 1/91 1/11 1/91 9/61 3/1 1/1 -3/1 6/6 1/9 1/9

 ..........31بهار  1/19 9/1 1/11 9/19 -6/3 3/1 1/6 9/6 -1/69 9/1 9/9 1/1

 .....91تابستان  5/54 -3/5 -3/0 -1/3 6/5 5/51 1/55 5/53 3/6 3/5 3/4 -3/6

 

چای 

خارجی 

 ایبسته

رب 

 فرنگیگوجه
 پیاز لوبیا چیتی عدس قند شکر

سیب 

 زمینی
 خیار فرنگیگوجه

پرتقال 

محصول 

 داخل

سیب 

 درختی زرد
 شرح

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 6931.................. 

3/69 1/1 9/6- 9/9 1/1- 1/19 1/11 1/99 1/91 9/61 1/1- 6/61 6931.................. 

9/91 1/691 1/16 1/11 1/6 1/61 1/1 1/91 9/91 1/16 1/91 6/11 6931................. 

 ......31تابستان  -1/11 1/6 -1/63 -3/91 -1/61 1/16 1/9 -1/6 1/1 -1/6 3/1 3/9

 .............31پاییز  -9/61 -1/16 1/91 1/99 -1/1 -1/11 9/1 -1/6 -1/1 -1/1 6/9 9/6

 ........31زمستان  1/1 -9/63 9/1 -1/69 1/9 9/1 6/1 -1/6 1/6 1/1 1/1 1/1

 ..............31بهار  3/11 6/91 -9/9 -9/1 -3/6 -1/11 -1/1 -1/6 1/6 1/6 1/1 6/1

 ........31تابستان  1/11 1/33 1/11 1/11 1/1 -3/9 6/9 9/1 9/61 1/66 1/11 3/61

 .............31پاییز  1/1 -1/91 9/61 1/19 1/19 9/91 1/3 1/1 1/61 1/66 1/693 1/61

 .......31زمستان  1/61 -1/61 1/13 1/1 1/9 1/13 1/9 -1/1 6/66 3/69 6/9 1/1

 ..............31بهار  9/11 3/11 6/61 1/61 1/11 1/611 9/3 3/1 1/91 1/93 1/1 9/1

 ....91تابستان  -5/55 4/39 -4/35 -0/34 1/3 -1/11 0/5 6/4 -5/6 -5/53 0/6 3/40

 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -مأخذ

  



  5391 تابستاناد ایران: گزارش فصلی اقتص                                       ها                                                                       روند قیمت


 

 دوره

فروش یک متر مربع زمین یا زمین  قیمت

 مسکونی کلنگی ساختمان
 فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی قیمت

مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی 

 برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی

متوسط 

 قیمت

 ر ریال ()هزا

درصد تغییر نسبت به دوره 

 مشابه سال قبل

  متوسط قیمت

 )هزار ریال (

درصد تغییر نسبت به دوره 

 مشابه سال قبل

  متوسط قیمت

 )ریال (

درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال 

 قبل

6931................................... 61911 1/1- 69319 1/1 11191 1/11 

6931................................... 66119 1/69 61616 9/61 11916 9/11 

6931................................... 11111 1/91 19393 9/11 611911 9/91 

 111 11139 111 61961 111 66113 ..........................31تابستان 

 111 11116 111 61911 111 66131 ...............................31پاییز 

 111 39691 111 61913 111 61361 ..........................31زمستان 

 1/11 31111 9/91 63911 1/13 69911 .................................31بهار 

 1/11 611131 9/99 11111 1/93 61111 ...........................31تابستان 

 9/11 613619 9/11 11191 9/13 11311 .................................31پاییز 

 1/63 666119 1/13 13111 3/616 11116 ...................... 31زمستان 

 6/13 611111 1/11 91961 1/691 99116 .........................31بهار 

 9/34 531055 6/64 36633 5/550 36310 ..................91تابستان  

  مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی. -مأخذ

 دوره

فروش یک متر مربع زمین یا زمین  قیمت

 مسکونی کلنگی ساختمان
 فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی قیمت

مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه 

پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای 

 مسکونی

 متوسط قیمت

 )هزار ریال (

درصد تغییر نسبت به 

 دوره مشابه سال قبل

 متوسط قیمت

 )هزار ریال ( 

درصد تغییر نسبت به 

 دوره مشابه سال قبل

  متوسط قیمت

 )ریال (

درصد تغییر نسبت به 

 دوره مشابه سال قبل

6931................................... 99316 3/6 99911 3/1 116611 6/61 

6931................................... 19111 1/63 16611 6/61 111931 1/61 

6931................................... 31116 1/11 16111 3/13 911191 9/11 

 1/61 119111 1/61 91191 3/69 11111 ..........................31تابستان 

 1/69 111131 1/61 16691 3/61 11111 ...............................31پاییز 

 1/11 116316 1/99 11161 1/99 13311 ..........................31زمستان 

 1/11 131911 3/91 11911 1/99 16111 .................................31بهار 

 1/91 996111 1/13 11161 1/19 11191 ...........................31تابستان 

 1/91 991111 1/19 39311 1/31 611113 .................................31پاییز 

 1/16 999111 1/16 611111 1/691 691911 ..........................31زمستان 

 1/91 911119 1/613 691311 1/619 613111 .................................31بهار 

 3/35 431430 5/10 536153 5/535 516604 ..................91تابستان  

 ن، دفتر صنعت، معدن و زیربناییمرکز آمار ایرا -مأخذ

   

 و اجاره ماهانه مسکن در کل کشور  متوسط قیمت -53-4

 و اجاره ماهانه مسکن در شهرتهران متوسط قیمت -53-4



 هاتروند قیم                                                                                                               5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 



 متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی و مبلغ اجاره ماهانه مسکن کل کشور -کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت درصد تغییرات -4-6نمودار 

 
 4-53و  4-3مبنا جدول 

 

  













   بهار تابستان  پاییز   زمستان  بهار  تابستان 

 
ل قبل  درصد تغییرات متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی کل کشور نسبت به دوره مشابه سا

درصد تغییرات مبلغ اجاره ماهانه مسکن  کل کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل  

درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل

درصد
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 ارنژی
 تعاریف و مفاهیم

آب، نمک،  ای تا سیاه به همراه مواد غیرنفتی مانند گوگرد،ها با دامنه تقطیر بسیار گسترده به رنگ قهوهمخلوطی از انواع هیدروکربن :نفت خام

 .شودفلزات سنگین و غیره که در اعماق زمین یا دریا به حالت مایع یافت می

 شود.تبدیل می گاز غنی )طبیعی( است که پس از طی مراحل جداسازی )جدا کردن مایعات و میعانات گازی( به گاز سبک :گاز سبک

و دما در گاز تولیدی از میادین گازی پس از انتقال به فشششار  نتیجه تغییرات مایعات هیدروکربنی جداشششده از گاز طبیعی که در :میعانات گازی

 شود.جداکنندگان سطحی، حاصل می

 .گوناگون برای مصارف مختلف مشترکان بهشده فروخته بشرق از مقدار انرژی است عبارت :برق انرژی یا مصرف فروش

برای بشه کشار انششداختششن وسایل و تجهیزات متعارف برق و  شرقمصرفششی است که در آن از انششرژی ب  :خانگی انرژی بــــرق   مصــــرف  

 شود.استفاده می همچنین روشنایی در واحد مسکونی

های معدنی و صنعتی استفاده دارای فعالیت هشششایبرای انجشششام کار در کارگاه مصرفی است که در آن از انرژی برق: صنعتی انرژی برق مصرف

 شود.می

 شود.مصرفی است که از انرژی برق برای خدمات عمومی استفاده می :انرژی برق عمومی مصرف

االرضی یا پمپاژ مجدد آب برای تولید تحت های سطحی یامصشرفی است که در آن از نیروی برق برای پمپاژ آب : انرژی برق کشاورزی مصرف

 شود.های کشاورزی استفاده میمحصوالت کشاورزی یا انجام کار در فعالیت
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 های نیروی برق و تجهیزات وابسته است.، عبارت از محل استقرار مولد: نیروگاهنیروگاه

 های بخار، برایهای مایع، جامد و گاز برای تولید بخار و مصرف آن در توربینکه در آن از انرژی حرارتی سوخت نیروگاهی است :بخاری نیروگاه

 . شودتولید برق استفاده می

 ها جهت مصرفشده در پشت سدها یا انرژی جریانی آب رودخانهنیروگاهی است که در آن از انرژی پتانسیل آب انباشته: آبی - برق نیروگاه

 .شوددر توربین آبی برای تولید برق استفاده می

از حرارت موجود در گازهای  های گازی،نیروگاهی است که در آن عالوه بر انرژی الکتریکی تولیدشده در توربینترکیبی:  چرخه نیروگاه 

ولیدی در یک دستگاه توربو ژنراتور بخاری، تولید شده و بخار ت های گازی برای تولید بخار در یک دیگ بخار بازیاب استفادهخروجی از توربین

 کند.می انرژی برق

برگردانده  مایع و گاز به انرژی برق های جامد،شششیمیایی موجود در سششوخت در آن انرژی که اسششت نیروگاهی (:)گرمایشــی حرارتی نیروگاه

 شوند.ترکیبی و دیزلی شامل این تعریف می چرخه ای، بخاری، گازی،تههای هسشود. نیروگاهمی

اندازی موتور دیزلی اسششتفاده کرده و انرژی مکانیکی حاصششل توسششط  نیروگاهی اسششت که در آن از سششوخت نفت گاز برای راه  دیزلی: نیروگاه

 شود.دیل میژنشراتشور کوپله شده با آن به انشرژی الکتشریکشی تب

نیروگاهی است که در آن از انرژی حرارتی سوخت فسیلی گاز و مایع برای تولید گاز داغ )دود( و مصرف آن در توربین گاز برای  :گازی نیروگاه

 شود.استفاده میتولید برق، 

 گزیده اطالعات

   میلیون بشکه در روز بوده است که نسبت به فصل قبل آن  3/6و  1/9 تیببه تر نفت خام میزان تولید و صادرات 6931در فصشل تابستان

میلیون بشکه در روز بوده است  1/6ها درصد کاهش داشته است. در این فصل میزان نفت خام تحویلی به پاالیشگاه 1/69و  9/1به ترتیب 

 است. درصد افزایش داشته 9/6که نسبت به فصل قبل آن 

  هزار فقره بوده است.  1161هزار فقره و در نقاط روستایی  61111 داد کل انشعاب آب شرب در نقاط شهریتع 6931تابسشتان  فصشل  در

درصد رشد داشته است.  1/96 میلیون متر مکعب بوده است که نسبت به فصل قبل 6161 در این فصشل حجم کل آب شرب فروش رفته 

 است. درصد در بخش غیرخانگی مصرف شده 1/11و درصد در بخش خانگی  1/13ر از کل آب شرب فروش رفته در کشو

   میلیون کیلووات ساعت  11119میلیون کیلو وات سشاعت برق در کششور تولید ششده است که     611116میزان  6931 تابسشتان در فصشل

 61111ی وهای گازی و چرخه ترکیبدرصششد( در نیروگاه 3/11میلیون کیلو وات سششاعت ) 11199های بخاری، درصششد( در نیروگاه 1/11)

 .های آبی، دیزلی، بادی و اتمی تولید شده استدرصد( در نیروگاه 3/66میلیون کیلو وات ساعت )

  بخش  دردرصد  1/91میلیون کیلو وات ساعت برق در داخل کشور فروش رفته است که از این میزان  16111، 6931 تابستان فصشل  در

درصد در بخش روشنایی معابر  9/6 درصد در بخش عمومی، 3/1کشاورزی،درصد در بخش  9/61درصشد در بخش صنعت،   3/13خانگی، 

 .درصد دیگر به سایر مصارف اختصاص یافته است 1/1و 
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 هاتحویلی به پاالیشگاه نفت خام صادرات نفت خام تولید نفت خام دوره

6931............................................................................................................. 9111 1696 6113 

6931............................................................................................................. 9193 1699 6111 

6931............................................................................................................. 111 111 111 

 6116 1611 9111 ...................................................................................................31تابستان 

 6111 1611 9191 ........................................................................................................31پاییز 

 6161 1663 9161 ..................................................................................................31زمستان 

 6161 1161 9111 .........................................................................................................31بهار 

 6191 6119 9139 ..................................................................................................31تابستان 

 111 111 111 .......................................................................................................31پاییز 

 111 111 111 ................................................................................................ 31زمستان 

 111 111 111 .........................................................................................................31بهار 

 000 000 000 .............................................................................91تابستان 
 وزارت نفت. -مأخذ

 

 هاتحویلی به پاالیشگاه نفت خام صادرات نفت خام تولید نفت خام دوره

6931..................................................................................................... 9/61  1/91  1/1-  

6931..................................................................................................... 9/1  1/1  1/1  

6931..................................................................................................... 111 111 111 

-9/1 ...........................................................................................31تابستان   9/6  3/1-  

-1/1 .................................................................................................31پاییز   1/1-  3/1-  

-1/1 ...........................................................................................31زمستان   6/1-  1/1  

-1/1 .................................................................................................31بهار   9/9  6/1  

-9/1 ...........................................................................................31تابستان   1/69-  9/6  

 111 111 111 .................................................................................................31پاییز 

 111 111 111 ............................................................................................31زمستان 

 111 111 111 ...................................................................................................31بهار 

 000 000 000 ........................................................................91تابستان 
 وزارت نفت. -مأخذ

 

 مقدار تولید و صادرات نفت خام -1-5نمودار 

 
 1-5مبنا: جدول 

  












   تابستان پاییز  زمستان   بهار  تابستان پاییز  زمستان   بهار  تابستان

 

تولید نفت خام صادرات نفت خام

بشکه در روزهزار

5391

 )هزار بشکه در روز(  هاو نفت خام تحویلی به پاالیشگاه نفت خام مقدار تولید و صادرات -5-1

 )درصد(    ها نسبت به دوره قبلتحویلی به پاالیشگاه مقدار تولید و صادرات نفت خام تغییرات-3-1
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 )میلیون مترمکعب در روز(  مقدار تولید، مصرف داخلی و صادرات گاز طبیعی  -3-1

 تولید گاز سبک دوره
 مصرف داخلی

 صادرات
 نقل و حمل صنعت و نیروگاه پتروشیمی کشاورزی تجاری و عمومی خانگی

6931.................................................. 1/111 1/691 3/11 9/1 9/91 1/119 3/11 1/19 

6931.................................................. 9/166 1/691 6/11 6/1 9/91 1/131 6/16 1/91 

6931*............................................... 1/191 1/699 1/16 6/1 9/11 1/911 1/11 111 

 1/93 9/16 6/991 3/91 1/6 9/66 1/91 1/191 ............................................31تابستان 

 6/91 1/16 3/113 1/91 9/1 9/16 6/611 9/111 .................................................31پاییز 

 1/91 9/16 1/119 9/11 9/66 1/99 1/199 9/111 ...........................................31زمستان 

 1/91 1/11 9/961 9/91 3/9 1/69 1/36 1/119 .................................................*31 بهار

 9/96 1/11 1/911 1/19 3/6 1/66 1/91 1/161 ..........................................*31تابستان 

 111 1/16 1/136 9/11 6/1 1/19 1/611 9/111 ...............................................*31پاییز 

 111 3/11 3/161 1/93 3/69 1/91 1/111 1/116 .......................................*31زمستان 

 111 9/63 1/133 1/11 9/1 9/61 3/661 1/116 ................................................*31بهار 

 0 0 0 3/59 6/361 3/60 3/3 3/55 0/36 1/600 ......................................*91تان تابس

 وزارت نفت. -مأخذ

 )درصد(  گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل  مقدار تولید، مصرف داخلی و صادرات تغییرات -4-1

 دوره

تولید 

گاز 

 سبک

 مصرف داخلی

 صادرات 
 خانگی

تجاری و 

 عمومی
 پتروشیمی کشاورزی

صنعت و 

 نیروگاه
 نقل و حمل

6931................................................... 9/1 1/1 1/1 3/63 1/1 9/9 1/1 1/1 

6931................................................... 6/1 1/1- 1/6- 3/61 6/9 6/61 1/1 6/91 

6931................................................... 1/1 1/1 1/1 3/61 9/9 9/1 1/6- 111 

 1/11 9/6 1/1 9/9 1/11 1/9 9/1 1/1 ..........................................31تابستان 

 1/96 1/1 3/61 1/9 1/69 1/6 -1/9 1/3 ................................................31پاییز 

 1/69 3/1 9/13 9/3 1/3 -6/3 -6/61 1/3 ..........................................31زمستان 

 3/1 1/1 1/9 -9/6 1/11 -1/1 -6/6 9/3 .................................................31بهار 

 1/9 -9/1 3/3 9/61 1/1 1/6 6/1 3/61 ..........................................31تابستان 

 111 1/1 1/9 1/1 1/3 1/9 1/66 1/9 ................................................31پاییز 

 111 -3/6 -6/69 -1/1 1/19 6/61 1/69 -1/1 ....................................... 31زمستان 

 111 -1/1 -1/1 1/16 1/91 1/61 9/11 1/1 ..................................................31بهار 

 0 0 0 -3/5 -5/3 9/55 5/35 -4/3 -5/6 -56 ...............................91تابستان 

 وزارت نفت. -مأخذ
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 تفکیک نوع مصرف و مناطق جغرافیاییتعداد انشعاب و مقدار فروش آب شرب به -1-1

 دوره
 رفقره(انشعاب آب شرب )هزا

 فروش آب شرب )میلیون مترمکعب(

 روستایی شهری کل

 غیر خانگی خانگی غیر خانگی خانگی غیر خانگی خانگی روستایی شهری

6931.......................................................... 61111 1939 9911 6616 9993 6119 111 36 

6931.......................................................... 61111 1931 9116 6116 9111 6199 199 111 

6931......................................................... 61119 1193 9911 6111 9911 6616 116 619 

 11 631 911 313 911 6611 1911 61119 ................................................31تابستان 

 11 616 119 113 196 311 1931 61611 .....................................................31پاییز 

 11 631 111 311 991 6661 1931 61111 ................................................31زمستان 

 11 611 111 111 961 6191 1111 61116 .......................................................31بهار 

 91 191 991 6111 919 6119 1191 61931 ...............................................31تابستان 

 11 111 111 111 111 6199 1111 61161 ...................................................31پاییز 

 61 111 916 111 961 6161 1193 61119 ...............................................31زمستان 

 11 611 119 113 916 6113 1119 61113 ......................................................*31بهار 

 35 361 340 5553 355 5431 1156 56161 .....................................*91ن تابستا 

 وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور. -مأخذ

 )درصد( تفکیک نوع مصرف و مناطق جغرافیایی نسبت به دوره قبل تعداد انشعاب و مقدار فروش آب شرب به تغییرات -6-1

 دوره
 انشعاب آب شرب 

 فروش آب 

 روستایی شهری کل

 غیر خانگی خانگی غیر خانگی خانگی یغیر خانگ خانگی روستایی شهری

6931........................................................ 9/1 6/1 1/6 6/1 9/6 1/1 9/1 1/11- 

6931........................................................ 9/1 1/6 9/6- 1/1 1/6 3/6- 9/69- 1/619 

6931........................................................ 3/1 1/9 1/1 6/1- 1/1- 1/1 9/61 3/16- 

 6/61 6/69 3/11 1/61 1/19 1/61 1/1 1/1 ...............................................31تابستان 

 1/61 -1/1 -1/99 -9/11 -1/91 -9/61 1/1 1/1 ....................................................31پاییز 

 -6/11 1/1 9/91 1/61 6/96 6/61 1/1 1/1 ..............................................31زمستان 

 -1/1 -9/1 -6/1 -1/1 -1/1 -9/1 9/6 9/1 .....................................................31بهار 

 -3/99 6/91 1/11 1/61 1/69 1/16 9/6 1/1 ..............................................31تابستان 

 -1/91 -3/61 -9/91 -1/63 -9/91 -3/61 1/1 1/1 ...................................................31پاییز 

 -1/11 9/16 1/99 -9/1 1/91 -1/6 6/6 1/6 ..............................................31زمستان 

 1/111 -1/11 -1/61 1/69 1/6 1/9 1/1 1/1 ......................................................31بهار 

 36/2- 47/2 29/3 33/4 17/4 35/8 0/6 0/6 ....................................91تابستان 

 وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور. -مأخذ
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 جمع دوره
 تولید برق بر حسب نیروگاه تولید برق بر حسب نوع مؤسسه

 آبی، دیزلی، بادی و اتمی گازی و چرخه ترکیبی بخاری سایر مؤسسات وزارت نیرو

6931................................... 113631 611131 611311 11131 611191 19911 

6931................................... 961913 691119 611911 31316 631911 19691 

6931................................... 961336 691111 611619 11961 111991 19391 

 1913 19919 11911 11619 99611 611993 ..........................31تابستان 

 9111 96911 16911 91111 13691 11111 ...............................31پاییز 

 9161 96111 16916 91961 13111 11931 ..........................31زمستان 

 9111 11131 11191 91119 13611 11113 .................................31بهار 

 1961 11616 11919 11616 99111 611311 ...........................31تابستان 

 9331 91991 63199 93999 96191 16611 .................................31پاییز 

 3111 99119 61111 91939 11611 16111 ........................31زمستان 

 69611 99111 11919 99111 99319 11193 .........................................*31بهار 

 53606 66543 36533 15139 41313 506015 .............................*91ن تابستا 

 شرکت مادر تخصصی توانیر. وزارت نیرو، -مأخذ
 
 

 جمع دوره

 تولید برق بر حسب نیروگاه تولید برق بر حسب نوع مؤسسه

 آبی، دیزلی، بادی و اتمی گازی و چرخه ترکیبی بخاری سایر مؤسسات وزارت نیرو

6931................................... 1/9 6/9 1/1 1/1- 9/1 1/91 

6931................................... 6/1 1/1 1/3 9/3 1/1 1/1 

6931................................... 1/1- 1/9- 1/1 1/1- 1/1 9/9 

 3/61 1/1 6/9 1/61 3/1 1/1 ..........................31تابستان 

 -1/1 1/9 1/3 3/1 1/9 1/1 ...............................31پاییز 

 -6/61 6/61 9/19 1/3 1/61 1/61 ..........................31زمستان 

 -9/99 1/66 -1/3 1/69 -3/61 9/1 .................................31بهار 

 -9/19 6/9 -1/1 1/6 -1/1 1/1 ...........................31تابستان 

 1/1 1/69 -1/1 9/1 3/1 6/1 .................................31پاییز 

 9/696 -1/16 -1/61 -1/1 -6/61 -1/1 ........................31زمستان 

 1/111 -9/61 -1/1 -3/3 3/63 9/6 .........................................31بهار 

 6/96 -6/0 -6/3 3/5 0/50 0/1 ...........................91ن تابستا 

 صصی توانیر.شرکت مادر تخ وزارت نیرو، -مأخذ

  

 )میلیون کیلووات ساعت(   تفکیک نوع نیروگاه های کشور بهبرق در نیروگاه مقدار تولید -5-1

 )درصد( به دوره مشابه سال قبل  تفکیک نوع نیروگاه نسبتهای کشور بهمقدار تولید برق در نیروگاه تغییرات -1-1
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 دوره
 فروش داخلی برق

 واردات صادرات
 سایر مصارف روشنایی معابر صنعتی کشاورزی عمومی خانگی کل

6931................................... 191991 11911 11369 91111 11119 9111 61111 1111 9116 

6931................................... 111119 19111 19991 93991 19116 9161 61116 1116 9361 

6931................................... 116911 11111 19191 93911 11966 9191 61911 1919 1111 

 6611 1191 1161 6669 16113 61119 1911 11161 11319 ..........................31تابستان 

 119 6113 9191 6691 11191 3193 1111 11919 19191 ...............................31پاییز 

 111 6911 9111 6116 11111 1339 1916 61111 11691 ..........................31زمستان 

9111 61993 16611 .................................31بهار   3113 16111 336 9991 1113 316 

 136 316 1139 6113 11116 61111 1191 11111 11619 ...........................31تابستان 

 111 6961 9131 6111 19111 3111 1111 19111 13991 .................................31پاییز 

 111 6111 9911 6911 11116 1993 9113 61199 19116 ......................... 31زمستان 

 991 6111 9191 6116 11111 1111 1119 63911 11119 ....................................*31بهار 

 345 3166 1111 5551 34300 53353 5334 39449 15361 ......................*91ن تابستا 

 شرکت مادر تخصصی توانیر. وزارت نیرو، -مأخذ

 

 دوره
 فروش داخلی برق

 واردات صادرات
 سایر مصارف روشنایی معابر صنعتی کشاورزی عمومی خانگی کل

6931........................................................ 1/9 1/9 1/9 9/1 9/1 1/61 1/1 9/91- 1/6 

6931........................................................ 1/1 1/1 1/1 3/1 1/1 3/6- 6/1 1/61 9/1- 

6931........................................................ 1/1 1/9 6/1- 9/1- 9/9 3/1 1/1- 1/63- 1/96- 

 1/11 -1/6 -3/6 -1/1 9/61 1/1 1/69 1/1 9/1 ...............................................31تان تابس

 -9/91 -1/16 6/1 -1/9 1/1 6/61 -1/1 1/1 1/1 ...............................................31پاییز 

 -9/61 9/13 1/16 -9/1 -1/1 1/99 -1/9 6/61 9/1 ...............................................31زمستان 

 -3/69 -1/1 1/9 -9/61 9/1 1/1 1/66 1/1 1/1 ...............................................31بهار 

 -1/96 -9/19 1/6 -6/9 -9/6 -1/1 -6/9 1/1 1/1 ...............................................31تابستان 

 6/69 3/3 6/9 1/1 3/61 -1/6 -1/1 3/9 9/1 .................................31پاییز 

 -9/11 1/11 -6/11 1/61 -1/1 -3/1 -9/61 1/9 -1/9 ............................. 31زمستان 

 -1/19 -1/69 1/9 1/9 1/1 -1/3 -1/66 1/1 1/6 .............................. ............31بهار 

 -5/10 4/305 1/3 3/3 1/56 9/1 5/0 4/3 1/6 .......................................91تابستان 

 شرکت مادر تخصصی توانیر. وزارت نیرو، -مأخذ

 )میلیون کیلووات ساعت( و واردات برق مقدار فروش داخلی، صادرات -9-1

 )درصد( برق نسبت به دوره مشابه سال قبل مقدار فروش داخلی، صادرات و واردات تغییرات -50-1



  5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران:                           انرژی                                                                                              

 

 

مصرف داخلی گاز طبیعی و مقدار تولید -1-3نمودار   

 

 
 1-3مبنا: جدول 

 

 

 

 5391 تابستانمقدار فروش داخلی برق:  -1-3نمودار 

 

 
 1-9بنا: جدول م

 

خانگی

36%

عمومی

9%
کشاورزی

55%

صنعتی

30%

روشنایی معابر

5%

سایر مصارف

5%
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 و مسکن ساختمان
 تعاریف و مفاهیم

 شدهساخته اقتصادی و یشا فعشالیشت سکشونت و بشرای بشوده مسقف از آن یشا قسمتشی تمشام که است و مستقل محصور، ثابت فضایی: ساختمان

 باشد. مترمربع 9 حداقل آن مسقف قسمت زیربنای مساحت کهشرط آن، بهاست

 شود.ها یا سایر مراجع ذیصالح صادر میاست که از طرف شهرداری جواز ساخت ساختمان :پروانه ساختمانی

 شود.بنای جدید صادر می پروانه ساختمانی است که جهت ساخت و ایجاد :پروانه احداث بنا

 شود.پروانه ساختمانی است که جهت افزایش سطح یا حجم بنای موجود صادر می :پروانه افزایش بنا

ای محصور است که فضا یا محوطهمکانی اسشت که در زمان سرشماری یک یا چند خانوار در آن سکونت دارد. منظور از مکان،   :واحد مسکونی

 پله مشترک و ...( دارد.یک یا چند ورودی به معبر عام )کوچه، خیابان، بازار، میدان و...( یا به معبر اختصاصی )راهروی مشترک، راه

های های ساختمانی تیپ غالب ساختمانی بکار رفته در فعالیتششامل کلیه مصشالح سشاختمانی و نیروی انسان    :های( سـاختمانی اقالم )نهاده

 مسکونی است.

ــاختمانی:اقالم نهاده قیمت منظور قیمت به تعادل رسشششیده فروش اسشششت و معادل مبلغی اسشششت که کارگاه یا تولیدکننده مصشششالح  های س

ابل فروش واحد معینی از اقالم دریافت کرده است.شده در طول زمان آماری در مقساختمانی در آخرین معامله انجام



 5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران:                                ساختمان و مسکن                                                                        

 

 گزیده اطالعات

   فقره بوده است که نسبت به فصل  96911های کشور برابر های ساختمانی صادرشده توسط شهرداریتعداد پروانه 6931 تابستاندر فصشل

درصد مربوط به افزایش  1و ه احداث ساختماندرصد مربوط ب 39حدود درصد رشد داشته است. از این تعداد پروانه  1/61مشابه سال قبل 

 .بنا بوده است

  رسیده است  1/911به رقم 6931های مسکونی شهر تهران بر مبنای سال پایه های ساختمانهنهاد شاخص قیمت 6931تابستان در فصل

 .درصد رشد داشته است 1/93 (رم)نرخ تو 6931 شهریورماهه منتهی به  61که نسبت به شاخص 

   هزار میلیارد ریال بوده است ، از این  166های جدید در مناطق شهری گذاری بخش خصشوصی در ساختمان سشرمایه  6931در فصشل بهار

های درصد به ساختمان 1/63تمام و های نیمهدرصد به ساختمان 1/19ششده، های ششروع درصشد به سشاختمان   1/11گذاری میزان سشرمایه 

 .شده اختصاص یافته استتکمیل

  



 ساختمان و مسکن                                                                                                      5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 

 

 کل دوره
 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان

 دولتی تعاونی خصوصی جمع دولتی تعاونی یخصوص جمع

6931....................................................... 613111 661931 661911 311 311 61131 61161 96 19 

6931....................................................... 696361 611116 611111 991 391 3113 3191 13 11 

6931....................................................... 611111 691193 691199 111 361 3316 3139 61 19 

 61 1 1161 1191 911 19 13996 13111 91911 .............................................31تابستان 

 63 1 1191 1119 611 16 19111 19131 11111 ...................................................31پاییز 

 11 1 1311 1311 111 16 91391 91191 96619 .............................................31زمستان 

 11 9 6313 6331 916 31 99116 99111 91111 ....................................................31بهار 

 69 1 1993 1913 119 199 99111 99911 91311 .............................................31تابستان 

 61 6 1133 1961 611 33 11911 11196 13393 ..................................................31پاییز 

 16 1 9611 9111 119 613 91131 91119 93111 ............................................31زمستان 

 1 1 1116 1111 693 661 91119 91191 93661 ...................................................31بهار 

 51 3 3904 3933 336 64 31553 31403 45331 ................................*91تابستان 

 یی.مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنا -مأخذ

 

 کل دوره
 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان

 دولتی تعاونی یخصوص جمع دولتی تعاونی خصوصی جمع

6931....................................................... 3/6- 9/6- 1/1- 1/61 1/91- 1/3- 1/1- 1/13- 9/91- 

6931....................................................... 1/1 6/9 1/9 1/11- 3/1- 6/1- 9/1- 1/1- 9/11 

6931....................................................... 1/61 9/61 9/61 6/11 6/9- 1/6 1/6 9/91- 9/1 

 6/19 -9/11 6/1 -6/1 9/91 -1/19 1/1 1/1 6/1 .............................................31تابستان 

 1/91 -9/11 -1/66 -1/61 -6/1 -1/91 6/1 -6/1 -6/6 ...................................................31پاییز 

 1/19 1/111 -9/1 -3/1 -1/11 -1/11 6/9 3/1 1/1 .............................................31زمستان 

 3/91 -1/91 -6/3 -1/1 9/1 -9/61 3/69 1/69 6/69 ....................................................31بهار 

 -1/61 -1/11 -1/1 -1/1 -1/91 9/116 1/61 1/61 1/66 .............................................31تابستان 

 -9/1 -1/11 3/61 9/61 -1/1 1/11 9/61 6/61 1/61 ...................................................31پاییز 

 1/1 -1/91 1/3 9/3 -9/1 9/31 1/11 1/11 6/16 .............................................31زمستان 

 -1/11 9/699 6/91 9/13 -1/19 1/63 6/1 1/1 1/1 .........................................31بهار 

 5/5 -0/10 6/51 3/51 3/55 -6/53 4/51 1/54 0/51 ..................................91تابستان 

 ت، معدن و زیربنایی.مرکز آمار ایران، دفتر صنع -مأخذ

  

 )فقره( های ساختمانی صادرشده در نقاط شهری کشور برحسب نوع پروانه و بخش متقاضی  تعداد پروانه -5-6

 (درصد) نسبت به دوره مشابه سال قبل های ساختمانی صادرشده در نقاط شهری کشور تعداد پروانه تغییرات -3-6
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 دوره
 کل

 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان

 دولتی تعاونی خصوصی جمع دولتی تعاونی خصوصی جمع

6931.......................................................... 11961 11116 11111 6196 1191 9191 1313 11 11 

6931.......................................................... 11311 13191 11116 111 1119 9611 9111 11 31 

6931.......................................................... 11111 11166 13963 919 1113 9191 1136 1 91 

 1 1 111 191 131 611 69111 61193 61911 ...............................................31تابستان 

 19 61 369 391 131 119 66111 61611 69611 ......................................................31پاییز 

 91 1 316 6111 366 613 61119 61139 61116 ................................................31زمستان 

 63 6 111 131 111 611 61911 61991 61191 ......................................................31بهار 

 1 6 111 111 911 11 61616 61111 61991 ...............................................31تابستان 

 61 1 116 131 996 11 69113 61616 61111 .....................................................31پاییز 

 61 1 311 311 111 11 16616 16199 11111 ...............................................31زمستان 

 61 1 199 191 111 11 61311 61191 61611 ........................................................31بهار 

 336 3 169 5501 446 51 55464 55911 59096 .....................................*91تابستان 

 مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی. -مأخذ

 

 کل دوره
 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان

 دولتی تعاونی خصوصی جمع دولتی اونیتع خصوصی جمع

6931.......................................................... 1/6- 6/1- 6/1- 9/3- 1/9 6/11- 1/11- 9/36 1/9 

6931.......................................................... 1/9- 6/9- 6/9- 1/96- 6/61- 1/9 1/9 1/11- 1/19 

6931.......................................................... 9/63 1/11 6/11 9/91- 1/1- 9/9- 9/11- 9/11- 1/91- 

 1/11 -1/31 -1/66 -6/61 1/91 -9/91 1/3 1/61 1/1 ...............................................31تابستان 

 1/3 1/691 6/11 1/19 -1/19 9/91 1/6 -9/1 1/1 ......................................................31پاییز 

 9/199 1/61 -1/61 -9/61 1/11 -1/11 -9/61 -9/66 -9/66 ................................................31زمستان 

 -1/11 -1/11 -1/9 -1/1 3/611 3/91 1/61 1/63 1/61 ......................................................31بهار 

 -1/61 -1/11 3/19 1/19 -9/91 -9/11 1/61 1/61 1/61 ...............................................31تابستان 

 -1/11 -1/611 -9/11 -3/11 1/91 -1/11 1/11 1/19 3/11 .....................................................31پاییز 

 -1/11 -9/16 -9/1 -1/1 -1/99 -1/91 1/11 1/19 1/11 ...............................................31زمستان 

 -9/91 1/611 6/61 1/1 -6/91 -1/91 1/1 1/1 1/1 ........................................................31بهار 

 4/3355 0/300 3/53 1/43 -1/1 -3/50 5/3 9/5 6/3 .....................................91تابستان 

 مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی. -مأخذ

  

 (هزار مترمربع) بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضی های ساختمانی پروانه شده درمساحت زیربنای تعیین -3-6    

 (درصد) بل ال قبرحسب نوع پروانه و بخش متقاضی نسبت به دوره مشابه سهای ساختمانی پروانه شده درمساحت زیربنای تعیین تغییرات -4-6



 ساختمان و مسکن                                                                                                      5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 

 

 شدههای تکمیلساختمان تمامهای نیمهساختمان شدههای شروعساختمان کل دوره

6931................................................................... 111113 696169 919916 31169 

6931(6)............................................................... 191691 616131 911111 696936 

6931................................................................... 111 111 111 111 

 99196 616111 91339 119166 ..........................................................31تابستان 

 91931 611931 91191 611161 ...............................................................31پاییز 

 96111 31919 91161 613161 .........................................................31زمستان 

 91931 669619 11111 166191 ................................................................31بهار 

 111 111 111 111 .......................................................(1)31تابستان 

 111 111 111 111 ..............................................................31اییز پ

 111 111 111 111 ........................................................31زمستان 

 111 111 111 111 ...............................................................31بهار 

 000 000 000 000 ...........................................91تابستان 

های کشود. به دلیل تجدیدنظر در بلومحاسبه می (6931) جدید اساس سال پایه بر 6931های جدید مناطق شهری از ابتدای سال گذاری بخش خصشوصشی در سشاختمان   آمار سشرمایه ( 6
 .اشدبقابل مقایسه نمی( 6931) های جدید با آمار محاسبه شده بر مبنای سال پایه قدیمنتایج بررسیآماری، 

 اطالعات از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارایه نشده است. 6931( از تابستان سال 1

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -مأخذ
 

 شدههای تکمیلساختمان تمامهای نیمهساختمان شدههای شروعساختمان کل دوره

6931...................................................................... 6/69- 6/3- 3/1- 1/91- 

9316(6)............................................................... 1/11 9/11 6/61 9/99 

6931................................................................... 111 111 111 111 

 1/1 3/91 -9/9 1/61 ........................................................31تابستان 

 1/91 1/61 1/11 1/11 ...............................................................31پاییز 

 9/611 9/61 9/19 9/99 .........................................................31زمستان 

 9/19 3/3 1/63 3/61 ...............................................................31بهار 

 111 111 111 111 ..........................................................31تابستان 

 111 111 111 111 ..............................................................31پاییز 

 111 111 111 111 ........................................................31زمستان 

 111 111 111 111 ..............................................................31بهار 

 000 000 000 000 ..........................................91تابستان 

 استفاده شده است. 6931از آمار بررسی جدید سال  6931به  6931های دوره در محاسبه درصد تغییرات 6931از سال ( 6

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -مأخذ

  

 )میلیارد ریال( های جدید مناطق شهری گذاری بخش خصوصی در ساختمانسرمایه -1-6

 )درصد( های جدید مناطق شهری نسبت به دوره مشابه سال قبل گذاری بخش خصوصی در ساختمانسرمایه تغییرات -6-6
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 آن نسبت به دوره مشابه سال قبل های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری و تغییراتتعداد پروانه -6-5نمودار 

 
 6-3و  6-5مبنا: جدول 

 

 

 آن نسبت به دوره مشابه سال قبل های جدید در مناطق شهری و تغییراتگذاری بخش خصوصی در ساختمانایهسرم -6-3نمودار 

 
6-6و  6-1مبنا جدول:   

 

  

-































   تابستان پاییز  زمستان   بهار  تابستان پاییز  زمستان   بهار  تابستان

 

(  محور سمت چپ)تعداد پروانه ساختمانی صادر شده  (محور سمت راست)تغییرات تعداد پروانه ساختمانی صادر شده 

فقره درصد

-

-

-





























   بهار  تابستان پاییز  زمستان   بهار  تابستان پاییز  زمستان   بهار 

  

( محور سمت چپ)سرمایه گذاری ( محور سمت راست) تغییرات سرمایه گذاری

ریال میلیارد درصد

5396 
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 ( 5390=500) های اصلیهای مسکونی شهر تهران بر حسب گروههای ساختماننهاده قیمت شاخص -5-6

 دوره
کل بخش 

 ساختمان

سیمان، بتن، شن 

 و ماسه
 کاریگچ و گچ

انواع بلوک، 

 سفال و آجر

موزاییک، کاشی 

 و سرامیک
 سنگ

آالت، آهن

میلگرد و پروفیل 

درب، پنجره و 

 نرده

 چوب

6931................................... 3/611 1/619 1/631 1/611 3/611 6/111 9/691 1/613 

6931................................... 6/161 1/161 1/111 1/611 1/631 1/111 1/611 1/116 

6931................................... 9/969 1/119 1/139 9/191 1/111 1/119 1/991 9/916 

 1/631 6/631 1/111 6/631 3/611 9/116 1/161 1/166 .........................31تابستان 

 1/111 1/631 1/111 9/631 9/616 1/111 9/161 1/161 ...............................31پاییز 

 9/161 1/161 1/111 1/639 9/619 1/111 1/119 6/119 .......................31زمستان 

 3/191 9/111 1/111 1/111 9/631 1/111 3/111 1/111 ..............................31بهار 

 9/911 1/911 3/116 1/191 3/161 6/116 9/116 9/961 .......................31تابستان 

 1/999 3/911 1/111 1/136 1/199 9/993 1/111 1/996 ............................31پاییز 

 1/111 1/931 9/139 1/919 1/111 1/991 9/911 9/911 .................... 31زمستان 

 1/119 1/911 1/911 1/911 3/913 1/919 1/911 3/911 .......................31ر بها

 5/110 3/361 4/340 0/310 3/345 6/406 4/404 0/405 ................91تابستان 

 

 دوره
ایزوگام، قیرگونی 

 و آسفالت

شیراالت 

 بهداشتی

تأسیسات 

مکانیکی و انواع 

 عایق حرارتی

آالت درب و یراق

 جرهپن
 خدمات شیشه تأسیسات برقی نقاشی ساختمان

6931................................... 1/631 1/191 1/113 9/191 1/196 1/111 9/611 1/161 

6931................................... 6/111 1/116 1/191 6/113 1/113 1/111 1/636 6/111 

6931................................... 9/919 6/991 6/961 1/916 6/911 9/919 1/969 9/111 

 6/113 6/619 6/191 3/119 9/191 3/111 3/111 1/613 .........................31تابستان 

 9/113 1/631 9/111 1/116 1/111 1/191 9/131 1/161 ...............................31پاییز 

 1/191 9/161 1/113 9/119 1/111 9/113 9/911 9/111 .......................31زمستان 

 1/119 9/111 1/911 1/913 1/961 9/113 6/991 1/119 ..............................31بهار 

 1/119 9/113 1/991 1/991 6/991 9/961 1/916 1/161 .......................31تابستان 

 1/116 9/919 9/119 1/111 1/111 3/913 1/113 9/191 ............................31پاییز 

 1/116 9/919 9/111 1/111 1/916 1/911 6/939 9/191 .................... 31زمستان 

 1/991 9/919 6/111 1/161 1/116 1/111 1/111 1/113 .......................31بهار 

 1/343 6/403 3/635 3/633 3/153 3/143 3/163 1/116 ...................91تابستان

 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -مأخذ
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 )درصد(  های اصلی   های مسکونی شهر تهران بر حسب گروههای ساختماننهاده قیمت شاخص درصد تغییرات -1-6

 دوره
کل بخش 

 ساختمان

سیمان، بتن، 

 شن و ماسه
 کاریگچ و گچ

انواع بلوک، 

 سفال و آجر

موزاییک، کاشی 

 و سرامیک
 سنگ

آالت، میلگرد و آهن

پروفیل درب، پنجره و 

 نرده

 چوب

6931................................... 1/1 6/9 1/1 1/1 1/1 1/1 9/69 1/1 

6931................................... 9/61 3/69 1/9 1/1 9/1 9/1- 3/91 1/61 

6931................................... 1/91 1/19 1/99 1/11 1/91 3/11 1/16 1/33 

 3/3 9/11 -6/1 1/9 9/9 1/6 1/3 3/3 .........................31تابستان 

 1/61 1/11 -1/1 1/9 1/9 9/1 1/66 9/61 ...............................31پاییز 

 1/61 3/91 -9/1 9/1 1/1 1/9 3/69 9/61 .......................31زمستان 

 9/61 6/91 9/6 1/1 1/1 1/1 1/61 9/61 ..............................31بهار 

 1/99 1/11 9/1 9/69 1/61 1/69 1/61 1/11 .......................31تابستان 

 1/13 9/16 9/61 1/11 1/61 1/91 1/11 9/91 ............................31پاییز 

 1/33 1/16 1/11 1/91 1/11 1/99 1/19 1/91 .................... 31زمستان 

 1/616 3/11 9/91 1/19 3/91 1/16 6/99 9/11 .......................31بهار 

 1/95 0/41 0/45 3/19 0/13 3/64 4/41 3/49 ..................91تابستان

 

 دوره

ایزوگام، 

قیرگونی و 

 آسفالت

شیراالت 

 بهداشتی

تأسیسات مکانیکی و 

 انواع عایق حرارتی

آالت درب یراق

 و پنجره
 نقاشی ساختمان

تأسیسات 

 برقی
 خدمات شیشه

6931................................... 1/1- 1/9 1/1 1/6 6/1- 1/9 1/1 3/1 

6931................................... 1/1 3/61 3/61 1/1 1/61 1/66 9/6 1/1 

6931................................... 1/619 9/11 1/11 1/11 1/11 1/13 1/19 1/11 

 9/1 -1/9 9/3 1/1 1/1 6/1 1/69 1/9 .........................31تابستان 

 9/1 -9/9 1/61 1/1 3/1 1/3 3/61 1/1 ...............................31پاییز 

 1/1 9/6 1/66 1/61 1/1 3/61 3/61 1/1 .......................31زمستان 

 1/61 1/3 6/61 9/61 1/69 1/63 1/11 9/61 ..............................31بهار 

 1/69 6/19 1/91 1/91 1/96 3/91 1/91 9/11 .......................31تابستان 

 1/61 1/19 3/11 3/19 9/91 1/13 6/91 1/31 ............................31پاییز 

 1/11 1/19 1/13 1/11 1/11 1/11 9/11 1/619 .................... 31زمستان 

 1/19 9/11 1/33 1/39 1/11 3/31 3/19 1/691 .......................31بهار 

 1/34 3/55 3/13 3/13 9/11 0/55 1/15 1/15 ...................91انتابست

 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -مأخذ



 ساختمان و مسکن                                                                                                      5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 

 

 های منتخبهای مسکونی شهر تهران بر حسب گروههای ساختماننهاده شاخص قیمت درصد تغییرات -6-3نمودار 

 
6-1مبنا: جدول   

  

-
-
-












   تابستان پاییز  زمستان   بهار  تابستان پاییز  زمستان   بهار  تابستان

 

کل بخش ساختمان سیمان، بتن، شن و ماسه سنگ آهن آالت، میلگرد و پروفیل درب، پنجره و نرده خدمات

درصد
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 وضع مالی دولت 
 تعاریف و مفاهیم 

ها برای بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینهمالی تهیه و حاوی پیش سال برنامه مالی دولت که برای یک :بودجه کل کشور

 شود.ی کشور میهای قانونها و هدفانجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست

تملک و  (جاری) ایهزینه و اعتبارات بینیپیش الزم مالی ، منابعسششاالنه برنامه اجرای ، برایدر آن که اسششت ایبودجه: دولت عمومی بودجه

 .شودمی ، تعییناجرایی هایدستگاه (عمرانیای )های سرمایهدارایی

ای )جششاری( و تملشک هزینهاز  اعم توسط دولت شدهانجام ایششههزینه از کشل عبشارت: دولـت عمــومــی   بــودجــه   هــای ختیپردا

 است. مالی سال یک در مدت و اختصاصی یشعموم درآمدهای لششاز مح ی )عمرانششی(اهیسرماهای دارایشی

 یایر وجوهشاعتبار و س تأمین سایر منابع و درآمد اختصاصی، درآمد عمومی وانشعن تحت وجوهمامی ت: دولت عمومی بودجــه  هایدریافتی

 .دهدمی را تشکیل دولت عمومی بودجه هایدریافتی متمرکز شود، کل داریهشخزان ایشهد در حسابشبای ونشقان موجببه که

و بالعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت که مطابق قانون و در جهت اعمال حاکمیت و تأمین اجباری  یهاعبارت است از پرداخت :مالیات

 د.ریگیمصارف عمومی صورت م

قیم مستمستقیم و غیر و عوارض طبق قوانین وصشول و با عناوین اصشلی   یکی از منابع درآمد دولت که تحت عنوان مالیات: درآمدهای مالیاتی

 .شودبندی میطبقه

 .را ندارد یگریانتقال به د تیو قابل شودیوضع م یقیاشخاص حق ییکه بر درآمد و دارا یاتیمال: های مستقیممالیات

و قابلیت انتقال به اشخاص  شودیمصرف و فروش کاالها و خدمات وضع م ،د، وارداتاسشت که بر تولی  ییهااتیمال :مسـتقیم  های غیرمالیات

 .دیگر را دارند

  د.شویمالیاتی است که طبق قانون بر تولید، فروش و مصرف برخی از کاالها و خدمات وضع م :بر کاال و خدمات مالیات



 5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران:                            وضع مالی دولت                                                                               

 

عوارضی است که بر اساس قوانین و مقررات از واردکنندگان کاال تمام قوق ورودی )حقوق پایه و سشود بازرگانی( و  امل حشش  :بر واردات مالیات

 .گرددیدریافت م

ارات و شامل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کاالها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرائم و خس: سایر درآمدها

 است. درآمدهای متفرقه

 .سال دارند کیاز  شیکه عمر ب یواحد اقتصاد کی یهاییدارا :ایهای سرمایهدارایی

 .شودیقانونی به خزانه واریز م یهاکه پس از کسر سهمنفتی  یهامنابع حاصل از فروش نفت و فرآورده :های نفتیو فرآورده فروش نفت

 .شودیمنابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت که به خزانه واریز م :ایهای سرمایهفروش سایر دارایی

های قبل و عناوین مشابه در ی که تحت عنوان وام، انتششار اوراق قرضشه، برگشتی از پرداختی سال  منابع :سـایر منابع تأمین اعتبارات دولت 

 شود و ماهیت درآمد ندارد.بینی میکشور پیش قانون بودجه کل

های اقتصششادی و اجتماعی شششت سششطح فعالیت های جاری دولت و همچنین هزینه نگهدااعتباراتی که برای تأمین هزینه :ایاعتبارات هزینه

 شود.بینی میدولت پیش

 شود.می بینیپیشعمرانی  هایطرح هایهزینه تأمیناعتباراتی که برای  :ایهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی

 یهاششده توسط دولت است. برخی از سرفصل های مالی ششامل منابع مالی داخلی و خارجی جذب واگذاری دارایی :های مالیواگذاری دارایی

های دولتی، استفاده جمله اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی، وصولی از محل واگذاری شرکت اند از: فروش انواع اوراق اسالمی ازعمده عبارت

 .ه، استفاده از تسهیالت خارجیگردان خزاناز تنخواه

 د.شوبینی میهای عمرانی پیشهای طرحاعتباری که برای تأمین هزینه عمرانی(:) یاهای سرمایهتملک دارایی

 نهیزم خصششوص درهای قبل بهدر دوره جادششده یهای مالی ات واگذاریهای مالی عموماً شششامل بازپرداختملک دارایی :های مالیتملک دارایی

 .انتشار انواع اوراق اسالمی است

ای از درآمدهای عمومی دولت به دست های هزینهتراز عملیاتی معیاری از ثبات عملیات جاری دولت اسشت و از تفاضل پرداخت  :تراز عملیاتی

های دهد. در مقاطع فصششلی حسششاب های جاری دولت توسششط درآمدهای عمومی را نشششان می این تراز، میزان پوشششش هزینهواقع  آید. درمی

 .شودای نیز از درآمدهای دولت کسر میهای هزینهگردان مرتبط با پرداختتنخواه

مالی( به  )غیر ایهای سششرمایهز مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری داراییای دولت اتراز عملیاتی و سششرمایه: ایو ســرمایه تراز عملیاتی

های ای از تملک داراییهای سرمایهای )که از تفاضل واگذاری داراییهای سرمایهواقع این تراز، با لحاظ خالص واگذاری دارایی آید. دردسشت می 

های کند. در مقاطع فصلی شامل حسبآید( که معموالً عددی مثبت است، بخشی از رقم منفی تراز عملیاتی را جبران میدست میای بهسرمایه

 .ای نیز استهای سرمایهگردان مرتبط با تملک داراییتنخواه

 گزیده اطالعات 
  الیر اردیلیم 919111میلیارد ریال بوده است که از این میزان  119111ابر دولت بر عملکرد منابع بودجه عمومی 6931در فصل پاییز 

درصد(  11میلیارد ریال ) 199911ای و درصد( را واگذاری دارایی سرمایه 91میلیارد ریال ) 119111درصد( را درآمدهای جاری،  99)

و درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت به ترتیب برابر  . در این فصل سهم درآمدهای مالیاتیدهدمیرا واگذاری دارایی مالی تشکیل 

 درصد بوده است. 1/91و  1/91

  درصششد( به  11میلیارد ریال ) 113311میلیارد ریال بوده اسششت که از این میزان  191611عملکرد مصششارف بودجه عمومی دولت برابر

 میلیارد ریال  611111ای )عمرانی( و درصشششد( به تملک دارایی سشششرمایه 1/1یشارد ریشال )  میل 19111ای )جشاری( و  اعتبشارات هزینشه  

    اختصاص یافته است. های مالیدرصد( به تملک دارایی 1/61)



 وضع مالی دولت                                                                                                   5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 
 

 جمع دوره

 ایواگذاری دارایی سرمایه جاریای درآمده

 واگذاری دارایی مالی
 های مستقیممالیات

 های غیر مستقیممالیات
 سایر درآمدهای نفتی سایر درآمدها

 بر واردات مالیات خدماتبر کاالها و  مالیات

6931................................... 1196131 939119 991361 611391 991316 191163 9316 111699 

6931................................... 9111111 196911 911616 111169 161111 363111 9116 116191 

6931................................... 111 111 111 111 111 111 111 111 

 11111 6991 111111 11139 19611 11119 691911 113936 .........................31تابستان 

 991611 111 631319 691193 91311 611616 619963 311611 ...............................31پاییز 

 911 161 113111 191131 693111 693116 631611 6119696 .......................31زمستان 

 131119 911 911331 91961 91119 31331 36113 111196 ..............................31بهار 

 613619 6611 919111 31363 91111 619393 691111 111911 .......................31تابستان 

 199911 6611 119111 611311 11111 619911 691311 119111 ............................31پاییز 

 111 111 111 111 111 111 111 111 .................... 31زمستان 

 111 111 111 111 111 111 111 111 ...............................31بهار 

 000 000 000 000 000 000 000 000 ...............91تابستان  

 وزارت امور اقتصادی و دارایی. -مأخذ

 

 جمع دوره

 ایواگذاری دارایی سرمایه جاریدرآمدهای 

 واگذاری دارایی مالی
 های مستقیمیاتمال

 های غیر مستقیممالیات
 سایر درآمدهای نفتی سایر درآمدها

 بر واردات مالیات بر کاالها و خدمات مالیات

6931.................................. 9/91 1/61 3/91 9/11 9/99 1/61 9/19 1/611 

6931.................................. 1/69 1/1 9/61 3/19 1/61 9/19 9/1- 1/9- 

6931.................................. 111 111 111 111 111 111 111 111 

 -1/91 1/16 3/11 -3/91 -1/16 1/61 -9/9 -9/9 ........................31تابستان 

 1/933 -1/91 6/3 1/11 9/96 3/11 1/1 1/11 ..............................31پاییز 

 -3/33 -9/91 -1/66 3/69 3/13 9/96 1/99 -1/69 .......................31زمستان 

 9/11 -1/19 1/11 -1/13 1/619 9/93 -1/1 9/99 ..............................31بهار 

 1/11 -9/19 1/61 1/69 1/11 9/61 -9/6 6/11 .......................31تابستان 

 -1/91 1/11 1/91 -1/63 -1/99 1/6 1/99 -1/1 ............................31پاییز 

 111 111 111 111 111 111 111 111 .................... 31زمستان 

 111 111 111 111 111 111 111 111 .............................31بهار 

 000 000 000 000 000 000 000 000 .................91تابستان  

 وزارت امور اقتصادی و دارایی. -مأخذ

  

 )میلیارد ریال(  دولت  منابع بودجه عمومی -5-5

 )درصد(              قبلدولت نسبت به دوره مشابه سال  منابع بودجه عمومی تغییرات-3-5



 5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران:                                                                                                 دولت         وضع مالی 

 

 

 تملک دارایی مالی ای )عمرانی(تملک دارایی سرمایه ای )جاری(اعتبارات هزینه عجم دوره

6931........................................................................... 9/91 9/16 6/91 1/111 

6931........................................................................... 1/69 1/61 1/69 1/66- 

6931........................................................................... 111 111 111 111 

 1/911 -6/91 -1/3 -9/1 .................................................................31تابستان 

 1/616 9/111 1/19 3/11 ......................................................................31پاییز 

 -6/16 -1/91 1/61 -1/61 .................................................................31زمستان 

 -1/611 3/1191 1/1 1/99 .......................................................................31بهار 

 -1/19 -9/91 1/91 1/11 .................................................................31تابستان 

 1/1 -1/11 9/61 -1/3 ....................................................................31پاییز 

 111 111 111 111 ................................................................31زمستان 

 111 111 111 111 ......................................................................31بهار 

 000 000 000 000 ..................................................91 تابستان

 وزارت اموراقتصاد و دارایی. -مأخذ

  

 )میلیارد ریال( مصارف بودجه عمومی دولت   -3-5

 تملک دارایی مالی ای )عمرانی(یهتملک دارایی سرما ای )جاری(اعتبارات هزینه جمع دوره

6931.................................................................. 1196131 1111991 911131 911119 

6931.................................................................. 9111111 1913913 993169 996111 

6931.................................................................. 111 111 111 111 

 11911 11111 111619 111131 ........................................................31تابستان 

 699119 119316 111139 311191 .............................................................31پاییز 

 661119 691161 139611 6191311 ........................................................31زمستان 

 1 111111 111111 169111 ..............................................................31بهار 

 91111 93111 116111 111139 ........................................................31تابستان 

 611111 19111 113311 191611 ............................................................31پاییز 

 111 111 111 111 ..........................................................31زمستان 

 111 111 111 111 ..................................................................31بهار 

 000 000 000 000 .............................................91 تابستان

 وزارت اموراقتصاد و دارایی. -مأخذ

 )درصد( مصارف بودجه عمومی دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل  تغییرات-4-5



 وضع مالی دولت                                                                                                   5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 
 

دولت ترکیب منابع بودجه عمومی -5-5دار نمو  

 
 5-5مبنا: جدول 

 

 

 ترکیب مصارف بودجه عمومی دولت -5-3نمودار 

 
 5-3مبنا: جدول 

  























   پاییز   زمستان    بهار   تابستان   پاییز  زمستان   بهار  تابستان  پاییز 

  

درآمدهای جاری واگذاری دارایی  سرمایه ای واگذاری دارایی  مالی 

درصد













   پاییز  زمستان   بهار  تابستان پاییز  زمستان   بهار  تابستان پاییز 

  

اعتبارات هزینه ای  تملک دارایی سرمایه ای  تملک دارایی مالی

درصد



 5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران:                                                                                                 دولت         وضع مالی 

 

 هاکل مالیات دوره
 قیمهای مستمالیات

 بر کاال و خدمات مالیات
 بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی مالیات جمع

6931(6)........................................... 1/191191 9/931619 9/911913 3/693161 6/11319 1/991119 

6931(1)........................................... 1/319111 9/111119 1/919111 1/619193 6/11111 9/911116 

6931(9)........................................... 1/6131116 6/191131 1/961131 9/636111 1/91139 1/991113 

 1/611199 1/61331 9/13311 1/691113 6/191111 9/931911 ...........................31ه اولشش ماه

 1/111111 1/63196 3/661311 9/119111 1/911111 1/161311 .......................................31نه ماهه 

 9/911116 6/11111 1/619193 1/919111 9/111119 1/319111 ................................31دوازده ماهه 

 6/31331 1/1699 1/91911 9/96139 1/36113 1/613111 ............................31سه ماهه اول 

 6/116391 1/61919 6/11161 9/611611 9/111111 1/913939 .........................31شش ماهه اول 

 9/911911 9/11911 1/696911 1/169111 1/916931 6/111111 .....................................31نه ماهه 

 1/991113 1/91139 9/636111 1/961131 6/191131 1/6131116 .............................31دوازده ماهه 

 1/661199 1/61111 1/16961 6/11139 9/613311 6/191169 ..................31سه ماهه اول   

 5/315061 9/39061 0/534553 3/595333 3/314465 9/631136 .............. 91شش ماهه اول   

 .منظور شده است 6931میلیون ریال مربوط به اوراق تسویه در عملکرد سال  9916319مبلغ  (6
منظور شده  6931در عملکرد سال  6931( قانون بودجه سال 1بصره )میلیون ریال در اجرای بند )و( ت 1613111میلیون ریال مربوط به اوراق تسویه و مبلغ  13111191مبلغ  (1

 است.
 منظور شده است. 6931میلیون ریال بابت اوراق تسویه در عملکرد سال  61991111مبلغ  (9

  سازمان امور مالیاتی کشور. -مأخذ
 

 هاکل مالیات دوره
 های مستقیممالیات

 بر کاال و خدمات مالیات
 بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی مالیات جمع

6931........................................... 1/11 1/61 1/61 1/11 1/61 1/91 

6931........................................... 1/61 1/61 1/61 1/9 1/1 1/11 

6931........................................... 1/69 1/61 1/66 1/19 1/91 1/61 

 1/1 1/1 1/66 -1/3 -1/1 1/6 ...........................31لشش ماهه او

 1/69 1/9 1/1 1/61 1/1 1/61 .......................................31نه ماهه 

 1/11 1/1 1/9 1/61 1/61 1/61 ................................31دوازده ماهه 

 1/93 1/11 1/3 -1/61 -1/9 1/61 ............................31سه ماهه اول 

 1/11 1/99 1/61 -1/61 -1/1 1/1 .........................31شش ماهه اول 

 1/61 1/91 1/61 -1/9 1/9 1/61 .....................................31نه ماهه 

 1/61 1/91 1/19 1/66 1/61 1/69 .............................31دوازده ماهه 

 1/61 1/11 1/91 1/99 1/99 1/11 ..........................31سه ماهه اول   

 0/41 0/65 0/13 0/15 0/16 0/41 .............. 91شش ماهه اول   

  سازمان امور مالیاتی کشور. -مأخذ

 )میلیارد ریال( دولت عملکرد درآمدهای مالیاتی -1-5

 )درصد( دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل  عملکرد درآمدهای مالیاتی تغییرات -6-5
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 متغیراهی پولی و اعتباری 
 تعاریف و مفاهیم

 هگویند، زیرا هرگونه افزایش در پایه پولی منجر بپر قدرت هم می یکی از متغیرهای بسشیار مهم پولی است که به آن پول پولی  پایه :پایه پولی

شود دارای دو می شود. پایه پولی که بر اساس ترازنامه بانک مرکزی تهیه( در نقدینگی میافزایش چند برابر آن )معادل ضریب فزاینده نقدینگی

 د.شایان ذکر است منابع و مصارف پایه پولی با یکدیگر برابر هستن. ند از منابع و مصارفاوجه است که عبارت

 .تها اسنزد بانک یردولتیغ بخش دیداری و غیر دیداری هایسپرده و اشخاص در دست و مسکوک اسکناس شامل :نقدینگی

زد ن غیردولتی بخش دیداری هایسپرده شامل ،اسشت که از درجه نقدششوندگی باالیی برخوردار است و در ایران   بخششی از نقدینگی  :(1M) پول

 است. اشخاص در دست و مسکوک ها و اسکناسبانک

 یردولتیغ بخش دیداری هایسپرده به نسبت کمتری، نقدینگی از درجه ها کهنزد بانک غیردولتی بخش هایاز سپرده تقسم آن به :شبه پول

انداز و پس الحسششنهقرض هایده، سششپردارمدت گذاریسششرمایه هایسششپرده شششامل پول حاضششر، شششبه شششود. در حالمی ، اطالقبرخوردار اسششت

 است. متفرقه هایسپرده

 .، طال و ارز آزاد استالمللیبین در مؤسسات ایران سهام طال و ارز پشتوانه شامل :بانکی سیستم خارجی هایدارایی
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رده شسپه شاو، وج از طرف چک تیرؤ محض به متعهد است آن در برابر دارنده بانک شود کهمی القشاط هاییردهشسپ به :دیداری هایسپرده

 شود.می نیز گفته جاری الحسنهقرض های، سپردهدیداری هایسپرده ، بپردازد. بهاست دشدهیق در چک هشک زانیشمی هشرا ب

از  ،یا بلندمدت مدتکوتاه گذاریسرمایه هایسپرده صورتبه هابانک شود کهمی اطالق هاییسپرده به :دارمدت گذاریسرمایه هایسـپرده 

 از این حاصل کنند و منافعمی گذار عملردهسشپ  وکیل عنواندار، فقط بهمدت گذاریسشرمایه  هایها در مورد سشپرده کنند. بانکمی قبول مردم

 .شودمی ، تقسیمگذار و بانکسپرده بین عقد قراردادی بر اساس گیرد. منافعقرار می استفاده مورد عقود اسالمی ها، طبقسپرده

برخوردار است و شامل مجموع وجوه در  ی کمتری نسبت به پولشوندگ است که از درجه نقد بخششی از نقدینگی  های غیر دیداری:سـپرده 

 .است دارگذاری مدتانداز و سرمایهالحسنه پسقرض یهاحساب

 مرکزی در بانک قانون، باید مطابق که ها استنزد بانک مردم و غیردیداری داریششش دی هایردهشششاز سپ یشششد معینشششدرص :قانونی هایسپرده

 شود. نگهداری ایران اسالمی جمهوری

د تواننها می، بانکقانون طبق گیرد، ولینمی ها تعلقبه آن شششود که سششودیهایی اطالق میبه سششپرده :اندازالحســنه پسقرض هایسـپرده 

 کنند. اعطا گذارانسپرده به و یا جنسی نقدی جوایز ثابت قرعه دیقا، بههسپرده گونهنیو تجهیز ا منظور جذببه

 گزیده اطالعات
   9/9هزار میلیارد ریال بوده اسشت که نسبت به پایان سال قبل   9/1199در پایان دوره برابر  کل منابع پایه پولیجمع  6931بهار در فصشل 

هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به  6/63133ه ین در پایان این فصل جمع کل نقدینگی کشور برششد داشته است. همچن  درصشد 

 .درصد رشد داشته است 1/1پایان سال قبل 

   درصد را  1/69هزار میلیارد ریال بوده اسشت که   3/63131های سشیسشتم بانکی در پایان دوره برابر   کل سشپرده  جمع 6931بهار در فصشل 

درصد را  1/1مدت، گذاری کوتاههای سرمایهدرصد را سپرده 1/96گذاری بلندمدت، های سرمایهدرصد را سپرده1/91دیداری، های هسشپرد 

 .دهندها تشکیل میدرصد را سایر سپرده 1/6 انداز والحسنه پسهای قرضسپرده

   1/1هزار میلیارد ریال بوده است که از این میزان  1/6939ها و موسسات اعتباری کل تسهیالت پرداختی بانک جمع 6931بهار در فصشل 

درصد به بخش بازرگانی،  6/11و مسکن،  درصد به بخش ساختمان 9/1درصد به بخش صنعت و معدن،  9/11زی، وردرصشد به بخش کشا 

 .خدمات و متفرقه پرداخت شده است
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 دوره

 بر حسب مصارف )هزار میلیارد ریال( پایه پولی بر حسب منابع )هزار میلیارد ریال( پایه پولی

ضریب 

فزاینده 

 نقدینگی
 پایه پولی

خالص 

های دارایی

خارجی بانک 

 مرکزی

بدهی  خالص

بخش دولتی 

به بانک 

 مرکزی

بدهی 

ها به بانک

 بانک مرکزی

خالص 

 سایر اقالم
 پایه پولی

های سپرده

ها قانونی بانک

نزد بانک 

 مرکزی

های سپرده

ها دیداری بانک

 نزد بانک مرکزی

اسکناس و 

مسکوک در 

 جریان

6931.................................. 9/6131  1/6319  1/111  3/331  1/6911-  9/6131  3/6119  9/13  1/911  31/1  

6931.................................. 1/1693  1/1613  3/11  9/6911  1/6931-  1/1693  9/6199  3/16  1/199  61/1  

6931.................................. 3/1111  1/1961  1/131  1/6916  9/6999-  3/1111  1/6391  1/19  3/191  11/1  

3/6319 ........................31تابستان   9/6119  1/131  6/6131  1/6131-  3/6319  1/6961  1/11  1/916  11/1  

1/6339 ..............................31پاییز   9/6369  3/113  1/6691  9/6913-  1/6339  1/6911  1/11  1/911  19/1  

1/1693 .......................31زمستان   1/1613  3/11  9/6911  1/6931-  1/1693  9/6199  3/16  1/199  61/1  

1/1611 ..............................31بهار   1/1911  1/11  6/6931  9/6111-  1/1611  1/6169  1/11  9/111  19/1  

6/1991 .......................31تابستان   1/1919  9/11  1/6111  9/6111-  6/1991  9/6113  1/11  1/199  96/1  

9/1991 ............................31پاییز   6/1919  1/691  3/6931  9/6111-  9/1991  1/6111  6/19  1/119  11/1  

3/1111 .................... 31زمستان   1/1961  1/131  1/6916  9/6999-  3/1111  1/6391  1/19  3/191  11/1  

 16/1 1/111 9/11 3/1191 9/1199 -9/6911 1/6991 1/969 9/1961 9/1199 ...............................31بهار 

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ................91تابستان  

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -مأخذ

 

 دوره

 بر حسب مصارف پایه پولی بر حسب منابع پایه پولی

ضریب 

فزاینده 

 نقدینگی
 کل

های خالص دارایی

خارجی بانک 

 مرکزی

خالص بدهی 

بخش دولتی به 

 بانک مرکزی

بدهی 

ها به بانک

 بانک مرکزی

خالص 

ایر س

 اقالم

 پایه پولی

های سپرده

ها قانونی بانک

نزد بانک 

 مرکزی

های دیداری سپرده

ها نزد بانک بانک

 مرکزی

اسکناس و 

مسکوک در 

 جریان

6931.................................. 9/61 1/1- 1/66 1/63 - 9/61 1/19 1/9 6/1 6/1 

6931.................................. 1/63 1/61 9/16- 9/91 - 1/63 6/19 1/9 1/61 1/1 

6931.................................. 1/19 3/66 9/919 1/9  1/19 1/11 3/61 1/63 3/1- 

 1/6 -3/9 1/93 3/61 9/3 - 6/61 1/99 -1/1 9/3 ........................31تابستان 

 3/9 -1/1 1/69 3/61 3/61 - 9/69 1/91 -1/1 3/61 ..............................31پاییز 

 1/1 1/61 1/9 6/19 1/63 - 9/91 -9/16 1/61 1/63 .......................31زمستان 

 9/6 -1/1 -1/69 1/9 1/1 - 1/1 1/99 6/61 1/1 ..............................31بهار 

 -9/1 -9/1 1/99 6/61 1/3 - 6/69 9/91 1/3 1/3 .......................31تابستان 

 1/1 1/9 6/61 1/61 9/69 - 1/69 1/613 9/61 9/69 ............................31پاییز 

 -3/1 1/63 3/61 1/11 1/19 - 1/9 9/919 3/66 1/19 .................... 31زمستان 

 1/6 -1/6 9/1 1/9 9/9 - -1/1 6/91 -9/9 9/9 .......................31بهار 

 000 000 000 000 000 - 000 000 000 000 ................91تابستان  

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -مأخذ

  

 فزاینده نقدینگی در پایان دوره و ضریب پایه پولی -5-1

 )درصد( نسبت به پایان سال قبل ن دورهنقدینگی در پایا و ضریب فزاینده پایه پولی تغییرات -3-1
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 حجم نقدینگی در پایان دوره -1-3 )هزار میلیارد ریال(

مصارفنقدینگی بر حسب   نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن 

غیر  هایسپرده دوره
دیداری )شبه 

 (پول

 (1M) پول

خالص  نقدینگی
 سایر اقالم

بدهی بخش غیر 
دولتی به 

 سیستم بانکی

خالص بدهی 
بخش دولتی به 
 سیستم بانکی

خالص 
های دارایی

خارجی سیستم 
 بانکی

های سپرده نقدینگی

 دیداری

اسکناس و 

مسکوک در 

 دست اشخاص

1/61319 1/6191 9/939 3/61199 1/116 1/1191 6/6113 1/1161 3/61199 6931.................................. 

6/69919 1/6119 1/991 1/61133 9/191 9/3116 6/6191 1/1111 1/61133 6931.................................. 

1/61311 1/1919 1/191 3/61111 1/6111 1/66911 9/1911 1/9111 3/61111 6931.................................. 

 ........................31تابستان  1/69133 1/1931 1/6139 1/1131 1/161 1/69133 1/999 1/6991 6/61161

 ..............................31پاییز  6/69911 1/1191 1/6311 3/3611 1/111 6/69911 1/991 1/6911 1/61161

 .......................31زمستان  1/61133 1/1111 6/6191 9/3116 9/191 1/61133 1/991 1/6119 6/69919

 ..............................31بهار  1/61111 1/9616 9/6316 6/3311 1/191 1/61111 1/911 1/6119 1/69111

 .......................31تابستان  1/61119 1/9616 9/1131 1/61919 9/6616 1/61119 1/991 1/6336 1/69111

 ............................31پاییز  1/61191 1/9619 1/1611 1/61199 1/6111 1/61191 1/991 1/6336 1/61633

 .................... 31زمستان  3/61111 1/9111 9/1911 1/66911 1/6111 3/61111 1/191 1/1919 1/61311

 ...............................31بهار  6/63133 9/9691 9/1191 1/66111 1/1191 6/63133 1/111 1/1111 9/61131

 .................91تابستان  000 000 000 000 000 000 000 000 000

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -مأخذ
 

 قدینگی در پایان دوره نسبت به پایان سال قبلحجم ن تغییرات -1-4 )درصد(   

مصارفنقدینگی بر حسب   نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن 

های غیر سپرده دوره

دیداری )شبه 

 (پول

 (1M) پول

 نقدینگی
خالص 

سایر 

 اقالم

بدهی بخش 

غیر دولتی به 

 سیستم بانکی

خالص بدهی 

لتی به بخش دو

 سیستم بانکی

های خالص دارایی

خارجی سیستم 

 بانکی

های سپرده نقدینگی

 دیداری

اسکناس و 

مسکوک در 

 دست اشخاص

1/19  9/19  1/1  1/19  - 1/19  1/99  1/1  1/19  6931.................................. 

1/11  1/16  1/61  6/11  - 1/61  9/61  1/69  6/11  6931.................................. 

1/63  1/19  1/19  6/19  - 1/61  1/91  3/69  6/19  6931.................................. 

1/61  6/1  9/61-  3/61  - 3/1  1/69  1/1-  3/61  ........................31تابستان  

1/61  1/61  9/66-  9/61  - 1/61  3/16  9/6  9/61  ..............................31پاییز  

1/11  1/16  1/61  6/11  - 1/61  9/61  1/69  6/11  .......................31زمستان  

6/9  3/3  9/1-  9/9  - 1/6  1/1  1/19-  9/9  ..............................31بهار  

1/1  9/91  1/1  9/3  - 1/1  1/69  1/1  9/3  .......................31تابستان  

1/69  9/91  1/1  9/61  - 1/16  1/63  9/3  9/61  ............................31پاییز  

1/63  1/19  1/19  6/19  - 1/61  1/91  3/69  6/19  .................... 31زمستان  

1/9  6/69  9/1-  1/1  - 1/1  1/3  9/9-  1/1  ...............................31بهار  

 ................91تابستان  000 000 000 000 - 000 000 000 000

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -مأخذ
 

9/3 



 متغیرهای پولی و اعتباری                                                                                                                8931تابستان گزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 

 دوره

 های اقتصادیتفکیک بخشها و مؤسسات اعتباری بهتسهیالت پرداختی بانک تفکیک نوع سپردهها بهمانده سپرده

های سپرده

 داریدی

گذاری سرمایه

 مدتبلند

گذاری سرمایه

 مدتکوتاه

الحسنه قرض

 اندازپس
 صنعت و معدن کشاورزی کل هاسایر سپرده

مسکن و 

 ساختمان

بازرگانی، 

 خدمات و متفرقه

6931.................................. 1/6191  3/9191  1/1111  3/111  1/611 1/1919 1/911 1/6113 1/116 1/1311 

6931.................................. 1/6119  1/1919  1/9391  3/116  6/161 3/1693 3/931 1/6191 9/161 1/9911 

6931.................................. 1/1919  6/1131  3/1191  1/6111  6/919 9/1191 3/119 9/1113 9/6191 1/9111 

1/6991 ........................31تابستان   9/1191  3/9169  1/191  9/113 1/1119 1/113 1/111 1/633 1/6913 

1/6911 ..............................31پاییز   1/1119  1/9111  1/131  1/161 1/9199 1/919 9/6611 9/911 1/1619 

1/6119 .......................31زمستان   1/1919  1/9391  3/116  6/161 6/1693 3/931 1/6191 9/161 1/9911 

1/6119 ..............................31بهار   3/1911  1/9913  1/111  1/111 1/6611 6/13 1/991 3/31 3/199 

1/6336 .......................31تابستان   1/1111  1/9319  1/369  9/199 6/9191 9/111 1/191 9/111 1/6111 

1/6336 ............................31پاییز   6/1136  9/1916  9/111  1/111 3/9119 3/931 6/6911 1/911 1/1111 

1/1919 .................... 31زمستان   6/1131  3/1191  1/6111  6/919 9/1191 3/119 9/1113 9/6191 1/9111 

 9/111 1/39 1/919 9/611 1/6939 1/996 1/6111 9/1611 1/3111 1/1111 .............................31بهار 

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ..............91تابستان  

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -مأخذ
 

 ورهد

 تفکیک نوع سپردهها بهمانده سپرده
های تفکیک بخشها و مؤسسات اعتباری بهتسهیالت پرداختی بانک

 اقتصادی

های سپرده

 دیداری

گذاری سرمایه

 مدتبلند

گذاری سرمایه

 مدتکوتاه

الحسنه قرض

 اندازپس

سایر 

 هاسپرده
 کشاورزی کل

صنعت و 

 معدن

مسکن و 

 ساختمان

بازرگانی، خدمات و 

 متفرقه

6931.................................. 9/19  1/1  3/91  9/11  1/63  9/96  1/91  1/91  1/61  3/99  

6931.................................. 1/16  1/19  1/11-  1/99  9/63  1/61  1/1  9/1  1/9 1/61  

6931.................................. 1/19  1/9  1/91  1/11  9/99  1/11  1/61  3/63  1/611  3/61  

1/61 ........................31تابستان   1/99  1/61  3/19  1/19  6/61  3/19  9/11  1/66-  1/69  

1/69 ..............................31پاییز   1/91  1/1-  1/91  3/63  1/1  1/1  1/1  1/9  1/1  

1/16 .......................31زمستان   1/19  1/11-  1/99  9/63  1/61  1/1  9/1  1/9  1/61  

1/11 ..............................31بهار   1/11  1/19-  3/91  6/61  9/61  3/19  1/1  9/91  1/63  

3/91 .......................31تابستان   1/11  3/6  9/96  1/61  6/61  3/96  1/1  1/13  9/61  

1/99 ............................31پاییز   1/11  9/61  1/11  1/11  1/63  1/19  1/61  1/11  1/11  

1/91 .................... 31زمستان   1/9  1/91  1/11  9/99  1/11  1/61  3/63  1/611 3/61  

1/11 .......................31بهار   6/61  9/93  3/91  6/93  1/11  1/11  1/11  9/9-  1/99  

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ................91تابستان 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -مأخذ

 )هزار میلیارد ریال( تفکیک نوع ها و تسهیالت پرداختی سیستم بانکی بهمانده سپرده -1-1

 )درصد( تفکیک نوع نسبت به دوره مشابه سال قبل ها و تسهیالت پرداختی سیستم بانکی بهمانده سپرده تغییرات -6-1
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 و شبه پول حجم نقدینگی، پول -1-5نمودار 

 
 1-3مبنا: جدول 

 

 و ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال قبل رشد نقدینگی، پایه پولی -1-3نمودار 

 
 

 1-4و  1-3بنا: جدول م

 

 













   بهار  تابستان پاییز   زمستان    بهار تابستان پاییز   زمستان    بهار

  

پول شبه پول نقدینگی

میلیارد ریالهزار

-















   بهار  تابستان پاییز   زمستان    بهار تابستان پاییز   زمستان    بهار

  

رشد پایه پولی  رشد ضریب فزاینده رشد نقدینگی

درصد
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 بورس و بیمه
 تعاریف و مفاهیم

 ازین مورد مالی منابع مینأت بهادار برای اوراق منظور مبادلهبهادار، به اوراق هایو واسششطه ، بازرگانانبانکداران مالقات محل :ربورس اوراق بهادا

 .ستا تولیدی هایبنگاه

 ایدر بورس اوراق بهادار  شششدهرفتهیپذ یهاسششهام شششرکت متیق نیضششرب آخرمجموع حاصششل :فرا بورس ای ارزش بازار بورس اوراق بهادار

 .هاستفرابورس در تعداد سهام منتشرشده آن

ضرب تعداد اوراق بهادار صورت مجموع حاصلارزش اوراق بهادار مورد معامله در بورس اوراق بهادار که به: ارزش معامالت بورس اوراق بهادار

 شود.می آن محاسبه یجار متیشده در قمعامله

 است. شده در بورس اوراق بهادار همجموع تعداد اوراق بهادار معامل: حجم معامالت بورس اوراق بهادار

در بورس اوراق بهادار است و  شدهرفتهیپذ یهاششرکت  کل متیق یسشطح عموم  روند انگریکه ب یششاخصش   :بورس اوراق بهادار شـاخص کل 

دهد.ن میدأ نشامب خیرا نسبت به تار هامتیق یسطح عموم راتییتغ
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، یگذارهیسرما یها)شرکت یمال هایفعال در بخش یهاسشبد سهام شرکت  یقیمت یهانسشبت  یعبارت اسشت از میانگین وزن  :شـاخص مالی 

 پایه. ها در زمانبرابر ارزش سهام آن یو ...( با وزن یها و مؤسسات اعتبارای صنعتی، بانکچند رشته یهاشرکت

های صنعتی با وزنی برابر ارزش سهام های فعال در بخشهای قیمتی سبد سهام شرکتعبارت اسشت میانگین وزنی نسشبت   :شـاخص صـنعت  

   ها در زمان پایه.آن

 .گیرداق بهادار در آن بر پایه مذاکرات صورت میالت اورمبازاری در قالب شبکه الکترونیک یا غیر الکترونیک که معا :بازار فرابورس

ارزش اوراق بهادار مورد معامله در فرابورس که به صششورت مجموع حاصششلضششرب تعداد اوراق بهادار معامله شششده در  : بورسفرا ارزش معامالت

 .شودآن محاسبه می قیمت جاری

 .باشدیم عامسپرده خاص و  یمرابحه و گواه ،یمشارکت، اجاره، رهن ،یممنظور اوراق اسناد خزانه اسال: یاوراق بده

 یگذارهیسرما یهاصندوق زیو ن نو ساختما نیدر سهام، مختلط، زم یگذارهیسرما یهامنظور صشندوق  قابل معامله: یگذارهیصندوق سرما

 .باشدیجسورانه م

 است. یو فروش سهام و اوراق بده دیخر اریاوراق اخت :ابزار مشتقه

 د.ریگیبر کاال توسط کارگزاران مورد داد و ستد قرار م یکه در آن کاال و اوراق بهادار مبتن افتهیمتشکل و سازمان یبازار :بورس کاال

 .شودآن محاسبه می صورت مجموع حاصلضرب کاال در قیمت جاریرد معامله در بورس کاال که بهارزش کاالی مو: ارزش معامالت بورس کاال

 که االن یمتیمشخص را به ق یاز کاال ینیمقدار مع ن،یمع دیدر سررس شودیاسشت که فروشنده بر اساس آن متعهد م  یقرارداد :یقرارداد آت

 .کند یداریآن کاال را با آن مشخصات، خر شودیقرارداد متعهد م گریبفروشد و در مقابل طرف د کنند،یم نییتع

 .باشدیم یانرژ یهاحامل ریشامل گروه محصوالت نفت وگاز، برق و سا ی:بورس انرژ یکیزیبازار ف

 دییأبر کاال توسط کارگزاران مورد ت یا و اوراق بهادار مبتندر بازار مششتقه، داد و ستد کااله  :اسـتاندارد(  یبازار مشـتقه )تابلو سـلف مواز  

از  ینیمقدار مع یکار سلف مواز و اساس ساز . برشودیاستاندارد و ... انجام م یسلف مواز ،یآت یسازمان بورس و اوراق بهادار در قالب قراردادها

 شود. لیتحو ندهیدر آ یمشخص دیدر سررس هیپا ییو داراپرداخت  ینقد دیمذکور با ردادکه وجه قرا رسدیبه فروش م هیپا ییدارا

بر  وارده خسارت یا بروز حادثه، وقوع دیگر، در صورت از طرف وجهپرداخت  یازا کند درتعهد می طرفکی آن، موجببه که اسشت  عقدی :بیمه

پردازد، حق بیمه و آنچه را که گذار میوجهی را که بیمه ،گذارتعهد را بیمه فگر، طررا بپردازد. متعهد را بیمه معینی د یا وجهماین را جبران وی

 نامند.شود موضوع بیمه میبیمه می

 .و شرایط عقد بیمه است گذارمهیو ب گرمهیسندی کتبی مشتمل بر مشخصات و تعهدات ب :نامهبیمه

د. شوهای بیمه، اعم از انفرادی و گروهی در هر رشته بیمه صادر میهایی اسشت که توسشط شرکت  نامهکل تعداد بیمهدره: صـا  نامهتعداد بیمه

 شود.اند را شامل نمیصادر شده قبالًهایی که نامهاین تعداد الحاقیه بیمه

 .بیمه در یک سال به تولید ناخالص داخلی کشور است مؤسسات نسبت مجموع حق بیمه تولیدی :ضریب نفوذ بیمه

 د.انای خسارت پرداخت کردهای بیمههای بیمه در رشتههایی( است که شرکتبیانگر تعداد موارد )پرونده )پرداختی(: تعداد موارد خسارت

 .درصد است برحسببیمه عاید شده  حقبهنسبت  شدهواقعخسارت  :تضریب خسار

 .کندیمپرداخت  گذارمهیببعد از وقوع حادثه موضوع بیمه، جهت جبران خسارت به  گرمهیبوجهی است که  :خسارت پرداختی

 .درصد است حسب برولیدی بیمه ت حقهبنسبت  خسارت پرداختی :نسبت خسارت بیمه

 .اندشده صادربیمه  مؤسساتتوسط  یبررس موردکه طی دوره  ییهانامهمهیبمجموع حق  :حق بیمه تولیدی
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 گزیده اطالعات 

  واحد رسیده است.  911619درصد رشد نسبت به فصل گذشته به  1/11ا تهران ب شاخص کل بورس اوراق بهادار 6931 تابستاندر پایان فصل

میلیارد ریال رسید. همچنین ارزش کل  66191911درصد رشد نسبت به فصل گذشته به رقم  1/19 در این فصل ارزش جاری بازار سهام با

 داشته است. رشددرصد  1/61ته میلیارد ریال بوده است که نسبت به فصل گذش 111191اوراق بهادار  معامالت بازار بورس

  واحد رسیده است. در این فصل  9161درصد رشد نسبت به فصل گذشته به  3/99فرابورس ایران با  شاخص کل 6931 تابستاندر پایان فصل

 .ستمیلیارد ریال رسیده ا 9116161درصد رشد نسبت به فصل گذشته به  6/11با  ارزش بازار فرابورس

 111961نسبت به فصل گذشته به  کاهشدرصد  6/1با  در بورس کاالی ایران ارزش معامالت در بازار فیزیکی 6931 تابستانپایان فصل  در 

 .میلیارد ریال رسیده است 19116نسبت به فصل گذشته به  افزایشدرصد  9/13میلیارد ریال و در بازار معامالت با 

 میلیارد  11133نسبت به فصل گذشته به  افزایشدرصد  3/611با  معامالتارزش  بورس انرژی در بازار فیزیکیدر  6931 تابستانپایان فصل  در

 است. میلیارد ریال رسیده 91119نسبت به فصل گذشته به  افزایشدرصد  3/911ارزش مبادالت با  ریال و در بازار مشتقه

  درصد  11هزار فقره( به بخش دولتی و  1339درصد آن ) 91صادر شده است که  نامههزار فقره بیمه 61999تعداد  6931در فصل تابستان

نامه زندگی و هزار فقره( از نوع بیمه 6111درصد ) 3نامه صادره از این تعداد بیمه .هزار فقره( به بخش غیر دولتی تعلق داشته است 61916)

  مه غیر زندگی بوده است. ناهزار فقره( از نوع بیمه 61111درصد ) 36



  8931تابستان ان: گزارش فصلی اقتصاد ایر           بورس و بیمه                                                                                                                  

 

 تعداد شرکت دوره
 ارزش بازار

 )میلیارد ریال(

 مقدار شاخص نهایی

 شاخص صنعت شاخص مالی اخص کلش
  شاخص قیمت

 )هم وزن(
 شاخص قیمت

6931.................................. 6/1  1/1-  1/91  1/61-  1/91  1/11  1/61  

6931.................................. 9/1-  1/61  1/16  1/3-  1/11  1/1  1/61  

6931.................................. 9/9-  1/11  1/19  1/11  6/11  1/13  1/19  

9/9 ........................31تابستان   1/1  1/6  1/1-  3/6  6/1  1/6-  

1/1 ..............................31پاییز   9/61  1/1  1/1  1/61  1/9  9/9  

1/6 .......................31زمستان   9/1  1/69  9/1-  9/61  1/1  1/69  

9/1 ..............................31بهار   6/61  6/6-  9/6  1/1  1/1-  6/1-  

9/1 .......................31تابستان   9/91  6/61  1/91  1/61  1/1  1/61  

-1/6 ............................31پاییز   9/9-  9/93  1/9  1/93  1/91  9/91  

-6/1 .................... 31زمستان   9/61  1/69  1/61  1/69  1/11  1/69  

1/1 .......................31بهار   1/91  1/96  1/99  6/91  9/11  1/13  

 22/2 52/8 29/2 23/5 28/6 23/6 0/0 .................91تابستان 

 هران.ت بهادارشرکت بورس اوراق  -مأخذ

  

 های فعالیت بورس اوراق بهادارصخشا -5-9    

 تعداد شرکت دوره
 ارزش بازار

 )میلیارد ریال(

 مقدار شاخص نهایی

 شاخص صنعت شاخص مالی شاخص کل
  شاخص قیمت

 )هم وزن(
 شاخص قیمت

6931.................................. 939 9111919 11616 696111 11919 61133 11111 

6931.................................. 931 9119191 31113 663611 11111 69111 96113 

6931.................................. 911 1111111 611113 111111 616196 19161 16119 

 11933 69611 11113 613119 11111 9939111 911 ........................31تابستان 

 11111 69111 19111 613361 11113 9113119 911 ..............................31پاییز 

 96113 69111 11111 663611 31113 9119191 931 .......................31زمستان 

 91131 61111 11631 611191 31931 9161113 939 ..........................( 6)31بهار 

 99111 69161 616113 611913 661116 1619693 911 .......................31تابستان 

 91919 61111 696111 611161 611119 1319991 931 ............................31پاییز 

 16119 19161 616196 111111 611113 1111111 911 .................... 31زمستان 

 11916 91931 113931 131613 199113 1399619 931 .......................31بهار 

 15595 11101 350569 364159 303504 55041431 396 ..................91تابستان  

به بعد این اطالعات شامل کلیه بازارهای  6931بهار ولی از  بوده،شامل بازارهای اول و دوم بورس  صرفاً 31در خصوص حجم و ارزش سهام معامله شده تا زمستان  اطالعات ارائه شده( 6
 بود. گذاری( خواهدهای سرمایهقو صندو ابزار مشتقه ،ی، اوراق بدهم، دولاو)موجود در بورس 

 تهران. شرکت بورس اوراق بهادار -خذمأ

 

 )درصد( نسبت به دوره قبل      های فعالیت بورس اوراق بهادارشاخص تغییرات -3-9  
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 دوره
 ارزش معامالت

 )میلیارد ریال(

 بازار اوراق مشتقه

 سهام قرارداد آتی اختیار فروش تبعی اختیار خرید و فروش

 حجم

 رداد()هزار قرا

 ارزش 

 )میلیارد ریال(

 حجم

 )هزار قرارداد(

 ارزش 

 )میلیارد ریال(

 حجم

 )هزار قرارداد(

 ارزش 

 )میلیارد ریال(

6931.................................. 191191 11 91 9916133 1/63  11/1  1/6  

6931.................................. 199611 161 19 61911199 1/191  1/1  1/1  

6931.................................. 6111691 319 611 9991911 1/9  1/1  1/991  

1/911 1111199 91 996 691196 ........................31تابستان   1/1  1/1  

1/11 1311111 61 91 691111 ..............................31پاییز   1/1  1/1  

9/1 911111 61 111 161616 .......................31زمستان   1/1  1/1  

1/1 111 111 69 611 611311 ..............................31بهار   1/1  

1/6 6911111 61 616 963111 .......................31تابستان   1/1  1/1  

1/1 96 119 111163 ............................31پاییز   1/1  1/1  1/69  

1/1 1191911 91 999 993119 .................... 31زمستان   1/1  1/916  

6/1 11131 111 6619 119119 .......................31بهار   1/6  1/696  

4/0 51593 331 5553 111641 .................91تابستان   0/5  0/51  

 

 دوره

 بازار سهام بورس گذاری قابل معامله درهای سرمایهبازار صندوق بازار اوراق بدهی

 خرد و بلوک عمده و انتقالی گذاری قابل معاملههای سرمایهصندوق اوراق بدهی

 حجم

 )هزار برگه(

 ارزش 

 )میلیارد ریال(

 حجم

 )هزار یونیت(

 ارزش 

 )میلیارد ریال(

 حجم

 )هزار سهم(

 ارزش 

 )میلیارد ریال(

 حجم

 )هزار سهم(

 ارزش 

 )میلیارد ریال(

6931.................................. 31119 39691 131611 1961 63191169 91111 191311999 931113 

6931.................................. 11391 19999 6391911 11169 91133996 19119 111111111 919111 

6931.................................. 691911 691396 1111119 11111 91111111 19111 911116191 6919191 

 611619 96111163 1696 9919311 9111 911111 11916 11911 ........................31تابستان 

 613999 16911193 9111 6139139 9119 911119 11161 63131 ..............................31پاییز 

 691996 19111119 99111 11999919 3113 313161 19919 19631 .......................31زمستان 

 616191 11161119 11993 1919111 3111 391333 11133 11131 ..............................31بهار 

 916611 691916111 69991 3111111 61111 6119111 11991 11111 .......................31تابستان 

 111919 611111191 1611 9613311 61116 6111111 11139 16196 ............................31پاییز 

 991111 696111611 99191 61111191 16113 6311116 91111 91119 .................... 31زمستان 

 111631 111319113 61111 9391199 99139 9696131 6931 69113 .......................31بهار 

 541461 359969354 34933 55563450 10411 4593643 35319 31559 .................91تابستان 

 تهران. بهادارشرکت بورس اوراق  -مأخذ

  

 تفکیک نوع بازاربه حجم و ارزش معامالت بازار بورس اوراق بهادار -3-9    
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 دوره
شاخص 

 کل

ارزش بازار 

)میلیارد 

 ریال(

 هاتعداد شرکت

 معامالت

 اوراق بدهی سهام

وق صند

گذاری قابل سرمایه

 معامله

اوراق حق تقدم 

 گواهی مسکن
 ابزار مشتقه

 شدهدرج شدهپذیرش

ارزش 

)میلیارد 

 ریال(

حجم 

)میلیون 

 ورقه(

ارزش 

)میلیارد 

 ریال(

حجم 

)میلیون 

 ورقه(

ارزش 

)میلیارد 

 ریال(

حجم 

)میلیون 

 ورقه(

ارزش 

)میلیارد 

 ریال(

حجم 

)میلیون 

 ورقه(

ارزش 

)میلیارد 

 ریال(

حجم 

)میلیون 

 ورقه(

6931............. 111 6191111 31 619 611111 11169 111111 113 61111 6196 61111 61 1 1 

6931............. 6131 6911911 611 616 611199 11969 919919 911 19363 1119 61111 61 9 11 

6931............ 1111 1111993 669 161  911111 611111 919111 111 16133 9311 66111 63 1 1 

 1 1 1 9111 161 9111 19 11111 69111 96111 611 33 6619119 311 ...31تابستان 

 11 9 9 9161 161 1131 613 611911 61111 91111 611 619 6199113 6111 .........31پاییز 

 1 1 9 9613 311 61111 611 611939 11193 99911 616 611 6911911 6131 ...31زمستان 

 1 1 9 1111 911 1161 11 11191 61161 11111 619 611 6119136 6191 ..........31بهار 

 1 1 1 9139 111 61116 613 691191 91113 619131 611 611 1611191 6113 ...31تابستان 

 1 1 9 1931 6913 11163 699 69331 11113 611119 611 669 1191911 6136 ........31پاییز 

 1 1 1 1119 6919 16966 611 613631 16661 691911 611 669 1111993 1111 ...31زمستان 

 1 1 9 6311 6191 13319 11 19191 33113 119111 611 669 9611991 1311 .......31بهار 

3593 3353 36506 513 533331 95511 453161 554 559 3115556 4055 91تابستان   1 0 0 
 شرکت فرابورس ایران. -مأخذ

 

 دوره
شاخص 

 کل

ارزش 

 بازار

 هاتعداد شرکت

 معامالت

 اوراق بدهی سهام
گذاری صندوق سرمایه

 قابل معامله

اوراق حق تقدم گواهی 

 مسکن
 ابزار مشتقه

 حجم ارزش حجم ارزش حجم ارزش حجم ارزش حجم ارزش شدهدرج شدهپذیرش

6931............. 1/1 9/1 1/11 1/1- 1/16- 9/9- 1/19 9/11 1/11 1/11 6/69 1/1 - - 

6931............. 9/11 9/91 1/61 1/9 6/1 1/66 9/99 1/99 1/11 1/91 9/19 1/91 - - 

6931............ 9/611 3/19 1/1 1/1 1/691 1/13 1/9 3/99 9/611 6/19 1/1- 3/61 - - 

 - - 1/11 3/11 1/691 9/91 1/11 1/11 -1/99 -9/16 9/6 6/9 1/1 3/1 ...31تابستان 

 - - -1/11 -1/61 9/63 9/33 1/611 9/616 3/11 9/3 1/1 1/9 3/1 6/69 .........31پاییز 

 - - 1/3 -1/1 9/11 1/91 1/11 1/19 9/91 -1/9 1/9 3/6 1/63 9/6 ...31زمستان 

 - - -3/1 -1/1 -1/13 -1/91 -1/11 -1/11 -3/91 -1/91 1/6 1/1 1/61 9/69 ..........31بهار 

 - - 1/11 3/11 1/616 6/661 3/19 3/13 1/611 6/111 6/9 1/6 9/99 9/16 ...31تابستان 

 - - -9/99 -9/91 3/19 1/19 -9/61 -1/61 1/91 3/11 -1/6 1/1 9/9 -1/9 ........31پاییز 

 - - 1/11 9/61 -9/1 -3/9 9/91 1/93 -1/61 -1/61 1/9 -3/1 1/69 6/11 ...31زمستان 

 - - -1/11 -3/13 9/19 3/93 -1/11 -9/19 1/39 1/11 1/6 3/1 1/19 3/96 .......31بهار 

 - - 25/0 2/3- 26/7 20/5 76/7 64/8 1/3- 55/9 1/2 4/4 22/1 34/9 91تابستان 

 شرکت فرابورس ایران. -مأخذ

  

 های فعالیت فرابورسشاخص -4-9  

 )درصد(  های فعالیت فرابورس نسبت به دوره قبلشاخص تغییرات -1-9
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 بورس اوراق بهادار ارزش بازار سهام و شاخص کل -9-5نمودار 

 9-5مبنا: جدول 

 

 

 

 فرابورس ارزش بازار و شاخص کل -9-3نمودار 

 
 9-4مبنا: جدول 
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(محور سمت راست)ارزش بازار  (محور سمت چپ)شاخص کل 

میلیارد ریال
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(محور سمت راست) ارزش  بازار سهام (محور سمت چپ)شاخص کل 

میلیارد ریال



  8931تابستان ان: گزارش فصلی اقتصاد ایر           بورس و بیمه                                                                                                                  

 

 دوره

 بازار فیزیکی (5)بازار معامالت 

 ارزش معامالت 

 )میلیارد ریال(

 ارزش معامالت

 )میلیارد ریال(

 حجم معامالت

 )هزار تن(

6931..................................................................................... 931196 916111 11911 

6931.................................................................................................... 119193 931131 11111 

6931..................................................................................... 119611 119611 19111 

 1111 663911 11111 ...........................................................................31تابستان 

 1116 611116 199919 .................................................................................31پاییز 

 1111 611111 113991 ...........................................................................31زمستان 

 1111 616119 993131 .................................................................................................31بهار 

 1331 169191 119999 ............................................................................31تابستان 

 9113 163939 616619 ..................................................................................31پاییز 

 1916 111911 11191 ...................................................................................... 31زمستان 

 1111 911111 11111 .............................................................................31بهار 

 1644 311350 53135 .........................................................91تابستان 

 .( حجم معامالت گروه تشکیل دهنده بازار معامالت قابلیت تجمیع ندارد6
 امور اقتصاد و دارایی.وزارت  -مأخذ

  

 دوره

 بازار فیزیکی بازار معامالت

 ارزش معامالت

 )میلیارد ریال(

 ارزش معامالت

 )میلیارد ریال(

 حجم معامالت

 )هزار تن(

6931..................................................................................................... 6/691 6/11 3/3 

6931..................................................................................................... 1/11 9/99 1/9 

6931..................................................................................................... 6/11 1/11 1/1- 

 1/99 9/11 1/11 ...........................................................................................31تابستان 

 -1/1 1/1 1/619 .................................................................................................31پاییز 

 1/1 1/16 1/19 ...........................................................................................31زمستان 

 -1/3 9/9 1/16 .................................................................................................31بهار 

 9/1 1/99 -1/93 ...........................................................................................31تابستان 

 -9/91 1/1 -6/16 .................................................................................................31پاییز 

 1/91 1/96 -1/91 ...................................................................................... 31زمستان 

 -6/55 1/6 -5/3 .............................................................................91بهار 

 1/5 -5/5 4/39 ......................................................................91تابستان 

 وزارت امور اقتصاد و دارایی. -مأخذ

 

  های فعالیت بورس کاالشاخص -6-9

 )درصد( ی قبلنسبت به دوره های فعالیت بورس کاالشاخص تغییرات -5-9



 بورس و بیمه                                                                                                                                 8931تابستان گزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 

 

  

 های فعالیت بورس انرژیشاخص -1-9     

 دوره

 بازار مشتقه (5) بازار فیزیکی

ارزش 

معامالت 

)میلیارد 

 ریال(

 (3)هیدروکربوری برق

ارزش معامالت 

 )میلیارد ریال(

حجم معامالت 

 )هزار قرارداد(

 سلف بلند مدت برق

حجم )هزار 

کیلووات 

 ساعت(

ارزش معامالت 

 )میلیارد ریال(

حجم 

 )هزار تن(

ارزش معامالت 

 )میلیارد ریال(

ارزش معامالت 

 )میلیارد ریال(

حجم معامالت 

 )هزار قرارداد(

ارزش معامالت 

 )میلیارد ریال(

حجم )هزار 

 قرارداد(

6931 .............  19119 6361 19119 111 111 63616 1116 9611 119 69399 9391 

6931 .............  99311 1111 99311 111 111 13613 191919 9131 191963 11919 1199 

6931 .............  663161 1111 191 9161 663111 11116 99111 139 91311 93111 9131  

1111 111 111 3111 113 3111  ....31تابستان   6911 6161 611 9191 6619 

 1 11 191133 6136 191611 6161 111 111 61111 111 61111  ......... 31پاییز 

 1113 11191 11113 116 31191 16991 111 111 61911 191 61911  ... 31زمستان 

 6191 9919 66319 161 61311 9116 61611 111 911 339 61111  .......... 31بهار 

11119 191 31 111 19311  ... 31تابستان   6119 61131 199 61911 6911 961 

 911 6919 6111 616 1199 6119 99191 166 19 911 99316  ......... 31پاییز 

 9111 99136 69111 161 61313 99919 91119 131 61 11 91196  ... 31زمستان 

 991 1111 1911 111 1111 1191 91193 161 91 611 91119  .......... 31 بهار

 4439 31559 5551 361 6304 36014 66655 5313 533 5431 66599 .91تابستان 

 امکان محاسبه حجم کل معامالت بازارفیزیکی بورس انرژی وجود ندارد. ،هیدروکربوری و برق گیری حجم معامالتبه دلیل متفاوت بودن واحدهای اندازه( 6

 .به بازار فیزیکی بورس انرژی اضافه شده است 6931( بازار هیدروکربوری از بهار 1

  وزارت امور اقتصاد و دارایی. -مأخذ



  8931تابستان ان: گزارش فصلی اقتصاد ایر           بورس و بیمه                                                                                                                  

 

 دوره

 حق بیمه تولیدی )میلیارد ریال( صادره )هزار فقره( نامهتعداد بیمه
مشابه سال قبل حق بیمه تولیدی نسبت به دوره  تغییرات

 )درصد(

 کل

 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 کل

 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 کل

 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 دولتی
غیر 

 دولتی
 زندگی غیر دولتی دولتی غیر زندگی زندگی

غیر 

 زندگی
 ندگیز غیر دولتی دولتی

 غیر زندگی

6931 .............  11111 11316 99113 1191 19999 111611 611116 619119 91316 191119 1/11  9/61  3/11  1/91  1/11  

6931(6) .........  58668 25683 32985 2401 11119 340519 661611 225364 46423 294095 21/5 8/1 29/8 22/3 9/16  

1693(6) .........  61364 27464 33900 2124 59239 454431 156942 297489 66065 388367 33/5 36/3 32/0 42/3 32/1 

-1/1 19916 66916 11919 13931 19111 69119 161 1361 1613 61196  .... 31تابستان   9/11-  1/61  1/13  1/1-  

9119 1691 69319  ......... 31پاییز   191 69696 39911 11111 31399  61319 11993  1/19  1/61  1/11  1/69  1/16  

1/11 11199 69631 13191 93336 33111 61391 61 1111 1111 61311 (6)31ان زمست  1/91  6/63  1/61  1/11  

1/19 19111 69111 16111 11919 11113 69111 311 1911 1111 69199  ........... 31بهار   6/11  1/11  3/63  1/11  

9/11 31993 61919 11191 91119 611116 69339 319 3911 1191 61311  (6)31ن تابستا  1/11  1/96  1/99  1/11  

1/91 611391 16919 31111 91611 611911 61119 6191 66911 1191 61661  ......... 31پاییز   9/99  1/91  3/39  6/11  

6/96 611111 61111 16961 13961 691196 69611 111 9191 1161 69119  (6)31ن ستازم  1/91  6/91  1/61  3/99  

1/91 39961 61931 19311 91193 666111 69916 6916 1366 1166 69111  ........... 31بهار   9/91  9/91  3/91  1/91  

4/45 534655 59505 503131 15554 513553 51565 5155 50315 6993 55344 ..91تابستان   9/45  5/45  6/56  1/41  
 آمار تجدیدنظرشده است. (6

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -مأخذ

 دوره

 )میلیارد ریال( خسارت پرداختی )هزار فقره( تعداد موارد خسارت
خسارت پرداختی نسبت به دوره  تغییرات

 مشابه سال قبل )درصد(

 کل

 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 کل

 نامهنوع بیمه مالکیتنوع 

 کل

 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 دولتی
غیر 

 دولتی
 زندگی

غیر 

 زندگی
 دولتی

غیر 

 دولتی
 زندگی

غیر 

 زندگی
 دولتی

غیر 

 دولتی
 زندگی

غیر 

 زندگی

6931 .................  91911 11116 1119 139 99161 619111 11961 619911 61111 616191 1/11 1/11 9/11 1/99 9/19 

6931 .................  13993 91111 19113 191 11116 161111 31919 611119 61913 111313 1/61 3/69 1/16 1/11 1/61 

6931 .................  11991 69111 99111 163 11361 111119 619111 619111 19311 119161 9/91  1/69  6/91  9/11  9/91  

 6/61 1/19 1/61 1/11 1/61 99911 9111 11111 16911 91191 66191 119 1611 3111 66396  ....... 31تابستان 

 1/13 1/11 1/91 1/19 1/13 16361 9111 99661 11111 11111 63113 611 3113 3191 63931  ............. 31پاییز 

 1/3 1/91 3/66 1/1 9/61 13911 9313 96361 91911 19991 61136 196 3119 1111 61111  ....... 31زمستان 

1/61 91991 9161 96191 61131 91191 1111 611 1391 1111 1111  ................ 31بهار  1/6-  1/11  1/91  3/69  

1/91 11316 1119 91161 11111 11119 11699 611 61191 9913 11961  ....... 31تابستان   3/1-  1/11  1/19  1/11  

9/11 19911 1136 91111 19969 11931 61116 616 69111 1311 61191  ............. 31پاییز   9/9  1/91  1/16  3/19  

1/91 616611 1193 19119 99311 611111 69919 13 3691 9911 69199  ....... 31 زمستان  1/91  3/16  1/16  1/91  

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111  .............. 31بهار 

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ...91تابستان

  سالمی ایران.بیمه مرکزی جمهوری ا -مأخذ

  

 صادره و حق بیمه تولیدی صنعت بیمه نامهتعداد بیمه -9-9

       سارت پرداختی صنعت بیمهو خ تعداد موارد خسارت -50-9



 بورس و بیمه                                                                                                                                 8931تابستان گزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 

 دوره

 ضریب نفوذ بیمه نسبت خسارت

 کل

 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 کل

 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 دولتی غیر زندگی زندگی غیر دولتی دولتی
غیر 

 دولتی
 گیزند

غیر 

 زندگی

6931 ............. 1/11 1/11 1/13 1/96 3/11 11/1 19/1 91/6 91/1 31/6 

1693(1) .......... 6/19 1/11 1/11 1/99 1/13 91/1 11/1 11/6 96/1 33/6 

6931(1) ......... 1/19 1/11 1/16 9/91 1/11 91/1 11/1 11/6 91/1 19/1 

 11/6 11/1 91/6 11/1 11/1 1/11 9/96 1/91 1/11 1/11 .... 31تابستان 

 11/1 91/1 31/6 11/1 11/1 1/11 9/99 1/91 1/31 3/11 .......... 31ییز پا

 13/1 91/1 11/6 11/6 19/1 6/11 1/91 6/11 6/16 1/19  (1)31زمستان 

 13/6 99/1 11/6 19/1 31/6 1/11 1/99 1/11 9/11 1/16 ........... 31بهار 

 111 111 111 111 111 1/16 1/91 1/11 1/11 1/11 .... 31تابستان 

 111 111 111 111 111 6/11 1/11 6/16 1/19 3/19 ......... 31پاییز 

 111 111 111 111 111 1/11 9/93 1/11 1/11 1/11  (1)31زمستان 

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 ............31بهار 

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 .....91تابستان

خایر حق بیمه و خسارت معوق یک سال در دسترس نبوده و حق بیمه عاید شده و خسارت واقع شده قابل محاسبه نیست، به جای شاخص ضریب ( در مقاطع زمانی ماهانه یا فصلی که ذ6

های اداره وش و هزینههای حق بیمه، خسارت معوق، کارمزد شبکه فرشود. در محاسبه نسبت خسارت بسیاری از اقالم آماری از جمله ذخیرهخسارت از شاخص نسبت خسارت استفاده می

 شود و به همین دلیل میزان آن به مراتب پایین تر از ضریب خسارت است.های بیمه لحاظ نمیتو عمومی شرک

 .شده استآمار تجدید نظر ( 1

  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -مأخذ

 

 

 ، خسارت پرداختی و نسبت خسارت صنعت بیمهحق بیمه تولیدی -9-3 نمودار

 9-53و  9-55و  9-50: جدول مبنا

 

 

         (درصد) و ضریب نفوذ بیمه (5)نسبت خسارت -55-9
























   تابستان  پاییز  زمستان   بهار  تابستان  پاییز  زمستان  

 

حق بیمه تولیدی خسارت پرداختی (محور سمت راست)نسبت خسارت 

ریال میلیارددرصد
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  صنعت، معدن و تجارت
 تعاریف و مفاهیم

 .است ایجاد واحد صنعتی برای : مجوز اولیهجواز تأسیس

اندازی واحد صنعتی، دریافت د و تکمیل و راهپس از انجام مراحل مربوط به ایجا مجوزی است که دارنده جواز تأسیس: برداریبهره پروانه

 کند.می

قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت  1مجوزی است که طبق مقررات ماده )پروانه کسب(:  جواز صنفی

 شود.داده میموقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین 

 شود.مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخصی، از طرف صنعت، معدن و تجارت صادر می: کشف پروانه

 شود.یربط به دارنده پروانه اکتشاف داده میای است که پس از اتمام عملیات اکتشاف به تأیید دستگاه ذنامهاجازه: گواهی اکتشاف

 .گرددای مشخص صادر میبرداری از معادن در محدودهمجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره: معدن برداریبهره پروانه

 خدمات، توسط واحدهای مقیم به واحدهای غیر مقیم است. عبارت از فروش، معامله تهاتری و یا اهدای کاالها و صادرات:



 5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران:                         صنعت، معدن و تجارت                                                                     

 

عبارت است از خرید، معامله تهاتری و یا اهدای کاالها و خدمات یک کشور از کشورهای دیگر، پس از انجام تشریفات گمرکی و رعایت : واردات

 سایر مقررات.

زمان خاص برای یک بخش یا گروهی از گرفته را در یک های تعلقو بدهی های تملک شدهییحسابی که ارزش داراصورت :هاتراز پرداخت

 دهد.های نهادی نشان میبخش

قالم ااستثنای مبادالت گیرد. شامل کلیه معامالتی )بهشوند را در برمیطور سنتی صادر یا وارد میبیشترین اجزایی که به :جاریتراز حساب

های انتقالی بین اشخاص مقیم و غیر مقیم ها و پرداختخدمات، درآمد و دریافتمالی( است که طی آن ارزش اقتصادی معامالت ناشی از کاالها،

 شود.مبادله می

ل تغییر در مالکیت بین شخص مقیم و غیر مقیم گیرد که بر اساس اصوانتقال را در بر میتراز کاالیی مبادالت کاالهای قابل نقل :حساب کاال

 شود.تنظیم می
ونقل، مسافرت، ارتباطات، خدمات حساب خدمات دربرگیرنده مبادالت بین اشخاص مقیم و غیر مقیم در خصوص خدمات حمل: حساب خدمات

ایانه، مالکیت معنوی، سایر خدمات تجاری، خدمات شخصی، فرهنگی و رسانی و رای، خدمات مالی، خدمات اطالعفنی و مهندسی، خدمات بیمه

 شود.تفریحی و سایر خدمات دولتی می

 شده، از لبه کشتی عبور کند.رساند که کاال در بندر بارگیری تعیینفروشنده، تحویل کاال را هنگامی به انجام می :فوب

گذاری اختصاص دارد. درآمد نیروی کار جبران خدمات نیروی کار و درآمدهای حاصل از سرمایه تراز درآمد به جبران خدمات حساب درآمد:

 گیرد.در داخل کشور و نیروی کار فصلی ایرانی شاغل در خارج کشور را در بر می نیروی کار فصلی خارجی شاغل

در مالکیت منابع حقیقی یا اقالم مالی بین اشخاص مقیم و غیر مقیم است این حساب دربردارنده آن قسمت از تغییر  حساب انتقاالت جاری:

سویه های بالعوض که مبادالتی یکها مبادله دیگری صورت نگرفته است؛ مانند انتقال درآمد کارگران غیر فصلی یا هدایا و کمککه ما به ازای آن

 هستند.

های غیر ای و یا اکتساب و واگذاری داراییمی مبادالت در بر دارنده دریافت و یا پرداخت انتقاالت سرمایهحساب سرمایه تما :حساب سرمایه

های ها )بخش دولتی و غیر دولتی(، انتقاالت مهاجرین و کمکای شامل بخش بدهیدهد. انتقاالت سرمایهمالی تولید نشده را پوشش می

د توانند در تولیگیرد که میهای مشهودی را در برمیهای غیر مالی تولید نشده، معامالت داراییاراییگذاری است. اکتساب یا واگذاری دسرمایه

های نامشهود مانند عالئم تجاری حق ثبت اختراع و حق چاپ نیز در این کاالها خدمات مورداستفاده قرار گیرند. عالوه بر این معامالت دارایی

 گردد.قسمت درج می

المللی، ها و نهادهای بینمجموع تعهدات ایجادشده در اثر گشایش اعتبار اسنادی، تسهیالت دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان :بدهی خارجی

 المللی در این قسمت درج شده است.فروش نفت و اوراق قرضه بینها، پیشها از طریق فاینانستأمین مالی پروژه

 ها کمتر از یک سال است.شود که سررسید پرداخت آنمدت به آن بخش از تعهدات خارجی اطالق میهای کوتاهبدهی :مدتبدهی کوتاه

شود که سررسید پرداخت مدت و بلندمدت به آن دسته از تعهدات خارجی کشور اطالق میهای میانبدهیمدت و بلندمدت: های میانبدهی

 تر از یک سال است. ها بیشآن

  



 تصنعت، معدن و تجار                                                                                                               8931تابستان گزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 

 گزیده اطالعات 

 هزار نفر صادر شده است  611میلیارد ریال و اشتغال  113116فقره جواز تاسیس صنعتی با سرمایه  1119 تعداد 6931 تابستان در فصل

برداری پروانه بهره فقره 111همچنین  است. بودهدرصد  9/1 و -1/99، 3/66نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب آنها  تغییراتکه 

میلیارد ریال و  11111ای با سرمایه برداری توسعهفقره پروانه بهره 116 هزار نفر و 69میلیارد ریال و اشتغال  16913ایجادی با سرمایه 

 هزار نفر در این فصل صادر شده است. 61اشتغال 

 61613و  99611، 61611، 69933ی، خدماتی و خدمات فنی به ترتیب برابر در این فصل تعداد مجوزهای صنفی صادره تولیدی، توزیع 

 است. درصد رشد داشته 6/61 و 1/191 ،-1/11، -9/19فقره بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 

  ی خارجی به تصویب رسیده است.گذارمیلیون دالر در هیئت سرمایه 1/111طرح صنعتی، معدنی و تجاری به ارزش  11در این فصل تعداد 

  میلیون دالر بوده است که نسبت  61161هزار تن و به ارزش  1119کل واردات از گمرک جمهوری اسالمی ایران  6931 تابستاندر فصل

از ی غیر نفت در این فصل کل صادرات درصد کاهش داشته است. 1/6درصد و به لحاظ ارزش  1/9به دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 

میلیون دالر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزن  3191هزار تن و به ارزش  13391گمرک جمهوری اسالمی ایران 

 درصد کاهش داشته است.  6/61 و به لحاظ ارزش افزایش درصد 6/9

 المللی میلیون دالر و تغییر در ذخایر بین -1119 میلیون دالر، خالص حساب سرمایه 66116جاری تراز حساب 6931سه ماهه اول سال  در

 میلیون دالر بوده است.  9399

 کاهشدرصد  6/1میلیون دالر بوده است که نسبت به دوره قبل آن  1111ای خارجی کشور هجمع کل بدهی 6931سال ماهه اول سه در 

های درصد( آن را بدهی 11میلیون دالر ) 1313مدت و های کوتاهدرصد( را بدهی 11میلیون دالر ) 6111داشته است. از این میزان بدهی 

 دهند. یو بلندمدت تشکیل م مدتمیان

  



 5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران:                         صنعت، معدن و تجارت                                                                     

 

 جواز تأسیس برداری ایجادیپروانه بهره ایبرداری توسعهپروانه بهره

اشتغال  دوره

 زارنفر()ه

  سرمایه

)میلیارد 

 ریال(

تعداد 

 )فقره(

اشتغال 

 )هزارنفر(

  سرمایه

)میلیارد 

 ریال(

تعداد 

 )فقره(

اشتغال 

 )هزارنفر(

  سرمایه

)میلیارد 

 ریال(

تعداد 

 )فقره(

96 39911 1916 11 111136 9191 936 6969113 61313 6931............................................................ 

91 611199 1113 11 613161 9111 911 6111991 11111 6931............................................................ 

91 661391 1391 19 911116 9961 119 1116316 19919 6931........................................................... 

 ..................................................31تابستان  1199 911191 661 191 11113 69 111 16111 66

 .......................................................31پاییز  1661 939361 661 111 96199 69 111 19111 3

 .................................................31زمستان  1161 131111 616 311 11119 61 191 99111 61

 .........................................................31بهار  9133 911161 611 191 111916 69 166 99111 1

 ..................................................31تابستان  1191 6691111 616 111 13166 61 111 16264 61

 .......................................................31پاییز  1191 191913 691 116 19111 61 111 19399 61

 .................................................31 زمستان 1119 116111 611 331 611696 61 131 99619 69

 .........................................................*31بهار  1336 169131 693 131 91111 69 111 11191 61

 ......................................*91تابستان  6563 519515 563 113 15459 54 515 60061 50

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -مأخذ

 

ایبرداری توسعهپروانه بهره برداری ایجادیپروانه بهره   جواز تأسیس 
 دوره

 تعداد  سرمایه اشتغال  تعداد  سرمایه اشتغال  تعداد  سرمایه اشتغال 

1/69 9/11 1/61 1/69 1/11 1/61 1/6 1/6 1/1 6931............................................................ 

1/91 1/69 1/1 6/1- 1/1- 3/1 1/11 1/99 1/11 6931............................................................. 

3/6- 3/3 1/69 1/1 1/691 9/6 1/61 1/11 9/61 6931........................................................... 

 .................................................31تابستان  9/61 9/61 1/61 1/1 1/99 -1/69 6/61 9/61 1/11

 ............................................ ......... 31پاییز  1/13 1/16 9/63 1/66 9/91 1/61 9/6 3/611 9/11

 ............................................ ... 31زمستان  1/91 1/31 9/91 -1/9 -1/61 -1/1 6/6 -1/91 1/93

 ............................................ .......... 31بهار  1/16 1/19 1/11 -1/9 1/136 1/11 -9/6 9/61 1/1

 ............................................. ... 31تابستان  3/63 1/691 1/13 -1/1 -1/9 1/19 1/1 -1/11 6/1

 ............................................ ......... 31پاییز  1/61 1/11 1/11 9/9 9/19 1/1 6/91 1/6 3/11

 ............................................ ... 31 زمستان 1/61 -3/61 -1/6 1/9 1/663 -3/1 9/63 9/91 -1/19

 ............................................. .......... 31ار به 1/11 9/11 1/11 1/3 -1/11 -6/3 1/13 1/93 1/11

 .......................................91تابستان  9/55 -3/33 3/5 9/3 -9/53 -6/55 3/3 3/369 -5/56

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -مأخذ

  

 تفکیک نوعبرداری صنعتی صادره بهجواز تأسیس و پروانه بهره -5-50

 دوره مشابه سال قبل تفکیک نوع نسبت بهبرداری صنعتی صادره بهجواز تأسیس و پروانه بهره تغییرات-50-3 )درصد( 



 تصنعت، معدن و تجار                                                                                                               8931تابستان گزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 

 خدمات فنی ماتیخد توزیعی تولیدی دوره

6931..................................................................................................... 19613 613116 91631 11331 

6931..................................................................................................... 11191 611111 91611 11111 

6931..................................................................................................... 19111 111911 11131 11991 

 69319 66911 99113 61113 .........................................................................................31تابستان 

 61911 66611 91391 61113 ................................................................................................31پاییز 

 63691 69199 11161 19111 ..........................................................................................31زمستان 

 61111 61911 91111 61919 .................................................................................................31بهار 

 69119 61311 99139 61111 .........................................................................................31تابستان 

 61193 61113 19691 11111 ................................................................................................31پاییز 

 11191 16116 11111 11911 ......................................................................................... 31زمستان 

 61913 91161 61311 61111 ................................................................................................*31بهار 

 55559 44513 51506 54399 ...................................................................*91تابستان 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -مأخذ

 

 خدمات فنی خدماتی توزیعی تولیدی دوره

6931..................................................................................................... 3/69 9/61 3/1- 3/1 

6931..................................................................................................... 9/61 1/6- 9/9 1/1 

6931..................................................................................................... 1/69 1/61 1/11 6/61 

 1/96 9/19 9/69 1/99 .........................................................................................31تابستان 

 1/1 1/1 9/9 1/69 ................................................................................................31پاییز 

 3/1 1/61 -9/1 1/11 ..........................................................................................31زمستان 

 -1/9 9/9 -1/1 1/66 .................................................................................................31بهار 

 -6/6 6/69 -1/6 1/61 .........................................................................................31تابستان 

 6/11 1/91 1/61 1/61 ................................................................................................31پاییز 

 1/91 1/91 1/96 1/16 ......................................................................................... 31زمستان 

 9/11 1/111 -1/19 -9/11 ..................................................................................................31بهار 

 5/56 6/340 -6/61 -4/33 .......................................................................91تابستان 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -مأخذ

  

 )فقره( تفکیک نوع خدماتمجوز صنفی صادره به -3-50

 )درصد( تفکیک نوع خدمات نسبت به دوره مشابه سال قبلمجوز صنفی صادره به تغییرات-4-50



 5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران:                         صنعت، معدن و تجارت                                                                     

 

 دوره
فوالد خام 

 )هزار تن(

محصوالت 

فوالدی 

 )هزار تن(

مس  کاتد

 )هزار تن(

شمش 

آلومینیوم 

 )هزار تن(

سیمان 

 )هزارتن(

کاشی و سرامیک 

 )هزار مترمربع(

انواع سواری 

 )هزار دستگاه(

پتروشیمی 

)میلیون 

 تن(

انواع تلویزیون 

 تخت

 )هزار دستگاه(

یخچال و 

 فریزر

 )هزار دستگاه(

ماشین 

 سشوییالب

 )هزار دستگاه(

6931.................................. 61113 61616 631 993 11111 961111 6111 16 6169 6161 111 

6931.................................. 11111 61311 616 916 19131 911111 6913 19 6111 6663 313 

6931.................................. 11919 19640 249 305 55180 381736 886 54 776 1084 555 

 196 961 113 69 919 31911 69191 31 91 9116 1111 ........................31تابستان 

 111 119 919 69 911 31199 69999 13 91 9191 1919 ..............................31پاییز 

 113 111 913 69 931 619199 61119 11 11 9131 1911 .......................31زمستان 

 691 191 611 69 961 11111 69111 39 19 9366 1191 ..............................31بهار 

 616 111 611 69 111 33111 61611 36 11 9333 1119 .......................31تابستان 

 696 131 161 69 611 611161 69611 11 11 9193 1191 ............................31پاییز 

 611 111 169 69 611 31916 69111 19 13 9316 1991 ....................31زمستان 

 31 111 696 14 185 31131 69316 63 68 1939 1611 .............................*31بهار 

 596 335 551 54 564 503491 56336 60 66 1053 1944 ..............*91تابستان  

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -مأخذ

 ورهد
فوالد خام 

 )هزار تن(

محصوالت 

 فوالدی )هزار تن(

کاتد مس 

 )هزار تن(

شمش آلومینیوم 

 )هزار تن(

سیمان 

 )هزارتن(

کاشی و سرامیک 

 ع()هزار مترمرب

انواع سواری 

 )هزار دستگاه(

پتروشیمی 

 )میلیون تن(

انواع 

تلویزیون 

 تخت 

)هزار 

 دستگاه(

یخچال و 

 فریزر

)هزار 

 دستگاه(

ماشین 

 سشوییالب

)هزار  

 دستگاه(

6931............................ 1/69 6/9 1/6- 6/9- 6/9- 1/9 1/91 3/1 9/1 1/91 9/19 

6931............................. 1/66 1/9 1/61- 1/9 1/6- 1/61 3/69 1/1 1/61- 1/61 1/1 

6931............................ 1/1 9/9 1/19 1/69- 3/1 3/1 1/91- 1/1 6/93- 6/9- 1/93- 

 1/11 3/66 1/1 9/3 1/11 9/61 -1/9 9/9 -1/91 1/9 1/1 ..................31تابستان 

 -1/1 1/1 -1/11 9/9 1/66 1/66 -9/9 1/1 -1/61 1/1 1/61 ........................31پاییز 

 -3/3 1/9 -1/11 1/9 9/1 3/63 1/9 6/1 9/69 1/9 1/69 ..................31زمستان 

 -1/11 1/1 -1/61 -1/9 1/1 9/1 -9/9 1/1 1/16 1/1 1/66 .........................31بهار 

 -1/91 -1/61 -1/91 1/1 -1/91 3/9 3/9 9/6 1/31 1/1 1/66 ..................31تابستان 

 -1/96 1/1 -9/99 -3/1 -1/11 1/1 -1/6 -6/19 1/11 9/1 1/1 .......................31پاییز 

 -6/91 -9/9 -9/19 -3/1 -1/19 -1/1 9/9 -3/99 3/11 3/9 1/6 ..................31زمستان 

 -1/13 1/1 -1/11 1/1 -1/91 3/1 1/1 -3/96 9/11 1/66 1/1 ...................31بهار 

 1/65 1/59 1/1 -5/3 -3/31 1/4 1/5 -3/34 0/6 1/5 1/6 ............91تابستان  

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -مأخذ

 

 میزان تولید کاالهای صنعتی، معدنی و صنایع معدنی منتخب-1-50

 )درصد( میزان تولید کاالهای صنعتی، معدنی و صنایع معدنی منتخب نسبت به دوره مشابه سال قبل   تغییرات-6-50



 تصنعت، معدن و تجار                                                                                                               8931تابستان گزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 

 دوره

 برداری معدنپروانه بهره گواهی کشف پروانه اکتشاف

 تعداد )فقره(
تعداد 

 )فقره(

تناژ ذخیره قطعی 

 )هزار تن(

هزینه عملیات اکتشافی 

 )میلیارد ریال(

تعداد 

 )فقره(

میزان استخراج 

 )هزار تن(

اشتغال مجوز 

 )نفر(

6931..................................... 131 111 319611 111 111 99619 9919 

6931..................................... 331 161 119191 111 111 96169 1369 

6931.................................... 111 111 111 111 111 111 111 

 6111 66191 163 611 11113 611 111 ...........................31تابستان 

 6119 61111 631 111 699611 613 199 .................................31پاییز 

 6931 1691 631 613 991611 691 131 ...........................31زمستان 

 6113 9311 611 31 11111 616 191 ..................................31بهار 

 6191 1199 611 691 6963111 611 111 ...........................31تابستان 

 6111 1111 691 611 19111 699 119 ................................31پاییز 

 6191 1939 633 119 191919 631 111 ..........................31زمستان 

 111 111 111 111 111 111 111 .................................31بهار 

 000 000 000 000 000 000 000 ....................91تابستان 

 عت، معدن و تجارت.وزارت صن -مأخذ
 

 )درصد( تفکیک نوع نسبت به دوره مشابه سال قبلمجوزهای معدنی صادره به تغییرات-1-50

 دوره

 برداری معدنپروانه بهره گواهی کشف پروانه اکتشاف

 تعداد  تعداد 
تناژ ذخیره 

 قطعی 

هزینه عملیات 

 اکتشافی 
 تعداد 

میزان 

 استخراج 
 مجوز  اشتغال

6931..................................... 9/61 3/61- 1/11 6/1 1/1 1/1 1/611 

6931...................................... 1/11 3/1- 1/16- 1/11 1/61- 1/1- 1/91 

6931..................................... 111 111 111 111 111 000 000 

 3/619 -1/61 9/1 1/61 -1/11 -3/3 1/11 ...........................31تابستان 

 -1/9 1/11 -1/69 6/91 1/1 1/1 3/11 .................................31پاییز 

 -1/69 -1/99 -1/61 6/11 1/11 -1/3 3/63 ..........................31زمستان 

 -1/61 -1/63 -3/69 -3/16 -9/91 -1/61 1/3 ..................................31بهار 

 -1/11 -1/16 -9/11 -1/6 6/6936 -9/1 9/1 ...........................31تابستان 

 -1/61 -1/11 -1/11 -9/61 -9/16 3/61 3/61 .................................31پاییز 

 1/1 1/63 1/1 1/11 -1/99 1/91 -1/1 ...........................31زمستان 

 111 111 111 111 111 111 111 ..................................31بهار 

 000 000 000 000 000 000 000 ......................91تابستان 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -مأخذ

 تفکیک نوعمجوزهای معدنی صادره به -5-50



 5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران:                         صنعت، معدن و تجارت                                                                     

 

تفکیک نوعصنعتی صادره به یبردارپروانه بهره -50-5نمودار  

 
50-5مبنا: جدول   

 

تفکیک نوعمجوزهای معدنی صادره به -50-3ودار نم  

 
50-5مبنا: جدول  

  

















   تابستان  پاییز  زمستان   بهار  تابستان  پاییز  زمستان   بهار  تابستان 

  

ایجادی توسعه ای

فقره















   زمستان   بهار  تابستان پاییز  زمستان   بهار  تابستان پاییز  زمستان  

  

پروانه اکتشاف گواهی کشف پروانه بهره برداری معدن

فقره



 تصنعت، معدن و تجار                                                                                                               8931تابستان گزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 

 دوره

 گذاری خارجیحجم کل سرمایه طرح

تعداد 

 )فقره(

درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال 

 قبل

ارزش )میلیون 

 دالر(

دوره مشابه سال  درصد تغییر نسبت به

 قبل

6931.................................................... 16 1/31 1116 6/619 

6931.................................................... 11 3/19 9931 3/91- 

6931.................................................... 19 1/1- 1103 1/11- 

 1/19 6111 1/91 61 ..........................................31تان تابس

 -1/11 131 -1/69 11 ...............................................31پاییز 

 1/111 116 1/11 91 ..........................................31زمستان 

 1/6 131 1/61 63 ................................................31بهار 

 -1/16 111 -1/19 69 .........................................31تابستان 

 -1/16 113 -1/11 61 ...............................................31پاییز 

 -1/11 111 1/61 99 .........................................31زمستان 

 1/13 119 9/11 19 ................................................*13بهار 

 -3/35 301 500 36 ...............................*91تابستان 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -مأخذ

 

 

 خارجیگذاری ت سرمایهأهای صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیگذاری خارجی طرححجم سرمایه -50-3نمودار 

 
 

50-9مبنا: جدول   
 

  















   تابستان  پاییز  زمستان  بهار  تابستان  پاییز  زمستان  بهار  تابستان 

  

دالرمیلیون

 گذاری خارجیت سرمایهأهای صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیطرح -9-50



 5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران:                         صنعت، معدن و تجارت                                                                     

 

 دوره
 واردات

 غیر نفتی صادرات

 سایر کاالها پتروشیمی میعانات گازی کل

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

6931.............................................................................. 99933 99119 613131 99191 111 111 111 111 111 111 

6931.............................................................................. 91111 19913 691111 91311 61611 1119 93111 69911 11991 11999 

6931.............................................................................. 32356 43169 117968 44670 9779 5090 33639 13864 74550 25717 

 1111 61116 9111 1111 6311 9111 61119 91111 61119 1911 ....................................................................31تابستان 

 1116 61111 1161 1191 6111 9116 66131 13391 69931 3111 ........................................................................31پاییز 

 1913 11191 1111 61311 1113 9139 61196 99619 61111 66911 ....................................................................31زمستان 

 1113 61911 9116 1119 6111 1331 66161 11119 66119 1916 ...........................................................................31بهار 

 1161 61619 9391 1391 111 6111 66161 11116 61313 1193 ...................................................................31تابستان 

 1111 61119 9163 61111 911 111 61111 91161 61991 1116 .......................................................................31پاییز 

 1111 63931 1131 1111 1613 9611 61311 13111 3331 1611 ...................................................................31زمستان 

 111 111 111 111 111 111 66933 91911 61119 1111 .......................................................................*31بهار 

 000 000 000 000 000 000 9145 39936 50155 5154 ......................................................*91تابستان

 گمرک جمهوری اسالمی ایران. -مأخذ

 دوره
 واردات

 صادرات غیر نفتی

 سایر کاالها پتروشیمی میعانات گازی کل

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

6931.............................................................................. 1/1- 1/1 9/91 1/9 111 111 111 111 111 111 

6931.............................................................................. 9/61 1/19 9/1 1/1 111 111 111 111 111 111 

6931.............................................................................. 1/61- 1/11- 1/66- 3/9- 6/99- 3/11- 9/69- 9/9- 1/1- 6/6 

 1/61 1/61 -9/69 -1/11 -3/1 -6/1 1/6 -1/9 3/1 -1/9 ....................................................................31تابستان 

 3/11 1/69 -1/91 -1/91 3/1 3/1 -1/1 -9/66 9/63 1/9 ........................................................................31پاییز 

 1/91 1/1 1/91 1/11 -6/9 -1/61 9/13 1/19 9/96 1/91 ....................................................................31زمستان 

 1/96 1/1 1/1 -1/1 -1/1 -1/11 1/61 -1/1 -1/1 -1/9 ...........................................................................31بهار 

 9/91 1/9 3/1 1/1 -3/19 -1/11 3/1 -3/1 -1/61 -6/1 ...................................................................31تابستان 

 -6/61 -1/1 1/91 1/11 -9/11 -3/11 -1/1 1/1 -1/11 -1/11 .......................................................................31پاییز 

 -1/61 -1/1 -9/11 -9/11 1/1 -9/9 -9/11 -1/91 -1/91 -1/11 ...................................................................31زمستان 

 111 111 111 111 111 111 -1/6 1/99 -1/1 3/1 .......................................................................31بهار 

 000 000 000 000 000 000 -5/55 5/4 -0/5 -1/3 ..................................................91تابستان 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران. -مأخذ

  

 )هزار تن، میلیون دالر( صادرات غیر نفتی و واردات کاال از مبدأ گمرک  -50-50

 )درصد( صادرات غیر نفتی و واردات کاال از مبدأ گمرک نسبت به دوره مشابه سال قبل   تغییرات -55-50



 تصنعت، معدن و تجار                                                                                                               8931تابستان گزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 

 وسیله صادرات غیر نفتی از مبدأ گمرکغیر نفتی، واردات کاال و نسبت پوشش واردات به صادرات -50-4نمودار 
 

 
50-50مبنا: جدول   

 

 دوره

 حساب انتقاالت جاری حساب درآمد حساب خدمات حساب کاال
تراز 

حساب 

 جاری

واردات  (کاال )فوب صادرات

کاال 

 ()فوب

صادرات 

 خدمات

واردات 

 خدمات
 پرداخت دریافت پرداخت دریافت

 غیر نفتی (5)نفتی

6931................................... 11111 11111 19691 61111 61116 1191 6111 6111 999 61911 

6931................................... 11161 91919 11191 61911 61131 1991 6116 6169 191 11616  

6931................................... 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

 1996 111 116 191 6991 3111 1631 99111 69911 13311 ..............31ماهه اول شش

 61369 969 119 6119 6199 69611 1161 11161 11111 91911 ........................31 نه ماهه

 61161 191 6169 6116 1991 61131 61911 11191 91919 11161 ...............31 دوازده ماهه

 66116 611 111 963 111 9111 1111 61919 1911 11311 ...............31سه ماهه اول 

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 .............31ماهه اول شش

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 ........................31 نه ماهه

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 .................31دوازده ماهه 

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 ................31سه ماهه اول 

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ......91شش ماهه اول 

های ملی نفت ایران، ملی ( صادرشده توسط شرکت1166 و 1161، 1113های ، فرآورده نفتی، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی )تعرفه( ارزش نفت خام6

 ی(های پتروشیمی و سایرین )گمرکی و غیر گمرکهای نفتی ایران، شرکتگاز ایران، ملی پاالیش و پخش فرآورده

 ایران.بانک مرکزی جمهوری اسالمی - -مأخذ

  





























   تابستان  پاییز  زمستان   بهار  تابستان  پاییز  زمستان   بهار  تابستان 

  

صادرات غیرنفتی واردات کاال (محور سمت راست)پوشش واردات به وسیله صادرات غیر نفتی 

میلیون دالردرصد

 )میلیون دالر( : حساب جاری هاداختتراز پر -53-50



 5391 تابستانگزارش فصلی اقتصاد ایران:                         صنعت، معدن و تجارت                                                                     

 

 دوره
 خالص حساب سرمایه

 (5)المللیتغییر در ذخایر بین
 کل مدتبلند مدتکوتاه

6931......................................................................................... 61999-  691 61111-  1111-  

6931......................................................................................... 63133-  911 63916-  1691-  

6931......................................................................................... 111 111 111 111 

-1911 ...................................................................31ماهه اول شش  611 1139-  1119-  

-61111 ...............................................................................31 نه ماهه  169 66139-  1196-  

-63133 .....................................................................31 دوازده ماهه  911 63916-  1691-  

-1911 .....................................................................31سه ماهه اول   619 1119-  9399 

 111 111 111 111 ...................................................................31ماهه اول شش

 111 111 111 111 ...............................................................................31 نه ماهه

 111 111 111 111 ..................................................................... 31 دوازده ماهه

 111 111 111 111 .....................................................................31سه ماهه اول 

 000 000 000 000 .....................................................91ماهه اول  شش

 است. ارزاستثنای ارزهای تهاتری و مخصوص( و بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ های خارجی بانک مرکزی )بهیر در دارایی( تغی6

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -مأخذ

 

 )میلیون دالر( المللی  حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین: هاتراز پرداخت -53-50

 )میلیون دالر(  (5)های خارجی کشور در پایان دورهبدهی -54-50

 دوره
 مدتمدت و بلندمیان مدتکوتاه کل

 نسبت به دوره قبل درصد تغییرات ارزش نسبت به دوره قبل درصد تغییرات ارزش نسبت به دوره قبل رصد تغییراتد ارزش

6931................................... 1916 9/69  9961 1/19  1611 1/1-  

6931................................... 61361 1/11  9631 1/11  1169 1/13  

6931................................... 3993 9/69-  1616 1/91-  1611 6/1  

9/1 3999 ..............31ماهه اول شش  9911 1/1-  1311 1/1  

1/9 3111 ....................31 نه ماهه  9111 1/1  1611 1/9  

9/61 61361 ...............31 دوازده ماهه  9631 1/61  1169 1/3  

-9/9 61996 ..........(1)31ماهه اول سه  9311 1/1-  1919 9/9-  

-1/6 61961 ..........31ماهه اول شش  9919 1/61-  1119 1/1  

-1/1 61199 ........................31 نه ماهه  9619 9/1-  1111 6/1  

-3/1 3993 ...............31 دوازده ماهه  1616 1/91-  1611 1/9  

 -1/9 1313 -1/11 6111 -6/1 1111 .........31سه ماهه اول 

 000 000 000 000 000 000 .........91 اولماهه  شش

مدت منظور های کوتاهدر آمار بدهی مدت و بلندمدت بر اساس سررسید اولیه صورت گرفته است. ضمناً بهره متعلقه به روش تعهدی محاسبه وههای خارجی به کوتا( تفکیک بدهی6

 گردد.می

 میلیون دالر بوده است. 1/66111معادل  6931در مقطع پایان خرداد ماه  های خارجی کشورمیلیون دالر، کل بدهی 6/6999به مبلغ  ها( با احتساب معوقه1

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -مأخذ



 تصنعت، معدن و تجار                                                                                                               8931تابستان گزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 

 آن نسبت به دوره قبل پایان دوره و تغییراتهای خارجی کشور در بدهی -50-1نمودار 
 

 
 50-54مبنا: جدول 

 

 

 

 

-

-

-

-































   سه ماهه 

اول 

شش ماهه 

اول 

نه ماهه  دوازده ماهه سه ماهه 

اول 

شش ماهه 

اول 

نه ماهه  دوازده ماهه سه ماهه 

اول 

  

بدهی کوتاه مدت بدهی میان مدت و بلند مدت (  محور سمت راست)تغییرات نسبت به دوره قبل 

میلیون دالر  درصد
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و ارز طال قیمت  
 تعاریف و مفاهیم

المللی است. ارز، ولی پرداختی در مبادالت بینرایج کششورهای خارجی و در مفهوم وسشیع آن کلیه وسایل پ   ارز، در مفهوم محدود آن پول ارز:

 شود.در مفهوم وسیع آن منحصر به اسکناس نبوده بلکه اسنادی از قبیل چک، سفته و برات را نیز شامل می

 ( در مبادله با پول رایج یک کشور است.SDRخارجی یا یک واحشد حق بشرداشت مخصشوص ) قیمت واحشد پشول نرخ ارز:

  شده توسط بانک مرکزی است.معادل ریالی تمامی ارزهای خارجی بر اساس نرخ رسمی اعالم :نرخ برابری ارز

 است گیرد. الزم به ذکرها شکل میملی است که با حضور بانک فروششی و متشکل برای مبادالت ارز در مقابل پول بازار عمده بانکی:بازار بین

 بانکی فرعی در کیش فعالیت دارد.ی اصلی در تهران و بازار بینبانککه بازار بین

 گزیده اطالعات 

  کاهشدرصد  9/1 بهاردالر بوده است که نسبت به فصل  1/11سبد اوپک  هر بشکه نفت خام متوسط قیمت 6931 تابستاندر فصل 

 داشته است.

  91993بهار آزادی به ترتیب برابر بهار آزادی و سکه ربع، سکه نیمی )طرح جدید(سکه تمام بهار آزاد متمیانگین قی 6931بهار در فصل ،

 درصد رشد داشته است. 9/19و  3/61، 1/61هزار ریال بوده است که نسبت به فصل گذشته به ترتیب  61119و  11191

  بدون تغییر بودهریال بوده است که نسبت به فصل قبل  91111برابر  (بانکیسمی )بینمتوسط نرخ دالر در بازار ر 6931بهار در فصل 

درصد کاهش  9/6ریال بوده است که نسبت به فصل قبل  91619بانکی( برابر یورو در بازار رسمی )بین همچنین متوسط قیمت است.

 .داشته است
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 دوره
سبد  بشکه نفت خام

 اوپک 

 سکه نیم بهار آزادی سکه تمام بهار آزادی

 )هزار ریال(

 سکه ربع بهار آزادی

 طرح قدیم طرح جدید )هزار ریال( 

6931................................... 1/91 66611 66116 1191 9191 

6931................................... 6/11 69119 61391 1131 9399 

6931................................... 1/13 91111 99991 61131 61611 

 9131 1931 66311 61111 3/91 .........................31تابستان 

 9191 1191 69111 69991 1/11 ...............................31پاییز 

 9911 1931 69119 61166 1/19 .......................31زمستان 

 1361 3119 63119 11111 9/16 ..............................31بهار 

 3611 61911 99196 91161 1/19 .......................31تابستان 

 66191 16619 91196 91913 1/13 ............................31پاییز 

 69313 11911 91119 96311 1/16  ........................31زمستان 

 61119 11191 91111 91993 1/11 .......................31بهار 

 000 000 000 000 1/63 ................91تابستان 

 وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -مأخذ

 

 دوره
سبد  بشکه نفت خام

 اوپک 

 سکه تمام بهار آزادی
 سکه ربع بهار آزادی  سکه نیم بهار آزادی

 طرح قدیم طرح جدید

6931................................... 1/6 1/63 9/61 3/63 1/61 

6931................................... 1/11 9/63 9/61 1/61 1/91 

6931................................... 1/11 1/611 9/611 9/611 9/611 

 -9/6 -1/9 1/1 6/6 -1/1 .........................31تابستان 

 6/9 9/1 9/3 1/3 1/11 ...............................31پاییز 

 1/61 1/3 3/69 6/69 3/3 .......................31زمستان 

 1/96 1/91 1/13 1/96 1/61 ..............................31بهار 

 6/19 1/11 1/11 1/11 6/9 .......................31تابستان 

 3/11 9/16 1/63 1/61 -1/1 .............................31پاییز 

 1/63 3/1 1/1 -3/1 -1/66 .......................31زمستان 

 9/19 3/61 9/61 1/61 9/61 ...............................31بهار 

 000 000 000 000 -4/1 ................91تابستان 

 وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -مأخذ

  

 و طال خام نفت متوسط قیمت -5-55

 و طال نسبت به دوره قبل نفت خام متوسط قیمت تغییرات -3-55
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 دوره
 یورو دالر

 بازار آزاد بازار رسمی )بین بانکی( بازار آزاد بازار رسمی )بین بانکی(

6931................................................. 96913 91991 99911 91931 

6931.................................................. 99169 91919 93393 91111 

6931................................................... 111 111 111 111 

 91161 91911 91116 91139 .........................................31تابستان 

 91111 91311 91116 99111 ............................................31پاییز 

 11113 91131 91193 91193 .........................................31ان زمست

 111 93916 111 96613 ............................................31بهار 

 111 93111 111 91191 .........................................31تابستان 

 619161 91191 691199 91111 ............................................31پاییز 

 691111 91111 611919 91111 ........................................31زمستان 

 611111 91619 691119 91111 ......................................31بهار 

 000 000 000 000 ..............................91تابستان 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -مأخذ

 

 دوره
 یورو دالر

 بازار آزاد بازار رسمی )بین بانکی( بازار آزاد بازار رسمی )بین بانکی(

6931................................................. 6/1 1/1 1/1 1/1 

6931.................................................. 0/3 1/66 1/61 1/63 

6931................................................... 111 111 111 111 

 1/3 1/1 3/6 9/6 .........................................31تابستان 

 3/1 1/1 9/1 1/1 ............................................31پاییز 

 1/61 6/61 1/66 3/1 .........................................31زمستان 

 111 1/3 111 1/66 ............................................31بهار 

 111 9/1 111 1/9 .........................................31تابستان 

 111 -6/9 111 -1/6 ............................................31پاییز 

 -1/3 0/6- -9/3 0/0 ........................................31زمستان 

 1/69 -9/6 1/61 1/1 ........................................31بهار 

 000 000 000 000 ...............................91تابستان 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -مأخذ

 

  

 ط نرخ برابری ارزهای منتخب با ریالمتوس -3-55

 )درصد(  متوسط نرخ برابری ارزهای منتخب با ریال نسبت به دوره قبل تغییرات -4-55



 قیمت طال و ارز                                                                                                                            8931تابستان گزارش فصلی اقتصاد ایران: 

 

 آن نسبت به دوره قبل سبد اوپک و تغییرات نفت خام متوسط قیمت -55-5نمودار 

 
 55-3و  55-5مبنا جدول 

 
 

 سکه بهار آزادی متوسط قیمت -55-3نمودار 

 
 55-3و  55-5مبنا جدول 

 

 

-

-

-

































   تابستان پاییز  زمستان   بهار  تابستان پاییز  زمستان   بهار  تابستان

  

قیمت هر بشکه نفت خام سبد اوپک (محور سمت راست)تغییرات نسبت به دوره قبل 

دالر  درصد















   بهار  تابستان  پاییز  زمستان   بهار  تابستان  پاییز  زمستان   بهار 

  

(طرح جدید)سکه بهار آزادی  سکه نیم بهار آزادی  سکه ربع بهار آزادی 

هزار ریال 
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 نماهی

 ا

 11 ,13 ,15 ................................................................................................................................ مشتقه ابزار

 31 ,39 ,31 ,31 ,34 ,33 ,9 ,3 ........................................................................................................ افزودهارزش

 55 ,51 ,3 ................................................................................................................................. ناقص اشتغال

 69 ........................................................................................................... ایسرمایه یهاییدارا تملک اعتبارات

 69 ,61 ............................................................................................................................. ایهزینه اعتبارات

 11 ...................................................................................................................... یساختمان( یهانهاده) اقالم

 15 ,10 ........................................................................................................................................ برق انرژی

 ب

 13 ,15 .................................................................................................................................. فرابورس بازار

 93 ....................................................................................................................................... یخارج یبده

 93 .................................................................................................................................... مدتکوتاه یبده

 55 ,6 .............................................................................................................................. توسعه ششم برنامه

 61 .................................................................................................................................... کشور کل بودجه

 16 ,14 ,13 ,13 ,10 ,5 ,4 ...................................................................................................... بهادار اوراق بورس

 15 ,15 ,4 .................................................................................................................................... کاال بورس

 90 ,19 ,13 ,15 ,1 ............................................................................................................................ نامهمهیب

 51 ,54 .............................................................................................................................................. بیکار

 پ

 59 ,56 ,51 ,54 ,5 ,4 ...................................................................................................................... یپول هیپا

 11 .................................................................................................................................... بنا احداث پروانه

 65 ,60 ,11 .......................................................................................................................... بنا شیافزا پروانه

 93 ................................................................................................................................... برداریبهره پروانه

 11 .................................................................................................................................... یساختمان پروانه

 93 .......................................................................................................................................... کشف پروانه

 501 ,59 ,55 ,51 ,54 ,53 ,9 ,5 ................................................................................................................. پول



 

001 

 ت

 69 ............................................................................................................................... دولت اعتبارات نیتأم

 503 ,503 ,93 ,1 ....................................................................................................................... هاپرداخت تراز

 93 ................................................................................................................................... یجارحساب تراز

 69 ......................................................................................................................................... یاتیعمل تراز

 33 ..................................................................................................................... ناخالص ثابت سرمایه تشکیل

 19 ,15 ,1 ....................................................................................................................... خسارت موارد تعداد

 ,50 ,66 ,61 ,63 ,63 ,65 ,60 ,16 ,11 ,14 ,13 ,13 ,10 ,41 ,46 ,43 ,43 ,45 ,39 ,31 ,36 ,31 ,33 ,53 ,5 ,6 ,1 ,4 ,3 ,5 . راتییتغ

55, 53, 56, 55, 51, 10, 13, 11, 15, 19, 94, 91, 96, 95, 91, 505, 503, 504, 506, 505, 501 

 33 ,9 ....................................................................................................................................... کل تقاضای

 33 ,9 .................................................................................................................................... نهایی تقاضای

 69 ............................................................................................................................. یمال یهاییدارا تملک

 ج

 54 .............................................................................................................................. یاقتصاد فعال تیجمع

 93 ......................................................................................................................................... تأسیس جواز

 93 ........................................................................................................................................... صنفی جواز

 ح

 9 ........................................................................................................................................ نقدینگی حجم

 503 ,93 ................................................................................................................................ خدمات حساب

 503 ,94 ,93 ........................................................................................................................... هیسرما حساب

 503 ,93 .................................................................................................................................... کاال حساب

 15 .................................................................................................................................... تولیدی بیمه حق

 خ

 15 .................................................................................................................................... پرداختی خسارت

 د

 69 ............................................................................................................................... یاهیسرما یهاییدارا

 54 ............................................................................................................... بانکی سیستم خارجی هایدارایی

 53 ,69 ,61 ,53 ,4 ................................................................................................................ یاتیمال یدرآمدها

 34 ................................................................................................................................................ دهـک



 

001 

 ر

 33 ........................................................................................................................................ اقتصادی رشد

 س

 15 ,51 ,51 ,61 ,64 ,65 ,60 ,19 ,11 ,45 ,30 ,39 ,31 ,36 ,31 ,34 ,1 ,5 ......................................................... ساختمان

 63 ,34 ........................................................................................................................................ پایه سال

 50 ,69 ................................................................................................................................... درآمدها ریسا

 33 ................................................................................................................................................ ستانده

 51 ,54 ....................................................................................................................... دارمدت گذاریسرمایه

 ش

 31 .......................................................................................................................... تولیدکننده بهای شاخص

 34 .......................................................................................................... مصرفی خدمات و کاالها بهای شاخص

 13 ,15 ................................................................................................................................. صنعت شاخص

 13 ,15 .................................................................................................................................... یمال شاخص

 53 ,1 ,3 ........................................................................................................................... یدیکل یهاشاخص

 93 ,51 ,54 ........................................................................................................................................ شاغل

 59 ,55 ,54 ,53 ,9 ,5 ....................................................................................................................... پول شبه

 ض

 15 ...................................................................................................................................... خسارت ضریب

 15 ..................................................................................................................................... بیمه نفوذ ضریب

 ع

 33 ,9 ......................................................................................................................................... کل عرضه

 ف

 69 ................................................................................................................................... ینفت یهافرآورده

 69 ............................................................................................................................................نفت فروش

 503 ,93 .............................................................................................................................................فوب

 ق

 14 ,15 ..................................................................................................................................... یآت قرارداد

 ,11 ,41 ,45 ,46 ,41 ,44 ,43 ,43 ,45 ,40 ,39 ,31 ,35 ,36 ,31 ,34 ,30 ,39 ,31 ,36 ,31 ,34 ,33 ,50 ,1 ,5 ,6 ,1 ,4 ,3 ,5 متیق

19, 64, 61, 66, 10, 13, 501, 506, 501 

 43 ,45 ,40 ,31 ,1 ,6 ,3 ......................................................................................................... دکنندهیتول متیق



 

001 

 501 ,1 ,5 ..................................................................................................................................... طال متیق

 33 ,53 ...................................................................................................................................... ثابت قیمت

 15 ,33 ..................................................................................................................................... جاری قیمت

 ک

 41 ,43 ,39 ,31 ,35 ,36 ,34 ,6 ,3 .................................................................................... یمصرف خدمات و کاالها

 گ

 10 ............................................................................................................................................. سبک گاز

 93 ...................................................................................................................................... اکتشاف یگواه

 م

 53 ,50 ,69 ,61 ,31 ,39 ,31 ,31 ,34 ,33 ................................................................................................. اتیمال

 50 ,61 ...................................................................................................................... میمستق ریغ یهااتیمال

 53 ,50 ,61 ...................................................................................................................... میمستق یهااتیمال

 33 ,53 ,55 ,9 .................................................................................................................داخلی ناخالص محصول

 33 ........................................................................................................................................ واسطه مصرف

 53 ,50 ,69 ,9 ,6 ,4 ........................................................................................................... یعموم بودجه منابع

 505 ,10................................................................................................................................... یگاز عاناتیم

 ن

 55 ............................................................................................................................................ بیکاری نرخ

 19 ,43 ,31 ,53 ,53 ,55 ,6 ,3 .............................................................................................................. تورم نرخ

 51 ............................................................................................................................. اقتصادی مشارکت نرخ

 55 ,51 ,6 ,3 ............................................................................................................................ اشتغال نسبت

 501 ,506 ,501 ,503 ,13 ,15 ,10 ,5 ,6 ,1 ,4 .............................................................................................. خام نفت

 51 ,54 ........................................................................................................................................ نقدینگی

 15 ................................................................................................................................................ نیروگاه

 و

 11 ,10 ................................................................................................................................. مسکونی واحد

 69 ........................................................................................................................... یمال یهاییدارا یواگذار

 ه

 31 ........................................................................................................................................ خانوار نهیهز

 


