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 پیشگفتار

پذیرد. یاقتصادی صورت مزای و برونزا رکود و یا رونق اقتصادی حاصل تغییرات تولید بالفعل در اقتصاد یک کشور است که در اثر نوسانات درون 

ی نوع زا، منحنی و سیکل تجاری اقتصادی را به سمت باال یا پایین  انتقال دهد، در آن صورتعامل برون  زا و یادرون زمانی که یک متغیراما 

صورت هدفمند بینی و گاه بیا تغییر بنیادین در سطح تولید بالفعل شکل گرفته است. این تغییر محسوس، گاه بصورت غیر قابل پیش "جهش"

هبود ب های تولید از قبیل ارتقای سرمایه فیزیکی،زا در نهادهمدت و البته تغییرات برونوری در بلندخورد و عمدتًا معلول تغییرات بهرهرقم می

های ژیهای ناشی از شوک تکنولوگیری از منابع طبیعی، فناوری و تکانهدر بهرهافزایش سرمایه اجتماعی، ارتقاء کارایی  کیفیت سرمایه انسانی،

 .شودهای نسبی و در نهایت سطح تولید بالقوه و بالفعل میبه تغییرات اساسی در ساختار تولید، قیمت نوظهور و جدید است که منجر

 "جهش تولید"را نیز سال  9911اند و سال های اخیر، مسئله اقتصاد را در اولویت قرار دادهگذاری سالمقام معظم رهبری )مدظله العالی( در نام

ام و ی ارکان نظرو، بیانگر اهمیت زیاد موضوع اقتصاد و لزوم توجه بیشتر همهگذاری نمودند. تأکید مجدد بر مسئله اقتصاد در سال پیشنام

واکاوی موضوع جهش تولید، بایدها  همچنین مردم در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور است که منافع آن نیز نصیب آحاد جامعه خواهد شد.

یز و ن پژوهشی، ریزان جزء وظایف اصلی مراکز علمی، آموزشیگذاران و برنامهو نبایدهای مرتبط با آن و ایجاد درک یکسان از آن برای سیاست

ریزان بیشتر مسؤالن، برنامه بخشیدن آگاهیبا هدف عنوان تنها مرجع قانونی انتشار آمارهای رسمی درکشور،      مرکز آمار ایران بهکشور است.  آماری

های شاخص"ریه اقدام به تهیه و انتشار نش 9911 از بهارهای مرتبط با تولید کشور، کشور و نیز رصد شاخص یو پژوهشگران از وضعیت اقتصاد

عملکرد   ، بازارهای مالی، های ملی، بازار کارهای حسابنموده است. این نشریه حاوی آخرین اطالعات ساالنه و فصلی شاخص "رصد جهش تولید

کسب و توسعه های قیمت، انرژی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزی، هزینه و درآمد خانوار و مالی دولت، تجارت خارجی، شاخص

 ارائه شده است.جداول آماری هم در قالب از دریچه تصویر و  هم کار است که

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

 دهند قدردانی نماید.نشریه را در اختیار مرکز آمار ایران قرار می

 

 زادهجواد حسین        

 سازمان ربانمه و بودجه کشور و رئیسمعاون 

 رئیس مرکز آمار اریان
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 تعاریف و مفاهیم                                                                           
 است. یو فروش سهام و اوراق بده دیخر اریاوراق اخت :مشتقه بازار اوراق

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

المللی است. ارز، در رایج کشورهای خارجی و در مفهوم وسیع آن کلیه وسایل پولی پرداختی در مبادالت بین ارز، در مفهوم محدود آن پول ارز:

 شود.مفهوم وسیع آن منحصر به اسکناس نبوده بلکه اسنادی از قبیل چک، سفته و برات را نیز شامل می

س فرابور ایدر بورس اوراق بهادار  شدهرفتهیپذ یهاسهام شرکت متیق نیضرب آخرمجموع حاصل :ورسفرا ب ای ارزش بازار بورس اوراق بهادار

 .هاستدر تعداد سهام منتشرشده آن

ضرب تعداد اوراق بهادار صورت مجموع حاصلبهارزش اوراق بهادار مورد معامله در بورس اوراق بهادار که : ارزش معامالت بورس اوراق بهادار

 شود.می آن محاسبه یجار متیشده در قمعامله

 .شودمیآن محاسبه  صورت مجموع حاصلضرب کاال در قیمت جاریارزش کاالی مورد معامله در بورس کاال که به: ارزش معامالت بورس کاال

ارزش اوراق بهادار مورد معامله در فرابورس که به صورت مجموع حاصلضرب تعداد اوراق بهادار معامله شده در قیمت : بورسفرا ارزش معامالت

 .شودآن محاسبه می جاری

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

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

ساعت کار کرده و خواهان  77ار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیر کاری و ... کمتر از دالیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت ک

 .اندو آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده

 شود.می بینیپیشعمرانی  هایطرح هایهزینه تأمیناعتباراتی که برای  :ایهای سرمایهاعتبارات تملك دارایی

های اقتصادی و اجتماعی دولت های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتاعتباراتی که برای تأمین هزینه :ایاعتبارات هزینه

 شود.بینی میپیش

های های ساختمانی تیپ غالب ساختمانشامل کلیه مصالح ساختمانی و نیروی انسانی بکار رفته در فعالیت :های( ساختمانیاقالم )نهاده

 مسکونی است.

 .باشدیم عامسپرده خاص و  یمرابحه و گواه ،یمشارکت، اجاره، رهن ،یمنظور اوراق اسناد خزانه اسالم: یاوراق بده
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که  ستگیرد. الزم به ذکر اها شکل میملی است که با حضور بانک فروشی و متشکل برای مبادالت ارز در مقابل پولبازار عمده بانکی:بازار بین

 بانکی فرعی در کیش فعالیت دارد.بانکی اصلی در تهران و بازار بینبازار بین

 .گیردالت اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکرات صورت میمب شبکه الکترونیک یا غیر الکترونیک که معابازاری در قال :بازار فرابورس

 .باشدیم یانرژ یهاحامل ریشامل گروه محصوالت نفت وگاز، برق و سا ی:بورس انرژ یکیزیبازار ف

سازمان  دییأبر کاال توسط کارگزاران مورد ت یو اوراق بهادار مبتندر بازار مشتقه، داد و ستد کاالها  :استاندارد( یبازار مشتقه )تابلو سلف مواز

 ییاز دارا ینیمقدار مع یکار سلف مواز و اساس ساز . برشودیاستاندارد و ... انجام م یسلف مواز ،یآت یبورس و اوراق بهادار در قالب قراردادها

 شود. لیتحو ندهیدر آ یمشخص دیدر سررس هیپا ییپرداخت و دارا ینقد دیمذکور با ردادکه وجه قرا رسدیبه فروش م هیپا

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

 ها بیشتر از یک سال است. آن

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.های قانونی کشور میها و هدفانجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست

تملک و  (جاری) ایهزینه و اعتبارات بینیپیش الزم مالی ، منابعساالنه برنامه اجرای ، برایدر آن که است ایبودجه: دولت عمومی بودجه

 .شودمی ، تعییناجرایی هایدستگاه (عمرانیای )های سرمایهدارایی

 ازین مورد مالی منابع مینأت بهادار برای اوراق منظور مبادلهبهادار، به اوراق هایو واسطه ، بازرگانانبانکداران مالقات محل :بورس اوراق بهادار

 .است تولیدی هایبنگاه

 د.ریگید قرار مناال توسط کارگزاران مورد داد و سبر ک یکه در آن کاال و اوراق بهادار مبتن افتهیمتشکل و سازمان یبازار :بورس کاال

ها منابعی نظیر انرژی، مواد اولیه، سرمایه ها یا نهادههاست. ورودیها یا منابع برای تولید یا ارائه خروجیاستفاده مؤثر وکارآمد از ورودی وری:بهره

توان وری را میشود. همچنین بهرهبرای خلق خروجی یا ستانده )کاالهای تولید شده یا خدمات ارائه شده( استفاده می و نیروی کار و... هستند که

 به صورت رابطه بین نتایج کار و طول زمان انجام آن تعریف کرد.

 به ارزش موجودی سرمایه ثابت  نسبت ارزش افزوده بهره وری سرمایه:

 نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغالن است. وری نیروی کار:بهره

 .و شرایط عقد بیمه است گذارمهیو ب گرمهیسندی کتبی مشتمل بر مشخصات و تعهدات ب :نامهبیمه

شرط  7اند در صورت داشتن اند و دارای شغلی نیز نبودهروز پیش از مراجعه مأمور سرشماری حداقل یک ساعت کار نکرده 4افرادی که  :بیکار

 شوند:   ذیل بیکار محسوب می

با  ستان، تماسروز گذشته برای جستجوی کار، اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نام یا پیگیری در مؤسسات کاریابی، پرس و جو از دو 91در  -9

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

روز آینده آمادگی شروع کار را داشته باشند، همچنین افراد ذیل  4روز گذشته و  4روزه شامل  95یعنی طی یک دوره  آماده به کار باشند، -2

 اند.محسوب شده بیکار

شروع کار جدید هستند، یعنی برای آنان کاری مهیا شده و قرار است در آینده به آن کار مشغول شوند و نیز آماده به کار )طبق در انتظار  -9

 تعریف( هستند.
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الً ه فرد قباین است ک "در انتظار بازگشت به شغل قبلی"در انتظار بازگشت به شغل قبلی و نیز آماده به کار )طبق تعریف( هستند. منظور از  -7

 برد.دهد و پیوند رسمی شغلی ندارد ولی در انتظار بازگشت به شغل خود به سر میدارای کار بوده و به دالیلی کار خود را از دست می

بر  وارده خسارت یا بروز حادثه، وقوع دیگر، در صورت از طرف وجهپرداخت  یازا کند درتعهد می طرفکی آن، موجببه که است عقدی :بیمه

پردازد، حق بیمه و آنچه را که گذار میوجهی را که بیمه ،گذارتعهد را بیمه گر، طرفرا بپردازد. متعهد را بیمه معینی د یا وجهماین را جبران وی

 نامند.شود موضوع بیمه میبیمه می

 هگویند، زیرا هرگونه افزایش در پایه پولی منجر بپر قدرت هم می پولی یکی از متغیرهای بسیار مهم پولی است که به آن پول پایه :پایه پولی

شود دارای دو مرکزی تهیه میشود. پایه پولی که بر اساس ترازنامه بانک ( 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

ای )جــاری( و تملـک هزینهاز  اعم توسط دولت شدهانجام ایــههزینه از کـل عبـارت: دولـت عمـومـی بـودجـه هـایپرداختی

 است. مالی سال یک در مدت و اختصاصی یـعموم درآمدهای لــاز مح ی )عمرانــی(اهیسرماهای ـیدارای

 شود.پروانه ساختمانی است که جهت ساخت و ایجاد بنای جدید صادر می :پروانه احداث بنا

 شود.پروانه ساختمانی است که جهت افزایش سطح یا حجم بنای موجود صادر می :پروانه افزایش بنا

 .گرددای مشخص صادر میبرداری از معادن در محدودهمجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره: معدن برداریبهره پروانه

اندازی واحد صنعتی، دریافت پس از انجام مراحل مربوط به ایجاد و تکمیل و راه است که دارنده جواز تأسیس مجوزی: برداریبهره پروانه

 کند.می

 شود.ذیصالح صادر میها یا سایر مراجع است که از طرف شهرداری جواز ساخت ساختمان :پروانه ساختمانی

 شود.مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخصی، از طرف صنعت، معدن و تجارت صادر می: کشف پروانه

نزد  غیردولتی بخش دیداری هایسپرده شامل ،برخوردار است و در ایراناست که از درجه نقدشوندگی باالیی  بخشی از نقدینگی :(1M) پول

 است. اشخاص در دست و مسکوک ها و اسکناسبانک

گروهی از  گرفته را در یک زمان خاص برای یک بخش یاهای تعلقهای تملک شده و بدهیحسابی که ارزش داراییصورت :هاتراز پرداخت

 دهد.های نهادی نشان میبخش

قالم استثنای مبادالت اگیرد. 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 پرداخترآمد و دریافتخدمات، دمالی( است که طی آن ارزش اقتصادی معامالت ناشی از کاالها،

 شود.مبادله می

 ای )غیر مالی( به دستهای سرمایهای دولت از مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری داراییتراز عملیاتی و سرمایه ای:تراز عملیاتی و سرمایه

ای های سرمایهای از تملک داراییهای سرمایهای )که از تفاضل واگذاری داراییهای سرمایهی داراییآید. در واقع این تراز، با لحاظ خالص واگذارمی

گردان های تنخواهکند. در مقاطع فصلی شامل حسبآید( که معموالً عددی مثبت است، بخشی از رقم منفی تراز عملیاتی را جبران میبهدست می

 نیز است.ای های سرمایهمرتبط با تملک دارایی

ای از درآمدهای عمومی دولت به دست های هزینهتراز عملیاتی معیاری از ثبات عملیات جاری دولت است و از تفاضل پرداخت تراز عملیاتی:

گردان تنخواههای دهد. در مقاطع فصلی حسابهای جاری دولت توسط درآمدهای عمومی را نشان میآید. در واقع این تراز، میزان پوشش هزینهمی

 شود.ای نیز از درآمدهای دولت کسر میهای هزینهمرتبط با پرداخت

 یدوره حسابدار کیدر طول  دکنندهیتول کیثابت  یهاییدارا یواگذار ایفروش  یمنها لیارزش کل تحص :تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

 ی است.واحد نهاد یدیتول تیاز فعال یناش دشدهیتول یهاییشده به دارابعالوه ارزش اضافه
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د. این شوهای بیمه، اعم از انفرادی و گروهی در هر رشته بیمه صادر میهایی است که توسط شرکتنامهکل تعداد بیمهصادره:  نامهتعداد بیمه

 شود.اند را شامل نمیصادر شده قبالًهایی که نامهتعداد الحاقیه بیمه

 د.انای خسارت پرداخت کردهای بیمههای بیمه در رشتههایی( است که شرکتبیانگر تعداد موارد )پرونده )پرداختی(: تعداد موارد خسارت

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

 ی است.در انبار، در طول دوره حسابدار

 ای است.واسطهمجموع تقاضای نهایی و تقاضای  :تقاضای کل

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

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

 د.شوبینی میهای عمرانی پیشهای طرحاعتباری که برای تأمین هزینه عمرانی(:) یاهای سرمایهتملك دارایی

 نهیزم خصوص درهای قبل بهدر دوره جادشدهیهای مالی اهای مالی عموماً شامل بازپرداخت واگذاریتملک دارایی :های مالیتملك دارایی

 .انتشار انواع اوراق اسالمی است

اند، بوده و یا بیکار شاغل مأمور آمارگیری از مراجعه روز قبل در هفت تر خانوارها کهو بیش ساله 91 تمامی اعضای :فعال اقتصادی جمعیت

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

 .شوندمحسوب می

 و یا بیکار شاغل مأمـور آمارگیری از مراجعه روز قبل در هفت تر خانوارها کهبیش و سالـه 91تمامی 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 یکـینبوده

 .آیندشمار می

 .است ایجاد واحد صنعتی برای : مجوز اولیهجواز تأسیس

قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت  5مجوزی است که طبق مقررات ماده )پروانه کسب(:  جواز صنفی

 شود.موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می

 است. شده در بورس اوراق بهادار ار معاملهمجموع تعداد اوراق بهاد: حجم معامالت بورس اوراق بهادار

این حساب دربردارنده آن قسمت از تغییر در مالکیت منابع حقیقی یا اقالم مالی بین اشخاص مقیم و غیر مقیم است  حساب انتقاالت جاری:

سویه های بالعوض که مبادالتی یکیا و کمکها مبادله دیگری صورت نگرفته است؛ مانند انتقال درآمد کارگران غیر فصلی یا هداکه ما به ازای آن

 هستند.

ونقل، مسافرت، ارتباطات، خدمات حساب خدمات دربرگیرنده مبادالت بین اشخاص مقیم و غیر مقیم در خصوص خدمات حمل: حساب خدمات

مالکیت معنوی، سایر خدمات تجاری، خدمات شخصی، فرهنگی و رسانی و رایانه، ای، خدمات مالی، خدمات اطالعفنی و مهندسی، خدمات بیمه

 شود.تفریحی و سایر خدمات دولتی می

گذاری اختصاص دارد. درآمد نیروی کار جبران خدمات تراز درآمد به جبران خدمات نیروی کار و درآمدهای حاصل از سرمایه حساب درآمد:

 گیرد.ل کشور و نیروی کار فصلی ایرانی شاغل در خارج کشور را در بر میدر داخ نیروی کار فصلی خارجی شاغل

های غیر ای و یا اکتساب و واگذاری داراییحساب سرمایه تمامی مبادالت در بر دارنده دریافت و یا پرداخت انتقاالت سرمایه :حساب سرمایه

های ها )بخش دولتی و غیر دولتی(، انتقاالت مهاجرین و کمکای شامل بخش بدهیت سرمایهدهد. انتقاالمالی تولید نشده را پوشش می

د توانند در تولیگیرد که میهای مشهودی را در برمیهای غیر مالی تولید نشده، معامالت داراییگذاری است. اکتساب یا واگذاری داراییسرمایه
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های نامشهود مانند عالئم تجاری حق ثبت اختراع و حق چاپ نیز در این بر این معامالت داراییکاالها خدمات مورداستفاده قرار گیرند. عالوه 

 گردد.قسمت درج می

گیرد که بر اساس اصل تغییر در مالکیت بین شخص مقیم و غیر مقیم انتقال را در بر می و تراز کاالیی مبادالت کاالهای قابل نقل :حساب کاال

 شود.تنظیم می

 .اندشده صادربیمه  مؤسساتتوسط  یبررس موردکه طی دوره  ییهانامهمهیبمجموع حق  :حق بیمه تولیدی

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

ای است. این تراز بیانگر آن است که، دولت به طور های سرمایهای بیانگر تفاوت میان واگذاری و تملک داراییهای سرمایهواگذاری داراییخالص 

ار واگذهای های مادی خود افزوده و یا از آن کاسته است. مثبت بودن این تراز بدین معناست که، میزان داراییخالص چه میزان بر ثروت و دارایی

های طبیعی و مادی کشور را ای جدید ایجاد شده است و حاکی از ان است که دولت چه مقدار از ثروتهای سرمایهتر از میزان داراییشده بیش

ای هاراییای نسبت به تملک دهای سرمایههای خود بکار گرفته است. به عبارت دیگر، هر چه مازاد واگذاری دارایینقد نموده و برای تأمین نیاز

ای است که دولت برای تأمین کسری موجود تراز عملیاتی  ناگزیر به انجام های سرمایهتر داراییتر باشد، حاکی از واگذاری بیشای بیشسرمایه

 ای مربوط به منابع نفتی در بودجه است.های سرمایهآن بوده است. بخش اعظم واگذاری دارایی

های مالی، استفاده دهد. منظور از واگذاری داراییهای مالی را نشان میتفاوت میان واگذاری و تملک دارایی :های مالیخالص واگذاری دارایی

های مالی، از ابزار تأمین مالی مانند استقراض داخلی ) فروش اوراق قرضه و خصوصی سازی( و استقراض خارجی است. منظور از تملک دارایی

ا های مالی تنهای صفر باشد، واگذاری داراییکلی چنانچه، مجموع تراز عملیاتی و تراز سرمایهی است. به طورهای داخلی و خارجبازپرداخت بدهی

های خارجی خواهد بود. در غیراین صورت، برای تأمین کسری، ناگزیر به استقراض داخلی و خارجی خواهند شد. به بیان در حد بازپرداخت بدهی

 . شودلی یا کسری بودجه دولت، آن مقدار وجوه مربوط به آیندگان است که توسط دولت گردآوری و مصرف میدیگر، تراز خالص دارایی های ما

گیرد. خدمات دارای موجودیت مستقلی نیستند که امکان ایجاد ها بر اساس سفارش انجام میهای ناهمگنی هستند که تولید آنستانده خدمات:

 گیرد.زمان صورت میها جدا نیست و این دو فرایند همخرید و فروش خدمات از تولید آنها وجود داشته باشد. حق مالکیت بر آن

 .کندیمپرداخت  گذارمهیببعد از وقوع حادثه موضوع بیمه، جهت جبران خسارت به  گرمهیبوجهی است که  :خسارت پرداختی

 .سال دارند کیاز  شیکه عمر ب یواحد اقتصاد کی یهاییدارا :ایهای سرمایهدارایی

 .، طال و ارز آزاد استالمللیبین در مؤسسات ایران سهام طال و ارز پشتوانه شامل :بانکی سیستم خارجی هایدارایی

کار افتاده و یا از طریق منابع دیگر )حقوق  ارزش ریالی کاالها و خدماتی است که در برابر کار انجام شده یا سرمایه بهوجوه و  :خانوار درامد

 گیرد.خانوار تعلق می های انتقالی و نظایر آن( به مجموع اعضایها، دریافتیبازنشستگی، درامد حاصل از دارایی

قیم مستو عوارض طبق قوانین وصول و با عناوین اصلی مستقیم و غیر یکی از منابع درآمد دولت که تحت عنوان مالیات: درآمدهای مالیاتی

 .شودبندی میطبقه

 یایر وجوهـاعتبار و س تأمین سایر منابع و درآمد اختصاصی، درآمد عمومی وانـعن تحت وجوهتمامی : دولت عمومی بودجـه هایدریافتی

 .دهدمی را تشکیل دولت عمومی بودجه هایدریافتی متمرکز شود، کل داریهـخزان ایـهد در حسابـبای ونـقان موجببه که

 گـروه ده را به جامعه و سپس مرتب مصـرفـی هزینه کـاالهــا و خـدمـات میزان را بر اساس کنندهمصرف جامعه هـزینه :ایهزینه دهـك

نامند.می دهک را یک کند که هر قسمتمـی تقسیـم مسـاوی

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

 شدهساخته اقتصادی و یـا فعـالیـت سکـونت و بـرای بـوده مسقف از آن یـا قسمتـی تمـام که است و مستقل محصور، ثابت فضایی: ساختمان

 باشد. مترمربع 7 حداقل آن مسقف قسمت زیربنای مساحت کهشرط آن، بهاست
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 است. 911رابر شود و عدد شاخص در آن سال بسال معین و ثابتی است که درصد تغییرات شاخص، نسبت به آن سنجیده می :سال پایه

شامل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کاالها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات و : سایر درآمدها

 است. درآمدهای متفرقه

انون های قبل و عناوین مشابه در قعنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداختی سال منابعی که تحت :سایر منابع تأمین اعتبارات دولت

 شود و ماهیت درآمد ندارد.بینی میکشور پیش بودجه کل

 رارده ـسپه ـاو، وج طرفاز  چک تیرؤ محض به متعهد است آن در برابر دارنده بانک شود کهمی القـاط هاییردهـسپ به :دیداری هایسپرده

 شود.می نیز گفته جاری الحسنهقرض های، سپردهدیداری هایسپرده ، بپردازد. بهاست دشدهیق در چک هـک زانیـمی هـب

از  ،یا بلندمدت مدتکوتاه گذاریسرمایه هایسپرده صورتبه هاانکب شود کهمی اطالق هاییسپرده به :دارمدت گذاریسرمایه هایسپرده

 از این حاصل کنند و منافعمی گذار عملسپرده وکیل عنواندار، فقط بهمدت گذاریسرمایه هایها در مورد سپردهکنند. 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  شوندگی کمتری نسبت به پول است که از درجه نقد بخشی از نقدینگی های غیر دیداری:سپرده

 است. دارگذاری مدتانداز و سرمایهالحسنه پسضقر یهاحساب

 هوریجم مرکزی در بانک قانون، باید مطابق که ها استنزد بانک مردم و غیردیداری داریـدی هایردهـاز سپ یـد معینـدرص :قانونی هایسپرده

 شود. نگهداری ایران اسالمی

منظور د بهتواننها می، بانکقانون طبق گیرد، ولینمی ها تعلقبه آن شود که سودیهایی اطالق میبه سپرده :اندازالحسنه پسقرض هایسپرده

 کنند. اعطا گذارانسپرده به و یا جنسی نقدی جوایز ثابت قرعه دیقها، بهسپرده گونهنیو تجهیز ا جذب

 تانده به سهسی طورکل. بهرندیگیقرار م گرانید استفاده و مورد دشدهیتول ،یخدمات ای یدیواحد تول کیدر  هستند که یکاالها و خدمات :هستاند

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

 .911ضربدر  عبارت است از نسبت جمعیت دارای اشتغال ناقص به جمعیت شاغل :اشتغال ناقصسهم 

های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، ماهیگیری، صنعت، ها را از دیدگاه تولیدکننده، در بخشروند تغییرات قیمت :شاخص بهای تولیدکننده

 دهد.معدن و خدمات نشان می

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

 شود.، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی نامیده میسال پایه

انداز انتظاری آنها در آینده وکارهای مورد بررسی و چشم رکود یا ثبات کسب: معیار سنجش  1(PMI) شاخص شامخ شاخص مدیران خرید 

واحد، از قرار داشتن  51که هر رقمی زیر توسعه است، درحالیدهد که اقتصاد درحال واحد باشد، نشان می 51اگر عدد شامخ بیش از  است.

. در ایران در حال حاضر دو نوع شامخ، شامخ بخش صنعت و شامخ کل اقتصاد توسط اتاق بازرگانی اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد

 گردد.ایران محاسبه می

 های صنعتی با وزنیهای فعال در بخشهای قیمتی سبد سهام شرکتعبارت است میانگین وزنی نسبت :اوراق بهادار بورس شاخص صنعت

  ها در زمان پایه.برابر ارزش سهام آن

                                                        
2) Purchasing Manager S Index 
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ت در این این شاخص های اقتصادی و تجاری اسنشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت :شاخص فضای کسب و کار

باشد و نشان دهنده بدترین محیط کسب و کار می 91شود مقدار ارزیابی می 91شود.  این شاخص بین یک تا فعال اقتصادی تهیه می 2337از 

 ان دهنده بهبود فضای کسب و کار است.هر چه مقدار این شاخص کوچکتر باشد نش

 راتییدر بورس اوراق بهادار است و تغ شدهرفتهیپذ یهاشرکت کل متیق یسطح عموم روند انگریکه بی شاخص :بورس اوراق بهادار شاخص کل

 دهد.ن میمبدأ نشا خیرا نسبت به تار هامتیق یسطح عموم

 یمال هایفعال در بخش یهاسبد سهام شرکت یقیمت یهانسبت یعبارت است از میانگین وزن :بورس اوراق بهادار تهران شاخص مالی

 پایه. ها در زمانبرابر ارزش سهام آن یو ...( با وزن یها و مؤسسات اعتبارای صنعتی، بانکچند رشته یها، شرکتیگذارهیسرما یها)شرکت

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

های دیگر با هدف مشخص گیرد و ارزش شاخص در دورهرا می 911پایه و جاری است. معموال شاخص مقدار در یک دوره پایه انتخابی ارزش 

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

ار طور موقت کتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی بهساله و بیش 91تمام افراد  :شاغل

شوند. ترک موقت کار الن میبگیران و خوداشتغاطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوقشوند. شاغالن بهرا ترک کرده باشند، شاغل محسوب می

شود. عنوان اشتغال محسوب میبگیران و تداوم کسب و کار برای خوداشتغاالن، بهدر 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

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

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

 (.و انتظامیوظیفه نیروهای نظامی 

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 -

 گیرد.بنگاه صنعتی مورد بررسی قرار می 711طی آن وضعیت رکود یا رونق بخش صنعت با همکاری  :شامخ بخش صنعت

 هایی از بین تمامیآوری اطالعات مربوط به شامخ کل اقتصاد نمونهدهد در جمعتصویری از وضعیت کل اقتصاد نشان می :شامخ کل اقتصاد

 گیرند.رسش قرار میواحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی انتخاب و مورد پ

 یردولتیغ بخش دیداری هایسپرده به نسبت کمتری، نقدینگی از درجه ها کهنزد بانک غیردولتی بخش هایاز سپرده قسمت آن به :شبه پول

 هایانداز و سپردهپس الحسنهقرض های، سپردهدارمدت گذاریسرمایه هایسپرده شامل پول حاضر، شبه شود. در حالمی ، اطالقبرخوردار است

 است. متفرقه

 عبارت از فروش، معامله تهاتری و یا اهدای کاالها و خدمات، توسط واحدهای مقیم به واحدهای غیر مقیم است. صادرات:

به  های نفتیملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردهصندوق توسعه  :صندوق توسعه ملی 

 .شودهای نفتی تشکیل میهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای ماندگار، مولد و سرمایهثروت

 ندی می شود.بوظایف صندوق بصورت موارد ذیل طبقه

گذاریهای اعطای تسهیالت به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه( 9

 .دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
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 شوند از طریقهای خارجی برنده میمناقصهاعطای تسهیالت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در ( 2

 .منابع خود یا تسهیالت سندیکایی

 .اعطای تسهیالت خرید به طرفهای خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور( 9

 .گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجیسرمایه( 7

گذاری گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایهگذاران خارجی با در نظر اعطای تسهیالت به سرمایه( 5

 .باشد( قانون اساسی می31در ایران با رعایت اصل هشتادم )

 .های صندوقتأمین هزینه( 6

 یگذارهیسرما یهاصندوق زیو ن نو ساختما نیدر سهام، مختلط، زم یگذارهیسرما یهامنظور صندوق قابل معامله: یگذارهیصندوق سرما

 .باشدیجسورانه م

گیری پراکندگی آماری است که معموال برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه یک واحد اندازه :ضریب جینی

هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد،  .دارد شود که ارزشی بین صفر و یکشود. این ضریب با نسبتی تعریف میآماری استفاده می

 .کنددهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص میبرابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می

 .درصد است برحسببیمه عاید شده  حقبهنسبت  شدهواقعخسارت  :ضریب خسارت

 .بیمه در یک سال به تولید ناخالص داخلی کشور است مؤسسات نسبت مجموع حق بیمه تولیدی :ضریب نفوذ بیمه

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

 .شودیمنابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت که به خزانه واریز م: ایهای سرمایهفروش سایر دارایی

 .شودیقانونی به خزانه واریز م یهانفتی که پس از کسر سهم یهامنابع حاصل از فروش نفت و فرآورده: های نفتیو فرآورده فروش نفت

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

باشد. بدین مفهوم در تعیین ارزش کاال مى )Freight( و کرایه حمل) Insuranc( ، بیمه )Cost( مجموع ارزش کاال :2(CIF)قیمت سیف

 .در گمرک ابتدا باید قیمت پرداخت شده براى کاال و هزینه حمل آن و همچنین هزینه بیمه متعلقه مشخص شود

گردد که هزینه حمل و نقل با کشتی را بپردازد شود که فروشنده متعهد میالمللی به قراردادی گفته میبازرگانی بین در  :3(FOB)قیمت فوب 

 .و کاال را در بندر کشور خریدار به وی تحویل دهد

 که االن یمتیمشخص را به ق یاز کاال ینیمقدار مع ن،یمع دیدر سررس شودیاست 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

منظور قیمت به تعادل رسیده فروش است و معادل مبلغی است که کارگاه یا تولیدکننده مصالح ساختمانی  های ساختمانی:اقالم نهاده قیمت

شده در طول زمان آماری در مقابل فروش واحد معینی از اقالم دریافت کرده است.در آخرین معامله انجام

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

اند زا فاکتور شدهطور مجو نقلی که بههای بیمه و حمل کنندگان و همچنین هزینهفروشی عرضهفروشی یا خرده، سود ناخالص عمدهافزودهارزش

                                                        
1) Cost, Insurance, and Freight  
3) Free on board 

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7l5HLo4HsAhX_ShUIHaS2DXgQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.investopedia.com%2Fterms%2Fc%2Fcif.asp&usg=AOvVaw05tynt6RG-HnFLsMzFap1c
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7l5HLo4HsAhX_ShUIHaS2DXgQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.investopedia.com%2Fterms%2Fc%2Fcif.asp&usg=AOvVaw05tynt6RG-HnFLsMzFap1c
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عالوه هر نوع مالیات غیر قابل کسر بر محصوالت دیگر قیمت تولیدکننده برای محصول عبارت است از قیمت پایه به عبارتگیرد. بهرا در برنمی

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

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

 ایم.به قیمت ثابت نشان دادهها را ی دوره مرجع یا پایه بیان کنیم در این صورت آنهامتیق برحسبهای ملی را هرگاه 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

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

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

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

 یـک واحـد نهـادی بـه واحد نهـادی دیگر منتقل شود.

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

 شود.ای است که پس از اتمام عملیات اکتشاف به تأیید دستگاه ذیربط به دارنده پروانه اکتشاف داده مینامهاجازه: گواهی اکتشاف

 د.شویمالیاتی است که طبق قانون بر تولید، فروش و مصرف برخی از کاالها و خدمات وضع م: بر کاال و خدمات مالیات

عوارضی است که بر اساس قوانین و مقررات از واردکنندگان کاال تمام امل حقوق ورودی )حقوق پایه و سود بازرگانی( و ش :بر واردات مالیات

 .گرددیدریافت م

و قابلیت انتقال به اشخاص  شودیمصرف و فروش کاالها و خدمات وضع م ،است که بر تولید، واردات ییهااتیمال :مستقیم های غیرمالیات

 .دیگر را دارند

 .را ندارد یگریانتقال به د تیو قابل شودیوضع م یقیاشخاص حق ییکه بر درآمد و دارا یاتیمال: های مستقیممالیات

اجباری و بالعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت که مطابق قانون و در جهت اعمال حاکمیت و تأمین  یهااست از پرداختعبارت  :مالیات

 د.ریگیمصارف عمومی صورت م

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

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

های اقتصادی موثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران شود که بر عملکرد یا اداره بنگاهبه مجموعه عواملی گفته می :محیط کسب و کار

ظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و.. که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، ها قرار دارند؛ عواملی نبنگاه

 در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.

برای بـه کـار انــداختــن وسایل و تجهیزات متعارف برق و همچنین  مصرفـی است که در آن از انــرژی بـرق :خانگی انرژی بــرق مصــرف

 شود.استفاده می روشنایی در واحد مسکونی

و صنعتی استفاده های معدنی هـای دارای فعالیتبرای انجـام 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

 د آب برای تولیداالرضی یا پمپاژ مجدهای سطحی یا تحتمصرفی 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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 مصرف به استثنایشوند می فرایند تولید، تغییر شکل داده یا مصرف ها در یکداده صورتبه که کاالها و خدماتی ارزش :مصرف واسطه

 .شودمی ثابت ثبت سرمایه مصرف عنوانبه که ثابت هایدارایی

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

 شود.جداکنندگان سطحی، حاصل می

 در مبادله با پول رایج یک کشور است. (SDR)خارجی یا یک واحـد حق بـرداشت مخصـوص  واحـد پـول قیمت نرخ ارز:

  شده توسط بانک مرکزی است.معادل ریالی تمامی ارزهای خارجی بر اساس نرخ رسمی اعالم نرخ برابری ارز:

 .911ضربدر  و بیکار( به جمعیت فعال )شاغل است از نسبت جمعیت بیکار عبارت :بیکاری نرخ

 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

ساله  91تر به جمعیت در سن کار ساله و بیش 91 (و بیکار عبارت است از نسبت جمعیت فعال )شاغل )نرخ فعالیت(: نرخ مشارکت اقتصادی

 .911 تر، ضربدرو بیش

) یا  ساله و بیشتر 91ساله و بیشتر( به کل جمعیت در سن کار  95)یا  ساله و بیشتر 91عبارت است از نسبت جمعیت شاغل :نسبت اشتغال

 .911 ساله و بیشتر( ضربدر 95

 .درصد است حسب برولیدی بیمه ت حقبهنسبت  خسارت پرداختی نسبت خسارت بیمه:

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

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

 .ها استنزد بانک یردولتیغ بخش دیداری و غیر دیداری هایسپرده و اشخاص در دست و مسکوک اسکناس شامل :نقدینگی

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

 . شودتولید برق استفاده می

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

 شود.در 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 

شده و بخار تولیدی در یک دستگاه توربو ژنراتور بخاری، تولید  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،شیمیایی موجود در سوخت در آن انرژی که است نیروگاهی (:)گرمایشی حرارتی نیروگاه

 شوند.ترکیبی و دیزلی شامل این تعریف می چرخه ای، بخاری، گازی،های هستهیروگاهشود. نمی

اندازی موتور دیزلی استفاده کرده و انرژی مکانیکی حاصل توسط ژنـراتـور نیروگاهی است که در آن از سوخت نفت گاز برای راه دیزلی: نیروگاه

 شود.الکتـریکـی تبدیل میکوپله شده با آن به انـرژی 

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.تولید برق، استفاده می

 برق و تجهیزات وابسته است. های نیروی، عبارت از محل استقرار مولد: نیروگاهنیروگاه

ای محصور است که مکانی است که در زمان سرشماری یک یا چند خانوار در آن سکونت دارد. منظور از مکان، فضا یا محوطه :واحد مسکونی

 پله مشترک و ...( دارد.روی مشترک، راهیک یا چند ورودی به معبر عام )کوچه، خیابان، بازار، میدان و...( یا به معبر اختصاصی )راه
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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.

 یهاشده توسط دولت است. برخی از سرفصلمالی شامل منابع مالی داخلی و خارجی جذبهای 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

 .گردان خزانه، استفاده از تسهیالت خارجیاز تنخواه

ود شهای دولتی و غیر دولتی صرف میارزش ریالی کاالها و یا خدماتی است که توسط خانوار برای خود، خانوارهای دیگر، سازمان: خانوار هزینه

 د.شوهزینه خانوار منظور نمیانداز، وام، بازپرداخت وام و پرداخت برای سایر معامالت مالی در و شامل دو دسته مصرفی و غیر مصرفی است. پس

د های خرید، تولیارزش ریالی کاالها و یا خدماتی است که توسط خانوار و به منظور مصرف یا هدیه به دیگران از روش: مصرفی خانوار هـزینـه

 ها( تهیه شده است.و رایگان )از سازمان خانگی، در برابر خدمت، از محل کسب

 است. ارزش ریالی فروش کاالهای دست دوم گرفتن خانوار بدون در نظر هزینه :خانوار ناخالص هزینه

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

مصرفی خصوصی شامل  یهانهیکاالها و خدمات دیگر نگردد. هزها منجر به تولید نمایند 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  :های مصرفی نهایی دولتیههزین

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

 .های ثابتسرمایه
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  راتیتغی مقدار 

های افزوده فعالیتارزش

 %-6/6 6196392 (9)(9911=911اقتصادی )

  (9)محصول ناخالص داخلی

(911=9911) 
6162177 1/6-% 

 

 (9)محصول ناخالص داخلی

 %-5/1 6159419 (9911=911)بدون نفت( )

 

وری کل عوامل بهره شاخص

 %-9/36 3/6 (TFFP)تولید

 

 

 

 

 شاخص مقدار تولید

%5/9 1/916 کشاورزی  
 

%-3/9 6/31 صنعت  
 

%-9/2 4/15 (2)معدن  
 

 ( به جزء استخراج نفت و گاز طبیعی2  ( میلیارد ریال9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1331) گزیده اطالعات

 

درصد(-)میلیارد ریال های اقتصادیفعالیتارزش افزوده رشته   

7/0-%  7/11-%  1/2%  

179301 
 کشاورزی

2771912 
 صنعت

3666112 
 خدمات

1/9-%  6/3-%  9/1-%  9/16-%  

3211103 
هزینه مصرف 

 نهایی خصوصی

1113027 
هزینه مصرف 

 نهایی دولت

1120311 
تشکیل سرمایه 

 ثابت ناخالص

1067217 
خالص صادرات 

 کاال و خدمات

98.7 96.7 100

92.7 89.8 94.5
86.3 82.7

88.7

0

20

40

60

80

100

120

بهره وری کل عوامل 

تولید

نیروی کار سرمایه

1396 1397 1398

 )درصد(( 1330=100)  رشد تولید ناخالص داخلی وری عوامل تولیدشاخص بهره

-0.1

13.9

4.1

-4.1
-6.9

0

9.1
5

-1.5 -0.5

-10

-5

0

5

10

15

1394 1395 1396 1397 1398

GDP      با نفت GDP      بدون نفت

 ملیهای بحسا

 

  باشد.نشان دهنده مقدار شاخص می یکوندهنده تغییرات شاخص و ارقام زیر آنشان یکونآدرصدهای باالی  تصویری در تمامی صفحات*

1331 

درصد(-محصول ناخالص داخلی به تفکیك اجزای هزینه نهایی )میلیارد ریال  
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راتیتغی مقدار    

%1/9 24964 (9)ساله و بیشتر 95جمعیت فعال   

%3/9 27247 (9)تعداد شاغالن   

%-2/92 2317 (9)تعداد بیکاران  
 

 2977 سال(9)93-95جمعیت بیکار 
4/99-%  

 

بیکار آموزش عالی سهم جمعیت 

 از کل بیکاران
- 

6/79%  
 

 نفر( هزار 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازار کار

 
 (1331) گزیده اطالعات

 

 )هزار نفر( فعال بر حسب  وضع فعالیت جمعیت

9233 
 

21321 
 

17%

83% بیکار شاغل

9%

91%

بیکار شاغل

 سهم شاغالن بخش عمده اقتصادی

 صنعت

 

 کشاورزی خدمات

 

 نرخ بیکاری

3/7%  

 

1/11%  

 
6/3%  

6/21%  

1/7%  

2/7%  

9/17%  

7/10%  

 3% 

 زن

 مرد

 شهری

 روستایی

 زن

 مرد

 زن

 مرد

 نرخ بیکاری

 

 زن

 مرد

7/17%  

 
0/32%  

 

3/90%  

 

1331 

1331 

1331 1331 
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5/27429 
 نقدینگی

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )درصد( نسبت خسارت

1331 1337 1336 

9/56 5/69 9/67 

 

 

  تغییرات مقدار  (9)پایه پولی
5/9523 4/92%  

%9/99 5/27429 (9)نقدینگی   

%1/99 9/27991 (9)سپرده سیستم بانکی   

%1/26 1/1471 (9)تسهیالت سیستم بانکی   

%9/934 592111 شاخص کل بورس   

%7/933 6519 شاخص کل فرابورس   

 (2)حق بیمه تولیدی
511193 3/95%   

%5/99 31646 (9)بیمه نامه صادره تعداد  
 

%2/95 992597 (2)خسارت پرداختی   

  مالی هایبازار

 (1331) گزیده اطالعات 

 

 )هزار میلیارد( بازار پول
 

 ارزش معامالت بورس، فرابورس، بورس انرژی و بورس کاال 
 )میلیارد ریال(

 حق بیمه تولیدی، خسارت پرداختی و نسبت خسارت 
 )میلیارد ریال(

1/2%  
 اسکناس و مسکوک

1/11%  
های دیداریسپرده  

7/12%  
 شبه پول

977244 
 یورو

20%  

921935 
 دالر

29%  

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

ارزش معامالت فرابورس ارزش معامالت بورس کاال

ارزش معامالت بورس انرژی  معامالت بورس

34
05

19 45
44

31

59
09

38

21
82

58 28
86

83

33
25

34

1 3 9 6 13 97 13 98

حق بیمه تولیدی خسارت پرداختی

3/23

% 

76939 
 سکه تمام بهار آزادی

 ( هزار فقره9   ( میلیارد ریال2 ( هزار میلیارد ریال9
 
 

 

 هزار ریال( -و طال )ریال ارز زاربا
 

 

1331 
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 (9)مالیات کل

راتیتغی مقدار   

1/9792165 9/21%  
 

%-932 -9243756 (9)ایتراز عملیاتی و سرمایه  
 

%1/29 7975141 (9)منابع بودجه عمومی دولت  
 

%5/22 7929141 (9)مصارف بودجه عمومی دولت  
 

های خالص واگذاری دارایی

 (9)مالی
9251479 5/274%  

 

%2/75 2445 های نیمه تمامتعداد پروژه  
 

های دولت به جم واگذاریح

%-9/94 92221 (9)بخش خصوصی  

 

%6/9 5159711 (13)تابستان  (9)بدهی دولت   

  میلیارد ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170793 

 درامد نفتی

1112069 

 درامد مالیاتی

1/97-%  93


7

73ملی استانی ویژه

استانی و ملی نیمه تمام عملیاتیسهم پروژه های

 عملکرد درامد مالیاتی دولت )میلیارد ریال( )میلیارد ریال( ای و عملیاتی بودجه دولتسرمایه تراز 

 

 عملکرد مالی دولت

 (1331) گزیده اطالعات

 

 درامدهای نفتی و مالیاتی دولت )میلیارد ریال(

-7
65

32
8

94
94

36

-1
22

41
3449

52
66

60
35

09

-5
43

22

1 396 1397 1398

تراز عملیاتی تراز سرمایه ای

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

1396 1397 1398 31بهار  تابستان

31

31پاییز  زمستان 

31

مالیات بر کاال و خدمات
مالیات بر ثروت
مالیات بر درآمد
مالیات بر اشخاص حقوقی
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 ( میلیون دالر9

 

 

 

 

 

 (9صادرات غیر نفتی ارزش  

  تغیرات مقدار

79941 7/4-  

 -9/9 1199 (9)کشور بدهی خارجی
 

 %-1/36 9457 (9)تراز حساب جاری
 

 %7/53 -6661 (9)تراز حساب سرمایه
 

ک المللی بانتغییر در ذخایر بین

 %-1/36 9213 (9)مرکزی

 

 (1331) گزیده اطالعات

 

 کاال و خدمات )میلیون دالر( (FOB)   صادرات و واردات

 

 تجارت خارجی

67212 
 

  ارزش و وزن صادرات غیر نفتی
 تن( هزار -)میلیون دالر

 

 

 

 

 
 

بلند مدت و سرمایه بدهی خارجی کوتاه مدت، میان مدت، 
 )میلیون دالر(گذاری خارجی

 

1539 

 واردات
 صادرات

70311 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000

ارزش وزن

تنهزار   

17%

83%

بدهی کوتاه مدت بدهی بلند مدت میان مدت

7492 

3/31-%  
 

1/13-%  
 

 )میلیون دالر(

30379 
 (FOB)صادرات نفتی 

2/92-%  

23016 
 (FOB)نفتی غیر صادرات 

0/7-%  

0

2000

1000

6000

1000

10000

1336 1337 1331

سرمایه گذاری خارجی مصوب 

سرمایه گذاری خارجی جذب شده 
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 کنندهشاخص قیمت مصرف
  راتیتغی مقدار

9/935 3/97  
 ها، آشامیدنیهاخوراکی قیمت شاخص

 و دخانیات
1/229 6/72 

 

خوراکی کاالهای غیرقیمت شاخص 
 و خدمات

4/949 7/99 
 

  3/96 3/747 کنندهشاخص قیمت تولید

  1/31 7/523 یصادراتکاالهای شاخص قیمت 

  1/271 7/9713 یوارداتکاالهای شاخص قیمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنندهتغییرات شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف (1331) اطالعاتگزیده 

12.5

47.5 36.8

58.6 59.9
50

36.7

8.2

26.9
34.8

37.6
42.7 40

34.8

1396 1397 1398 98بهار  98تابستان  98پاییز  98زمستان 

تورم تولیدکننده تورم مصرف کننده

 (1331متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب در مناطق شهری )ریال( )

 (                                                        1331های اصلی )شاخص قیمت تولیدکننده بر حسب گروه                    

1/32%  1/11%  19/0%  0/1-%  0/33%  

113 
 کشاورزی

3/912  
 صنعت

6/907 
 معدن

2/121  
 برق

9/312  
 خدمات

9/99%  9/60%  

 های قیمتشاخص

9/29%  0/1-%  9/929  

0/77%  1/91%  1/17%  2/93%  9/117%  1/109%  

163969 
 گوشت گاو و گوساله

363291 
 گوشت گوسفند

130139 
 گوشت مرغ

229212 
 برنج ایرانی درجه یك

99739 
 شیر

39231 
 تخم مرغ

133370 
ایچای خارجی بسته  

92971 
 پیاز

90163 
 سیب زمینی

63917 
 شکر

93976 
فرنگی گوجه  
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 (9)تولید گاز طبیعی

  تغیرات مقدار
7/649 3/9  

%-3/47 9/99 (9)فروش آب شرب خانگی   

%-9/45 915 (9)فروش آب شرب غیر خانگی   

5/5 923941  (2)تولید برق   

1/7 249119 (2)فروش برق   

1/24 3199 (2)صادرات برق  
 

-9/51 9921 (2)واردات برق  
 

 میلیون کیلو وات ساعت (2  میلیون متر مکعب در روز( 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1106 
شربفروش آب   

 انرژی

 (1331) گزیده اطالعات

 

              )میلیون متر مکعب در روز( مصرف داخلی گاز          

 درصد( –فروش داخلی برق )میلیون کیلو وات ساعت  تولید و  میلیون متر مکعب( -انشعاب و فروش آب شرب  )هزار فقره

 

22361 
74 انشعاب آب

6

شهری روستایی

 تولید

79

1

خانگی  غیر خانگی

1396 1397 1398 98بهار  98تابستان  98پاییز  98زمستان 

31.5 311 38.

78. 106.1
73 70.9

33

9

14

35


7

خانگی

عمومی

کشاورزی

صنعتی

رروشنایی معاب

سایر مصارف

فروش 1331

3/10%  1/26%  0/6%  

7/197  
 خانگی

1/3-%  3/11%  0/0%  

1/22  
 تجاری و عمومی

0/3  
 کشاورزی

1/96  
 پتروشیمی

1/233  
 صنعت و نیروگاه

1/20  
 حمل و نقل
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 (9)مجوزهای صنعتی صادرشده
  تغیرات مقدار

23919 6/95%  

%1/94 9637199 (2)سرمایه بکارگرفته  
 

%2/96 677 (9)اشتغال ایجادشده  
 

%-3/6 151 (9)تعداد مجوزهای معدنی  
 

%-5/1 516 (9)گواهی کسب معدنیتعداد  
 

%-9/99 545 (9)برداری معدنیتعداد پروانه بهره  
 

 ( هزار فقره9( میلیارد ریال        2( فقره       9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میزان تولید کاالهای صنعتی و معدنی منتخب
 

 صنعت و معدن

 های صنعتی، معدنی و تجاریسرمایه گذاری خارجی در طرح (1331) گزیده اطالعات
 )میلیون دالر(

 

34
97

11
03

85
5

55
4

0
8

69 3

1 3 9 6 1 3 97 13 98 ر  ا ه ب
98

ن  ا ست ب ا ت
98

ز  ی ی ا پ
98

ن  ا زمست
98

29311 
فوالد خام )هزار 

 تن(

1/13%  9/1%  

293 
کاتد مس )هزار 

 تن(

3/6-%  

216 
شمش آلومینیوم )هزار 

 تن(

61336 
 سیمان

)هزار تن(   

3/11%  

1/11-%  

3/1%  

791 
 انواع سواری

)هزار دستگاه(   

2/1%  1/6%  

126 
تلویزیون )هزار 

 دستگاه(

99 
پتروشیمی 
 )میلیون تن(

6/11%  

1203 
یخچال و فریزر 
 )هزار دستگاه(

712 
ماشین لباسشویی 

 )هزار دستگاه(

7/33%  

100316 
کاشی و سرامیك 

 )هزار متر مربع(
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های ساختمانی صادر تعداد پروانه

 (9)شده

  تغیرات مقدار

954114 1/9% 

 %5/9 974113 (9)های احداث ساختمانتعداد پروانه
 

 %2/1 91311 (9)های افزایش بناتعداد پروانه
 

مساحت زیربنای تعیین شده در 

 (2)های ساختمانیپروانه
49347 6/9-% 

 

های ساختمانی شاخص قیمت نهاده

 بخش ساختمان
7/729 9/95% 

 

 ( هزار متر مربع2( فقره   9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/22%  

9/60%  

شدهساختمان شروع    

تمام ساختمان نیمه  3/1600  

 سرمایه گذاری کل
 

 

 (1331) گزیده اطالعات

 

 (های جدید )هزار میلیاردسرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان

 ریال(

7/16%  

 سهم از کل سرمایه گذاری

 ساختمان و مسکن

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000

1396 1397 1398 98بهار  تابستان
98

98پاییز  زمستان 
98

زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی زیر بنای مسکونی

مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای 
 اجاره یك مترمربع زیربنای مسکونی

 

 های مسکونیمتوسط قیمت فروش و اجاره ی یك متر مربع ساختمان

 و کلنگی )هزار ریال(
 (1330=100های ساختمانی )شاخص قیمت نهاده

 ساختمان تکمیل شده

86
.3 106

.4 13
7.
8

12
6.5 13
5 14
4.1 16

1

1396 1397 1398 ر  ا ه 9ب 8 ن  ا ت س ب ا ت
9 8

ز  ی ی ا 9پ 8 ن  ا ت س م ز
9 8

3/93%  6/11%  6/31% 

2/332 
 سیمان، بتن، شن و ماسه

9/391 

 انواع بلوک، سفال و آجر

3/391 

 سنگ

9/21%  3/21%  

3/133 

گرد و آهن آالت، میل

 پروفیل درب، پنجره و نرده

2/29%  

1/101 

 شیشه

6/311 

 خدمات
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 گزیده اطالعات

 

  تغیرات مقدار (9)تولید گوشت قرمز
1/1 6/9%  

%7/4 2/1 (9)واردات گوشت قرمز   

%4/7 9/99 تولید گندم     

7/716241 5/1 واردات گندم   

%3/92 15/9 تولید برنج   

%3/29 6/9 واردات برنج   

%19/99 11/92 (9)تولید محصوالت باغی   

  ( میلیون تن  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولید محصوالت باغی )میلیون تن(

 کشاورزی

 (1331) گزیده اطالعات

 
 

 )هزار تن( تولید محصوالت دامی منتخب

 واردات کاالی اساسی )میلیارد ریال(ارزش 

193 
 گوشت قرمز

6/3%  1/16%  

2733 
 گوشت مرغ

7/12%  

1017 
مرغتخم   

3/3%  

1102 
 شیر

2/21%  

113 
 عسل

7/6-%  

39/1  
 انگور

%3/31 %2/10 

2/3%  2/23-%  

21/2  
 سیب

31/2  
 پرتقال

31/1  
 خرما

31/0  
 پسته

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

گندم جو  ذرت  برنج  روغن 

خوراکی

گوشت 

قرمز 

شکر

1396 1397 1398
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 ضریب جینی
  تغیرات مقدار

9112/1 5/2-%  

هزینه کل خوراکی و غیر 

%6/21 747941 (9)خوراکی شهری  

 

متوسط درامد ساالنه خانوار 

%7/27 579114 (9)شهری  

 

هزینه کل خوراکی و غیر 

%4/29 269116 (9)خوراکی روستایی  

 

متوسط درامد ساالنه خانوار 

%7/24 214122 (9)روستایی  

 

  ( هزار ریال9    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزینه و درامد خانوار

 (1331) گزیده اطالعات

 

 متوسط درامد ساالنه خانوار شهری و روستایی )هزار ریال( 

36
68

48

43
49

05 54
10

07

20
18

42

23
31

14

29
70

22

1396 1397 1398

درامد خانوار شهری درامد خانوار روستایی

32
95

25 39
32

27

47
43

79

17
86

70 21
44

72 26
10

06

1396 1397 1398

هزینه خانوار شهری هزینه خانوار روستایی

 متوسط هزینه کل خالص ساالنه خانوارهای شهری و روستایی )هزار ریال(  های ساالنه خانوارهای شهری از کل هزینه های خانوار       سهم انواع هزینه   

3% 

31% 

3% 

3% 

12% 

1% 11% 

مسکن، سوخت و 
 روشنایی

 دولتیپوشاک 

لوازم و اساس 
 خانوار

 ها وتفریحات، سرگرمی
 خدمات فرهنگی

 حمل و نقل و
 ارتباطات 

لوازم، اثاث و خدمات 
 بهداشت و درمان خانوار

21% 

هزینه خوراکی و 
 دخانی
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 کار شاخص محیط کسب و
  تغیرات مقدار

13/6 - 

  - 91/99 (13شامخ کل اقتصاد )اسفند 

 - 73/72 (13شامخ کل صنعت )اسفند 
 

میزان تخصیص منابع ریالی صندوق 

 (9)توسعه ملی به متقاضیان
21915 - 

 

میزان قرارداد ریالی بانکی صندوق 

 (9)تو سعه ملی
919211 - 

 

 ( میلیارد ریال9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1331) گزیده اطالعات

 

 های اقتصادیشاخص محیط کسب و کار به تفکیك بخش

 توسعه کسب و کار

31/9  
 کشاورزی

06/6  
 خدمات

03/6  
 صنعت

32/1-%  3/1-%  3/1-%  

0

10

20

30

40

50

60

70

شامخ کل اقتصاد شامخ کل صنعت

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

شاخص کل شاخص محیط نهادی شاخص محیط اقتصادی شاخص محیط قانونی و 

حقوقی

شاخص محیط مالی
1396 1397 1398

 های نهادیکسب و کار به تفکیك بخششاخص محیط 

 شامخ صنعت  و شامخ کل اقتصاد



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ول آماری   جدا
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 اهی ملیحساب
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 (میلیارد ریال)                                                                                    (1330=100)های اقتصادی رشته فعالیت افزوده ارزش -1-1

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

 دوره کشاورزی ماهیگیری
 سایر معادن

استخراج نفت و گاز 

 طبیعی

308146 625864 840501 284788 573514 988747 101569 1628158 18003 452135 9916............................... 

307696 637213 789038 272791 553398 924965 102355 1398005 20903 442058 9914............................... 

310396 642416 753495 289763 567798 908452 100158 908341 19744 456164 1331 .......................  

  ......................... 13بهار  96131 2973 245759 24860 223673 134429 71254 183872 158250 76803

  .................... 13تابستان 150931 2254 225167 25108 226986 134030 80267 199667 162341 80274

  ......................... 13پاییز 135288 6179 230082 25197 222974 148814 62452 188588 162662 79475

  ................... 13زمستان  73814 8337 207333 24993 234819 150525 75790 181369 159164 73845

           

محصول ناخالص داخلی به 

بازار قیمت بر  خالص مالیات 

 واردات 

جمع 

 افزودهارزش

هافعالیترشته  

سایر خدمات عمومی، 

 اجتماعی، شخصی و خانگی

عمومی و خدمات  اداره امور

های شهری، آموزش، فعالیت

مربوط به سالمت انسان و 

 مددکاری اجتماعی

مستغالت کرایه و خدمات 

 کسب و کار و دامپزشکی
 دوره

 با نفت بدون نفت

6172923 7801082 90643 7710439 60584 870374 958056 9916 ..............................  

6081204 7479209 74163 7405046 63846 920922 971856 9914 ..............................  

6053703 6962044 45212 6916832 60164 891149 1008791 1331 .......................  

  ........................... 13بهار  257904 218911 15141 1709961 6393 1716354 1470594

  ...................... 13تابستان 258134 226190 17578 1788927 6379 1795306 1570139

  .......................... 13پاییز  235605 222669 14188 1734173 5210 1739382 1509300

  .................... 13زمستان  257147 223379 13256 1683771 27230 1711002 1503669

های اقتصادی.مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ  
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 )درصد(                                                                                       (1330=100)های اقتصادی رشته فعالیت افزودهرشد ارزش  -2-1

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 معادن دوره کشاورزی ماهیگیری

 

استخراج نفت 

 و گاز طبیعی

-1/5 8/1 14/3 -3/7 0/6 8/5 4/8 0/7 4/5 1/2 9916............. 

-0/1 1/8 -6/1 -4/2 -3/5 -6/5 0/8 -14/1 16/1 -2/2 9914............. 

0/9 0/8 -4/5 6/2 2/6 -1/8 -2/1 -35/0 -5/5 3/2 1331 .......... 

 .......13بهار  4/9 1/7- 41/3- 3/9- 5/5- 1/9 8/8 7/1- 1/9 0/8

 ....13تابستان 6/7 0/8- 46/9- 3/3- 3/7- 3/7 9/6 5/0- 0/1 1/0

 ......13پاییز  1/1- 6/8- 15/4- 0/9- 0/4- 19/9 12/0 2/2- 3/1 14/3

 13زمستان  2/2 7/2- 26/9- 0/3- 2/7 10/5- 3/2- 3/6- 1/8- 10/5-

 

محصول ناخالص داخلی به 

بازار قیمت  

بر واردات خالص مالیات  
 افزودهجمع ارزش

هافعالیترشته  

سایر خدمات عمومی، 

اجتماعی، شخصی و 

 خانگی

اداره امور عمومی و 

خدمات شهری، 

های آموزش، فعالیت

مربوط به سالمت انسان 

مددکاری اجتماعیو   

مستغالت کرایه و 

خدمات کسب و کار و 

 دامپزشکی

 دوره

 با نفت بدون نفت

5/0 4/1 - 3/9 2/6 0/9 4/2 9916............. 

-1/5 -4/1 - -4/0 5/4 5/8 1/4 9914............. 

-0/5 -6/9 - -6/6 -5/8 -3/2 3/8 1331 .....  

 .........13بهار  5/8 2/2- 0/2- 9/3- - 9/9- 1/0-

 ...13تابستان 4/5 2/0- 7/4- 9/7- - 10/1- 0/1-

 ...13پاییز  0/9- 3/2- 2/6- 0/7- - 0/8- 1/8

 13زمستان  5/6 5/4- 12/4- 6/1- - 6/2- 2/4-

 های اقتصادی. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ
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 )درصد(                                     یجار هاییمتبه ق یاز محصول ناخالص داخل یاقتصاد هاییتافزوده رشته فعال سهم ارزش  -3-1

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، 

گاز  برق و

 طبیعی

 صنعت

 معدن

سایر  دوره کشاورزی ماهیگیری

 معادن

استخراج نفت و گاز 

 طبیعی

1/8 8/7 12/5 3/8 5/1 15/1 1/0 14/6 0/5 7/9 9916............. 

1/7 8/2 12/3 3/9 5/4 15/9 1/1 17/7 0/6 7/5 9914............. 

1/8 8/5 12/6 4/2 6/4 16/9 1/2 15/1 0/6 7/7 1331 .........  

 ........13بهار  7/4 0/4 16/3 1/1 17/5 6/7 3/9 12/8 7/9 1/5

 ...13تابستان 9/7 0/3 14/8 1/1 16/4 6/4 4/5 12/9 8/1 1/8

 ...13پاییز  8/9 0/8 15/2 1/2 16/3 6/7 3/7 12/5 8/9 1/8

 13زمستان  4/7 0/8 14/1 1/2 17/4 6/0 4/8 12/2 9/1 1/9

 

 به قیمتمحصول ناخالص داخلی 

 بازار
بر واردات خالص مالیات  

جمع 

 افزودهارزش

هارشته فعالیت  

سایر خدمات عمومی، 

اجتماعی، شخصی و 

 خانگی

اداره امور عمومی و خدمات 

های شهری، آموزش، فعالیت

مربوط به سالمت انسان و 

 مددکاری اجتماعی

مستغالت کرایه و خدمات 

 کسب و کار و دامپزشکی
 دوره

 با نفت بدون نفت

85/4 100/0 1/2 98/8 0/9 13/1 13/7 9916 .............  

82/3 100/0 1/0 99/0 0/8 11/7 12/2 9914 .............  

84/9 100/0 0/8 99/2 0/7 10/9 12/6 1331 .........  

  .......... 13بهار  12/4 10/7 0/7 99/4 0/6 100/0 83/7

  ... 13تابستان  12/1 10/6 0/7 99/4 0/6 100/0 85/2

  ......... 13پاییز  11/9 11/0 0/7 99/5 0/5 100/0 84/8

 13زمستان  14/1 11/1 0/7 98/3 1/7 100/0 85/9

  های اقتصادی. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ
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 (1330=100منتخب ) یاقتصاد هاییترشته فعال یدشاخص مقدار تول -1-1

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

9916 ..........................................................  1/915 6/14 1/14 

9914 ..........................................................  2/919 9/19 3/14 

1331 ...............................................  1/106 6/13 7/39 

 9/15 7/33 9/33  ....................................................... 13 بهار

 1/16 6/31 1/977  ................................................ 13تابستان 

 2/16 1/33 6/991  ...................................................... 13پاییز 

 7/15 6/12 4/69  ................................................ 13زمستان 

 های اقتصادی. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ

 

                  )درصد(             ( 1330=100منتخب نسبت به دوره مشابه سال قبل ) یاقتصاد هاییترشته فعال یدرشد شاخص مقدار تول -9-1

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

9916 ..........................................................  9/9 6/9 3/2 

9914 .........................................................  5/2- 5/6- 3/1 

1331 ..............................................  9/3 1/1- 1/2- 

 -9/9 -1/5 9/5  ....................................................... 13 بهار

 -9/9 -4/9 9/4  ................................................ 13تابستان 

 -2/9 -6/1 -9/9  ..................................................... 13پاییز 

 -4/1 7/2 5/9  ................................................ 13زمستان 

 های اقتصادی. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ
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 (یالر یلیارد)م                                                       (1330=100) ینهائ ینههز یاجزا یكتفککشور به یمحصول ناخالص داخل -6-1

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 

7801082 -476790 490028 1810670 1320642 613774 964471 1825220 3553765 9916 ................  

7479209 -674948 349276 1627427 1278152 587918 899826 1912045 3476215 9914 ................  

6962044 -657225 209133 1276350 1067217 624496 796420 1843027 3288109 1331 ............  

  ............. 13بهار  808820 460757 200296 153623 343967 422726 78759 251108- 1716354

  ...... 13تابستان  848090 460757 193574 172993 280182 327127 46945 160290- 1795306

  ............ 13پاییز  785079 460757 199365 134574 272434 315780 43346 112826- 1739382

  ...... 13زمستان  846120 460757 203185 163306 170634 210716 40082 133001- 1711002

 های اقتصادی. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ

 
 

 )درصد(                                                     (1330=100) ینهائهزینه  یکشور و اجزا یرشد محصول ناخالص داخل -7-1

محصول ناخالص 

 داخلی )به قیمت

 بازار(

تغییر موجودی انبار 

 و اشتباهات آماری

واردات کاالها و 

 خدمات

صادرات کاالها و 

 خدمات

خالص صادرات 

 کاالها و خدمات

تشکیل سرمایه ثابت 

 ناخالص
مصرفیهای هزینه  

 دوره

آالتماشین ساختمان  خصوصی دولتی 

4/1 319/7 11/8 3/2 0/4 -3/8 18/3 15/1 9/3 9916 .................  

-4/1 41/6 -28/7 -10/1 -3/2 -4/2 -6/7 4/8 -2/2 9914 .................  

-6/9 -2/6 -40/1 -21/6 -16/5 6/2 -11/5 -3/6 -5/4 1331 .............  

    .............. 13بهار  9/6- 3/6- 18/7- 9/0 2/5- 10/5- 34/2- 20/1 9/9-

  ....... 13تابستان  4/1- 3/6- 13/8- 9/6 26/9- 30/3- 45/5- 21/6 10/1-

  ............. 13پاییز  4/1- 3/6- 8/5- 11/9 4/0 7/0- 44/2- 20/9- 0/8-

  ....... 13زمستان  3/7- 3/6- 3/7- 3/3- 39/1- 39/1- 38/9- 30/5- 6/2-

 های اقتصادی. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ
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(درصد)  های جاریسهم اجزای هزینه نهایی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت -1-1 

محصول ناخالص 

 داخلی )به قیمت

 بازار(

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 

100/0 6/4 13/3 21/7 8/4 8/2 12/8 14/4 49/8 9916 ...............  

100/0 10/1 9/8 23/1 13/3 8/3 12/6 12/8 42/9 9914 ...............  

100/0 10/3 7/4 20/9 13/5 9/1 14/6 12/0 40/5 1331 ...........  

  ............ 13بهار  38/6 12/6 13/6 8/5 17/0 24/7 7/7 9/8 100/0

  ....... 13تابستان 39/8 11/6 13/5 9/6 11/2 18/6 7/4 14/3 100/0

  ........... 13پاییز  40/0 12/0 15/0 7/8 16/1 22/9 6/8 9/0 100/0

  ..... 13زمستان  43/5 12/0 16/4 10/3 9/8 17/6 7/8 8/0 100/0

 های اقتصادی.مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ
 

 (1)وری عوامل تولیدبهرهشاخص  -3-1

 بهره وری کل عوامل تولید انرژی وریبهره سرمایه وریبهره نیروی کاروری بهره دوره

9916 ...........................................  4/16 1/911 2/14 4/13 

9914 ...........................................  3/31 5/17 111 4/12 

1331 ...................................  7/12 7/11 000 3/16 

 شده است. انجام افزوده و ارزش موجودی سرمایه ثابت و تعداد شاغالن محاسباتبر اساس ارزش (  9
 ایران. وریسازمان ملی بهره -ماخذ

 

 (درصد)                                                                                                                           وری عوامل تولیدنرخ رشد بهره -10-1
 وری کل عوامل تولیدبهره انرژی وریبهره سرمایه وریبهره نیروی کاروری بهره دوره

9916 ...........................................  7/1 1/9 1/9 1/2 

9914...........................................  9/4- 5/5- 111 9/6- 

1331 ...................................  3/7- 2/6- 000 1/6- 

وری ایران.سازمان ملی بهره -ماخذ





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازار کار
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 )هزار نفر(                                                       یاییجنس و مناطق جغراف یكتفکبه یاقتصاد یتبرحسب وضع فعال یتجمع -1-2
 جمعیت فعال   معیت شاغلج

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

6943 94119 7915 91939 29941 6151 91693 5299 29956 26531 9916................  

6752 94912 7991 91517 29377 4196 21925 5955 29436 24972 9914(9) ...........  

6133 17110 1321 13393 21271 6313 20221 9233 21321 27167 1331 ............  

  ............. 13بهار  24769 22173 5792 21973 4992 27762 91134 7747 94345 6534

  ....... 13تابستان 24675 22271 5716 21595 4999 27459 21992 7791 93916 6675

  ........... 13پاییز  24991 29195 5717 21999 4114 27776 91143 7763 94199 6599

  ...... 13زمستان  26227 29711 7499 91639 6579 29795 91595 9121 94776 5131

           

 جمعیت بیکار ساله  11-39جمعیت بیکار 
 دوره

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

996 9721 695 9922 9456 549 2694 9194 2949 9291 9916................  

729 2111 359 9543 2721 565 2499 9196 2239 9213 9914(9) ...........  

373 1771 791 1317 2111 910 2311 311 1379 2131 1331 ............  

  ............. 13بهار  2111 2169 193 2749 526 2294 9741 453 9371 914

  ...... 13تابستان  2317 9113 136 2723 766 2937 9955 323 9396 973

  ........... 13پاییز  2319 9154 196 2913 717 2951 9939 443 9431 941

  ...... 13زمستان  2431 9146 399 2297 557 9114 9999 666 9691 944

 ساله و بیشتر می باشد. 95به بعد مربوط به جمعیت  9914اطالعات سال  ساله و بیشتر و 91مربوط به جمعیت  9916اطالعات سال   (9
 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ
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 )درصد(                                                               یاییجنس و مناطق جغراف یكتفک نسبت اشتغال و سهم اشتغال ناقص به -2-2

 نسبت اشتغال سهم اشتغال ناقص
 دوره

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

7/99 9/1 9/5 6/99 7/91 1/93 9/97 3/92 1/54 5/95 9916 ...............  

4/97 5/1 1/5 3/92 1/91 4/79 6/94 2/97 1/69 9/91 9914(9) ...........  

 1/13 1/1 9/9 3/10 3/3 1/13 0/31 0/11 7/61 1/33 1331 ............ 

  ............. 13بهار  3/91 9/65 6/97 9/93 3/77 1/91 1/91 2/6 1/1 3/92

  ...... 13تابستان  2/71 1/66 7/97 6/93 2/75 3/3 6/1 3/7 1/4 2/99

  ........... 13پاییز  6/91 4/67 5/97 9/93 7/77 6/91 5/99 2/6 9/1 1/99

  ...... 13زمستان  3/94 1/69 4/92 1/96 3/71 7/91 5/99 1/7 1/3 4/97

 .ساله و بیشتر می باشد. 95به بعد مربوط به جمعیت  9914اطالعات سال  ساله و بیشتر و 91مربوط به جمعیت  9916اطالعات سال  (9
 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ

 
 

 (درصد)                                                                                        به تفکیك جنساقتصادی های عمده سهم شاغالن بخش -3-2

 کشاورزی صنعت خدمات
 دوره

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

2/59 3/71 7/51 5/25 5/99 1/92 9/29 3/96 6/94 9916 .......................................................................................  

5/59 6/71 9/51 4/26 9/99 1/92 4/91 9/94 4/94 9914(9) ...................................................................................  

3/93 7/13 3/90 3/26 1/33 0/32 1/13 2/17 7/17 1331 .......................................................................  

  ..................................................................................... 13 بهار 1/93 9/93 3/29 5/99 1/92 1/27 6/71 3/73 9/59

  ............................................................................... 13تابستان 1/91 2/93 5/22 1/92 9/99 4/25 9/71 5/73 4/59

  ................................................................................... 13پاییز  9/94 3/96 3/93 1/92 7/99 7/91 1/51 3/71 3/51

    .............................................................................. 13زمستان  6/95 6/95 3/95 4/99 3/92 7/26 4/52 4/59 3/54

 ساله و بیشتر می باشد. 95به بعد مربوط به جمعیت  9914اطالعات سال  ساله و بیشتر و 91مربوط به جمعیت  9916اطالعات سال  (9
 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ
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 (درصد)                                                                                                  و مناطق جغرافیایی تفکیك جنسبیکاری به  نرخ -1-2

 کل کشور نقاط شهری نقاط روستایی
 دوره

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

5/3 2/3 2/3 1/27 1/91 7/99 3/91 2/91 9/92 9916 ..................................................................................................  

1/4 1/4 1/3 3/22 2/99 6/99 1/91 5/91 2/92 9914(9) ..............................................................................................  

1/7 2/7 3/7 0/21 6/3 1/11 9/17 0/3 7/10 1331 ................................................................................  

  ................................................................................................ 13 بهار 1/91 9/1 9/94 2/92 9/91 1/21 7/4 9/4 1/4

  .......................................................................................... 13تابستان 5/91 6/3 2/93 3/99 7/1 9/22 6/6 2/6 3/4

  .............................................................................................. 13پاییز  6/91 1/3 9/94 3/99 6/1 1/29 9/4 1/4 9/4

    ......................................................................................... 13زمستان  6/91 2/1 2/94 7/99 7/1 1/91 5/3 5/3 5/3

 ساله و بیشتر می باشد. 95به بعد مربوط به جمعیت  9914اطالعات سال  ساله و بیشتر و 91مربوط به جمعیت  9916اطالعات سال  (9
 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ

 
 (درصد)                                                           و مناطق جغرافیایی    تفکیك جنسساله به  11-39نرخ بیکاری جمعیت  -9-2

 کل کشور نقاط شهری نقاط روستایی
 دوره

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

7/93 3/99 4/97 4/96 6/96 2/29 1/99 1/95 4/91 9916 .........................................................  

7/94 1/99 3/99 9/95 7/94 5/29 6/99 9/96 6/91 9914 .........................................................  

1/17 3/11 3/12 0/33 7/19 6/13 7/23 1/11 3/17 1331 ..............................................  

  ....................................................... 13 بهار 2/93 9/95 3/23 1/91 7/96 3/99 9/99 1/92 1/93

  ................................................ 13تابستان  1/94 9/97 6/99 3/91 9/95 9/95 3/99 7/91 4/94

  ..................................................... 13پاییز  1/94 4/97 9/21 6/91 6/95 1/99 4/92 1/92 6/95

4/93  1/99  1/97  6/99  5/95  1/91  1/21  1/97  3/94   ................................................ 13زمستان  

 .مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری -ماخذ
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                                                         (درصد)                                                                             سهم جمعیت بیکار آموزش عالی از کل بیکاران                           -6-2

 دوره کل مرد زن نقاط شهری نقاط روستایی

5/29 1/71 9/67 7/27 9/94 9916 ..................................................................................................  

2/27 5/79 1/66 9/26 6/93 9914(9) ..............................................................................................  

7/26 1/11 9/67 6/23 6/11 1331 ................................................................................  

  ................................................................................................ 13 بهار 7/71 2/21 1/65 7/79 9/26

  .......................................................................................... 13تابستان 3/79 5/99 6/64 6/73 9/23

  .............................................................................................. 13پاییز  9/79 2/99 4/63 9/76 1/23

1/27  3/72     ......................................................................................... 13زمستان  1/91 6/26 9/61 

 ساله و بیشتر می باشد 95مربوط به جمعیت به بعد  9914اطالعات سال  ساله و بیشتر و 91مربوط به جمعیت  9916( اطالعات سال 9

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ
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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 بانك 

 مرکزی

خالص بدهی 

بخش دولتی 

به بانك 

 مرکزی

بدهی 

ها به بانك

 بانك مرکزی

خالص 

 سایر اقالم
 پایه پولی

های سپرده

ها بانكقانونی 

نزد بانك 

 مرکزی

های سپرده

ها دیداری بانك

 نزد بانك مرکزی

اسکناس و 

مسکوک در 

 جریان

9916 ...........................  3/2991  3/2951  1/54  9/9921  2/9913-  3/2991  7/9579  1/69  5/597  95/4  

9914 ..........................  1/2656  5/2796  1/212  4/9939  9/9799-  1/2656  1/9173  1/49  1/695  11/4  

1331 .....................  35285 34757 1563 11069 -2104 35285 26047 2224 7014 701 

 22/4 1/625 7/43 1/2171 9/2477 -7/9926 5/9975 3/797 7/2991 9/2477  ........................ 13بهار 

 29/4 9/622 9/922 6/2216 2/2159 -1/9269 3/9293 6/996 4/2654 2/2159  ................ 13تابستان  

 21/4 3/621 7/996 7/2946 6/9972 -5/9211 1/9999 3/276 7/9142 6/9972  ...................... 13پاییز 

 19/4 7/419 7/222 4/2617 5/9523 -7/9291 1/9916 9/956 4/9745 5/9523  ................. 13زمستان 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ

 

 صد()در                                             و ضریب فزاینده نقدینگی در پایان دوره نسبت به پایان سال قبل پایه پولی تغییرات -2-3
 

 دوره

 بر حسب مصارف پایه پولی بر حسب منابع پایه پولی

ضریب 

فزاینده 

 نقدینگی
 کل

خالص 

های دارایی

بانك خارجی 

 مرکزی

خالص بدهی 

بخش دولتی به 

 بانك مرکزی

بدهی 

ها به بانك

بانك 

 مرکزی

خالص 

سایر 

 اقالم

 پایه پولی

های سپرده

قانونی 

ها نزد بانك

 بانك مرکزی

های سپرده

ها دیداری بانك

 نزد بانك مرکزی

اسکناس و 

مسکوک در 

 جریان

9916 ...........................  1/91 2/92 7/49- 7/92 - 1/91 9/29 2/7 2/91 6/2 

9914 ..........................  2/27 1/99 9/717 4/7 - 2/27 2/26 1/94 1/91 1/1- 

1331 .....................  1/32 1/13 9/16- 3/13- - 1/32 7/33 7/201 3/10 1/1- 

 3/9 -4/9 7/4 3/7 9/9 - -6/2 9/72 -7/7 9/9  ........................ 13بهار 

 4/9 -9/2 5/64 9/99 9/99 - -3/99 9/95 1/91 9/99  ................ 13تابستان  

 6/9 -1/9 3/36 1/22 9/93 - -7/91 -5/95 9/24 9/93  ...................... 13پاییز 

 -9/9 9/91 4/217 4/99 3/92 - -1/91 -5/76 3/79 3/92  ................. 13زمستان 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ

 

 

 پایه پولی و ضریب فزاینده نقدیندگی در پایان دوره -1-3
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 )هزار میلیارد ریال(                                                                                                               حجم نقدینگی در پایان دوره -3-3

نقدینگی به 

تولید ناخالص 

(1)داخلی  

مصارفنقدینگی بر حسب   نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن 

 دوره
های سپرده

غیر دیداری 

 (پول)شبه 

  پول

 نقدینگی

خالص 

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

2/36  9/99959 1/9517 4/772 3/95211 7/375 9/1469 9/9393 1/2355 3/95211 9916 ..................  

2/47  6/95146 3/2917 5/574 1/93323 2/9414 4/99766 7/2712 6/9252 1/93323 9914 ..................  

  1/73  9/20111 6/3661 1/611 9/21721 1/3133 1/11162 0/2733 3/1632 9/21721 1331 ..............  

  ................ 13بهار  9/91411 7/9976 7/2696 5/99444 3/2293 9/91411 2/512 5/2616 7/96611 000

  ......... 13تابستان  7/29267 4/9631 7/2673 6/92991 4/2316 7/29267 6/713 1/2397 1/94191 000

  .............. 13پاییز  9/22629 5/7199 5/2424 2/92639 1/9943 9/22629 1/524 1/9916 9/93133 000

  ......... 13زمستان  5/27429 9/7692 1/2419 3/97962 7/9999 5/27429 7/699 6/9669 5/21773 000

 ارقام تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری استفاده شده است.( 9 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
 
 
 
 )درصد(                                                                             حجم نقدینگی در پایان دوره نسبت به پایان سال قبل تغییرات -1-3

مصارفنقدینگی بر حسب   نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن 

های سپرده دوره

غیر دیداری 

 ()شبه پول

  پول

 نقدینگی
خالص سایر 

 اقالم

بدهی بخش 

دولتی به غیر 

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

5/22  6/29  6/92  9/22  - 5/93  7/96  6/99  9/22  9916 .................................  

6/91  2/59  4/29  9/29  - 5/94  4/91  1/99  9/29  9914 .................................  

28/0 58/9 11/7 9/99  - 23/5 1/10 1/16 3/31  1331 ...........................  

5/7  9/99  9/3-  2/5  - 4/2  4/1  9/9-  2/5   ............................... 13بهار  

2/92  1/29  1/3-  1/92  - 4/5  2/91  7/99  1/92   ........................ 13تابستان  

1/93  3/97  6/9-  2/21  - 6/91  5/99  1/27  2/21   ............................. 13پاییز  

28/0 58/9 11/7 9/99  - 23/5 9/96 7/72 9/99   ........................ 13زمستان  

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
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تفکیك نوع                                                      )هزار میلیارد ریال(ها و تسهیالت پرداختی سیستم بانکی بهمانده سپرده -9-3  

 دوره

 هامانده سپرده

 تفکیك نوع سپردهبه

 ها و مؤسسات اعتباریتسهیالت پرداختی بانك

 های اقتصادیتفکیك بخشبه

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

9916.............................  1/9517  6/3719  5/9195  1/319  9/292 9/6991 1/712 2/9472 7/594 6/9936 

9914 ............................  3/2917  9/3414  1/5373  5/9126  9/917 9/4494 1/537 9/2131 9/9194 4/7125 

1331 .......................  6/3661 3/11116 1/7011 1/1111 1/132 3/3713 9/717 1/3172 0/617 1/91131 

 9/363 6/17 5/729 9/914 3/9719 3/999 3/9155 9/6911 5/1212 5/2616  .......................... 13بهار 

 2/2195 3/239 6/9939 3/993 7/9329 1/953 1/9924 1/6216 1/91291 1/2397  ................... 13تابستان 

 3/9967 7/769 7/9117 2/592 4/6262 9/934 1/9953 3/6713 5/99199 1/9916  ........................ 13پاییز 

 9/59799 1/634 7/9942 5/474 1/1471 7/792 9/9773 9/4139 1/99736 6/9669  ................... 13زمستان 

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران.بانک  -ماخذ
 

 ها و تسهیالت پرداختی سیستم بانکی به تفکیك نوع نسبت به دوره مشابه سال قبل         )درصد(تغییرات مانده سپرده -6-3

 دوره

 تفکیك نوع سپردهها بهمانده سپرده
تفکیك ها و مؤسسات اعتباری بهتسهیالت پرداختی بانك

 های اقتصادیبخش

های سپرده

 دیداری

گذاری سرمایه

 مدتبلند

گذاری سرمایه

 مدتکوتاه

الحسنه قرض

 اندازپس
 کشاورزی کل هاسایر سپرده

صنعت و 

 معدن

مسکن و 

 ساختمان

بازرگانی، 

خدمات و 

 متفرقه

9916 ...............................  6/29  4/49  6/25-  1/99  7/91  1/92  6/5  9/3  2/9 5/96  

9914 ...............................  2/59  4/7  6/73  1/23  7/79  1/26  4/93  1/91  5/911  1/93  

1331 ......................... 3/91 6/30 1/21 1/11 2/12 0/26 1/27 1/91 1/33- 1/27 

 6/97 -7/7 5/22 5/21 4/26 9/71 1/91 9/91 9/91 6/54  ............................ 13بهار 

 9/29 1/1 3/91 9/95 1/26 5/76 5/29 6/26 5/27 9/72  ..................... 13تابستان 

 9/23 3/4 5/93 7/99 3/21 1/77 5/91 3/91 1/24 1/56  ........................... 13پاییز 

 3/24 -3/99 3/59 3/24 1/26 2/72 9/79 9/29 6/91 1/53  ..................... 13زمستان 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ

 
 

 )درصد(                                                  ها و تسهیالت بانکی                                                                   نرخ سود سپرده -7-3

 دوره

نرخ سود سپرده های بانك 

 های دولتی
 نرخ سود مورد انتظار تسهیالت بانکی به تفکیك بخش های اقتصادی

 صنعت و معدن کشاورزی یك ساله کوتاه مدت
مسکن و 

 (1)ساختمان

 بازرگانی، خدمات

 و متفرقه 
 صادرات

 93 93 5/94 93 93و95 95 91 ........................................... 9916

 93 93  93و 5/94 93 93و95 95 91 ........................................... 9914

 11 11 11و  9/17 11 11و19 19 10  .................................. 1331

 شامل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن و تسهیالت بدون سپرده مسکن می باشد.( 9

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -ماخذ
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 های فعالیت بورس اوراق بهادارشاخص -1-3

 تعداد شرکت دوره
 ارزش بازار

 )میلیارد ریال(

 مقدار شاخص نهایی

 شاخص صنعت شاخص مالی شاخص کل
  شاخص قیمت

 )هم وزن(
 شاخص قیمت

9916 .......................................  912 9327294 14521 991946 36154 99531 99251 

9914 .......................................  945 6323325 943651 215266 969199 29192 59529 

1331 ...............................  102 11731703 512900 636663 191032 117113 136633 

 66759 93716 211714 215941 297341 3199947 916  .................................... 13بهار 

 39914 53313 241461 967541 912917 99175725 916  ............................. 13تابستان 

 17496 47424 996511 797464 959114 92195534 711  ................................... 13پاییز 

 996611 994399 753192 696661 592111 93499411 712  ............................. 13زمستان 

 تهران. شرکت بورس اوراق بهادار -ماخذ

 

 )درصد(                                                                       های فعالیت بورس اوراق بهادار نسبت به دوره قبلتغییرات شاخص -3-3

 تعداد شرکت دوره
 ارزش بازار

 )میلیارد ریال(

 مقدار شاخص نهایی

 شاخص صنعت شاخص مالی شاخص کل
  شاخص قیمت

 )هم وزن(
 شاخص قیمت

9916 ................................  9/1-  3/93  4/29  6/1-  5/24  3/4  3/91  

9914................................  9/7-  6/43  2/39  2/42  9/34  5/61  3/67  

1331 .........................  7/2 3/171 1/117 2/210 1/111 0/112 3/169 

6/5  ............................. 13بهار   3/91  5/99  3/79  9/91  9/64  1/21  

 22/2 52/8 29/2 23/5 28/6 23/6 0/0  ...................... 13تابستان 

 16/6 27/1 16/9 19/3 17/2 16/9 1/0  ............................13پاییز 

1/75 5/1  ...................... 13زمستان   1/77  7/76  4/77  5/54  9/77  

 تهران. شرکت بورس اوراق بهادار -ماخذ
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 تفکیك نوع بازاربه حجم و ارزش معامالت بازار بورس اوراق بهادار -10-3

 دوره

 معامالتارزش 

 )میلیارد ریال(

 بازار اوراق مشتقه

 سهام قرارداد آتی اختیار فروش تبعی اختیار خرید و فروش

 حجم

 )هزار قرارداد(

 ارزش 

 )میلیارد ریال(

 حجم

 )هزار قرارداد(

 ارزش 

 )میلیارد ریال(

 حجم

 )هزار قرارداد(

 ارزش 

 )میلیارد ریال(

9916 ............................  679921 396 69 91964299 1/595  1/1  1/1 

9914 ...........................  9616971 167 911 9774933 1/9  1/6  1/795 

1331 ......................  9126111 1131 1331 203937 0/0 0/3 0/221 

9/1 55516 223 9959 429519  ......................... 13بهار   1/9  1/999 

7/1 45412 995 9999 353675  .................. 13تابستان   1/9  1/43 

 6/5 0/4 0/8 78148 828 3826 1112795  ....................... 13پاییز 

 6/0 0/3 600 2106 93966 93737 2431467  .................. 13زمستان 

 

 دوره

 بازار اوراق بدهی
گذاری قابل های سرمایهبازار صندوق

 معامله در بورس
 بازار سهام

 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(

9916 .............................  32176 39799 9171754 21197 72411799 37259 214314346 757322 

9914 .............................  994916 995179 5334367 62234 91153163 39523 731419573 9929374 

1331 .......................  291703 107212 32132713 313213 32700611 130216 1093131303 1913163 

 665913 251117351 91162 9194579 97519 9979214 9912 97251  .......................... 13بهار 

 475765 291161297 27129 99462791 51735 7419672 94951 93941  ................... 13تابستان 

 146497 222971666 24223 7563392 15919 1297775 92311 99271  ......................... 13پاییز 

 2156072 360480164 68033 12431826 162974 15723365 25416 167549  ................... 13زمستان 

 تهران. شرکت بورس اوراق بهادار -ماخذ
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 دوره
شاخص 

 کل

ارزش بازار 

)میلیارد 

 ریال(

 هاتعداد شرکت

 معامالت

 اوراق بدهی سهام

صندوق 

گذاری قابل سرمایه

 معامله

اوراق حق تقدم 

 گواهی مسکن
 ابزار مشتقه

 شدهپذیرش
 درج

 شده

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(

9916 ..........  9114 9741944 915 969 935277 34799 949737 933 29191 2247 92311 96 9 45 

9914 ..........  2235 2542971 999 941 753544 965655 937341 553 69411 9153 99331 91 1 1 

1331 .......  6591 6955179 127 176 2143830 435733 910758 1020 176040 11199 11343 27 0 0 

 1 1 7 9164 9476 21169 36 47272 11111 267345 942 997 9931991 2143  ....... 13بهار 

 1 1 5 9122 2292 96916 952 922925 14455 792365 947 991 9339496 7194  13تابستان 

 1 1 6 9115 2449 93113 919 241194 13794 779776 946 929 7449221 7551  ...... 13پاییز 

 0 0 12 5459 4468 71873 479 434274 140533 1022644 176 127 6955179 6591 13زمستان 

 شرکت فرابورس ایران. -ماخذ

 

 

 )درصد(                                                                                    های فعالیت فرابورس نسبت به دوره قبلشاخص تغییرات -12-3

 دوره
شاخص 

 کل

ارزش 

 بازار

 هاتعداد شرکت

 معامالت

 اوراق بدهی سهام

صندوق 

گذاری قابل سرمایه

 معامله

اوراق حق تقدم 

 گواهی مسکن
 ابزار مشتقه

 حجم ارزش حجم ارزش حجم ارزش حجم ارزش حجم ارزش شدهدرج شدهپذیرش

9916 ...........  9/25 7/71 5/91 5/7 9/5 2/99 9/77 2/77 4/51 5/74 7/27 6/96 - - 

9914 ...........  7/913 1/47 6/4 6/5 6/974 5/31 1/9 1/79 7/953 9/47 2/4- 1/95 - - 

1331 ........  9/111 1/170 1/12 9/3 9/367 0/163 6/136 1/12 3/111 3/112 9/1- 1/12 - - 

 - - -1/21 -1/21 7/27 1/91 -2/52 -7/59 4/19 5/43 2/9 1/1 6/29 1/99  ........ 13بهار 

 - - 25/0 2/3- 26/7 20/5 76/7 64/8 1/3- 55/9 1/2 4/4 22/1 34/9  . 13تابستان 

 - - 4/21 3/9 7/25 5/5 7/11 3/923 4/1 7/4 9/9 4/9 1/22 5/99  ....... 13پاییز 

 - - 96/0 173/7 61/1 88/7 57/9 55/1 42/8 130/6 1/1 1/7 45/8 44/6 13زمستان 

 .شرکت فرابورس ایران -ماخذ

 

 

 

 

 های فعالیت فرابورسشاخص -11-3
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                                                                                                    های فعالیت بورس کاال              شاخص -13-3

 دوره

 بازار فیزیکی بازار معامالت 

 ارزش معامالت 

 )میلیارد ریال(

 حجم معامالت

 )هزار قرارداد(

 ارزش معامالت

 )میلیارد ریال(

 حجم معامالت

 )هزار تن(

9916 ................................................................................................  647171 111 713414 26662 

9914 ................................................................................................  369935 251141 337914 27314 

1331 ...............................................................................  237313 109331 1376102 26399 
 5251 914221 97941 56312  ..............................................................................................13بهار 

 5677 235991 94121 49529  .......................................................................................13تابستان 

 4792 959254 27197 15996  ............................................................................................ 13پاییز 

  3173 791995 21291 49151  ...................................................................................... 13زمستان 

 وزارت امور اقتصاد و دارایی. -ماخذ

 )درصد( ی قبل                                                              نسبت به دوره های فعالیت بورس کاالشاخص تغییرات -11-3

 دوره
 بازار فیزیکی بازار معامالت

 حجم معامالت ارزش معامالت حجم معامالت ارزش معامالت

9916 ................................................................................................ 4/42 111 7/97 4/7 

9914 ................................................................................................  9/23 111 2/44 1/4- 

1331 ...............................................................................  9/69- 3/93- 6/99 2/6 
 -6/94 5/6 -3/51 -9/9  ............................................................................................. 13بهار 

 5/4 -9/4 -2/51 7/21  ...................................................................................... 13تابستان 

 9/99 3/29 5/76 7/21  ............................................................................................ 13پاییز 

 6/3 3/29 9/94 -7/27  ...................................................................................... 13زمستان 

 وزارت امور اقتصاد و دارایی. -ماخذ

 های فعالیت بورس انرژیشاخص -19-3
  

 دوره

 بازار مشتقه (1) بازار فیزیکی

ارزش 

معامالت 

)میلیارد 

 ریال(

 (2)هیدروکربوری برق
ارزش 

معامالت 

)میلیارد 

 ریال(

حجم 

معامالت 

)هزار 

 قرارداد(

 سلف بلند مدت برق
اوراق گواهی ظرفیت 

 (3)انرژی 

حجم 

)هزار 

کیلووات 

 ساعت(

ارزش 

معامالت 

)میلیارد 

 ریال(

حجم 

)هزار 

 تن(

ارزش 

معامالت 

)میلیارد 

 ریال(

ارزش 

معامالت 

)میلیارد 

 ریال(

معامالت حجم 

 )هزار قرارداد(

ارزش 

معامالت 

)میلیارد 

 ریال(

 حجم

)هزار قرارداد(   

ارزش 

معامالت 

)میلیارد 

 ریال(

حجم 

معامالت 

)هزار 

 قرارداد(

9916 ................  77166 2643 77166 111 111 21951 671769 9415 692791 25967 3177 111 111 

9914 ................  991692 2251 596 9196 991146 51169 79342 417 94111 71264 5149 111 111 

1331.............  379237 3306 1133 6722 371101 192722 26313 1162 3101 190797 17721 103 111 

 111 111 971 3232 2733 251 2323 3592 92271 696 95 915 92237  ............. 13بهار 

 111 111 7721 95491 9445 965 6217 96137 66644 9932 922 9795 66411  ...... 13تابستان 

 111 111 3419 41517 9967 299 91164 41315 971661 2716 949 9314 979172  ............ 13پاییز 

 977 319 7256 96962 9747 996 4379 94919 997511 2223 619 7551 995992  ...... 13زمستان 

 امکان محاسبه حجم کل معامالت بازارفیزیکی بورس انرژی وجود ندارد. ،هیدروکربوری و برق گیری حجم معامالتبه دلیل متفاوت بودن واحدهای اندازه( 9
 .به بازار فیزیکی بورس انرژی اضافه شده است 9914( بازار هیدروکربوری از بهار 2
 به طبقه بندی بازار مشتقه اضافه شده است. 9913( از زمستان 9

 وزارت امور اقتصاد و دارایی. -ماخذ
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 صادره و حق بیمه تولیدی صنعت بیمه نامهتعداد بیمه -16-3

 دوره

 حق بیمه تولیدی )میلیارد ریال( صادره )هزار فقره( نامهتعداد بیمه
حق بیمه تولیدی نسبت به دوره مشابه سال قبل  تغییرات

 )درصد(

 کل

 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 کل

 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 کل

 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 دولتی
غیر 

 دولتی
 زندگی

غیر 

 زندگی
 زندگی غیر دولتی دولتی

غیر 

 زندگی
 زندگی غیر دولتی دولتی

 غیر زندگی

9916 ............  58668 25683 32985 2401 56264 340519 995955 225364 46423 294095 21/5 8/1 29/8 22/3 7/29  

9914 ............  61364 27464 33900 2124 59239 454431 156942 297489 66065 388367 33/5 36/3 32/0 42/3 32/1 

1331..........  10676 36731 13112 16071 61602 930331 119121 109911 16711 901221 1/39 7/32 2/37 1/37 9/39 

 47/0 41/1 46/3 45/3 46/0 93395 18410 74966 36839 111805 13259 3634 8858 8035 16893  ..........13بهار 

 45/7 16/6 41/0 41/9 41/3 134538 19101 102466 51174 153639 15764 1577 10348 6993 17341  ...13تابستان 

 34/9 65/3 42/0 29/1 38/3 143500 22802 122572 43731 166302 17968 1705 12917 6756 19672  ......... 13پاییز

 5/3 15/6 20/9 12/9- 6/9 132791 26401 105514 53677 159191 17610 9159 11759 15010 26769 13زمستان 

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ

 
       و خسارت پرداختی صنعت بیمه تعداد موارد خسارت -17-3

 دوره

 خسارت پرداختی )میلیارد ریال( )هزار فقره( تعداد موارد خسارت
خسارت پرداختی نسبت به دوره  تغییرات

 مشابه سال قبل )درصد(

 کل

 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 کل

 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 کل

 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 دولتی
غیر 

 دولتی
 زندگی

غیر 

 زندگی
 دولتی

غیر 

 دولتی
 زندگی

غیر 

 زندگی
 دولتی

غیر 

 دولتی
 زندگی

غیر 

 زندگی

9916.................  51971 95531 29461 473 53619 293253 12717 925357 95921 212121 4/93 1/97 4/29 3/26 2/93 

9914 ................  54795 99644 79454 591 56195 233639 917355 939323 29164 267496 9/92 5/99 9/76 9/56 7/91 

1331 .............  23172 7162 16110 772 23100 332931 112730 213719 21073 301162 2/19 6/7 9/13 1/0 9/16 

 25/0 30/8 31/1 14/8 25/6 52932 5905 40702 18136 58837 5583 144 3626 2101 5727  .............. 13بهار 

 40/0 2/7 43/4 22/6 36/5 79705 5981 60232 25454 85686 5737 122 3814 2045 5860 ........13تابستان

 11/8 18/2 5/4 26/3 12/2 72916 6269 50059 29126 79185 6565 162 4611 2116 6727 ........13پاییز 

 2/7 28/9- 8/6 11/4- 0/3 102908 5918 68752 40074 108826 5216 344 4359 1200 5559  .... 13زمستان 

   بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
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 ارزهای منتخب با ریال یمتوسط نرخ برابر -11-3

 دوره

 یورو دالر

 بازار آزاد بازار رسمی )بین بانکی( بازار آزاد بازار رسمی )بین بانکی(

9916 ................................................  97297 71759 91171 73131 

9914 ...............................................  79151 919943 73495 921245 

1331 ......................................  12000 123119 16713 111277 

 954521 74949 993437 72111  ............................................. 13بهار 

 995977 76315 991156 72111  ...................................... 13تابستان 

 999113 76791 991197 72111  ........................................... 13پاییز 

 154437 46474 140024 42000  ...................................... 13زمستان 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ

 

 تغییرات متوسط نرخ برابری ارزهای منتخب با ریال نسبت به دوره قبل -13-3

 دوره
 یورو دالر

 بازار آزاد بازار رسمی )بین بانکی( بازار آزاد بازار رسمی )بین بانکی(

9916 ................................................  0/1 1/99 3/95 1/91 

9914 ...............................................  6/22 6/955 1/29 2/951 

1331 ......................................  1/0 0/29 0/1- 0/20 

 5/99 -9/9 2/95 1/1  ............................................. 13بهار 

 -9/97 -6/1 -6/99 1/1  ...................................... 13تابستان 

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

 17/8 0/1 17/6 0/0  ...................................... 13زمستان 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
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 سکه بهار آزادیمتوسط قیمت  -20-3

 دوره

 سکه تمام بهار آزادی)هزارریال(
 سکه نیم بهار آزادی

 )هزار ریال(

 سکه ربع بهار آزادی

 طرح قدیم طرح جدید )هزار ریال( 

9916 ...............................  99269 92171 6415 9177 

9914 ...............................  95572 99411 94371 91261 

1331 .........................  16111 29231 21127 19097 

 94257 26674 76456 73971  ............................. 13بهار 

 99379 29197 79769 72699  ...................... 13تابستان 

 99213 29552 79945 79669  ........................... 13پاییز 

 16030 26641 51844 52434  ..................... 13زمستان 

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -ماخذ
 

 
 

 

 

 
 

 نسبت به دوره قبل سکه بهار آزادیمتوسط قیمت  تغییرات  -21-3

 دوره

 سکه تمام بهار آزادی
 سکه ربع بهار آزادی  سکه نیم بهار آزادی

 طرح قدیم طرح جدید

9916 ................................  7/91 7/94 5/93 1/91 

9914 ...............................  3/965 5/961 4/962 7/961 

1331 ......................... 3/23 1/29- 2/39 6/16 

 9/29 1/93 9/95 2/95  ............................. 13بهار 

 -3/91 -4/94 -9/99 -1/99  ...................... 13تابستان 

 -1/9 -4/9 -4/1 -2/2  ........................... 13پاییز 

259259 236 205  ...................... 13زمستان 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ 



 

 

 

 
 

 

 

 

 مالی دولت عملکرد
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 )میلیارد ریال(                                                                                                      لت                 منابع بودجه عمومی دو -1-1

 جمع دوره

 ایواگذاری دارایی سرمایه درآمدهای جاری

 واگذاری دارایی مالی
 های مستقیممالیات

 مستقیمهای غیر مالیات

 سایر درآمدهای نفتی سایر درآمدها
 بر واردات مالیات بر کاالها و خدمات مالیات

9916 ................................... 9211243 599735 711939 226497 594232 191226 9659 619493 

9914 ................................... 9599437 699161 772472 934629 547126 9915795 9467 536275 

1331 ...........................  1319370 113031 932220 203122 963333 170793 1130 1631132 

 92994 657 965232 16145 27315 911121 992435 572354 ................................ 13بهار 

 712329 322 61661 992173 91613 949994 229646 9991449 ........................ 13تابستان  

 713779 9436 63393 45291 59942 951617 211925 153771 ............................... 13پاییز 

 437319 9623 945111 253261 17954 961761 253513 9499319 ......................... 13زمستان 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی. -ماخذ
 
 

 

   )درصد(                                                     دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل            منابع بودجه عمومی تغییرات -2-1

 جمع دوره

 ایواگذاری دارایی سرمایه درآمدهای جاری

 واگذاری دارایی مالی
 های مستقیممالیات

 های غیر مستقیممالیات
 سایر درآمدهای نفتی سایر درآمدها

 بر واردات مالیات بر کاالها و خدمات مالیات

9916.................................. 1/99 6/4 7/93 1/29 1/96 7/27 9/3- 2/7- 

9914.................................. 7/91 9/91 6/9 2/94- 1/99 9/21 9/9 6/2- 

1331 ...........................  0/23 3/21 1/33 3/1 3/1- 1/97- 3/23 7/113 

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

 111 111 111 111 111 111 111 111 ......................13تابستان  

 111 111 111 111 111 111 111 111 .......................13پاییز 

 111 111 111 111 111 111 111 111 .......................13 زمستان

 وزارت امور اقتصادی و دارایی. -ماخذ
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 (درصد -)میلیارد ریال                                                                                                        مصارف بودجه عمومی دولت -3-1

 جمع دوره
اعتبارات 

 ای )جاری(هزینه

تملك دارایی 

ای سرمایه

 )عمرانی(

تملك دارایی 

 مالی

نسبت مصارف بودجه 

 GDP (9)عمومی به 

 )درصد(

نسبت اعتبارات 

هزینه ای به 

مصارف بودجه 

 )درصد( عمومی

9916 ........................................................  9211243 2721931 791299 999646 18/0 1/45 

9914 ........................................................  9523779 2416936 515449 226237 13/9 9/41 

1331 .............................................. 1321370 3111901 193713 117713 12/9 0/73 

 6/14 9/1 6352 91454 492351 491751  ...................................................... 13بهار 

 9/63 13/7 916251 249996 313956 9935472  ............................................... 13تابستان 

 1/32 11/4 19721 43771 432599 157711  .................................................... 13پاییز 

 5/46 17/2 279224 11949 9991149 9759961  ............................................... 13زمستان 

 تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری لحاظ شده است.( 9
 وزارت اموراقتصاد و دارایی. -ماخذ

 

  

 

 

 )درصد(                                                                     مصارف بودجه عمومی دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل تغییرات-1-1

 جمع دوره
ای اعتبارات هزینه

 )جاری(

ای تملك دارایی سرمایه

 )عمرانی(
 تملك دارایی مالی

9916 .........................................................................................  1/99 2/94 6/99 1/99- 

9914 .........................................................................................  9/91 9/95 2/95 3/99- 

1331.........................................................................  9/22 1/22 1/3- 3/37 

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

 111 111 111 111  ............................................................................... 13تابستان 

 111 111 111 111  ..................................................................................... 13پاییز 

 111 111 111 111  ............................................................................... 13زمستان 

 وزارت اموراقتصاد و دارایی. -ماخذ
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 (درصد -)میلیارد ریال                    دولت عملکرد درآمدهای مالیاتی -9-1

 هاکل مالیات دوره

 های مستقیممالیات

بر  مالیات

کاال و 

 خدمات

درآمد 

مالیاتی به 
GDP (3) 

 )درصد(

درآمد 

مالیاتی به 

اعتبارات 

ای هزینه

جاری 

 )درصد(

درآمد 

مالیاتی به 

مصارف 

بودجه 

 عمومی

 )درصد(

 جمع

بر  مالیات

اشخاص 

 حقوقی

بر  مالیات

 درآمد

بر  مالیات

 ثروت

9916(9) ...........................  4/169135 9/554237 2/949331 1/957491 9/23665 9/715319 5/4 6/91 9/91 

9914(2) ...........................  2/9112139 9/675212 1/796214 7/919211 3/94417 2/776431 9/7 9/91 1/99 

1331 .........................  1412065/0 822163/0 425554/0 312772/0 83867/0 589902/0 2/1 1/11 7/32 

 2/99 1/97 1/9 3/992479 2/92364 1/69791 9/55619 9/921141 9/272497  .............. 13ه اولسه ماه

 33/2 8/41 3/9 4/239165 1/21165 1/997949 9/919222 2/957769 1/695526  .......... 13شش ماهه اول 

 34/4 42/8 1/9 3/799322 5/52679 1/299634 7/233219 4/557622 5/136775  ...................... 13نه ماهه 

 32/7 41/4 2/7 589902/0 83867/0 312772/0 425554/0 822163/0 1412065/0  ............... 13دوازده ماهه 

 9916عملکرد سال در  9916( قانون بودجه سال 4میلیون ریال در اجرای بند )و( تبصره ) 2951256میلیون ریال مربوط به اوراق تسویه و مبلغ  21266376مبلغ ( 9
 منظور شده است.

 منظور شده است. 9914میلیون ریال بابت اوراق تسویه در عملکرد سال  95974312مبلغ  ( 2
 تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری لحاظ شده است ( 9

  سازمان امور مالیاتی کشور. -ماخذ
 

 

 

 )درصد(                                                          مشابه سال قبلتغییرات عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به دوره  -6-1

 هاکل مالیات دوره

 های مستقیممالیات

 بر کاال و خدمات مالیات
 جمع

بر  مالیات

 اشخاص حقوقی
 بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات

9916 .........................................................  9/95 9/92 4/96 9/9 1/6 1/21 

9914 ........................................................  7/99 3/95 9/99 6/29 3/99 1/91 

1331 ..............................................  29/3 27/4 2/2 63/6 121/9 32/0 

 1/95 7/31 2/75 1/99 2/72 7/23  ...................................... 13سه ماهه اول 

 2/91 7/64 7/52 5/56 3/55 1/73  ................................... 13شش ماهه اول 

 40/5 99/6 62/7 34/9 49/3 45/3  ............................................... 13نه ماهه 

 32/0 121/9 63/6 2/2 27/4 29/3  ........................................ 13دوازده مامه 

  سازمان امور مالیاتی کشور. -ماخذ

 

 



                                                                          های رصد جهش تولید                                                                                                            خصشا                                                                                                                                               عملکرد مالی دولت

67 



                                                                                     ر  نفتی کشو هایدرآمدو متوسط قیمت نفت خام  -7-1

متوسط قیمت نفت  دوره

 )دالر( خام

 درآمدهای نفتی

 )میلیارد ریال(

تولید ناخالص درآمد نفتی به 

 )درصد( (9)داخلی

درآمد نفتی به منابع بودجه 

 )درصد(عمومی 

9916.........................................................................  9/55 191226 2/5 4/23 

9914 ........................................................................  2/61 9915795 7/7 9/99 

1331 ............................................................  9/62 170793 1/1 1/10 

7/91 9/2 965232 2/63  ...................................................................... 13بهار   

5/5 4/1 61661 5/62  ............................................................... 13تابستان   

2/4 3/1 63393 5/62  .................................................................... 13پاییز   

9/91 9/2 945111 7/56  .............................................................  13زمستان   

 تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری لحاظ شده است. (9
 وزارت امور  اقتصادی و دارایی. -ماخذ

 

 

 )میلیارد ریال(                                                       تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه دولت                                           -1-1

 دوره
 ایتراز عملیاتی و سرمایه

 )کسری بودجه دولت(
 تراز سرمایه ای تراز عملیاتی

9916 ............................................................................  -270062 465923- 715266 

9914 ............................................................................  1552945 171796 619511 

1331 ..............................................................  -1278456 1221131- 91322- 

 955941 -973266 193087-  ................................................................. 13ه اولسه ماه

 -57666 -511169 654629-  ............................................................ 13شش ماهه اول 

 -62599 -119112 965603-  ......................................................................... 13نه ماهه 

 111 111 111  ................................................................. 13دوازده ماهه 

 .وزارت امور اقتصادی و دارایی -ماخذ
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 (درصد -)میلیارد ریال                                                                     های دولت                                                   بدهی -3-1

 دوره
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص  بدهی شرکت های دولتی بدهی دولت

 )درصد( (9)داخلی

9916 ..................................................................  3162135 2492215 3/94 

9914 ..................................................................  4421805 2937394 7/94 

1331.......................................................  000 000 000 

 000 9957111 7147219  ............................................................... 13بهار 

 000 5261914 5159711  .......................................................... 13تابستان

 111 111 111  .............................................................. 13پاییز 

 111 111 111  ..........................................................13زمستان
 

 تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری لحاظ شده است.( 9

 وزارت امور اقتصادی و دارایی -ماخذ  

 

 تعداد پروژه های عمرانی نیمه تمام  -10-1

 ملی ویژه استانی جمع دوره

9916 ..................................................  9691 592 9134 

9914..................................................  9199 541 9979 

1331 ........................................  2779 761 2011 

 سازمان برنامه و  بودجه کشور. -ماخذ

 

 

 

 ()میلیارد ریال                           های دولت به بخش خصوصی به تفکیك نوع                                   حجم واگذاری دارایی -11-1

عرضه و فروش سهام به  سهام عدالت کل دوره
 رد دیون متقاضیان

9916  ..........................................................  19403 000 19403 000 

9914 ...........................................................  38881 000 38881 000 

1331 .................................................  32220 000 32220 000 

 .سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد و دارایی، -ماخذ



 

 



 

 

 

 تجارت خارجی
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 میلیون دالر( -)هزار تن      (CIF) صادرات غیر نفتی و واردات کاال از مبدأ گمرک -1-9

 دوره
 واردات

 غیر نفتی صادرات

 سایر کاالها پتروشیمی میعانات گازی کل

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

9916 ..........................................................................  93355 57751 992332 76132 94945 4169 91241 97736 46796 25799 

9914 ..........................................................................  32356 43169 117968 44670 9779 5090 33639 13864 74550 25717 

1331 .............................................................  39361 13739 131011 11370 000 000 000 000 000 000 

 111 111 111 111 111 111 99711 71951 91239 3363  ........................................................................ 13بهار 

 111 111 111 111 111 111 1574 21196 91394 4547  .................................................................. 13تابستان

 111 111 111 111 111 111 99933 99919 91797 3221  ...................................................................... 13پاییز 

 111 111 111 111 111 111 1571 91696 99111 91935  .................................................................13زمستان 

 جمهوری اسالمی ایران.گمرک  -ماخذ

 
 

 

 دوره
 واردات

 صادرات غیر نفتی

 سایر کاالها پتروشیمی میعانات گازی کل

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

9916 .........................................................................  9/96 4/27 9/2 4/6 111 111 111 111 111 111 

9914 .........................................................................  4/96- 4/21- 2/99- 1/7- 9/79- 1/24- 9/97- 9/7- 5/2- 9/9 

1331 ............................................................  3/3 3/1 6/13 1/7- 000 000 000 000 000 000 

 111 111 111 111 111 111 -1/9 4/77 -6/3 1/5  ....................................................................... 13بهار 

 111 111 111 111 111 111 -9/94 9/7 -1/9 -5/9  ................................................................ 13تابستان 

 111 111 111 111 111 111 1/1 7/3 -2/1 -6/4  ..................................................................... 13پاییز 

 111 111 111 111 111 111 -6/92 5/2 9/91 1/24  ............................................................... 13زمستان 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ

 

  

 )درصد( صادرات غیر نفتی و واردات کاال از مبدأ گمرک نسبت به دوره مشابه سال قبل   تغییرات -2-9
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 دوره

تراز  حساب انتقاالت جاری حساب درآمد حساب خدمات حساب کاال

حساب 

 جاری

واردات  (کاال )فوب صادرات

 (کاال )فوب

صادرات 

 خدمات

واردات 

 خدمات
 پرداخت دریافت پرداخت دریافت

 غیر نفتی (1)نفتی

9916 ...............................  65393 92927 45576 91946 93212 2771 9449 9199 574 95396 

9914 ...............................  61495 92655 61455 1119 94257 2942 9565 9114 954 26479 

1331 .........................  23016 30379 92236 10393 19006 1617 1672 1010 372 3791 

 5144 12 259 937 546 9311 2493 11972 7393 10441  ............ 13سه ماهه اول 

 4122 936 515 312 9173 3597 6966 25168 14930 16164  ......... 13شش ماهه اول 

 6156 239 453 9271 9729 92743 1169 37765 23197 23490  ...................... 13نه ماهه 

 9457 942 9191 9642 9634 95116 91159 52296 91945 21196  .................... دوازده ماهه 

های ملی نفت ایران، ملی گاز ( صادرشده توسط شرکت2499 و 2491، 2411های ، فرآورده نفتی، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی )تعرفهارزش نفت خام شامل( 9

 می باشد. های پتروشیمی و سایرین )گمرکی و غیر گمرکی(های نفتی ایران، شرکتایران، ملی پاالیش و پخش فرآورده

 ایران.بانک مرکزی جمهوری اسالمی - -ماخذ

 

 دوره
 خالص حساب سرمایه

 (1)المللیتغییر در ذخایر بین
 کل مدتبلند مدتکوتاه

9916 .....................................................................................  91411-  743 91929-  3971-  

9914 .....................................................................................  93416- 2662 96177- 1331 

1331 .....................................................................  1106-  1137 6663-  1231 

-9662  ................................................................... 13سه ماهه اول   1 9659- 9666- 

-3675  ................................................................ 13شش ماهه اول   615 3171- 7279- 

-99635  ............................................................................ 13نه ماهه   114 92444- 7957- 

-3916  ..................................................................... 13دوازده ماهه   9794 6661-  9213 

 است. ارزاستثنای ارزهای تهاتری و مخصوص( و بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ های خارجی بانک مرکزی )به( تغییر در دارایی9

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -ماخذ

 

 

 

 

 

 )میلیون دالر( : حساب جاریهاتراز پرداخت -3-9

 )میلیون دالر( المللی  حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین: هاتراز پرداخت -1-9
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  (هزار دالر)                                                                                                                       کشورگذاری خارجی سرمایه -9-9

 وزارت امور اقتصادی و دارایی. -ماخذ

 

 
 

 

 جذب شده مصوب دوره

9916 ................................................  4311542 397762 

9914 ................................................  5917672 526729 

1331 ...............................................  1333673 919117 

 )میلیون دالر( (1)های خارجی کشور در پایان دورهبدهی -6-9

 دوره
 مدتمدت و بلندمیان مدتکوتاه کل

 نسبت به دوره قبل درصد تغییرات ارزش نسبت به دوره قبل درصد تغییرات ارزش نسبت به دوره قبل درصد تغییرات ارزش

9916 ...................................  91191 6/23  7914 4/26  6499 3/21  

9914 ...................................  1991 7/97-  2959 4/73-  4934 9/4  

1331 ............................  3031 3/3- 1933 9/21- 7132 2/1 

 -1/9 6161 -6/21 9413 -9/4 3643  ................. 13سه ماهه اول 

 6/4 4512 -9/3 9561 5/7 1141  .............. 13 اولشش ماهه 

 6/1 4573 -9/7 9515 -2/1 1159  ...................... (2)13نه ماهه 

 -4/1 4712 9/2 9591 -2/1 1199  ................... 13دوازده ماهه 

 هایمدت و بلندمدت بر اساس سررسید اولیه صورت گرفته است. ضمنًا بهره متعلقه به روش تعهدی محاسبه و در آمار بدهیهخارجی به کوتاهای ( تفکیک بدهی9
 گردد.مدت منظور میکوتاه

 میلیون دالر بوده است. 3/91942معادل  9913 ماه آذردر مقطع پایان  های خارجی کشورمیلیون دالر، کل بدهی 6/9991به مبلغ  ها( با احتساب معوقه2
 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -ماخذ



 

 

 

 

قیمتاهی  شاخص  
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 های اصلی و مناطق جغرافیاییتفکیك گروهبه کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت درصد تغییرات -6-2 )درصد(

 کل کشور شهری روستایی

 دوره
کاالهای غیر 

خوراکی و 

 خدمات

ها، خوراکی

ها و آشامیدنی

 دخانیات

 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

1/6 3/99 3/3 4/6 9/92 9/3 3/6 2/92 2/3 9916 ........................................................  

3/29 9/94 9/23 5/22 7/93 6/26 7/22 2/93 1/26 9914 ........................................................  

9/33 2/12 3/37 1/31 7/12 1/31 1/31 6/12 1/31 1331 .............................................. 

  ...................................................... 13 بهار 6/94 7/56 9/91 1/96 6/56 1/91 1/79 1/56 6/91

  ................................................ 13تابستان 4/72 5/69 7/97 1/79 4/69 9/97 7/74 4/62 5/96

  .................................................... 13پاییز  1/71 4/55 7/99 9/91 1/55 9/99 3/79 6/57 3/95

  ............................................... 13زمستان  3/97 6/72 7/99 7/97 4/72 9/99 9/94 2/72 5/99

  ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ

  

 (  1339=100های اصلی و مناطق جغرافیایی )تفکیك گروهبه کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت -1-6 

 کل کشور شهری روستایی

 دوره
کاالهای غیر 

خوراکی و 

 خدمات

ها، خوراکی

ها و آشامیدنی

 دخانیات

 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

1/916 3/999 3/913 4/916 9/992 9/913 3/916 2/992 2/913 9916 ........................................................  

2/991 7/959 7/991 3/991 7/955 1/996 4/991 1/955 9/994 9914 ........................................................  

3/173 1/211 1/131 1/171 1/221 0/111 7/171 0/221 1/119 1331 ..............................................  

  ...................................................... 13 بهار 9/949 7/293 9/956 5/949 4/293 9/956 4/939 4/293 7/953

1/961  2/297  1/936  2/966  1/291  6/941  5/966  4/293  4/931   ................................................ 13تابستان 

2/941  6/295  6/919  9/944  1/221  1/933  5/944  1/291  3/933   .................................................... 13پاییز  

1/933  9/225  9/219  2/936  6/223  3/916  6/936  1/224  3/914   .............................................. 13زمستان  

  ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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 (1330=100) یو اختصاص یاصل یهابر حسب گروه یدکنندهتول یمتشاخص ق -3-6

 برق صنت معدن کشاورزی شاخص کل دوره

9916................... 7/296 4/257 1/292 7/292 5/921 

9914................... 2/974 2/963 1/951 7/932 2/926 

1331 ..............  1/171 0/113 6/907 3/912 2/121 

 9/991 7/575 6/747 2/579 7/749 .............13بهار 

 9/997 7/576 7/719 1/596 5/744 .....13تابستان 

 4/999 1/599 9/529 1/719 1/745 .........13پاییز 

 3/916 6/579 2/579 4/715 2/747 13زمستان 

 

 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

 کاروکسب

 آموزش

بهداشت و 

مددکاری 

 اجتماعی

های فعالیتسایر 

خدمات عمومی، 

 اجتماعی و شخصی

9916................... 6/272  1/233  3/993  9/262  1/279  4/917  3/275  1/953  5/264  

9914................... 5/216  9/954  3/717  7/959  1/215  4/221  5/235  1/722  2/997  

1331 ..............  9/312  2/111  7/602  1/130  9/373  7/291  0/311  1/922  3/331  

3/974 ..................13بهار   1/799  9/591  1/795  1/966  9/275  9/991  6/769  3/957  

9/949 ............13تابستان   6/766  7/536  9/741  1/961  1/254  6/997  7/592  2/941  

7/916 .............13پاییز   2/513  5/623  9/591  2/945  6/269  7/963  2/577  6/717  

3/591 6/792 13زمستان   5/656  1/593  3/939  1/949  1/241  9/563  7/726  

 ها. مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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 )درصد(      یو اختصاص یاصل یهابر حسب گروه یدکنندهتول یمتشاخص ق ییراتدرصد تغ-1-6

 برق صنعت معدن کشاورزی شاخص کل دوره

9916 .................  1/92 1/97 9/94 5/95 9/3- 

9914 .................  5/74 3/73 1/51 6/67 4/7- 

1331 .............  7/36 1/32 1/19 1/11 0/1- 

 -2/2 2/44 1/53 6/66 6/53  .............. 13بهار 

 -5/9 1/44 2/51 7/65 1/51  ....... 13تابستان 

 -9/2 5/69 1/52 6/73 1/51  ............. 13پاییز 

 -1/7 3/79 9/75 3/92 4/96  ....... 13زمستان 

 

 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 و 

 کاروهای کسبفعالیت
 آموزش

بهداشت 

و 

مددکاری 

 اجتماعی

سایر 

 هایفعالیت

خدمات 

عمومی، 

اجتماعی و 

 شخصی

9916 ...............  1/3  2/99  4/1  1/6  9/4  1/4  3/97  4/99  9/91  

9914 ...............  2/22  6/29  1/24  9/97  1/29  9/99  9/96  9/93  5/94  

1331 ...........  0/23  6/39  3/11  7/33  6/26  2/17  9/13  9/23  9/21  

9/24  ............ 13بهار   9/91  4/93  4/72  1/27  2/96  9/94  6/91  4/21  

9/91  ..... 13تابستان   4/95  5/73  2/75  3/25  2/93  9/93  7/21  5/22  

5/91  ........... 13پاییز   6/96  2/59  5/77  3/26  1/94  9/91  4/29  7/29  

1/21  ..... 13زمستان   6/95  1/73  4/91  6/26  2/94  5/91  5/29  5/27  

  ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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 (1330=100)ساالنه کاالهای صادارتی(  آن )نرخ تورم کاالهای صادارتی و درصد تغییرات قیمت شاخص -9-6

 ریالی  دالری

 دوره 

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

9/9 4/991 6/5 7/939 9916* ...............................................  

6/91 7/992 9/69 2/212 9914* ...............................................  

3/9 3/110 3/10 1/921 1331*.......................................  

  ............................................. *13بهار  7/779 7/43 2/971 9/91

9/93  9/971  6/19  1/737   ...................................... *13تابستان  

5/99 9/971  3/19  9/563   ........................................... *13پاییز  

  ...................................... *13زمستان  2/621 1/31 4/971 1/5

   .هامرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ

  

(1330=100)ساالنه کاالهای وارداتی(  آن )نرخ تورم کاالهای وارداتی و درصد تغییرات قیمت شاخص -6-6  
 ریالی دالری

 درصد تغییرات دوره

 ساالنه( )نرخ تورم 

 شاخص )ساالنه( درصد تغییرات شاخص

7/5- 5/295 5/2- 4/736 9916* ...............................................  

1/95 1/242 7/999 1/9121 9914* ...............................................  

3/91 1/112 0/210 1/3131 1331*.......................................  

  ............................................. *13بهار  9/2194 4/971 1/979 9/25

4/97  2/946  9/931  3/2416   ...................................... *13تابستان  

1/77  1/721  4/221  2/9455   .......................................... .*13پاییز  

9/59  1/512  1/271  7/5597   ............................. *31زمستان  

 .هامرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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(1330=100کاالهای صادراتی و وارداتی ) های قیمتشاخص رابطه مبادله حاصل از شاخص -7-6  

 ریالی دالری
 دوره

 صادارت واردات  رابطه مبادله صادارت واردات  رابطه مبادله

74/1 5/295 4/991 94/1 4/736 7/939 9916* ...............................................  

71/1 1/242 7/992 23/1 1/9121 2/212 9914* ...............................................  

31/0 1/112 3/110 19/0 1/3131 1/921 1331*.......................................  

  ............................................. *13بهار  7/779 9/2194 22/1 2/971 1/979 79/1

  ...................................... *13تابستان  1/737 3/2416 93/1 9/971 2/946 94/1

99/1 1/721 9/971 95/1 2/9455 9/563   ........................................... *13پاییز  

23/1 1/512 4/971 99/1 7/5597 2/621   ...................................... *13زمستان  

 .هامرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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 اقالم خوراکی منتخب در مناطق شهری کل کشور متوسط قیمت -6-1 )ریال(

 موز
 روغن

 مایع 

 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 یك

برنج ایرانی 

 درجه یك
 شرح

یك 

 کیلوگرم

300  

رمگ  

100  

 گرم

یك 

 کیلوگرم

900  

 گرم

یك 

 کیلوگرم

 یك

لیتر   

 یك

کیلوگرم   

 یك

کیلوگرم   

 یك

کیلوگرم   

 یك 

 کیلوگرم

 یك 

 کیلوگرم

واحد 

 .......مبادله

51414 59613 91197 66463 53962 94556 24249 47191 942945 917674 53159 992933 9916 ...................  

919351 66355 79665 16299 47959 51675 96627 919166 551959 611999 39296 971151 9914 ...................  

136136 84075 46371 95234 102546 71730 55795 130495 869565 963251 91650 225282 1331 ..............  

  ................ 13بهار  212963 31999 111537 197971 926329 74414 69793 31559 36239 75491 31155 994744

  ........... 13تابستان 292917 33129 114926 313932 996719 57193 42943 919376 19671 76247 39743 923394

  ............... 13پاییز  292991 19792 173497 377449 999191 51739 45144 913195 16691 76394 36939 925462

  ......... 13زمستان  297775 16197 114931 311456 924671 69147 44926 911342 916964 76632 36536 952733

 

چای 

خارجی 

 ایبسته

رب 

 فرنگیگوجه
 پیاز لوبیا چیتی عدس قند شکر

سیب 

 زمینی
 خیار فرنگیگوجه

پرتقال 

محصول 

 داخل

سیب درختی 

 زرد
 شرح

900  

 گرم

 یك

 کیلوگرم

 یك

 کیلوگرم

 یك 

 کیلوگرم

 یك 

 کیلوگرم

 یك 

 کیلوگرم

 یك

کیلوگرم   

 یك 

 کیلوگرم

 یك

 کیلوگرم

 یك

کیلوگرم   

 یك

 کیلوگرم

 یك

 کیلوگرم

واحد 

 .......مبادله

217477 59999 92315 71519 39722 993566 29559 93631 27194 27399 77133 79679 9916 .................  

241114 926491 91331 71657 37672 991663 27949 27417 96259 94699 67292 63537 9914 .................  

493970 195765 63517 78181 103287 166268 52571 50863 53576 51870 82855 84175 1331 .............  

  .............. 13بهار  919421 35441 56974 57413 61593 46534 955199 17443 39969 49241 217522 971126

  ......... 13تابستان 12915 991559 93529 96111 62294 99521 965399 11915 43297 69151 296399 743259

  ............. 13پاییز  64795 66996 51955 54693 94445 99174 963294 917291 47323 51913 933421 549363

  ....... 13زمستان  49969 51435 59755 65334 72172 61991 946199 995155 46211 69591 942146 537397

  ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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 اقالم خوراکی منتخب در مناطق شهری کل کشور نسبت به دوره قبل متوسط قیمت درصد تغییرات -6-3 )درصد(

 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 یك

برنج ایرانی 

 درجه یك

 شرح

5/7 4/9 4/26 9/92 2/5 6/7 9/5 1/4 1/96 1/27 7/95 9/94 9916 ......... 

1/911 5/27 4/97 9/77 5/24 1/97 9/97 5/71 9/51 9/52 2/79 6/92 9914 ......... 

7/33 1/29 3/11 0/1- 3/13 6/11 3/92 9/29 9/99 9/60 1/10 1/91 1331 ......  

 ...... 13بهار  2/27 9/1 1/22 7/27 -9/1 1/2 4/9 9/9 -3/99 9/1 9/9 2/3

  13تابستان  4/97 -2/9 -2/1 -3/9 6/4 9/95 5/94 4/99 2/6 2/9 9/7 -9/6

 ..... 13پاییز  1/1 9/6 -1/7 -1/6 -1/7 9/3 9/5 9/5 7/5 2/9 2/9 -7/2

  13زمستان  1/9 2/8 -7/7 -2/5 -6/2 4/2 3/9 1/1 9/91 -9/1 5/1 9/29

 

چای خارجی 

 ایبسته

رب 

 فرنگیگوجه

 پیاز لوبیا چیتی عدس قند شکر

سیب 

 زمینی

 خیار فرنگیگوجه

پرتقال 

محصول 

 داخل

سیب 

 درختی زرد

 شرح

1/97 6/5 7/9- 9/7 2/1- 4/29 6/46 4/97 6/93 7/92 6/2- 9/95 9916 ............. 

9/96 6/993 6/29 6/22 5/9 2/91 6/2 4/92 7/75 5/59 3/72 9/54 9914 ............. 

0/77 9/91 2/93 1/97 0/22 2/27 9/117 1/109 1/17 1/37 0/23 7/22 1331 .........  

 ..............13بهار 9/21 1/53 9/92 2/91 2/33 4/915 9/1 1/4 2/72 3/71 1/3 7/3

 ....13تابستان -9/99 7/91 -7/99 -1/97 3/2 -3/53 1/4 6/7 -9/6 -9/99 1/6 9/71

  13پاییز  26/9- 44/5- 54/1 59/7 39/3- 4/8 1/5 5/2 4/4- 4/3- 13/0- 19/6

 .... 13زمستان  3/3 -3/1 -1/1 7/97 4/99 2/911 6/7 7/91 1/2 4/9 -9/3 2/2

 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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 بشکه در روز()هزار                                                                   هایشگاهبه پاال یلینفت خام تحو و صادرات ،یدمقدار تول -1-7

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

9916 ...........................................................................................................  9371 2977 9421 

9914 ...........................................................................................................  111 111 111 

1331 .......................................................................................  000 000 000 

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

 111 111 111  .................................................................................................. 13تابستان 

 111 111 111  ....................................................................................................... 13پاییز 

 111 111 111  .................................................................................................. 13زمستان 

 وزارت نفت. -ماخذ
 
 
 

 

 

 )درصد(  مقدار تولید، مصرف داخلی و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل  تغییرات -3-7

 دوره

تولید 

گاز 

 سبك

 مصرف داخلی

 صادرات 
 خانگی

تجاری و 

 عمومی
 پتروشیمی کشاورزی

صنعت و 

 نیروگاه
 نقلو  حمل

9916 .............................................  9/3 2/5- 3/9- 1/92 9/7 9/92 4/1 9/76 

9914 .............................................  3/5 3/3 1/5 1/95 9/7 7/2 2/9- 111 

1331 ....................................  1/3 10/3 6/0 26/8 11/3 -3/1 0/0 000 

 111 5/8- 5/6- 21/0 30/6 18/2 26/8 8/0  ........................................... 13بهار 

 111 7/2- 2/7- 11/9 36/8 6/9 10/9 1/6-  .................................... 13تابستان 

 111 1/4 4/8- 9/5 33/3 9/9 9/7 4/2  ......................................... 13پاییز 

 111 11/0 2/2 3/5 19/4 1/6- 4/8 4/5  .................................... 13زمستان 

 وزارت نفت. -ماخذ

 )میلیون مترمکعب در روز(  تولید، مصرف داخلی و صادرات گاز طبیعی مقدار  -2-7

 تولید گاز سبك دوره
 مصرف داخلی

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

9916 ....................................................  7/699 1/991 9/21 9/6 9/73 2/216 9/29 2/96 

9914 ...................................................  3/676 1/979 5/29 9/4 7/51 6/912 3/21 111 

1331 .............................................  1/671 7/197 1/22 0/3 1/96 1/233 1/20 000 

 111 7/91 6/211 1/56 7/6 5/94 7/996 3/659  ............................................... *13بهار 

 111 9/91 1/941 2/61 6/2 7/92 3/72 5/611  ........................................ *13تابستان 

 111 9/29 9/244 7/54 3/91 5/25 5/939 3/641  ............................................. *13پاییز 

 111 2/29 6/222 1/51 6/96 7/96 2/217 5/459  ........................................ *13زمستان 

 وزارت نفت. -ماخذ
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 تفکیك نوع مصرف و مناطق جغرافیاییتعداد انشعاب و مقدار فروش آب شرب به -4-7

 
 

 

 

 
 

 

  

 دوره
 )هزارفقره(انشعاب آب شرب 

 فروش آب شرب )میلیون مترمکعب(

 روستایی شهری کل

 غیر خانگی خانگی غیر خانگی خانگی غیر خانگی خانگی روستایی شهری

9916 .......................................................  96214 5711 7259 9259 9514 9199 477 253 

9914 ......................................................  96637 5491 7964 9225 9736 9919 339 927 

1331 ..............................................  17073 5888 1101 305 825 290 276 15 

 53 931 269 341 929 9151 5437 96461  .................................................. *13بهار 

 94 265 971 9949 944 9793 5396 96365  ..........................................*13تابستان  

11925264927929199 5393 96141  ................................................ *13پاییز 

 15 276 290 825 305 1101 5888 17073  ........................................... *13زمستان 

 وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور. -ماخذ

 رصد()د    تفکیك نوع مصرف و مناطق جغرافیایی نسبت به دوره قبلتعداد انشعاب و مقدار فروش آب شرب به تغییرات -5-7

 دوره

 انشعاب آب شرب 
 فروش آب 

 روستایی شهری کل

 غیر خانگی خانگی غیر خانگی خانگی غیر خانگی خانگی روستایی شهری

9916 ......................................................  7/2 3/9 9/9- 3/6 4/9 1/9- 9/99- 5/939 

9914 ......................................................  1/2 5/7 4/2 9/2- 6/1- 6/6 7/93 1/59- 

1331 ..............................................  2/3 2/6 -74/8 -75/1 -76/3 -73/7 -68/7 -87/9 

 4/236 -1/23 -6/92 3/97 6/9 2/7 3/1 5/1  ................................................... 13بهار 

 36/2- 47/2 29/3 33/4 17/4 35/8 0/6 0/6  ........................................... 13تابستان  

 -9/41 -2/99 -9/21 -3/72 -2/99 -9/94 7/1 6/1  .................................................. 13پاییز 

 36/4 20/0 20/3 23/0 21/0 22/2 0/9 0/6  ............................................ 13زمستان 

 وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور. -ماخذ



 انرژی                                                     های رصد جهش تولید                                                                                                            خصشا

84 

 

 (ساعت یلوواتک یلیون)م                                                     یروگاهنوع ن یكکشور به تفک هاییروگاهبرق در ن یدمقدارتول -6-7

 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

9916 ...............................  992741 994149 945716 12139 915963 27991 

9914 ...............................  991119 991333 931919 36992 211774 27192 

1331 .........................  321173 111936 113613 19763 203121 31916 

 97955 79632 21719 79246 97169 43291  ............................ 13بهار 

 92616 66479 26429 54321 73252 916139  .................... 13تابستان  

 5519 74293 21975 72799 91662 42146  ...........................................13پاییز 

 6292 76953 93712 71925 91651 41339  ................... *13زمستان 

 تخصصی توانیر.شرکت مادر  وزارت نیرو، -ماخذ
 
 
 
 

 درصد()                 نسبت به دوره مشابه سال قبلتفکیك نوع نیروگاه های کشور بهمقدار تولید برق در نیروگاه تغییرات -7-7

 جمع دوره

 تولید برق بر حسب نیروگاه تولید برق بر حسب نوع مؤسسه

 آبی، دیزلی، بادی و اتمی و چرخه ترکیبی گازی بخاری سایر مؤسسات وزارت نیرو

9916 ...............................  9/3 3/6 1/1 9/1 2/3 3/2 

9914 ...............................  5/1- 5/7- 4/2 2/4- 6/2 9/9 

1331 .........................  9/9 2/10 0/2 6/0- 7/1 1/91 

 3/245 -7/94 -4/1 -1/1 1/91 9/9  ............................ 13بهار 

   6/16 -6/1 -6/2 2/9 1/91 1/5  .................... 13تابستان  

 1/99 -2/1 9/9 6/4 -7/9 5/2  ........................... 13پاییز 

 -2/96 6/91 -6/9 1/99 7/94 1/95  ..................... 13زمستان 

 شرکت مادر تخصصی توانیر. وزارت نیرو، -ماخذ
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 وات ساعت(ل)میلیون کی                                 مقدار فروش داخلی، صادرات و واردات برق                                                  -8-7

 دوره

 برق فروش داخلی

 واردات صادرات

 سایر مصارف روشنایی معابر صنعتی کشاورزی عمومی خانگی کل

9916 ......................................  255429 37632 27971 91794 39439 7692 93349 4349 9192 

9914 ......................................  269966 34666 29371 91921 34799 7474 93932 6927 2642 

1331 ..............................  271301 13209 21713 31971 31170 1131 20019 1031 1323 

 775 9443 7674 9129 22565 3636 5447 91931 62149  ................................. *13بهار 

 979 2366 5355 9995 27911 99992 4297 21771 39265  ......................... *13تابستان  

 292 9741 5291 9747 25954 1211 6793 22164 41726 . ................................ *13پاییز 

 999 9113 7999 9237 22773 4946 5234 94711 53994  .......................... *13زمستان 

 شرکت مادر تخصصی توانیر. نیرو،وزارت  -ماخذ

 

 

 

 )درصد(                                   قبل        تغییرات مقدار فروش داخلی، صادرات و واردات برق نسبت به دوره مشابه سال  -9-7

 دوره
 فروش داخلی برق

 واردات صادرات

 سایر مصارف روشنایی معابر صنعتی کشاورزی عمومی خانگی کل

9916 ......................................................  4/4 1/3 2/6 1/3 1/3 1/9- 9/4 4/94 9/4- 

9914 ......................................................  2/2 5/9 9/2- 9/1- 9/7 1/2 6/2- 4/91- 4/99- 

1331 .........................................  0/1 1/1 7/3 3/1- 1/1 1/3 0/3 0/27 3/90- 

 -2/57 -5/97 6/7 1/9 2/6 -3/1 -5/99 4/5 5/9  ................................................... 13بهار 

 -4/51 7/219 3/2 9/9 3/96 1/5 9/1 7/2 3/6  ............................................ 13تابستان 

 -6/49 7/7 5/6 9/22 5/9 -1/5 9/22 -7/2 6/9  .................................................. 13پاییز 

 9/51 6/9 9/21 -3/92 9/1 -3/1 5/1 9/2 2/6  ............................................ 13زمستان 

 شرکت مادر تخصصی توانیر. وزارت نیرو، -ماخذ
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  تفکیك نوعبرداری صنعتی صادره بهجواز تأسیس و پروانه بهره -1-1

 جواز تأسیس برداری ایجادیپروانه بهره ایبرداری توسعهپروانه بهره

 دوره

اشتغال 

 )هزارنفر(

  سرمایه

)میلیارد 

 ریال(

 تعداد 

 )فقره(

اشتغال 

 )هزارنفر(

  سرمایه

)میلیارد 

 ریال(

 تعداد 

 )فقره(

اشتغال 

 )هزارنفر(

  سرمایه

)میلیارد 

 ریال(

 تعداد 

 )فقره(

75 913277 2551 53 931292 9245 743 9442774 21352 9916 .......................................................  

75 993196 2191 69 741659 9996 557 2649149 27737 9914 .......................................................  

11 319319 3201 60 362129 3371 611 3617192 21311 1331 ............................................  

  .................................................. *13بهار  6000 613518 140 694 42871 13 674 69627 10

  ........................................... *13تابستان  6797 775456 163 857 53581 14 768 80530 11

  .................................................... *13پاییز  7171 842844 153 854 123054 16 765 38812 10

   .............................................. *13زمستان  8350 1455635 188 966 142618 17 1001 126416 18

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -ماخذ

 

 تفکیك نوع نسبت به دوره مشابه سال قبلبرداری صنعتی صادره بهجواز تأسیس و پروانه بهره تغییرات-1-2 )درصد(

 جواز تأسیس برداری ایجادیپروانه بهره ایبرداری توسعهپروانه بهره
 دوره

 تعداد  سرمایه اشتغال  تعداد  سرمایه اشتغال  تعداد  سرمایه اشتغال 

3/75 6/97 6/6 9/1- 4/6- 1/1 2/22 3/97 4/22 9916 .......................................................  

1/9- 1/1 5/97 2/3 4/973 9/9 1/96 3/51 9/94 9914 .......................................................  

3/7 2/169 9/3 6/3- 1/23- 7/1 2/16 0/31 1/19 1331 ............................................  

  .................................................... 13بهار  27/7 53/1 29/4 10/2 80/7- 7/7- 31/9 107/5 23/3

  ............................................. 13تابستان  12/4 31/8- 8/0 3/5 10/4- 16/1- 5/6 395/1 9/8-

  ................................................... 13پاییز  18/8 33/3 11/2 0/8- 94/6 3/8 4/6- 55/6 18/6-

  ............................................. 13زمستان  8/7 190/4 18/8 3/1- 14/0 2/2 12/5 186/2 34/9

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -ماخذ
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 )فقره(                                                                                                        خدماتنوع مجوز صنفی صادره به تفکیك  -3-1

 خدمات فنی خدماتی توزیعی تولیدی دوره

9916 ..............................................................................................  42376 936354 74943 62341 

9914 ..............................................................................................  39554 216733 61614 42992 

1331 ..............................................................................  79116 132131 61221 61102 

 92417 92167 94716 95953  ............................................................................................ .*13بهار 

 97911 95916 77919 94932  ................................................................................... *13تابستان 

 94954 94591 59564 91174  ........................................................................................ *13پاییز 

 21972 93629 53332 22621  ................................................................................... *13زمستان 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -ماخذ
 

 

 تفکیك نوع خدمات نسبت به دوره مشابه سال قبلمجوز صنفی صادره به تغییرات-1-1
 )درصد(

 خدمات فنی خدماتی توزیعی تولیدی دوره

9916 ..............................................................................................  9/95 5/9- 7/7 6/6 

9914 ..............................................................................................  4/97 5/91 4/23 9/95 

1331 ...............................................................................  1/10- 3/6- 1/9 0/11- 

 -7/1 1/27 5/2 -9/6  ............................................................................................ 13بهار 

 -4/2 5/96 4/1 -6/3  ..................................................................................... 13تابستان 

 -7/3 1/99 -1/9 -7/9  .......................................................................................... 13پاییز 

 -6/22 -3/99 -2/91 -5/21  ..................................................................................... 13زمستان 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -ماخذ
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 میزان تولید کاالهای صنعتی، معدنی و صنایع معدنی منتخب -9-1

 دوره
فوالد خام 

 )هزار تن(

محصوالت 

فوالدی 

 )هزار تن(

کاتد مس 

 )هزار تن(

شمش 

آلومینیوم 

 )هزار تن(

سیمان 

 )هزارتن(

کاشی و 

سرامیك )هزار 

 مترمربع(

انواع سواری 

 )هزار دستگاه(

پتروشیمی 

)میلیون 

 تن(

انواع تلویزیون 

 تخت

 )هزار دستگاه(

یخچال و 

 فریزر

 )هزار دستگاه(

ماشین 

 لباسشویی

 )هزار دستگاه(

9916 ..............................  21325 93136 969 959 57613 943235 9721 57 9245 9991 111 

9914 ..............................  22717 19640 249 305 55180 381736 886 54 776 1084 555 

1331 .......................  25977 21573 259 236 69916 711936 453 55 326 9211 472 

 96 273 141 14 185 91319 14868 65 68 5376 6427  ..........................*13بهار 

 197 341 180 14 164 103900 16285 63 66 5174 6356  ................. *13تابستان  

 191 261 212 14 176 107787 15441 76 58 4937 6475  ........................ *13پاییز 

 258 335 293 13 234 97381 14802 82 61 5061 6087  .................. *13زمستان 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -ماخذ

 

 دوره
 فوالد خام

 )هزار تن(

محصوالت فوالدی 

 )هزار تن(

کاتد مس 

 )هزار تن(

شمش آلومینیوم 

 )هزار تن(

سیمان 

 )هزارتن(

کاشی و سرامیك 

 )هزار مترمربع(

انواع سواری 

 )هزار دستگاه(

پتروشیمی 

 )میلیون تن(

انواع 

تلویزیون 

 تخت 

)هزار 

 دستگاه(

یخچال و 

 فریزر

)هزار 

 دستگاه(

ماشین 

 لباسشویی

)هزار  

 گاه(دست

9916 .........................  1/99 6/7 2/95- 5/9 5/9- 3/93 1/99 6/5 3/95- 2/91 3/5 

9914 .........................  6/4 7/9 4/57 1/99- 1/1 1/1 1/93- 1/1 9/91- 9/9- 1/91- 

1331 ....................  1/13 6/1 9/1 3/6- 3/11 3/1 1/11- 2/1 1/6 6/11 7/33 

 28/6- 10/0 22/7- 8/9 40/4- 6/6 8/5 30/1- 26/4 9/5 12/0  ...................... 13بهار 

 63/1 23/0 7/3 2/0- 28/2- 4/9 7/8 30/7- 6/0 3/5 13/8  .............. 13تابستان  

 45/6 10/5- 0/0 2/3- 4/9 7/1 17/3 11/3 10/8- 4/0 14/7  ..................... 13پاییز 

 54/2 24/9 36/8 0/5 29/9 1/0 12/1 54/7 12/0- 1/6 11/9  ............... 13زمستان 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -ماخذ

 )درصد( میزان تولید کاالهای صنعتی، معدنی و صنایع معدنی منتخب نسبت به دوره مشابه سال قبل   تغییرات-6-1
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 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(

9916 ...................................  113 592 447575 632 455 79597 5197 

9914 ...................................  9121 551 9111271 412 673 24797 5211 

1331 ............................  393 906 913112 1103 979 23970 1796 

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

 111 111 111 111 111 111 111  ......................... 13تابستان 

 111 111 111 111 111 111 111  ............................... 13پاییز 

 111 111 111 111 111 111 111  ......................... 13زمستان 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -ماخذ
 

 

 

 

 )درصد( تفکیك نوع نسبت به دوره مشابه سال قبلمجوزهای معدنی صادره به تغییرات-1-1

 دوره

 برداری معدنپروانه بهره گواهی کشف پروانه اکتشاف

 تعداد  تعداد 
تناژ ذخیره 

 قطعی 

هزینه عملیات 

 اکتشافی 
 تعداد 

میزان 

 استخراج 
 اشتغال مجوز 

9916 ................................... 5/25 1/3- 2/29- 2/21 2/92- 1/6- 5/95 

9914 ................................... 1/99- 1/97- 2/97- 1/2 1/954 2/1 9/9 

1331 ............................  1/6- 9/3- 7/70- 1/97 3/11- 0/11- 7/1- 

 111 111 111 111 111 111 111 ............................. (9)13بهار 

 111 111 111 111 111 111 111 .......................... 13تابستان 

 111 111 111 111 111 111 111 ............................... 13پاییز 

 111 111 111 111 111 111 111 ......................... 13زمستان 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -ماخذ

 

 

 

 

 

 

 تفکیك نوعصادره بهمجوزهای معدنی  -7-1
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 گذاری خارجیهای صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیأت سرمایهطرح -3-1

 دوره

 گذاری خارجیحجم کل سرمایه طرح

 تعداد )فقره(
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال 

 قبل

 ارزش 

 )میلیون دالر(

درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال 

 قبل

9916.................................................... 33 1/29 9714 1/91- 

9914.................................................... 39 4/5- 1103 5/63- 

1331 .............................................  12 2/1- 199 9/22- 

 3/31 557 9/26 27 ..............................................*13بهار 

 -2/24 213 1/911 26 ......................................*13تابستان 

 -9/49 61 9/99 21 ..................................*13پاییز 

 -9/19 29 -6/69 92  .................................. *13زمستان 

 تجارت.وزارت صنعت، معدن و  -ماخذ

 

 

 

    

 

 



 

 

  

 

 و مسکن ساختمان
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 )فقره(                              کشور برحسب نوع پروانه و بخش متقاضی یساختمانی صادرشده در نقاط شهر یهاتعداد پروانه -1-3

 کل دوره

 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان

 دولتی تعاونی خصوصی جمع دولتی تعاونی خصوصی جمع

9916 ...................................................  999191 922139 921312 992 174 1321 1492 21 63 

9914 ...................................................  952121 972191 971599 533 193 1139 1319 95 49 

1331 ..........................................  157907 147008 145837 497 674 10899 10818 18 63 

 4 4 2569 2545 971 995 96249 96594 91992  ........................................... 9913بهار 

 12 3 2901 2916 167 90 38136 38393 41309  .................................... 9913تابستان 

 13 4 2358 2375 133 98 32024 32255 34630  ............................................... 13پاییز 

 31 4 2998 3033 225 194 39401 39820 42853  ................................*9913زمستان 

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

 

 )درصد(                    نسبت به دوره مشابه سال قبلهای ساختمانی صادرشده در نقاط شهری کشور تعداد پروانه تغییرات -2-3

 کل دوره

 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان

 دولتی تعاونی خصوصی جمع دولتی تعاونی خصوصی جمع

9916 ...................................................  2/2 9/9 4/9 6/65- 1/1- 9/3- 9/3- 5/6- 9/23 

9914...................................................  2/95 9/96 9/96 9/44 9/9- 5/9 4/9 9/73- 7/4 

1331.........................................  3/3 9/3 1/3 9/19- 6/26- 2/3 1/3 0/20 7/13- 

 -1/65 9/999 9/91 9/21 -6/59 3/91 9/4 6/6 3/4  ................................................ 13بهار 

 14/3- 50/0- 18/5 18/1 17/7- 61/5- 15/5 14/8 15/0  ......................................... 13تابستان 

 27/8- 300/0 2/6 2/5 21/8- 1/0- 17/0 16/7 15/6  ...............................................13پاییز 

 47/6 20/0- -6/5 -9/5 7/1 1/22 -1/97 -4/97 -9/97  ......................................... 13زمستان 

 مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی. -ماخذ
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 (هزار مترمربع) بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضیهای ساختمانی پروانه شده درمساحت زیربنای تعیین -3-3

 کل دوره

 افزایش بنا پروانه پروانه احداث ساختمان

 دولتی تعاونی خصوصی جمع دولتی تعاونی خصوصی جمع

9916 ..........................................................  62124 51476 56369 612 2239 9932 9164 22 12 

9914 ..........................................................  45156 42199 61791 929 2261 9175 2219 5 73 

1331 ...............................................  73874 70593 68173 645 1774 3281 2942 12 326 

 91 2 699 676 553 45 96114 94571 93935  ........................................................13بهار 

 218 3 861 1082 335 82 17356 17773 18856  .................................................13تابستان 

 19 6 511 537 387 181 15148 15716 16253  ...................................................... 13پاییز 

 78 1 937 1016 495 307 18762 19564 20580  .............................................. *13زمستان 

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

 

 

 برحسب نوع پروانه و بخش متقاضی نسبت به دوره های ساختمانی پروانه شده درمساحت زیربنای تعیین تغییرات -1-3

 )درصد(                                   مشابه سال قبل                                                                                                                         

 کل ورهد

 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان

 دولتی تعاونی خصوصی جمع دولتی تعاونی خصوصی جمع

9916 .........................................................  4/9- 9/7- 9/9- 6/79- 9/91- 5/7 4/7 2/64- 1/37 

9914.........................................................  9/91 5/21 9/22 9/76- 6/1- 9/7- 9/25- 9/44- 3/74- 

1331 .............................................  6/1- 0/2- 1/1- 7/33 1/21- 1/7 1/21 0/110 2/937 

 -7/74 1/911 9/91 6/3 -9/95 -5/94 4/2 6/1 3/1  ...................................................... 13بهار 

 3014/3 200/0 12/1 39/4 29/0- 5/7- 1/5 0/6 2/3  ............................................... 13تابستان 

 90/0 600/0 25/0- 22/4- 10/2- 262/0 3/1 3/6 2/5  .....................................................13پاییز 

 550/0 -50/0 -9/9 5/9 -1/2 2/953 -7/99 -1/91 -7/1  ............................................... 13زمستان 

 مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی. -ماخذ
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 میلیارد ریال(هزار )    های جدید مناطق شهریگذاری بخش خصوصی در ساختمانسرمایه -9-3

 شدههای تکمیلساختمان تمامهای نیمهساختمان شدههای شروعساختمان کل دوره

9916(9) .............................................................  9/493 9/939 4/725 7/999 

9914 .................................................................  1/9145 9/252 3/697 1/213 

1331 .....................................................  3/1600 9/369 3/367 3/266 

 6/54 3/229 1/15 9/944  .............................................................. 13بهار 

 1/42 6/249 5/913 1/759  ....................................................... 13تابستان 

 6/41 4/269 9/19 6/796  ............................................................. 13پاییز 

 3/56 3/213 3/64 7/999  ....................................................... 13زمستان 

سرمایه( 9 ساختمانآمار  صی در  صو سال گذاری بخش خ شهری از ابتدای  سال پایه بر 9916های جدید مناطق  ساس  سبه می (9915) جدید ا شود. به دلیل محا
 .اشدبل مقایسه نمیقاب( 9911) های جدید با آمار محاسبه شده بر مبنای سال پایه قدیمهای آماری، نتایج بررسیکتجدیدنظر در بلو

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران. بانک -ماخذ

 شدههای تکمیلساختمان تمامنیمههای ساختمان شدههای شروعساختمان کل دوره

9916(9). ............................................................  1/95 5/3 2/1 9/57 

9914 .................................................................  3/75 2/91 7/77 2/91 

1331 .....................................................  7/11 0/19 1/97 7/27 

 2/72 9/15 1/66 9/44  .............................................................. 13بهار 

 1/67 2/66 9/44 7/63  ....................................................... 13تابستان 

 1/77 4/65 3/53 3/51  ............................................................. 13پاییز 

 -9/94 5/94 -1/3 1/9  ....................................................... 13زمستان 

 استفاده شده است. 9915از آمار بررسی جدید سال  9915به  9916های دوره در محاسبه درصد تغییرات 9916از سال ( 9
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ

                                )درصد(   های جدید مناطق شهری نسبت به دوره مشابه سال قبلگذاری بخش خصوصی در ساختمانسرمایه تغییرات -6-3
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 مسکن در کل کشور ماهانه و اجاره متوسط قیمت -7-3

 دوره

فروش یك متر مربع زمین یا زمین  قیمت

 مسکونی کلنگی ساختمان
 فروش یك متر مربع زیربنای مسکونی قیمت

مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه 

پرداختی برای اجاره یك 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

9916 .....................................  99429 5/99 96929 7/92 36929 9/25 

9914 ....................................  21615 1/95 29191 7/24 916954 7/96 

1331 .............................  39116 89/8 40932 71/0 137804 29/6 
 9/21 926522 2/32 95992 6/973 99259  .................................. 13بهار 

 1/27 995199 6/67 96692 4/991 96951  ........................... 13تابستان 

 1/92 977139 6/51 79346 5/19 71534  ...............................   13پاییز 

 6/77 961619 6/65 73759 7/69 76313  ........................... 13زمستان 

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

 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ

 ( 1330=100های اصلی )های مسکونی شهر تهران بر حسب گروههای ساختماننهاده قیمت شاخص -1-3

 دوره
کل بخش 

 ساختمان

سیمان، بتن، شن و 

 ماسه
 کاریگچ و گچ

انواع بلوک، 

 سفال و آجر

کاشی موزاییك، 

 و سرامیك
 سنگ

آالت، آهن

میلگرد و پروفیل 

درب، پنجره و 

 نرده

 چوب

9916 .................................  9/292 2/292 4/212 1/931 2/911 2/216 6/936 4/219 

9914 .................................  7/999 2/267 2/219 9/291 5/262 6/269 4/994 9/719 

1331 ...........................  1/123 9/332 9/120 9/391 9/311 3/391 3/133 0/970 

 5/567 5/715 4/924 4/962 1/921 2/719 1/953 1/716  ............................... 13بهار 

 9/551 9/963 7/971 1/931 2/974 6/716 7/717 1/714  ........................ 13تابستان 

 561/3 409/8 374/4 385/0 365/6 433/6 403/9 421/8  ............................. 13پاییز 

 604/2 551/9 376/8 398/4 375/3 438/4 403/9 457/4  .................. 31زمستان 
 

 دوره

ایزوگام، 

قیرگونی و 

 آسفالت

 شیراالت بهداشتی

تأسیسات 

مکانیکی و انواع 

 عایق حرارتی

آالت درب و یراق

 پنجره
 خدمات شیشه تأسیسات برقی نقاشی ساختمان

9916 .................................  9/216 6/239 4/296 9/251 5/251 4/252 1/919 9/223 

9914 .................................  9/769 9/771 9/796 2/729 9/754 9/757 6/999 9/245 

1331 ...........................  2/993 1/962 2/973 1/971 7/621 9/691 1/101 6/311 

 5/972 9/717 9/652 6/691 1/549 3/565 1/562 5/561  ............................... 13بهار 

 5/972 6/719 9/624 9/692 9/542 9/579 2/562 5/556  ......................... 13تابستان

 345/1 404/4 646/5 625/8 575/5 565/4 558/9 527/2  ............................. 13پاییز 

 345/9 404/4 708/1 630/3 580/6 642/1 566/5 559/7  ........................ 13زمستان 
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 )درصد(              های اصلی      های مسکونی شهر تهران بر حسب گروههای ساختماننهاده قیمت شاخص درصد تغییرات -3-3

 دوره

کل بخش 

 ساختمان

سیمان، بتن، شن 

 و ماسه

 کاریگچ و گچ

انواع بلوک، 

 سفال و آجر

موزاییك، کاشی 

 و سرامیك

 سنگ

آالت، آهن

میلگرد و 

پروفیل درب، 

 پنجره و نرده

 چوب

9916 .................................  9/92 1/97 6/9 5/5 9/6 7/1- 1/92 5/92 

9914 .................................  4/74 6/27 4/77 1/23 1/93 1/24 1/39 1/11 

1331 ........................... 1/39 6/11 1/13 3/93 3/19 6/31 9/21 0/12 

 3/929 1/45 7/93 4/59 1/72 4/69 9/97 9/56  ............................... 13بهار 

 5/19 1/75 1/79 9/51 1/59 2/67 7/75 2/71  ......................... 13تابستان

 66/1 35/5 38/3 52/4 55/8 51/7 50/1 42/2  ............................. 13پاییز 

 42/0 28/5 34/6 45/3 53/9 43/4 48/6 35/1  ....................... 13زمستان 

 

 دوره

ایزوگام، 

قیرگونی و 

 آسفالت

 شیراالت بهداشتی

تأسیسات 

مکانیکی و انواع 

 عایق حرارتی

آالت درب و یراق

 پنجره

 نقاشی ساختمان

تأسیسات 

 برقی

 خدمات شیشه

9916 .................................  5/3 1/94 1/92 4/3 1/92 5/99 7/9 5/4 

9914................................... 3/927 9/56 3/45 6/62 2/46 3/41 2/67 4/21 

1331 ........................... 1/13 1/27 2/33 9/36 7/36 0/19 3/21 2/29 

 4/29 9/46 6/11 4/19 4/45 1/11 1/67 2/972  ............................... 13بهار 

 3/27 9/49 9/32 2/32 1/53 1/49 5/54 3/39  ......................... 13تابستان

 25/0 43/0 62/2 57/0 45/6 50/6 38/8 41/8  ............................. 13پاییز 

 25/2 28/9 45/0 36/7 36/5 39/2 27/8 19/4  ....................... 13زمستان 

 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ



 

 

 

 

 

کشاورزی 
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 )هزار تن(                                                                                                        مقدار تولید محصوالت دامی منتخب            -1-10

 عسل تخم مرغ گوشت مرغ شیر گوشت قرمز دوره

9916 .............................................................  835 10184 2237 888 88 

9914 .............................................................  829 10589 2355 902 91 

1331 ...................................................  859 11002 2733 1017 113 

 .وزارت جهاد کشاورزی -ماخذ

 

 

 تن(میلیون  )                                                                                                    تولید محصوالت زراعی منتخب       مقدار -2-10

 چغندرقند برنج ذرت جو گندم دوره

9916 ...............................................................  111 111 111 111 111 

9914 ..............................................................  4/92 4/2 4/1 15/9 7/3 

1331 ...................................................  3/13 3/2 63/0 2/2 9/6 

 

 پیاز کلزا پنبه سیب زمینی حبوبات چای دوره

9916 .............................................................. 17/1 111 111 111 111 111 

9914 .............................................................. 11/1 7/1 9/7 95/1 95/1 4/9 

1331 ...................................................  30/0 3/0 6/3 13/0 13/0 9/1 

 دفتر کشاورزی. .مرکز آمار ایران -ماخذ
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 )میلیون تن(                                                                                          تولیدات محصوالت باغی )محصوالت دائمی(مقدار -3-10

 پسته خرما انگور پرتقال سیب تولید کل سال

9916 .................  62/99 71/2 46/9 44/9 21/9 73/1 

9914 .................  - - - - - - 

9913 .................  30/12 21/2 31/2 39/1 31/1 31/0 

 دفتر کشاورزی. .: مرکز آمار ایرانماخذ
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 )هزار تن(                                                                                                         میزان واردات کاالی اساسی                        -1-10

 شکر گوشت قرمز روغن خوراکی برنج ذرت جو گندم دوره

9916 .......................................................................  1/47 4/2661 4/4994 6/9219 7/9969 1/2342 9/356 

9914 ......................................................................  0/4 2664/4 9102/0 1651/1 1296/0 160/6 281/4 

9913 ......................................................................  548/6 4025/9 9133/8 1650/8 1604/8 172/5 1830/0 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ

 

 

 

 )میلیارد ریال(                                        -                                                       واردات کاالی اساسی                        ارزش -9-10

 شکر گوشت قرمز روغن خوراکی برنج ذرت جو گندم دوره

9916 ...........................................................................  4/649 9/94192 9/56951 5/71296 6/71211 1/917216 5/99639 

9914 ...........................................................................  4/91 6/25915 9/31799 7/49716 6/79396 1/99239 1/7992 

9913 ...........................................................................  6185/1 42655/6 94763/8 71160/6 51587/3 31949/7 26979/1 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
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 عرضه شده برای کشتار و برآورد تولید گوشت مقدار دام-6-10

 سال

 گوسفند و بره 

 )میلیون راس(

 بز و بزغاله 

 )میلیون راس(

 گاو و گوساله

 برآورد تولید گوشت )میلیون راس(

 (9))هزار تن(
 تعداد

عرضه برای 

 کشتار
 تعداد

عرضه برای 

 کشتار
 تعداد

عرضه برای 

 کشتار

9916 ................................  1/71 9/92 4/95 7/7 7/7 2/9 7/596 

9914 ................................  5/73 - 9/93 - - - - 

1331 ..........................  2/11 000 7/16 000 1/1 000 000 

 - - - - 5/94 - 9/74  .............................. 13بهار 

 - - - - 7/96 - 1/72  .....................  13تابستان 

 - - -  49/1 1/95  42/2 9/79  ............................ 13پاییز 

 - 95/1 3/7  44/1 4/96  19/9 2/73  ...................... 13زمستان 

 ( ضرب شده است. برای برآورد تولید گوشت، تعداد دام عرضه شده برای کشتار )حاصل از طرح آمارگیری دامداری( در متوسط وزن الشه )حاصل از طرح کشتار دام ( 9
 دفتر کشاورزی. .مرکز آمار ایران -ماخذ

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 هزینه و ردآمد خانوار
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 درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور 10و  20، 10ثروتمندترین به درصد  10و  20، 10سهم و ضریب جینی  -1-11

 9913 9914 9916 شرح

9112/1 7119/1 9139/1  .......................................................................... ضریب جینی   

سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین 

61/99 75/97 65/99  ..................................................................................... جمعیت  

سهم بیست درصد ثروتمندترین به بیست درصد 

14/4 96/3 11/3  ................................................................... فقیرترین جمعیت  

چهل درصد ثروتمندترین به چهل درصد  سهم

25/7 79/7 26/7  ................................................................... فقیرترین جمعیت  

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ

 

 

 )هزار ریال(                        خالص ساالنه یك خانوار شهری و روستاییمتوسط هزینه کل خوراکی و دخانی و غیرخوراکی  -2-11

 9913 9914 9916 شرح

 171373  333227 323929 ................................................................... خانوار شهری

 956351 213422 252445  ................................................................ هزینه های غیر خوراکی

 994521 17515 46451  ....................................................... هزینه های خوراکی و دخانی

 261006 211172 171670 ............................................................... خانوار روستایی

 953972 997226 992966  ................................................................. هزینه های غیرخوراکی

 912667 31276 66517  ....................................................... هزینه های خوراکی و دخانی

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ
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 )هزار ریال(                                                                                           ترکیب انواع هزینه های ساالنه یك خانوار شهری -3-11

 شرح

هزینه های 

خوراکی و 

 دخانی

مسکن، 

سوخت و 

 روشنایی

پوشاک و 

 کفش

لوازم، اثاث و 

 خدمات خانوار

بهداشت و 

 درمان

حمل ونقل و 

 ارتباطات

تفریحات، 

سرگرمی ها و 

خدمات 

 فرهنگی

کاال ها و 

خدمات 

 متفرقه خانوار

9916 ........................  46451 913674 99221 99991 97191 75271 1575 99424 

9914........................  17515 999953 99344 95146 72459 59117 91492 93771 

1331 ...................  117923 172671 11939 13120 13613 96112 10960 16231 

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ

 

 

 

 )هزار ریال(                                                                                         متوسط درآمد ساالنه یك خانوار شهری و روستایی -1-11

 9913 9914 9916 شرح

 579114 797115 966373  ........................................................................................... شهری

 214122 299997 219372  ....................................................................................... روستایی

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

کسب و کارتوسعه 
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 محیط نوع های اقتصادی و شاخص محیط کسب و کار به تفکیك بخش -1-12

 شرح
محیط  شاخص

 کسب  و کار

 به تفکیك نوع محیط های اقتصادیبه تفکیك بخش

 خدمات صنعت کشاورزی
 شاخص

 کل 

 شاخص

محیط  

 نهادی

 شاخص 

محیط 

 اقتصادی

 شاخص

محیط  

قانونی و 

 حقوقی

شاخص 

محیط 

 مالی

9916 ..........................................  43/5 61/5 5/73 5/73 5/94 1/6 5/86 6/06 7/96 

9914 ..........................................  99/6 6/25 6/34 6/37 6/39 6/31 6/48 6/14 8/61 

1331 ..................................  01/6 5/98 6/03 6/06 6/22 6/05 6/42 5/77 8/61 

 8/73 5/88 6/44 6/18 6/29 6/13 6/14 6/05 94/6  ....................................... 13بهار 

 8/58 5/82 6/34 6/13 6/22 5/98 6/01 6/04 14/6  .................................. 13تابستان

 8/54 5/51 6/50 5/87 6/15 6/06 6/02 5/80 19/6  ...................................... 13پاییز 

 8/60 5/86 6/39 6/02 6/22 6/08 5/96 6/02 15/6  ................................. 13زمستان

 .اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران -ماخذ
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 مؤلفه اصلی  12کل اقتصاد به تفکیك  شامخ -2-12

 شامخ کل اقتصاد دوره
میزان 

های فعالیت
 کسب و کار

میزان سفارشات 
 جدید مشتریان

سرعت انجام و 
 تحویل سفارش

موجودی مواد اولیه 
یا لوازم خریداری 

 شده

میزان استخدام 
و بکارگیری 
 نیروی انسانی

قیمت خرید مواد 
اولیه یا لوازم 
 خریداری شده

9916 ...............................................  × × × × × × × 

9914 ...............................................  × × × × × × × 

1331 ......................................  × × × × × × × 

 × × × × × × ×  .............................. 9913فروردین 

 × × × × × × ×  ........................... 9913اردیبهشت 

 × × × × × × ×  .................................... 9913خرداد

 × × × × × × ×  ........................................ 9913تیر 

 × × × × × × ×  .................................... 9913مرداد 

 × × × × × × ×  .................................. 9913شهریور

 58/32 48/57 46/69 55/37 42/26 47/45 47/23  ....................................... 9913مهر 

 74/80 44/88 38/05 46/45 40/50 41/49 42/27  ...................................... 9913آبان 

 78/41 48/79 41/37 54/76 45/70 49/61 48/22  ......................................... 9913آذر

 74/79 48/52 41/81 50/67 40/41 42/65 44/26  ....................................... 9913دی 

 84/05 51/03 37/76 50/35 46/33 48/77 47/62  .................................... 9913بهمن 

 61.98 35/42 32/23 36/51 28/60 28/10 31/39  ................................... 9913اسفند 

 

 دوره
موجودی محصول 

انبار یا کارهای  در
 معوق

میزان صادرات کاال یا 
 خدمات

قیمت محصول تولید 
شده یا خدمات ارائه 

 شده

مصرف حامل های 
 انرزی

میزان فروش کاالها و 
 خدمات

انتظارات در ارتباط با 
میزان فعالیت 

 اقتصادی در ماه آینده

9916 ...............................................  × × × × × × 

9914 ...............................................  × × × × × × 

1331 .......................................  × × × × × × 

 × × × × × ×  .............................. 9913 فروردین

 × × × × × ×  ........................... 9913اردیبهشت 

 × × × × × ×  .................................... 9913خرداد

 × × × × × ×  ........................................ 9913تیر 

 × × × × × ×  ....................................9913مرداد 

 × × × × × ×  ..................................9913شهریور

 57/59 43/22 56/83 45/17 44/95 49/35  ....................................... 9913مهر 

 47/61 39/33 59/74 53/55 43/42 48/13  ...................................... 9913آبان 

 49/98 46/77 61/41 55/74 45/09 48/05  ......................................... 9913آذر

 95/53 55/72 51/61 66/57 14/71 33/75  ....................................... 9913دی 

 71/51 95/74 12/66 99/69 21/75 55/72  ....................................9913بهمن 

 32/29 94/21 94/95 13/77 91/91 91/96  ...................................9913اسفند 

.اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران -ماخذ  
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 اصلی مؤلفه 12شامخ صنعت به تفکیك  -3-12

شامخ کل  دوره
 صنعت

مقدار تولید 
 محصوالت

میزان سفارشات 
 جدید مشتریان

سرعت انجام و 
 تحویل سفارش

موجودی مواد 
اولیه خریداری 

 شده

میزان استخدام و 
بکارگیری نیروی 

 انسانی

قیمت خرید 
 مواد اولیه

9916 .......................................................  × × × × × × × 

9914 .......................................................  × × × × × × × 

1331 .............................................  × × × × × × × 

 89/48 46/87 34/32 47/17 35/08 23/88 36/38  .......................................9913فروردین 

 89/45 53/30 43/05 60/25 66/31 69/97 61/39  ................................... 9913اردیبهشت 

 75/97 53/43 42/36 58/69 47/94 50/20 50/66  ............................................ 9913خرداد

 60/46 54/53 45/80 59/39 45/03 48/67 50/07  ............................................ 9913تیر 

 52/55 51/69 43/62 55/79 39/60 43/38 45/79  ........................................ 9913مرداد 

 52/32 54/31 46/42 59/30 45/08 50/03 50/43  ...................................... 9913شهریور

 46/92 55/36 48/87 60/65 45/32 49/29 50/97  ........................................... 9913مهر 

 63/79 53/86 43/58 59/38 48/97 49/60 51/13  ...........................................9913آبان 

 76/20 55/32 48/61 62/33 55/89 59/56 56/93  ............................................. 9913آذر

 77/55 53/74 46/22 57/26 50/49 51/27 51/92  ........................................... 9913دی 

 85/06 53/54 42/39 62/15 60/12 55/35 56/14  .................................... 9913بهمن 

 75/99 43/02 41/01 50/54 41/43 39/09 42/48  ........................................... 9913اسفند 

 

موجودی محصول  دوره
 نهایی در انبار

 میزان صادرات کاال
قیمت محصوالت 

 تولید شده
مصرف حامل های 

 انرژی
میزان فروش 

 محصوالت
انتظارات تولید در 

 ماه آینده

9916 ........................................................  × × × × × × 

9914 .......................................................  × × × × × × 

1331 .............................................  × × × × × × 

 68/80 24/74 33/72 69/95 37/88 45/55  ....................................... 9913فروردین 

 59/43 66/85 65/95 72/63 48/10 49/48  ................................... 9913اردیبهشت 

 56/84 47/36 58/74 60/11 46/84 51/89  .............................................9913خرداد

 58/06 43/45 54/96 50/07 46/41 54/36  .............................................9913تیر 

 62/16 37/85 48/57 38/35 44/65 56/92  ........................................ 9913مرداد 

 65/23 46/14 51/01 40/95 45/99 58/03  ...................................... 9913شهریور

 62/32 44/02 52/19 40/59 46/06 56/77  ........................................... 9913مهر 

 59/71 45/93 58/91 45/13 46/27 51/94  ........................................... 9913آبان 

 61/67 55/53 62/70 53/04 47/19 49/78  .............................................. 9913آذر

 65/73 50/62 61/49 55/22 44/93 49/67  ............................................ 9913دی 

 53/38 57/80 59/49 58/54 47/78 45/14  .................................... 9913بهمن 

 27/52 40/96 42/83 55/32 39/00 44/43  ........................................... 9913اسفند 

.اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران -ماخذ  
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توزیع ساالنه مبلغ قراردادها و میزان تخصیص منابع به متقاضیان از محل قراردادهای سرمایه گذاری ریالی منعقده  -1-12

 )میلیارد ریال(                                                                              (1)با بانکهای عامل به تفکیك بخش اقتصادیصندوق توسعه ملی 

 دوره

 گردشگری صنعت و معدن جمع
صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 کشاورزی
 آب و کشاورزی

قرارداد با 

 هابانک

تخصیص به 

 متقاضیان

قرارداد با 

 هابانک

تخصیص به 

 متقاضیان

قرارداد با 

 هابانک

تخصیص به 

 متقاضیان

قرارداد با 

 هابانک

تخصیص به 

 متقاضیان

قرارداد با 

 هابانک

تخصیص به 

 متقاضیان

9916........ 991111 39925 55455 75797 4491 9753 94321 92553 23495 29317 

9914........ 992951 43619 56551 79359 4651 9161 92111 6511 96951 26232 

1331...... 103200 20139 70100 19701 9000 396 6200 291 21600 3111 

های عامل صورت پذیرفته و صندوق توسعه ملی هیچگونه نقشی در تخصیص منابع های ارسالی از سوی بانکریالی با توجه به درخواستگذاری دادهای سپردهانعقاد قرار( 9
 ریالی به متقاضیان ندارد.

 .صندوق توسعه ملی -ماخذ

 
 

 )میلیون دالر(               (1)عاملهای ملی منعقد شده با بانك هتوزیع سالیانه مبلغ قراردادهای عاملیت ارزی صندوق توسع -9-12

 مبلغ قراردادها دوره

9916 .................................................................................................................  92551 

9914 .................................................................................................................  97451 

1331 .............................................................................................  6119 

 .پذیردهای عامل صورت میلی از سوی بانکهای ارساعاملیت ارزی با توجه به درخواست یانعقاد قراردادها (9
 .یصندوق توسعه مل -ماخذ

 

 

 قراردادهای عاملیت ارزی صندوقتوزیع سالیانه منابع ارزی تخصیص داده شده به طرح های متقاضی تسهیالت از محل  -6-12

 )میلیون دالر(                                                                                                                                               (1)عه ملیتوس           

 مبلغ منابع ارزی دوره

9916 .......................................................................................................................................................................  9592 

9914 .......................................................................................................................................................................  7914 

1331 ..........................................................................................................................................  379 

 .یصندوق توسعه مل -ماخذ

 

 

 


