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 پیشگفتار

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

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

یافتگی کشورها های توسعهاعبار، دیگر کیفیت و گستردگی نظام آماری نه تنها یکی از مهمترین شاخصارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد؛ به

و  ای کشور نیز بدون در اختیار داشتن آمار و اطالاعا، کافی، دقیقهای توسعهها و برنامهرود بلکه به طور متقابل اجرای سیاستشمار میبه

 پذیر نیست.بهنگام امکان

آوری، رصد افتد. بنابراین جمعمد، اتفاق میهای زمانی کوتاههای اقتصادی در بازهسریع اعلم و فناری، تغییرا، شاخص با پیشرفت و تغییرا،

 ریزیان در جهت برنامهریزتواند به برنامهروزانه میماهانه، هفتگی و حتی  مد، فصلی،های زمانی کوتاههای اقتصادی در بازهو انتشار شاخص

 هدفمند و دقیق کمک زیادی نماید.

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

اقدام به تهیه و انتشار  6931از سال  ،ریزان و پژوهشگران از وضعیت اقتصاد کشورنامهمسؤالن، بر بیشتر اقتصادی و با هدف رصدکردن و آگاهی

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

و مسکن، بورس و بیمه، تجار،  های بخش انرژی، ساختمانیرهای پولی و ااعتباری، شاخصوضع مالی دولت، متغ  ،های قیمتملی، شاخص

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

 طور مستمر روزآمد خواهد شد.دسترسی است و به

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

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

 

 

 زادهجواد حسین            

 وکشور سازمان ربانمه و بودجه  رئیسمعاون  

 رئیس مرکز آمار اریان 

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

گیران، منظور رفع نیازهای آماری تصمیمای از آخرین اطالاعا، اقتصادی کشور است که بهگزارش فصلی اقتصاد ایران حاوی مجمواعه

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

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

پرداخته شده  مورد نظراقتصاد ایران در فصل  لیدیهای کایران به همراه بررسی روند متغیرهای آن ارائه شده است، سپس به بررسی شاخص

 است. های مرتبط ارائه شدهنیز آمار هر بخش با جزئیا، و تفکیک 66تا  2ای هاست. در بخش

های اجرایی و محاسبا، تگاهای اجرا شده توسط مرکز آمار ایران، آمارهای ثبتی دسهای نمونهمنابع آماری این نشریه شامل نتایج آمارگیری

، طرح آمارگیری از قیمت کاالها های آمارگیری مورد استفاده در این گزارش شامل طرح آمارگیری از نیروی کارملی مرکز آمار ایران است. طرح

های مختلف، طرح گردآوری اطالاعا، بخش تولیدکننده های آمارگیری از قیمتخدما، مصرفی خانوارهای شهری و روستایی و طرح و

شهر تهران است. و  کل کشور آوری اطالاعا، قیمت و اجاره مسکن درهای کشور و طرح جمعهای ساختمانی صادرشده توسط شهرداریپروانه

، به 2111های ملی سال ر سیستم حسابهای محاسباتی منطبق بها و روشبندیهای ملی بر اساس تعاریف، مفاهیم، طبقهاطالاعا، حساب

و مسکن، وضع مالی دولت، متغیرهای پولی و ااعتباری،  های انرژی، ساختماناست. همچنین در بخش شدههای جاری و ثابت محاسبه قیمت

 ه است.های اجرایی استفاده شدی و محاسباتی دستگاههای ثبتاز داده و ارز بورس و بیمه، صنعت، معدن و تجار، و قیمت طال



0011بهار گزارش فصلی اقتصاد ایران:                                                                                                                                         کلیات       

01 
 

 0911قتصاد ایران در سال ا
نفر بوده است که  53321251، جمعیت کل کشور 6931اطالاعا، آخرین سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال  بر اساس

دهد. در این سال تعداد کل یت روستایی تشکیل میدرصد( را جمع 21نفر ) 21591121درصد( آن را جمعیت شهری و  54نفر ) 13641145

درصد بوده است. همچنین متوسط  1/15ساله و بیشتر  1نرخ باسوادی جمعیت نفر و  9/9خانوار، بعد خانوار  24631191خانوارهای کشور 

بینی مرکز آمار وده است. پیشدرصد ب 24/6برابر با  6931تا  6931های سال سرشماری اعمومی نفوس و مسکن جمعیت بین نهساال نرخ رشد

 هزار نفر بوده است.  14191رقم  6933ایران برای جمعیت سال 

 (0911)سرشماری نفوس و مسکن  های جمعیتیشاخص -0-0

 شرح 0911سرشماری نفوس و مسکن 

  ...................................................................................................... جمعیت کل کشور )نفر( 91192991

 ........................................................................................................................................ شهری  13641145

 ......................................................................................................................................روستایی 21591121 

 .................................................................................................................... انوار( تعداد خانوار )خ 24631191

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

 ........................................................................................................ میزان شهرنشینی )درصد(  54

 ..............................................................................ساله و بیشتر )درصد(  1نرخ با سوادی  1/15

 ..............................................  6931-6931جمعیت دوره  متوسط نرخ رشد ساالنه 24/6

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

  رشته  افزودهمیلیارد ریال، جمع ارزش 642149243برابر  های جاری()به قیمت اقتصاد ایران در طرف اعرضه، اعرضه کل 6933در سال

 ریال بوده است. میلیارد 11964261برابر  میلیارد ریال و محصول ناخالص داخلی 11134129های اقتصادی برابر فعالیت

 میلیارد ریال، جمع تقاضای نهایی 642149243برابر های جاری( )به قیمتاقتصاد ایران  در طرف تقاضا، تقاضای کل 6933ل در سا 

 رد ریال بوده است.میلیا 11964261برابر  میلیارد ریال و محصول ناخالص داخلی 12915354اقتصاد برابر 

  و آن را پول (درصد65) میلیارد ریال 131311 میلیارد ریال بوده است که 94516511کل اقتصاد ایران  حجم نقدینگی 6933در سال 

پول و شبه پول نسبت به سال قبل به  ،ین سال حجم نقدینگیدهد. در اتشکیل می را شبه پول (درصد 19) میلیارد ریال 25112611

 رشد داشته است. درصد 1/21و  1/43، 1/41ترتیب 

  میلیارد ریال  1561691دولت  میلیارد ریال، منابع بودجه اعمومی 21211194منابع بودجه کل کشور )مصوب( برابر با  6933در سال

 میلیارد ریال بوده است. 64219214ها انتفااعی وابسته به دولت و بانک موسسا،ی دولتی، هاو منابع شرکت
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 (جاری ارقام بر حسب میلیارد ریال و به قیمت) 0911در سال تصویر اقتصاد ایران -0-0نمودار 

 

 

 

 

 

 کل اقتصاد عرضه


 


استخراج نفت و 
 گاز طبیعی



2309196 

تقاضای واسطه
11011992 

 شبه پول

9931901 

 M)1(پول

211121

M)2(حجم نقدینگی 
96920911 

زودهافشجمع ارز


 

واردا، بر  مالیا،خالص 


 

مصارف واسطه
11011992

 

واردا، کاالها و خدما،


 

 تقاضای کل اقتصاد


 

 GDPمحصول ناخالص داخلی 

11906901
 

کشاورزی و 

 ماهیگیری




 صنعت

 
 دناسایر مع

541411

  ساختمان

             
 

مین آب، برق أت

 و گاز طبیعی
 

حمل و نقل، انبارداری، 
پست، اطالاعا، و 

 ارتباطا،

9311999 

اعمده و خرده فروشی، 
های خدماتی فعالیت

مربوط به تأمین جا و غذا 
2209990 

 
مستغال،، کرایه و 

و  کار و خدما، کسب
دامپزشکی

1336136 

های مالی و فعالیت

 بیمه


9111232 

سایر خدما، 

اعمومی، اجتمااعی، 

 شخصی و خانگی
 
 

021099 

اداره امور اعمومی و 
خدما، شهری، 

های آموزش، فعالیت
مربوط به سالمت 
انسان و مددکاری 

 اجتمااعی
6990909 

صادرا، کاالها و 
 خدما،

3669193 

 مصرف دولتی

6169310 

 های مصرفیهزینه
 

99119910 

تغییر در موجودی انبار 
 ا، آماریو اشتباه

9191219 
 



 جمع تقاضای نهایی

19939196 

 واردا، کاالها و خدما،

(9199926) 
)(

 ساختمان

1102191 

 آال،ماشین

9191363 

 مصرف خصوصی
03901611 

 تشکیل سرمایه ثابت
 

09119609 

 

 بودجه کل کشور )مصوب(

 منابع بودجه کشور 
 

91922196 
 

 درآمدها
 

9011196 

واگذاری دارایی 
 ایسرمایه

0196311

 

منابع بودجه اعمومی 
 دولت

1901092
 

 مصارف بودجه کشور
 

91922196 
مصارف بودجه اعمومی  

 دولت

1901092 
 

های دولتی، مصارف شرکت
مؤسسا، انتفااعی وابسته 

 هابه دولت و بانک
06929926 


اقالمی که دو بار منظور 

 اندشده


(116396) 

واگذاری دارایی 
 مالی

109699 

  

درآمدهای 
 اختصاصی دولت

939119 


  

 ایااعتبارا، هزینه
 

9139961 

تملک دارایی 
 ایسرمایه

391391 


  

تملک دارایی 
 مالی

691111 


از محل درآمدهای 

 اختصاصی 
992129 

 

  

های دولتی، منابع شرکت
مؤسسا، انتفااعی وابسته 

 هابه دولت و بانک
06929926 


ر ظواقالمی که دو بار من

اندشده  


(
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 0911 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با عملکرد سال های منتخب اقتصادی برنامه ششم توسعهمقایسه شاخص

 6933بینی شده است؛ این شاخص در سالدرصد پیش 1متوسط رشد ساالنه  برای محصول ناخالص داخلی در برنامه ششم توسعه  

 دهد.را نشان می درصد 1/6رقم 

 دهد.را نشان می درصد 4/91رقم  6933درصد است؛ این شاخص در سال  1/1های برنامه شده برای سالبینیپیش سط نرخ تورممتو 

 دهد.نشان میرا  درصد 1/3رقم  6933شده است؛ این شاخص در سال یبیندرصد در طول برنامه پیش 2/61متوسط  برای نرخ بیکاری 

 دهد.نشان می را 4111/1رقم  6933است؛ این شاخص در سال  94/1 (6411) ضریب جینی برای سال آخر برنامهبینی پیش 

 ؛ این شاخص در بوده است درصد 4/5رقم  6931در سال  به محصول ناخالص داخلی برای نسبت مالیا، بینی برنامه ششم توسعهپیش

 دهد.را نشان میدرصد  1/1رقم  6931سال 

 درصد بوده است؛ این شاخص در  5/94رقم  6931دولت در سال  کل منابعنسبت منابع نفتی به برای بینی برنامه ششم توسعهپیش

 دهد.می را نشاندرصد  5/21رقم  6931سال 

 درصد بوده است؛ این شاخص  2/91رقم  6931کل منابع دولت در سال نسبت درآمدهای مالیاتی به برای برنامه ششم توسعه بینیپیش

 دهد.می را نشان درصد 2/91رقم  6931در سال 

 

 0911لبا عملکرد سا های منتخب اقتصادی برنامه ششم توسعهمقایسه شاخص -0-9نمودار 

 
 است. 6931ارقام مربوط به سال با توجه به اعدم ارایه آمار مربوط به بودجه دولت از سوی دستگاه متولی، ( 6)
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 0611بهار اقتصاد ایران در  های کلیدیشاخص

  درصد بوده  1/1ساله و بیشتر  61جمعیت  نرخ بیکاری 6411بهار ل کار مرکز آمار ایران، در فص اساس نتایج طرح آمارگیری نیرویبر

 .داشته است کاهشواحد  3/1، 6933 زمستان است که نسبت به فصل 

 در این است بودهد ریال میلیار 6111111به رقم  6411بهار در فصل  6931سال  به قیمت ثابتبدون نفت  محصول ناخالص داخلی .

 بوده است. درصد 1/4و  1/5اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت به ترتیب برابر رشد  فصل

  بوده است که درصد تغییرا،  2/961 ( رقم6931)بر مبنای سال  6411بهار شاخص قیمت کاالها و خدما، مصرفی کل کشور در فصل 

 .بوده است درصد 1/49 (نسبت به دوره مشابه قبل )نرخ تورم 6411 ماه دادخر دوازده ماه منتهی به
 

 اقتصاد ایران های کلیدیشاخص -9-0

 اشتغال بخش واقعی اقتصاد بخش پولی

 شبه پول رشد دوره
نسبت به پایان 

 سال قبل )درصد(

نسبت به  د پولرش
پایان سال قبل 

 )درصد(

نسبت به نقدینگی رشد 
 پایان سال قبل )درصد(

شاخص 
( 0)فالکت

 )درصد(

کل  نرخ تورم
کشور 
 )درصد(

رشد اقتصادی 
بدون نفت 

 )درصد(

رشد اقتصادی 
 )درصد(

نرخ مشارکت 
 )درصد(

نرخ بیکاری 
 )درصد(

1/63 1/41 6/29 3/91 3/21 -2/1 -4/3 1/41 1/62 6935................... 

1/21 1/43 9/96 1/41 1/94 1/4 -1/9 6/46 5/61 6931................... 

2/91 5/16 1/41 1/41 4/91 1/9 6/1 9/46 1/3 6933................... 

1/4 1/3 2/1 4/41 1/95 -1/4 -3/4 5/44 3/61  ............ (2)31بهار 

 ..........31تابستان  1/61 3/44 3/1- 1/6 5/42 6/19 3/62 3/61 2/62

 ................ 31پاییز 1/61 9/44 1/9- 2/4 1/41 1/11 2/21 4/25 3/61

  9/96 4/41 1/94 -1/5 -4/1 4/42   31زمستان ......... 

 .................. 33بهار 1/3 1/46 4/9- 2/1- 1/25 1/95 1/5 1/65 4/1

     -1/1 1/1 1/46 1/3  33تابستان.......... 

 ...............33یز پای 4/3 4/46 6/6 1/1 1/91 3/93 1/21 4/44 3/22

 ...........33زمستان 5/3 3/41 5/6 9/1 4/91 6/41 1/41 5/16 2/91

 ............0611بهار  3/3 6/60 5/1 4/1 1/69 3/10 2/2 0/1 1/9
 

 دوره

جار، خارجیت  وضعیت مالی دولت 

از  سهم درآمدهای مالیاتی
)درصد( کل منابع  

سهم درآمدهای نفتی از کل 
 )درصد( منابع

 یگمرکصادرا،  یرا، ارزش دالریتغی
نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 )درصد(

 یگمرک ارزش دالری واردا، تغییرا،
نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 )درصد(

 (9)درجه باز بودن اقتصاد 
 )درصد(

6935.................. 1/91 9/96 3/4- 5/21- 94 

6931.................. 1/95 1/61 4/5- 9/6 21 

6933.................. 111 111 5/61- 6/66- 61 

 25 -1/1 -1/6 111 111 ............... 31بهار 

 29 -1/6 -6/65 111 111 ....... 31تابستان 

 21 -2/1 1/3 111 111 ...............31پاییز

 111111   21 ....... 31زمستان 

 111111 5/44- 3/21- 65 .................33بهار

 64 -1/64 -4/24 111 111 ....... 33تابستان 

 61 -1/4 1/9 111 111 ............. 33پاییز 

 69 2/1 5/2 111 111 .........33زمستان

 09 6/99 1/29 111 111 0611بهار 
   

 باشد.می مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم( 6
 های کلیدی بازار کار در نظر گرفته شده است.سال برای بررسی شاخص 61جای سال به 61حداقل سن  6931(  از بهار 2
 باشد.ادرا، و واردا، به تولید ناخالص داخلی می( نسبت حاصل جمع ص9

 ها، بانک مرکزی ج. اسالمی ایران و گمرک ج. اسالمی اسالمی ایران.های اقتصادی، دفتر شاخص قیمتمرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری، دفترحساب -ماخذ 
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 ینرخ بیکاری و رشد اقتصاد -0-9نمودار 

 
0-9مبنا: جدول   

 

 رشد نقدینگی نسبت به دوره مشابه سال قبل و نرخ تورم -0-6نمودار 

 
 3-6و  0-9مبنا: جدول 

 نرخ بیکاری و نرخ تورم -0-1نمودار 

 
 0-9مبنا: جدول 



 

 
 

                                                                      2 

کاری                                                                                 اشتغال و بی
 تعاریف و مفاهیم

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

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

 .شوندمحسوب می "اقتصادی

 و یا بیکار شاغل مأمـور آمارگیری از مراجعه روز قبل در هفت تر خانوارها کهبیش و سالـه 61تمامی ااعضای :اقتصادی غیر فعال جمعیت

به  "فعال اقتصادی غیر"اعنوان جمعیت  اند بهبندی شدهکار و سایر طبقه مد بدونآدر دار، دارایخانه ،محصل هایاز گروه اند و در یکـینبوده

 .آیندشمار می

طور موقت کار تر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک سااعت کار کرده و یا بنا به دالیلی بهساله و بیش 61تمام افراد  :شاغل

ار شوند. ترک موقت کبگیران و خوداشتغاالن میطور اعمده شامل دو گروه مزد و حقوقشوند. شاغالن بهرا ترک کرده باشند، شاغل محسوب می

اعنوان اشتغال محسوب بگیران و تداوم کسب و کار برای خوداشتغاالن، بهدر هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق

 :شوندشود. افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب میمی

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

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

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

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

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

 (.افسران وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی

اند در صور، داشتن دو اند و دارای شغلی نیز نبودهپیش از مراجعه مأمور سرشماری حداقل یک سااعت کار نکرده روز 5افرادی که  :بیکار

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

 های استخدامی و ... انجام داده باشند.مایان، مطالعه آگهیبا کارفر

روز آینده آمادگی شروع کار را داشته باشند، همچنین افراد  5روز گذشته و  5روزه شامل  61یعنی طی یک دوره  آماده به کار باشند، -2

 اند.محسوب شده ذیل بیکار

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

 تعریف( هستند.

این است که فرد  "در انتظار بازگشت به شغل قبلی"در انتظار بازگشت به شغل قبلی و نیز آماده به کار )طبق تعریف( هستند. منظور از   -4

دهد و پیوند رسمی شغلی ندارد ولی در انتظار بازگشت به شغل خود به سر ی کار خود را از دست میقبالً دارای کار بوده و به دالیل

 برد.می

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

 .611 ( ضربدرساله و بیشتر 61یا )

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

سااعت کار کرده و  44. کمتر از دالیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با سااعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیر کاری و ..

 .اندخواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده

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

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

 .611 تر، ضربدرساله و بیش

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

 گزیده اطالعات

 ،هزار  21315 ساله و بیشتر کشور 61جمعیت فعال  6411بهار در فصل  بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران

 هند. دهزار نفر را بیکاران تشکیل می 2232 آن را شاغالن و هزار نفر 29151 نفر بوده است که از این تعداد

 درصد رسیده  4/46 به 6933 زمستاننسبت به فصل  افزایش درصد واحد 1/1 ساله و بیشتر با 61جمعیت  شارکت اقتصادینرخ م

 5/69درصد و در بین زنان  6/13در بین مردان ، درصد 1/44در نقاط روستایی ، درصد 4/41 این شاخص در نقاط شهری .است

 .درصد بوده است

  درصد بوده  3/65 درصد و در بخش کشاورزی 2/99درصد، در بخش صنعت  1/41 خش خدما،ساله و بیشتر در ب 61سهم شاغالن

  .است

  داشته است کاهش درصد واحد 3/1 ،6933زمستان که نسبت به فصل  ده استبودرصد  1/1 ساله و بیشتر 61نرخ بیکاری جمعیت .

 درصد بوده است.  1/61 درصد و در بین زنان 1/5 این شاخص در بین مردان

 این  داشته است. کاهش صددر واحد 2/6 ،6933زمستان به فصل  نسبتکه  بوده استدرصد  1/61ساله  61-91رخ بیکاری جوانان ن

 است. بودهدر صد  5/66نقاط روستایی در و  1/61شاخص در نقاط شهری 
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)هزار نفر(  جنس و مناطق جغرافیایی تفکیکجمعیت برحسب وضع فعالیت اقتصادی به -0-9     

جمعیت فعال جمعیت شاغل  
دوره  

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

1499 65911 4941 63411 29169 1315 21115 1911 26561 25154 6935................  

1499 65141 4926 63319 24254 1349 21224 1293 26321 25615 6931................  

1339 65251 9111 63111 29219 1349 21224 1293 26321 25615 6933................  

  ........ (6)31بهار  25416 22141 1462 21941 5662 24412 63315 4454 65151 1115

  ...... 31تابستان 25141 22241 1411 21191 5666 24516 21992 4463 61611 1141

  ........... 31پاییز  25993 26391 1414 21996 5115 24441 63351 4411 65399 1169

  .... 31زمستان  21224 26431 4599 63116 1149 29491 63161 9321 65441 1313

  ...............33بهار 21411 26151 4932 63124 1444 22319 63659 9531 61336 1356

            ...... 33تابستان

1331 65461 9136 63522 29469 1416 63911 4936 26411 21143   ........... 33 پاییز

1141 65231 9116 63114 29691 1914 63213 4615 26441 21164   ......33زمستان

2121 09219 9299 91119 99292 2631 01639 6919 90292   .....0611بهار  91129
           

 جمعیت بیکار (2)ساله  61-23جمعیت بیکار 
 دوره

ینقاط روستای  کل مرد زن نقاط شهری نقاط روستایی کل مرد زن نقاط شهری 

966 6461 131 6692 6525 114 2515 6166 2211 9216 6935................  

611 6249 161 6161 6192 161 2914 361 6351 2134 6931................  

111 111 111 111 111 411 2113 151 6531 2454 6933................  

  ........ (6)31بهار  2333 2116 391 2459 121 111 111 111 111 111

  .... 31تابستان  2134 6311 311 2421 411 111 111 111 111 111

  ........... 31پاییز  2139 6315 391 2931 434 111 111 111 111 111

  .... 31زمستان  2513 6351 169 2294 114 111 111 111 111 111

  ...............33بهار 2111 6319 112 2199 459 111 111 111 111 111

111 111 111 111 111        .... 33تابستان 

111 111 111 111 111 411 6356 511 6591 2491   .............33پاییز

111 111 111 111 111 113 6313 111 6532 2453   ......33زمستان

111 111 111 111 111 602 0391 221 0299 9919   .....0611بهار 
های کلیدی بازار کار در ، برای بررسی شاخصسال 61بجای  سال 61حداقل سن  6931از بهار های اخیر به دلیل تحوال، اجتمااعی صور، گرفته در زمینه سن ورود به بازارکار در سال (6

 نظر گرفته شده است.
 سال تغییر یافته است. 61-91سال به  61-23شورای اعالی جوانان ریاست جمهوری دامنه سن جوانی از  65/12/6931مورخ  31/ص/243/611براساس مصوبه شماره ( 2

 و سرشماری. مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار -ماخذ
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)درصد(  جنس و مناطق جغرافیایی تفکیکبه و سهم اشتغال ناقص نسبت اشتغال -9-9   

 نسبت اشتغال سهم اشتغال ناقص
 دوره

ینقاط روستای تایینقاط روس کل مرد زن نقاط شهری   کل مرد زن نقاط شهری 

1/64 4/3 1/1 1/62 1/61 2/93 4/94 1/69 6/11 1/91 6935 ...................  

6/69 1/1 1/1 3/61 3/3 1/49 1/91 1/64 5/14 4/93 6931 ...................  

2/69 2/1 2/4 4/61 1/3 1/46 2/91 5/66 3/12 9/95 6933 ...................  

 .........(6)31بهار  1/93 6/11 1/64 9/91 1/44 1/61 3/61 2/1 1/3 1/62

  ..........31تابستان 2/41 1/11 4/64 1/91 2/41 1/1 1/3 1/4 3/5 2/66

  ...............31پاییز  1/93 5/14 1/64 6/91 4/44 1/61 1/66 2/1 9/3 3/69

 .....31زمستان  1/95 1/19 5/62 3/91 1/41 4/61 1/66 3/4 3/1 5/64

 ............... 33بهار 3/91 1/16 2/62 5/91 1/41 3/5 3/1 2/9 1/1 1/66

 .....33تابستان  1/95 1/19 1/66 1/91 6/42 9/3 6/61 1/4 2/1 9/62

 ............33پاییز  1/95 2/19 1/66 4/91 1/46 3/3 3/61 9/4 4/1 1/64

 ...... 33زمستان 3/91 1/12 6/66 1/91 6/41 1/61 3/66 1/4 4/3 3/64

2/09 3/3 9/6 3/01 3/1 2/60 1/92 1/00 1/29  ..... 0611بهار  9/99
های کلیدی بازار کار در ، برای بررسی شاخصسال 61بجای  سال 61حداقل سن  6931از بهار های اخیر ورود به بازارکار در سالبه دلیل تحوال، اجتمااعی صور، گرفته در زمینه سن  (6

 نظر گرفته شده است.
 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ

 

 

 رافیاییتفکیک مناطق جغبه نسبت اشتغال -9-0نمودار 

9-9مبنا: جدول   
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 جنس و مناطق جغرافیاییتفکیک نرخ مشارکت اقتصادی به -9-9 (درصد)

 کل کشور نقاط شهری نقاط روستایی
 دوره

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

9/65 1/11 1/42 5/61 5/19 1/93 6/61 1/14 1/41 6935 ...............................................................................................  

5/61 1/51 9/45 4/61 1/13 1/49 1/65 6/56 6/46 6931 ...............................................................................................  

2/61 4/59 2/44 1/69 2/15 4/41 3/69 5/11 9/46 6933 ...............................................................................................  

  .........................................................................................(6)31بهار  5/44 1/56 1/65 1/49 2/52 1/61 9/41 5/51 2/21

  ......................................................................................31تابستان 3/44 2/52 1/65 1/49 1/51 3/61 4/41 9/55 5/63

  ...........................................................................................31پاییز  9/44 1/56 1/65 2/49 1/13 1/61 5/45 1/11 1/65

  ....................................................................................31زمستان  4/42 4/13 9/61 1/46 1/11 2/61 1/44 1/54 1/61

  .............................................................................................. 33بهار 1/46 3/15 6/64 1/41 4/11 5/69 1/44 1/52 4/61

  ....................................................................................33تابستان  1/46 1/13 6/64 1/41 3/15 1/69 3/44 1/54 5/61

  ...........................................................................................33پاییز  4/46 1/11 6/64 1/41 9/15 5/69 2/44 4/59 9/61

  ..................................................................................... 33زمستان 3/41 1/11 9/69 6/41 2/15 1/69 1/49 6/59 9/64

  ......................................................... 0611بهار  6/60 0/21 9/09 6/61 9/29 1/09 1/66 2/99 9/01
های کلیدی بازار کار در نظر سال، برای بررسی شاخص 61های اخیر در کشورهای مختلف حداقل سن به دلیل تحوال، اجتمااعی صور، گرفته در زمینه سن ورود به بازارکار در سال( 6

 گرفته شده است

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

 
 

 
 
 

 تفکیک جنسنرخ مشارکت اقتصادی به -9-9نمودار 

 
 9-9مبنا: جدول 
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 تفکیک جنسبههای عمده اقتصادی سهم شاغالن بخش -9-6 )درصد(

 دوره کشاورزی صنعت خدما،
 مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن

4/19 1/43 9/11 3/21 2/99 1/92 5/63 2/65 5/65 6935 ...................................................................................................  

9/19 5/43 9/11 3/21 6/99 1/92 1/63 2/65 5/65 6931 ...................................................................................................  

5/11 5/43 9/43 5/21 5/94 9/99 1/41 1/1 4/65 6933 ...................................................................................................  

  ............................................................................................(6)31 بهار 3/61 9/61 1/26 1/96 3/92 3/24 1/43 1/41 9/19

  ..........................................................................................31انتابست 1/63 2/61 1/22 1/92 9/99 5/21 6/43 1/41 5/16

  ...............................................................................................31پاییز  6/65 1/61 1/61 3/92 4/99 4/91 1/11 1/43 1/11

  ....................................................................................... 31زمستان  1/61 1/61 1/61 5/96 1/92 4/21 5/12 5/16 1/15

           .................................................................................................33بهار 

  ........................................................................................33تابستان  1/61 1/61 1/26 4/99 6/91 9/24 6/41 3/41 5/14

  ...............................................................................................33پاییز  5/61 1/61 6/65 9/94 9/91 3/21 1/43 6/41 3/19

  ......................................................................................... 33زمستان 1/61 5/61 2/61 1/99 1/91 1/21 4/11 2/43 2/15

  ............................................................ 0611بهار  3/65 1/65 1/21 2/99 3/94 2/24 1/41 1/45 2/11
های کلیدی بازار کار در سال، برای بررسی شاخص 61ل بجای سا 61حداقل سن  6931های اخیر از بهار ( به دلیل تحوال، اجتمااعی صور، گرفته در زمینه سن ورود به بازارکار در سال6

 نظر گرفته شده است.
 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ

 

 0611بهار های عمده اقتصادی: سهم شاغالن بخش -9-9نمودار 

 
 

 9-6مبنا: جدول 
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 یو مناطق جغرافیای تفکیک جنسنرخ بیکاری به -9-1 (درصد)

 کل کشور نقاط شهری نقاط روستایی
 دوره

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

3/5 3/5 3/5 1/22 2/66 1/69 3/61 4/61 1/62 6935 .............................................................................................................  

1/5 2/5 9/5 1/26 1/3 1/66 1/65 1/3 5/61 6931 .............................................................................................................  

6/1 1/5 2/5 9/61 1/1 4/61 1/61 4/1 1/3 6933 .............................................................................................................  

 ........................................................................................................(6)31 بهار 3/61 9/3 9/65 2/62 6/61 3/21 4/5 9/5 3/5

  ....................................................................................................31تابستان 1/61 1/1 2/61 1/66 4/3 6/22 1/1 2/1 1/5

  .........................................................................................................31پاییز  1/61 3/1 9/65 1/66 1/3 1/26 6/5 1/5 6/5

    ..................................................................................................31زمستان  1/61 2/3 2/65 4/66 4/3 3/63 1/1 1/1 1/1

  ............................................................................................................ 33بهار 1/3 1/3 5/69 5/61 1/3 6/61 9/5 4/5 3/1

  ..................................................................................................33تابستان  1/3 6/1 1/61 1/61 1/1 1/63 9/1 6/1 6/5

  .........................................................................................................33پاییز  4/3 6/1 3/61 2/61 1/1 2/61 2/5 1/1 9/3

  ................................................................................................... 33زمستان 5/3 4/1 1/61 2/61 1/1 3/61 1/1 1/5 2/3

 ................................................................... 0611بهار  3/3 1/9 2/01 2/1 1/9 1/03 6/2 0/2 9/9
های کلیدی بازار کار در ، برای بررسی شاخصسال 61بجای  سال 61حداقل سن  6931از بهار ی اخیر هابه دلیل تحوال، اجتمااعی صور، گرفته در زمینه سن ورود به بازارکار در سال (6

 نظر گرفته شده است.
 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ

 
 

 تفکیک مناطق جغرافیایینرخ بیکاری به -9-6نمودار 

 
 9-1مبنا: جدول 
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 و مناطق جغرافیایی    تفکیک جنسساله به (0) 03-91جمعیت  نرخ بیکاری -9-2 (درصد)  

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

4/65 1/69 1/69 9/91 4/65 1/26 1/96 9/61 1/63 6935 .................................................................. 

4/65 3/66 3/62 1/99 5/61 1/63 5/23 1/64 3/65 6931 .................................................................. 

9/61 1/66 3/62 1/91 3/64 3/65 3/25 6/64 5/61 6933 .................................................................. 

 ................................................................31 بهار 2/61 9/61 1/21 3/63 4/61 1/96 6/69 1/62 1/61

 .......................................................31تابستان  3/65 6/64 1/96 1/63 9/61 9/91 1/66 4/61 5/65

 ..............................................................31پاییز  3/65 5/64 9/23 1/63 1/61 1/99 5/62 1/62 1/61

 .......................................................31زمستان  1/65 3/64 1/23 1/63 1/61 1/96 1/64 1/69 5/61

 ................................................................33بهار  5/61 1/61 9/24 1/61 1/61 1/21 5/62 1/62 9/61

 .......................................................33تابستان  3/61 1/64 4/23 1/61 2/61 3/92 1/66 4/61 5/61

 ..............................................................33پاییز  1/61 1/69 5/21 1/65 2/64 3/91 4/69 3/66 1/21

 ........................................................ 33زمستان 1/61 1/64 1/23 5/65 4/64 1/96 1/64 3/62 1/63

 ...................................... 0611بهار  2/01 1/09 3/99 3/02 9/09 3/91 9/00 6/01 1/09
 سال تغییر یافته است. 61-91سال به  61-23شورای اعالی جوانان ریاست جمهوری دامنه سن جوانی از  65/12/6931مورخ  31/ص/243/611براساس مصوبه شماره  (6

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

 

 

 تفکیک مناطق جغرافیاییساله به 03-91یکاری جمعیت نرخ ب -9-1نمودار 

 
 9-2مبنا: جدول 

 



 

 

 

 

 

3 

 اهی ملیحساب
 تعاریف و مفاهیم

 است. بر واردا، کاالها و خدما، و خالص مالیا، اقتصادی، واردا، هایفعالیتکل  مجموع ستانده :عرضه کل

ستانده به ی طورکل. بهرندیگیقرار م گرانید استفاده و مورد دشدهیتول ،یخدمات ای یدیواحد تول کیدر  هستند که یکاالها و خدمات :دهستان

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

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

 .شودمی ثابت ثبت سرمایه مصرف اعنوانبه که ثابت هایدارایی

 ه، ارزش اضافی ایجادشده در جریان تولید است.افزودارزش :افزودهارزش

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

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

 ایم.ها را به قیمت ثابت نشان دادهی دوره مرجع یا پایه بیان کنیم در این صور، آنهامتیق برحسبهای ملی را هرگاه اجزاء حساب :قیمت ثابت

 ایم.ها را به قیمت جاری نشان دادهیم در این صور، آنفعلی، بیان کن شدهگزارشهای ملی را به قیمت دوره هرگاه اجزاء حساب :قیمت جاری

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

 ای است.واسطهمجموع تقاضای نهایی و تقاضای  :تقاضای کل
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مجموع مصرف نهایی خانوارها، مصرف نهایی موسسا، غیر انتفااعی در خدمت خانوارها، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه  :نهاییتقاضای 

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

منظور به ،خصوصی در خدمت خانوارها یرانتفااعیغ موسسا،ا و خدماتی که خانوارها و ارزش کااله :های مصرفی نهایی خصوصیههزین

مصرفی خصوصی  یهانهیها منجر به تولید کاالها و خدما، دیگر نگردد. هزنمایند و استفاده از آنارضاء نیازهای فردی یا جمعی مصرف می

 .خصوصی در خدمت خانوارها است یانتفااع ریغ سسا،موهای مصرفی و هزینه مصرفی خانوارهای کشور هایشامل هزینه

برابر است با پرداخت واحدهای دولتی بابت جبران خدما، کارکنان و خرید )یا تحصیل( کاالها و خدما،  :های مصرفی نهایی دولتیههزین

اعالوه استهالک اقتصادی به ،موسسااداری منهای فروش کاالها و خدما، تولیدشده توسط واحدهای دولتی به بخش خصوصی و  یمصرف شدن

 .های ثابتسرمایه

 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

 آید.یخدما، به دست م کاالها و از تفاو، کل صادرا، و واردا، ،خدما، خالص صادرا، کاالها و کاالها و خدمات: خالص صادرات

موجود  یهاشده بر کاال وارد عا،یشده از انبار و ضاخارج یارزش کل کاالها یشده به انبار منها وارد یارزش کل کاالها :رموجودی انباتغییر 

 ی است.در انبار، در طول دوره حسابدار

متناسب در مقدار مجمواعه مشخصی از کاالها و خدما، بین دو دوره زمانی  شاخصی است که نشان دهنده میانگین تغییرا، :شاخص مقدار

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

 شود.کردن میانگین درصد تغییرا، مقادیر در مقایسه با دوره زمانی پایه در نظر گرفته می

 تگزیده اطالعا

  و محصول  های اقتصادی، محصول ناخالص داخلیافزوده رشته فعالیتجمع ارزش  6411بهار براساس محاسبا، ملی مرکز آمار ایران، در فصل

ریال بوده است. در این فصل سهم  میلیارد 64151653 و65115312، 65111333های جاری( به ترتیب ناخالص داخلی بدون نفت )به قیمت

درصد بوده  9/49و 5/1، 1/43 های جاری به ترتیب، کشاورزی و خدما، از محصول ناخالص داخلی به قیمتصنایع و معادن گروهارزش افزوده 

 است.

 در  (6931ثابت سال  هایهای اقتصادی، محصول ناخالص داخلی و محصول ناخالص داخلی بدون نفت )به قیمتافزوده رشته فعالیت ارزش جمع

میلیارد ریال بوده است که رشد آنها نسبت به مد، مشابه سال قبل به ترتیب  6111111و 6555211، 6552119به ترتیب  6411فصل بهار 

 درصد بوده است. 1/4و  1/5، 5/5
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های فعالیت
 مالی و بیمه

حمل و نقل، 
انبارداری، 

پست، 
اطالاعا، و 
 ارتباطا،

اعمده و 
فروشی، خرده

های فعالیت
خدماتی مربوط 

و  به تأمین جا
 غذا

 ساختمان
آب،  تامین

برق و گاز 
 طبیعی

 صنعت

 معدن

 دوره کشاورزی ماهیگیری
 سایر معادن

استخراج 
نفت و گاز 

 طبیعی

121911 6351591 9261261 315111 6511234 9119354 211119 4111334 649121 2112511 6935..................  

321915 2131414 4941116 6429991 2513151 1421425 461111 1619959 611315 2511216 6931..................  

2111111 9133255 1169526 2126651 9119219 3911311 541411 1165194 213212 9112111 6933..................  

  ............... 31بهار  193121 21916 6941441 31214 6945111 119111 964143 6111121 131241 611456

  .........31تابستان 362111 63113 6961213 33111 6911151 521912 936566 6619419 111131 291133

  ............. 31پاییز  111411 11151 6919611 611231 6913111 513119 961136 6153361 514246 222194

 31زمستان 463442 12353 6263193 613126 6419555 143121 931111 6141119 525911 211419

  .................33بهار 111443 23151 113111 625191 6492933 115142 466113 6113113 522429 461545

  .........33تابستان 6634611 21361 6416411 652144 2122312 159151 141151 6114316 326224 191124

  ............. 33پاییز  6964494 612294 6312211 261651 2193165 323151 111511 6191356 6151952 129365

 . 99زمستان 561115 666115 2114236 296213 9954111 6652214 165141 2219511 6611211 194631

  .....0611بهار  0119926 16119 9100939 999196 9169906 0991001 310929 9139610 0993269 111121
 

محصول ناخالص داخلی به 
بازار قیمت خالص  

 بر مالیا،
 واردا،

جمع 
 افزودهارزش
 هاعالیترشته ف

سایر خدما، 
اعمومی، 

اجتمااعی، 
 شخصی و خانگی

اداره و امور اعمومی و خدما، شهری، 
 های مربوط به سالمتآموزش، فعالیت

 انسان و مددکاری اجتمااعی

مستغال، کرایه و 
خدما، کسب و کار و 

 دامپزشکی
 دوره

 با نفت بدون نفت

26221561 21123562 619112 21141261 631154 2511919 9691113 6935..................  

23156191 94211113 631141 94111314 299226 9429356 4255121 6931..................  

49435651 11964261 263115 11134129 613622 4996269 1114114 6933..................  

  ............... 31بهار  6111953 115221 14165 1611961 92961 1632196 1145631

  .........31تابستان 6111112 111431 14216 1151233 94112 1361116 5131169

  ............. 31پاییز  6162113 115263 11313 1111192 92665 1132511 5213141

 ..31زمستان 6219433 114121 11464 1413565 33661 1111121 5993211

  ..............33بهار 6211432 6166921 23113 1916696 99942 1464459 5511429

  ......33ابستانت 6415161 6111314 91111 66112111 41159 66132159 61436215

  .......... 33پاییز  6419111 6153425 41121 69161121 46965 69115941 66511115

  ......33زمستان 6161411 6659111 11699 61244114 614111 61943563 69431421

 .....0611بهار  0390916 0213906 16339 09113111 93129 09139129 06192091

  های اقتصادی.مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ

 
 
  

 ی های جارهای اقتصادی به قیمترشته فعالیت افزودهارزش -9-0 (میلیارد ریال) 
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 ی   ارجهای های اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمترشته فعالیت افزودهسهم ارزش -9-9 (درصد) 

های فعالیت
 مالی و بیمه

حمل و 
نقل، 

انبارداری، 
پست، 

اطالاعا، و 
 ارتباطا،

اعمده و 
فروشی، خرده

های فعالیت
خدماتی مربوط به 

 اتأمین جا و غذ

 ساختمان
آب،  تامین

برق و گاز 
 طبیعی

 صنعت

 معدن

سایر  دوره کشاورزی ماهیگیری
 معادن

استخراج نفت و 
 گاز طبیعی

2/4 5/5 62/4 9/5 1/1 61/1 6/6 65/1 1/1 5/3 6935 .................... 

2/5 5/3 62/5 4/2 1/6 61/1 6/2 61/6 1/1 1/6 6931 .................... 

4/1 5/5 69/6 1/1 5/6 61/1 6/1 69/1 1/1 5/5 6933 .................... 

 ..................31بهار  5/1 1/9 61/4 6/2 61/4 1/9 9/1 62/3 5/9 2/9

 ........... 31تابستان 61/2 1/2 64/1 6/6 61/9 1/2 4/4 62/3 5/1 2/5

 ................31پاییز  3/4 1/5 61/2 6/2 61/2 1/9 9/5 62/1 1/2 2/1

 ..........31زمستان  4/3 1/5 64/2 6/9 61/4 5/1 4/5 62/2 1/1 9/9

 ................... 33بهار 5/1 1/9 5/1 6/1 65/1 5/2 4/3 62/5 1/1 1/1

 ..........33تابستان  61/1 1/2 66/1 6/4 65/1 5/9 1/4 62/5 5/5 4/1

 ................33پاییز  3/1 1/5 69/3 6/1 61/1 1/1 4/1 69/4 5/3 9/1

 ........... 33زمستان 4/4 1/5 65/1 6/4 21/1 5/2 1/1 69/1 5/2 9/9

  ....... 0611بهار  2/6 1/9 09/2 0/1 09/9 3/1 1/1 09/9 9/1 9/1
 

محصول ناخالص داخلی به 
 بازار قیمت

بر  خالص مالیا،
 واردا،

 افزودهجمع ارزش
 هارشته فعالیت

سایر خدما، 
اعمومی، 

اجتمااعی، 
شخصی و 

 خانگی

اداره و امور اعمومی و 
خدما، شهری، آموزش، 

های مربوط به فعالیت
انسان و سالمت 

 مددکاری اجتمااعی

مستغال، کرایه و 
خدما، کسب و کار و 

 دامپزشکی
 دوره

 با نفت بدون نفت

12/2 611/1 1/5 33/9 1/1 61/1 62/6 6935 .................... 

14/3 611/1 1/1 33/4 1/5 61/1 62/1 6931 .................... 

11/1 611/1 1/4 33/1 1/9 1/1 66/5 6933 .................... 

 ..................31بهار  62/9 3/3 1/5 33/1 1/4 611/1 19/1

 ..........31تابستان  66/3 3/5 1/5 33/1 1/4 611/1 11/2

 ................31پاییز  66/1 61/6 1/5 33/1 1/4 611/1 14/1

 ..........31زمستان  64/6 61/9 1/1 31/1 6/2 611/1 11/1

 ................... 33بهار 64/9 62/1 1/4 33/1 1/4 611/1 32/2

 ........... 33تابستان 62/9 3/1 1/9 33/5 1/9 611/1 11/2

 ................33پاییز  61/9 5/3 1/9 33/5 1/9 611/1 11/6

 ........... 33زمستان 66/6 5/2 1/4 33/4 1/1 611/1 12/1

  ....... 0611بهار  01/9 1/9 1/9 11/3 1/9 011/1 39/6

 های اقتصادی. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ
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(میلیارد ریال)  های جاریتفکیک اجزای هزینه نهائی به قیمتمحصول ناخالص داخلی کشور به -9-9 

  ناخالص  محصول
 داخلی
بازار( )به قیمت  

تغییر موجودی 
 انبار و اشتباها،

 آماری

واردا، کاالها 
 و خدما،

 صادرا، کاالها
 و خدما،

خالص صادرا، 
 کاالها و خدما،

تشکیل سرمایه ثابت 
 ناخالص

های مصرفیهزینه  
 دوره

آال،ماشین ساختمان یخصوص دولتی   

21123562 4611616 2141295 1351111 9491961 2665211 2325155 2945119 61141119 6935..................  

94211113 1311152 2141519 5166623 4451911 9664114 4214311 2361341 69111242 6931..................  

11964261 5121115 2159514 61161512 1442391 1161323 5151414 4142116 61261411 6933..................  

  ............... 31بهار  9151111 523591 334149 113133 6944112 6351111 192969 6911121 1632196

  .........31تابستان 9491159 523591 6111119 115251 343611 6161393 116514 6112331 1361116

  ............. 31پاییز  9946624 523591 6111241 135959 6965115 6393515 122131 6441116 1132511

1111121 6234219 124151 9113641   ....... 31زمستان  9141111 523591 6611121 151911 111332 

  .................33بهار 9112246 6161569 6236145 311441 141191 6254661 421111 566935 1464459

  .........33تابستان 4216611 6161569 6145192 6412211 6916143 6194911 452191 2213612 66132159

69115941 6951633 165111 9153661 9912121 4242456   ............. 33پاییز  4161112 6161569 6154111 

  .........33زمستان 1111411 6161569 2916133 6513319 2156121 9123132 111111 2143143 61943563

 0611بهار  1216193 0260091 9999929 0326111 9091011 9993112 163110 0199993 09139129

 های اقتصادی.مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ
  

(درصد)   های جاریسهم اجزای هزینه نهایی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت -6-9 

محصول ناخالص 
 داخلی 
بازار( )به قیمت  

 تغییر موجودی
انبار و 

اشتباها، 
 آماری

واردا، کاالها 
 و خدما،

صادرا، کاالها 
 و خدما،

خالص صادرا، 
 کاالها و خدما،

 تشکیل سرمایه ثابت
 ناخالص

های مصرفیهزینه  
 دوره

آال،ماشین ساختمان  خصوصی دولتی 

611/1 61/6 3/3 29/6 69/9 1/2 66/9 3/6 42/1 6935..................  

611/1 65/1 5/4 21/1 69/6 3/6 62/1 1/1 93/4 6931..................  

611/1 64/1 4/6 21/3 61/1 66/1 64/6 1/1 91/2 6933..................  

  ............... 31بهار  95/1 1/3 62/6 1/4 61/4 24/6 5/5 61/1 611/1

  .........31تابستان 91/1 1/2 66/1 3/1 61/5 61/6 5/4 26/6 611/1

  ............. 31پاییز  91/3 1/1 62/9 1/6 61/9 22/1 5/2 61/3 611/1

  ....... 31زمستان  42/1 1/1 69/1 61/2 61/1 65/9 5/9 61/6 611/1

  .................33بهار 49/4 62/1 61/4 61/5 61/6 61/6 1/6 1/1 611/1

  .........33تابستان 91/1 1/1 69/1 66/1 66/1 61/4 4/1 63/2 611/1

  ............. 33پاییز  99/1 5/4 69/5 61/4 24/1 21/4 9/1 61/6 611/1

  .........33زمستان 94/5 1/2 64/4 61/3 65/1 26/1 4/1 61/2 611/1

 .......0611بهار  99/0 1/2 02/9 01/1 03/2 90/3 9/9 00/2 011/1

 اقتصاد. هایار ایران، دفتر حسابمرکز آم -ماخذ
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 0611بهار های جاری: های اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمتسهم ارزش افزوده رشته فعالیت -9-0نمودار 

 
 

 
 9-9مبنا: جدول 

 

 

 های جاریسهم اجزای هزینه نهایی از محصول ناخالص داخلی به قیمت -9-9نمودار 

 
9-6مبنا: جدول   
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  0911های ثابت سال های اقتصادی به قیمترشته فعالیت دهافزوارزش -9-1 (میلیارد ریال) 

های فعالیت
 مالی و بیمه

حمل و نقل، 
انبارداری، 

پست، 
اطالاعا، و 
 ارتباطا،

اعمده و 
فروشی، خرده

های فعالیت
خدماتی مربوط 
به تأمین جا و 

 غذا

 ساختمان
آب،  تامین

برق و گاز 
 طبیعی

 صنعت

 معدن

 دوره کشاورزی ماهیگیری

استخراج نفت  سایر معادن
 و گاز طبیعی

939319 199213 165112 252144 141934 361191 612513 6933516 61593 491193 6935 ........................  

413916 191111 511296 215641 111611 312691 611112 313431 65511 443596 6931 ........................  

422145 142136 512124 911231 131265 361125 616191 311154 21134 419453 6933 ........................  

  ......................31بهار  34541 2196 241629 21194 222113 696445 13131 636413 615216 31611

  ...............31تابستان 641366 2166 221419 21261 221491 691616 53543 215161 616113 616111

  ..................... 31پاییز 699126 1143 291943 21256 226211 643512 12424 634539 616431 614253

  .............31زمستان  52114 5113 215151 21111 292319 614191 51111 611391 611991 611943
  ....................... 33بهار 34161 2311 261411 21613 263112 694613 11419 651553 612152 613121

  ...............33تابستان 612565 2295 299112 21559 221111 645911 14111 639114 616351 31111

  ..................... 33پاییز 641655 1122 246119 21151 223411 612921 15541 631161 611611 611123

  .............. 33زمستان 51356 1491 251516 24321 249111 616911 11122 632591 613133 661399

  .......... 0611بهار  31169 9911 923911 91099 990129 062996 99999 036961 021619 011199
           

اخلی به محصول ناخالص د
 بازار قیمت

 خالص مالیا،
 بر واردا، 

 جمع ارزش
 رشته افزوده

 هافعالیت

سایر خدما، اعمومی، 
اجتمااعی، شخصی و 

 خانگی

اداره و امور اعمومی و 
خدما، شهری، آموزش، 

های مربوط به فعالیت
سالمت انسان و مددکاری 

 تمااعیاج

مستغال، کرایه و 
خدما، کسب و کار و 

 دامپزشکی
 دوره

 با نفت بدون نفت

1112395 5412565 12144 5423159 12111 149259 336421 6935............................ 

1614564 5164213 91191 1351159 11166 121319 6121592 6931............................ 

1629191 5119362 91113 5119619 25291 161133 6129539 6933............................ 

 ......................... 31بهار  219291 212594 64324 6521261 1316 6521661 6453334

 ...................31تابستان 219242 213163 61311 6535151 1996 6119411 6155311

 ....................... 31پاییز  241611 211143 64132 6543511 1131 6511111 6121913

 ................. 31زمستان  212133 215112 62123 6511164 21469 6523125 6126415

 ...........................33بهار 241162 211111 1121 6141429 1191 6112211 6446112

 ...................33تابستان 211119 219555 1146 6531161 1214 6119111 6151541

  ............... 33پاییز  249195 212991 1151 6556232 4216 6551159 6199313

  ...........33زمستان 211136 266121 1119 6191152 61411 6112211 6151151

  ........0611بهار  912291 909096 2131 0999319 6963 0999911 0113312

 های اقتصادی. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ
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  0911های ثابت سال های اقتصادی به قیمترشته فعالیت افزودهرشد ارزش -9-2 )درصد( 

های فعالیت
 مالی و بیمه

حمل و نقل، 
انبارداری، 

پست، اطالاعا، 
 و ارتباطا،

اعمده و 
فروشی، خرده

های فعالیت
خدماتی مربوط 
 به تأمین جا و غذا

 ساختمان
آب،  تامین

برق و گاز 
 طبیعی

 صنعت

 معدن

سایر  دوره کشاورزی ماهیگیری
 معادن

 استخراج نفت
 و گاز طبیعی

3/5 6/4 -2/3 -1/1 -4/1 -1/2 6/6 -64/6 2/4 -9/5 6935 .................  

9/3 1/3 -4/1 1/1 4/1 -6/1 -2/6 -91/1 -1/1 9/2 6931 .................  

9/9 1/1 -9/1 1/9 1/6 6/1 6/1 1/1 69/1 9/6 6933 .................  

  .............. 31بهار  4/3 1/1- 46/2- 2/1- 4/1- 6/3 1/3 1/1- 6/9 9/5

  .........31تابستان 1/5 9/5- 41/3- 9/9- 9/5- 9/1 1/3 1/6- 1/1 1/1

  .............31پاییز  6/6- 1/3- 61/4- 6/1- 1/3- 24/6 66/3 2/3- 9/9 66/1

  ...... 31زمستان  2/2 4/1- 21/3- 6/6- 2/6 1/2- 9/9- 4/1- 6/1- 1/3

  ................ 33بهار 1/6- 61/4 64/1- 1/1 6/2- 2/6 2/1- 1/2- 2/1- 66/3

  .........33تابستان 2/1 66/2 9/4 2/2 1/1 69/9 1/4 1/4- 1/2 1/4-

  .............33پاییز  1/1 65/1 4/3 6/1 9/5 6/5 1/1 2/2- 2/6- 2/4

  .........33زمستان 4/5 62/9 92/1 1/1- 4/9 4/2 69/2 9/6 5/2 1/9

  ......0611بهار  6/1- 01/9 99/1 1/0- 1/1 1/1 09/1 6/1 3/9 6/9-
           

محصول ناخالص داخلی 
بر  خالص مالیا، بازار به قیمت

 واردا،

جمع 
 افزودهارزش
 هافعالیترشته

، سایر خدما، اعمومی
اجتمااعی، شخصی و 

 خانگی

اداره و امور اعمومی و خدما، 
های شهری، آموزش، فعالیت

مربوط به سالمت انسان و 
 مددکاری اجتمااعی

مستغال، کرایه و 
 خدما، کسب و کار 

 و دامپزشکی
 دوره

 با نفت بدون نفت

-2/1 -4/3 - -4/1 9/5 -9/1 9/9 6935 ..............  

1/4 -1/9 - -1/6 -1/2 -6/3 9/1 6931 ..............  

1/9 6/1  6/6 -19/5 -6/1 -1/1 6933 ..............  

  ........... 31بهار  1/4 2/6- 6/6- 1/3- - 3/4- 1/4-

  ....31تابستان 4/1 1/1- 1/1- 3/1- - 3/1- 1/6

  ......... 31پاییز  6/2- 6/9- 6/5- 1/9- - 1/9- 2/4

  ..31زمستان  1/2 9/1- 66/9- 1/1- - 4/1- 1/5-

  .............33بهار 1/1- 1/3- 12/9- 4/9- - 4/9- 2/1-

  ....33تابستان 1/3 2/3- 11/3- 1/6 - 1/1 1/1-

1/1 6/6 -   ...........33پاییز 6/1 2/2- 11/3- 6/2 

9/1 5/6 -   ... 33زمستان 2/1 2/1 91/1- 5/1 

  ....0611بهار  6/6 1/2 96/0 9/9  9/2 6/2
 های اقتصادی. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ
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 0911های ثابت سالفکیک اجزای هزینه نهائی به قیمتتمحصول ناخالص داخلی کشور به -9-9 (میلیارد ریال) 

محصول ناخالص 
 داخل

بازار( )به قیمت   

تغییر موجودی 
انبار و اشتباها، 

 آماری

واردا، کاالها 
 و خدما،

صادرا، کاالها 
 و خدما،

خالص 
صادرا، 
کاالها و 
 خدما،

 تشکیل سرمایه ثابت
 ناخالص

های مصرفیهزینه  
 دوره

آال،ماشین ساختمان  خصوصی دولتی 

5412565 -921221 243141 6136111 6442166 111251 125146 6419992 9415114 6935 .....................  

5164213 -699949 645161 6216361 6614311 193391 119411 6493251 9211141 6931 .....................  

5119362 91965 21141 114151 555191 111911 151231 6111992 9999515 6933 .....................  

  .................. 31بهار  111146 913161 651934 611111 913126 462415 12391 692211- 6521661

  .............31تابستان 141333 913161 611116 655595 216519 961351 91631 23353- 6119411

  .................31پاییز  519241 913161 611912 693161 219121 969345 91326 22214 6511111

  .......... 31زمستان  144611 913161 651111 615659 611156 211194 25319 1145 6523125

  .................... 33بهار 112141 931119 611145 612161 611163 612366 61932 23511- 6112211

  .............33تابستان 196111 931119 614465 615942 612413 611511 9241 42141 6119111

  .................33پاییز  551695 931119 651114 611331 242152 241614 9412 95195 6551159

 ..........33زمستان 326561 931119 651616 613126 611611 613313 9526 61461- 6112211

  ......0611بهار  323393 609611 099211 099963 039919 011239 9691 99991- 0999911

 های اقتصادی.ر ایران، دفتر حسابمرکز آما -ماخذ

 

 

 

 0911های ثابت سال نهائی به قیمت هزینه داخلی کشور و اجزای رشد محصول ناخالص -9-3 (درصد)          

محصول ناخالص 
 داخلی

بازار( )به قیمت   

و  تغییر موجودی انبار
 اشتباها، آماری

واردا، کاالها 
 و خدما،

صادرا، کاالها 
 و خدما،

خالص صادرا، 
 کاالها و خدما،

ت تشکیل سرمایه ثاب
 ناخالص

فیهای مصرهزینه  
 دوره

آال،ماشین ساختمان  خصوصی دولتی 

-4/3 -421/1 -45/4 -5/4 1/1 -6/3 -64/2 64/1 -2/1 6935 ...................  
-1/9 -13/1 -46/1 -21/1 -29/4 1/1 -65/4 -6/1 -1/4 6931 ...................  
6/1 -621/1 -16/5 -91/5 -23/1 1/9 -6/1 3/1 6/1 6933 ...................  

  ................ 31بهار  3/1- 6/1- 23/2- 5/1 66/4- 65/9- 42/3- 64/1- 3/4-
  .........31تابستان 4/6- 6/1- 61/3- 1/3 91/6- 91/9- 44/5- 99/6- 3/1-
  .............. 31پاییز  4/1- 6/1- 62/3- 66/1 6/3- 5/1- 93/2- 612/4- 1/9-

  .......31زمستان  9/1- 6/1- 1/6- 9/1- 42/1- 46/4- 99/1- 611/5- 4/1-
  ..................33بهار 1/1- 3/1 1/1- 2/2- 19/5- 11/5- 13/1- 55/1- 4/9-
  ....... 33تابستان  6/5- 3/1 2/2- 1/4 91/2- 46/4- 31/1- 242/2- 1/1
  .............. 33پاییز  1/5- 3/1 6/1 1/1 64/9- 26/1- 11/5- 51/1 6/6
  ........ 33زمستان 3/2 3/1 2/5 69/4 9/6 1/3- 11/5- 996/1- 5/6

 ....... 0611بهار  3/9 6/2 6/0 09/1 09/6 6/9 93/3- 91/9 9/2
 های اقتصادی. ایران، دفتر حسابمرکز آمار  -ماخذ
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 0911های ثابت سال های اقتصادی به قیمترشد ارزش افزوده رشته فعالیت -9-9نمودار 

 9-2مبنا: جدول 

 

 0911های ثابت سال رشد اجزای هزینه نهایی به قیمت -9-6نمودار 

 
 

 9-3مبنا: جدول 
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 (0911=011منتخب ) یاقتصاد هاییترشته فعال یدشاخص مقدار تول -1-9

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

6935 ...............................................................  619/2 36/9 35/1 

6931 ...............................................................  611/1 13/1 31/5 

6933 ...............................................................  661/1 36/9 31/1 

 31/6 11/4 11/9  .............................................................31 بهار

 31/1 13/1 644/3  ....................................................31تابستان 

 31/2 11/1 691/1  ...........................................................31پاییز 

 31/4 32/1 19/1  ....................................................31زمستان 

 31/1 15/4 11/1  .............................................................. 33بهار

 31/6 31/1 643/2  ................................................... *33تابستان

 35/5 36/2 695/1  ...........................................................33پاییز 

 34/1 31/1 11/3  ..................................................... 33زمستان

 11/2 19/9 39/1  ...................................*0611بهار 

 های اقتصادی. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ

 

                                          )درصد(                                (0911=011ل قبل )ره مشابه سامنتخب نسبت به دو یاقتصاد هاییترشته فعال یدرشد شاخص مقدار تول -01-9

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

6935 ...............................................................  -2/1 -1/1 1/1 

6931 ...............................................................  9/1 -6/1 -2/6 

6933 ...............................................................  9/1 6/1 6/1 

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

 9/9- 9/5- 5/6  ....................................................31تابستان 

 6/2- 1/1- 6/6-  ...........................................................31پاییز 

 1/5- 2/4 9/6  ....................................................31زمستان 

 1/5 6/6- 1/2  .............................................................. 33بهار

 2/2 1/1 2/3  ....................................................33تابستان 

 6/1 9/5 1/4  ...........................................................33پاییز 

 1/1- 4/9 1/4  ..................................................... 33زمستان

 1/9- 1/1 2/0-  ...................................*0611بهار 

 های اقتصادی. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ
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 د بخش کشاورزی و رشد آن نسبت به دوره مشابه سال قبلشاخص مقدارتولی -9-1نمودار 

 
 

 تولید بخش صنعت و رشد آن نسبت به دوره مشابه سال قبل شاخص مقدار -9-2نمودار 

 

 جز استخراج نفت و گاز طبیعی( و رشد آن نسبت به دوره مشابه سال قبلتولید بخش معدن )به شاخص مقدار -9-9نمودار 

 
9-01و  9-1ول امبنا: جد



 

 

4 

اهروند قیمت  
 تعاریف و مفاهیم

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

تواند از طریق مبادله در بازار، از ها میرد و مالکیت آنها تقاضا و امکان ایجاد حق مالکیت، وجود دااشیایی فیزیکی هستند که برای آن کاالها:

 یـک واحـد نهـادی بـه واحد نهـادی دیگر منتقل شود.

یرد. خدما، دارای موجودیت مستقلی نیستند که امکان گها بر اساس سفارش انجام میهای ناهمگنی هستند که تولید آنستانده خدمات:

 گیرد.میزمان صور، ها جدا نیست و این دو فرایند همفروش خدما، از تولید آن و ته باشد. خریدها وجود داشایجاد حق مالکیت بر آن

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

 رسند.انتفااعی در خدمت خانوارها یا واحدهای دولتی به مصرف نهایی می یرغ موسسا،

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

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

 است. 611شود و اعدد شاخص در آن سال برابر سال معین و ثابتی است که درصد تغییرا، شاخص، نسبت به آن سنجیده می :سال پایه

 گـروه ده را به جامعه و سپس مرتب مصـرفـی هزینه کـاالهــا و خـدمـا، زانمی را بر اساس کنندهمصرف جامعه هـزینه :ایهزینه دهـک

 نامند.می دهک را یک کند که هر قسمتمـی تقسیـم مسـاوی
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های دولتـی و غیـر دولتـی صـرف نارزش ریالی کاالها و یا خدماتی است که توسط خانوار برای خود، خانوارهای دیگر، سـازما: خانوار هزینه

انداز، وام، بازپرداخت وام و پرداخت برای سایر معامال، مالی در هزینه خانوار منظور شود و شامل دو دسته مصرفی و غیر مصرفی است. پسمی

 شود.نمی

 کند. این قیمت، مالیا،ش یک واحد از کاال یا خدمت تولیدشده از خریدار دریافت میمبلغی که تولیدکننده به ازای فرو :تولیدکننده قیمت

طور مجـزا فـاکتور و نقلی که بـههای بیمه و حمل کنندگان و همچنین هزینهفروشی اعرضهفروشی یا خردهسود ناخالص اعمده ،افزودهبر ارزش

قابل کسر بـر  اعالوه هر نوع مالیا، غیردیگر قیمت تولیدکننده برای محصول اعبار، است از قیمت پایه به اعبار،گیرد. بهبرنمی اند را درشده

 شود.شود منهای هر نوع یارانه که توسط تولیدکننده بر محصوال، دریافت میمیمحصوال، که توسط تولیدکننده پرداخت 

های مختلـف اقتصـادی ماننـد کشـاورزی، مـاهیگیری، ها را از دیدگاه تولیدکننده، در بخشروند تغییرا، قیمت :شاخص بهای تولیدکننده

 دهد.صنعت، معدن و خدما، نشان می

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

 است.

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

 گزیده اطالعات
  دهـد را نشـان مـی 2/961رقـم ( 6931شاخص قیمت کاالها و خدما، مصرفی کل کشور )بـر مبنـای سـال  ،6411بهار در فصل

درصـد بـوده  1/49ص مشابه قبل برای این شـاخ چهار فصلنسبت به  6411بهار منتهی به  چهار فصل که درصد تغییرا،طوریبه

 است. رصد بودهد 1/41 صد و برای خانوارهای روستاییرد 1/42 برای خانوارهای شهری است. همچنین در این فصل نرخ تورم

 ب بـه ترتیـ برای خانوارهای کل کشور «خوراکی و خدما، کاالهای غیر»و « ها و دخانیا،ها، آشامیدنیخوراکی»های گروه نرخ تورم

 درصد بوده است. 3/91و 1/16

  که درصد تغییرا،طوریبهدهد می را نشان 4/463 ( رقم6931شاخص کل قیمت تولیدکننده )بر مبنای سال ، 6411در فصل بهار 

درصد  9/662 با معدن درصد بوده است. در این فصل گروه 4/11مد، مشابه در سال قبل نسبت به  6411بهار منتهی به  چهار فصل

 است. را داشته باالترین نرخ تورم

  برای  وهزار ریال  56521کل کشور برابر با نقاط شهری  مربع زیربنای مسکونی در فروش یک متر توسط قیمتم 6933در تابستان

 4/666و  1/31هزار ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیـب  215113برابر  6933 شهر تهران در فصل پاییز

وه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متـر مربـع زیربنـای اعالماهانه به همچنین متوسط مبلغ اجاره درصد رشد داشته است.

 122611برابـر  6933در فصل پاییز و شهر تهران ریال  634651برابر  6933 تابستانفصل در  ل کشورک نقاط شهریمسکونی در

 درصد رشد داشته است. 3/41 و 1/49ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 
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 (  0911=011های اصلی و مناطق جغرافیایی )تفکیک گروهبه کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت -0-6

کل کشور شهری روستایی  

 دوره
کاالهای 

غیر 
خوراکی و 

 خدما،

ها، خوراکی
ها و آشامیدنی

 دخانیا،
 کل

کاالهای 
غیر 

خوراکی و 
 خدما،

ها، کیخورا
ا هآشامیدنی

 و دخانیا،
 کل

کاالهای 
غیر 

خوراکی و 
 خدما،

ها، خوراکی
ا هآشامیدنی

 و دخانیا،
 کل

2/691 4/619 4/693 1/691 4/611 3/691 5/691 1/611 9/695 6935 ................................................................ 

         6931 ................................................................ 

6/291 2/911 1/219 1/296 1/915 1/211 6/292 2/915 1/212 6933 ................................................................ 

 ..............................................................31 بهار 6/659 4/261 6/611 1/656 5/261 6/611 5/616 5/261 4/611

 .......................................................31تابستان 5/611 5/261 1/611 1/653 3/263 2/611 3/611 2/264 1/613

 ............................................................31پاییز  1/611 1/263 1/655 1/611 1/221 9/655 1/639 1/261 2/653

 .....................................................31زمستان  1/635 3/225 1/611 1/631 1/221 2/611 9/219 9/221 3/611

 ............................................................... 33بهار 1/213 1/241 6/631 9/211 1/241 5/631 2/265 2/241 3/631

 .......................................................33تابستان 1/291 1/251 6/226 1/294 2/251 1/226 1/242 9/254 6/222

 ............................................................33پاییز  4/252 4/992 3/243 2/251 1/999 2/243 4/214 9/991 2/214

 ...................................................... 33زمستان 2/232 1/954 9/216 6/213 1/951 6/211 1/913 1/956 2/213

  .................................... 0611بهار  9/901 1/913 9/999 9/912 0/611 1/991 3/991 1/919 1/933

  ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
 

  

 های اصلی و مناطق جغرافیاییتفکیک گروهبه کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت درصد تغییرات -6-9 )درصد(
 کل کشور شهری روستایی

 دوره
کاالهای 

غیر 
خوراکی و 

 خدما،

ها، خوراکی
ا هآشامیدنی

 و دخانیا،
 کل

کاالهای 
غیر 

خوراکی و 
 خدما،

ها، خوراکی
ا هآشامیدنی

 و دخانیا،
 کل

کاالهای 
غیر 

خوراکی و 
 خدما،

ها، خوراکی
ا هآشامیدنی

 و دخانیا،
 کل

1/26 9/95 6/21 1/22 4/91 1/21 4/22 2/91 3/21 6935 ................................................................ 

1/99 2/42 9/95 6/96 5/42 4/94 4/96 1/42 1/94 6931 ................................................................ 

1/91 3/93 5/95 6/91 5/91 2/91 2/91 1/93 4/91 6933 ................................................................ 

 ..............................................................31 بهار 1/95 4/11 6/91 3/91 1/11 1/91 1/46 1/11 1/91

 .......................................................31تابستان 5/42 1/19 4/94 3/46 5/19 6/94 4/45 5/12 1/91

 ............................................................31پاییز  1/41 5/11 4/99 9/93 3/11 6/99 1/49 1/14 1/91

 .....................................................31زمستان  1/94 1/42 4/96 4/94 5/42 6/96 9/95 2/42 1/99

 ............................................................... 33بهار 1/25 1/25 2/21 5/25 6/25 1/21 2/21 1/21 1/23

 .......................................................33تابستان 1/21 1/26 2/21 6/21 4/26 6/21 4/21 3/26 9/21

 ............................................................33پاییز  1/91 5/25 3/96 1/91 4/25 3/96 1/91 5/21 1/92

 ...................................................... 33زمستان 4/91 1/93 2/91 2/91 5/91 6/91 5/91 3/93 1/91

  .................................... 0611بهار  1/69 2/10 1/93 1/69 1/10 9/93 2/61 1/19 1/61

  ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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 (  0911=011) یاصل یهاخانوار و گروه ایینههز یهادهک یکتفکبه یکاالها و خدمات مصرف یمتشاخص ق -9-6

 دوره

 دهک پنجم دهک چهارم دهک سوم دهک دوم دهک اول

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
و 

 خدما،

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
 و خدما،

 کل
ها، خوراکی

ا هآشامیدنی
 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
و 

 خدما،

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
و 

 خدما،

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
و 

 خدما،

6935................ 2/695 6/611 9/625 2/691 2/612 1/621 9/691 4/619 1/623 9/691 3/619 2/623 6/691 9/614 5/623 

6931................ 

6933................ 

 2/619 2/261 1/654 2/612 1/264 6/651 5/616 2/269 2/651 1/611 5/261 4/651 5/645 1/215 1/659 ............. 31بهار 

 4/614 6/261 6/612 1/619 9/264 6/612 6/619 1/262 6/612 4/612 5/213 1/616 2/613 4/211 2/653 ..... 31تابستان 

 ........... 31پاییز 

 9/651 9/635 1/226 6/611 5/635 6/224 9/616 1/635 1/221 6/612 3/635 6/221 2/619 1/634 ..... 31زمستان 

 ...............33بهار

3/2211/2119/2164/2991/2514/2156/2944/2591/2134/2944/2549/2661/2946/2511/269 .......33تابستان

6/9294/2295/2512/9211/2915/2512/9962/2999/2513/9965/2949/2511/9921/291 1/211 33تابستان 

 4/211 1/959 1/232 2/245 6/959 9/239 1/241 1/956 6/234 1/249 1/915 1/234 9/291 9/911 4/231 .......33زمستان

  .....0611بهار 
 

 دوره

 دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتم دهک ششم

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
و 

 خدما،

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 
ی خوراک
و 

 خدما،

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
و 

 خدما،

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
و 

 خدما،

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
و 

 خدما،

6935............. 6/691 1/614 6/691 1/691 3/614 9/696 4/691 4/611 1/692 1/691 2/611 2/699 3/691 4/611 2/691 

6931................ 

6933................ 

 1/615 2/229 5/651 1/616 2/221 4/651 1/611 3/263 6/651 1/611 1/261 6/651 1/619 3/261 9/654 .........31بهار 

 1/651 6/221 9/614 5/651 1/222 2/619 9/611 1/221 1/612 9/615 1/261 1/612 1/614 2/265 1/616 ..31تابستان  

 5/611 2/224 4/632 9/616 4/226 1/636 9/653 1/221 1/631 4/651 1/261 1/631 2/651 1/265 5/613 ......31پاییز 

 5/633 2/296 2/211 5/632 9/223 1/216 1/613 1/221 1/211 2/615 1/225 4/633 1/614 1/221 1/635 31زمستان 

  .................... 33بهار

9/2911/2513/2615/2916/2511/2224/2411/2511/2211/2411/2511/2911/2144/2519/211 33بستان تا

4/2511/9921/2415/2541/9921/2433/2512/9923/2114/2149/9969/2131/9111/9964/239  .................33پاییز 

1/2329/9541/2121/2316/9516/2169/2315/9544/2114/9164/9543/2554/9621/9512/233  .............33زمستان

 .........0611بهار 
 .هایمتدفتر شاخص ق یران،مرکز آمار ا -ماخذ
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 )درصد(       یاصل یهاخانوار و گروه ایینههز یهادهک یکتفکبه یکاالها و خدمات مصرف یمتشاخص ق ییراتدرصد تغ -6-6

 دوره

 دهک پنجم دهک چهارم دهک سوم دهک دوم دهک اول

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیا،

کاالهای 
غیرخوراکی 

 و خدما،
 کل

ها، خوراکی
ها آشامیدنی

 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
و 

 خدما،

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 ،و دخانیا

کاالهای 
غیرخوراکی 

 و خدما،
 کل

ها، خوراکی
ها آشامیدنی

 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
و 

 خدما،

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
و 

 خدما،

6935.......... 3/21 3/94 5/61 3/21 1/91 1/21 6/25 9/95 1/21 6/25 1/95 3/21 6/25 1/95 9/26 

6931.......... 

6933.......... 

 1/21 1/11 6/91 3/25 6/11 2/91 1/25 5/14 9/91 6/25 5/19 9/91 2/21 2/12 6/95 ....... 31بهار 

 1/92 4/12 4/49 9/92 5/16 1/49 1/92 6/16 1/49 1/96 1/11 5/49 4/23 3/11 1/42 .31تابستان

 ..... 31پاییز 

 31زمستان

 25/1 21/1 25/6 25/4 21/4 21/3 25/2 21/6 21/5 25/1 21/3 21/1 21/6 21/4 21/1 .........33بهار

 1/25 5/26 1/24 1/21 1/26 1/24 9/21 3/26 9/24 3/21 3/26 1/24 6/21 1/26 4/29 33تابستان

 4/23 9/21 3/21 5/21 3/21 1/21 2/21 2/23 1/21 1/25 1/23 4/21 9/21 1/23 3/25 ..... 33پاییز 

 1/92 3/93 2/91 6/96 1/41 6/91 5/91 3/41 2/91 1/91 2/46 2/91 1/21 1/41 1/94 33زمستان

 91/1 19/9 69/9 96/1 19/6 69/1 96/9 16/1 69/1 99/2 16/9 69/9 99/1 16/1 69/3  .0611بهار 
 

 دوره

 دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتم دهک ششم

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 

خوراکی و 
 خدما،

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
و 

 خدما،

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 

خوراکی و 
 خدما،

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
و 

 خدما،

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیا،

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
و 
 ،خدما

6935...........  6/25 3/95 5/26 5/25 6/91 3/22 1/25 4/91 1/29 6/21 3/95 5/24 3/21 3/91 5/21 

6931...........  94/5 42/1 91/1 91/1 42/1 96/2 91/2 49/2 96/1 91/1 49/1 92/1 91/1 44/1 94/1 

6933...........  91/4 93/5 92/1 91/4 93/2 94/3 95/6 91/9 91/1 93/2 95/5 93/3 49/1 91/1 41/9 

 9/91 1/15 2/41 6/99 4/11 1/39 4/96 1/11 5/91 1/91 6/11 1/91 3/21 1/11 3/95  ........ 31بهار 

 2/41 1/11 3/44 1/95 6/14 3/49 4/91 6/14 5/49 5/94 6/19 5/49 6/99 5/12 6/49  ..31تابستان

 5/95 4/11 1/46 1/91 1/15 1/41 1/99 1/11 1/41 9/99 4/11 1/41 2/92 3/14 6/41  ...... 31پاییز 

 94/1 44/1 91/1 92/1 49/1 91/1 96/1 49/2 91/2 96/2 42/1 91/1 91/1 42/1 94/5 31نزمستا

  ..........33بهار

6/215/269/251/211/266/219/214/261/211/254/266/913/231/219/92 33تابستان

9/232/211/914/913/251/966/966/256/992/991/213/912/951/219/41  ...... 33پاییز 

4/915/931/924/912/933/946/959/911/912/935/953/931/491/919/41 33زمستان

  0611بهار 
 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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 تفکیک مناطق جغرافیاییبه کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت درصد تغییرات -6-0نمودار 

 
 6-9مبنا: جدول 

 

 )کل کشور( های اصلیتفکیک گروهبه کاالها و خدمات مصرفی یمتشاخص ق درصد تغییرات -6-9نمودار 

 
 

 6-9مبنا: جدول 

 

 0611بهار ای خانوار: های هزینهتفکیک دهکبهکل کشور  کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت درصد تغییرات -6-9نمودار 

 
6-6مبنا: جدول   
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 (0911=011) یو اختصاص یاصل یهابر حسب گروه یدکنندهتول یمتشاخص ق -1-6

 برق صنعت معدن کشاورزی شاخص کل دوره

6935 .......................................... 611/1 651/3 635/9 653/5 611/3 

6931 .......................................... 261/1 291/1 231/3 241/2 619/4 

6933 .......................................... 961/2 921/5 196/3 911/6 616/1 

 31/1 241/1 216/6 291/9 211/1 ....................................... 31بهار 

 612/2 249/4 231/1 291/3 261/3 ..............................31تابستان 

 615/1 244/9 233/1 294/5 261/9 ..................................... 31پاییز 

 611/1 211/3 962/2 245/6 225/9 ............................... 31زمستان

 696/1 213/3 914/2 212/1 242/1 .........................................33بهار

 641/6 911/1 111/2 235/2 234/1 ................................33تابستان

 611/3 499/6 131/3 911/6 941/5 ..................................... 33پاییز 

 656/5 411/1 115/2 911/1 911/1 ............................... 33زمستان

 099/3 191/2 191/9 696/1 601/6 ...................... 0611بهار 
 

 دوره

 خدما،

 کل
رسانی،آب مدیریت  

پسماند، فاضالب و 

های تصفیهفعالیت  

تعمیر وسایل 
نقلیه موتوری و 

 موتورسیکلت

حمل و نقل و 
نبارداریا   

های فعالیت
ه خدماتی مربوط ب

 تامین جا و غذا

اطالاعا، و 
 ارتباطا،

ههای بیمفعالیت  

6935 .......................................  693/9 641/1 616/3 691/2 651/4 692/6 621/4 

6931 .......................................  611/6 619/6 293/1 632/1 251/1 611/1 695/6 

6933 .......................................  211/6 614/9 956/1 211/1 421/1 216/2 619/1 

 623/1 619/1 241/1 611/9 215/1 619/6 614/4  .................................... 31بهار 

 691/1 619/9 211/6 615/4 221/1 619/6 653/4  ...........................31تابستان 

 693/1 652/6 213/4 631/6 211/1 619/6 639/6  .................................. 31پاییز 

 641/6 651/2 966/1 261/6 256/5 619/6 219/1  ...........................31زمستان 

 613/2 611/1 995/9 295/6 235/1 619/6 265/1  ......................................33بهار

 619/9 631/1 911/1 252/4 946/3 619/6 242/1  .............................33تابستان

 611/6 211/1 411/1 913/6 416/9 611/1 251/5  .................................. 33پاییز 

 611/1 261/2 196/6 999/4 444/3 611/1 231/9  ............................ 33زمستان

 911/1 999/9 299/9 931/2 119/0 011/1 999/3  .................... 0611بهار 

 ها. مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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)دنباله( (1091=011) یو اختصاص یاصل یهابر حسب گروه یدکنندهتول یمتخص قشا -1-6  

 دوره

 خدما،

 هایفعالیت

امالک و 

 مستغال،

 هایفعالیت

ای، اعلمی و حرفه

 فنی

اداری  هایفعالیت

و خدما، 

 پشتیبانی

 آموزش

مربوط به  هایفعالیت

سالمت انسان و 

 مددکاری اجتمااعی

 ،سرگرمی هنر

 و تفریح

های فعالیت سایر

 خدماتی

6935 .......................................  622/1 623/1 645/3 649/1 616/1 645/6 611/1 

6931 .......................................  641/3 614/1 214/1 611/9 261/1 634/2 221/2 

6933 .......................................  653/6 224/5 411/2 299/4 915/1 211/1 924/2 

 633/1 656/2 613/1 613/1 216/9 612/1 694/1  .................................... 31بهار 

 261/1 611/4 264/1 619/1 244/2 616/9 642/1  ...........................31تابستان 

 299/1 219/1 221/9 631/1 251/4 613/6 611/1  .................................. 31پاییز 

 211/1 264/9 293/3 211/4 231/1 651/1 611/1  ...........................31زمستان 

 254/1 292/6 211/1 219/1 961/4 631/1 611/1  ......................................33بهار

 911/3 215/4 233/1 261/9 911/1 261/3 659/1  .............................33تابستان

 941/1 255/5 924/9 214/4 423/4 293/1 615/3  .................................. 33پاییز 

 951/3 911/1 941/5 211/2 111/4 211/9 634/2  ............................ 33زمستان

 696/1 990/6 619/1 921/9 113/2 992/1 910/9  .................... 0611بهار 

 ها. مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ

 

 )درصد(                                                                ی        و اختصاص یاصل یهابر حسب گروه یدکنندهتول یمتشاخص ق ییراتدرصد تغ -2-6

 برق صنعت معدن کشاورزی شاخص کل دوره

6935 .......................................... 46/5 13/5 13/2 11/1 1/1 

6931 .......................................... 94/9 92/1 43/3 95/6 -9/9 

6933 .......................................... 41/5 91/1 53/1 11/1 41/1 

 2/1- 13/1 13/3 59/6 11/2 ....................................... 31بهار 

 2/6- 11/1 51/1 11/9 11/3 ..............................31تابستان 

 6/1- 19/1 19/1 41/1 44/9 ..................................... 31پاییز 

 9/9- 95/6 43/3 92/1 94/9 ..............................31زمستان 

 5/6 22/1 91/4 21/1 21/4 .........................................33بهار

 61/1 29/3 42/1 61/1 21/2 ................................33تابستان

 23/9 95/4 11/3 25/1 94/5 ..................................... 33پاییز 

 41/1 11/1 53/1 91/1 41/5 ............................... 33زمستان

 61/1 93/1 009/9 11/9 21/6 ...................... 0611بهار 
 

 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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                                                                      ی )دنباله(و اختصاص یاصل یهابر حسب گروه یدکنندهتول یمتشاخص ق ییراتدرصد تغ -2-6

 دوره

 خدما،

 کل
 رسانی، مدیریتآب

ب و فاضال پسماند،

یههای تصففعالیت  

ه تعمیر وسایل نقلی
 موتوری و

 موتورسیکلت

حمل و نقل و 

  انبارداری

های فعالیت
خدماتی مربوط 

تامین جا و  به

 غذا

 اطالاعا، و ارتباطا،
 هایفعالیت

 بیمه

6935 ................ 22/1 61/1 91/1 29/2 41/1 61/6 61/4 

6931 ................ 92/3 61/1 41/1 46/1 12/1 21/9 3/9 

6933 ................ 95/1 1/1 11/1 11/1 14/1 21/1 63/9 

 62/1 29/1 19/1 91/1 44/1 61/2 25/6 ............. 31بهار 

 66/6 21/1 19/1 91/6 11/4 61/6 91/1 ....31تابستان 

 61/1 25/1 11/4 91/9 11/1 61/3 92/1 ........... 31پاییز 

 3/9 21/9 12/1 46/1 41/1 61/1 92/3 ....31زمستان 

 69/1 24/1 19/1 46/1 41/1 66/1 92/1 ...............33بهار

 61/4 26/9 41/1 42/1 41/9 5/4 99/1 ......33تابستان

 65/9 21/4 41/3 45/4 43/1 4/1 91/9 .............33پاییز

 63/9 21/1 14/1 11/1 11/1 1/1 95/1 ..... 33زمستان

 90/1 99/1 21/1 16/1 20/2 2/9 69/1  .... 0611بهار 
 

 دوره

 خدما،

 هایفعالیت

امالک و 

 مستغال،

 هایفعالیت

ای، اعلمی و حرفه

 فنی

 هایعالیتف

اداری و خدما، 

 پشتیبانی

 آموزش

مربوط به  هایفعالیت

سالمت انسان و 

 مددکاری اجتمااعی

و  ،سرگرمی هنر

 تفریح

های فعالیت سایر

 خدماتی

6935 ................ 69/2 65/1 94/5 26/5 91/5 21/5 92/6 

6931 ................ 63/1 25/2 52/6 21/4 94/3 92/1 41/1 

6933 ................ 22/1 91/1 15/9 23/1 46/2 95/4 44/1 

 95/2 23/9 92/3 29/9 45/1 29/6 61/4 ............. 31بهار 

 46/1 96/9 94/2 24/4 12/1 25/9 65/2 ....31تابستان 

 46/1 96/1 94/5 21/1 13/5 25/1 61/6 ........... 31پاییز 

 41/1 92/1 94/3 21/4 52/6 25/2 63/1 ....31زمستان 

 91/5 99/2 91/9 21/6 11/1 21/1 63/9 ...............33بهار

 91/1 94/2 91/9 21/6 13/6 25/1 21/1 ......33تابستان

 41/5 91/1 91/4 21/1 11/9 96/3 26/1 .............33پاییز

 44/1 95/4 46/2 23/1 15/9 91/1 22/1 ..... 33زمستان

 63/9 91/9 62/9 91/1 29/1 60/1 96/9  ......0611بهار 

  ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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 های اصلیبر حسب گروه شاخص قیمت تولیدکننده نهساال درصد تغییرات -6-6نمودار 

6-2مبنا: جدول   

 

 

 

 کل کشور و شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی تولیدکننده شاخص قیمتساالنه  درصد تغییرات -6-1نمودار 

 
 

 6-2و  6-9ول امبنا: جد
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(1091=011)ساالنه کاالهای صادارتی(  آن )نرخ تورم کاالهای صادارتی و درصد تغییرات قیمت شاخص -9-6  

 ریالی دالری
 دوره

 شاخص ساالنه( )نرخ تورم درصد تغییرا، شاخص ساالنه( )نرخ تورم درصد تغییرا،

1/26 5/692 2/53 1/261 6935*.............................................................  

4/1 2/624 1/15 3/934 6931* ...........................................................  

1/2 1/625 2/652 1/6151 6933 .............................................................  

  ........................................................ *31بهار  4/996 9/34 4/621 1/65

  ................................................*31تابستان  9/915 1/611 1/622 1/61

  ...................................................... *31پاییز  6/932 5/611 9/621 -1/9

  ............................................... *31زمستان  1/411 1/15 1/621 -4/1

  .........................................................*33 بهار 1/121 3/14 1/624 -1/5

  ................................................. *33تابستان 1/111 3/34 1/621 -1/1

  ........................................................*33پاییز 1/6262 2/691 2/621 1/1

  ................................................. *33زمستان 9/6162 2/652 2/691 1/2

 ..................................*0611بهار  1/0399 1/019 9/091 1/2
   .هامرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ

 

(0911=011)ساالنه کاالهای وارداتی(  آن )نرخ تورم کاالهای وارداتی و درصد تغییرات قیمت شاخص -3-6  

 ریالی دالری
 دوره

 شاخص )ساالنه( درصد تغییرا، شاخص ساالنه( )نرخ تورم درصد تغییرا،

4/21 1/629 2/612 1/991 6935* ...........................................................  

9/91 4/616 2/231 6/6991 1693* ...........................................................  

4/54 3/295 1/194 1/144 6933* ...........................................................  

  ........................................................ *31بهار  3/569 3/635 3/644 4/29

4/25 9/611 2/249 6/6121   ................................................*31تابستان 

  ......................................................*31پاییز  1/6463 2/252 6/611 3/23

  ............................................... *31زمستان  1/2611 2/231 4/653 9/91

  ..........................................................*33بهار 2/9129 6/945 1/631 2/99

  ................................................. *33تابستان 1/1691 2/462 9/221 4/91

  ...................................................... *33پاییز  1/3553 3/436 3/245 2/46

 ...............................*11زمستان 4/64222 1/194 1/253 4/54

 .................................. * 0611بهار 3/26312 1/199 9/961 5/12

 .هامرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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 (0911=011کاالهای صادراتی و وارداتی ) های قیمتشاخص رابطه مبادله حاصل از شاخص -1-6

 ریالی دالری
 دوره

 صادار، واردا،  رابطه مبادله صادار، واردا،  رابطه مبادله

15/6 1/629 5/692 19/1 1/991 1/261  6935*............................................................................................................. 

55/1 4/616 2/624 91/1 6/6991 3/934 1693*............................................................................................................... 

14/1 3/295 1/625 69/1 1/1441 1/6151 6933*............................................................................................................... 

 ............................................................................................................*31بهار  4/996 3/569 41/1 4/621 3/644 13/1

87/0 9/611 1/622  6/6121  31تابستان* .................................................................................................... 

 ..........................................................................................................*31پاییز  6/932 1/6463 21/1 9/621 6/611 59/1

 .................................................................................................. *31زمستان  1/411 1/2611 29/1 1/621 4/653 51/1

 ............................................................................................................. *33بهار 1/121 2/9129 65/1 1/624 1/631 12/1

 .................................................................................................... *33تابستان 1/111 1/1691 64/1 1/621 9/221 11/1

 ........................................................................................................... *33پاییز 1/6262 1/3553 62/1 2/621 3/245 16/1

 ...................................................................................................... 33زمستان 9/6162 4/64222 66/1 2/691 1/253 41/1

  ....................................................................*0611بهار  1/0399 1/90119 13/1 1/091 9/901 66/1

 .هامرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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 اقالم خوراکی منتخب در مناطق شهری کل کشور متوسط قیمت -6-01 ل(یا)ر 

 روغن موز
 مایع 

کره 
 پاستوریزه
)کره 
 حیوانی(

تخم مرغ 
 ماشینی

پنیر ایرانی 
 پاستوریزه

ماست 
 پاستوریزه

شیر 
 ریزهپاستو

مرغ 
 ماشینی

گوشت گاو 
 و گوساله

گوشت 
 گوسفند

برنج خارجی 
 درجه یک

برنج ایرانی 
 شرح درجه یک

 واحد مبادله کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک یک لیتر کیلوگرمیک گرم 111 کیلوگرمیک گرم 611 گرم 311 کیلوگرمیک

616113 11111 46111 31299 54616 11141 91124 619311 113919 111999 19291 643113 6935 ...................  

691691 14151 41956 31294 612141 56591 11531 691431 113111 319216 36111 221212 6931 ...................  

213911 661921 13515 615161 641144 612419 16193 636264 312962 661211 631392 234129 6933 ...................  

  ................ 31بهار  212911 13666 333114 394943 621126 45515 16491 13116 11219 41561 11111 695455

  .........31تابستان 292634 11129 335921 131912 691439 14361 52651 616141 36143 41254 19451 621165

  .............. 31پاییز  292663 39492 341564 144559 696163 13416 51355 611361 31193 41165 11616 621512

  .......31زمستان  294441 31194 315911 111511 625143 16154 55921 613152 611915 41112 11111 612411

  ..................33بهار 243115 621136 319131 191121 661341 16553 53321 669111 666651 41355 15131 636351

 33تابستان 251115 651192 6191961 151336 651516 56414 39519 696911 641411 11935 39914 651119

  .............. 33پاییز  969311 221163 6615211 6122161 291331 15426 611311 619631 619533 12525 664121 244215

  ........ 33زمستان 949319 293314 6291611 6663221 299615 611156 625215 611191 221133 31525 641522 421441

 ........ 0611بهار 920219 962909 0929111 0919011 923116 009021 099391 013090 011993 019929 026191 901110
 

چای 
خارجی 

 ایبسته

رب 
 پیاز لوبیا چیتی اعدس قند شکر فرنگیگوجه

سیب 
 خیار فرنگیگوجه زمینی

پرتقال محصول 
 داخل

سیب 
 شرح درختی زرد

گرم 111  واحد مبادله کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک 

253115 621563 93113 43114 14142 691111 24659 24534 91216 95196 14292 11114 6935 ...................  

439351 631511 19165 51616 619215 611211 12156 11119 19151 16151 12111 14651 6931 ...................  

543321 616921 32141 666514 244449 239363 16992 41352 16211 53166 649993 623911 6933 ...................  

  ................ 31بهار  619523 11551 11645 14511 11161 51115 611166 34551 19916 56251 214122 941321

  .........31تابستان 32631 663116 91126 91131 12265 96121 611166 33611 51294 16313 261199 451216

 ............ 31پاییز  15461 11961 13911 15161 95551 99145 611295 614261 54121 13911 611523 156111

  .......31زمستان  59916 13511 19411 11115 42342 13691 651169 661111 51233 16191 652351 114194

  ..................33بهار 664195 616131 11551 12111 11391 11919 295112 611421 36121 51931 656941 111943

  .........33تابستان 691234 616614 11135 95616 93194 99692 251142 292112 611149 13244 654249 112151

  .............. 33پاییز  621539 694112 51111 11151 41631 11911 961511 211141 669311 39326 619191 535692

 33زمستان 641161 611514 623532 11959 12626 11454 945111 236563 691149 662122 631112 394629

 0611بهار  061911 069396 12111 29190 12016 61911 939931 992620 021029 092691 910012 0199133

  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 -6-00 )درصد( 

 موز
روغن 
 مایع

کره 
 پاستوریزه

 )کره حیوانی(

تخم مرغ 
 ماشینی

پنیر 
ایرانی 

 پاستوریزه

ماست 
 پاستوریزه

شیر 
 پاستوریزه

مرغ 
 ماشینی

شت گاو و گو
 گوساله

گوشت 
 گوسفند

برنج 
خارجی 
 درجه یک

برنج 
ایرانی 
درجه 

 یک

 شرح

3/611 1/24 5/94 6/44 1/25 3/94 9/94 1/41 9/11 6/12 2/46 1/62 6935 ...................  

5/99 1/21 9/66 1/6- 9/91 1/46 9/12 1/21 1/11 1/11 6/61 6/16 6931 ...................  

1/31 2/96 9/11 3/51 3/42 1/42 9/41 1/41 5/61 4/64 9/611 5/91 6933 ...................  

  ................ 31بهار  2/24 9/1 1/22 4/24 -6/3 3/2 5/6 9/6 -1/69 9/1 9/9 2/1

  .......31تابستان  5/64 -2/6 -2/1 -1/9 1/5 6/61 1/65 5/69 2/1 2/6 9/4 -9/1

  .............. 31پاییز  1/1 6/1 -3/4 -1/1 -1/4 9/1 9/1 3/1 4/1 2/6 2/9 -4/2

  .......31زمستان  1/6 2/1 -4/4 -2/1 -1/2 5/2 1/6 3/1 6/61 -9/1 1/1 9/26

  ..................33بهار 1/1 5/21 9/1 1/4 -4/1 2/6 4/9 3/2 1/4 1/1 9/6 3/21

  .........33تابستان 4/1 1/45 1/4 6/4 1/12 5/61 9/65 2/61 1/99 9/5 1/1 -1/1

  .............. 33پاییز  61/1 21/4 62/9 65/4 92/1 22/9 61/2 61/1 29/3 14/6 22/5 93/6

  ........ 33زمستان 1/3 5/1 1/5 1/3 -2/6 6/26 3/61 6/29 9/29 9/63 2/25 2/54

3/96- 9/09 0/1 9/09- 0/1 6/6 1/1 1/06 1/09 1/01 3/9 0/1 0611 ..............  

 

چای 
خارجی 

 ایبسته

رب 
 فرنگیگوجه

 پیاز لوبیا چیتی اعدس قند شکر
سیب 
 زمینی

 خیار فرنگیگوجه
پرتقال 
محصول 

 داخل

سیب 
درختی 

 زرد
 شرح

9/91 1/691 1/26 1/22 1/6 2/61 1/2 5/92 4/41 1/16 1/42 6/15 6935 ..................  

1/55 1/14 2/13 4/15 1/22 2/25 1/665 6/611 1/45 1/95 1/23 5/22 6931 ..................  

1/16 4/5- 3/14 3/42 5/691 1/51 4/2- 1/5- 9/64 3/19 1/59 5/19 6933 ..................  

  ............... 31بهار  9/21 3/11 6/62 2/61 2/11 5/611 9/3 3/5 2/42 1/43 1/1 4/1

  ..........31تابستان -6/66 4/93 -4/96 -1/94 1/2 -1/11 1/5 1/4 -6/1 -6/69 1/1 9/41

  ............. 31پاییز  21/3- 44/1- 14/6 13/5 93/9- 4/1 6/1 1/2 4/4- 4/9- 69/1- 63/1

  ......31زمستان  1/1 -1/3 -3/3 4/64 5/69 2/613 1/4 4/61 1/2 5/9 -9/1 9/2

  .................33اربه 1/11 6/51 -1/1 -2/21 1/61 -3/63 5/94 1/19 9/63 1/22 -1/3 5/9

  ........33تابستان 5/61 6/51 4/63 -9/23 -2/22 -2/41 9/61 4/29 1/61 4/61 5/6 2/3

  ............. 33پاییز  66/4- 21/1- 21/3 699/5 64/1 51/6 64/1 64/1 5/4 1/2 1/1 21/4

  ....... 33زمستان 1/21 1/61 2/11 -9/26 9/61 2/1 3/3 6/61 4/63 9/63 1/1 2/65

 .......0611بهار  1/9 -2/9 -9/91 -9/1 3/9 -9/01 2/01 1/00 6/90 3/90 9/9 1/1

 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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 کل کشور نقاط شهریو اجاره ماهانه مسکن در متوسط قیمت -09-6

 دوره

فروش یک متر مربع زمین یا زمین  قیمت
 مسکونی کلنگی ساختمان

فروش یک متر مربع زیربنای  قیمت
 مسکونی

مبلغ اجاره ماهانه به اعالوه سه درصد ودیعه پرداختی 
 برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی

 متوسط قیمت
 )هزار ریال (

درصد تغییر نسبت به 
 دوره مشابه سال قبل

  متوسط قیمت
 )هزار ریال (

درصد تغییر نسبت به 
 دوره مشابه سال قبل

  متوسط قیمت
 )ریال (

درصد تغییر نسبت به دوره 
 مشابه سال قبل

6931 ............................... 66529 1/69 61626 4/62 11926 9/21 

6935 ............................... 21111 1/91 29393 4/25 611915 4/91 

6931 ............................... 93661 1/13 41392 1/56 695114 1/23 

 2/63 666114 1/13 23212 3/626 21116 .................  35زمستان 

 6/23 621122 2/12 91962 1/641 99216 ............................ 31بهار 

 3/24 691166 1/14 91192 5/661 91911 ................. 31تابستان  

 1/92 644116 1/13 46151 1/39 41115 .......................... 31پاییز 

 1/44 611119 1/11 41416 4/19 41111 ...................31زمستان 

 6/91 652291 5/12 15416 1/56 15646 ..............................33بهار

 1/49 634651 1/31 56521 1/616 59944 .....................33تابستان

 111 111 111 111 111 111 .......................... 33پاییز 

 111 111 111 111 111 111  ........... 11زمستان

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

تهران و اجاره ماهانه مسکن در شهر متوسط قیمت -09-6  

 دوره

فروش یک متر مربع زمین یا  قیمت
 مسکونی کلنگی زمین ساختمان

فروش یک متر مربع زیربنای  قیمت
 مسکونی

مبلغ اجاره ماهانه به اعالوه سه درصد ودیعه 
پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای 

 مسکونی
 متوسط قیمت

 یال ()هزار ر
درصد تغییر نسبت به 
 دوره مشابه سال قبل

 متوسط قیمت
 )هزار ریال ( 

درصد تغییر نسبت به 
 دوره مشابه سال قبل

  متوسط قیمت
 )ریال (

درصد تغییر نسبت به دوره 
 مشابه سال قبل

6931 .................................... 19111 1/63 16611 6/61 211431 1/61 

6935 .................................... 31116 1/55 16112 3/13 921191 9/25 

6931 .................................... 611911 1/35 646111 3/52 495592 1/94 

 5/26 949115 5/16 611155 1/642 641411 ........................35زمستان 

 1/91 412159 1/613 691321 1/654 613115 ................................. 31بهار 

 2/96 491421 6/11 691159 5/696 611114 ...................... 31تابستان  

 6/96 446451 1/44 691145 9/11 615991 ............................... 31پاییز 

 3/45 115411 5/49 619946 6/49 211611 ........................31زمستان 

 4/91 115911 1/49 611291 4/11 211613 ...................................33بهار

 4/45 146366 4/51 246411 1/11 945393 ..........................33تابستان

 3/41 122611 4/666 215113 9/621 462591 .................................33پاییز

 111 111 111 111 111 111 ............... 11زمستان

 .ر صنعت، معدن و زیربناییمرکز آمار ایران، دفت -ماخذ
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درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور، متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی و متوسط مبلغ  -6-2نمودار 

 اجاره ماهانه مسکن کل کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل

 

 
 6-09و  6-9بنا: جدول 



 

 

 

5 

 ارنژی
 تعاریف و مفاهیم

آب،  ای تا سیاه به همـراه مـواد غیرنفتـی ماننـد گـوگرد،ها با دامنه تقطیر بسیار گسترده به رنگ قهوهمخلوطی از انواع هیدروکربن :نفت خام

 شود.نمک، فلزا، سنگین و غیره که در ااعماق زمین یا دریا به حالت مایع یافت می

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

ه فشار و دما در گاز تولیدی از میادین گازی پس از انتقال ب نتیجه تغییرا، مایعا، هیدروکربنی جداشده از گاز طبیعی که در :میعانات گازی

 شود.جداکنندگان سطحی، حاصل می

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

یزا، متعارف برق و همچنین روشنایی در ن وسایل و تجهبرای بـه کار انداخت رقمصرفی است که در آن از انرژی ب :رقخانگی انرژی ب مصرف

 شود.استفاده می واحد مسکونی

های معدنی و صنعتی اسـتفاده هـای دارای فعالیتبرای انجـام کار در کارگاه مصرفی است که در آن از انرژی برق: ی انرژی برقصنعت مصرف

 شود.می

 شود.مصرفی است که از انرژی برق برای خدما، اعمومی استفاده می :نرژی برقا عمومی مصرف

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

 شود.های کشاورزی استفاده میام کار در فعالیتمحصوال، کشاورزی یا انج
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 های نیروی برق و تجهیزا، وابسته است.، اعبار، از محل استقرار مولد: نیروگاهنیروگاه

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

 . شودبرای تولید برق استفاده می

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

 .شوددر توربین آبی برای تولید برق استفاده می

از حرار، موجود در گازهای  های گازی،نیروگاهی است که در آن اعالوه 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

برگردانـده  مایع و گاز بـه انـرژی بـرق های جامد،شیمیایی موجود در سوخت در آن انرژی که است نیروگاهی (:)گرمایشی حرارتی نیروگاه

 ند.شوترکیبی و دیزلی شامل این تعریف می چرخه ای، بخاری، گازی،های هستهشود. نیروگاهمی

اندازی موتور دیزلـی اسـتفاده کـرده و انـرژی مکـانیکی حاصـل توسـط نیروگاهی است که در آن از سوخت نفت گاز برای راه دیزلی: نیروگاه

 شود.ژنـراتـور کوپله شده با آن به انـرژی الکتـریکـی تبدیل می

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

 شود.استفاده میتولید برق، 

 گزیده اطالعات

  میلیون بشکه در روز بوده است که نسبت به فصل قبل  3/6و  1/9 به ترتیب نفت خام میزان تولید و صادرا، 6935در فصل تابستان

میلیـون بشـکه در روز  5/6ها درصد کاهش داشته است. در این فصل میزان نفت خام تحویلی به پاالیشگاه 1/64و  9/1ن به ترتیب آ

 است. درصد افزایش داشته 4/6بوده است که نسبت به فصل قبل آن 

  افزایش  1/9ه دوره مشابه سال قبل میلیون متر مکعب در روز بوده است که نسبت به مشاب 3/132تولید گاز سبک  6411بهار در فصل

  .میلیون متر مکعب بوده است  9/111داشته است و در این فصل کل مصرف گاز سبک داخلی 

  هزار فقره بوده است. در  1141هزار فقره و در نقاط روستایی  65111 تعداد کل انشعاب آب شرب در نقاط شهری 6411بهار فصل در

داشته است.  کاهشدرصد  53/5 میلیون متر مکعب بوده است که نسبت به فصل قبل 6262 هاین فصل حجم کل آب شرب فروش رفت

 است. درصد در بخش غیرخانگی مصرف شده 1/61و  درصد در بخش خانگی 4/14ر از کل آب شرب فروش رفته در کشو

  1/22میلیون کیلووا، سااعت ) 21416میلیون کیلو وا، سااعت برق در کشور تولید شده است که   39212میزان  6411بهار در فصل 

میلیون  1122 های گازی و چرخه ترکیبی ودرصد( در نیروگاه 6/52میلیون کیلو وا، سااعت ) 15221های بخاری، درصد( در نیروگاه

 .های آبی، دیزلی، بادی و اتمی تولید شده استدرصد( در نیروگاه 3/1کیلو وا، سااعت )

  بخـش  دردرصد  3/23لو وا، سااعت برق در داخل کشور فروش رفته است که از این میزان میلیون کی 51929، 6411بهار فصل در

درصد در بخـش روشـنایی  9/6 درصد در بخش اعمومی، 4/1 درصد در بخش کشاورزی، 5/61 درصد در بخش صنعت، 5/95 خانگی،

 .درصد دیگر به سایر مصارف اختصاص یافته است 3/1معابر و 
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 )هزار بشکه در روز(                                                  نسبت به دوره قبل       هایشگاهبه پاال یلیصادرات نفت خام تحوو  یدمقدار تول -0-1

 هاتحویلی به پاالیشگاه نفت خام صادرا، نفت خام تولید نفت خام دوره

6931 ......................................................................................................................... 9143 2644 6521 

6935 ......................................................................................................................... 111 111 111 

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

 6542 6119 9534 .............................................................................................................. 35تابستان 

 111 111 111 ................................................................................................................(6)35پاییز 

 111 111 111 ............................................................................................................  35زمستان 

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

 111 111 111 .............................................................................................................. 31تابستان 

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

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

 111 111 111 ...................................................................................................................... 33بهار 

 111 111 111  .........................................................................11تانتابس
 سازمان متولی ارائه نشده است.طرف اطالاعا، از  6935 پاییز( از فصل 6

 وزار، نفت. -ماخذ
 

 )درصد(                                                            نسبت به دوره قبل      هایشگاهبه پاال یلیو صادرات نفت خام تحو یدمقدار تول ییراتتغ -9-1

 هاتحویلی به پاالیشگاه نفت خام صادرا، نفت خام تولید نفت خام دوره

6931 .................................................................................................................. 9/2  1/1  1/1  

6935 .................................................................................................................. 111 111 111 

6931 .................................................................................................................. 888 888 888 

-9/1 ....................................................................................................... 35تابستان   1/64-  4/6  

 111 111 111 ..............................................................................................................35پاییز 

 111 111 111 ....................................................................................................... 35زمستان 

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

 111 111 111 ....................................................................................................... 31تابستان 

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

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

 111 111 111 ............................................................................................................... 33بهار 

 111 111 111  ....................................................................11تابستان
 وزار، نفت. -ماخذ

 

 مقدار تولید و صادرات نفت خام -1-0نمودار 

 
 1-0مبنا: جدول 
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 )درصد(  مصرف داخلی و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل  ،مقدار تولید تغییرات -6-1

 دوره
تولید گاز 

 سبک

 مصرف داخلی
 صادرا، 

 نقلو  حمل صنعت و نیروگاه پتروشیمی کشاورزی تجاری و اعمومی خانگی

6935 .....................................................  1/1 1/1 1/1 61/3 4/9 2/4 -6/2 111 

6931 .....................................................  9/1 66/9 5/1 21/1 66/9 -9/4 1/1 111 

6933 .....................................................  1/1 1/5 -5/1 69/9 69/1 3/1 1/5 111 

 111 1/1- -4/1 21/3 21/3 21/3 21/3 1/1  .........................................  31بهار 

 111 5/2- -5/2 61/3 61/3 61/3 61/3 6/1-  .............................................31تابستان

 111 6/4 -1/4 3/5 3/5 3/5 3/5 1/1  .................................................31پاییز 

 111 66/1 2/2 4/1 4/1 4/1 4/1 5/9  .......................................... 31زمستان 

 111 6/1 1/1 61/9 61/9 61/9 61/9 2/1  .................................................. 33بهار 

111 63/5 1/4 64/1 64/1 64/1 64/1 5/1  .............................................33تابستان

111 61/9 1/3 3/4 3/4 3/4 3/4 1/5  .................................................33پاییز 

 111 1/3 4/61 69/4 1/1- 1/2- 1/2- 1/1  .............................................33زمستان

 111 09/9 06/0 1/6 01/6- 06/9- 93/9- 9/2  ..............................0611بهار 

 وزار، نفت. -ماخذ

 )میلیون مترمکعب در روز(  مصرف داخلی و صادرات گاز طبیعی  مقدار تولید، -9-1

 دوره
تولید گاز 

 سبک

 صادرا، مصرف داخلی
 نقل وحمل  صنعت و نیروگاه پتروشیمی کشاورزی تجاری و اعمومی خانگی

6935 .......................................  1/141 1/649 1/26 6/5 4/11 1/912 1/21 111 

6931 .......................................  4/156 2/613 1/29 6/3 6/11 9/232 1/21 111 

6933 .......................................  2/565 1/613 4/26 2/61 4/19 5/961 2/22 111 

 111 21/3 911/6 11/1 1/4 65/1 661/1 116/1  .................................... 31بهار 

 111 63/9 951/1 11/2 2/1 62/4 42/1 111/1  ............................ 31تابستان 

 111 26/9 255/6 15/4 61/1 21/1 619/1 111/1  ...................................31پاییز 

 111 29/2 222/1 11/3 61/1 91/4 234/2 559/1  ............................ 31زمستان 

 111 63/5 921/4 14/4 5/1 61/9 691/1 111/3  .................................... 33بهار 

 111 29/6 915/2 11/4 9/6 66/1 43/1 141/4  ...............................33تابستان

 111 29/1 912/1 11/6 66/3 29/2 211/1 521/1  ...................................33پاییز 

 111 29/4 213/6 15/5 65/5 94/1 5/239 1/121  ...............................33زمستان

 888 0/99 1/999 1/29 2/2 1/09 9/19 1/219  .................... 0611بهار 

 ت نفت.ظوزار -ماخذ
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 تفکیک نوع مصرف و مناطق جغرافیاییتعداد انشعاب و مقدار فروش آب شرب به -1-1

 دوره
 انشعاب آب شرب )هزارفقره(

 فروش آب شرب )میلیون مترمکعب(

 روستایی شهری کل

 غیر خانگی خانگی گیغیر خان خانگی غیر خانگی خانگی روستایی شهری

6935 ............................................................ 61114 1593 4915 6221 9411 6616 116 624 

6931 ............................................................ 65159 1111 6616 911 121 231 251 61 

6933 ............................................................ 65111 1121 1141 326 4111 199 331 11 

 11 611 219 153 926 6113 1514 61513 .......................................................*31بهار 

 95 211 941 6659 955 6491 1161 61111 ............................................*31تابستان  

 66 291 246 156 212 316 1191 61351 .....................................................*31پاییز 

 61 251 231 121 911 6616 1111 65159 ............................................. *31زمستان 

 91 261 963 311 914 6656 1151 65623 .......................................................*33بهار 

 32 939 431 2191 112 2496 1311 65241 ............................................... *33تابستان

 31 116 123 9125 521 9111 1311 65949 .....................................................*33پاییز 

 35 312 194 4143 396 1196 1351 65434 ...............................................*33زمستان

 90 909 023 301 031 0199 2161 09111 .................................*0611بهار 

 وزار، نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور. -ماخذ

 )درصد( تفکیک نوع مصرف و مناطق جغرافیایی نسبت به دوره قبل تعداد انشعاب و مقدار فروش آب شرب به تغییرات -2-1

 دوره
 اب آب شرب انشع

 فروش آب 

 روستایی شهری کل

 غیر خانگی خانگی غیر خانگی خانگی غیر خانگی خانگی روستایی شهری

6935 ...........................................................  3/2 1/4 5/2 6/2- 1/1- 1/1 4/61 3/16- 

6931 ...........................................................  2/9 2/1 -54/1 -51/6 -51/9 -59/5 -11/5 -15/3 

6933 ...........................................................  2/1 2/9 915/1 212/1 931/3 615/2 211/5 411/5 

 5/211 -1/21 -1/62 1/64 1/6 2/4 1/1 1/1  ........................................................ 31بهار 

 91/2- 45/2 23/9 99/4 65/4 91/1 1/1 1/1  ............................................. 31تابستان  

 -9/51 -2/69 -6/23 -1/42 -2/99 -9/95 4/1 1/1  ...................................................... 31پاییز 

 91/4 21/1 21/9 29/1 26/1 22/2 1/3 1/1  ...............................................31زمستان 

 699/9 22/6- 61/1 61/3 61/6 1/4 1/2- 1/9  ........................................................ 33بهار 

 612/3 12/1 19/1 669/2 14/4 615/1 6/9 1/5  ............................................... 33ن تابستا

 9/4 1/45 4/21 1/41 1/24 4/41 9/1 1/1  ...................................................... 33پاییز 

 6/1 13/1 92/1 99/1 21/4 93/4 1/1 1/3  ................................................ 33زمستان

 93/6- 93/9- 91/1- 31/1- 91/9- 91/9- 0/9 1/9  ................................. 0611بهار 

 وزار، نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور. -ماخذ



 0011گزارش فصلی اقتصاد ایران: بهار                                                                                                                               انرژی                      

12

 ساعت( وات یلوک یلیون)م                                                                            یروگاهنوع ن یککشور به تفک هاییروگاهبرق در ن یدمقدارتول -9-1

 جمع دوره
 تولید برق بر حسب نیروگاه تولید برق بر حسب نوع مؤسسه

 آبی، دیزلی، بادی و اتمی گازی و چرخه ترکیبی بخاری موسساتسایر  وزارت نیرو

6935 ....................................  961336 691111 611619 11962 211445 24392 

6931 ....................................  921653 644191 619149 11519 219126 91111 

6933 ....................................  942911 693111 219235 14161 221161 21341 

 64611 49112 21419 49251 94319 51293  ................................. 31بهار 

 62111 11549 21529 15123 41212 611116  ........................31تابستان  

 1139 45291 21641 42469 91112 52351  ................................31پاییز 

 1292 41611 61432 41621 91113 51119  .......................*31زمستان 

 1914 19491 21241 41111 91443 11231  ................................. 33بهار 

 3462 54116 21111 14921 41132 613361  ......................... *33تابستان

 1133 16662 63231 41494 23152 51611  ............................. *33پاییز 

 1131 11511 63215 41514 21256 51111  ......................... *33زمستان

 1199 29991 91620 13361 96919 19919 ................ * 0611بهار 

 شرکت مادر تخصصی توانیر. وزار، نیرو، -ماخذ
 
 

 )درصد( ال قبل                                                        تفکیک نوع نیروگاه نسبت به دوره مشابه سهای کشور بهمقدار تولید برق در نیروگاه تغییرات -3-1

 جمع دوره
 تولید برق بر حسب نیروگاه سسهوتولید برق بر حسب نوع م

 آبی، دیزلی، بادی و اتمی گازی و چرخه ترکیبی بخاری موسساتسایر  وزارت نیرو

6935 ....................................  1/1- 1/4- 5/2 2/5- 1/2 9/9 

6931 ....................................  1/1 61/4 2/1 -1/1 6/5 14/1 

6933 ....................................  9/4 1/9- 5/61 6/6- 2/62 1/21- 

 1/251 -4/65 -5/1 -3/3 3/63 9/6  ................................. 31بهار 

 1/31 -1/1 -1/2 2/6 1/61 1/1  ........................31تابستان  

 3/66 -2/1 6/9 1/5 -4/9 1/2  ................................31پاییز 

 -2/91 1/93 -1/6 1/69 4/65 1/61  ......................... 31زمستان 

 46/1- 22/9 1/1- 5/1 6/4 2/1  ................................. 33بهار 

 21/9- 66/1 2/5- 66/2 1/1- 9/1  ............................33تابستان

 6/3 1/2 4/2- 3/1 9/2- 4/9  ................................33پاییز 

 61/2- 3/1 4/6 61/1 5/1- 1/3  ............................33زمستان

 -1/99 3/91 0/0 9/92 -0/9 0/02 ...................0611بهار 

 شرکت مادر تخصصی توانیر. وزار، نیرو، -ماخذ
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 )میلیون کیلو وات ساعت(                                                                                                                     مقدار فروش داخلی، صادرات و واردات برق      -1-1

 دوره
 فروش داخلی برق

 واردات صادرات
 سایر مصارف روشنایی معابر صنعتی کشاورزی عمومی خانگی کل

6935 ........................................... 216911 15111 29141 93921 15466 4545 61912 1924 2152 

6931 ........................................... 256316 13211 24569 91154 34451 4134 21141 1196 6923 

6933 ........................................... 231116 32219 24111 46211 611111 4151 63546 3451 2154 

 441 6551 4145 6126 22111 1111 1554 63911 12159 ......................................*31بهار 

 946 2111 1111 6661 24911 69962 5294 23443 16211 ............................ *31تابستان  

 262 6453 1261 6454 21615 3211 1461 22315 51421 .................................... *31پاییز 

 996 6311 4999 6214 22441 5951 1215 65413 11695 ..............................*31زمستان 

 411 6322 4613 6646 29145 3229 1941 63165 19941 ........................................*33بهار

 6111 9144 1139 6655 24332 62514 1314 92615 19315 ................................ *33تابستان

 429 6511 1199 6296 21133 3414 1969 29352 59522 .................................... *33پاییز 

 592 9111 9164 6614 21311 3365 1565 65611 11931 ................................ *33زمستان

 219 9992 6363 199 92116 00109 1313 90161 91999  ..................... *0611بهار 

 شرکت مادر تخصصی توانیر. وزار، نیرو، -ماخذ
 

 )درصد(        ، صادرات و واردات برق نسبت به دوره مشابه سال قبل                                                                             تغییرات مقدار فروش داخلی -01-1

 دوره
 فروش داخلی برق

 واردات صادرات
 سایر مصارف روشنایی معابر صنعتی کشاورزی عمومی خانگی کل

6935 ........................................................  2/2 1/9 6/2- 9/1- 9/4 3/2 1/2- 5/63- 5/96- 

6931 ........................................................  4/1 6/1 9/5 -6/3 1/6 9/6 3/1 25/1 -11/9 

6933 ........................................................  1/5 1/9 4/1- 1/5 4/64 4/1- 1/6- 3/65 2/616 

 -2/14 -1/64 1/4 1/9 2/1 -1/3 -1/66 5/1 1/6  ..................................................... 31بهار 

 -5/11 4/216 1/2 9/9 1/61 3/1 6/1 4/2 1/1  ............................................31تابستان 

 -1/59 4/4 1/1 9/22 1/6 -1/1 6/22 -4/2 1/6  ................................................... 31پاییز 

 6/13 1/6 6/23 -1/62 6/3 -1/1 1/3 6/2 2/1  ............................................31زمستان 

 5/3 1/6 61/9- 66/1 4/1 1/2 5/4- 2/9 2/1  ..................................................... 33بهار 

 263/6 1/2 1/1 1/1 2/1 4/1- 9/1- 3/2 9/9  ..............................................33تابستان

 1/33 1/63 1/61 -1/61 6/1 6/9 -1/6 4/4 5/4  ................................................... 33پاییز 

 626/6 11/1 61/3- 5/1- 23/1 94/4 1/6 6/5- 64/2  ............................................. 33زمستان

 9/99 -6/91 9/02 -3/03 0/09 6/01 9/01 9/2 1/00  ............................... 0611بهار 

 شرکت مادر تخصصی توانیر. وزار، نیرو، -ماخذ
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 مقدار تولید و مصرف داخلی گاز طبیعی -1-9نمودار 

 
 

 1-9مبنا: جدول 

 
 

 

 

 0611بهار مختلف: های توزیع فروش داخلی برق در بخش -1-9نمودار 

 

 
1-1مبنا: جدول 
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 و مسکن ساختمان
 تعاریف و مفاهیم

 اقتصـادی و یــا فعـالیــت سکــونت و بــرای بــوده مسـقف از آن یــا قسمتــی تمـام که است و مستقل محصور، ثابت فضایی: ساختمان

 باشد. مترمربع 4 حداقل آن مسقف قسمت زیربنای مساحت کهشرط آن، بهاست شدهساخته

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

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

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

ای محصور است که ارد. منظور از مکان، فضا یا محوطهمکانی است که در زمان سرشماری یک یا چند خانوار در آن سکونت د :واحد مسکونی

 پله مشترک و ...( دارد.یک یا چند ورودی به معبر اعام )کوچه، خیابان، بازار، میدان و...( یا به معبر اختصاصی )راهروی مشترک، راه

هـای های ساختمانی تیپ غالب ساختمانختمانی و نیروی انسانی بکار رفته در فعالیتشامل کلیه مصالح سا :های( ساختمانیاقالم )نهاده

 مسکونی است.

منظور قیمت به تعادل رسیده فروش است و معادل مبلغـی اسـت کـه کارگـاه یـا تولیدکننـده مصـالح  های ساختمانی:اقالم نهاده قیمت

ــه انجام ــرین معامل ــاختمانی در آخ ــده در س ــت.ش ــرده اس ــت ک ــالم دریاف ــی از اق ــد معین ــروش واح ــل ف ــاری در مقاب ــان آم ــول زم ط
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 گزیده اطالعات

  فقره بوده است که نسبت به  12956های کشور برابر های ساختمانی صادرشده توسط شهرداریتعداد پروانه 6933زمستان در فصل

 1/5 و درصد مربوط بـه احـداس سـاختمان 2/32حدود ه داشته است. از این تعداد پروان افزایشدرصد  3/62فصل مشابه سال قبل 

 .درصد مربوط به افزایش بنا بوده است

  رسیده  1/6151 به رقم 6931های مسکونی شهر تهران بر مبنای سال پایه های ساختمانهنهاد شاخص قیمت 6411بهار در فصل

 1/39نسبت به دوره مشابه سال قبل 6411های ساختمانی در چهار فصل منتهی به بهار ادهدر صد تغییرا، شاخص قیمت نهاست 

 در صد بوده است.

  هزار میلیارد ریال بوده است ،  5/152های جدید در مناطق شهری گذاری بخش خصوصی در ساختمانسرمایه 6933 پاییزدر فصل

درصـد بـه  3/64تمام و های نیمـهدرصد بـه سـاختمان 1/13 شده،شروعهای درصد به ساختمان 1/21گذاری از این میزان سرمایه

 .شده اختصاص یافته استهای تکمیلساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          ساختمان و مسکن                                                                                                                                                    0011گزارش فصلی اقتصاد ایران: بهار  

20 

های ساختمانی صادرشده در نقاط شهری کشور برحسب نوع پروانه و بخش متقاضیتعداد پروانه -0-2  )فقره( 

 کل دوره
 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان

 دولتی تعاونی خصوصی جمع دولتی تعاونی خصوصی جمع

6935 ............................................................... 612121 642193 641199 111 361 3316 3139 61 59 

6931 ............................................................... 615315 645111 641195 435 154 61133 61161 61 19 

6933 ............................................................... 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

 5 5 2116 2151 643 661 91259 91195 93662 ............................................................ 31 بهار

 62 9 2316 2361 615 31 91691 91939 46913 .................................................... 31تابستان 

 69 4 2911 2951 699 31 92124 92211 94191 ...........................................................31پاییز 

 96 4 2331 9199 299 631 42344 49959 41411 .................................................... 31زمستان 

 5 9 2116 2166 296 51 91116 91911 41156 .............................................................. 33بهار

 1 1 9111 9153 912 639 41365 43432 19156 .......................................................33انتابست

 21 64 9211 9245 245 651 95521 91649 46931 ...........................................................33پاییز 

 93 49 9336 4159 146 216 45411 41231 12956 ..................................................*33زمستان 

 111 111 111 111 111 111 111 111 111  ....................................0611بهار 

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

 
 
 

نسبت به دوره مشابه سال قبلهای ساختمانی صادرشده در نقاط شهری کشور تعداد پروانه تغییرات -9-2  )درصد( 

 کل دوره
 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان

 دولتی اونیتع خصوصی جمع دولتی تعاونی خصوصی جمع

6935 ................................................. 2/61 9/61 9/61 6/55 6/9- 1/6 5/6 9/41- 4/5 

6931 ................................................. 9/3 9/1 9/1 -61/1 -21/1 3/2 3/4 21/1 -69/5 

6411 ................................................. 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

 -1/11 9/699 6/91 9/23 -1/19 1/63 6/5 1/1 1/5 .............................................. 31بهار 

 64/9- 11/1- 61/1 61/6 65/5- 16/1- 61/1 64/1 61/1 ...................................... 31تابستان 

 25/1- 911/1 2/1 2/1 26/1- 6/1- 65/1 61/5 61/1 .............................................31پاییز 

 45/1 21/1- 1/1- 1/9- 4/1 29/9 5/2- 5/6- 5/1- ...................................... 31زمستان 

 1/1 15/6- 2/9- 2/1- 11/1 92/2- 4/3 1/1 4/1 .............................................. 33بهار 

 99/9- 11/5 22/3 22/5 621/5 664/4 21/9 21/3 21/1 .........................................33تابستان

 32/9 211/1 91/1 91/5 11/5 53/1 65/1 61/9 63/1 .............................................33پاییز 

 21/1 351/1 99/6 94/9 651/6 21/6 61/4 66/4 62/3 .........................................33زمستان

 111 111 111 111 111 111 111 111 111  ...........................0611بهار 

 مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی. -ماخذ
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بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضی های ساختمانیپروانه شده درمساحت زیربنای تعیین -9-2 (هزار مترمربع)   

 کل دوره
 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان

 دولتی تعاونی خصوصی جمع دولتی تعاونی خصوصی جمع

6935 .................................................................... 51111 52166 13463 929 2213 9141 2236 1 41 

6931 .................................................................... 59154 51139 11659 141 6554 9216 2342 62 921 

6933 .................................................................... 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

 61 2 199 141 111 51 61315 65141 61611 ................................................................. 31بهار 

 261 9 116 6112 991 12 65911 65559 61111 ......................................................... 31تابستان 

 63 1 166 195 915 616 61641 61561 61219 ................................................................31پاییز 

 51 6 395 6161 115 913 26336 22115 29129 ......................................................... 31زمستان 

 2 1 591 591 496 211 61111 63955 21661 ................................................................... 33بهار

 11 6 361 354 391 651 24144 21312 21321 ......................................................... 33 تابستان

 29 4 311 391 6131 945 21933 26191 22556 ................................................................. 33پاییز

 49 41 6111 6651 6121 114 21614 21534 25311 ......................................................... *33زمستان

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 ........................................0611بهار 

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

 

ابه سال قبلبرحسب نوع پروانه و بخش متقاضی نسبت به دوره مشهای ساختمانی پروانه شده درمساحت زیربنای تعیین تغییرات -6-2  )درصد( 

 کل دوره
 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان

 دولتی تعاونی خصوصی جمع دولتی تعاونی خصوصی جمع

6935 ................................................................ 9/63 1/21 6/22 9/41- 1/1- 9/4- 9/21- 9/55- 1/45- 

6931 ................................................................ -6/1 -2/1 -6/1 33/5 -26/1 5/1 21/4 641/1 153/2 

6933 ................................................................ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

 -4/45 1/611 6/61 1/1 -6/91 -1/95 5/2 1/1 1/1 ............................................................. 31بهار 

 9164/9 211/1 62/6 93/4 23/1- 1/5- 6/1 1/1 2/9 ..................................................... 31تابستان 

 31/1 111/1 21/1- 22/4- 61/2- 212/1 9/6 9/1 2/1 ............................................................31پاییز 

 111/1 11/1- 9/6- 9/1 1/4 916/2 9/3 4/3 4/1 ..................................................... 31زمستان 

 11/1- 611/1- 61/9 64/2 22/1- 259/9 61/4 61/1 61/1 ............................................................... 33بهار

 59/4- 11/5- 1/9 61/1- 655/1 665/6 49/6 41/1 42/1 ..................................................... 33تابستان 

 26/6 99/9- 55/5 54/6 616/5 36/5 94/5 91/3 41/6 ............................................................33پاییز 

 44/3- 4111/1 61/1 61/1 612/4 13/1 64/1 65/1 65/4 ........................................................33زمستان

 111 111 111 111 111 111 111 111 111  .....................................0611بهار 

 مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی. -ماخذ
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میلیارد ریال(هزار )          های جدید مناطق شهریگذاری بخش خصوصی در ساختمانسرمایه -1-2  

 شدههای تکمیلساختمان تمامهای نیمهساختمان شدههای شروعساختمان کل دوره

6935 .............................................................................  6151/3 212/6 164/1 211/3 

6931 .............................................................................  6116/3 915/2 311/4 211/9 

6933 .............................................................................  9252/1 141/1 6114/1 113/2 

 1/15 1/229 3/31 9/955  .......................................................................... 31بهار 

 3/52 1/256 1/611 1/419  .................................................................. 31تابستان 

 53/1 212/1 39/1 491/5  .........................................................................31پاییز 

 11/4 261/1 13/2 991/1  .................................................................. 31زمستان 

 694/2 994/5 611/1 114/1  ............................................................................ 33بهار

 534/1 266/1 449/5 693/1 .................................................................. 33تابستان 

 151/2 222/1 165/1 623/3 .........................................................................33پاییز 

 312/2 221/2 111/1 611/1 .....................................................................33زمستان

 111 111 111 111 ..............................................0611بهار 
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ

 

)درصد(          وره مشابه سال قبل            های جدید مناطق شهری نسبت به دگذاری بخش خصوصی در ساختمانسرمایه تغییرات -2-2  

 شدههای تکمیلساختمان تمامهای نیمهساختمان شدههای شروعساختمان کل دوره

6935 ............................................................................  1/41 2/93 4/44 1/13 

6931 ............................................................................  3/41 5/41 1/15 1/25 

6933 ............................................................................  9/614 3/691 1/32 1/661 

 2/42 9/31 1/11 9/55  ......................................................................... 31بهار 

 1/14 2/11 9/55 4/11  ................................................................. 31تابستان 

 3/49 3/14 1/11 1/13  ........................................................................31پاییز 

 -1/61 1/61 -6/5 5/4  ................................................................. 31زمستان 

 2/699 1/43 5/39 1/59  ........................................................................... 33بهار

 1/36 4/19 3/34 1/51  ....................................................................33تابستان

 9/19 9/35 1/695 5/33  ........................................................................33پاییز 

 1/651 1/651 1/291 4/619  ....................................................................33زمستان

 111 111 111 111  .............................................0611بهار 

 استفاده شده است. 6931از آمار بررسی جدید سال  6931به  6931های دوره ه درصد تغییرا،در محاسب 6931از سال ( 6
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
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 قبل آن نسبت به دوره مشابه سال های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری و تغییراتتعداد پروانه -2-0نمودار 

 
 

 2-9و  2-0ول امبنا: جد

 

 

 آن نسبت به دوره مشابه سال قبل های جدید در مناطق شهری و تغییراتگذاری بخش خصوصی در ساختمانسرمایه -2-9نمودار 

 
2-2و  2-1ول: امبنا جد  
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 ( 0911=011های اصلی )ان بر حسب گروههای مسکونی شهر تهرهای ساختماننهاده قیمت شاخص -9-2

 کل بخش ساختمان دوره
سیمان، بتن، شن 

 و ماسه
 کاریگچ و گچ

انواع بلوک، سفال 

 و آجر

موزاییک، کاشی و 

 سرامیک
 سنگ

آالت، آهن

میلگرد و پروفیل 

درب، پنجره و 

 نرده

 چوب

6935.................................. 4/969 2/214 2/239 9/291 1/212 1/219 5/995 9/416 

6931.................................. 4/429 1/932 1/421 1/914 1/916 3/914 3/499 1/151 

6933.................................. 541/3 515/5 111/3 196/3 151/6 131/3 312/5 319/1 

 1/114 1/411 5/925 5/912 3/923 2/419 1/911 3/411 ...............................31بهار 

 6/111 9/911 5/941 1/911 2/945 1/411 4/414 5/415 .......................31تابستان 

 116/9 413/1 954/4 911/1 911/1 499/1 419/3 426/1 ............................. 31پاییز 

 114/2 116/3 951/1 931/4 951/9 491/4 419/3 415/4 .......................31زمستان 

 1/111 1/166 3/411 6/411 2/445 4/124 2/416 1/191 .................................33بهار

 4/111 1/6112 119 1/131 9/116 4/131 4/111 1/131 ......................... 33تابستان

 6611/1 6153/1 513/5 555/9 563/3 512/9 193/4 111/6 ............................. 33پاییز 

 312/1 ......................... 33زمستان

 

349/5 

 

126/4 

 

553/6 

 

193/9 

 

319/3 

 

6665/4 

 

6226/4 

 0913/1 0969/9 0099/1 126/6 313/2 131/1 0021/2 0192/1  ................ 0611بهار  

 

 دوره
ایزوگام، قیرگونی و 

 آسفالت

شیراالت 

 بهداشتی

تأسیسات 

مکانیکی و 

انواع عایق 

 حرارتی

آالت درب یراق

 و پنجره
 نقاشی ساختمان

تأسیسات 

 برقی
 خدمات شیشه

6935.................................. 9/419 6/441 6/461 2/426 6/415 9/414 1/969 9/251 

6931.................................. 2/119 4/112 2/153 1/154 5/124 1/111 6/414 1/944 

6933.................................. 311/5 311/5 6661/1 311/5 313/1 6694/1 153/5 411/3 

 1/942 9/414 6/112 1/161 1/156 1/111 1/112 1/113 ...............................31بهار 

 1/942 1/419 9/125 9/192 9/152 9/149 2/112 1/111 ......................... 31تابستان

 941/6 414/4 141/1 121/1 151/1 111/4 111/3 125/2 ............................. 31پاییز 

 941/3 414/4 511/6 191/9 111/1 142/6 111/1 113/5 .......................31زمستان 

 6/491 1/411 1/121 1/116 1/511 2/519 6/143 3/125 .................................33بهار

 3/411 6/191 1/331 9/116 3/361 5/6192 1/143 1/114 ......................... 33تابستان

 414/9 112/9 6921/1 6664/1 6131/4 6969/5 6126/2 6651/2 ............................. 33پاییز 

 411/6 541/1 6934/3 6611/5 6669/3 6915/1 6112/3 6211/6 ......................... 33زمستان

 201/6 331/1 0619/1 0991/9 0991/1 0109/9 0919/9 0901/6  ................ 0611بهار 

 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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 )درصد(  های اصلی   های مسکونی شهر تهران بر حسب گروههای ساختماننهاده قیمت شاخص درصد تغییرات -3-2

 دوره
کل بخش 

 ساختمان

سیمان، بتن، 

 ماسهشن و 
 کاریگچ و گچ

انواع بلوک، 

 سفال و آجر

موزاییک، 

کاشی و 

 سرامیک

 سنگ

آالت، آهن

میلگرد و 

پروفیل درب، 

 پنجره و نرده

 چوب

6935 ............................................. 5/45 1/24 5/44 1/21 1/91 3/25 1/16 1/33 

6931 ............................................. 6/91 1/41 4/49 3/19 9/41 1/94 1/21 1/42 

6933 ............................................. 51/4 11/9 16/3 51/2 51/1 34/5 663/1 52/4 

 1/626 3/51 4/91 5/19 3/42 5/16 6/94 9/11 .......................................... 31بهار 

 1/36 1/41 1/46 9/13 1/19 2/14 4/41 9/43 .....................................31تابستان

 11/6 91/1 91/9 12/4 11/1 16/5 11/6 42/2 .........................................31پاییز 

 42/1 21/1 94/1 41/9 19/3 49/4 41/1 91/6 .................................. 31زمستان 

 1/29 4/23 2/94 4/91 4/41 1/99 5/42 9/23 ............................................ 33بهار

 9/96 3/56 1/41 1/91 6/43 1/94 1/91 1/41 .....................................33تابستان

 16/3 611/1 15/2 11/4 12/4 41/6 1/11 13/1 .........................................33پاییز 

 52/4 663/1 34/5 51/1 51/2 16/3 11/9 51/4 .....................................33زمستان

 11/0 096/9 091/9 16/9 16/1 92/9 019/3 19/1  ........................0611بهار 
 

 دوره

ایزوگام، 

قیرگونی و 

 آسفالت

شیراالت 

 داشتیبه

تأسیسات 

مکانیکی و 

انواع عایق 

 حرارتی

آالت درب یراق

 و پنجره

نقاشی 

 ساختمان

تأسیسات 

 برقی
 خدمات شیشه

6935..... ...... ........................ 1/624 9/11 1/51 1/12 2/51 1/53 2/14 5/21 

6931 ............................................. 4/63 1/25 2/93 1/91 5/91 1/41 3/21 2/21 

6933 ............................................. 54/5 11/6 32/1 11/1 19/1 52/9 49/4 91/2 

 5/29 9/51 1/33 5/39 5/51 3/31 3/14 2/642 .......................................... 31بهار 

 1/24 9/56 4/12 2/12 3/11 1/56 1/15 1/16 .....................................31تابستان

 21/1 49/1 12/2 15/1 41/1 11/1 91/1 46/1 .........................................31پاییز 

 21/2 21/3 41/1 91/5 91/1 93/2 25/1 63/4 .................................. 31زمستان 

 5/24 3/61 1/23 5/21 1/21 1/23 1/65 2/1 ............................................ 33بهار

 3/21 5/61 1/91 1/26 1/94 1/44 4/29 1/61 .....................................33تابستان

 96/9 21/1 11/2 91/9 16/1 1/59 46/1 45/6 .........................................33پاییز 

 91/2 49/4 52/9 19/1 11/1 32/1 11/6 54/5 .....................................33زمستان

 91/9 26/9 32/1 96/1 31/9 013/1 30/9 12/9  ........................0611بهار 

 ها.کز آمار ایران، دفتر شاخص قیمتمر -ماخذ
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 های منتخبهای مسکونی شهر تهران بر حسب گروههای ساختماننهاده شاخص قیمت درصد تغییرات -2-9نمودار 
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 وضع مالی دولت 
 تعاریف و مفاهیم 

ها برای ااعتبار و برآورد هزینه تامینآمدها و سایر منابع بینی درمالی تهیه و حاوی پیش سال برنامه مالی دولت که برای یک :بودجه کل کشور

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

تملـک و  (جـاری) ایهزینه و ااعتبارا، بینیپیش الزم مالی ، منابعساالنه برنامه اجرای ، برایدر آن که است ایبودجه: دولت عمومی بودجه

 .شودمی ، تعییناجرایی هایدستگاه (اعمرانیای )های سرمایهدارایی

ی اهیسرماهای اری( و تملـک دارایـیای )جهزینهاز  ااعم توسط دولت شدهانجام هایهزینه لاز ک ار،اعب: دولت یعموم بودجه ایهپرداختی

 است. مالی سال یک در مد، و اختصاصی یـاعموم درآمدهای ز محلا ی()اعمران

 که یایر وجوهـااعتبار و س تأمین سایر منابع و درآمد اختصاصی، درآمد اعمومی اعنوان تحت وجوهتمامی : دولت عمومی بودجه هایدریافتی

 .دهدمی را تشکیل دولت اعمومی بودجه هایدریافتی ود،متمرکز ش کل داریخزانه هاید در حسابـبای ونـقان موجببه

اجباری و بالاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت که مطابق قـانون و در جهـت ااعمـال حاکمیـت و  یهااعبار، است از پرداخت :مالیات

 د.ریگیمصارف اعمومی صور، م تامین

مستقیم و اعوارض طبق قوانین وصول و با اعناوین اصلی مستقیم و غیر منابع درآمد دولت که تحت اعنوان مالیا،یکی از : درآمدهای مالیاتی

 .شودبندی میطبقه

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

و قابلیت انتقال به اشخاص  شودیمصرف و فروش کاالها و خدما، وضع م ،است که بر تولید، واردا، ییهاا،یمال :مستقیم های غیرمالیات

 .دیگر را دارند

 .دشویلید، فروش و مصرف برخی از کاالها و خدما، وضع ممالیاتی است که طبق قانون بر تو :بر کاال و خدمات مالیات
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اعوارضی است که بر اساس قوانین و مقررا، از واردکنندگان کاال تمام امل حقوق ورودی )حقوق پایه و سود بازرگانی( و ش :بر واردات مالیات

 .گرددیدریافت م

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کاالها و خدما،، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارا، و شامل : سایر درآمدها

 است. درآمدهای متفرقه

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

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

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

های قبل و اعنـاوین مشـابه در منابعی که تحت اعنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداختی سال :اعتبارات دولت تامینسایر منابع 

 شود و ماهیت درآمد ندارد.بینی میکشور پیش قانون بودجه کل

هـای اقتصـادی و اجتمـااعی های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سـطح فعالیتهزینه تامینااعتباراتی که برای  :ایاعتبارات هزینه

 شود.بینی میدولت پیش

 شود.می بینیپیشاعمرانی  هایطرح هایهزینه ینتامااعتباراتی که برای  :ایهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی

 یهاشده توسط دولت است. برخی از سرفصـلهای مالی شامل منابع مالی داخلی و خارجی جذبواگذاری دارایی :های مالیواگذاری دارایی

های دولتـی، مشارکت و اسناد خزانـه اسـالمی، وصـولی از محـل واگـذاری شـرکت جمله اوراق اند از: فروش انواع اوراق اسالمی ازاعمده اعبار،

 .گردان خزانه، استفاده از تسهیال، خارجیاستفاده از تنخواه

 د.شوبینی میهای اعمرانی پیشهای طرحهزینه تامینااعتباری که برای  عمرانی(:) یاهای سرمایهتملک دارایی

 نـهیزم خصوص درهای قبل بهدر دوره جادشدهیهای مالی اشامل بازپرداخت واگذاری اعموماهای مالی تملک دارایی :های مالیتملک دارایی

 .انتشار انواع اوراق اسالمی است

ای از درآمدهای اعمومی دولت به دسـت های هزینها، جاری دولت است و از تفاضل پرداختتراز اعملیاتی معیاری از ثبا، اعملی :تراز عملیاتی

های دهـد. در مقـاطع فصـلی حسـابهای جاری دولت توسـط درآمـدهای اعمـومی را نشـان میواقع این تراز، میزان پوشش هزینه آید. درمی

 .شودکسر می ای نیز از درآمدهای دولتهای هزینهگردان مرتبط با پرداختتنخواه

مـالی( بـه  )غیـر ایهای سـرمایهای دولت از مجموع تراز اعملیاتی و خالص واگذاری داراییتراز اعملیاتی و سرمایه: ایو سرمایه تراز عملیاتی

هـای ای از تملک داراییهای سرمایهای )که از تفاضل واگذاری داراییای سرمایههواقع این تراز، با لحاظ خالص واگذاری دارایی آید. دردست می

های کند. در مقاطع فصلی شامل حسباعددی مثبت است، بخشی از رقم منفی تراز اعملیاتی را جبران می آید( که معموالدست میای بهسرمایه

 .ای نیز استهای سرمایهگردان مرتبط با تملک داراییتنخواه

 زیده اطالعات گ
  الیر اردیلیم 954511میلیارد ریال بوده است که از این میزان  159111دولت برابر  اعملکرد منابع بودجه اعمومی 6935در فصل پاییز  

درصد(  25میلیارد ریال ) 294411ای و درصد( را واگذاری دارایی سرمایه 91میلیارد ریال ) 214511درصد( را درآمدهای جاری،  49)

و درآمدهای نفتی در بودجه اعمومی دولت به ترتیب برابر  . در این فصل سهم درآمدهای مالیاتیدهدمیرا واگذاری دارایی مالی تشکیل 

 درصد بوده است. 2/91و  1/91

  میلیارد  123311میلیارد ریال بوده است که از این میزان  141611اعملکرد مصارف بودجه اعمومی دولت برابر 6935در فصل پاییز

 611111ای )اعمرانی( و درصد( به تملک دارایی سرمایه 1/1میلیارد ریال ) 14111ای )جاری( و درصد( به ااعتبارا، هزینه 51ریال )

  ختصاص یافته است.ا های مالیدرصد( به تملک دارایی 1/61ل )میلیارد ریا
  رشد داشته است. 1/64مشابه سال قبل  دورهریال بوده است که نسبت به  میلیارد 1/115311درآمد مالیاتی دولت  6411سه ماهه اول در 
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 )میلیارد ریال(                                                                                                                                        منابع بودجه عمومی دولت        -0-9

 جمع دوره

 ایواگذاری دارایی سرمایه درآمدهای جاری

های مالیات واگذاری دارایی مالی

 مستقیم

 های غیر مستقیممالیات
 سایر درآمدهای نفتی سایر درآمدها

 بر واردات مالیات بر کاالها و خدمات مالیات

6931..................................  9211251 196411 411616 221564 165212 363221 9116 116591 

6935..................................  111 111 111 111 111 111 111 111 

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

 623619 6611 914152 32363 95151 619393 691121 111921  ....................... 35تابستان 

 294411 6611 219111 611311 21111 619411 691311 159111  ............................. 35پاییز 

 111 111 111 111 111 111 111 111  ................. (6)35زمستان 

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

 111 111 111 111 111 111 111 111  ......................31تابستان  

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

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

 111 111 111 111 111 111 111 111  .................................33بهار

 111 111 111 111 111 111 111 111  ............. 11تابستان 

 است.سازمان متولی ارائه نشده طرف اطالاعا، از  6935( از فصل زمستان 6
 وزار، امور اقتصادی و دارایی. -ماخذ

 

   )درصد( دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل                                                                                           منابع بودجه عمومی تغییرات -9-9

 جمع هدور

 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

6931 ......................................  1/69 1/5 4/61 3/29 1/61 4/24 9/1- 2/4- 

6935 ......................................  111 111 111 111 111 111 111 111 

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

 1/15 -9/29 2/61 2/69 1/11 4/61 -9/6 6/22  ........................... 35تابستان 

 -5/92 1/11 1/91 -1/63 -1/44 2/6 1/99 -1/1  ..................................35پاییز 

 111 111 111 111 111 111 111 111   ........................... 35 نزمستا

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

 111 111 111 111 111 111 111 111  ..........................31تابستان  

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

 111 111 111 111 111 111 111 111  ........................... 33زمستان 

 111 111 111 111 111 111 111 111  ..................................... 33ربها

 111 111 111 111 111 111 111 111  ................ 11تابستان 

 وزار، امور اقتصادی و دارایی. -ماخذ
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 )میلیارد ریال( مصارف بودجه عمومی دولت  -9-9

 ای )جاری(اعتبارات هزینه جمع دوره
ای تملک دارایی سرمایه

 )عمرانی(
 تملک دارایی مالی

6931 .................................................................................. 9211251 2423913 493269 996151 

6935 .................................................................................. 111 111 111 111 

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

 45112 93525 526111 111134 ....................................................................... 35تابستان 

 611111 14111 123311 141611 ..............................................................................35پاییز 

 111 111 111 111 .................................................................. (6)35زمستان 

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

 111 111 111 111 ....................................................................... 31تابستان 

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

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

 111 111 111 111 ................................................................................. 33بهار

 111 111 111 111  ...............................................11تابستان

 سازمان متولی ارائه نشده است. طرفاطالاعا، از 6935( از فصل زمستان 6
 وزار، امور اقتصادی و دارایی. -ماخذ

 
 
 
 
 

 

 )درصد( بت به دوره مشابه سال قبل مصارف بودجه عمومی دولت نس تغییرات -6-9

 ای )جاری(اعتبارات هزینه جمع دوره
ای تملک دارایی سرمایه

 )عمرانی(
 تملک دارایی مالی

6931 ................................................................................... 1/69 2/65 1/69 1/66- 

6935 ................................................................................... 111 111 111 111 

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

 -1/24 -9/42 2/95 1/22 ........................................................................ 35تابستان 

 2/1 -1/51 4/62 -1/3 ...............................................................................35پاییز 

 111 111 111 111 ........................................................................ 35زمستان 

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

 111 111 111 111 ........................................................................ 31تابستان 

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

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

 111 111 111 111 .................................................................................. 33بهار

 111 111 111 111 .............................................. 11تابستان 

 و دارایی. یوزار، اموراقتصاد -ماخذ
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 دولت دجه عمومیترکیب منابع بو -9-0نمودار 

 

 
 9-0مبنا: جدول 

 

 ترکیب مصارف بودجه عمومی دولت -9-9نمودار 

 
 9-9مبنا: جدول 
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 )میلیارد ریال( دولت عملکرد درآمدهای مالیاتی -1-9

 هاکل مالیات دوره
بر کاال و  مالیات های مستقیممالیات

 بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی مالیات جمع خدمات

6935(6) ......................................... 2/6132116 6/141232 1/461235 4/636211 1/95534 2/441513 

6931 .............................................. 6462111/1 122619/1 421114/1 962552/1 19115/1 113312/1 

6933 .............................................. 1/6321441 1/6631111 1/114114 3/931261 3/229194 1/599146 

 1/662549 2/62115 1/16461 6/11139 9/623351 6/242564 ........................31سه ماهه اول  

 5/216111 3/23111 1/694659 9/636222 2/914416 3/191121 .................... 31شش ماهه اول  

 1/496122 1/12146 3/269115 4/211239 5/114122 1/311441 .................................... 31نه ماهه 

 113312/1 19115/1 962552/1 421114/1 122619/1 6462111/1 ........................... 31دوازده ماهه 

 1/634199 6/51252 1/624561 6/622141 5/965191 1/162914 ........................... 33سه ماهه اول

 912111/6 623416/9 632119/1 225433/4 143114/1 112293/1 ......................33شش ماهه اول 

 1/115349 1/654163 9/251115 1/411496 6/111591 3/6911116 .................................... 33نه ماهه 

........................... 33دوازده ماهه 

1/6323441 1/6631111 2/114114 3/931261 3/299194 1/599146 

 1/139113 9/901101 2/030112 1/006196 0/99611 9/923693 ............0611سه ماهه اول 

 منظور شده است. 6935ویه در اعملکرد سال میلیون ریال بابت اوراق تس 61945112مبلغ  (6
  سازمان امور مالیاتی کشور. -ماخذ

 

 )درصد( دوره مشابه سال قبل هتغییرات عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت نسبت ب -2-9

 هاکل مالیات دوره
 های مستقیممالیات

 بر کاال و خدمات مالیات
 بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی مالیات جمع

6935.................................................... 4/69 1/61 9/66 1/29 1/96 1/61 

6931.................................................... 23/9 25/4 2/2 19/1 626/3 92/1 

6933.................................................... 1/91 4/41 5/92 9/25 3/611 4/24 

 1/61 4/11 2/41 3/99 2/42 4/21 ............................. 31سه ماهه اول  

 2/93 4/15 4/12 1/11 1/11 1/41 ........................... 31شش ماهه اول 

 41/1 33/1 12/5 94/3 43/9 41/9 ..........................................31نه ماهه 

 92/1 626/3 19/1 2/2 25/4 23/9 .................................31ه دوازده ماه

 1/52 6/441 6/619 1/621 1/644 6/666 ...............................33سه ماهه اول 

 5/5 941/2 49/1 63/1 11/1 94/6 ........................... 33شش ماهه اول 

 1/65 5/296 4/91 1/41 1/14 1/91 ..........................................33نه ماهه 

 4/24 3/655 9/25 5/92 4/41 1/91 .................................33دوازده ماهه 

 1/93 -2/22 -2/3 9/63 1/1 3/06  ............... 0611سه ماهه اول 

  سازمان امور مالیاتی کشور. -ماخذ

 



 

 

8 

 متغیراهی پولی و اعتباری 
 تعاریف و مفاهیم

 گویند، زیرا هرگونه افزایش در پایه پولی منجر بهپر قدر، هم می پولی یکی از متغیرهای بسیار مهم پولی است که به آن پول هپای :پایه پولی

شود دارای دو زی تهیه میشود. پایه پولی که بر اساس ترازنامه بانک مرک( 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 اعبار،

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

نـزد  غیردولتی بخش دیداری هایسپرده شامل ،است که از درجه نقدشوندگی باالیی برخوردار است و در ایران بخشی از نقدینگی :(6M) پول

 است. اشخاص در دست و مسکوک ها و اسکناسبانک

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

انـداز و پس الحسـنهقرض های، سـپردهدارمـد، گذاریسـرمایه هایسـپرده شـامل پـول حاضر، شـبه شود. در حالمی ، اطالقبرخوردار است

 است. متفرقه هایسپرده

 .، طال و ارز آزاد استالمللیبین موسسا،در  ایران سهام طال و ارز پشتوانه شامل :بانکی سیستم خارجی هایدارایی
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رده ـسپه ـاو، وج از طرف چک تیرؤ محض به متعهد است آن در برابر دارنده بانک شود کهمی القـاط هاییردهـپس به :دیداری هایسپرده

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

، از یا بلندمد، مد،کوتاه گذاریسرمایه هایسپرده صور،به هابانک شود کهمی اطالق هاییسپرده به :دارمدت گذاریسرمایه هایسپرده

 از ایـن حاصـل کنند و منافعمی گذار اعملسپرده یلوک اعنواندار، فقط بهمد، گذاریسرمایه هایها در مورد سپردهکنند. بانکمی قبول مردم

 .شودمی ، تقسیمگذار و بانکسپرده بین اعقد قراردادی بر اساس گیرد. منافعقرار می استفاده مورد اعقود اسالمی ها، طبقسپرده

برخوردار است و شامل مجمـوع وجـوه در  شوندگی کمتری نسبت به پول است که از درجه نقد بخشی از نقدینگی های غیر دیداری:سپرده

 .است دارگذاری مد،انداز و سرمایهالحسنه پسقرض یهاحساب

 مرکـزی در بانـک قـانون، بایـد مطـابق که ها استنزد بانک مردم و غیردیداری داریـدی هایردهـاز سپ یـد معینـدرص :قانونی هایسپرده

 شود. نگهداری ایران اسالمی جمهوری

تواننـد هـا می، بانـکقـانون طبق گیرد، ولینمی ها تعلقبه آن شود که سودیهایی اطالق میبه سپرده :اندازالحسنه پسقرض هایسپرده

 کنند. ااعطا گذارانسپرده به و یا جنسی نقدی جوایز ثابت قراعه دیقها، بهدهسپر گونهنیو تجهیز ا منظور جذببه

 گزیده اطالعات
  2/3، 6933هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به پایان سال  1/1113 برابر کل منابع پایه پولیجمع  6411بهار فصل پایان در  

هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت  1/95114ه نین در پایان این فصل جمع کل نقدینگی کشور برشد داشته است. همچ درصد

 .درصد رشد داشته است 1/1، 6933 به پایان سال

  درصـد را  4/2 هزار میلیارد ریال بوده است که 4/91163 های سیستم بانکی در پایان دوره برابرکل سپرده جمع 6411بهار در فصل 

درصد  1/5مد،، گذاری کوتاههای سرمایهدرصد را سپرده 6/91گذاری بلندمد،، های سرمایهدرصد را سپرده 1/12ی دیداری، هاهسپرد

 .دهندها تشکیل میدرصد را سایر سپرده4/2 انداز والحسنه پسهای قرضرا سپرده

  هزار میلیارد ریال بوده است که از  3/4351 یان دورهدر پا ها و موسسا، ااعتباریکل تسهیال، پرداختی بانک جمع 6411بهار در فصل

درصد  1/11و مسکن،  درصد به بخش ساختمان 1/4درصد به بخش صنعت و معدن،  5/96زی، وردرصد به بخش کشا 5/1این میزان 

 .به بخش بازرگانی، خدما، و متفرقه پرداخت شده است
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 یب فزاینده نقدیندگی در پایان دورهپایه پولی و ضر -0-3

 دوره

 بر حسب مصارف )هزار میلیارد ریال( پایه پولی بر حسب منابع )هزار میلیارد ریال( پایه پولی
ضریب 

فزاینده 

 نقدینگی
 پایه پولی

خالص 
های دارایی

خارجی بانک 
 مرکزی

خالص بدهی 
بخش دولتی 

به بانک 
 مرکزی

بدهی 
ها به بانک

بانک 
 مرکزی

خالص سایر 
 اقالم

 پایه پولی

های سپرده
قانونی 

ها نزد بانک
 بانک مرکزی

های سپرده
ها دیداری بانک

 نزد بانک مرکزی

اسکناس و 
مسکوک در 

 جریان

6935  ........................... 3/2111 1/2461 1/232 5/6916 9/6499- 3/2111 1/6341 1/59 3/191 13/5 

6931 ..................................... 9121/1 9451/5 611/9 6611/3 -6261/4 9121/1 2114/5 222/4 516/4 5/1 

6933 ..................................... 4111/3 4519/5 -224/1 6656/4 -6116/4 4111/3 9143/1 291/1 112/1 5/1 

 22/5 1/121 4/51 3/2141 9/2544 -4/6921 1/6941 1/464 4/2961 9/2544 .................................. 31بهار 

 26/5 9/122 9/622 1/2211 2/2316 -3/6216 1/6261 1/991 5/2115 2/2316 .........................31تان تابس 

 21/5 1/123 4/691 4/2951 1/9642 -1/6231 3/6669 1/241 4/9152 1/9642 .................................31پاییز 

 16/5 4/516 4/222 5/2114 1/9121 -4/6261 3/6611 9/611 5/9451 1/9121 .......................... 31زمستان 

 39/1 512/6 113/5 2146/5 9199/1 6912/1- 6692/3 934/9 9199/19113/6 .................................... 33بهار

 5/51 131/6 241/3 2551/1 9521/1 6951/1- 6236/3 652/5 9196/1 9521/1 .......................... 33تابستان 

 5/11 565/2 644/1 9264/2 4151/4 6614/9- 6211/4 629/1 6253/9 4151/4 .................................33پاییز 

 5/15 112/1 291/1 9143/1 4111/3 6116/4- 6656/4 224/1- 4519/5 4111/3  .................11زمستان

 9/91 313/2 911/1 9366/1 1111/1 0996/1- 0096/6 613/9 6911/1 1111/1  ...................0611بهار 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
 

 )درصد( ان سال قبلو ضریب فزاینده نقدینگی در پایان دوره نسبت به پای پایه پولی تغییرات -9-3

 دوره

 بر حسب مصارف پایه پولی بر حسب منابع پایه پولی

ضریب 

فزاینده 

 نقدینگی
 پایه پولی

های خالص دارایی

خارجی بانک 

 مرکزی

خالص بدهی 

بخش دولتی به 

 بانک مرکزی

بدهی 

ها به بانک

بانک 

 رکزیم

خالص 

 سایر اقالم
 پایه پولی

های سپرده

ها قانونی بانک

 نزد بانک مرکزی

های سپرده

ها دیداری بانک

 نزد بانک مرکزی

اسکناس و 

مسکوک در 

 جریان

6935.............  2/24 3/66 9/414 5/4 - 2/24 2/21 3/65 1/63 3/1- 

6931.............  1/92 1/49 1/41- 3/63- - 1/92 5/99 5/214 9/61 6/6- 

6933.............  91/6 91/9 -249/1 1/1 -62/9 91/6 91/9 1/9 64/4 1/6 

 1/6 -5/6 4/5 1/4 9/9 - -1/2 6/42 -4/4 9/9  ..........31بهار 

 5/6 -6/2 1/15 9/69 6/66 - -1/66 9/61 1/61 6/66  31تابستان  

 1/6 -1/6 1/11 1/22 9/61 - -4/63 -1/61 6/25 9/61  ........ 31پاییز 

 -6/6 9/61 5/214 5/99 1/92 - -3/63 -1/41 1/49 1/92  ..31زمستان 

 -6/6 6/1 2/611 -4/2 1/1 - 9/2 9/612 1/1 1/1  ............33بهار

 66/6 1/1- 66/1 1/1 1/4 - 61/5 61/1 4/1 1/4  ..33تابستان 

 1/3 9/2 -9/91 4/29 1/61 - 1/64 -9/26 -2/19 61/1  ........ 33پاییز 

 1/6 64/4 51/1- 19/1- 91/6 62/9- 1/1 249/1- 91/9 6/91  .... 33زمستان

 9/9- 1/9 11/1 3/9 1/9 96/3 9/9- 930/2- 0/1 1/9  ...... 0611بهار

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
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 حجم نقدینگی در پایان دوره -3-9 )هزار میلیارد ریال(

مصارفنقدینگی بر حسب   نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن 

های غیر سپرده دوره

ری )شبه دیدا

 (پول

 (M  0) 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

1/61351 1/2914 1/145 3/61121 2/6515 5/66411 4/2412 1/9212 3/61121 6935 .....................................  

1/21441 1/9116 4/166 1/24526 4/9699 1/64612 1/2539 9/4192 1/24526 6931 .....................................  

6/25112 1/1654 1/591 5/94516 5/4965 5/26169 1/9112 1/1155 5/ 6933 .....................................  

  .................................. 31بهار  6/63533 4/9641 4/2191 1/66555 1/2291 6/63533 2/112 1/2111 4/61131

  .......................... 31تابستان  4/26214 5/9113 4/2141 1/62663 5/2111 4/26214 1/431 3/2194 3/65391

  .................................31پاییز  6/22129 1/4199 1/2525 2/62119 3/9651 6/22129 3/125 3/9611 9/61311

  .......................... 31ستان زم 1/24526 9/4192 1/2539 1/64612 4/9699 1/24526 4/166 1/9116 1/21441

           .................................... 33بهار

  .............................33تابستان 21311/3 4319/3 9169/1 61599/1 9111/1 21311/3 133/1 1415/4 22316/3

  .................................33پاییز  96911/2 1211/2 9111/1 61461/3 4115/1 96911/2 142/2 1121/6 21623/3

  .............................33زمستان 94516/5 1/1155 1/9112 26169/5 5/4965 94516/5 591/1 1654/1 25112/6

  ...................0611بهار  1/99116 1/2221 1/6929 1/99139 2/9691 1/99116 1/901 1/2162 0/91919

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ

 یان سال قبلحجم نقدینگی در پایان دوره نسبت به پا تغییرات -3-6 )درصد(   

مصارفنقدینگی بر حسب   نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن 

های غیر سپرده دوره

دیداری )شبه 

 (پول

 (6M) پول

ینقدینگ  
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

1/63 2/19 5/29 6/29 - 1/65 5/91 3/69 6/29 6935.........................  

21/1 11/3 66/5 9/96 - 29/1 4/61 5/41 9/96 6931.........................  

2/91 1/11 2/21 1/41 - 4/41 2/25 3/21 1/41 6933.........................  

  ...................... 31بهار  2/1 -9/9 5/3 5/2 - 2/1 -9/1 6/69 1/4

  .............. 31تابستان  3/62 4/69 2/61 5/1 - 3/62 -3/1 1/29 2/62

  .................... 31پاییز  2/21 1/24 1/69 1/61 - 2/21 -1/9 1/94 3/61

  .............. 31زمستان  9/96 4/42 9/61 29/1 - 9/96 66/5 11/3 21/1

  ........................33بهار 1/5 1/61 5/62 6/1 - 1/5 -1/1 9/26 4/1

  .............. 33تابستان  65/6 1/3 21/1 61/6 - 65/6 6/3- 45/5 62/2

  .................... 33پاییز  1/21 64/2 21/1 91/1 - 21/1 1/1 16/1 22/3

  ............. *33زمستان 41/1 21/3 25/4 41/4 - 41/1 21/2 11/1 91/2

  ...........0611بهار  2/2 1/09 1/99 1/9 - 2/2 -9/9 1/2 1/9

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
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 )هزار میلیارد ریال( تفکیک نوعبه در پایان دوره پرداختی سیستم بانکیها و تسهیالت مانده سپرده -1-3

 دوره

 های اقتصادیتفکیک بخشاعتباری به موسساتها و تسهیالت پرداختی بانک تفکیک نوع سپردهها بهمانده سپرده

های سپرده

 دیداری

گذاری سرمایه

 مدتبلند

گذاری سرمایه

 مدتکوتاه

الحسنه قرض

 زانداپس
 صنعت و معدن کشاورزی کل هاسایر سپرده

مسکن و 

 ساختمان

 بازرگانی، خدمات

 و متفرقه 

6935.....................................  1/2914 6/1535 3/1141 1/6121 6/914 9/5595 3/114 9/2113 9/6195 5/4121 

6931................................... 1/9116 3/66411 6/5116 6/6441 4/492 3/3543 1/545 4/9652 1/115 6/1649 

6933................................... 1654/1 64531/1 61643/2 2211/2 191/3 61313/2 6211/9 1535/2 6141/5 61151/1 

 9/111 1/34 1/429 9/615 1/6439 1/996 1/6111 9/1611 1/3212 1/2111  .................................. 31بهار 

 2/2191 1/219 1/6619 1/961 4/9126 1/911 3/6625 1/1211 1/61293 3/2194  .......................... 31تابستان 

 1/9914 4/416 4/6314 2/192 5/1212 6/915 3/6611 1/1411 1/66199 3/9611  ................................ 31پاییز 

 6/1649 1/115 4/9652 1/545 3/3543 4/492 6/6441 6/5116 3/66411 1/9116  .......................... 31زمستان 

 6221/2 691/4 593/1 641/1 2245/1 454/1 6193/1 5111/1 66316/1 4442/1  ....................................33بهار

 9341/1 939/5 2621/4 431/1 1315/2 129/1 6511/9 1146/9 62112/9 1415/4  .......................... 33تابستان 

 5191/2 516/1 9126/6 146/4 62633/4 111/1 6321/1 3954/2 69246/1 1121/6  ................................ 33پاییز 

 61151/1 6141/5 1535/2 6211/9 61313/2 191/3 2211/2 61643/2 6143/4 6123/1  ...............*11زمستان

 9331/1 991/9 0192/9 931/0 6192/1 966/9 9919/9 01911/6 02161/9 2162/1  ...................0611بهار 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
 
 
 
 

 )درصد( قبل به تفکیک نوع نسبت به دوره مشابه سال  در پایان دوره ها و تسهیالت پرداختی سیستم بانکیتغییرات مانده سپرده -2-3

 دوره

 های اقتصادیتفکیک بخشاعتباری به ساتموسها و تسهیالت پرداختی بانک تفکیک نوع سپردهها بهمانده سپرده

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

6935..................................  2/19 5/4 1/41 1/21 4/49 1/21 5/61 3/63 1/611 3/61 

6931..................................  3/11 1/91 6/26 6/46 2/42 1/21 1/25 1/16 1/99- 1/25 

6933..................................  11/1 21/1 49/9 11/1 45/1 34/1 13/9 12/5 12/5 666/1 

 1/94 -4/4 1/22 1/21 5/21 6/43 3/91 9/93 6/61 1/15  ............................... 31بهار 

 9/29 3/3 1/93 9/61 1/21 1/41 1/29 1/21 1/24 9/42  ....................... 31تابستان 

 9/21 1/5 1/91 4/99 1/23 1/44 1/91 1/63 1/25 1/11  ............................. 31پاییز 

 1/25 -1/99 1/16 1/25 1/21 2/42 6/46 6/26 1/91 3/11  ....................... 31زمستان 

 46/2 44/2 54/1 91/1 11/1 49/6 41/1 29/3 91/2 51/4  .................................33بهار

 39/3 91/5 53/1 11/4 12/9 41/6 16/2 93/2 61/1 31/5  ....................... 33تابستان 

 613/6 12/6 31/6 11/6 34/1 16/9 11/4 41/9 21/1 55/3  ............................. 33پاییز 

 666/1 12/5 12/5 13/9 34/1 45/1 11/1 49/9 19/3- 56/3-  .............. 11زمستان

 091/9 23/3 009/0 11/3 090/6 12/3 63/1 60/9 99/1 39/2-  .................0611بهار 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
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 و شبه پول حجم نقدینگی، پول -3-0نمودار 

 
 3-9مبنا: جدول 

 

 و ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال قبل رشد نقدینگی، پایه پولی -3-9نمودار 

 
 3-6و  3-9ول امبنا: جد



 

 

9 

 بورس و بیمه
 تعاریف و مفاهیم

 ازین مورد مالی منابع مینأت بهادار برای اوراق منظور مبادلهبهادار، به اوراق هایو واسطه ، بازرگانانبانکداران مالقا، محل :ربورس اوراق بهادا

 .است تولیدی هایبنگاه

 ایـدر بـورس اوراق بهـادار  شـدهرفتهیپذ یهاسهام شـرکت متیق نیضرب آخرمجموع حاصل :فرا بورس ای ارزش بازار بورس اوراق بهادار

 .هاستفرابورس در تعداد سهام منتشرشده آن

اوراق بهادار  ضرب تعدادصور، مجموع حاصلارزش اوراق بهادار مورد معامله در بورس اوراق بهادار که به: ارزش معامالت بورس اوراق بهادار

 شود.می آن محاسبه یجار متیشده در قمعامله

 است. شده در بورس اوراق بهادار مجموع تعداد اوراق بهادار معامله: حجم معامالت بورس اوراق بهادار

در بـورس اوراق بهـادار اسـت و  شـدهرفتهیپذ یهاشرکت کل متیق یسطح اعموم روند انگریکه ب یشاخص :بورس اوراق بهادار شاخص کل

 دهد.ن مینشا مبدا   خیرا نسبت به تار هامتیق یسطح اعموم را،ییتغ

، یگذارهیسـرما یها)شـرکت یمـال هایفعال در بخش یهاسهام شرکت سبد یقیمت یهانسبت یاعبار، است از میانگین وزن :شاخص مالی

 پایه. ها در زمانبرابر ارزش سهام آن یو ...( با وزن یااعتبار موسسا،ها و ای صنعتی، بانکچند رشته یهاشرکت

های صنعتی با وزنـی برابـر ارزش سـهام در بخش های فعالهای قیمتی سبد سهام شرکتاعبار، است میانگین وزنی نسبت :شاخص صنعت

  ها در زمان پایه.آن

 .گیردال، اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکرا، صور، میمبازاری در قالب شبکه الکترونیک یا غیر الکترونیک که معا :بازار فرابورس
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عامله در فرابورس که به صور، مجموع حاصلضرب تعـداد اوراق بهـادار معاملـه شـده در ارزش اوراق بهادار مورد م: بورسفرا ارزش معامالت

 .شودآن محاسبه می قیمت جاری

 .باشدیم اعامسپرده خاص و  یمرابحه و گواه ،یمشارکت، اجاره، رهن ،یمنظور اوراق اسناد خزانه اسالم: یاوراق بده

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

 .باشدیجسورانه م

 است. یو فروش سهام و اوراق بده دیخر اریاوراق اخت :ابزار مشتقه

 د.ریگیبر کاال توسط کارگزاران مورد داد و ستد قرار م یکه در آن کاال و اوراق بهادار مبتن افتهیشکل و سازمانمت یبازار :بورس کاال

 .شوداسبه میآن مح صور، مجموع حاصلضرب کاال در قیمت جاریارزش کاالی مورد معامله در بورس کاال که به: ارزش معامالت بورس کاال

کـه االن  یمتیمشخص را به ق یاز کاال ینیمقدار مع ن،یمع دیدر سررس شودیاست که فروشنده بر اساس آن متعهد م یقرارداد :یقرارداد آت

 .ندک یداریآن کاال را با آن مشخصا،، خر شودیقرارداد متعهد م گریبفروشد و در مقابل طرف د کنند،یم نییتع

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

سـازمان  دأییـبر کاال توسط کارگزاران مورد ت یدر بازار مشتقه، داد و ستد کاالها و اوراق بهادار مبتن: استاندارد( یبازار مشتقه )تابلو سلف مواز

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

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

بر  وارده خسار، یا بروز حادثه، وقوع دیگر، در صور، از طرف وجهپرداخت  یازا کند درتعهد می طرفکی آن، موجببه که است اعقدی :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.بیمه می شود موضوعبیمه می

 .و شرایط اعقد بیمه است گذارمهیو ب گرمهیسندی کتبی مشتمل بر مشخصا، و تعهدا، ب :نامهبیمه

شـود. مه صـادر میهای بیمه، ااعم از انفرادی و گروهی در هر رشته بیهایی است که توسط شرکتنامهکل تعداد بیمهصادره:  نامهتعداد بیمه

 شود.اند را شامل نمیصادر شده قبالًهایی که نامهاین تعداد الحاقیه بیمه

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

 اند.ای خسار، پرداخت کردهای بیمههای بیمه در رشتههایی( است که شرکتبیانگر تعداد موارد )پرونده )پرداختی(: تعداد موارد خسارت

 .درصد است برحسببیمه اعاید شده  حقبهنسبت  شدهواقعخسار،  :تضریب خسار

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

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

 .اندشده صادربیمه  موسسا،توسط  یبررس موردکه طی دوره  ییهامهنامهیبمجموع حق  :حق بیمه تولیدی

 

 گزیده اطالعات 

  واحد  6611111نسبت به فصل گذشته به  کاهشدرصد  1/61تهران با  شاخص کل بورس اوراق بهادار 6411بهار در پایان فصل

میلیارد ریال رسید.  45193191نسبت به فصل گذشته به رقم  کاهشدرصد  3/3 بارسیده است. در این فصل ارزش جاری بازار سهام 
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 کاهشدرصد  1/19میلیارد ریال بوده است که نسبت به فصل گذشته   2191164اوراق بهادار  همچنین ارزش کل معامال، بازار بورس

 داشته است.

  واحد رسیده است. در این  65963نسبت به فصل گذشته به  کاهشدرصد  5/9فرابورس ایران با  شاخص کل 6411بهار در پایان فصل

 .میلیارد ریال رسیده است 616114344نسبت به فصل گذشته به  کاهشدرصد  6/1با  فصل ارزش بازار فرابورس

 نسبت به فصل گذشته به  اهشکدرصد  1/6با  در بورس کاالی ایران ارزش معامال، در بازار فیزیکی 6411بهار پایان فصل  در

 .میلیارد ریال رسیده است  11111نسبت به فصل گذشته به افزایش درصد   1/9میلیارد ریال و در بازار معامال، با  6631144

 615921نسبت به فصل گذشته به  افزایشدرصد  4/61 با معامال،ارزش  بورس انرژی در بازار فیزیکیدر  6411بهار پایان فصل  در 

 است. میلیارد ریال رسیده 46611نسبت به فصل گذشته به  کاهشدرصد  1/261ارزش مبادال، با  رد ریال و در بازار مشتقهمیلیا

  6/11هزار فقره( به بخش دولتی و  1645درصد آن ) 3/43صادر شده است که  نامههزار فقره بیمه 61926 تعداد 6933 بهاردر فصل 

هزار فقره( از نوع  9312درصد ) 9/24نامه صادره از این تعداد بیمه .زار فقره( به بخش غیر دولتی تعلق داشته استه 1659درصد )

 .نامه غیر زندگی بوده استهزار فقره( از نوع بیمه 62911درصد ) 5/51نامه زندگی و بیمه
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 )درصد( های فعالیت بورس اوراق بهادار نسبت به دوره قبلتغییرات شاخص -9-1

 ارزش بازار تعداد شرکت دوره

 مقدار شاخص نهایی

 شاخص صنعت شاخص مالی شاخص کل
  شاخص قیمت

 )هم وزن(
 شاخص قیمت

6935........................................  9/4- 1/51 2/19 2/52 6/15 1/13 1/14 

6931........................................  2/5 9/654 6/615 2/261 4/614 1/462 9/611 

6933........................................  -1/2 651/1 611/1 653/3 612/1 649/2 643/6 

 1/23 9/15 6/91 1/49 1/96 1/91 1/1  ......................................31بهار 

 22/2 12/1 23/2 29/1 21/1 29/1 1/1  ...............................31تابستان 

 61/1 25/6 61/3 63/9 65/2 61/3 6/1  ....................................31پاییز 

 9/44 1/15 5/44 4/41 3/44 1/41 1/1  .............................. 31زمستان 

 4/641 4/623 2/642 4/636 4/645 6/614 5/1  ....................................... 33بهار

 2/24 3/1 1/25 1/62 1/21 6/21 ...  ...............................33تابستان 

 -6/61 1/5 -1/61 -6/4 -1/3 -1/1 111  ....................................33پاییز 

 3/1- 2/9- 1/5- 66/1- 3/6- 1/1- 111  ................................33زمستان

 00/9- 09/0- 00/1- 1/1- 01/2- 1/1- 0/6  .................................0611بهار 

 تهران. شرکت بورس اوراق بهادار -ماخذ

 

 

 

 های فعالیت بورس اوراق بهادارشاخص -0-1

 عداد شرکتت دوره
 ارزش بازار

 )میلیارد ریال(

 مقدار شاخص نهایی

 شاخص صنعت شاخص مالی شاخص کل
  شاخص قیمت

 )هم وزن(
 شاخص قیمت

6935 ...........................................  951 1121121 651113 211211 616196 29162 16129 

6931 ...........................................  412 61596513  191113 411192 665169 691133 

6933 ...........................................  913 12223146 7031131 6512215 6614239 211194 941432 

 11416 91431 213435 231653 294153 1399654 931  .........................................31بهار 

 16635 11111 251513 914153 912614 66141421 931  .................................31تابستان 

 34561 54525 961131 494515 919335 62361115 411  .......................................31پاییز 

 691133 665169 411192 191113 162311 61596513 412  .................................31زمستان 

 6251125 45135991 411  .......................................... 33بهار

 6131611 11191136 941  ............................ (2)33تابستان 

 6214192239641951111 15113115 915  .......................................33پاییز 

   913  .................................. 33زمستان

 0023221 69191191 996  ....................... 0611بهار 
، م، دولاو)به بعد این اطالاعا، شامل کلیه بازارهای موجود در بورس  6935بهار ولی از  بوده،صرفا شامل بازارهای اول و دوم بورس  31اطالاعا، ارائه شده در خصوص حجم و ارزش سهام معامله شده تا زمستان ( 6

 بود. گذاری( خواهدهای سرمایهقو صندو ابزار مشتقه ی،اوراق بده
 (شودیارائه نم یمال ینابزار نو یبازار ها یرکت ها)تعداد شیگرددبازار نقد ارائه م یصرفا بر اساس تعداد شرکت ها"به بعد  33از فصل تابستان "آمار تعداد شرکت ها ( 2

 تهران. شرکت بورس اوراق بهادار -ماخذ
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 تفکیک نوع بازاربه زار بورس اوراق بهادارحجم و ارزش معامالت با -9-1

 دوره
 ارزش معامالت

 )میلیارد ریال(

 بازار اوراق مشتقه

 سهام قرارداد آتی اختیار فروش تبعی اختیار خرید و فروش

 حجم

 )هزار قرارداد(

 ارزش 

 )میلیارد ریال(

 حجم

 ارداد()هزار قر

 ارزش 

 )میلیارد ریال(

 حجم

 )هزار قرارداد(

 ارزش 

 )میلیارد ریال(

6935.............................................. 6111641 314 611 9445911 1/9 1/1 1/491 

6931.............................................. 1621466 1631 6336 213195 1/1 1/9 1/226 

6933.............................................. 25164365 22491 21591 6424661 131 1/11 1/2  

 1/696 1/6 6/1 11131 221 6619 529119 ........................................... 31بهار 

 1/51 1/6 4/1 51532 991 6669 111141 ................................... 31ابستان ت

 1/1 1/4 1/1 51641 121 9121 6662531 ......................................... 31پاییز 

 1/1 1/9 111 2611 61911 61419 2496415 ................................... 31زمستان 

 1/6 1/1 1/1 1/1 2646 6911 1292916  .................... 33بهار

 1/1 1/1 431 453111 5112 2213 3193542 ................................... 33تابستان 

 664/1 114/1 241 212366 5666 3161 1452641 ......................................... 33پاییز 

 111 111 611 116133 9314 3216 1151141 .....................................33زمستان

 111 111 0901 1621399 9012 01910 9292106  .........................0611بهار 

 

 دوره

 بازار اوراق بدهی
گذاری قابل های سرمایهبازار صندوق

 معامله در بورس
 بازار سهام

 خرد و بلوک عمده و انتقالی عاملهگذاری قابل مهای 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(

6935............................................ 695911 691346 1115114 12215 91111111 19121 411516141 6929145 

6931............................................ 216513 615242 92132543 949249 92511166 691241 6119434319 4149413 

6933............................................ 299126 296331 31315636 2251619 661452561 469326 2663459219 24155219 

 111631 211314113 61112 9395149 94139 9646235 6932 64213 ......................................... 31بهار 

 541411 263313264 24329 66512461 11411 4539142 95913 91653 ................................. 31تابستان 

 351594 222641111 25221 4111192 31636 3294441 62113 69241 ....................................... 31پاییز 

 2611152 911411614 11199 62496121 612354 61529911 21461 615143 ................................. 31زمستان 

 1121111 419611361 21492 1124391 619131 62195611 65911 65161 ...........................................33بهار

 3611195 111194661 16112 61166111 441121 22323241 21241 21111 ................................. 33تابستان 

 1116196 111411351 55111 1941511 522115 21691641 12319 19511 ....................................... 33پاییز 

 4941341 442154211 214922 12331314 391124 91231161 621432 621311 ...................................33زمستان

 0692699 991921931 932663 21161911 210199 92961923 99991 93961 ........................0611بهار 

 تهران. شرکت بورس اوراق بهادار -ماخذ
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 های فعالیت فرابورسشاخص -6-1

 دوره
شاخص 

 کل

ارزش بازار 

 )میلیارد ریال(

 هاتعداد شرکت

 معامالت

 اوراق بدهی سهام
صندوق 

گذاری قابل سرمایه
 معامله

اوراق حق تقدم 
 گواهی مسکن

 مشتقه ابزار

 پذیرش
 شدهدرج 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(

6935............... 2211 2152943 669 651 411155 611111 914151 111 16533 9311 66111 63 1 1 

6931............... 1136 1311653 625 651 2649191 491599 361511 6121 651141 66633 66949 25 1 1 

6933............... 65331 63691131 641 651 3936511 131116 5934261 5331 313116 45311 21411 91 91 541 

 1 1 4 6315 6541 23319 11 54242 33113 214151 652 664 9611991 2351 ............ 31بهار 

 1 1 1 6322 2262 91611 612 622921 35511 462111 654 663 9116561 4165 .... 31تابستان 

 1 1 1 6331 2559 91131 919 253365 31495 449441 651 626 4556223 4113 .......... 31پاییز 

 1 1 62 1413 4411 56159 453 494254 641199 6122144 651 629 1311653 1136 .... 31زمستان 

 1 1 1 4515 5115 641214 916 915149 651153 2639363 654 696 64495161 64611 ..............33بهار

 6 1 61 5459 62316 216199 161 516361 611293 9642941 651 641 61911153 65133 ......33تابستان

 212 21 1 4591 69142 211451 6231 6616311 694135 2624115 654 644 21259112 63113 .......... 33پاییز 

 451 2 1 9445 64411 249113 1124 1642144 621191 6391135 651 641 63691131 65331 ......33زمستان

 2191 116 1 9451 62615 266962 4312 4191113 45146 464416 653 645 61614344 65963  ....0611بهار 

 شرکت فرابورس ایران. -ماخذ
 

 )درصد(                                                                                                        های فعالیت فرابورس نسبت به دوره قبل شاخص اتتغییر -1-1

 دوره
شاخص 

 کل

ارزش 

 بازار

 هاتعداد شرکت

 معامالت

 اوراق بدهی سهام

صندوق 

ذاری قابل گسرمایه

 معامله

اوراق حق تقدم 

 گواهی مسکن
 ابزار مشتقه

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

6935............... 4/611 3/54 1/5 1/1 1/645 1/13 1/9 3/49 4/611 6/54 2/5- 3/61 - - 

6931............... 1/611 651/4 62/4 1/9 915/1 619/1 691/1 12/1 614/3 619/1 -4/1 93/5 - - 

6933............... 3/652 6/651 1/61 6/6 6/991 1/91 3/566 9/114 4/461 1/921 3/53 6/64 - - 

 - - -1/21 -3/23 4/24 3/93 -2/12 -4/19 5/39 1/51 2/6 3/1 1/29 3/96 ............ 31بهار 

 - - 21/1 2/9- 21/5 21/1 51/5 14/1 6/9- 11/3 6/2 4/4 22/6 94/3 .... 31تابستان 

 - - 5/21 1/9 4/21 1/1 4/33 1/621 5/1 4/5 6/6 5/6 3/22 1/69 .......... 31پاییز 

 - - 31/1 659/5 16/6 11/5 15/3 11/6 42/1 691/1 1/1 6/5 41/1 44/1 .... 31زمستان 

 - - -3/92 -3/62 1/11 6/612 -1/24 -6/23 1/24 664/1 -6/6 1/1 1/615 6/661 ..............33بهار

 - - 1/23 6/15 1/52 6/11 9/621 1/645 -1/3 2/49 1/1 3/1 2/25 6/24 33.... تابستان 

 - - -5/46 -5/91 5/1 -2/6 9/11 6/11 -3/64 -4/92 -1/1 3/2 4/61 3/66 .......... 33پاییز 

 9/12 -4/39 2/1 -6/25 6/66 -5/1 1/921 6/991 -3/4 -6/3 9/2 4/6 -1/1 -1/1 ......33زمستان

 9/921 1/94149 1/4 3/1 -3/61 -9/69 -9/66 -5/66 -9/19 -1/51 1/1 5/1 -6/1 -5/9  ....0611بهار 

 شرکت فرابورس ایران. -ماخذ
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 بورس اوراق بهادار ارزش بازار سهام و شاخص کل -1-0نمودار 

 1-0مبنا: جدول  
 

 

 فرابورس ارزش بازار و شاخص کل -1-9نمودار 

 
 1-6مبنا: جدول 
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 فعالیت بورس کاالهای شاخص -2-1

 دوره

 بازار فیزیکی بازار معامالت 

 ارزش معامالت 

 )میلیارد ریال(

 حجم معامالت

 )هزار قرارداد(

 ارزش معامالت

 )میلیارد ریال(

 حجم معامالت

 )هزار تن(

6935............................................................................................................. 119611 213151 114615 24115 

6931............................................................................................................. 235913 611994 6951612 21911 

6933............................................................................................................. 921314 633599 9261533 94556 

 1211 915221 94651 11112 .......................................................................................................... 31بهار 

 1144 211961 65121 59126 .................................................................................................. 31تابستان 

 5462 919215 24394 31661 ........................................................................................................ 31پاییز 

  1141 491961 23261 56311 .................................................................................................. 31زمستان 

 5411 911445 41911 11345 ............................................................................................................33بهار

 1333 541253 11135 611296 .................................................................................................. 33تابستان 

 5113 116639 41116 39159 ........................................................................................................ 33پاییز 

 61463 6261134 41214 19119 ....................................................................................................33زمستان

 1929 0013266 91669 11122  ...................................................................0611بهار 

 و دارایی. یوزار، امور اقتصاد -ماخذ
 
 

 )درصد(                                                               ی قبلنسبت به دوره های فعالیت بورس کاالشاخص تغییرات -9-1

 دوره
 بازار فیزیکی بازار معامالت

 حجم معامالت ارزش معامالت حجم معامالت ارزش معامالت

6935.................................................................................................... 6/21 111 2/55 1/5- 

6931.................................................................................................... 1/11- 9/13- 1/11 2/1 

6933.................................................................................................... 5/3 13/1 699/9 96/3 

 -1/65 1/1 -1/11 -6/9 ................................................................................................. 31بهار 

 1/5 -6/5 -2/11 4/23 ......................................................................................... 31تابستان 

 9/96 1/29 1/41 4/23 ............................................................................................... 31پاییز 

 1/1 1/26 6/65 -4/24 ......................................................................................... 31زمستان 

 -1/5 -2/61 4/11 -9/1 ...................................................................................................33بهار

 2/21 6/39 1/44 6/14 ......................................................................................... 33تابستان 

 -1/62 4/61 -1/21 -1/64 ............................................................................................... 33پاییز 

 92/4 46/9 65/2- 42/4- ...........................................................................................33زمستان

 00/0- 0/1- 96/9- 9/2  ............................................................ 0611بهار 

 راییی و داوزار، امور اقتصاد -ماخذ
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 های فعالیت بورس انرژیشاخص -3-1

 دوره

 بازار مشتقه (0) بازار فیزیکی

ارزش 

معامالت 

)میلیارد 

 ریال(

 (9)هیدروکربوری برق
ارزش 

معامالت 

)میلیارد 

 ریال(

حجم 

معامالت 

)هزار 

 قرارداد(

 سلف بلند مدت برق
اوراق گواهی ظرفیت 

 (9)انرژی 

حجم 

)هزار 

کیلووات 

 ساعت(

 ارزش

معامالت 

)میلیارد 

 ریال(

حجم 

)هزار 

 تن(

ارزش 

معامالت 

)میلیارد 

 ریال(

ارزش 

معامالت 

)میلیارد 

 ریال(

حجم 

معامالت 

)هزار 

 قرارداد(

ارزش 

معامالت 

)میلیارد 

 ریال(

 حجم

)هزار قرارداد(   

ارزش 

معامالت 

)میلیارد 

 ریال(

حجم 

 معامالت

)هزار 

 قرارداد(

6935 ...........................  663162 2211 191 9161 663151 11116 49152 534 95311 43215 1359 111 111 

6931 ...........................  951295 3311 6699 1522 954614 612522 21349 6612 3616 611515 65521 119 664 

6933 ...........................  6143561 21951 9499 61611 6141219 211151 94516 6211 1311 214941 24116 3316 344 

 111 111 941 1212 2411 211 2121 1192 92243 161 91 611 92214  .........................31بهار 

 111 111 4423 91563 6551 911 1214 91114 11155 6912 622 6491 11533  .................31تابستان 

 111 111 1519 51134 6914 266 61115 51111 641113 2431 959 9115 646142  .......................31پاییز 

 644 119 4211 91612 9454 991 5149 95916 694113 2221 119 4113 691662  .................31زمستان 

 111 111 413 2966 6331 922 2933 2199 612615 1141 154 1921 612516  .......................... 33بهار

 11 531 1611 16531 6311 292 5633 12165 242161 9131 312 1423 242362  .................33تابستان 

 911 9253 5213 53646 6511 211 3252 12511 451211 1111 321 9331 456614  .......................33پاییز 

 111 1315 62121 626131 9245 461 61196 625426 616361 6111 323 9122 612193  .................. 33زمستان

 963 6100 9992 91399 9329 912 2169 60011 031110 0301 0301 1096 039991  ............ 0611بهار 

 ی بورس انرژی وجود ندارد.امکان محاسبه حجم کل معامال، بازارفیزیک ،هیدروکربوری و برق گیری حجم معامال،به دلیل متفاو، بودن واحدهای اندازه( 6

 .به بازار فیزیکی بورس انرژی اضافه شده است 6935( بازار هیدروکربوری از بهار 2

 به طبقه بندی بازار مشتقه اضافه شده است. 6931( اوراق گواهی ظرفیت انرژی از زمستان 9

  و دارایی. یوزار، امور اقتصاد -ماخذ
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 صادره و حق بیمه تولیدی صنعت بیمه نامهتعداد بیمه -1-1

 دوره

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

 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 زندگی زندگی غیر دولتی دولتی

غیر 

 دولتی
 زندگی

ــــر  غی

 زندگی

6935 ................ 16914 25414 99311 2624 13293 414496 611342 235413 11111 911915 99/1 91/9 92/1 42/9 92/6 

6931 ................ 11151 91534 49112 61154 14112 112126 634213 415162 11991 161136 96/1 22/2 91/5 23/5 92/1 

6933* .............. 111 1111 111 111 111 165915 215691 111223 621162 131111 1/91 4/92 4/95 3/41 3/99 

 45/1 46/6 41/9 41/9 41/1 39931 61461 54311 91193 666111 69213 9194 1111 1191 61139 .............. 31بهار 

 15/5 61/1 11/9 46/3 16/1 641126 63616 669141 16654 614522 61514 6155 61941 1339 65946 ...... 31تابستان 

 21/1 51/6 91/1 46/6 99/1 695112 29412 662511 45555 611144 65311 6511 62365 1511 63152 ............. 31پاییز

 1/1 1/1 21/3 1/2- 1/5 693139 21915 611191 11421 614311 65161 3613 66513 61161 21513 .......31زمستان 

 24/2 21/4 29/4 21/1 24/4 661331 29153 32436 41111 693155 62911 9312 1659 1645 61926 ............. *33بهار

 21/1 46/3 21/1 95/3 91/6 615652 25135 649521 51144 264213 111 111 111 111 111 ......*33تابستان

 11/4 11/3 45/4 56/3 14/5 262351 91934 611211 12666 241951 111 111 111 111 111 .......... *33پاییز 

 24/3 12/1 41/6 1/3- 91/5 654411 46242 615512 15131 261116 111 111 111 111 111 ......*33زمستان

 3/29 9/12 2/99 2/93 9/20 031161 99922 021269 22090 992301 111 111 111 111 111 ............0611بهار

 آمار منفی برای تعداد بیمه نامه صادره، نشان دهنده فسخ، ابطال یا باز خرید بیمه نامه است. (6

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ

 

       و خسارت پرداختی صنعت بیمه تعداد موارد خسارت -01-1

 دوره

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

 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

6935.............  15491 69155 49515 163 11361 211119 614111 619121 29315 214561 9/92 1/69 6/41 9/11 4/91 

6931.............  29152 5412 61461 552 29611 944615 622121 226151 21141 965415 63/1 61/3 21/9 66/6 63/5 

6933*...........  111 111 111 111 111 491511 644361 236111 42221 934191 3/21 9/61 5/96 1/11 9/24 

 24/3 92/2 96/6 64/1 21/1 12115 1351 41512 61691 11195 1119 644 9121 2616 1525  ...........31بهار 

 41/1 2/5 49/4 22/1 91/1 53511 1316 11292 21414 11111 1595 622 9164 2141 1111 .....31تابستان

 62/9 64/9 1/6 25/1 62/1 59214 1115 43325 23464 53946 1111 612 4166 2661 1525  .........31پاییز 

 61/3 9/1 66/1 3/1 61/4 666166 1196 51561 43121 621249 1261 944 4913 6211 1113  ...  31زمستان

 61/1 22/3 22/9 6/4 61/1 11121 5991 43559 61911 11613 111 111 111 111 111  ..........*33بهار

 61/4 14/9 64/4 92/4 63/5 32519 3121 11116 99515 612113 111 111 111 111 111 *33تابستان

 93/1 13/4 14/1 61/3 46/9 616113 61213 55614 94314 662625 111 111 111 111 111  .......*33پاییز 

 24/1 56/1 91/1 61/1 21/1 693111 64111 31192 15111 619131 111 111 111 111 111  .. *33زمستان

 0/69 93/1 1/62 99/9 69/1 39199 01101 99299 91921 19169 111 111 111 111 111  .....*0611بهار 

  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
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 )درصد(                                                                                                                                          بیمه                              و ضریب نفوذ  (0)نسبت خسارت -00-1

 دوره

 ضریب نفوذ بیمه نسبت خسارت

 کل
 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 کل
 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 غیر زندگی زندگی غیر دولتی دولتی غیر زندگی زندگی غیر دولتی دولتی

6935(2) .............  1/19 1/11 1/16 9/91 2/11 91/2 12/1 11/6 91/1 19/2 

6931*................  15/2 19/6 14/9 91/3 16/1 2/1 1/1 6/5 1/4 2/2 

6933*................  4/19 4/11 6/12 9/99 6/15 111 111 111 111 111 

 6/1 1/9 6/4 1/5 2/6 11/1 92/4 14/9 43/2 12/1  ............... 31بهار 

 2/2 1/9 6/5 1/1 2/1 14/5 96/9 19/1 43/5 12/1  ..........31تابستان

 2/9 1/4 6/3 1/1 2/5 19/1 21/1 44/9 16/1 43/4  ..............31پاییز 

 2/4 1/4 6/1 6/1 2/1 11/1 94/1 11/4 14/1 52/3  ....... 31زمستان 

 6/3 1/4 6/1 1/5 2/2 12/4 96/1 19/1 93/1 43/1  ...............*33بهار

 111 111 111 111 111 43/1 91/9 45/3 45/1 45/3  .......*33تابستان 

 111 111 111 111 111 45/1 23/1 41/4 42/1 41/6  ...............*33پاییز

 111 111 111 111 111 53/5 91/3 11/3 33/3 56/4  ......... *33زمستان

 111 111 111 111 111 1/62 1/93 9/61 9/93 9/69  ..... * 0611بهار 

اسبه نیست، به جای شاخص ضریب در مقاطع زمانی ماهانه یا فصلی که ذخایر حق بیمه و خسار، معوق یک سال در دسترس نبوده و حق بیمه اعاید شده و خسار، واقع شده قابل مح( 6

های اداره و های حق بیمه، خسار، معوق، کارمزد شبکه فروش و هزینهی از اقالم آماری از جمله ذخیرهشود. در محاسبه نسبت خسار، بسیارخسار، از شاخص نسبت خسار، استفاده می

 شود و به همین دلیل میزان آن به مراتب پایین تر از ضریب خسار، است.های بیمه لحاظ نمیتاعمومی شرک

 .آمار تجدید نظر شده است( 2

     دوره وجود ندارد.  یندر ا یمهنفوذ ب یبامکان محاسبه ضر ی،مرکزتوسط بانک   GDPیاعدم ااعالم آمار رسم یلبه دل

  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
 

 

 حق بیمه تولیدی، خسارت پرداختی و نسبت خسارت صنعت بیمه -1-9نمودار 

 

 
 1-00و  1-01و  1-1ول امبنا: جد

ریال  میلیارد ریال  میلیارد  ریال  میلیارد   
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  صنعت، معدن و تجارت
 تعاریف و مفاهیم

 .است ایجاد واحد صنعتی برای : مجوز اولیهتاسیسجواز 

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

 کند.می

قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صور،  1مجوزی است که طبق مقررا، ماده )پروانه کسب(:  جواز صنفی

 شود.اده میموقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین د

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

 شود.ربط به دارنده پروانه اکتشاف داده میای است که پس از اتمام اعملیا، اکتشاف به تأیید دستگاه ذینامهاجازه: گواهی اکتشاف

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

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

اعبار، است از خرید، معامله تهاتری و یا اهدای کاالها و خدما، یک کشور از کشورهای دیگر، پس از انجام تشریفا، گمرکی و راعایت : واردات

 سایر مقررا،.

زمان خاص برای یک بخش یا گروهی از گرفته را در یک های تعلقو بدهی های تملک شدهیحسابی که ارزش دارایصور، :هاتراز پرداخت

 دهد.های نهادی نشان میبخش
قالم استثنای مبادال، 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 ها و پرداختخدما،، درآمد و دریافتمالی( است که طی آن ارزش اقتصادی معامال، ناشی از کاالها،
 شود.مقیم مبادله می

تغییر در مالکیت بین شخص مقیم و غیر مقیم  گیرد که بر اساس اصلوانتقال را در بر میتراز کاالیی مبادال، کاالهای قابل نقل :حساب کاال

 شود.تنظیم می
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ونقل، مسافر،، ارتباطا،، حساب خدما، دربرگیرنده مبادال، بین اشخاص مقیم و غیر مقیم در خصوص خدما، حمل :حساب خدمات

یانه، مالکیت معنوی، سایر خدما، تجاری، خدما، شخصی، رسانی و راای، خدما، مالی، خدما، اطالعخدما، فنی و مهندسی، خدما، بیمه

 شود.فرهنگی و تفریحی و سایر خدما، دولتی می

 شده، از لبه کشتی اعبور کند.رساند که کاال در بندر بارگیری تعیینفروشنده، تحویل کاال را هنگامی به انجام می :فوب

گذاری اختصاص دارد. درآمد نیروی کار جبران خدما، نیروی کار و درآمدهای حاصل از سرمایهتراز درآمد به جبران خدما،  حساب درآمد:

 گیرد.در داخل کشور و نیروی کار فصلی ایرانی شاغل در خارج کشور را در بر می نیروی کار فصلی خارجی شاغل

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

های بالاعوض که مبادالتی ها مبادله دیگری صور، نگرفته است؛ مانند انتقال درآمد کارگران غیر فصلی یا هدایا و کمککه ما به ازای آن

 سویه هستند.یک

های غیر ای و یا اکتساب و واگذاری داراییی مبادال، در بر دارنده دریافت و یا پرداخت انتقاال، سرمایهحساب سرمایه تمام :حساب سرمایه

های ها )بخش دولتی و غیر دولتی(، انتقاال، مهاجرین و کمکای شامل بخش بدهیدهد. انتقاال، سرمایهمالی تولید نشده را پوشش می

توانند در تولید گیرد که میهای مشهودی را در برمیهای غیر مالی تولید نشده، معامال، داراییراییگذاری است. اکتساب یا واگذاری داسرمایه

های نامشهود مانند اعالئم تجاری حق ثبت اختراع و حق چاپ نیز در این کاالها خدما، مورداستفاده قرار گیرند. اعالوه بر این معامال، دارایی

 گردد.قسمت درج می

ها و نهادهای مجموع تعهدا، ایجادشده در اثر گشایش ااعتبار اسنادی، تسهیال، 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 فاینانسمالی پروژه تامینالمللی، بین

 ها کمتر از یک سال است.شود که سررسید پرداخت آنمد، به آن بخش از تعهدا، خارجی اطالق میهای کوتاهبدهی :مدتبدهی کوتاه

شود که سررسید مد، و بلندمد، به آن دسته از تعهدا، خارجی کشور اطالق میهای میانبدهیمدت و بلندمدت: های میانبدهی

 ر از یک سال است. ها بیشتپرداخت آن
 

 گزیده اطالعات 

 هزار نفر صادر شده  211میلیارد ریال و اشتغال  2562911فقره جواز تاسیس صنعتی با سرمایه  61564 تعداد 6411بهار  در فصل

پروانه  فقره 161مچنین است. ه بودهدرصد  3/52و  4/296 ،1/44نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب آنها  تغییرا،است که 

ای با سرمایه برداری توسعهفقره پروانه بهره 512 و هزار نفر 65میلیارد ریال و اشتغال  612991برداری ایجادی با سرمایه بهره

 هزار نفر در این فصل صادر شده است. 29میلیارد ریال و اشتغال  212111

 و  61514، 11643، 22251ی، خدماتی و خدما، فنی به ترتیب برابر در این فصل تعداد مجوزهای صنفی صادره تولیدی، توزیع

 است. بودهدرصد  -5/24و  -2/64، -1/61 ،-4/61نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ها تغییرا، آنفقره بوده است که  65169

 گذاری خارجی به در هیئت سرمایه میلیون دالر 1/413طرح صنعتی، معدنی و تجاری به ارزش 21تعداد  پاییز6411بهار  در فصل

 تصویب رسیده است.

  میلیون دالر بوده است که نسبت  61451 هزار تن و به ارزش 1141کل واردا، از گمرک جمهوری اسالمی ایران  6411بهار در فصل

 این فصل کل صادرا،در  داشته است. افزایشدرصد  4/95 و به لحاظ ارزش کاهشدرصد  2/4به دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 
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میلیون دالر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال  61111هزار تن و به ارزش  23311از گمرک جمهوری اسالمی ایران غیر نفتی 

 داشته است.  افزایشدرصد  3/15 و به لحاظ ارزش افزایش درصد 5/91قبل به لحاظ وزن 

 المللی میلیون دالر و تغییر در ذخایر بین -5195 الر، خالص حساب سرمایهمیلیون د -511 جاری تراز حساب 6933وازده ماه د در

 میلیون دالر بوده است.  -2146

 4/4میلیون دالر بوده است که نسبت به دوره قبل آن  1544ر ای خارجی کشوهکل بدهی 6411خرداد منتهی به  اول سه ماه  در 

 55میلیون دالر ) 1599مد، و های کوتاهدرصد( را بدهی 29میلیون دالر ) 2166ین میزان بدهی داشته است. از اکاهش درصد 

 دهند. یو بلندمد، تشکیل م مد،های میاندرصد( آن را بدهی
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 تفکیک نوعبرداری صنعتی صادره بهجواز تأسیس و پروانه بهره -0-01

 جواز تأسیس ایجادی برداریپروانه بهره ایبرداری توسعهپروانه بهره

اشتغال  دوره

 )هزارنفر(

  سرمایه

 )میلیارد ریال(

 تعداد 

 )فقره(

اشتغال 

 )هزارنفر(

  سرمایه

 )میلیارد ریال(

 تعداد 

 )فقره(

اشتغال 

 )هزارنفر(

  سرمایه

 )میلیارد ریال(

 تعداد 

 )فقره(

41 661391 2391 19 451116 9961 114 2156356 24414 6935 .............................................................. 

41 961911 9211 11 912621 9956 144 9115412 21961 6931 .............................................................. 

19 142161 9111 53 6425111 9311 324 1155135 46949 6933 .............................................................. 

 ........................................................... 31بهار  1111 169161 641 134 42156 69 154 13125 61

 ................................................... 31تابستان  1535 551411 619 115 19116 64 511 11191 66

  .............................................................31ز پایی 5656 142144 619 114 629114 61 511 91162 61

   ...................................................... 31زمستان  1911 6411191 611 311 642161 65 6116 621461 61

  ................................................................ 33بهار 5411 161539 615 116 262191 61 159 46119 61

  ...................................................... 33تابستان  66944 6491111 241 6112 666319 63 316 615161 63

  .............................................................33پاییز  3619 6134433 263 352 156411 21 195 691912 64

  .........................................................33زمستان 69461 9121911 234 6239 296565 21 6154 911923 21

  ......................................0611بهار  01906 9909913 933 301 039992 09 929 939333 99

 وزار، صنعت، معدن و تجار،. -ماخذ
 

 تفکیک نوع نسبت به دوره مشابه سال قبلبرداری صنعتی صادره بهجواز تأسیس و پروانه بهره تغییرات -01-9 )درصد(

ایبرداری توسعهروانه بهرهپ برداری ایجادیپروانه بهره   جواز تأسیس 
 دوره

 تعداد  سرمایه اشتغال  تعداد  سرمایه اشتغال  تعداد  سرمایه اشتغال 

3/6- 3/3 1/64 2/1 5/641 9/6 1/61 1/11 9/65 6935 .............................................................. 

3/5 2/611 1/3 1/9- 6/29- 5/6 2/61 1/91 1/61 6931 .............................................................. 

1/91 9/619 6/66 1/96 2/234 3/61 1/49 1/11 1/41 6933 .............................................................. 

 ........................................................... 31بهار  25/5 19/6 23/4 61/2 11/5- 5/5- 96/3 615/1 29/9

 ................................................... 31تابستان  62/4 96/1- 1/1 9/1 61/4- 61/6- 1/1 931/6 3/1-

 ..........................................................31پاییز  61/1 99/9 66/2 1/1- 34/1 9/1 4/1- 11/1 61/1-

 ................................................... 31زمستان  1/5 631/4 61/1 9/6- 64/1 2/2 62/1 611/2 94/3

 ............................................................. 33بهار 29/9 99/1 63/2 61/9- 931/1 64/3 1/6- 41/6- 9/1

 ..................................................33تابستان   11/3 11/2 11/6 29/3 613/1 91/6 25/5 99/1 52/4

 ..........................................................33پاییز  21/6 13/2 42/3 69/1 111/2 91/1 3/4 216/4 41/1

 ......................................................33زمستان 11/5 611/1 11/4 99/3 12/1 46/1 5/9 616/3 64/5

  ................................... 0611بهار  3/66 9/990 1/99 6/91 -9/06 0/09 9/09 9/193 6/092

 وزار، صنعت، معدن و تجار،. -ماخذ

 



                                                                                                                صنعت، معدن و تجارت                                                                                                                            0011بهار گزارش فصلی اقتصاد ایران: 

19 

 )فقره(                                                                                                                                                               تفکیک نوع خدماتمجوز صنفی صادره به -9-01

 خدمات فنی خدماتی توزیعی تولیدی دوره

6935 ................................................................................................................  19115 211411 11135 52992 

6931 ................................................................................................................  51661 632691 14226 14412 

6933 ................................................................................................................  661411 913319 616211 31145 

 62514 62314 95431 61911  ............................................................................................................. 31بهار 

 64933 61611 44639 65612  ..................................................................................................... 31تابستان 

 65615 65191 16115 63345  ............................................................................................................31پاییز 

 21642 61126 11112 22123  ..................................................................................................... 31زمستان 

 22112 26111 52163 25915  ............................................................................................................... 33بهار

 63411 21194 11319 22531  ..................................................................................................... 33تابستان 

 26341 24144 51111 21961  ............................................................................................................33پاییز 

 92116 94222 611341 91355  ........................................................................................................33زمستان

 09109 03926 21061 99992  .....................................................................0611بهار 

 و تجار،.وزار، صنعت، معدن  -ماخذ
 

 

 )درصد(                                                                                  تفکیک نوع خدمات نسبت به دوره مشابه سال قبلمجوز صنفی صادره به تغییرات -6-01

 خدمات فنی خدماتی توزیعی تولیدی دوره

6935 ..............................................................................................................  5/64 1/61 5/21 6/61 

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

6933 ..............................................................................................................  1/19 9/16 5/15 3/43 

 -4/1 1/24 1/2 -6/1  ........................................................................................................... 31بهار 

 -5/2 1/61 5/1 -1/1  ................................................................................................... 31تابستان 

 -4/1 3/66 -1/9 -4/6  ..........................................................................................................31پاییز 

 -1/22 -1/69 -2/63 -1/21  ................................................................................................... 31زمستان 

 55/1 11/5 32/6 55/1  ............................................................................................................. 33بهار

 91/6 91/1 99/9 92/5  ................................................................................................... 33تابستان 

 25/3 41/1 91/3 96/3  ..........................................................................................................33پاییز 

 16/5 19/1 11/1 52/2  ......................................................................................................33زمستان

 -9/96 -9/06 -1/02 -6/03  ....................................................................0611بهار 

 وزار، صنعت، معدن و تجار،. -ماخذ
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 میزان تولید کاالهای صنعتی، معدنی و صنایع معدنی منتخب -1-01

 دوره
فوالد خام 

 )هزار تن(

محصوالت 

فوالدی 
 )هزار تن(

کاتد مس 

 )هزار تن(

مش ش

آلومینیوم 
 )هزار تن(

سیمان 

 )هزارتن(

کاشی و 

سرامیک )هزار 
 مترمربع(

انواع سواری 

 )هزار دستگاه(

پتروشیمی 

)میلیون 
 تن(

انواع تلویزیون 

 تخت
 )هزار دستگاه(

یخچال و 

 فریزر
 )هزار دستگاه(

ماشین 

 لباسشویی
 )هزار دستگاه(

6935 .................................. 22414 63141 243 911 11611 916591 111 14 551 6114 111 

6931 .................................. 21944 21141 219 211 16931 411911 511 11 121 6213 542 

6933 .................................. 21911 21622 236 492 13915 441311 314 11 6211 2132 6629 

 31 259 646 64 611 36963 64111 11 11 1951 1425 ................................31بهار 

 635 946 611 64 614 619311 61211 19 11 1654 1911 ................... *31تابستان  

 636 216 262 64 651 615515 61446 51 11 4395 1451 ........................... *31 پاییز

 211 991 239 69 294 35916 64112 12 16 1116 1115 .....................*31زمستان 

 211 954 224 61 216 13911 61165 32 52 1991 5611 ...............................*33بهار

 245 133 933 61 221 663315 63621 614 54 1116 5655 .....................*33تابستان 

 961 121 216 61 291 626252 65396 669 13 1229 5936 ..............................33پاییز 

 911 139 911 61 241 661465 61162 622 55 1113 1141 ..........................33زمستان

 911 639 999 02 906 001019 09961 092 91 2291 3101  .................0611بهار 

 وزار، صنعت، معدن و تجار،. -ماخذ

 

 )درصد( معدنی و صنایع معدنی منتخب نسبت به دوره مشابه سال قبل  میزان تولید کاالهای صنعتی،  تغییرات -2-01

 پتروشیمی  انواع سواری  کاشی و سرامیک  سیمان  شمش آلومینیوم  کاتد مس  محصوالت فوالدی  فوالد خام  دوره

انواع 

تلویزیون 

 تخت 

یخچال و 

 فریزر

ماشین 

 لباسشویی

6935 ............................. 1/5 4/9 5/14 1/69- 3/1 3/1 1/91- 1/1 6/93- 6/9- 1/93- 

6931 ............................. 6/69 1/4 1/6 9/1- 9/66 3/4 4/64- 2/6 4/1 1/66 5/99 

6933 ............................. 66/3 22/9 61/6 16/1 69/1 62/6 63/2 61/1 12/1 59/1 16/4 

 21/1- 61/1 22/5- 1/3 41/4- 1/1 1/1 91/6- 21/4 3/1 62/1 .......................... 31بهار 

 19/6 29/1 5/9 2/1- 21/2- 4/3 5/1 91/5- 1/1 9/1 69/1 .................31تابستان  

 41/1 61/1- 1/1 2/9- 4/3 5/6 65/9 66/9 61/1- 4/1 64/5 .........................31پاییز 

 14/2 24/3 91/1 1/1 23/3 6/1 62/6 14/5 62/1- 6/1 66/3 .................. 31زمستان 

 661/1 95/1 13/4 5/5 1/1 2/2- 66/6 46/9 1/2 65/5 66/9 ............................ 33بهار

 24/3 51/3 626/1 3/3 91/9 61/1 65/4 11/4 66/3 21/1 62/3 .................. 33تابستان 

 11/1 616/1 92/5 62/1 91/9 62/1 61/6 43/9 61/1 21/1 64/6 .........................33پاییز 

 91/6 55/9 26/4 62/1 1/1 26/1 1/1 43/6 21/4 61/5 3/6 .....................33زمستان

 63/9 91/6 99/1 6/6 2/1 99/6 1/1 69/3 1/1 1/1 09/0 ..............0611بهار 

 وزار، صنعت، معدن و تجار،. -ماخذ
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 تفکیک نوعی معدنی صادره بهمجوزها -9-01

 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(

6935 .......................................  6191 111 6513199 561 123 26612 1111 

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

6933 .......................................  6124 191 565621 6111 119 41911 1144 

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

 111 111 111 111 111 111 111  ............................. 31تابستان 

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

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

 6621 5221 621 269 621119 619 214  ...................................... 33بهار

 6412 1536 616 911 221116 693 252  ............................ 33تابستان 

 6619 22354 612 991 633919 621 221  ...................................33پاییز 

 6116 66954 222 111 614299 651 929  ...............................33زمستان

 0131 9219 090 999 920919 019 990 .....................0611بهار 

 .وزار، صنعت، معدن و تجار، -ماخذ
 

 
 )درصد(                                                                         تفکیک نوع نسبت به دوره مشابه سال قبلمجوزهای معدنی صادره به تغییرات -3-01

 دوره

 برداری معدنپروانه بهره گواهی کشف پروانه اکتشاف

 تعداد  تعداد 
تناژ ذخیره 

 قطعی 

هزینه عملیات 

 اکتشافی 
 تعداد 

میزان 

 استخراج 
 اشتغال مجوز 

6935 .......................................... 5/9 1/61 5/621 6/4 5/61- 1/43- 9/64- 

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

6933 .......................................... 111 111 111 111 111 111 111 

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

 111 111 111 111 111 111 111 ................................ 31تابستان 

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

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

 111 111 111 111 111 111 111 ......................................... 33بهار

111111 111 111 111 111 111 ............................... 33تابستان 
111111111111111111111 ......................................33پاییز 

 111111111 111 111 111 111 ..................................33زمستان

 9/3- 61/6- 1/1- 12/9 013/2 9/1 3/9 0611بهار 

 وزار، صنعت، معدن و تجار،. -ماخذ
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 تفکیک نوعصنعتی صادره به یبردارپروانه بهره -01-0 نمودار

 
01-0مبنا: جدول   

 

 

تفکیک نوعمجوزهای معدنی صادره به -01-9نمودار   

 
01-9 مبنا: جدول  
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 ری خارجیگذاهای صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیأت سرمایهطرح -1-01

 دوره

 گذاری خارجیحجم کل سرمایه طرح

 درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل تعداد )فقره(
 ارزش 

 )میلیون دالر(
 درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل

6935 ..........................................................  19 5/1- 6619 1/11- 

6931 ..........................................................  12 2/6- 114 1/22- 

6933 ..........................................................  111 111 111 111 

 1/13 114 9/21 24  .....................................................*31بهار 

 -2/25 211 1/611 21  .............................................*31تابستان 

 -9/59 13 6/66 21  ................................................... *31پاییز 

 -9/36 29 -1/19 62  .............................................*31زمستان 

 -5/24 9/465 -21 61  .......................................................*33بهار

 1/611 5/492 2/63 96  .............................................*33تابستان 

 1/111 4/124 1/211 11  ......................................................33پاییز 

 111 111 111 111  ..................................................33زمستان

 01/6- 621 3/9 92  .................................0611بهار 

 زار، صنعت، معدن و تجار،.و -ماخذ

 
 

 

 گذاری خارجیت سرمایهأهای صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیگذاری خارجی طرححجم سرمایه -01-9نمودار 

 
 

 01-1مبنا: جدول 
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 )هزار تن، میلیون دالر(                                                                                                    گمرک                    مبداصادرات غیر نفتی و واردات کاال از  -01-01

 دوره
 واردات

 غیر نفتی صادرات

 سایر کاالها پتروشیمی میعانات گازی کل

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

6935 ...........................................................................................  92911 49613 665311 44151 3553 1131 99193 69114 54111 21565 

6931*.........................................................................................  91914 49591 694161 46951 111 111 111 111 111 111 

6933 ...........................................................................................  99591 91131 669613 94116 111 111 111 111 111 111 

 111 111 111 111 111 111 66433 41911 61219 1111  ......................................................................................*31بهار 

 111 111 111 111 111 111 3145 23391 61165 5154  ............................................................................... .*31تابستان

 111 111 111 111 111 111 66611 99919 61464 1223  .................................................................................... *31پاییز 

 111 111 111 111 111 111 3143 91161 66311 61911  ..............................................................................*31زمستان 

 111 111 111 111 111 111 1914 26323 5121 1329  ........................................................................................*33بهار

 111 111 111 111 111 111 5221 24594 3911 5521  ..............................................................................*33تابستان 

 111 111 111 111 111 111 66154 91155 3341 1943  .......................................................................................33پاییز 

 111 111 111 111 111 111 3111 21663 66321 1111  ...................................................................................33زمستان

 111 111 111 111 111 111 01233 91123 01691 3162  .......................................................0611بهار 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
 

 

 )درصد(                           گمرک نسبت به دوره مشابه سال قبل                                 مبدا از صادرات غیر نفتی و واردات کاال تغییرات -00-01

 دوره
 واردات

 صادرات غیر نفتی

 سایر کاالها پتروشیمی میعانات گازی کل

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

6935 ......................................................................................  5/61- 5/21- 2/66- 3/4- 6/49- 3/25- 9/64- 9/4- 1/2- 6/6 

6931 ......................................................................................  9/3 9/6 1/69 4/5- 111 111 111 111 111 111 

6933 ......................................................................................  1/4- 6/66- 1/61- 5/61- 111 111 111 111 111 111 

 111 111 111 111 111 111 -1/6 5/44 -1/1 3/1  ................................................................................... 31بهار 

 111 111 111 111 111 111 -6/65 6/4 -1/6 -1/9  ........................................................................... 31تابستان 

 111 111 111 111 111 111 1/3 4/1 -2/1 -1/5  ..................................................................................31پاییز 

 111 111 111 111 111 111 -1/62 1/2 6/63 1/25  ........................................................................... 31زمستان 

 111 111 111 111 111 111 -5/44 -5/41 -3/21 1/1  ..................................................................................... 33بهار

 111 111 111 111 111 111 24/4- 65/4- 64/1- 2/1  ........................................................................... 33تابستان 

 111 111 111 111 111 111 1/9 5/61 -1/4 1/6  ..................................................................................33پاییز 

 111 111 111 111 111 111 5/2 -2/1 2/1 -2/65  ..............................................................................33زمستان

 111 111 111 111 111 111 1/29 9/92 6/99 -9/6  ....................................................0611بهار 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
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 گمرک مبدانفتی از وسیله صادرات غیر غیر نفتی، واردات کاال و نسبت پوشش واردات به صادرات -01-6نمودار 
 

 
01-01مبنا: جدول   

 
 

 )میلیون دالر(                                                                                                                                                                       : حساب جاریهاپرداخت تراز -09-01

 دوره

تراز  حساب انتقاالت جاری حساب درآمد حساب خدمات حساب کاال

حساب 

 جاری

واردات  (کاال )فوب صادرات

 (کاال )فوب

صادرات 

 خدمات

واردات 

 خدمات
 داختپر دریافت پرداخت دریافت

 غیر نفتی (0)نفتی

6935 .......................................  11591 921111151133196521429526111611591521546

6931 .......................................  23161 919511229161319611116115615261619529514

6933 .......................................  

 1644 32 219 914 151 9113 2591 66352 5939 61446  .................. 31سه ماهه اول 

 4622 611 111 112 6141 1194 1611 21611 64391 61614  ...............31شش ماهه اول 

 1611 219 511 6243 6429 62451 3119 95511 29635 29431  ............................. 31نه ماهه 

 9514 952 6161 6152 6115 61111 61319 12291 91951 23161  .................... 31دوازده ماهه 

 -122 31 241 931 911 6414 113 3611 1159 9111  .................... 33سه ماهه اول

  ...............33شش ماهه اول 

  ............................. 33نه ماهه 

  .......................33دوازده ماهه

111 111 111 111 ........0611سه ماهه اول   111 111 111 111 111 111 

های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پاالیش و ( صادرشده توسط شرکت2566 و 2561، 2513های ، فرآورده نفتی، گاز طبیعی، میعانا، و مایعا، گازی )تعرفهارزش نفت خام شامل  (6

 باشد.می ی و سایرین )گمرکی و غیر گمرکی(های پتروشیمهای نفتی ایران، شرکتپخش فرآورده

 ایران.بانک مرکزی جمهوری اسالمی - -ماخذ
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 )میلیون دالر(                                                                                                المللی  حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین: هاتراز پرداخت -09-01

 دوره
 خالص حساب سرمایه

 (0)المللیتغییر در ذخایر بین
 کل مدتبلند مدتکوتاه

6935 ...................................................................................................................................... 61511- 2112 61144- 3111 

6931 ...................................................................................................................................... 1611- 6495 1113- 6231 

6933 ...................................................................................................................................... -5195 6263 -1961 -2146 

 -6111 -9119 3 -9112 ................................................................................................................. 31سه ماهه اول 

 -4246 -1141 111 -1141 ..............................................................................................................31شش ماهه اول 

 -4614 -62555 315 -69111 ............................................................................................................................ 31نه ماهه 

 6231 -1113 6495 -1611 ................................................................................................................... 31دوازده ماهه 

 -6111 -2319 -649 -2511 ................................................................................................................. 33سه ماهه اول 

 -6114 -9132 29 -9361 ..............................................................................................................33شش ماهه اول 

-1911 ............................................................................................................................ 33نه ماهه   645 1613-  2194-  

 2146- 1961- 6263 5195- .....................................................................................................................33دوازده ماهه

 111 111 111 111  ......................................................................0611سه ماهه اول 

 است. ارزاستثنای ارزهای تهاتری و مخصوص( و بدون در نظر گرفتن تغییرا، نرخ  های خارجی بانک مرکزی )به( تغییر در دارایی6

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -ماخذ
 ل

 

 

 )میلیون دالر(                                                                                                                 (0)های خارجی کشور در پایان دورهبدهی -06-01

 دوره
 مدتمدت و بلندمیان مدتکوتاه کل

 نسبت به دوره قبل درصد تغییرات ارزش ه دوره قبلنسبت ب درصد تغییرات ارزش نسبت به دوره قبل درصد تغییرات ارزش

6935............................................  61129 -69 2914 -41/1 1963 4/1 

6931............................................  3196 -61 6193 -99/2 5432 -61 

6933............................................  3642 6/2 6311 25/5 5651 -4/2 

 61/2- 1313 21/3- 6511 61/9- 1151  .......................31سه ماهه اول 

 5/1 5112 1/6- 6113 4/1 3151  ................... 31 اولشش ماهه 

 1/1 5141 4/6- 6111 1/2- 3119  ..................................31نه ماهه 

 1/5- 5432 2/9 6193 1/2- 3196  .........................31دوازده ماهه 

 4/4- 5619 9/6- 6432 4/2- 1111  .......................33سه ماهه اول 

 2/1 5941 23/2 6325 5/2 3251  ................... 33شش ماهه اول 

 1/2 5914 9/1 6314 1/1 3941  ..................................33نه ماهه 

 2/1- 5651 1/3- 6311 2/2- 3642  ............... 11دوازده ماهه

 2/9- 2999 9/9 9100 6/6- 3966  ....... (9)0611سه ماهه اول

 گردد.مد، منظور میهای کوتاهبهره متعلقه به روش تعهدی محاسبه و در آمار بدهی رفته است. ضمنامد، و بلندمد، بر اساس سررسید اولیه صور، گههای خارجی به کوتا( تفکیک بدهی6

میلیون دالر بوده است. 61139/6614معادل   6411کشور در مقطع پایان خرداد ماه  یخارج هاییمیلیون دالر، کل بده 6343/9491ها به مبلغ قهبا احتساب معو2  

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -ماخذ



                                                                                                                صنعت، معدن و تجارت                                                                                                                            0011بهار گزارش فصلی اقتصاد ایران: 

011 

 

 ه دوره قبلآن نسبت ب های خارجی کشور در پایان دوره و تغییراتبدهی -01-1نمودار 
 

 
 

 01-06مبنا: جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11  

و ارز طال قیمت  
 تعاریف و مفاهیم

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

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

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

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

 گیرد. الزم به ذکر استها شکل میملی است که با حضور بانک فروشی و متشکل برای مبادال، ارز در مقابل پولبازار اعمده بانکی:بازار بین

 فراعی در کیش فعالیت دارد.بانکی بانکی اصلی در تهران و بازار بینکه بازار بین

 گزیده اطالعات 

  افزایشدرصد  1/62زمستان دالر بوده است که نسبت به فصل  6/11سبد اوپک  هر بشکه نفت خام متوسط قیمت 6411بهار در فصل 

 داشته است.

  بهار آزادی به ترتیب برابر  بهار آزادی و سکه ربع ، سکه نیمی )طرح جدید(ر آزادبها سکه تمام میانگین قیمت 6411بهار در فصل

 داشته است.کاهش درصد  2/5و  1/1،  4/1هزار ریال بوده است که نسبت به فصل گذشته به ترتیب  91651و 13915،  614425

  در صد کاهش داشته است 4/4 ت که نسبت به فصل قبلریال بوده اس 294136 برابر آزادمتوسط نرخ دالر در بازار  6411بهار در فصل. 

 .داشته است کاهشدرصد  2/1 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 216145 برابرآزاد یورو در بازار  همچنین متوسط قیمت



 0011بهار گزارش فصلی اقتصاد ایران:                                                                                                                                قیمت طال و ارز  

013 

 طال متوسط قیمت نفت خام و -0-00

 دوره
سبد  بشکه نفت خام

 ()دالراوپک 

 سکه نیم بهار آزادی )هزارریال(سکه تمام بهار آزادی

 )هزار ریال(

 سکه ربع بهار آزادی

 طرح قدیم طرح جدید )هزار ریال( 

6935 .......................................  2/13 91142 99513 65143 61213 

6931 .......................................  1/12 41616 21294 24625 61115 

6933 .......................................  111 111 111 111 111 

 65214 21145 41511 41943 2/11  .................................... 31بهار 

 69149 26394 46416 42166 1/12  ............................ 31تابستان 

 69231 26112 46651 46119 1/12  ...................................31پاییز 

 61191 21146 16144 12494 4/11  ............................ 31زمستان 

 63151 91246 15369 13326 4/21  ...................................... 33بهار

 96261 14631 619211 611192 1/49  ............................ 33تابستان 

 41342 51315 621153 699616 3/42  ...................................33پاییز 

 46625 12111 613921 662149 1/11  ...............................33زمستان

 93091 11919 019939 016699 0/22 .....................0611بهار 

 وزار، نفت، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 تغییرات متوسط قیمت نفت خام و طال نسبت به دوره قبل -9-00

 دوره
سبد  بشکه نفت خام

 اوپک 

 ر آزادیسکه تمام بها
 سکه ربع بهار آزادی  سکه نیم بهار آزادی

 طرح قدیم طرح جدید

6935 .......................................  1/21 1/611 1/611 5/612 4/611 

6931 .......................................  1/3- 3/23 6/21- 2/91 1/41 

6933 .......................................  111 111 111 111 111 

 9/29 3/61 9/61 2/61 4/61  .................................... 31بهار 

 -1/63 -5/65 -9/66 -3/66 -4/1  ............................ 31تابستان 

 -3/9 -5/6 -5/1 -2/2 1/1  ...................................31پاییز 

 21/1 29/1 21/3 21/3 -1/3  ............................ 31زمستان 

 5/22 9/92 1/96 4/99 -1/11  ...................................... 33بهار

 11/1 19/1 12/6 11/2 9/13  ............................ 33تابستان 

 11/4 91/3 26/6 22/5 1/2-  ...................................33پاییز 

 62/4- 66/3- 62/1- 61/4- 1/91  ...............................33زمستان

 9/9- 1/1- 2/6- 9/9- 09/3 .....................0611بهار 

 ، نفت، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.وزار -ماخذ
 

 



                                                                                                                                قیمت طال و ارز                                                                                                                                         0011بهار گزارش فصلی اقتصاد ایران: 

011 

 )ریال( ارزهای منتخب با ریال یمتوسط نرخ برابر -9-00

 دوره
 یورو دالر

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

6935 ..........................................................  46311 619951 41561 621251 

6931 ..........................................................  42111 623611 41543 644255 

6933 ..........................................................  111 111 111 111 

 615121 45659 691514 42111  ....................................................... 31بهار 

 691944 41131 663311 42111  ............................................... 31تابستان 

 696131 41491 663194 42111  ......................................................31پاییز 

 614495 41454 641124 42111  ............................................... 31زمستان 

 653369 41695 611411 42111  ......................................................... 33بهار

 213191 41151 221351 42111  ............................................... 33تابستان 

 926591 43121 256111 42111  ......................................................33پاییز 

 231114 11311 241914 42111  ..................................................33زمستان

 930169 11139 996110 69111  .................................0611بهار 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
 

 

 

 تغییرات متوسط نرخ برابری ارزهای منتخب با ریال نسبت به دوره قبل -6-00

 دوره
 یورو دالر

 بازار آزاد بازار رسمی )بین بانکی( دبازار آزا بازار رسمی )بین بانکی(

6935 ......................................................  1/22 1/611 3/26 2/611 

6931 ......................................................  6/1 1/21 1/4- 1/21 

6933 ......................................................  111 111 111 111 

 1/69 -9/6 2/61 1/1  ................................................... 31بهار 

 -6/64 -1/1 -1/69 1/1  ........................................... 31تابستان 

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

 1/65 6/1 1/65 1/1  ........................................... 31زمستان 

 1/61 -5/1 2/61 1/1  ..................................................... 33بهار

 1/61 3/1 1/91 1/1  ........................................... 33تابستان 

 9/44 3/6 2/21 1/1  ..................................................33پاییز 

 5/1- 2/2 3/5- 1/1  ..............................................33زمستان

 1/9- 1/2- 6/6- 1/1 0611بهار 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ

 



 0011بهار ان: گزارش فصلی اقتصاد ایر                                                                                                                              قیمت طال و ارز   

001 

 آن نسبت به دوره قبل سبد اوپک و تغییرات نفت خام متوسط قیمت -00-0نمودار 

 
 0 0-9و  00-0مبنا جدول 

 
 

 سکه بهار آزادی متوسط قیمت -00-9نمودار 

 
  00-0مبنا جدول 

 

 



 

 

 نماهی

 ا

 31, 39, 30 .....................................................................................................................................................................................مشتقه ابزار

 91, 91, 93, 91, 96, 99, 1, 9................................................................................................................................................... افزودهارزش

 09, 01, 9 ...................................................................................................................................................................................... ناقص اشتغال

 21 ....................................................................................................................................................... ایسرمایه هاییدارای تملک اعتبارات

 21, 23 ................................................................................................................................................................................. ایهزینه اعتبارات

 13........................................................................................................................................................................ ساختمانی( هاینهاده) اقالم

 10, 11 .................................................................................................................................................................................................برق انرژی

 ب

 39, 30.......................................................................................................................................................................................... فرابورس بازار

 19 ................................................................................................................................................................................................. خارجی بدهی

 19 ............................................................................................................................................................................................ مدتکوتاه بدهی

 00, 2.................................................................................................................................................................................... توسعه ششم برنامه

 23 ............................................................................................................................................................................................ کشور کل بودجه

 32, 36, 39, 39, 31, 9, 6............................................................................................................................................... بهادار اوراق بورس

 39, 30, 6 .......................................................................................................................................................................................... کاال بورس

 11, 31, 39, 30, 1 ...............................................................................................................................................................................مهنابیمه

 01, 06.......................................................................................................................................................................................................... بیکار

 پ

 91, 92, 91, 96, 9, 6 ...................................................................................................................................................................... پولی پایه

 13............................................................................................................................................................................................ بنا احداث پروانه

 20, 21, 13............................................................................................................................................................................. بنا افزایش پروانه

 19 ..........................................................................................................................................................................................برداریبهره پروانه

 13............................................................................................................................................................................................ساختمانی پروانه

 19 ....................................................................................................................................................................................................کشف پروانه

 011, 91, 99, 91, 96, 09, 1, 9 ............................................................................................................................................................... پول

 ت

 21 ................................................................................................................................................................................... دولت اعتبارات تامین



 



 019, 019, 19, 1........................................................................................................................................................................ هاپرداخت تراز

 19 ........................................................................................................................................................................................... جاریحساب تراز

 21 ...................................................................................................................................................................................................عملیاتی تراز

 99 ...................................................................................................................................................................... ناخالص ثابت سرمایه تشکیل

 31, 30, 1 ........................................................................................................................................................................ خسارت موارد تعداد

, 22, 21, 29, 29, 20, 21, 12, 11, 16, 19, 19, 11, 63, 62, 69, 69, 60, 91, 93, 92, 91, 99, 09, 9, 2, 1, 6, 9, 0 .تغییرات

91 ,90 ,99 ,92 ,99 ,93 ,31 ,39 ,31 ,39, 31 ,16 ,11 ,12 ,19 ,13 ,010 ,019 ,016 ,012 ,019 ,013 

 99, 1 ................................................................................................................................................................................................ کل تقاضای

 99, 1 ............................................................................................................................................................................................نهایی تقاضای

 21 ................................................................................................................................................................................. مالی هایدارایی تملک

 ج

 06 ...................................................................................................................................................................................اقتصادی فعال جمعیت

 19 .................................................................................................................................................................................................. تاسیس جواز

 19 ..................................................................................................................................................................................................... صنفی جواز

 ح

 1 .................................................................................................................................................................................................. نقدینگی حجم

 019, 19 ......................................................................................................................................................................................خدمات حساب

 019, 16, 19 .............................................................................................................................................................................. سرمایه حساب

 019, 19 ............................................................................................................................................................................................ کاال حساب

 30............................................................................................................................................................................................ تولیدی بیمه حق

 خ

 30........................................................................................................................................................................................... پرداختی خسارت

 د

 21 ....................................................................................................................................................................................ایسرمایه هایدارایی

 96 .............................................................................................................................................................. بانکی سیستم خارجی هایدارایی

 99, 21, 23, 09, 6 ............................................................................................................................................................. مالیاتی درآمدهای

 96 ............................................................................................................................................................................................................. دهـک

 ر

 99 ................................................................................................................................................................................................ اقتصادی رشد

 س

 30, 93, 91, 21, 26, 20, 21, 11, 13, 69, 91, 91, 93, 92, 91, 96, 3, 0............................................................................ساختمان



 

 

 29, 96 ................................................................................................................................................................................................. پایه سال

 91, 21 .......................................................................................................................................................................................... درآمدها سایر

 99 ............................................................................................................................................................................................................. ستانده

 91, 96......................................................................................................................................................................... دارمدت گذاریسرمایه

 ش

 91............................................................................................................................................................................. تولیدکننده بهای شاخص

 96 ....................................................................................................................................................... مصرفی خدمات و کاالها بهای شاخص

 39, 30 ........................................................................................................................................................................................صنعت شاخص

 39, 30 ........................................................................................................................................................................................... مالی شاخص

 09, 3, 9 ..............................................................................................................................................................................کلیدی هایشاخص

 19, 01, 06 .................................................................................................................................................................................................شاغل

 91, 99, 96, 09, 1, 9.........................................................................................................................................................................پول شبه

 ض

 30............................................................................................................................................................................................... خسارت ضریب

 30............................................................................................................................................................................................. بیمه نفوذ ضریب

 ع

 99, 1 ................................................................................................................................................................................................... کل عرضه

 ف

 21 .......................................................................................................................................................................................... نفتی هایفرآورده

 21 ......................................................................................................................................................................................................نفت فروش

 019, 19 ........................................................................................................................................................................................................ فوب

 ق

 36, 30............................................................................................................................................................................................. آتی قرارداد

, 63, 69, 62, 61, 66, 69, 69, 60, 61, 91, 93, 99, 92, 91, 96, 91, 91, 93, 92, 91, 96, 99, 01, 3, 9, 2, 1, 6, 9, 0قیمت

13 ,11 ,26 ,21 ,22 ,31 ,39 ,011 ,012 ,013 

 69, 60, 61 ,91, 3, 2, 9 ....................................................................................................................................................تولیدکننده قیمت

 011, 3, 0 ............................................................................................................................................................................................. طال قیمت

 99, 09................................................................................................................................................................................................ثابت قیمت

 30, 99 ............................................................................................................................................................................................. جاری قیمت

 ک

 63, 69, 91, 93, 99, 92, 96, 2, 9 .................................................................................................................... مصرفی خدمات و کاالها



 



 گ

 11......................................................................................................................................................................................................... سبک گاز

 19 .............................................................................................................................................................................................. اکتشاف گواهی

 م

 99, 91, 21, 23, 91, 91, 93, 91, 96, 99........................................................................................................................................مالیات

 91, 23........................................................................................................................................................................ مستقیم غیر هایمالیات

 99, 91, 23 .......................................................................................................................................................................مستقیم هایمالیات

 99, 09, 00, 1 .............................................................................................................................................................. داخلی ناخالص محصول

 99 .................................................................................................................................................................................................واسطه مصرف

 99, 91, 21, 1, 2, 6 ........................................................................................................................................................عمومی بودجه منابع

 010, 11 ......................................................................................................................................................................................... گازی میعانات

 ن

 00.......................................................................................................................................................................................................بیکاری نرخ

 11, 69, 91, 09, 09, 00, 2, 9 .......................................................................................................................................................... تورم نرخ

 01.................................................................................................................................................................................. اقتصادی مشارکت نرخ

 09, 01, 2, 9 ............................................................................................................................................................................... اشتغال نسبت

 013, 012, 011, 019, 19, 10, 11, 9, 2, 1, 6 ...................................................................................................................................خام نفت

 91, 96..................................................................................................................................................................................................نقدینگی

 10..............................................................................................................................................................................................................نیروگاه

 و

 13, 11 ........................................................................................................................................................................................مسکونی واحد

 21 ............................................................................................................................................................................. مالی هایدارایی واگذاری

 ه

 91...................................................................................................................................................................................................خانوار هزینه

  

 

 




