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پیشگفتار

رود. مقایسهگیري مبتنی بر آمارهاي صحیح، دقیق و بهنگام یکی از رموز توسعه و پیشرفت کشورها به شمار میریزي و تصمیمامروزه برنامه

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

یافتگی کشورهاهاي توسعهعبارت دیگر کیفیت و گستردگی نظام آماري نه تنها یکی از مهمترین شاخصارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد؛ به

و اي کشور نیز بدون در اختیار داشتن آمار و اطالعات کافی، دقیقهاي توسعهها و برنامهرود بلکه به طور متقابل اجراي سیاستشمار میبه

پذیر نیست.بهنگام امکان

آوري، رصدافتد. بنابراین جمعمدت اتفاق میهاي زمانی کوتاههاي اقتصادي در بازهسریع علم و فناري، تغییرات شاخص با پیشرفت و تغییرات

ریزيان در جهت برنامهریزتواند به برنامهروزانه میماهانه، هفتگی و حتی  مدت فصلی،هاي زمانی کوتاههاي اقتصادي در بازهو انتشار شاخص

هدفمند و دقیق کمک زیادي نماید.

هايآمارهاي رسمی شاخص زمینهعنوان تنها مرجع قانونی انتشار آمارهاي رسمی در کشور، با توجه به خأل موجود در    مرکز آمار ایران به

اقدام به تهیه و انتشار 1396از سال  ،ریزان و پژوهشگران از وضعیت اقتصاد کشورنامهمسؤالن، بر بیشتر اقتصادي و با هدف رصدکردن و آگاهی

هايهاي اشتغال و بیکاري، حسابنموده است. این نشریه حاوي آخرین اطالعات ساالنه و فصلی شاخص »گزارش فصلی اقتصاد ایران«نشریه 

و مسکن، بورس و بیمه، تجارت هاي بخش انرژي، ساختمانیرهاي پولی و اعتباري، شاخصوضع مالی دولت، متغ  ،هاي قیمتملی، شاخص

قابل amar.org.irWWW.و ارز با تکیه بر اطالعات 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

هاي اجرایی که آمارهاي مورد نیاز براي انتشارداند از زحمات 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
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                                                       ١ 
ّیات                                             ک

 مقدمه

گیران، منظور رفع نیازهاي آماري تصمیمعات اقتصادي کشور است که بهاي از آخرین اطالگزارش فصلی اقتصاد ایران حاوي مجموعه
اي از اطالعات اقتصادي آغاز شده است. نشریه حاضر شامل گزیده 1396ریزان، پژوهشگران و سایر متقاضیان، تهیه و انتشار آن از سال برنامه

ابتدا تصویري از اقتصاد  ،بخش تنظیم شده است. در بخش کلیات 11هاي اجرایی است که در منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و دستگاه
پرداخته شده  مورد نظراقتصاد ایران در فصل  هاي کلیديایران به همراه بررسی روند متغیرهاي آن ارائه شده است، سپس به بررسی شاخص

 است. هاي مرتبط ارائه شدهتفکیکنیز آمار هر بخش با جزئیات و  11تا  2اي هاست. در بخش
هاي اجرایی و محاسبات اي اجرا شده توسط مرکز آمار ایران، آمارهاي ثبتی دستگاههاي نمونهمنابع آماري این نشریه شامل نتایج آمارگیري

، طرح آمارگیري از قیمت کاالها هاي آمارگیري مورد استفاده در این گزارش شامل طرح آمارگیري از نیروي کارملی مرکز آمار ایران است. طرح
هاي مختلف، طرح گردآوري اطالعات بخش تولیدکننده هاي آمارگیري از قیمتخدمات مصرفی خانوارهاي شهري و روستایی و طرح و

شهر تهران است. و  کل کشور ت قیمت و اجاره مسکن درآوري اطالعاهاي کشور و طرح جمعهاي ساختمانی صادرشده توسط شهرداريپروانه
، به 2008هاي ملی سال هاي محاسباتی منطبق بر سیستم حسابها و روشبنديهاي ملی بر اساس تعاریف، مفاهیم، طبقهاطالعات حساب

و مسکن، وضع مالی دولت، متغیرهاي پولی و اعتباري،  هاي انرژي، ساختماناست. همچنین در بخش شدههاي جاري و ثابت محاسبه قیمت
 ه است.هاي اجرایی استفاده شدهاي ثبتی و محاسباتی دستگاهاز داده و ارز بورس و بیمه، صنعت، معدن و تجارت و قیمت طال
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 1399قتصاد ایران در سال ا
نفر بوده است که  79926270، جمعیت کل کشور 1395ار ایران در سال اطالعات آخرین سرشماري نفوس و مسکن مرکز آم بر اساس

دهد. در این سال تعداد کل درصد) را جمعیت روستایی تشکیل می 26نفر ( 20730625درصد) آن را جمعیت شهري و  74نفر ( 59146847
درصد بوده است. همچنین متوسط  6/87بیشتر  ساله و 6نرخ باسوادي جمعیت نفر و  3/3خانوار، بعد خانوار  24196035خانوارهاي کشور 

بینی مرکز آمار درصد بوده است. پیش 24/1برابر با  1395تا  1390هاي سال سرشماري عمومی نفوس و مسکن جمعیت بین نهساال نرخ رشد
 هزار نفر بوده است.  84038رقم  1399ایران براي جمعیت سال 

 )1395ن (سرشماري نفوس و مسک هاي جمعیتیشاخص -1-1

 شرح 1395سرشماري نفوس و مسکن 
  .....................................................................................  جمعیت کل کشور (نفر)  79926270
 ................................................................................................................. شهري  59146847

 .............................................................................................................. روستایی 20730625 

 ................................................................................................ تعداد خانوار (خانوار)  24196035

 ......................................................................................................... بعد خانوار (نفر)  3/3

 ...................................................................................... میزان شهرنشینی (درصد)  74

 ................................................................ ساله و بیشتر (درصد)  6نرخ با سوادي  6/87

 ......................................  1390-1395جمعیت دوره  ساالنهمتوسط نرخ رشد  24/1
 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري. -ماخذ

رشته  افزودهمیلیارد ریال، جمع ارزش 101192401برابر  هاي جاري)(به قیمت اقتصاد ایران در طرف عرضه، عرضه کل 1399در سال  
 ریال بوده است. میلیارد 52328834برابر  میلیارد ریال و محصول ناخالص داخلی 52145982ي اقتصادي برابر هافعالیت

 نهایی میلیارد ریال، جمع تقاضاي 101192401برابر هاي جاري) (به قیمتاقتصاد ایران  در طرف تقاضا، تقاضاي کل 1399در سال  
 رد ریال بوده است.میلیا 52328834برابر  میلیارد ریال و محصول ناخالص داخلی 57471105اقتصاد برابر 

آن را  )درصد9/19( میلیارد ریال 6909600 میلیارد ریال بوده است که 34761700کل اقتصاد ایران  حجم نقدینگی 1399در سال  
پول و شبه پول نسبت به  ،دهد. در این سال حجم نقدینگیتشکیل می را شبه پول )درصد 1/80( میلیارد ریال 27852100 و پول

 رشد داشته است. درصد 0/28و  8/49، 6/40سال قبل به ترتیب 

میلیارد ریال  5710136دولت  میلیارد ریال، منابع بودجه عمومی 20266534ه کل کشور (مصوب) برابر با منابع بودج 1399در سال  
 میلیارد ریال بوده است. 14263264ها انتفاعی وابسته به دولت و بانک موسساتهاي دولتی، و منابع شرکت
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 )جاري ارقام بر حسب میلیارد ریال و به قیمت( 1399الدر س تصویر اقتصاد ایران -1-1نمودار 

 
 

 
 
 

 کل اقتصاد عرضه


استخراج نفت و 
 گاز طبیعی



6817034 

تقاضاي واسطه
43721296 

 شبه پول
2785210

 M)١(پول
6909600

M)٢(حجم نقدینگی 
34761700 

زودهافشجمع ارز


وارداتبر  مالیاتخالص 


مصارف واسطه
43721296

واردات کاالها و خدمات


تقاضاي کل اقتصاد


GDPمحصول ناخالص داخلی 
52328834

کشاورزي و 
 ماهیگیري





 صنعت
 

 

 دناسایر مع
 

851406

  ساختمان
          
 

مین آب، برق أت
 و گاز طبیعی
 

حمل و نقل، انبارداري، 
پست، اطالعات و 

 ارتباطات
4133015 

 ،و خرده فروشی عمده
دماتی هاي خفعالیت

مربوط به تامین جا و غذا
7902900 

مستغالت، کرایه و 
و کار و خدمات کسب

دامپزشکی
5905599 

هاي مالی وفعالیت
 بیمه



2055791 

سایر خدمات 
عمومی، اجتماعی، 
 یشخصی و خانگ

 
 

179543 

اداره امور عمومی و 
خدمات شهري، 
هايآموزش، فعالیت

مربوط به سالمت 
انسان و مددکاري 

 اجتماعی
4311589 

صادرات کاالها و  
 خدمات

9850459 

مصرف دولتی
4022745 

 هاي مصرفیهزینه
 

23219489 

تغییر در موجودي انبار
 و اشتباهات آماري

13265639 

 جمع تقاضاي نهایی
57471105 

واردات کاالها و خدمات
)5142271( 

 ساختمان
4771027 

 آالتماشین
6364491 

مصرف خصوصی
19196743 

 تشکیل سرمایه ثابت
 

11135518 

 

 بودجه کل کشور (مصوب)

 منابع بودجه کشور 
 

20266534 

 درآمدها
 

2100034 
واگذاري دارایی 

 ايسرمایه
1074895

می منابع بودجه عمو
 دولت

5710136

 مصارف بودجه کشور
 

20266534 
مصارف بودجه عمومی 

 دولت
5710136 

هاي دولتی،مصارف شرکت
مؤسسات انتفاعی وابسته 

 هابه دولت و بانک
14363264 

اقالمی که دو بار منظور 
 اندشده


)594824( 

واگذاري دارایی 
 مالی

174725

درآمدهاي 
 اختصاصی دولت

787957 

اياعتبارات هزینه
 

3583349 
تملک دارایی 

 ايسرمایه
879820 

تملک دارایی 
 مالی

470000 

از محل درآمدهاي 
 اختصاصی 
776967 

هاي دولتی، منابع شرکت
مؤسسات انتفاعی وابسته 

 هابه دولت و بانک
14263264 

ر اقالمی که دو بار منظو
اندشده  


)
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 1399 اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور با عملکرد سال هاي منتخب اقتصادي برنامه ششم توسعهمقایسه شاخص

  1399بینی شده است؛ این شاخص در سالدرصد پیش 8متوسط رشد ساالنه  ل ناخالص داخلیبراي محصو در برنامه ششم توسعه 
 دهد.را نشان می درصد 0/1رقم 

 دهد.نشان می را درصد 4/36رقم  1399درصد است؛ این شاخص در سال  8/8هاي برنامه شده براي سالبینیپیش سط نرخ تورممتو 

دهد.را نشان می درصد 6/9رقم  1399شده است؛ این شاخص در سال یبیندرصد در طول برنامه پیش 2/10متوسط  براي نرخ بیکاري 
 دهد.نشان می را 4006/0رقم  1399است؛ این شاخص در سال  34/0 )1400( ضریب جینی براي سال آخر برنامهبینی پیش 

؛ این شاخص در بوده است درصد 4/7رقم  1396در سال  به محصول ناخالص داخلی براي نسبت مالیات بینی برنامه ششم توسعهشپی 
 دهد.را نشان میدرصد  8/6رقم  1396سال 

درصد بوده است؛ این شاخص در  7/34رقم  1396دولت در سال  کل منابعنسبت منابع نفتی به براي بینی برنامه ششم توسعهپیش 
 دهد.می را نشاندرصد  7/28رقم  1396سال 

ه است؛ این شاخص درصد بود 2/35رقم  1396کل منابع دولت در سال نسبت درآمدهاي مالیاتی به براي بینی برنامه ششم توسعهپیش 
 دهد.می را نشان درصد 2/36رقم  1396در سال 

 
  1399لبا عملکرد سا هاي منتخب اقتصادي برنامه ششم توسعهمقایسه شاخص -1-2نمودار 

 
 است. 1396 ارقام مربوط به سالبا توجه به عدم ارایه آمار مربوط به بودجه دولت از سوي دستگاه متولی، ) 1(
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 1400 زمستان اقتصاد ایران در  هاي کلیديشاخص
درصد  4/9ساله و بیشتر  15جمعیت  نرخ بیکاري 1400 زمستانکار مرکز آمار ایران، در فصل  اساس نتایج طرح آمارگیري نیرويبر  

 .ستداشته ا افزایشواحد  5/0، 1400 پاییزبوده است که نسبت به فصل 
. در این است بودهمیلیارد ریال  1651073به رقم  1400 زمستاندر فصل  1390سال  به قیمت ثابتبدون نفت  محصول ناخالص داخلی 

 بوده است. درصد 6/2و  3/2بدون نفت به ترتیب برابر و با نفت  اقتصاديرشد  فصل

بوده است که درصد   4/395 ) رقم1395(بر مبناي سال  1400 زمستان ها و خدمات مصرفی کل کشور در فصل شاخص قیمت کاال 
 .بوده است درصد 2/40 )قبل (نرخ تورم در سال نسبت به دوره مشابه  1400 زمستانشاخص در چهار فصل منتهی به  تغییرات

 

 اقتصاد ایران هاي کلیديخصشا -2-1
 اشتغال بخش واقعی اقتصاد بخش پولی

 شبه پول رشد دوره
نسبت به پایان 

سال قبل (درصد)

نسبت به  رشد پول
پایان سال قبل 

 (درصد)
نسبت بهنقدینگی رشد 

پایان سال قبل (درصد)
شاخص 
) 1(فالکت

 (درصد)

کل نرخ تورم
کشور 
 (درصد)

رشد اقتصادي 
بدون نفت 

 (درصد)
رشد اقتصادي 

 (درصد)
نرخ مشارکت

 (درصد)
نرخ بیکاري 

 (درصد)

6/19 5/46 1/23 0/39 9/26 5/2-  7/4-  5/44 1/12 1397)2( ...............
0/28 8/49 3/31 5/45 8/34 0/3  2/4-  1/41 7/10 1398 ....................
2/36 7/61 6/40 0/46 4/36 3/0  0/1  3/41 6/9 1399 ....................

  3/31 4/45 8/34 8/0  6/3-  4/42   98زمستان ..........
4/5 5/17 5/7 6/37 8/27 2/1-  0/3- ................... 99بهار 8/9 0/41 

     8/0-  3/0- .......... 99تابستان  5/9 8/41 
9/22 4/44 6/26 9/39 5/30 1/0  7/0 ................99پاییز  4/9 4/41 
2/36 7/61 6/40 1/46 4/36 1/3  6/6 ........... 99زمستان 7/9 9/40 
0/7 1/5 6/6 8/51 0/43 0/4  9/6 ........... 1400بهار  8/8 4/41 
7/16 2/18 1/17 4/55 8/45 5/3  4/4  1/41 6/9 .... 1400تابستان 
4/27 1/27 4/27 3/52 4/43 1/4  1/4 .......... 1400پاییز  9/8 9/40 

000 000 000 6/49 2/40 6/2  3/2  .. 1400ستان زم 4/9 4/40 
 

 دوره
جارت خارجیت وضعیت مالی دولت  

از  سهم درآمدهاي مالیاتی
(درصد) کل منابع  

سهم درآمدهاي نفتی از کل 
 (درصد) منابع

 یگمرکصادرات  تغییرات ارزش دالري
نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 (درصد)

 یگمرک ارزش دالري واردات تغییرات
نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 (درصد)
)3(درجه باز بودن اقتصاد 

 (درصد)

1397 ...............  8/35 3/31 9/4- 7/20- 1/42  
1398 ...............  0/37 8/10 4/7- 3/1 8/35  

1399 ...............  000 000 7/15- 1/11- 7/28  
000000   8/32  ...... 98زمستان   

000000 7/44- 9/25- 2/25  .............. 99بهار  
3/23 -0/14 -4/24 000 000  ...... 99تابستان   

2/34 -6/4 5/3 000 000  ........... 99پاییز   
6/29 2/0 7/2 000 000  ....... 99زمستان  

1/29 4/37 9/67 000 000  ....... 1400بهار   
8/32 6/37 1/52 000 000  1400تابستان   

0/47 2/36 5/14 000 000  ...... 1400پاییز   
9/15 5/33 7/37 000 000  1400زمستان   

 باشد.می مجموع نرخ بیکاري و نرخ تورم) 1   
 و بیشتر به روز رسانی شده است.ساله  15هاي جمعیتی بر اساس پیش بینی 1397) ارقام سال 2
 باشد.) نسبت حاصل جمع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی می3
 ها، بانک مرکزي ج. اسالمی ایران و گمرك ج. اسالمی اسالمی ایران.هاي اقتصادي، دفتر شاخص قیمتکار و سرشماري، دفترحسابمرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي  -ماخذ 
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 ينرخ بیکاري و رشد اقتصاد -1-3نمودار 

 
1-2مبنا: جدول   

 

 
 نرخ بیکاري و نرخ تورم -1-4نمودار 

 
 1-2مبنا: جدول 



 

 
 

                                                                       ٢ 

کاری                                                                                غال و   ا
 تعاریف و مفاهیم

اند، بوده و یا بیکار شاغل مأمور آمارگیري از مراجعه روز قبل در هفت رها کهتر خانواو بیش ساله 15 تمامی اعضاي :جمعیت فعال اقتصادي
فعال "اند، و یا بیکار نیز بوده مد بدون کار، چنانچه شاغلآداران و دارندگان درآیند. محصالن، خانهشمار می به "اقتصادي فعال" جمعیت
 .شوندمیمحسوب  "اقتصادي
 و یا بیکار شاغل مأمـور آمارگیري از مراجعه روز قبل در هفت تر خانوارها کهبیش و سالـه 15تمامی اعضاي :اقتصادي غیر فعال جمعیت

به  "فعال اقتصادي غیر"عنوان جمعیت  د بهانبندي شدهکار و سایر طبقه مد بدونآدر دار، دارايخانه ،محصل هاياز گروه اند و در یکـینبوده
 .آیندشمار می
طور موقت کار تر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی بهساله و بیش 15تمام افراد  :شاغل

شوند. ترك موقت کار بگیران و خوداشتغاالن میشامل دو گروه مزد و حقوقطور عمده شوند. شاغالن بهرا ترك کرده باشند، شاغل محسوب می
عنوان اشتغال محسوب بگیران و تداوم کسب و کار براي خوداشتغاالن، بهدر هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، براي مزد و حقوق

 :شوندشاغل محسوب می شود. افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادي کشور دارند،می
 .کنند (کارکنان فامیلی بدون مزد)افرادي که بدون دریافت مزد براي یکی از اعضاي خانوار خود که با وي نسبت خویشاوندي دارند کار می -
در تولید کاال یا دهند، یعنی مستقیماً کارآموزانی که در دوره کارآموزي فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسه محل کارآموزي انجام می -

 .شودمحسوب می "کار"ها خدمات سهیم هستند و فعالیت آن
 .اندمحصالنی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده -
داران، کنند (نیروهاي مسلح پرسنل کادر و سربازان، درجهتمام افرادي که در نیروهاي مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت می -

 ).یروهاي نظامی و انتظامیافسران وظیفه ن
اند در صورت داشتن دو اند و داراي شغلی نیز نبودهروز پیش از مراجعه مأمور سرشماري حداقل یک ساعت کار نکرده 7افرادي که  :بیکار

 شوند:شرط ذیل بیکار محسوب می



1400زمستان گزارش فصلی اقتصاد ایران:                                                                                                                               اشتغال و بیکاري  

16 

کاریابی، پرس و جو از دوستان، تماس  موسساتم یا پیگیري در روز گذشته براي جستجوي کار، اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نا 30در  -1
 هاي استخدامی و ... انجام داده باشند.با کارفرمایان، مطالعه آگهی

روز آینده آمادگی شروع کار را داشته باشند، همچنین افراد  7روز گذشته و  7روزه شامل  15یعنی طی یک دوره  آماده به کار باشند، -2
 اند.محسوب شده ذیل بیکار

در انتظار شروع کار جدید هستند، یعنی براي آنان کاري مهیا شده و قرار است در آینده به آن کار مشغول شوند و نیز آماده به کار (طبق  -3
 تعریف) هستند.

این است که فرد  "زگشت به شغل قبلیدر انتظار با"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 قبالً داراي کار بوده و به دالیلی کار خود را از دست می

 برد.می

  ساله و بیشتر 15یشتر) به کل جمعیت در سن کار ساله و ب 15(یا  ساله و بیشتر 15عبارت است از نسبت جمعیت شاغل :نسبت اشتغال
 .100 ساله و بیشتر) ضربدر 15یا (

افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغالنی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به  :اشتغال ناقص
ساعت کار کرده و  44یدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیر کاري و ... کمتر از دالیل اقتصادي نظیر رکود کاري، پ

 .اندخواهان و آماده براي انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده
 .100ضربدر  عبارت است از نسبت جمعیت داراي اشتغال ناقص به جمعیت شاغل :سهم اشتغال ناقص

 15تر به جمعیت در سن کار ساله و بیش 15 )و بیکار عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل (نرخ فعالیت): نرخ مشارکت اقتصادي
 .100 تر، ضربدرساله و بیش

 .100ضربدر  و بیکار) به جمعیت فعال (شاغل جمعیت بیکار است از نسبت عبارت :بیکاري نرخ

 گزیده اطالعات
 25583 ساله و بیشتر کشور 15جمعیت فعال  1400 زمستاندر فصل  بر اساس نتایج طرح آمارگیري نیروي کار مرکز آمار ایران، 

 هند. دهزار نفر را بیکاران تشکیل می 2409 آن را شاغالن و نفرهزار  23174 هزار نفر بوده است که از این تعداد
 .درصد رسیده است 4/40 به 1400 پاییزنسبت به فصل  کاهش درصد واحد 5/0 ساله و بیشتر با 15جمعیت  نرخ مشارکت اقتصادي 

درصد و در  0/68مردان  در بین، درصد 8/41در نقاط روستایی ، درصد 0/40 در نقاط شهري 1400 زمستاندر فصل این شاخص 
 .درصد بوده است 8/12بین زنان 

درصد بوده  5/14 درصد و در بخش کشاورزي 6/33درصد، در بخش صنعت  9/51 ساله و بیشتر در بخش خدمات 15سهم شاغالن  
  .است

. داشته است زایشاف درصد واحد 5/0 ،1400 پاییزکه نسبت به فصل  ده استبودرصد  4/9 ساله و بیشتر 15نرخ بیکاري جمعیت  
 درصد بوده است.  9/14 درصد و در بین زنان 4/8 این شاخص در بین مردان

این  داشته است.افزایش  صددرواحد  5/0 ،1400 پاییزبه فصل  نسبتکه  بوده استدرصد  6/16ساله  18-35نرخ بیکاري جوانان  
 است. بودهدر صد  2/14نقاط روستایی در و  2/17شاخص در نقاط شهري 

 
 
 



 اشتغال و یکاري                                                                                                                                1400زمستان گزارش فصلی اقتصاد ایران: 

17 

(هزار نفر)  جنس و مناطق جغرافیایی تفکیکجمعیت برحسب وضع فعالیت اقتصادي به -1-2     
 جمعیت فعال جمعیت شاغل

 دوره
 کل مرد زن نقاط شهري نقاط روستایی کل مرد زن نقاط شهري نقاط روستایی

6333 16964 4177 19121 23297 6939 20047 5335 21651 26986 7139)1( ......... 
6433 17840 4321 19953 24274 6943 20224 5239 21928 27167 1398 ............. 
5993 17270 3658 19605 23263 6458 19279 4336 21401 25737 1399 ............. 
 ... 98زمستان  26224 21490 4733 19681 6543 23435 19515 3920 17446 5989
 ............ 99بهار 25468 21076 4392 19024 6444 22963 19173 3790 16991 5971
           ..... 99تابستان
5995 17418 3691 19722 23413 6461 19388 4391 21458 25849  ......... 99پاییز 
5845 17290 3481 19654 23135 6354 19259 4167 21446 25613  ..... 99زمستان
6069 17607 3622 20053 23676 6485 19482 4292 21676  ..... 1400بهار  25967
5928 17477 3492 19913 23405 6340 19561 4243 21658 1400تابستان  25901
5813 17722 3496 20039 23535 6238 19600 4149 21689  ... 1400پاییز  25838
5591 17583 3452 19722 23174 6078 19505 4055 21528 25583 1400زمستان 

           

 دوره جمعیت بیکار )2(ساله  18 -35جمعیت بیکار 
ینقاط روستای  کل مرد زن نقاط شهري نقاط روستایی کل مرد زن نقاط شهري 

421 2008 851 1578 3429 565 2733 1016 2282 3298 1397)1( ......... 
373 1771 757 1387 2144 510 2384 918 1975 2894 1398 ............. 
330 1431 548 1213 1761 465 2009 678 1796 2474 1399 ............. 
 ... 98زمستان  2789 1976 813 2234 554 1997 1331 666 1619 378
 ............ 99بهار 2505 1903 602 2033 473 1741 1271 470 1413 328
298 1516 583 1231 1814       ... 99تابستان 
340 1411 580 1171 1751 465 1971 700 1736 2436  .......... 99پاییز
353 1386 557 1182 1739 509 1969 686 1792 2478  ..... 99زمستان
292 1317 526 1083 1609 416 1876 670 1622 2292  ..... 1400بهار 
300 1510 595 1215 1810 412 2084 751 1745 2496 1400تابستان 
291 1322 521 1092 1613 425 1878 653 1650 2303  ... 1400پاییز 
322 1324 483 1163 1646 487 1922 604 1805 2409 1400زمستان 

   ساله و بیشتر به روز رسانی شده است. 15 هاي جمعیتیبر اساس پیش بینی 1397ارقام سال  )1
 سال تغییر یافته است. 18-35سال به  15-29شوراي عالی جوانان ریاست جمهوري دامنه سن جوانی از  17/02/1398مورخ  98/ص/249/100براساس مصوبه شماره ) 2

 آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري.مرکز  -ماخذ
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(درصد)  جنس و مناطق جغرافیایی تفکیکبه و سهم اشتغال ناقص نسبت اشتغال -2-2   
 نسبت اشتغال سهم اشتغال ناقص

 دوره
یتاینقاط روس  کل مرد زن نقاط شهري نقاط روستایی کل مرد زن نقاط شهري 

7/14 5/9 9/5 0/12 9/10 7/43 6/36 2/14 9/63 1/39 1397)1( ........... 
1/13 8/8 5/5 9/10 9/9 8/43 0/38 0/14 7/64 4/39 1398 ................ 
2/13 2/8 2/4 4/10 5/9 0/41 2/36 7/11 9/62 3/37 1399 ................ 
  ... 98زمستان  8/37 0/63 7/12 9/36 8/40 4/10 5/11 9/4 9/8 7/14
  ............ 99بهار 9/36 8/61 2/12 7/35 8/40 9/7 9/8 2/3 6/6 5/11
  ... 99تابستان  8/37 8/63 8/11 5/36 1/42 3/9 1/10 8/4 2/8 3/12
  ......... 99پاییز  5/37 2/63 8/11 4/36 0/41 9/9 9/10 3/4 4/8 0/14
  .... 99نزمستا 9/36 8/62 1/11 0/36 1/40 8/10 9/11 6/4 4/9 9/14
6/12 8/8 3/4 8/10 8/9 6/41 5/36 5/11 9/63   .... 1400بهار  7/37
1/12 6/8 2/4 4/10 5/9 7/40 1/36 1/11 3/63 1400تابستان  2/37
2/14 5/9 6/4 7/11 6/10 0/40 5/36 1/11 5/63   ... 1400پاییز  3/37
5/15 2/9 2/4 9/11 7/10 5/38 0/36 9/10 3/62 1400زمستان  6/36

  .ساله و بیشتر به روز رسانی شده است 15 هاي جمعیتیبر اساس پیش بینی 1397ام سال ) ارق1
 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري. -ماخذ

 
 

 تفکیک مناطق جغرافیاییبه نسبت اشتغال -2-1نمودار 

2-2مبنا: جدول   
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)درصد(  جنس و مناطق جغرافیاییتفکیک دي بهنرخ مشارکت اقتصا -3-2
 دوره کل کشور نقاط شهري نقاط روستایی

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

1/19 4/76 5/47 1/17 1/70 5/43 6/17 4/71 5/44 1397)1( ...........................................................................
7/18 0/76 3/47 4/16 6/69 0/43 0/17 1/71 1/41 1398 ...............................................................................
2/15 4/73 2/44 5/13 2/67 4/40 9/13 7/68 3/41 1399 ...............................................................................
..................................................................... 98زمستان  4/42 4/69 3/15 6/41 0/68 2/15 6/44 0/74 5/15
.............................................................................. 99بهار 0/41 9/67 1/14 0/40 4/66 7/13 0/44 8/72 4/15
......................................................................99تابستان  8/41 5/69 1/14 8/40 9/67 6/13 9/44 5/74 7/15
........................................................................... 99پاییز  4/41 8/68 1/14 5/40 3/67 7/13 2/44 4/73 3/15
....................................................................... 99زمستان 9/40 5/68 3/13 1/40 2/67 0/13 5/43 1/73 3/14
....................................................................... 1400بهار  4/41 1/69 7/13 4/40 7/67 0/13 5/44 6/73 7/15
................................................................ 1400تابستان  1/41 8/68 5/13 4/40 5/67 3/13 5/43 3/73 1/14
..................................................................... 1400پاییز  9/40 7/68 1/13 3/40 5/67 1/13 9/42 8/72 3/13
..................................................... 1400زمستان  4/40 0/68 8/12  0/40  2/67  6/12  8/41  7/70  3/13

 .ساله و بیشتر به روز رسانی شده است 15 هاي جمعیتیبر اساس پیش بینی 1397) ارقام سال 1
 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري. -ماخذ

 
 

 
 
 

 تفکیک جنسنرخ مشارکت اقتصادي به -2-2نمودار 

 
 2-3مبنا: جدول 

 
 



 1400: زمستان گزارش فصلی اقتصاد ایران                                                                                                                              اشتغال و بیکاري

20

(درصد)  تفکیک جنسبههاي عمده اقتصادي الن بخشسهم شاغ -4-2
 دوره کشاورزي صنعت خدمات

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

5/53 6/49 3/50 7/26 1/33 0/32 7/19 3/17 7/17 1397)1( ............................................................................... 
3/53 7/49 3/50 9/26 1/33 0/32 8/19 2/17 7/17 1398 ................................................................................... 
7/55 1/48 3/49 7/25 7/34 3/33 6/18 2/17 4/17 1399 ................................................................................... 
 ........................................................................  98زمستان  6/15 6/15 8/15 7/31 8/32 4/26 7/52 7/51 8/57

          ................................................................................. 99بهار 
 ..........................................................................99تابستان  5/18 0/18 0/21 4/33 1/35 3/24 1/48 9/46 7/54
 ............................................................................... 99پاییز  7/16 6/16 1/17 3/34 3/35 9/28 0/49 1/48 9/53
 ........................................................................... 99زمستان 8/15 7/15 2/16 8/33 0/35 6/26 4/50 2/49 2/57
 ........................................................................... 1400بهار  9/17 5/17 6/20 2/33 9/34 2/24 8/48 6/47 2/55
 .................................................................... 1400تابستان  4/17 1/17 1/19 8/33 5/35 9/23 8/48 4/47 9/56
 ......................................................................... 1400پاییز  4/15 4/15 4/15 7/34 0/36 9/26 9/49 5/48 6/57
 ........................................................ 1400زمستان   5/14  7/14  6/13  6/33  9/34  1/26  9/51  5/50  3/60

 .ساله و بیشتر به روز رسانی شده است 15 هاي جمعیتیبر اساس پیش بینی 1397) ارقام سال 1
 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري. -ماخذ

 
 

 1400 زمستانهاي عمده اقتصادي: سهم شاغالن بخش -2-3نمودار 

 
 

 2-4مبنا: جدول 
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)درصد(  و مناطق جغرافیایی تفکیک جنسبیکاري به نرخ -5-2
 کل کشور نقاط شهري نقاط روستایی

 دوره
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن  مرد و زن مرد زن

0/8 9/7 0/8 9/22 2/11 5/13 9/18 4/10 1/12 1397)1( .......................................................................................  
8/7 2/7 3/7 0/21 6/9 8/11 5/17 0/9 7/10 1398 ...........................................................................................  
1/8 0/7 2/7 3/18 8/8 4/10 6/15 4/8 6/9 1399 ...........................................................................................  
    ................................................................................. 98زمستان  6/10 2/9 2/17 4/11 4/9 9/19 5/8 5/8 5/8

  .......................................................................................... 99بهار 8/9 0/9 7/13 7/10 6/9 1/16 3/7 4/7 9/6
  ..................................................................................99تابستان  5/9 1/8 5/16 6/10 8/8 8/19 3/6 1/6 1/7
  ....................................................................................... 99پاییز  4/9 1/8 9/15 2/10 5/8 2/18 2/7 8/6 3/9
  ................................................................................... 99زمستان 7/9 4/8 5/16 2/10 6/8 9/18 0/8 8/7 2/9
  ................................................................................... 1400بهار  8/8 5/7 6/15 6/9 9/7 5/18 4/6 1/6 7/7
  ............................................................................ 1400تابستان  6/9 1/8 7/17 7/10 7/8 8/20 5/6 2/6 1/8
  ................................................................................. 1400پاییز  9/8 6/7 7/15 6/9 0/8 8/17 8/6 4/6 9/8
  ............................................................... 1400زمستان  4/9 4/8 9/14 9/9 5/8 9/16 0/8 9/7 6/8

 .ساله و بیشتر به روز رسانی شده است 15 هاي جمعیتیبر اساس پیش بینی 1397) ارقام سال 1
 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري. -ماخذ

 
 

 تفکیک مناطق جغرافیایینرخ بیکاري به -2-4نمودار 

 
 2-5مبنا: جدول 
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)درصد(    و مناطق جغرافیایی    تفکیک جنسساله به )1( 18-35نرخ بیکاري جمعیت  -6-2
 دوره کل کشور نقاط شهري قاط روستایین

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

4/17 0/13 8/13 3/35 4/17 5/21 6/31 3/16 6/19 1397)1( .................................................. 
4/17 9/11 9/12 0/33 7/15 6/19 7/29 8/14 9/17 1398 ...................................................... 
3/18 8/11 9/12 5/30 9/14 9/17 9/27 1/14 7/16 1399 ...................................................... 
7/18  ............................................ 98زمستان  8/17 9/14 0/29 0/19 5/15 6/31 0/14 0/13
 .................................................... 99بهار  7/16 0/15 3/24 0/18 0/16 5/26 7/12 0/12 3/16
 .............................................99تابستان  9/16 0/14 4/29 6/18 2/15 9/32 5/11 4/10 7/16
 .................................................. 99پاییز  5/16 6/13 7/28 5/17 2/14 9/30 4/13 9/11 6/20
 .............................................. 99زمستان 8/16 0/14 0/29 7/17 4/14 5/31 0/14 9/12 6/19
9/17  .............................................. 1400بهار  6/15 9/12 8/27 8/16 7/13 8/30 7/11 4/10
8/17  ....................................... 1400تابستان  6/17 6/14 0/31 2/19 6/15 4/34 4/12 3/11
0/20  ............................................ 1400پاییز  1/16 4/13 0/28 2/17 1/14 9/29 5/12 1/11
 ................................ 1400زمستان  6/16 3/14 5/26 2/17 6/14 5/28 2/14 4/13 5/18

 . ساله و بیشتر به روز رسانی شده است 15 هاي جمعیتیبر اساس پیش بینی 1397سال  ) ارقام
 
 

 

 
 تفکیک مناطق جغرافیاییساله به 18-35نرخ بیکاري جمعیت  -2-5نمودار 

 
 2-6مبنا: جدول 

 



 

 

 
 
 

٣ 
یساب  ی م

 تعاریف و مفاهیم
 است. بر واردات کاالها و خدمات و خالص مالیات اقتصادي، واردات هايفعالیتکل  مجموع ستانده :عرضه کل
ستانده به ی طورکل. بهرندیگیقرار م گرانید استفاده و مورد دشدهیتول ،یخدمات ای يدیواحد تول کیدر  هستند که یکاالها و خدمات :ستانده

 ود.شیم میتقس يبازار ریغ و ستانده یینها یخودمصرف يبرا دشدهیتول ستانده ،يبازار تاندهدسته س سه
 مصرف به استثنايشوند می فرایند تولید، تغییر شکل داده یا مصرف ها در یکداده صورتبه که کاالها و خدماتی ارزش :مصرف واسطه

 .شودمی ثابت ثبت سرمایه مصرف عنوانبه که ثابت هايدارایی
 افزوده، ارزش اضافی ایجادشده در جریان تولید است.ارزش :افزودهارزش

ي مقیم یک کشور در یک دوره زمانی هاي اقتصادي واحدهاي تولیدمحصول ناخالص داخلی، نتیجه نهایی فعالیت :محصول ناخالص داخلی
 شود.معین است. محصول ناخالص داخلی به سه روش تولید، هزینه و درآمد محاسبه می

 م.ایها را به قیمت ثابت نشان دادهي دوره مرجع یا پایه بیان کنیم در این صورت آنهامتیق برحسبهاي ملی را هرگاه اجزاء حساب :قیمت ثابت
 ایم.ها را به قیمت جاري نشان دادهفعلی، بیان کنیم در این صورت آن شدهگزارشهاي ملی را به قیمت دوره هرگاه اجزاء حساب :قیمت جاري

 .ه زمانی قبل استتغییر ارزش حقیقی تولید ناخالص داخلی در یک دوره زمانی مشخص نسبت به دور :رشد اقتصادي
 اي است.واسطهمجموع تقاضاي نهایی و تقاضاي  :تقاضاي کل
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مجموع مصرف نهایی خانوارها، مصرف نهایی موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه  :تقاضاي نهایی
 .هاي مصرف اشیاي گرانبها، تغییر در موجودي انبار و صادرات استثابت ناخالص، تحصیل من

منظور به ،خصوصی در خدمت خانوارها یرانتفاعیغ موسساتارزش کاالها و خدماتی که خانوارها و  :هاي مصرفی نهایی خصوصیههزین
مصرفی خصوصی  يهانهیو خدمات دیگر نگردد. هز ها منجر به تولید کاالهانمایند و استفاده از آنارضاء نیازهاي فردي یا جمعی مصرف می

 .خصوصی در خدمت خانوارها است یانتفاع ریغ موسساتهاي مصرفی و هزینه مصرفی خانوارهاي کشور هايشامل هزینه
و خدمات  برابر است با پرداخت واحدهاي دولتی بابت جبران خدمات کارکنان و خرید (یا تحصیل) کاالها :هاي مصرفی نهایی دولتیههزین

عالوه استهالك اقتصادي به موسساتاداري منهاي فروش کاالها و خدمات تولیدشده توسط واحدهاي دولتی به بخش خصوصی و  یمصرف شدن
 .هاي ثابتسرمایه

 يدوره حسابدار کیدر طول  دکنندهیتول کی ثابت يهاییدارا يواگذار ایفروش  يمنها لیارزش کل تحص :تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
 ي است.واحد نهاد يدیتول تیاز فعال یناش دشدهیتول يهاییشده به دارابعالوه ارزش اضافه
 آید.یخدمات به دست م کاالها و از تفاوت کل صادرات و واردات ،خدمات خالص صادرات کاالها و کاالها و خدمات: خالص صادرات

موجود  يشده بر کاالها وارد عاتیشده از انبار و ضاخارج يارزش کل کاالها يشده به انبار منها وارد يارزش کل کاالها :رموجودي انباتغییر 
 ي است.در انبار، در طول دوره حسابدار

خدمات بین دو دوره زمانی  متناسب در مقدار مجموعه مشخصی از کاالها و شاخصی است که نشان دهنده میانگین تغییرات :شاخص مقدار
هاي دیگر با هدف مشخص گیرد و ارزش شاخص در دورهرا می 100پایه و جاري است. معموال شاخص مقدار در یک دوره پایه انتخابی ارزش 

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

 تگزیده اطالعا

هاي اقتصادي، محصول ناخالص داخلی و افزوده رشته فعالیتجمع ارزش  1400زمستان ملی مرکز آمار ایران، در فصل  براساس محاسبات 

ریال بوده است. در این  میلیارد 20737665 و 25350192، 25248513هاي جاري) به ترتیب محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت

 6/43و 6/4، 4/51 هاي جاري به ترتیب، کشاورزي و خدمات از محصول ناخالص داخلی به قیمتدنصنایع و معا گروهفصل سهم ارزش افزوده 

 درصد بوده است.
در  )1390ثابت سال  هايهاي اقتصادي، محصول ناخالص داخلی و محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمتافزوده رشته فعالیت جمع ارزش 

میلیارد ریال بوده است که رشد آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل به  1651073و  1929349، 1920671ترتیب به  1400 زمستانفصل 

 درصد بوده است. 6/2و  3/2، 5/2ترتیب 
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هاي فعالیت
بیمهمالی و   

حمل و نقل، 
انبارداري، 

پست، 
اطالعات و 
 ارتباطات

عمده و 
فروشی، خرده

هاي فعالیت
خدماتی مربوط 
به تأمین جا و 

 غذا

 ساختمان
آب،  تامین

برق و گاز 
 طبیعی

 صنعت

 معدن

 کشاورزي ماهیگیري

 

 سایر معادن
استخراج 
نفت و گاز 
 طبیعی

 دوره

587630 1987701 3446030 1008140 1759795 3884770 288556 4556015 139462 2054569 1397 ............... 
865989 2848417 5169014 1254737 2668733 5773664 466494 4946113 199111 3086010 1398 ............... 

2055791 4133015 7902900 2222528 3456410 9968486 851406 6504996 321124 4332595 1399 ............... 
 98زمستان 459670 77630 1157103 127163 1523063 620264 338331 1262394 771093 268321
 .............. 99بهار 735336 35370 626825 146351 1539889 583596 356369 1281393 767855 431930
 ....... 99تابستان 1341612 32365 1335724 196248 2158463 842887 562855 1802657 975884 549426
 ........... 99پاییز  1471646 121714 1815889 247267 2695760 897413 576552 2194185 1139033 536142
  ..... 99زمستان 784001 131675 2726558 261540 3574374 1132514 726751 2624666 1250243 538293
  ..... 1400بهار  1221437 65357 2921859 365374 3124973 1324979 753862 2486692 1365879 500408
1400ستان تاب 2334701 63213 3044355 379643 3563788 1454764 944211 3030871 1532568 608260
  .... 1400پاییز  2458055 221558 3483663 431667 4060565 1593338 898319 3440174 1830746 557820
1400زمستان  982486 194327 4612527 429291 5184569 1765848 1029183 3857036 1824167 648709

 

محصول ناخالص داخلی به 
بازار قیمت خالص  

 بر مالیات
 واردات

جمع 
 افزودهارزش

هارشته فعالیت

سایر خدمات 
عمومی، 
اجتماعی، 
یشخصی و خانگ  

اداره و امور عمومی و خدمات شهري، 
هاي مربوط به سالمتآموزش، فعالیت

 انسان و مددکاري اجتماعی

مستغالت کرایه و 
خدمات کسب و کار و 

 دامپزشکی
 دوره

 با نفت بدون نفت

21432991 25989006 183550 25805456 193677 2753116 3145993 1397 ............... 
30502360 35448473 164807 35283666 240109 3423535 4341741 1398 ............... 
45823839 52328835 182852 52145982 179543 4311589 5905599 1399 ............... 

  . 98زمستان 1221884 883799 55892 8766607 79563 8846170 7689068
  ............ 99بهار 1220128 1006107 32500 8763647 27090 8790737 8163912

  ..... 99تابستان 1470467 1061977 41180 12371746 33082 12404828 11069104
  ......... 99پاییز  1411303 1074540 43514 14224959 34475 14259435 12443545
  ..... 99زمستان 1803700 1168966 62349 16785630 88205 16873835 14147277
  ..... 1400بهار  1832217 1596696 58062 17617796 34122 17651918 14730059
1400تابستان  2253083 1694822 74557 20978835 36012 21014847 17970492
  .... 1400پاییز  2091651 1706188 82899 22856643 51288 22907931 19424268

1400زمستان  2715415 1899956 104998 25248513 101679 25350192 20737665
 هاي اقتصادي. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ

    

)میلیارد ریال(   ي هاي جارهاي اقتصادي به قیمترشته فعالیت افزودهارزش -1-3
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)درصد(   ي   ارجهاي قیمت قتصادي از محصول ناخالص داخلی بههاي ارشته فعالیت افزودهسهم ارزش -2-3

هاي فعالیت
مالی و بیمه

حمل و نقل،
داري، انبار

پست، 
اطالعات و 
 ارتباطات

عمده و 
فروشی، خرده

هاي فعالیت
خدماتی مربوط به
 تأمین جا و غذا

 ساختمان
 تامین

آب، برق 
و گاز 
 طبیعی

 صنعت

 معدن
سایر  دوره کشاورزي ماهیگیري

معادن
استخراج نفت 
و گاز طبیعی

3/2  6/7  3/13  9/3  8/6  9/14  1/1  5/71  5/0  7/9 1397 .................  
4/2  0/8  6/14  5/3  5/7  3/16  3/1  0/14  6/0  7/8  1398 .................  
9/3  9/7  1/15  2/4  6/6  0/19  6/1  4/12  6/0  8/3 1399 .................  
0/3  7/8  3/14  8/3  0/7  2/17  4/1  1/13  9/0  2/5   ........98زمستان  
9/4  7/8  6/14  1/4  6/6  5/17  7/1  1/7  4/0  4/8   ................ 99بهار 
4/4  9/7  5/14  5/4  8/6  4/17  6/1  8/01  3/0  8/10   ........ 99تابستان  
8/3  0/8  4/15  0/4  3/6  9/18  7/1  7/12  9/0  3/10   ............. 99پاییز  
2/3  4/7  6/15  3/4  7/6  2/21  5/1  2/16  8/0  6/4   ......... 99زمستان 
8/2  7/7  1/14  3/4  5/7  7/17  1/2  6/16  4/0  9/6   ......... 1400بهار  
9/2  3/7  4/14  5/4  9/6  0/17  8/1  5/14  3/0  1/11   .. 1400تابستان  
4/2  0/8  0/15  9/3  0/7  7/17  9/1  2/15  0/1  7/10   ........1400پاییز  
6/2  2/7  2/15  1/4  0/7  5/20  7/1  2/18  8/0  9/3   .. 1400زمستان  

 

محصول ناخالص داخلی به 
بر  خالص مالیات بازار قیمت

 واردات
جمع 

 افزودهارزش
هارشته فعالیت

دمات سایر خ
عمومی، 
اجتماعی، 
شخصی و 
 خانگی

اداره و امور عمومی و 
خدمات شهري، 
هاي آموزش، فعالیت

مربوط به سالمت انسان
 و مددکاري اجتماعی

مستغالت کرایه و خدمات 
کسب و کار و دامپزشکی  دوره

 با نفت بدون نفت

5/82  100/0 0/7 99/3 7/0  6/10  1/12  1397 .................  
0/86  100/0 5/0  99/5 7/0  7/9  2/12  1398 .................  
6/87  100/0 3/0  99/7  3/0  2/8  3/11  1399 .................  
9/86  100/0 9/0  1/99  6/0  0/10  8/13   ........98زمستان  
9/92  100/0 3/0  99/7 4/0  4/11  9/13   ................ 99بهار 
2/89  100/0 3/0  99/7 3/0  6/8  9/11   ......... 99تابستان 
3/87  100/0 2/0  99/8 3/0  5/7  9/9   ............. 99پاییز  
8/83  100/0 5/0  99/5 4/0  9/6  7/10   ......... 99زمستان 
4/83  100/0 2/0  99/8 3/0  0/9  4/10   ......... 1400بهار  
5/85  100/0 2/0  99/8 4/0  1/8  7/10  1400تابستان  
8/84  0/100  2/0  8/99  4/0  4/7  1/9   ........1400پاییز  
8/81  0/100  0/4  6/99  4/0  5/7  7/10  1400زمستان  

 هاي اقتصادي. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ
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)میلیارد ریال(  هاي جاريتفکیک اجزاي هزینه نهائی به قیمتمحصول ناخالص داخلی کشور به -3-3 
  محصول ناخالص 

 داخلی
بازار) (به قیمت  

تغییر موجودي 
 انبار و اشتباهات

 آماري
واردات کاالها
 و خدمات

صادرات کاالها
 و خدمات

خالص صادرات 
اتکاالها و خدم  

تشکیل سرمایه ثابت 
هاي مصرفیهزینه ناخالص  

 دوره
آالتماشین ساختمان  خصوصی دولتی 

25989006 6083619 4761747 6177402 1415656 ٢١٧٤٩٩٠ 3140301 2325787 10848653 1397 ............... 
35448473 11655880 6308786 6364441 55654 ٢٦٩٣٥٠٢ 3888291 2918409 14236737 1398 ............... 
52328835 13265639 5142272 9850460 4708188 ٤٧٧١٠٢٧ 6364491 4022745 19196743 1399 ............... 

 ...... 98زمستان  3882108 729602 976819 ٧٢٥٠٠٤ 296564- 1301877 1598441 2829202 8846170
 .............. 99بهار 3867184 1005686 1116642 ٧٦٤٣٢٦ 75110 1147249 1072139 1961790 8790737

 ....... 99تابستان 4516552 1005686 1441557 ١٢٠٨٠٣٤ 546875 1721459 1174584 3686123 12404828
 ........... 99پاییز  4853043 1005686 1740174 ١٢٣٧٩٦٣ 2331841 3607198 1275357 3090727 14259435
 ....... 99زمستان 5959965 1005686 2066118 ١٥٦٠٧٠٥ 1754362 3374553 1620191 4526999 16873835
 ....... 1400بهار  5953524 1562238 2438113 ١٦١٨٦٠٧ 2322509 3729251 1406742 3756928 17651918
 140تابستان  7077930 1562238 2713525 ٢٠٢٦٩٨٧ 3661658 5278996 1617338 3972509 21014847
 ...... 1400پاییز  7466915 1562238 2840349 ١٩٢٨٢٦٦ 7221074 8995434 1774360 1889089 22907931
1400زمستان  8863971 1562238 3021443 2209044 8644005 10906442 2262437 1049492 25350192

 هاي اقتصادي.مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ
  

)درصد(   هاي جاريسهم اجزاي هزینه نهایی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت -4-3 

محصول ناخالص 
 داخلی 
ازار)ب (به قیمت  

تغییر موجودي
انبار و 

اشتباهات 
 آماري

واردات کاالها
 و خدمات

صادرات کاالها
 و خدمات

خالص صادرات 
 کاالها و خدمات

 تشکیل سرمایه ثابت
هاي مصرفیهزینه ناخالص  

 دوره
آالتماشین ساختمان  خصوصی دولتی 

100/0 4/23  3/18  8/23  4/5  4/8  1/12  9/8  7/41  1397 ............... 
100/0 9/32  8/17  0/18  2/0  6/7  0/11  2/8  2/40  1398 ............... 
100/0 4/25  8/9  8/18  0/9  1/9  2/12  7/7  7/36  1399 ............... 
100/0 0/32  1/18  7/14  4/3-  2/8  0/11  2/8  9/43  ...... 98زمستان  
100/0 3/22  2/12  1/13  9/0  7/8  7/12  4/11  0/44  .............. 99بهار 
100/0 7/29  5/9  9/13  4/4  7/9  6/11  1/8  4/36  ....... 99تابستان 
100/0 7/21  9/8  3/25  4/16  7/8  2/12  1/7  0/34  ........... 99پاییز  
100/0 8/26  6/9  0/20  4/10  2/9  2/12  0/6  3/35  ....... 99زمستان 
100/0 3/21  0/8  1/21  2/13  2/9  8/13  9/8  7/33  ....... 1400بهار  
100/0 9/18  7/7  1/25  4/17  6/9  9/12  4/7  7/33 1400تابستان  

0/100  2/8  7/7  3/39  5/31  4/8  4/12  8/6  6/32  ...... 1400پاییز  
0/100  1/4  9/8  0/43  1/34  7/8  9/11  2/6  0/35 1400زمستان  

 هاي اقتصاد.ار ایران، دفتر حسابمرکز آم -ماخذ
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 1400 زمستان هاي جاري: هاي اقتصادي از محصول ناخالص داخلی به قیمتسهم ارزش افزوده رشته فعالیت -3-1نمودار 

 
 

 
 3-2جدول مبنا: 

 

 

 هاي جاريسهم اجزاي هزینه نهایی از محصول ناخالص داخلی به قیمت -3-2نمودار 

 
3-4مبنا: جدول   
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)میلیارد ریال(   1390هاي ثابت سال هاي اقتصادي به قیمترشته فعالیت افزودهارزش -5-3

هايفعالیت
مالی و 
 بیمه

حمل و 
نقل، 

انبارداري،
، پست

اطالعات و
ارتباطات

عمده و 
فروشیخرده

 ،
هاي فعالیت

خدماتی 
مربوط به 

تأمین جا و 
 غذا

ساختمان
 تامین

آب، برق 
و گاز 
طبیعی

 صنعت

 معدن

ماهیگیري کشاورزي سایر  دوره
 معادن

استخراج 
نفت و گاز 
 طبیعی

390397 634425 836494 285010 522702 919177 102818 1411836 18781 437086 1397 ....................  
485914 668118 878972 248218 529952 925771 106553 913789 19354 490257 1398 ....................  
505577 674721 842880 263901 556758 942898 107566 965411 21971 505316 1399 ....................  
  ...........98ان زمست 79754 8333 208902 26806 241574 145103 62467 212439 167298 128514
  ................... 99بهار 103497 3204 211614 26773 226676 125695 58206 197615 161672 135623
  ............ 99تابستان 166688 2454 234175 27309 232524 137567 72576 217359 169931 112077
  .................. 99پاییز 152743 7124 242732 27141 234986 142365 58954 213010 165538 126606
  ............ 99زمستان 82389 9189 276890 26343 248712 151131 74165 214896 177581 131270
  ............ 1400بهار  97792 3493 269610 26595 237741 137073 67127 206200 173837 125464
  ..... 1400تابستان  159407 2715 257765 26289 237224 142838 74343 220639 180499 123616
  ...........1400پاییز  147055 7938 253230 26267 241721 155001 61201 222737 177084 120728
  ... 1400زمستان  79366 10091 278276 26170 255796 160705 71618 223280 176558 137080

           

محصول ناخالص 
بازار داخلی به قیمت خالص 

بر  مالیات
 واردات 

جمع ارزش
 افزوده
 رشته
هافعالیت

سایر خدمات 
عمومی، اجتماعی، 
 شخصی و خانگی

اداره و امور عمومی و 
خدمات شهري، 
هاي آموزش، فعالیت

مربوط به سالمت 
انسان و مددکاري 

 اجتماعی

مستغالت کرایه و 
خدمات کسب و کار

 و دامپزشکی
 دوره

بدون نفت  با نفت

6085908 7497744 52858 7444886 61178 837285 987698 1397 ........................  
6269914 7183703 34714 7148989 62829 821054 998208 1398 ........................  
6289075 7254486 27490 7226995 29108 816910 993978 1399 ........................  
  .............. 98زمستان  253067 205751 13479 1753487 16847 1770334 1561432
  ....................... 99بهار 237905 200469 6245 1695193 5231 1700424 1488810
  ................ 99تابستان 258609 203371 6994 1841635 4860 1846495 1612320
  ............. 99پاییز  237052 202018 6449 1816716 4087 1820804 1578072
  ......... 99زمستان 260412 211052 9420 1873451 13312 1886763 1609873
  ......... 1400بهار  249088 213031 7169 1814220 3602 1817822 1548213
 1400تابستان  274393 215609 8442 1923778 3086 1926864 1669100
  ....... 1400پاییز  256591 213128 8822 1891502 3870 1895372 1642142
 1400زمستان  265930 225549 10252 1920671 8678 1929349 1651073

 هاي اقتصادي. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ
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(درصد)   1390هاي ثابت سال هاي اقتصادي به قیمترشته فعالیت افزودهرشد ارزش -6-3

هايفعالیت
مالی و بیمه

حمل و نقل، 
انبارداري، 

پست، 
اطالعات و 
 ارتباطات

عمده و 
فروشی، خرده

هاي فعالیت
خدماتی مربوط 
به تأمین جا و 

 غذا

ساختمان
آب،  تامین

برق و گاز 
 طبیعی

 صنعت

 نمعد

ماهیگیري کشاورزي سایر  دوره
معادن

استخراج 
 نفت

و گاز 
 طبیعی

7/8  6/1  7/0-  0/1-  9/7-  2/8-  2/1  4/13-  6/2  4/3-  1397 ..................
5/24  3/5  1/5  9/12-  4/1  7/0  6/3  3/35-  1/3  2/12  1398 ..................
0/4  0/1  1/4-  3/6  1/5  8/1  0/1  6/5  5/13  1/3  1399 ..................
3/18  3/2  6/2  9/19-  7/8-  8/3  9/3  5/27-  6/4  5/8 ........ 98زمستان  
4/22  0/0  3/6-  5/9-  7/1  1/1  7/2  2/14-  3/16  7/2 ................. 99بهار 
9/6-  5/0  0/7-  1/5  3/13  6/0  3/2  4/3  4/13  6/2 .......... 99تابستان 
4/0  6/2-  0/4-  6/12  8/1  6/2  6/0  7/4  8/16  7/3 .............. 99پاییز  
1/2  1/6  2/1  7/18  2/4  0/3  7/1-  5/32  3/10  3/3 .......... 99زمستان 
5/7-  5/7  3/4  3/15  1/9  9/4  7/0-  4/27  0/9  5/5- .......... 1400بهار  
3/10  2/6  5/1  4/2  8/3  0/2  7/3-  1/10  6/10  4/4- 1400تابستان  
6/4-  0/7  6/4  8/3  9/8  9/2  2/3-  3/4  4/11  7/3- ........ 1400پاییز  
4/4  6/0-  9/3  4/3-  3/6  8/2  7/0-  5/0  8/9  7/3- 1400زمستان  

           

محصول ناخالص داخلی
 بازار قیمت به

 خالص مالیات
 بر واردات

جمع 
 افزودهارزش
هافعالیترشته

سایر خدمات عمومی، 
اجتماعی، شخصی و 

 خانگی

اداره و امور عمومی و
خدمات شهري، 
هاي آموزش، فعالیت

مربوط به سالمت 
انسان و مددکاري 

 اجتماعی

الت کرایه و مستغ
خدمات کسب و کار

 و دامپزشکی
 دوره

بدون نفت  با نفت

5/2-  7/4-  - 3/4-  2/2  2/4-  9/2  1397 ..............
0/3  2/4-  - 0/4-  7/2  9/1-  1/1  1398 ..............
3/0  0/1  - 1/1  7/53-  5/0-  4/0-  1399 ..............
8/0  6/3-  - 6/3-  6/9-  4/3-  8/2 .... 98زمستان  
2/1-  0/3-  - 9/2-  7/59-  7/0-  7/7- ............. 99اربه 
8/0-  3/0-  - 2/0-  1/63-  4/2-  2/1 ...... 99تابستان 
1/0  7/0  - 7/0  8/56-  5/1-  3/2 ........... 99پاییز 
1/3  6/6  - 8/6  1/30-  6/2  9/2 ..... 99زمستان 
0/4  9/6  - 0/7  8/14  3/6  7/4 ....... 1400بهار  
5/3  4/4  - 5/4  7/20  0/6  1/6 1400تابستان 
1/4  1/4  - 1/4  8/36  5/5  2/8 .... 1400پاییز  
6/2  3/2  - 5/2  8/8  9/6  1/2 1400زمستان  

 هاي اقتصادي. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ
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)میلیارد ریال(   1390هاي ثابت سالتفکیک اجزاي هزینه نهائی به قیمتمحصول ناخالص داخلی کشور به -7-3

محصول ناخالص 
 داخل

بازار) (به قیمت   

تغییر موجودي 
 هاتانبار و اشتبا
 آماري

واردات 
کاالها و 
 خدمات

صادرات 
کاالها و 
 خدمات

خالص 
صادرات 
کاالها و 
 خدمات

ت تشکیل سرمایه ثاب
هاي مصرفیهزینه ناخالص  

 دوره
آالتماشین ساختمان  خصوصی دولتی 

7497744 144271 312396 1621251 1308854 622554 493660 1460720 3467684 1397 ..................
7183703 314562 275159 1120425 845266 542985 379552 1630086 3471253 1398 ..................
7254486 280431 106525 804614 698089 577291 379049 1791523 3528102 1399 ..................
........ 98زمستان  901763 407521 93744 136421 131242 186053 54810 99642 1770334
................. 99بهار 852266 447881 92585 127233 143600 175310 31710 36859 1700424
.......... 99تابستان 880649 447881 92455 158752 166662 186240 19578 100096 1846495
.............. 99پاییز  822039 447881 95782 129002 215472 242472 27000 110629 1820804
  ....... 99زمستان 973148 447881 98227 162304 172356 200593 28237 32847 1886763
 ....... 1400بهار  918433 472256 97289 146871 171945 205070 33125 11028 1817822
 1400تابستان  1016646 472256 95764 162632 209805 232710 22905 30239- 1926864
  ..... 1400پاییز  949679 472256 98200 133869 248948 271170 22221 7580- 1895372
  1400زمستان  1090016 472256 102267 156646 271056 297141 26084 162891- 1929349

 هاي اقتصادي.ر ایران، دفتر حسابمرکز آما -ماخذ

 
 

 

)درصد(            1390هاي ثابت سال نهائی به قیمت هزینه رشد محصول ناخالص داخلی کشور و اجزاي -8-3
محصول ناخالص 

 داخلی
بازار) (به قیمت   

اردي انبتغییر موجو
 و اشتباهات آماري

واردات 
کاالها و 
 خدمات

صادرات 
کاالها و 
 خدمات

خالص صادرات 
 کاالها و خدمات

ابت تشکیل سرمایه ث
هاي مصرفیهزینه ناخالص  دوره 

آالتماشین ساختمان  خصوصی دولتی 
7/4-  9/62-  6/36-  9/8-  7/1  7/0  6/33-  4/14  5/2-  1397 .................
2/4-  0/118  9/11-  9/30-  4/35-  8/12-  1/23-  6/11  1/0  1398 .................
0/1  9/10-  3/61-  2/28-  4/17-  3/6  1/0-  9/9  6/1  1399 .................
6/3-  0/449  3/15-  5/47-  7/54-  9/19-  /8- 6 6/11  2/1 ....... 98زمستان  
0/3-  2/255-  3/66-  3/54-  4/50-  8/9-  1/6-  9/9  5/1 ................ 99بهار 
3/0-  7/2  3/70-  6/31-  3/19-  0/5  2/2-  9/9  6/1- ....... 99تابستان  
7/0  6/21-  1/55-  8/12-  1/1-  8/12  3/3  9/9  6/1- .............99پاییز  
6/6  0/67-  5/48-  8/7  3/31  0/19  8/4  9/9  9/7 ........ 99زمستان 
9/6  1/70-  5/4  0/17  7/19  4/15  1/5  4/5  8/7 ........ 1400بهار  
4/4  2/130-  0/17  0/25  9/25  4/2  6/3  4/5  4/15 1400تابستان  
1/4  9/106-  7/17-  8/11  5/15  8/3  5/2  4/5  5/15 ....... 1400پاییز  
3/2  9/595-  6/7-  1/48  3/57  5/3-  1/4  4/5  0/12 1400زمستان  

 هاي اقتصادي. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ
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 1390هاي ثابت سال هاي اقتصادي به قیمترشد ارزش افزوده رشته فعالیت -3-3نمودار 

 
 3-6مبنا: جدول 

 
 1390هاي ثابت سال رشد اجزاي هزینه نهایی به قیمت -3-4ار نمود

 
 

 3-8مبنا: جدول 
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 )1390=100منتخب ( ياقتصاد هايیترشته فعال یدشاخص مقدار تول -9-3

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

1397 ....................................................  103/2 91/3 97/8 

1398 ....................................................  106/8 89/6 95/7 

1399 ....................................................  110/5 91/3 96/6 

 95/4 92/6 63/5  ........................................... 98زمستان 

 95/8 87/4 88/5  ................................................... 99بهار

 98/1 90/0 149/2  .......................................... *99تابستان

 97/7 91/2 137/6  ................................................ 99پاییز 

 94/8 96/6 66/9  ............................................ 99زمستان

 95/6 92/2 83/0  ............................................ 1400بهار 

0/142  ....................................  1400تابستان   9/91  4/94  

4/131  ........................................... 1400پاییز   6/93  3/94  
6/63  .............................*1400زمستان   0/99  9/93  

 هاي اقتصادي.مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ
  *نتایج فصل پاییز مقدماتی است

 
  (درصد)       )1390=100ره مشابه سال قبل (منتخب نسبت به دو ياقتصاد هايیترشته فعال یدرشد شاخص مقدار تول -10-3

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

1397 .................................................  -2/5 -6/5 0/8 

1398 .................................................  3/5 -1/8 -2/1 

1399 .................................................  3/5 1/8 1/0 

 0/7- 2/4 3/1  ....................................... 98زمستان 

 0/7 1/1- 0/2  ................................................ 99بهار

 2/2 0/5 2/9  ........................................99تابستان 

 1/5 3/7 5/4  ............................................. 99پاییز 

 0/6- 4/3 5/4  ......................................... 99زمستان

 0/2- 5/5 6/1-  ......................................... 1400بهار 

-8/4  .................................. 1400تابستان   1/2  7/3-  

-5/4  ....................................... 1400پاییز   6/2  4/3-  

-0/5  ............................ 1400زمستان   5/2  9/0-  
 هاي اقتصادي. مرکز آمار ایران، دفتر حساب -ماخذ
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 شاخص مقدارتولید بخش کشاورزي و رشد آن نسبت به دوره مشابه سال قبل -3-5نمودار 

 
 

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

 
 جز استخراج نفت و گاز طبیعی) و رشد آن نسبت به دوره مشابه سال قبلتولید بخش معدن (به شاخص مقدار -3-7نمودار 

3-10و  3-9ول امبنا: جد



 

 

٤ 
ت د   رو

 تعاریف و مفاهیم
 (کاال یا خدمت) معین در مقابل یک مقدار معین (از نظر فیزیکی) از همان کاال یا خدمت است. ارزش پولی رایج یک واحد از محصوالت :قیمت
تواند از طریق مبادله در بازار، از ها میها تقاضا و امکان ایجاد حق مالکیت، وجود دارد و مالکیت آناشیایی فیزیکی هستند که براي آن کاالها:

 گر منتقل شود.یـک واحـد نهـادي بـه واحد نهـادي دی
یرد. خدمات داراي موجودیت مستقلی نیستند که امکان گها بر اساس سفارش انجام میهاي ناهمگنی هستند که تولید آنستانده خدمات:

 گیرد.میزمان صورت ها جدا نیست و این دو فرایند همفروش خدمات از تولید آن و ها وجود داشته باشد. خریدایجاد حق مالکیت بر آن
گونه تغییر شکل توسط خانوارها، روند و بدون هیچکاالها و خدمات نهایی که براي تولید کاالهاي دیگر به کار نمی: االها و خدمات مصرفیک

 رسند.انتفاعی در خدمت خانوارها یا واحدهاي دولتی به مصرف نهایی می غیر موسسات
معیار سنجش تغییرات قیمت تعداد معین و ثابتی از کاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به  :ات مصرفیشاخص بهاي کاالها و خدم

 شود.شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی نامیده می ،سال پایه
 است. 100شود و عدد شاخص در آن سال برابر ابتی است که درصد تغییرات شاخص، نسبت به آن سنجیده میسال معین و ث :سال پایه
 گـروه ده را به جامعه و سپس مرتب مصـرفـی هزینه کـاالهــا و خـدمـات میزان را بر اساس کنندهمصرف جامعه هـزینه :ايهزینه دهـک
 نامند.می دهک را یک کند که هر قسمتمـی یـمتقس مسـاوي
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هاي دولتـی و غیـر دولتـی صـرف ارزش ریالی کاالها و یا خدماتی است که توسط خانوار براي خود، خانوارهـاي دیگـر، سـازمان: خانوار هزینه
زپرداخت وام و پرداخت براي سایر معامالت مالی در هزینه خانوار منظـور انداز، وام، باشود و شامل دو دسته مصرفی و غیر مصرفی است. پسمی
 شود.نمی

 کند. این قیمـت، مالیـاتمبلغی که تولیدکننده به ازاي فروش یک واحد از کاال یا خدمت تولیدشده از خریدار دریافت می :تولیدکننده قیمت
طور مجـزا فـاکتور و نقلـی کـه بـههاي بیمه و حمل کنندگان و همچنین هزینهفروشی عرضهفروشی یا خردهسود ناخالص عمده ،افزودهبر ارزش

قابـل کسـر بـر  نوع مالیات غیـرعالوه هر دیگر قیمت تولیدکننده براي محصول عبارت است از قیمت پایه به عبارتگیرد. بهاند را در برنمیشده
 شود.شود منهاي هر نوع یارانه که توسط تولیدکننده بر محصوالت دریافت میمیمحصوالت که توسط تولیدکننده پرداخت 

دي ماننـد کشـاورزي، مـاهیگیري، هـاي مختلـف اقتصـاها را از دیدگاه تولیدکننـده، در بخشروند تغییرات قیمت :شاخص بهاي تولیدکننده
 دهد.صنعت، معدن و خدمات نشان می

تعداد معین و ثابتی از کاالها و خدمات در طول یک دوره مشخص نسبت به دوره مرجع (دوره پایه شاخص)  درصد تغییر قیمت :نرخ تورم
 است.
 پردازد.ه مستأجر در قبال تصرف مورد اجاره (عین مستاجره) به موجر میبها، عوض معینی است کاجاره بها:اجاره

 گزیده اطالعات
دهـد را نشـان مـی 4/395رقـم ) 1395شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی کل کشور (بر مبنـاي سـال  ،1400 زمستان در فصل 

درصد بـوده  2/40ص مشابه قبل براي این شاخ چهار فصلنسبت به  1400 زمستانمنتهی به  چهار فصل که درصد تغییراتطوريبه
 است. رصد بودهد 8/42 صد و براي خانوارهاي روستاییرد 7/39 براي خانوارهاي شهري است. همچنین در این فصل نرخ تورم

ب بـه ترتیـ براي خانوارهاي کل کشـور »خوراکی و خدمات کاالهاي غیر«و » ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی«هاي گروه نرخ تورم 
 درصد بوده است. 6/34و 5/51
کـه درصـد طوريبـهدهـد را نشـان مـی 8/540 ) رقـم1395شاخص کل قیمت تولیدکننده (بر مبناي سال ، 1400زمستان در فصل  

 بـا معـدن درصد بوده است. در این فصل گروه 3/54مدت مشابه در سال قبل ت به نسب 1400زمستان منتهی به  چهار فصل تغییرات
 است. را داشته درصد باالترین نرخ تورم 9/92

ي بـرا وهزار ریـال  113622کل کشور برابر نقاط شهري  مربع زیربناي مسکونی در فروش یک متر توسط قیمتم 1400 تابستاندر  
 4/16و  4/58هزار ریال بوده است که نسبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب  334861برابر  1400 پاییزشهر تهران در فصل 

عالوه سه درصد ودیعه پرداختی براي اجـاره یـک متـر مربـع زیربنـاي ماهانه به همچنین متوسط مبلغ اجاره درصد رشد داشته است.
 869650برابـر  1400 پـاییزدر فصـل و شهر تهـران ریال  308426برابر  1400 تابستانفصل  در ل کشورک نقاط شهريمسکونی در

 درصد رشد داشته است. 8/39 و 8/58ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 
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 )  1395=100هاي اصلی و مناطق جغرافیایی (یک گروهتفکبه کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت -1-4
 کل کشور شهري روستایی

 دوره
کاالهاي 

غیر 
خوراکی و 
 خدمات

ها، خوراکی
ها وآشامیدنی
 دخانیات

 کل
کاالهاي 

غیر 
خوراکی و 
 خدمات

ها، خوراکی
ا هآشامیدنی
 و دخانیات

 کل
کاالهاي 

غیر 
خوراکی و 
 خدمات

ها، خوراکی
ا هآشامیدنی

انیاتو دخ  
 کل

2/130 4/153 4/139 8/130 4/155 9/136 7/130 0/155 3/137 1397 ..................................................... 
         1398 ..................................................... 

1/236 2/305 5/263 5/231 8/307 6/250 1/232 2/307 5/252 1399 ..................................................... 
 ........................................... 98زمستان  8/197 9/227 6/186 8/196 6/228 2/186 3/203 3/225 9/188
 .................................................... 99بهار 6/209 8/245 1/196 3/208 0/246 7/195 2/217 2/245 9/198
 ............................................. 99تابستان 0/236 8/275 1/221 8/234 2/276 0/221 8/242 3/274 1/222
 ................................................. 99پاییز  4/272 4/332 9/249 2/270 0/333 2/249 4/284 3/330 2/254
 ............................................. 99انزمست 2/292 8/374 3/261 1/289 8/375 1/260 5/309 0/371 2/269
 ............................................. 1400بهار  2/310 5/398 2/277 7/306 1/400 5/275 8/329 9/392 5/288
 ...................................... 1400تابستان  7/338 6/438 3/301 2/335 4/441 7/299 7/358 8/428 7/312
 ........................................... 1400پاییز  1/372 0/495 1/326 0/368 4/498 4/324 4/395 0/483 9/337
 .............................. 1400زمستان   4/395 6/529 2/345 8/390 5/532 5/343 1/421 2/519 7/356

  ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
 

  

 هاي اصلی و مناطق جغرافیاییتفکیک گروهبه کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت درصد تغییرات -4-2 (درصد)
 کل کشور شهري روستایی

 دوره
کاالهاي 

غیر 
خوراکی و 
 خدمات

ها،خوراکی
اهآشامیدنی
 و دخانیات

 کل
کاالهاي 

غیر 
خوراکی و 
 خدمات

ها، خوراکی
ا هآشامیدنی
 و دخانیات

 کل
کاالهاي 

غیر 
خوراکی و 
 خدمات

ها، خوراکی
ا هآشامیدنی
 و دخانیات

 کل

8/21 3/37 1/28 5/22 4/38 6/26 4/22 2/38 9/26 1397 ..................................................... 
5/33 2/42 3/37 1/31 7/42 4/34 4/31 6/42 8/34 1398 ..................................................... 
8/35 9/39 7/37 1/35 7/38 2/36 2/35 0/39 4/36 1399 ..................................................... 
 ........................................... 98زمستان  8/34 6/42 4/31 4/34 7/42 1/31 3/37 2/42 5/33
 .................................................... 99بهار 8/27 0/27 2/28 7/27 1/27 0/28 2/28 6/26 6/29
 ............................................. 99ستانتاب 0/26 5/21 2/28 1/26 4/21 1/28 4/25 9/21 3/28
 ................................................. 99پاییز  5/30 7/27 9/31 5/30 4/27 9/31 5/30 7/28 0/32
 ............................................. 99زمستان 4/36 0/39 2/35 2/36 7/38 1/35 7/37 9/39 8/35
 ............................................. 1400بهار  0/43 6/51 9/38 5/42 5/51 7/38 6/45 0/52 5/40
 ...................................... 1400تابستان  8/45 5/59 5/39 1/45 7/59 0/39 7/49 6/58 5/42
 ........................................... 1400پاییز  4/43 8/57 6/36 7/42 3/58 1/36 0/47 9/55 8/39
 ............................... 1400زمستان  2/40 5/51 6/34 7/39 1/52 2/34 8/42 4/49 2/37

  ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ



 1400گزارش فصلی اقتصاد ایران: زمستان                                                                                                                         ها           روند قیمت 

38

 )  1395=100( یاصل يهاخانوار و گروه ايینههز يهادهک یکتفکبه یکاالها و خدمات مصرف یمتشاخص ق -3-4

 دوره

 دهک پنجم دهک چهارم دهک سوم دهک دوم لدهک او

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي
غیر 

خوراکی 
و خدمات

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي 
غیر 

خوراکی و
خدمات

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي
غیر 

خوراکی 
و خدمات

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی

دخانیاتو 

کاالهاي 
غیر 

خوراکی 
و خدمات

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي
غیر 
خوراکی

و 
خدمات

1397 ............. 2/137 1/150 3/127 2/138 2/152 5/128 3/138 4/153 0/129 3/138 9/153 2/129 1/138 3/154 7/129 

1398 ............. 

1399 ............. 

 3/176 3/197 8/221 1/180 7/197 1/224 3/181 8/197 0/225 1/182 9/197 1/226 2/183 8/194 ... 98زمستان 

 ............ 99بهار

9/2280/2653/2014/2336/2704/2071/2344/2738/2094/2344/2743/2118/2341/2758/213 ..... 99تابستان

1/3234/2237/2702/3286/2307/2702/3312/2333/2709/3317/2343/2700/3320/238 6/266 99تابستان 

 4/250 5/373 6/292 2/247 1/373 3/293 8/245 8/371 1/294 5/243 8/367 5/294 3/235 3/360 4/298 ..... 99زمستان

 ..... 1400بهار 

14004/3365/4239/2695/3427/4313/2803/3419/4357/2821/3403/4379/2832/3393/4386/287تابستان 

2/3736/4775/2935/3788/4858/3032/3762/4905/3055/3749/4916/3060/3731/4933/310 ... 1400پاییز 

14009/3942/5096/3072/4001/5177/3186/3976/5217/3208/3955/5230/3224/3949/5242/326زمستان 

 

 دوره

 دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتم دهک ششم

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي
غیر 

خوراکی 
و 

خدمات

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي 
غیر 

خوراکی 
و 

خدمات

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي
غیر 

راکی خو
و 

خدمات

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي 
غیر 

خوراکی 
و 

خدمات

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي
غیر 
خوراکی

و 
خدمات

1397............. 1/138 6/154 1/130 5/138 9/154 3/131 4/138 4/155 0/132 5/138 2/155 2/133 9/138 4/156 2/135 

1398 ............. 

1399 ............. 

 7/199 2/231 2/205 7/192 3/229 6/201 0/189 8/228 0/200 2/187 6/227 4/199 0/184 6/226 8/197....... 98زمستان 

................ 99بهار

3/2358/2759/2157/2381/2765/2224/2405/2766/2260/2450/2760/2358/2544/2763/250....... 99تابستان 

4/2706/3326/2407/2746/3328/2499/2762/3329/2554/2843/3313/2690/3006/3314/293............. 99پاییز 

0/2923/3745/2525/2951/3751/2613/2967/3744/2664/3014/3749/2774/3120/3762/299......... 99زمستان

......... 1400بهار 

14001/3380/4398/2898/3414/4397/2995/3424/4396/3053/3483/4384/3194/3626/4385/346تابستان 

4/3710/4947/3122/3752/4954/3237/3757/4951/3303/3828/4958/3451/3985/4974/377....... 1400پاییز 

0/3936/5260/3295/3979/5288/3405/3981/5304/3489/4066/5331/3664/4251/5364/402. 1400زمستان 
 .هایمتدفتر شاخص ق یران،مرکز آمار ا -ماخذ
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(درصد)       یاصل يهاخانوار و گروه ايینههز يهادهک یکتفکبه یکاالها و خدمات مصرف یمتشاخص ق ییراتدرصد تغ -4-4

 دوره

 دهک پنجم دهک چهارم دهک سوم مدهک دو دهک اول

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي 
غیرخوراکی
و خدمات

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي
غیر 
خوراکی

و 
خدمات

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي 
غیرخوراکی
و خدمات

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

الهايکا
غیر 
خوراکی

و 
خدمات

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي
غیر 
خوراکی

و 
خدمات

1397.............9/25 9/34 7/18 9/26 5/36 0/20 1/27 3/37 5/20 1/27 5/37 9/20 1/27 8/37 3/21 
1398 ............. 9/33 8/396/286/342/409/296/348/401/307/342/412/308/348/41

1399 ............. 

..... 98زمستان 

 27/5 26/6 27/1 27/4 26/4 26/9 27/2 26/1 26/7 27/0 25/9 26/5 26/1 25/4 25/8............. 99بهار
 0/27 7/21 8/24 6/26 8/21 6/24 3/26 9/21 3/24 9/25 9/21 0/24 1/25 7/21 4/23..... 99تابستان 

 4/29 3/28 9/28 7/28 9/28 8/28 2/28 2/29 6/28 5/27 5/29 4/28 3/26 5/29 9/27.......... 99پاییز 
 0/32 9/39 2/35 1/31 5/40 1/35 7/30 9/40 2/35 0/30 2/41 2/35 6/28 8/40 6/34...... 99زمستان

 35/5 52/7 42/3 34/5 53/4 42/5 34/2 54/0 42/9 33/6 54/2 43/2 32/0 54/0 42/8...... 1400بهار 
 4/36 3/60 9/45 6/35 8/60 2/46 6/35 2/61 8/46 4/35 3/61 5/47 8/33 2/61 14003/47تابستان 

 9/34 1/58 3/44 5/34 3/58 8/44 8/34 4/58 4/45 0/35 4/58 2/46 9/33 1/58 1/46..... 1400پاییز 

 2/33 5/51 8/40 1/33 4/51 2/41 4/33 4/51 8/337/41 6/426/51 1/33 14008/428/51زمستان 
 

 دوره

 دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتم دهک ششم

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي 
غیر 

خوراکی و 
 خدمات

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي
غیر 
خوراکی

و 
خدمات

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي 
غیر 

خوراکی و 
 خدمات

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي
غیر 
خوراکی

و 
خدمات

 کل
ها، خوراکی
هاآشامیدنی
و دخانیات

کاالهاي
غیر 
خوراکی

و 
خدمات

1397.............1/27 9/37 7/21 7/27 1/38 9/22 8/27 4/38 6/23 1/28 9/37 7/24 9/28 9/38 7/26 
1398 ............. 4/30 7/34 0/42 5/30 0/35 5/42 2/31 2/35 2/43 6/31 6/35 8/43 5/32 6/36 5/44 
1399 ............. 35/4 39/7 32/8 36/4 39/2 34/9 37/1 38/3 36/5 39/2 37/7 39/9 43/5 36/5 45/3 

 34/6 44/5 36/6 32/5 43/8 35/6 31/6 43/2 35/2 31/2 42/5 35/0 30/5 42/0 34/7..... 98زمستان 

............. 99بهار

1/257/213/278/256/211/283/264/218/286/274/211/309/298/203/32..... 99تابستان 

3/292/280/304/309/278/311/311/271/332/338/269/352/376/253/40.......... 99پاییز 

4/357/398/324/362/399/341/373/385/362/397/379/395/435/363/45...... 99زمستان

...... 1400بهار 

14005/451/607/369/457/595/388/459/587/399/463/585/424/495/575/47تابستان 

7/431/588/345/439/576/359/426/579/357/424/571/370/432/577/39..... 1400پاییز 

14003/404/510/330/405/514/334/395/515/332/398/512/343/397/513/36زمستان 
 ها.دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران، -ماخذ
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 تفکیک مناطق جغرافیاییبه کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت درصد تغییرات -4-1نمودار 

 
 4-2مبنا: جدول 

 

 (کل کشور) هاي اصلیتفکیک گروهبه کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت درصد تغییرات -4-2نمودار 

 
 

 4-2مبنا: جدول 

 

 1400 زمستاناي خانوار: زینههاي هتفکیک دهککل کشور به کاالها و خدمات مصرفی شاخص قیمت درصد تغییرات -4-3نمودار 

 
4-4مبنا: جدول   
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 )1395=100( یو اختصاص یاصل يهابر حسب گروه یدکنندهتول یمتشاخص ق -5-4

 برق صنعت معدن کشاورزي شاخص کل دوره

1397 ................................... 160/5 176/9 197/3 179/7 106/9 

1398 ................................... 215/5 235/0 295/9 246/2 103/4 

1399 ................................... 316/2 320/7 531/9 386/1 151/6 

 105/5 250/9 312/2 247/1 227/3 ........................... 98زمستان

 131/6 269/9 364/2 252/5 242/5 .................................. 99بهار

 146/1 355/6 505/2 297/2 294/8 ........................... 99تابستان

 156/9 433/1 590/9 360/1 346/7 ............................... 99پاییز 

 171/7 485/8 667/2 388/8 380/8 ........................... 99زمستان

 173/8 525/6 925/2 434/0 419/4 ........................... 1400بهار 

 9/137 0/577 2/1018 2/528 5/468 .................... 1400ستان تاب

 0/186 9/633 3/1063 8/587 3/515 ......................... 1400پاییز 

 9/189 6/683 4/1097 8/520 8/540 1400زمستان 
 

 دوره

 خدمات

 کل
رسانی،آب مدیریت  

پسماند، فاضالب و 
هاي تصفیهفعالیت  

تعمیر وسایل 
نقلیه موتوري و 
 موتورسیکلت

حمل و نقل و 
اريانبارد   

هاي فعالیت
هخدماتی مربوط ب
 تامین جا و غذا

اطالعات و 
ههاي بیمفعالیت ارتباطات  

1397 ................................ 139/3 140/8 161/9 136/2 170/4 132/1 125/4 

1398 ................................ 185/1 163/1 239/6 192/0 276/8 166/8 137/1 

1399 ................................ 255/1 164/3 371/5 288/0 428/0 201/2 163/5 

 140/1 178/2 311/0 216/1 271/7 163/1 203/5 ...................... 98زمستان 

 159/2 185/0 337/3 237/1 297/8 163/1 217/0 ............................... 99بهار

 163/3 196/0 386/8 272/4 341/9 163/1 242/6 ........................ 99تابستان

 165/1 205/5 456/8 309/1 401/3 165/5 270/7 ............................ 99پاییز 

 166/5 218/2 531/1 333/4 444/9 165/8 290/3 ........................ 99زمستان

 209/5 232/3 622/3 380/6 507/1 199/0 322/8 ........................ 1400بهار 

 7/232 0/242 8/723 8/421 8/567 9/204 7/358 ................. 1400تابستان 

 4/248 3/257 8/845 5/456 8/621 5/219 6/394 ........................ 1400پاییز

 2/254 2/275 0/964 3/491 6/681 5/219 4/423 ............. 1400زمستان  

 ها. مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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(دنباله) )5139=100( یو اختصاص یاصل يهابر حسب گروه یدکنندهتول یمتشاخص ق -5-4  

 دوره

 خدمات
 هايفعالیت

امالك و 
 مستغالت

 هايفعالیت
اي، علمی و حرفه

 فنی

اداري  هايفعالیت
و خدمات 
 پشتیبانی

 آموزش
مربوط به  هايفعالیت

سالمت انسان و 
 مددکاري اجتماعی

 ،سرگرمی هنر
 و تفریح

هاي فعالیت یرسا
 خدماتی

1397 ................................ 122/5 129/5 147/9 143/8 161/6 147/1 160/8 

1398 ................................ 145/9 164/6 254/5 180/3 218/0 194/2 225/2 

1399 ................................ 179/1 224/7 400/2 233/4 307/8 266/8 324/2 

 250/8 214/3 239/9 200/4 296/0 175/5 155/5 ...................... 98زمستان 

 274/6 232/1 258/6 203/8 315/4 190/0 160/5 ............................... 99بهار

 305/9 257/4 299/5 215/3 355/5 218/9 173/8 ........................ 99تابستان

 340/5 277/7 324/3 254/4 429/4 239/5 187/9 ............................ 99پاییز 

 375/9 300/0 348/7 260/2 500/4 250/3 194/2 ........................ 99زمستان

 424/9 331/4 402/5 265/2 558/6 276/0 201/7 ........................ 1400بهار 

 4/470 5/377 0/474 7/278 5/629 9/292 8/216 ................. 1400تابستان 

 5/513 8/412 1/514 3/341 3/698 8/312 0/233 ...................... 1400پاییز 

 8/556 7/447 3/553 3/354 8/750 1/322 1/243 .............. 1400زمستان 

 ها. مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ

 
(درصد)ی                       اصو اختص یاصل يهابر حسب گروه یدکنندهتول یمتشاخص ق ییراتدرصد تغ -6-4

 برق صنعت معدن کشاورزي شاخص کل دوره

1397 ...............................  41/7 59/7 59/2 58/6 0/0 

1398 ...............................  34/3 32/8 49/9 37/1 -3/3 

1399 ...............................  46/7 36/5 79/8 56/8 46/6 

 3/3- 37/1 49/9 32/8 34/3  ..................... 98زمستان 

 7/1 22/0 38/4 20/0 25/4  .............................. 99بهار

 18/6 23/9 42/6 16/8 26/2  ....................... 99تابستان

 29/3 37/4 58/9 27/0 34/7  ........................... 99پاییز 

 46/6 56/8 79/8 36/5 46/7  ....................... 99زمستان

 45/0 78/5 112/3 50/2 60/4  ....................... 1400بهار 

 7/37 4/80 1/116 7/67 6/64  ................ 1400تابستان 

 6/30 7/69 3/107 8/69 9/60  ..................... 1400پاییز 

 4/19 3/64 9/92 3/64 3/54  ............. 1400مستان ز
 

 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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                                                                  ی (دنباله)و اختصاص یاصل يهابر حسب گروه یدکنندهتول یمتشاخص ق ییراتدرصد تغ -6-4

 دوره

 خدمات

 کل
 مدیریت رسانی،آب

فاضالب و  پسماند،
یههاي تصففعالیت  

ه تعمیر وسایل نقلی
 موتوري و

 موتورسیکلت

حمل و نقل و 
  انبارداري

هاي فعالیت
خدماتی مربوط 
تامین جا و  به

 غذا

 هايفعالیت اطالعات و ارتباطات
 بیمه

1397 ............. 22/6 16/8 36/6 23/2 40/8 18/1 15/4 

1398 ............. 32/9 15/8 48/0 41/0 62/5 26/3 9/3 

1399 ............. 37/8 0/8 55/0 50/0 54/6 20/6 19/3 

 9/3 26/3 62/5 41/0 48/0 15/8 32/9 ... 98زمستان 

 13/6 24/0 53/6 41/6 45/6 11/5 32/6 ............ 99بهار

 15/4 21/3 48/0 42/6 45/3 7/4 33/0 ..... 99تابستان

 17/3 20/4 48/9 47/4 49/8 4/0 35/3 ........... 99پاییز

 19/3 20/6 54/6 50/0 55/0 0/8 37/8 ..... 99زمستان

 21/9 22/0 65/9 54/5 61/6 6/3 42/0 ..... 1400بهار 

 5/28 8/22 2/76 4/56 3/65 7/12 14001/45تابستان 

 5/36 2/24 5/82 9/53 1/63 5/20 3/46 ... 1400پاییز 

 4/44 1/25 3/84 9/51 0/60 2/28 14009/46زمستان 
 

 دوره

 خدمات
 هايفعالیت

امالك و 
 مستغالت

 هايفعالیت
اي، علمی و حرفه

 فنی

 هايفعالیت
اداري و خدمات 

 پشتیبانی
 آموزش

مربوط به  هايفعالیت
سالمت انسان و 
 مددکاري اجتماعی

و  ،سرگرمی هنر
 تفریح

 سایر
هاي فعالیت

 خدماتی
1397 .............  13/2 17/6 34/7 21/7 30/7 26/7 32/1 
1398 .............  19/0 27/2 72/1 25/4 34/9 32/0 40/0 
1399 .............  22/8 36/5 57/3 29/5 41/2 37/4 44/0 

 40/0 32/0 34/9 25/4 72/1 27/2 19/0  ... 98زمستان 
 38/7 33/2 35/3 26/1 68/5 25/8 19/3  ............ 99بهار

 38/6 34/2 36/3 28/1 59/1 27/5 20/0  ..... 99تابستان
 40/7 35/5 38/4 28/6 55/3 31/9 21/5  ........... 99پاییز

 44/0 37/4 41/2 29/5 57/3 36/5 22/8  ..... 99زمستان
 48/3 39/2 46/2 30/0 62/9 41/5 24/3  ..... 1400بهار 

 3/51 9/41 0/51 5/29 3/70 5/40 14000/25تابستان 
 3/52 9/44 0/55 1/31 9/70 4/37 8/24  ...... 1400پاییز 

 6/51 1/47 9/57 7/32 8/64 9/33 9/24  1400زمستان 
  ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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 هاي اصلیبر حسب گروه شاخص قیمت تولیدکننده ساالنه تغییرات درصد -4-4نمودار 

4-6مبنا: جدول   
 
 
 

 کل کشور شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفیو  تولیدکننده شاخص قیمتساالنه  درصد تغییرات -4-5نمودار 

 
 

 4-6و  4-2ول امبنا: جد
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)5139=100(ساالنه کاالهاي صادارتی)  آن (نرخ تورم کاالهاي صادارتی و درصد تغییرات قیمت شاخص -7-4  
 دوره الیری دالري

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

5/21 7/132 2/79 6/210 1397 ....................................................... 
4/6- 2/124 5/87 9/394 1398 ...................................................
8/2 6/127 2/172 0/1075 1399 ...................................................
 ......................................... 98زمستان  8/488 5/87 5/125 -4/6

................................................. 99 بهار 6/625 9/84 0/124 -8/7
........................................... 99تابستان 0/850 9/94 0/125 -5/6
............................................... *99پاییز 0/1212 2/130 2/126 0/0
......................................... *99زمستان 3/1612 2/172 2/135 8/2
......................................... *1400بهار  5/1833 9/193 7/139 9/6
................................... *1400تابستان 3/2215 7/191 5/142 9/9
....................................... *1400پاییز  6/2903 6/169 6/144 2/12
 ............................. 1400زمستان  0/3487 8/142 1/143 6/11

   .هامرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ

 
)1395=100(ساالنه کاالهاي وارداتی)  آن (نرخ تورم کاالهاي وارداتی و درصد تغییرات قیمت شاخص -8-4  

 دوره ریالی ريدال
(ساالنه) درصد تغییرات شاخص ساالنه) (نرخ تورم درصد تغییرات  شاخص

4/20 8/123 2/162 6/336 1397* .................................................

3/30 4/161 2/295 1/1330 8139* .................................................

4/47 9/237 6/534 8/8440 1399* .................................................

 ....................................... *98زمستان  6/2160 2/295 4/179 3/30

................................................ *99بهار 2/3623 1/347 8/198 2/33

......................................... *99تابستان 5/6138 2/412 3/225 4/36

............................................. *99پاییز  0/9779 9/491 9/247 2/41

......................................... *99زمستان 4/14222 6/534 8/279 4/47

..........................................* 1400بهار 9/21952 0/533 3/315 7/52

................................. * 1400تابستان  7/35931 8/513 7/342 3/54

....................................... *1400پاییز  0/53381 3/478 0/384 3/55

 ............................. 1400زمستان  9/81791 8/471 0/430 7/54
 .هامرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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 )1395=100کاالهاي صادراتی و وارداتی ( هاي قیمتشاخص رابطه مبادله حاصل از شاخص -9-4
 ریالی دالري

 دوره
 صادارت واردات  مبادلهرابطه  صادارت واردات  رابطه مبادله

07/1 8/123 7/132 63/0 6/336 6/210  1397* ........................................................................................... 
77/0 4/161 2/124 30/0 1/1330 9/394 8139* ............................................................................................ 
54/0 9/237 6/127 13/0 8/8440 0/1075 1399* ............................................................................................ 
 .................................................................................. *98زمستان  8/488 6/2160 23/0 5/125 4/179 70/0
 ........................................................................................... *99بهار 6/625 2/3623 17/0 0/124 8/198 62/0
 .................................................................................... *99تابستان 0/850 5/6138 14/0 0/125 3/225 55/0
 .......................................................................................... *99پاییز 0/1212 0/9779 12/0 2/126 9/247 51/0
 .................................................................................... *99زمستان 3/1612 4/14222 11/0 2/135 8/279 48/0
 .................................................................................... *1400بهار  5/1833 9/21952 08/0 7/139 3/315 44/0
 ............................................................................. *1400تابستان  3/2215 7/35931 06/0 5/142 7/342 42/0
 .................................................................................. *1400پاییز  6/2903 7/53381 05/0 6/144 0/384 38/0
 ................................................................. 1400زمستان  0/3487 9/81791 04/0 1/143 0/430 33/0

 .هامرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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ل)یا(ر   اقالم خوراکی منتخب در مناطق شهري کل کشور متوسط قیمت -10-4

 روغن موز
 مایع 

کره 
پاستوریزه

(کره 
 حیوانی)

تخم مرغ 
 ماشینی

پنیر ایرانی
پاستوریزه

ماست 
پاستوریزه

شیر 
پاستوریزه

مرغ 
 ماشینی

گوشت گاو 
 و گوساله

گوشت 
 گوسفند

برنج خارجی 
 درجه یک

برنج ایرانی 
 شرح درجه یک

کیلوگرمیک کیلوگرمیک گرم 100 گرم 900 گرم 500 کیلوگرمیک کیلوگرمیک یک لیتر کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک وگرمکیلیک واحد مبادله

101859 66855 41665 96233 74151 50645 36624 103966 559353 600333 83236 149059 1397 ..........
136136 84075 46371 95234 102546 71730 55795 130495 869565 963251 91650 225282 1398 ..........
259306 110325 69707 167518 146544 102463 81639 191214 962312 110208 190932 294523 1399 ..........
98زمستان  234445 96034 907380 800756 127649 61074 77326 109872 106367 46682 86586 152488
......... 99بهار 249607 120691 983090 836520 116940 61779 79926 113065 111176 46977 87696 191975
99تابستان 270567 178032 1030316 870991 178751 71484 93753 131380 148400 50397 93364 175553
244257 114520 82727 183799 153195 108908 87421 235996 1022510 1157258 ...... 99پاییز  313966 225019
.. 99زمستان 343953 239984 1238166 1119228 233167 105871 127267 188535 226699 98727 145722 425440
... 1400بهار 361602 246717 1363999 1253159 268004 112165 132879 198121 195738 103767 164979 319901
1400تابستان  396602 253091 1379680 1370727 293921 122510 152663 214581 233236 108844 174105 285359

312052 177645 122331 289300 268465 188384 135804 309505 1458410 1402022 ...... 1400پاییز  494713 271555

338151 175845 129514 284171 279940 192557 140177 307062 1521266 1400زمستان  662443 303307 1496461
 

چاي 
خارجی 

 ايبسته
رب 
فرنگیگوجه لوبیا چیتی عدس قند شکر سیب  پیاز

فرنگیگوجه زمینی پرتقال محصول خیار
 داخل

سیب 
درختی زرد  شرح

گرم 500 کیلوگرمیک  کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک کیلوگرمیک واحد مبادله

279007 126719 39889 49654 84642 130668 24173 24794 36251 37631 64232 68584 1397 ..........
493970 195765 63517 78181 103287 166268 52571 50863 53576 51870 82855 84175 1398 ..........
749920 181325 92646 111754 244443 293919 51332 46972 61260 79811 143339 129385 1399 ..........
98زمستان  73361 59785 53455 65887 42942 69130 176013 115055 76299 61530 172976 584834
......... 99بهار 114837 101695 50770 52608 50935 55363 237062 188425 91026 75396 171340 606349
.. 99تابستان 136294 181104 60597 37181 39634 33132 275842 232582 106043 89244 174243 662076
...... 99پاییز  120793 134852 78086 86878 45198 58360 315706 265046 113905 93921 183836 797132
99زمستان 145618 155704 129792 68373 52121 58474 347065 291719 136043 112022 195882 934123

1022988 1400بهار  149299 143834 96905 67921 56194 49290 383780 326461 165162 136439 201106
1080035 1400تابستان  172460 199466 105190 79136 61228 63453 430537 354350 181155 153933 223177

1133045 ...... 1400پاییز  177011 206276 117621 116454 81900 72341 498366 402772 190486 160432 319075

1181624 386262 176831 213752 464533 528345 1400زمستان  195560 169887 127952 123033 128387 83453

  ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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(درصد)   اقالم خوراکی منتخب در مناطق شهري کل کشور نسبت به دوره قبل متوسط قیمت راتدرصد تغیی -11-4

روغن  موز
مایع

کره 
پاستوریزه

(کره 
 حیوانی)

تخم مرغ 
 ماشینی

پنیر 
ایرانی 
پاستوریزه

ماست 
پاستوریزه

شیر 
پاستوریزه

مرغ 
ماشینی

گوشت گاو 
 و گوساله

گوشت 
گوسفند

برنج 
خارجی 
درجه یک

برنج 
ایرانی 
درجه 
 یک

 شرح

9/100 5/24 7/34 1/44 5/27 9/34 3/34 5/40 3/50 1/52 2/41 6/12 1397.................  
7/33 8/25 3/11 0/1- 3/38 6/41 3/52 5/25 5/55 5/60 1/10 1/51 1398.................  
5/95 2/31 3/50 9/75 9/42 8/42 3/46 5/46 7/10 4/14 3/108 7/30 1399.................  
  ....... 98زمستان  0/1 2/8 -4/4 -2/5 -6/2 7/2 8/1 9/0 1/10 -3/0 5/0 3/21
  ................99بهار 5/6 7/25 3/8 5/4 -4/8 2/1 4/3 9/2 5/4 6/0 3/1 9/25
  ........ 99تابستان 4/8 5/47 8/4 1/4 0/52 7/15 3/17 2/16 5/33 3/7 5/6 -6/8

  ............ 99پاییز  16/0 26/4 12/3 17/4 32/0 22/3 16/2 16/6 23/9 64/1 22/7 39/1
  ........ 99زمستان 6/9 7/6 0/7 5/9 -2/1 1/21 9/16 1/23 3/23 3/19 2/27 2/74
8/24- 2/13 1/5 7/13- 1/5 4/4 9/5 9/14 0/12 0/10 8/2 1/5 1400.................  
8/10-  1400تابستان  7/9 6/2 1/1 4/9 7/9 2/9 2/19 3/8 2/19 9/4 5/5
  ....... 1400پاییز  7/24 3/7 6/1 4/6 3/5 9/10 4/23 1/25 0/24 4/12 0/2 4/9
 1400زمستان  9/33 7/11 7/6 3/4 -8/0 2/3 2/2 3/4 -8/1 9/5 -0/1 4/8

 

چاي 
خارجی 

ايبسته
رب 
فرنگیگوجه لوبیا چیتی عدس قند شکر سیب  پیاز

زمینی فرنگیگوجه  خیار
پرتقال 
محصول 
 داخل

سیب 
درختی 
 زرد

 شرح

3/36 6/138 6/21 6/22 5/1 2/10 6/2 7/32 4/45 5/51 8/42 1/57 1397................  
0/77 5/54 2/59 4/57 0/22 2/27 5/117 1/105 8/47 8/37 0/29 7/22 1398................  
8/51 4/7- 9/45 9/42 7/136 8/76 4/2- 6/7- 3/14 9/53 0/73 7/53 1399................  
  ...... 98زمستان  8/8 -8/9 -9/9 4/14 7/13 2/109 6/4 4/10 0/2 7/3 -3/8 3/2
  ...............99بهار 5/56 1/70 -0/5 -2/20 6/18 -9/19 7/34 8/63 3/19 5/22 -9/0 7/3
  ....... 99تابستان 7/18 1/78 4/19 -3/29 -2/22 -2/40 3/16 4/23 5/16 4/18 7/1 2/9

  ........... 99پاییز  11/4- 25/5- 28/9 133/7 14/0 76/1 14/5 14/0 7/4 5/2 5/5 20/4
  ....... 99زمستان 6/20 5/15 2/66 -3/21 3/15 2/0 9/9 1/10 4/19 3/19 6/6 2/17
  ....... 1400بهار  5/2 -6/7 -3/25 -7/0 8/7 -7/15 6/10 9/11 4/21 8/21 7/2 5/9
  .. 1400تابستان 5/15 7/38 5/8 5/16 0/9 7/28 2/12 5/8 7/9 8/12 0/11 6/5
  ...... 1400پاییز  6/2 4/3 8/11 2/47 8/33 0/14 8/15 7/13 2/5 2/4 0/43 9/4
  1400زمستان  5/10 -6/17 8/8 6/5 8/56 4/15 0/6 3/15 2/12 2/10 1/21 3/4

 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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 کل کشور نقاط شهريو اجاره ماهانه مسکن در متوسط قیمت -12-4

 دوره
فروش یک متر مربع زمین یا زمین  قیمت

 مسکونی کلنگی ساختمان
بع زیربناي فروش یک متر مر قیمت

 مسکونی
مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی 

 براي اجاره یک متر مربع زیربناي مسکونی
متوسط قیمت
 (هزار ریال )

درصد تغییر نسبت به 
 دوره مشابه سال قبل

 متوسط قیمت
 (هزار ریال )

درصد تغییر نسبت به 
 سال قبلدوره مشابه 

 متوسط قیمت
 (ریال )

درصد تغییر نسبت به دوره 
 مشابه سال قبل

1397 ......................... 20605 0/35 23939 4/27 106357 4/36 
1398 ......................... 39116 8/89 40932 0/71 137804 6/29 
1399 ......................... 75689 5/93 76710 4/87 201835 5/46 

 6/44 160603 6/65 48451 4/63 46808 ............... 98زمستان 
 1/36 172230 7/62 57461 8/71 57141 ........................ 99بهار

 8/43 194176 8/95 71726 8/101 73344 ................. 99تابستان
 8/44 208649 8/113 89496 4/118 88658 ..................... 99پاییز 

 7/42 229200 6/111 102507 9/98 93100 ................. 99زمستان

 7/63 281922 8/85 106791 5/80 103159 ................. 1400بهار 
 8/58 308426 4/58 113622 1/46 107166 .......... 1400تابستان 

 000 000 000 000 000 000 ............... 1400پاییز 

 000 000 000 000 000 000 ........ 1400زمستان 
  مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی. -ماخذ

 

تهران و اجاره ماهانه مسکن در شهر متوسط قیمت -13-4  

 دوره
ر مربع زمین یا فروش یک مت قیمت

 مسکونی کلنگی زمین ساختمان
فروش یک متر مربع زیربناي  قیمت

 مسکونی
مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه 
پرداختی براي اجاره یک متر مربع زیربناي 

 مسکونی
متوسط قیمت
 (هزار ریال )

بت به درصد تغییر نس
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

1397 .............................. 95581 5/77 81862 9/59 326635 3/27 

1398 .............................. 188305 0/97 141558 9/72 437732 0/34 

1399 .............................. 349010 3/85 245539 5/73 630927 1/44 

 9/47 507465 7/43 153341 1/43 208150 .................... 98زمستان 

 4/38 557305 8/43 188235 4/50 255109 ............................. 99بهار

 4/47 641911 4/76 241460 5/86 347939 ...................... 99تابستان

 9/40 622185 4/111 287609 3/120 412730 ............................ 99پاییز

 7/33 678567 4/109 321076 1/114 445742 ...................... 99زمستان

 8/49 834633 0/73 325629 2/80 459619 ...................... 1400بهار 

 3/35 868548 6/38 334585 8/37 479622 ............... 1400تابستان 

 8/39 869650 4/16 334861 7/20 498114 .................... 1400پاییز 

 000 000 000 000 000 000 ............ 1400زمستان 
 .و زیربنایی مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن -ماخذ
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درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور، متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربناي مسکونی و متوسط مبلغ  -4-6نمودار 

 اجاره ماهانه مسکن کل کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل

 

 
 4-12و  4-2بنا: جدول 



 

 

 

٥ 
ژی  ا

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

 شود.نمک، فلزات سنگین و غیره که در اعماق زمین یا دریا به حالت مایع یافت می
 شود.تبدیل می ا کردن مایعات و میعانات گازي) به گاز سبکگاز غنی (طبیعی) است که پس از طی مراحل جداسازي (جد :گاز سبک

فشار و دما در گاز تولیدي از میادین گازي پس از انتقـال بـه  نتیجه تغییرات مایعات هیدروکربنی جداشده از گاز طبیعی که در :میعانات گازي
 شود.سطحی، حاصل می جداکنندگان

 .گوناگون براي مصارف مختلف مشترکان بهشده فروخته بـرق از مقدار انرژي است عبارت :برق انرژي یا مصرف فروش
برق و همچنین روشنایی در ن وسایل و تجهیزات متعارف براي بـه کار انداخت رقمصرفی است که در آن از انرژي ب :رقخانگی انرژي ب مصرف

 شود.استفاده می واحد مسکونی
هاي معدنی و صـنعتی اسـتفاده هـاي داراي فعالیتبراي انجـام کار در کارگاه مصرفی است که در آن از انرژي برق: ی انرژي برقصنعت مصرف

 شود.می
 شود.مصرفی است که از انرژي برق براي خدمات عمومی استفاده می :انرژي برق عمومی مصرف
االرضی یا پمپاژ مجدد آب براي تولیـد هاي سطحی یا تحتمصرفی است که در آن از نیروي برق براي پمپاژ آب: انرژي برق کشاورزي مصرف

 شود.هاي کشاورزي استفاده میالیتمحصوالت کشاورزي یا انجام کار در فع
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 هاي نیروي برق و تجهیزات وابسته است.، عبارت از محل استقرار مولد: نیروگاهنیروگاه
هاي بخار، آن در توربین هاي مایع، جامد و گاز براي تولید بخار و مصرفنیروگاهی است که در آن از انرژي حرارتی سوخت :بخاري نیروگاه

 . شودبراي تولید برق استفاده می
ها جهت مصرف شده در پشت سدها یا انرژي جریانی آب رودخانهنیروگاهی است که در آن از انرژي پتانسیل آب انباشته: آبی - برق نیروگاه

 .شوددر توربین آبی براي تولید برق استفاده می
از حرارت موجود در گازهاي  هاي گازي،وگاهی است که در آن عالوه بر انرژي الکتریکی تولیدشده در توربیننیرترکیبی:  چرخه نیروگاه 

شده و بخار تولیدي در یک دستگاه توربو ژنراتور بخاري، تولید  هاي گازي براي تولید بخار در یک دیگ بخار بازیاب استفادهخروجی از توربین
 کند.می انرژي برق
برگردانـده  مایع و گـاز بـه انـرژي بـرق هاي جامد،شیمیایی موجود در سوخت در آن انرژي که است نیروگاهی ):(گرمایشی حرارتی نیروگاه

 شوند.ترکیبی و دیزلی شامل این تعریف می چرخه اي، بخاري، گازي،هاي هستهشود. نیروگاهمی
اندازي موتـور دیزلـی اسـتفاده کـرده و انـرژي مکـانیکی حاصـل توسـط نیروگاهی است که در آن از سوخت نفت گاز براي راه دیزلی: نیروگاه

 شود.ژنـراتـور کوپله شده با آن به انـرژي الکتـریکـی تبدیل می
لی گاز و مایع براي تولید گاز داغ (دود) و مصرف آن در توربین گاز براي نیروگاهی است که در آن از انرژي حرارتی سوخت فسی :گازي نیروگاه

 شود.استفاده میتولید برق، 

 گزیده اطالعات
میلیون بشکه در روز بوده است که نسبت به فصـل قبـل  9/1و  8/3 به ترتیب نفت خام میزان تولید و صادرات 1397در فصل تابستان  

میلیـون بشـکه در روز  7/1هـا درصد کاهش داشته است. در این فصل میزان نفت خام تحویلی به پاالیشـگاه 8/14و  3/0آن به ترتیب 

 است. درصد افزایش داشته 4/1بوده است که نسبت به فصل قبل آن 

 6/3ه سـال قبـل میلیون متر مکعب در روز بوده است کـه نسـبت بـه مشـابه دوره مشـاب 3/750تولید گاز سبک  1400 پاییزدر فصل  

  .میلیون متر مکعب بوده است  0/570افزایش داشته است و در این فصل کل مصرف گاز سبک داخلی 

هـزار فقـره بـوده   6098هزار فقره و در نقـاط روسـتایی  17905 تعداد کل انشعاب آب شرب در نقاط شهري 1400 زمستانفصل در  

 افـزایشدرصـد  8/59 یلیون متر مکعب بوده است که نسبت به فصل قبـلم 7203 است. در این فصل حجم کل آب شرب فروش رفته

 است. درصد در بخش غیرخانگی مصرف شده 2/16و  درصد در بخش خانگی 8/83ر داشته است. از کل آب شرب فروش رفته در کشو

یلیـون کیلـووات سـاعت م 19570میلیون کیلو وات ساعت برق در کشور تولید شده است کـه   76057میزان  1400زمستان در فصل  

 5879 هاي گـازي و چرخـه ترکیبـی ودرصد) در نیروگاه 5/66میلیون کیلو وات ساعت ( 50608هاي بخاري، درصد) در نیروگاه 7/26(

 .هاي آبی، دیزلی، بادي و اتمی تولید شده استدرصد) در نیروگاه 7/7میلیون کیلو وات ساعت (

بخش  دردرصد  8/21وات ساعت برق در داخل کشور فروش رفته است که از این میزان  میلیون کیلو 60117، 1400 زمستانفصل در  

درصد در بخـش روشـنایی  2/2 درصد در بخش عمومی، 1/10 درصد در بخش کشاورزي، 2/11 درصد در بخش صنعت، 3/47 خانگی،

 .درصد دیگر به سایر مصارف اختصاص یافته است 5/7معابر و 
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(هزار بشکه در روز)                                                 نسبت به دوره قبل       هایشگاهبه پاال یلیادرات نفت خام تحوو ص یدمقدار تول -1-5

 هاتحویلی به پاالیشگاه نفت خام صادرات نفت خام تولید نفت خام دوره
1394 ........................................................................................................... 3231 1434 1729 
1395 ........................................................................................................... 3762 2131 1629 
1396 ............................................................................................................ 3849 2144 1720 
 1650 2313 3963 ....................................................................................................... 95پاییز 

 1655 2225 3909 .................................................................................................. 95زمستان 
 1737 2154 3880 ......................................................................................................... 96بهار 

 1721 2182 3867 .................................................................................................. 96تابستان 
 1705 2122 3836 ........................................................................................................ 96پاییز 

 1717 2119 3812 .................................................................................................. 96زمستان 
 1718 2210 3805 ......................................................................................................... 97بهار 

 1742 1883 3794 .................................................................................................. 97تابستان 
 000 000 000  ................................................................................ )1(97پاییز 

 سازمان متولی ارائه نشده است.طرف اطالعات از  1397 پاییز) از فصل 1
 وزارت نفت. -ماخذ

 
(درصد)                                      نسبت به دوره قبل      هایشگاهبه پاال یلیو صادرات نفت خام تحو یدمقدار تول ییراتتغ -2-5

 هاتحویلی به پاالیشگاه نفت خام صادرات نفت خام تولید نفت خام دوره
1394 ....................................................................................................  5/5  6/8  6/1  
1395 .................................................................................................... 4/16  6/48  8/5-  
1396 ..................................................................................................... 3/2  6/0  6/5  
8/8 ................................................................................................ 95پاییز   1/12  1/3  

-4/1 ........................................................................................... 95زمستان   8/3-  3/0  
-7/0 .................................................................................................. 96بهار   2/3-  0/5  

-3/0 ........................................................................................... 96تابستان   3/1  9/0-  
-8/0  ................................................................................................. 96پاییز   7/2-  7/0  

-6/0 ........................................................................................... 96زمستان   1/0-  7/0  
-2/0 .................................................................................................. 97بهار   3/4  1/0  

-3/0 ........................................................................................... 97تابستان   8/14-  4/1  
 000 000 000 ..............................................................................97پاییز 
 وزارت نفت. -ماخذ

 
 مقدار تولید و صادرات نفت خام -5-1نمودار 

 
 5-1مبنا: جدول 
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(درصد)  مصرف داخلی و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل  ،مقدار تولید تغییرات -4-5

تولید گاز  دوره
 سبک

 مصرف داخلی
صادرات 

 نقلو  حملصنعت و نیروگاه روشیمیپت کشاورزيتجاري و عمومی خانگی
1397 ..............................................  5/8 8/8 5/0 15/9 4/3 2/4 -1/2 000 

1398 ..............................................  3/8 11/3 7/0 26/8 11/3 -3/4 0/0 000 

1399 ..............................................  6/8 6/7 -7/0 13/3 13/0 9/0 6/7 000 

 000 11/0 2/2 4/8 4/8 4/8 4/8 7/3  ..................................... 98زمستان 
 000 1/5 8/8 16/3 16/3 16/3 16/3 2/6  ............................................ 99بهار 
000 19/7 6/4 14/5 14/5 14/5 14/5 7/5  ...................................... 99ستانتاب

000 10/3 0/9 9/4 9/4 9/4 9/4 5/7  .......................................... 99پاییز 

 000 0/9 4/16 13/4 6/6- 0/2- 0/2- 6/8  ...................................... 99زمستان
 000 12/2 1/14 6/5 -3/10 -7/6 -4/24 3/6  ...................................... 1400بهار 

 000 -7/1 8/1 0/9 2/3 0/0 -1/6 7/0  ............................... 1400تابستان 

 000 7/7 3/4 -3/0 -8/0 -6/21 -8/32 6/3  ..................................... 1400پاییز 

 000 000 000 000 000 000 000 000  .......................... 1400زمستان 
 وزارت نفت. -ماخذ

(میلیون مترمکعب در روز)  مقدار تولید، مصرف داخلی و صادرات گاز طبیعی  -3-5

تولید گاز  دوره
 سبک

 صادرات مصرف داخلی
 نقل وحمل صنعت و نیروگاه پتروشیمی کشاورزيتجاري و عمومی خانگی

1397 ..................................  8/646 0/143 5/21 1/7 4/50 6/302 8/20 000 

1398 ..................................  4/671 2/159 0/23 1/9 1/56 3/292 8/20 000 
1399 ..................................  2/717 8/169 4/21 2/10 4/63 7/318 2/22 000 

 000 23/2 222/6 50/9 16/6 36/4 294/2 773/6  ........................ 98زمستان 

 000 19/7 326/4 64/4 7/8 16/3 135/5 668/9  ................................ 99بهار 
 000 23/1 387/2 66/4 3/1 11/6 49/0 645/4  .......................... 99تابستان

 000 23/5 302/0 65/1 11/9 23/2 200/8 728/0  .............................. 99پاییز 
 000 23/4 259/1 57/7 17/7 34/6 7/293 5/826  .......................... 99زمستان

 000 1/22 9/373 0/68 0/7 2/15 5/102 9/692  .......................... 1400بهار 
 000 7/22 2/394 4/72 2/3 6/11 0/46 0/649  ................... 1400تابستان 

 000 3/25 9/314 9/64 8/11 2/18 9/134 3/750  ........................ 1400پاییز 

 000 000 000 000 000 000 000 000  ............... 1400زمستان 
 وزارت نفت. -ماخذ
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 تفکیک نوع مصرف و مناطق جغرافیاییتعداد انشعاب و مقدار فروش آب شرب به -5-5

 دوره
 انشعاب آب شرب (هزارفقره)

 فروش آب شرب (میلیون مترمکعب)
 روستایی شهري کل

 غیر خانگی خانگی غیر خانگی خانگی غیر خانگی خانگی روستایی ريشه

1397 .................................................. 16684 5739 4367 1225 3486 1101 881 124 
1398 .................................................. 17073 5888 1101 305 825 290 276 15 
1399 .................................................. 17506 6026 5040 921 4050 833 990 88 

 15 276 290 825 305 1101 5888 17073 ........................................ 98زمستان 
 35 215 319 956 354 1171 5875 17129 ................................................ 99بهار 

 92 393 490 2038 582 2431 5950 17246 .......................................... 99تابستان
 96 581 629 3027 725 3608 5956 17343 .............................................. 99پاییز 

 97 982 834 4049 931 5031 5970 17494 .......................................... 99زمستان
 21 213 168 810 189 1023 6040 17550 ........................................... 1400بهار

 38 455 412 2200 450 2655 6074 17667 .................................... 1400تابستان

 3799708 3033 635 766 73 6098 17776 ........................................ 1400پاییز 

 125 931 1045 5102 1170 6033 6098 17905 ........................... 1400زمستان  
 وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور. -ماخذ

 (درصد) رافیایی نسبت به دوره قبل تفکیک نوع مصرف و مناطق جغتعداد انشعاب و مقدار فروش آب شرب به تغییرات -6-5

 دوره
 انشعاب آب شرب 

 فروش آب 
 روستایی شهري کل

 غیر خانگی خانگیغیر خانگی خانگی غیر خانگی خانگی روستایی شهري
1397 .................................................9/2 5/4 7/2 1/2- 6/0- 6/6 4/18 9/51- 
1398 .................................................2/3 2/6 -74/8 -75/1 -76/3 -73/7 -68/7 -87/9 

1399 .................................................2/5 2/3 357/8 202/0 390/9 187/2 258/7 486/7 
 36/4 20/0 20/3 23/0 21/0 22/2 0/9 0/6....................................... 98زمستان 

 133/3 22/1- 10/0 15/9 16/1 6/4 0/2- 0/3............................................... 99بهار 
 162/9 82/8 53/6 113/2 64/4 107/6 1/3 0/7........................................99تابستان 

 3/4 8/47 4/28 5/48 6/24 4/48 3/0 6/0............................................. 99پاییز 
 1/0 69/0 32/6 33/8 28/4 39/4 0/0 0/9......................................... 99زمستان

 78/4- 78/3- 79/9- 80/0- 79/7- 79/7- 1/2 0/3......................................... 1400بهار 

 81/0 113/6 145/2 171/6 138/1 159/5 0/6 0/7.................................. 1400تابستان 

6/0....................................... 1400پاییز   4/0  1/43  3/57  9/37  1/54  4/68  1/92  

7/0............................ 1400زمستان   0/0  8/58  3/65  2/68  6/64  5/21  2/71  
 رت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور.وزا -ماخذ
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ساعت) وات یلوک یلیون(م                                       یروگاهنوع ن یککشور به تفک هايیروگاهبرق در ن یدمقدارتول -7-5

 جمع دوره
 یروگاهتولید برق بر حسب ن تولید برق بر حسب نوع مؤسسه

 آبی، دیزلی، بادي و اتمی گازي و چرخه ترکیبی بخاري موسساتسایر  وزارت نیرو

1397 ...............................  310991 130888 180103 86312 200447 24932 
1398 ...............................  328179 144536 183643 85763 203821 38586 

1399 ...............................  342365 139068 203297 84810 228615 28940 
 6232 46158 18492 40125 30659 70883  ...................... 98زمستان 

 8354 53430 20245 46580 35449 80290  ............................. 99بهار 

 9412 74501 26005 64326 45592 109918  ....................... 99تابستان
 5699 51112 19295 46434 29672 76106  ........................... 99پاییز 

 5098 50700 19257 46784 28271 75055  ....................... 99زمستان
 5522 67220 20461 58845 34357 93202  .....................* 1400بهار 

 6584 77679 25809 63283 46789 110072  .............. *1400تابستان 

 1477 58345 20266 51979 28109 80089  ..................... *1400پاییز

 5879 50608 19570 50997 25061 76057  ............ *1400زمستان 

 شرکت مادر تخصصی توانیر. وزارت نیرو، -ماخذ
 
 

(درصد)تفکیک نوع نیروگاه نسبت به دوره مشابه سال قبل         اي کشور بههمقدار تولید برق در نیروگاه تغییرات -8-5

 جمع دوره
 تولید برق بر حسب نیروگاه سسهوتولید برق بر حسب نوع م

 آبی، دیزلی، بادي و اتمی گازي و چرخه ترکیبی بخاري موسساتسایر  وزارت نیرو

1397 ............................... 5/0- 5/4- 7/2 2/7- 6/2 3/3 
1398 ............................... 5/5 10/4 2/0 -0/6 1/7 54/8 

1399 ............................... 3/4 8/3- 7/10 1/1- 2/12 0/25- 
 -2/36 6/39 -6/1 0/13 4/17 0/15 ...................... 98زمستان 

 41/0- 22/3 0/8- 7/6 1/4 2/6 ............................. 99بهار 
 25/3- 11/6 2/7- 11/2 5/5- 3/6 ....................... 99تابستان

 1/9 8/2 4/2- 9/5 3/2- 4/3 ........................... 99پاییز 
 18/2- 9/8 4/1 16/6 7/8- 5/9 ....................... 99زمستان

 -5/33 8/25 1/1 3/26 -1/3 1/16 ....................... 1400بهار 

 -0/30 3/4 -8/0 -6/1 6/2 1/0 ................ 1400تابستان 

 -1/74 2/14 0/5 9/11 -3/5 2/5 ...................... 1400پاییز 

 3/15 -2/0 6/1 0/9 -4/11 3/1 .............. 1400زمستان 

 نیر.شرکت مادر تخصصی توا وزارت نیرو، -ماخذ



  انرژي                                                                                                                                                            1400گزارش فصلی اقتصاد ایران: زمستان 

57 
 

 

(میلیون کیلو وات ساعت)مقدار فروش داخلی، صادرات و واردات برق                             -9-5

 دوره
 فروش داخلی برق

 واردات صادرات
 سایر مصارفروشنایی معابر نعتیصکشاورزي عمومی خانگی کل

1397 ..................................... 261366 87666 23840 39320 87411 4747 18382 6324 2672 

1398 ..................................... 271901 89205 24713 38574 94470 4894 20045 8031 1329 

1399 ..................................... 290851 92283 24608 41288 108056 4876 19741 9470 2674 

 331 1908 4333 1284 22448 7376 5287 17409 58137  .......................... *98زمستان 

 480 1922 4169 1141 23647 9223 5348 19817 63345  .................................. *99بهار

 1088 3044 5893 1177 24992 12704 6984 32157 83907 ............................*99تابستان

 423 1768 6033 1231 26699 9484 6313 23972 73722  ............................... *99پاییز 

 732 3065 3514 1184 28958 9917 5717 17105 66395 ........................... *99زمستان

 603 2236 4848 927 26504 11012 5898 21045 70323 ............................. *1400بهار

 961 487 6746 1298 25460 14385 7754 34645 90288 .................... *1400تابستان 

 588 1333 6258 1139 28811 12380 6285 30449 85320 ........................... *1400پاییز

 661 1661 4496 1317 28414 6726 6076 13090 60117................. *1400زمستان 
 شرکت مادر تخصصی توانیر. و،وزارت نیر -ماخذ

 

(درصد)تغییرات مقدار فروش داخلی، صادرات و واردات برق نسبت به دوره مشابه سال قبل                               -10-5

 دوره
 فروش داخلی برق

واردات صادرات
 سایر مصارف روشنایی معابرصنعتی رزيکشاوعمومیخانگی کل

1397 .............................................. 2/2 5/3 1/2- 3/0- 3/4 9/2 6/2- 7/19- 7/31- 

1398 .............................................. 4/0 1/8 3/7 -1/9 8/1 3/1 9/0 27/0 -50/3 

1399 .............................................. 0/7 5/3 4/0- 0/7 4/14 4/0- 5/1- 9/17 2/101 

 1/59 6/1 1/29 -8/12 1/9 -8/0 5/9 1/2 2/6 .................................... 98زمستان 

 7/9 8/1 10/3- 11/8 4/8 6/2 7/4- 2/3 2/0 ............................................ 99بهار 

 219/1 6/2 0/6 5/6 2/8 4/6- 3/5- 9/2 3/3 ...................................... 99تابستان

 5/99 5/19 8/15 -5/16 1/6 1/3 -6/1 4/4 7/4 .......................................... 99پاییز 

 121/1 60/6 18/9- 7/8- 29/0 34/4 8/1 1/7- 14/2 ...................................... 99زمستان

 3/23 -4/25 3/16 -8/18 1/12 4/19 3/10 2/6 0/11 ...................................... 1400بهار 

 -7/11 -0/84 5/14 3/10 9/1 2/13 0/11 7/7 6/7 ............................... 1400تان تابس

 0/39 -6/24 7/3 -5/7 9/7 5/30 -4/0 0/27 7/15 .................................... 1400پاییز 

 -7/9 -8/45 9/27 2/11 -9/1 -2/32 3/6 -5/23 -5/9 .......................... 1400زمستان 

 شرکت مادر تخصصی توانیر. وزارت نیرو، -ماخذ
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 گاز طبیعی مقدار تولید و مصرف داخلی -5-2نمودار 

 
 

 5-3مبنا: جدول 
 

 

 
 

 1400 زمستان هاي مختلف: توزیع فروش داخلی برق در بخش -5-3نمودار 
 

 
5-9مبنا: جدول 



 

 

 

٦ 
مان ن سا س  و 

 تعاریف و مفاهیم
 اقتصـادي و یــا فعـالیــت سکــونت و بــراي بــوده مسـقف از آن یــا قسمتــی تمــام کـه است و مستقل محصور، ثابت فضایی: ساختمان

 باشد. مترمربع 4 حداقل آن مسقف قسمت زیربناي مساحت کهشرط آن، بهاست شدهساخته
 شود.ح صادر میها یا سایر مراجع ذیصالاست که از طرف شهرداري جواز ساخت ساختمان :پروانه ساختمانی
 شود.پروانه ساختمانی است که جهت ساخت و ایجاد بناي جدید صادر می :پروانه احداث بنا
 شود.پروانه ساختمانی است که جهت افزایش سطح یا حجم بناي موجود صادر می :پروانه افزایش بنا
اي محصور است که مکانی است که در زمان سرشماري یک یا چند خانوار در آن سکونت دارد. منظور از مکان، فضا یا محوطه :واحد مسکونی

 پله مشترك و ...) دارد.یک یا چند ورودي به معبر عام (کوچه، خیابان، بازار، میدان و...) یا به معبر اختصاصی (راهروي مشترك، راه
هـاي هاي ساختمانی تیـپ غالـب سـاختمانشامل کلیه مصالح ساختمانی و نیروي انسانی بکار رفته در فعالیت :هاي) ساختمانیم (نهادهاقال

 مسکونی است.
ل مبلغـی اسـت کـه کارگـاه یـا تولیدکننـده مصـالح منظور قیمت به تعادل رسیده فـروش اسـت و معـاد هاي ساختمانی:اقالم نهاده قیمت

ــه انجام ــرین معامل ــاختمانی در آخ ــت.س ــرده اس ــت ک ــالم دریاف ــی از اق ــد معین ــروش واح ــل ف ــاري در مقاب ــان آم ــول زم ــده در ط ش
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 گزیده اطالعات
ه است که نسبت به فقره بود 39532هاي کشور برابر شده توسط شهرداري هاي ساختمانی صادرتعداد پروانه 1400 زمستاندر فصل  

 2/7 و درصـد مربـوط بـه احـداث سـاختمان 8/92حـدود داشته است. از این تعداد پروانه کاهش  درصد 5/24فصل مشابه سال قبل 

 .درصد مربوط به افزایش بنا بوده است

 5/1222 بـه رقـم 1390ر تهران بـر مبنـاي سـال پایـه هاي مسکونی شههاي ساختمانهنهاد شاخص قیمت 1400 زمستاندر فصل  

نسبت به دوره مشـابه سـال  1400 زمستانهاي ساختمانی در چهار فصل منتهی به درصد تغییرات شاخص قیمت نهادهسیده است ر

 درصد بوده است. 2/97قبل 

هـزار میلیـارد ریـال بـوده  6/1103هاي جدید در مناطق شهري گذاري بخش خصوصی در ساختمانسرمایه 1400 تابستاندر فصل  

درصـد  3/19تمـام و  هاي نیمهدرصد به ساختمان 0/57 شده، هاي شروعدرصد به ساختمان 6/23گذاري است، از این میزان سرمایه

 .شده اختصاص یافته است هاي تکمیلبه ساختمان
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کشور برحسب نوع پروانه و بخش متقاضیهاي ساختمانی صادرشده در نقاط شهري تعداد پروانه -1-6 (فقره) 

 کل دوره
 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان

 دولتی تعاونی خصوصی جمع دولتی تعاونی خصوصی جمع

1397 ....................................................... 152020 142039 140533 588 918 9981 9893 15 73 
1398 ....................................................... 157907 147008 145837 497 674 10899 10818 18 63 

1399 ....................................................... 187666 174264 172088 685 1491 13402 13258 65 79 
 31 4 2998 3033 233 196 42944 43373 46406 .............................................. 98زمستان 

 7 3 2501 2511 231 78 38051 38360 40871 ...................................................... 99بهار
 8 5 3566 3579 382 193 48917 49492 53071 ............................................... 99تابستان

 25 14 3208 3247 247 176 37720 38143 41390 ................................................... 99پاییز 

 39 43 3983 4065 631 238 47400 48269 52334 .............................................. 99زمستان 
 23 5 2967 2995 315 191 34254 34760 37755 ............................................... 1400بهار 

 12 15 2465 2492 441 144 29059 29644 32136 ........................................ 1400تابستان 
 21 8 2285 2314 288 140 25966 26394 28708 .............................................. 1400پاییز 

 17 20 2857 2894 429 176 36033 36638 39532 ............................... *1400زمستان 
 مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی. -ماخذ

   
نسبت به دوره مشابه سال قبلهاي ساختمانی صادرشده در نقاط شهري کشور تعداد پروانه تغییرات -2-6 (درصد) 

 کل دوره
 پروانه افزایش بنا داث ساختمانپروانه اح

 دولتی تعاونی خصوصی جمع دولتی تعاونی خصوصی جمع

1397 .......................................... 2/15 3/16 3/16 1/77 1/3- 5/1 7/1 3/48- 4/7 
1398 .......................................... 3/9 3/5 3/8 -15/5 -26/6 9/2 9/4 20/0 -13/7 

1399 .......................................... 18/8 18/5 18/0 37/8 121/2 23/0 22/6 261/1 25/4 

 47/6 20/0- 5/6- 5/3- 4/0 23/3 7/2- 7/1- 7/0- ................................. 98زمستان 

 0/0 57/1- 2/3- 2/5- 55/0 32/2- 4/9 5/0 4/5 ........................................ 99بهار 
 33/3- 66/7 22/9 22/7 128/7 114/4 28/3 28/9 28/5 .................................. 99تابستان

 92/3 250/0 36/0 36/7 85/7 79/6 17/8 18/3 19/5 ...................................... 99پاییز 

 25/8 975/0 32/9 34/0 170/8 21/4 10/4 11/3 12/8 .................................. 99ستانزم

 228/6 66/7 18/6 19/3 36/4 144/9 10/0- 9/4- 7/6- .................................. 1400بهار 

 0/50 200/0 -9/30 -4/30 4/15 -4/25 40/6- -1/40 39/3- ........................... 1400تابستان 
 -0/16 -9/42 -8/28 -7/28 6/16 -5/20 -2/31 -8/30 -6/30 ................................. 1400پاییز 

 -4/56 -5/53 -3/28 -8/28 -0/32 -1/26 -0/24 -1/24 -5/24 ....................... 1400زمستان 
 مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی. -ماخذ
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بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضیهاي ساختمانی پروانه شده درمساحت زیربناي تعیین -3-6 )هزار مترمربع(   

 کل دوره
 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان

 دولتی تعاونی خصوصی جمع دولتی تعاونی خصوصی جمع

1397 ...........................................................  75056 72011 69419 323 2269 3045 2291 5 48 
1398 ...........................................................  73874 70593 68173 645 1774 3281 2942 12 326 

1399 ...........................................................  97418 93602 88778 1380 3444 3816 3638 52 126 

 78 1 937 1016 507 309 21991 22807 23823  .................................................. 98زمستان 

 2 0 736 738 431 280 18666 19377 20115  .......................................................... 99بهار
 58 1 915 974 930 178 24844 25952 26926  .................................................. 99 تابستان

 23 4 908 935 1090 347 20399 21835 22771  ......................................................... 99پاییز

 43 46 1079 1169 993 576 24857 26426 27595  ................................................... 99زمستان
 13 8 1020 1041 760 311 19470 20540 21581  ................................................... 1400بهار 

 21 131 3827 3979 914 446 17035 18395 22374  ............................................ 1400تابستان 
 21 16 716 753 811 700 14336 15847 16601  .................................................. 1400پاییز 

 11 15 956 983 1188 550 19743 21481 22463 ................................... *1400زمستان 
 دن و زیربنایی.مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، مع -ماخذ

 
ابه سال قبلبرحسب نوع پروانه و بخش متقاضی نسبت به دوره مشهاي ساختمانی پروانه شده درمساحت زیربناي تعیین تغییرات -4-6 (درصد) 

 کل دوره
 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان

 دولتی تعاونی خصوصی جمع دولتی تعاونی خصوصی جمع

1397 ........................................................  3/19 5/20 1/22 3/46- 6/0- 3/4- 3/25- 3/77- 8/47- 

1398 ........................................................  -1/6 -2/0 -1/8 99/7 -21/8 7/8 28/4 140/0 579/2 

1399 ........................................................  31/9 32/6 30/2 114 94/1 16/3 23/7 333/3 -61/3 

 550/0 50/0- 3/1- 3/5 0/4 361/2 3/9 4/9 4/8  ............................................... 98زمستان 

 80/0- 100/0- 16/3 14/2 22/8- 273/3 10/4 10/5 10/6  ....................................................... 99بهار
 73/4- 66/7- 6/3 10/0- 177/6 117/1 43/1 46/0 42/8  ............................................... 99تابستان 

 21/1 33/3- 77/7 74/1 181/7 91/7 34/7 38/9 40/1  .................................................... 99پاییز 

 44/9- 4500/0 15/2 15/1 95/9 86/4 13/0 15/9 15/8  ................................................ 99زمستان

 550/0 800/0 38/6 41/1 76/3 11/1 4/3 6/0 7/3  ................................................ 1400 بهار
 -8/63 13000/0 3/318 5/308 -7/1 6/150 -4/31 -1/29 -9/16  ......................................... 1400تابستان 

 -7/8 0/300 -1/21 -5/19 -6/25 7/101 -7/29 -4/27 -1/27  ............................................... 1400پاییز 

 -4/74 -4/67 -4/11 -9/15 6/19 -5/4 -6/20 -7/18 -6/18  .................................. 1400زمستان 
 مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی. -خذما
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میلیارد ریال)هزار (          هاي جدید مناطق شهريگذاري بخش خصوصی در ساختمانسرمایه -5-6  

 شدههاي تکمیلساختمان تمامهاي نیمهساختمان شدههاي شروعساختمان کل دوره

1397 ....................................................................  1075/9 252/1 614/8 208/9 
1398 ....................................................................  1601/9 367/2 968/4 266/3 
1399 ....................................................................  3272/0 848/0 1864/8 559/2 

 9/72 6/271 5/108 0/453  ........................................................... 98تابستان 
 56/4 210/5 69/2 336/0  ........................................................... 98زمستان 

 134/2 334/7 185/8 654/8  ................................................................... 99بهار
 794/8 211/5 443/7 139/6 ........................................................... 99تابستان 

 866/8 220/6 515/7 130/5 ................................................................ 99پاییز 
 955/6 230/1 570/6 155/0 ............................................................ 99زمستان

 1029/0 236/4 645/9 146/7 ............................................................ 1400بهار 
6/1103 ..................................................... 1400تابستان   2/261  3/629  1/213  

 000 000 000 000 ................................................. 1400پاییز 
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -ماخذ

 

(درصد)          ره مشابه سال قبل            هاي جدید مناطق شهري نسبت به دوگذاري بخش خصوصی در ساختمانسرمایه تغییرات -6-6  

 شدههاي تکمیلساختمان تمامهاي نیمهساختمان شدههاي شروعساختمان کل دوره

1397 ...................................................................  8/45 2/39 4/44 0/59 
1398 ...................................................................  9/48 7/45 5/57 5/27 

1399 ...................................................................  3/104 9/130 6/92 0/110 

 9/43 9/64 5/58 5/59  ............................................................... 98پاییز 
 -0/18 5/18 -1/7 7/4  .......................................................... 98زمستان 

 2/133 6/49 7/93 5/73  .................................................................. 99بهار
 5/91 4/63 9/94 5/75  ........................................................... 99تابستان

 0/64 5/96 6/135 9/98  ............................................................... 99پاییز 
 0/175 0/171 7/232 4/184  ........................................................... 99زمستان

 3/9 0/93 2/27 2/57  ........................................................... 1400بهار 

 7/52 8/41 5/23 9/38  .................................................... 1400تابستان 

 000 000 000 000  ................................................ 1400پاییز 
 استفاده شده است. 1395از آمار بررسی جدید سال  1395به  1396هاي دوره اسبه درصد تغییراتدر مح 1396از سال ) 1

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -ماخذ
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 سال قبلآن نسبت به دوره مشابه  هاي ساختمانی صادر شده در نقاط شهري و تغییراتتعداد پروانه -6-1نمودار 

 
 

 6-2و  6-1ول امبنا: جد
 
 

 آن نسبت به دوره مشابه سال قبل هاي جدید در مناطق شهري و تغییراتگذاري بخش خصوصی در ساختمانسرمایه -6-2نمودار 

 
6-6و  6-5ول: امبنا جد  
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 ) 1390=100هاي اصلی (ان بر حسب گروههاي مسکونی شهر تهرهاي ساختماننهاده قیمت شاخص -7-6

 کل بخش ساختمان دوره
سیمان، بتن، شن 

 و ماسه
کاريگچ و گچ

انواع بلوك، سفال
 و آجر

موزاییک، کاشی و 
 سرامیک

 سنگ

آالت، آهن
میلگرد و پروفیل
درب، پنجره و 

 نرده

 چوب

1397 ............................. 4/313 2/264 2/293 3/230 5/262 6/263 7/337 3/401 

1398 ............................. 4/423 5/392 5/420 5/354 5/381 9/354 9/433 0/570 
1399 ............................. 746/9 707/7 680/9 631/9 670/1 690/9 952/7 983/0 

 604/2 551/9 376/8 398/4 375/3 438/4 403/9 457/4 ................... 98زمستان 
 5/658 6/611 9/466 1/468 2/447 4/524 2/481 5/536 ............................ 99بهار

 4/886 5/1002 603 6/595 3/581 4/595 4/566 8/698 ..................... 99تابستان

 1165/6 1079/5 789/7 777/3 719/9 782/3 839/4 850/1 ......................... 99پاییز 
 1221/4 1117/4 903/9 839/3 779/1 821/4 943/7 902/0 ................... 99زمستان 

 1358/9 1347/2 1137/9 964/4 898/6 980/0 1169/6 1076/5 ..................... 1400بهار 
 1/1446 2/1385 2/1211 2/1054 1/953 1/1035 1/1382 2/1154 .............. 1400تابستان 

 6/1530 0/1414 0/1317 6/1125 3/1043 8/1061 4/1290 3/1186 ................... 1400پاییز 

 7/1630 0/1431 5/1361 9/1174 6/1095 6/1112 6/1273 5/1222 ........... 1400زمستان 
 

 دوره
ایزوگام، قیرگونی و 

 آسفالت
شیراالت 
 بهداشتی

تأسیسات 
مکانیکی و 

یق انواع عا
 حرارتی

آالت درب یراق
 و پنجره

 نقاشی ساختمان
تأسیسات 
 برقی

 خدمات شیشه

1397 ............................. 3/463 1/440 1/416 2/421 1/457 3/454 6/313 3/275 
1398 ............................. 2/553 4/562 2/579 8/574 7/624 5/658 1/404 6/344 

1399 ............................. 966/7 900/7 1116/8 958/7 959/0 1134/8 579/7 465/9 
 345/9 404/4 708/1 630/3 580/6 642/1 566/5 559/7 ................... 98زمستان 

 1/435 8/460 0/820 6/681 5/705 2/753 1/649 9/627 ............................ 99بهار

 9/458 1/530 8/998 3/881 9/916 7/1032 6/849 5/854 ..................... 99تابستان
 484/3 582/3 1325/6 1114/5 1098/4 1313/7 1021/2 1178/2 ......................... 99پاییز 

 485/1 745/8 1394/9 1158/7 1113/9 1367/6 1082/9 1206/1 ..................... 99زمستان

 619/4 889/0 1492/5 1330/3 1270/0 1517/2 1292/2 1219/4 ..................... 1400بهار 

 6/636 1/992 6/1565 0/1435 7/1396 0/1627 9/1389 5/1299 .............. 1400تابستان 

 4/642 5/1157 0/1647 9/1598 3/1434 1/1742 9/1457 2/1480 ................... 1400پاییز 

 0/651 6/1260 9/1870 4/1634 3/1513 9/1856 1/1529 9/1533 ........... 1400زمستان 
 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ
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 (درصد)   )ساالنهتورم (هاي اصلی  هاي مسکونی شهر تهران بر حسب گروههاي ساختماننهاده قیمت شاخص درصد تغییرات -8-6

 هدور
کل بخش 

 ساختمان

سیمان، بتن، 

 شن و ماسه
کاريگچ و گچ

انواع بلوك، 

 سفال و آجر

موزاییک، کاشی

 و سرامیک
 سنگ

آالت، آهن

میلگرد و 

پروفیل درب، 

 پنجره و نرده

 چوب

1397 .......................................  7/47 6/24 7/44 0/28 0/38 9/27 0/81 0/99 
1398 .......................................  1/35 6/48 4/43 9/53 3/45 6/34 5/28 0/42 
1399 .......................................  76/4 80/3 61/9 78/2 75/6 94/7 119/6 72/4 
 66/1 35/5 38/3 52/4 55/8 51/7 50/1 42/2  ................................... 98پاییز 
 5/23 4/29 2/34 4/35 4/45 5/33 7/42 3/29  ...................................... 99بهار

 3/31 9/71 6/45 0/38 1/49 0/34 5/38 8/40  ............................... 99تابستان
 51/9 105/5 67/2 56/4 62/4 48/1 0/56 59/6  ................................... 99پاییز 

 72/4 119/6 94/7 75/6 78/2 61/9 80/3 76/4  ............................... 99زمستان
 95/1 134/2 120/3 94/7 94/0 76/3 107/8 93/5  ............................... 1400بهار 

 6/91 4/91 0/122 8/96 4/89 7/81 6/133 4/88  ........................ 1400تابستان 
 6/67 2/62 4/104 9/77 0/73 6/66 9/108 9/69  ............................. 1400پاییز 

6/61 3/55 7/80 8/53 9/57 1/61 9/81 4/64 7/51 
 

 دوره
ایزوگام، 

قیرگونی و 
 آسفالت

شیراالت 
 بهداشتی

تأسیسات 
مکانیکی و انواع
 عایق حرارتی

آالت درب یراق
 و پنجره

نقاشی 
 ساختمان

 خدمات شیشهتأسیسات برقی

1397................................... 8/124 3/56 8/75 6/62 2/76 8/79 2/64 7/20 
1398 .......................................  4/19 8/27 2/39 5/36 7/36 0/45 9/28 2/25 
1399 .......................................  74/7 60/1 92/8 66/8 53/5 72/3 43/4 35/2 

 25/2 28/9 45/0 36/7 36/5 39/2 27/8 19/4  ............................. 98زمستان 
 7/24 9/16 6/29 7/20 5/25 0/29 6/17 2/5  ...................................... 99بهار

 9/26 7/15 6/35 0/21 5/34 8/44 4/23 5/16  ............................... 99تابستان
 31/3 25/5 55/2 36/3 51/5 0/73 41/8 47/1  ................................... 99ز پایی

 35/2 43/4 72/3 53/5 66/8 92/8 60/1 74/7  ............................... 99زمستان
 39/2 64/2 86/0 74/5 80/7 108/9 81/7 96/3  ............................... 1400بهار 

 4/40 3/78 1/82 7/78 6/75 6/94 4/82 8/90  ........................ 1400تابستان 
 2/38 4/91 3/58 0/67 0/58 1/67 2/69 6/61  ............................. 1400پاییز 

 8/36 4/85 9/44 4/56 4/64 9/50 4/57 1/43  ....................1400زمستان 

 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت -ماخذ



ساختمان و مسکن1400گزارش فصلی اقتصاد ایران: زمستان 

67 

 هاي منتخبهاي مسکونی شهر تهران بر حسب گروههاي ساختماننهاده شاخص قیمت درصد تغییرات -6-3نمودار 

6-8مبنا: جدول 



٧ 
ی دو  ع ما و

تعاریف و مفاهیم
ها براياعتبار و برآورد هزینه تامینبینی درآمدها و سایر منابع مالی تهیه و حاوي پیش سال برنامه مالی دولت که براي یک :بودجه کل کشور

شود.هاي قانونی کشور میها و هدفانجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست
تملـکو  )جـاري( ايهزینـه و اعتبارات بینیپیش الزم مالی ، منابعساالنه برنامه اجراي ، برايدر آن که است ايبودجه: دولت عمومی بودجه
.شودمی ، تعییناجرایی هايدستگاه )عمرانیاي (هاي سرمایهدارایی

ياهیسرماهاي اري) و تملـک دارایـیاي (جهزینهاز  اعم تتوسط دول شدهانجام هايهزینه لاز ک ارتعب: دولت یعموم بودجه ايهپرداختی
است. مالی سال یک در مدت و اختصاصی یـعموم درآمدهاي از محل ی)(عمران

کـه یوهایر وجـاعتبار و س تأمین سایر منابع و درآمد اختصاصی، درآمد عمومی عنوان تحت وجوهتمامی : دولت عمومی بودجه هايدریافتی
.دهدمی را تشکیل دولت عمومی بودجه هايدریافتی متمرکز شود، کل داريخزانه هايد در حسابـبای ونـقان موجببه

اجباري و بالعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت کـه مطـابق قـانون و در جهـت اعمـال حاکمیـت و يهاعبارت است از پرداخت :مالیات
د.ریگیصورت م مصارف عمومی تامین

مسـتقیمو عوارض طبق قوانین وصول و با عناوین اصلی مسـتقیم و غیر یکی از منابع درآمد دولت که تحت عنوان مالیات: درآمدهاي مالیاتی
.شودبندي میطبقه

.را ندارد يگریانتقال به د تیو قابل شودیوضع م یقیاشخاص حق ییکه بر درآمد و دارا یاتیمال: هاي مستقیممالیات
و قابلیت انتقـال بـه اشـخاص شودیمصرف و فروش کاالها و خدمات وضع م ،است که بر تولید، واردات ییهااتیمال :مستقیم هاي غیرمالیات

.دیگر را دارند
.دشویمالیاتی است که طبق قانون بر تولید، فروش و مصرف برخی از کاالها و خدمات وضع م :بر کاال و خدمات اتمالی



 1400زمستان گزارش فصلی اقتصاد ایران:                                                                                                                              وضع مالی دولت  

70 

گان کـاال عوارضی است که بر اساس قوانین و مقررات از واردکننـدتمام امل حقوق ورودي (حقوق پایه و سود بازرگانی) و ش :بر واردات مالیات
 .گرددیدریافت م

شامل درآمدهاي حاصل از مالکیت دولت، درآمدهاي حاصل از فروش کاالها و خدمات، درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات و : سایر درآمدها
 است. درآمدهاي متفرقه

 .سال دارند کیاز  شیکه عمر ب يواحد اقتصاد کی يهاییدارا :ايهاي سرمایهدارایی
 .شودیقانونی به خزانه واریز م يهانفتی که پس از کسر سهم يهامنابع حاصل از فروش نفت و فرآورده :هاي نفتیو فرآورده فروش نفت

 .شودیمنابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت که به خزانه واریز م :ايهاي سرمایهفروش سایر دارایی
هاي قبـل و عنـاوین مشـابه در منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداختی سـال :اعتبارات دولت تامینسایر منابع 

 شود و ماهیت درآمد ندارد.بینی میکشور پیش بودجه کلقانون 
هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی هاي جاري دولت و همچنین هزینـه نگهداشـت سـطح فعالیتهزینه تامیناعتباراتی که براي  :اياعتبارات هزینه

 شود.بینی میدولت پیش
 شود.می بینیپیشعمرانی  هايطرح هايهزینه تامیناعتباراتی که براي  :ايهاي سرمایهاعتبارات تملک دارایی

 يهاز سرفصـلشده توسط دولت است. برخـی اهاي مالی شامل منابع مالی داخلی و خارجی جذبواگذاري دارایی :هاي مالیواگذاري دارایی
هاي دولتـی، جمله اوراق مشارکت و اسناد خزانـه اسـالمی، وصـولی از محـل واگـذاري شـرکت اند از: فروش انواع اوراق اسالمی ازعمده عبارت

 .گردان خزانه، استفاده از تسهیالت خارجیاستفاده از تنخواه
 د.شوبینی میهاي عمرانی پیشهاي طرحهزینه تامیناعتباري که براي  ی):عمران( ياهاي سرمایهتملک دارایی
 نـهیزم خصـوص درهاي قبـل بهدر دوره جادشدهیهاي مالی اشامل بازپرداخت واگذاري عموماهاي مالی تملک دارایی :هاي مالیتملک دارایی

 .انتشار انواع اوراق اسالمی است
اي از درآمدهاي عمومی دولت به دسـت هاي هزینهتراز عملیاتی معیاري از ثبات عملیات جاري دولت است و از تفاضل پرداخت :از عملیاتیتر
هاي بدهـد. در مقـاطع فصـلی حسـاهاي جاري دولـت توسـط درآمـدهاي عمـومی را نشـان میواقع این تراز، میزان پوشش هزینه آید. درمی

 .شوداي نیز از درآمدهاي دولت کسر میهاي هزینهگردان مرتبط با پرداختتنخواه
مـالی) بـه  (غیـر ايهـاي سـرمایهاي دولت از مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاري داراییتراز عملیاتی و سرمایه: ايو سرمایه تراز عملیاتی

هـاي اي از تملک داراییهاي سرمایهاي (که از تفاضل واگذاري داراییهاي سرمایهواقع این تراز، با لحاظ خالص واگذاري دارایی آید. دردست می
هاي ل حسبکند. در مقاطع فصلی شامعددي مثبت است، بخشی از رقم منفی تراز عملیاتی را جبران می آید) که معموالدست میاي بهسرمایه
 .اي نیز استهاي سرمایهگردان مرتبط با تملک داراییتنخواه

 گزیده اطالعات 
 الیر اردیلیم 374700میلیارد ریال بوده است که از این میزان  873800دولت برابر  عملکرد منابع بودجه عمومی 1397در فصل پاییز  

درصد)  27میلیارد ریال ( 234400اي و درصد) را واگذاري دارایی سرمایه 30میلیارد ریال ( 264700، درصد) را درآمدهاي جاري 43(
و درآمدهاي نفتی در بودجه عمومی دولت به ترتیب برابر  . در این فصل سهم درآمدهاي مالیاتیدهدمیرا واگذاري دارایی مالی تشکیل 

 بوده است. درصد 2/30و  6/30
میلیارد  629900میلیارد ریال بوده است که از این میزان  840100عملکرد مصارف بودجه عمومی دولت برابر 1397در فصل پاییز  

 155600اي (عمرانی) و درصد) به تملک دارایی سرمایه 5/6میلیارد ریال ( 54600اي (جاري) و درصد) به اعتبارات هزینه 75ریال (
  اختصاص یافته است. هاي مالیدرصد) به تملک دارایی 5/18ل (میلیارد ریا

 رشد داشته است.درصد   5/58مشابه سال قبل  دورهریال بوده است که نسبت به  میلیارد 0/3059119درآمد مالیاتی دولت  1400 دوازده ماههدر  
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(میلیارد ریال)                                                                                                                     منابع بودجه عمومی دولت        -1-7

 جمع دوره

ايواگذاري دارایی سرمایه درآمدهاي جاري
واگذاري دارایی 

هاي مالیات مالی
 مستقیم

 هاي غیر مستقیممالیات
سایر 
بر کاالها و  مالیات سایردرآمدهاي نفتی درآمدها

 خدمات
بر  مالیات
 واردات

1394 ..............................  

1395 ..............................  

1396 ...............................  

  ..................... 95زمستان 

  ............................ 96بهار 

  ..................... 96تابستان 

  ........................... 96پاییز 

  ..................... 96زمستان 

  ............................ 97بهار 

  ..................... 97تان تابس

  .......................... 97پاییز 

  ...............  )1(97زمستان 

 سازمان متولی ارائه نشده است.طرف اطالعات از  1397) از فصل زمستان 1
 اقتصادي و دارایی.وزارت امور  -ماخذ

 

 (درصد)دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل                                                                منابع بودجه عمومی تغییرات -2-7

 جمع دوره
ايگذاري دارایی سرمایهوا درآمدهاي جاري

واگذاري دارایی مالی
هاي مستقیممالیات

 هاي غیر مستقیممالیات
 سایر درآمدهاي نفتیسایر درآمدها

بر واردات اتمالیبر کاالها و خدمات مالیات

1394 .................................         

1395 .................................         

1396 ..................................         

         ........................ 95زمستان 

         ............................... 96بهار 

         ........................ 96تابستان 

         ............................... 96پاییز

  ........................ 96زمستان         

         ............................... 97بهار 

 ........................ 97تابستان          

         ............................. 97پاییز 

         ........................ 97 نزمستا

 وزارت امور اقتصادي و دارایی. -ماخذ
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(میلیارد ریال) مصارف بودجه عمومی دولت  -3-7

اي ملک دارایی سرمایهت اي (جاري)اعتبارات هزینه جمع دوره
 تملک دارایی مالی (عمرانی)

1394 ........................................................................    

1395 ........................................................................    

1396 .........................................................................    

    ............................................................... 95زمستان 

    ...................................................................... 96بهار 

    ............................................................... 96تابستان 

    ..................................................................... 96پاییز 

    ............................................................... 96زمستان 

    ...................................................................... 97بهار 

    ............................................................... 97تابستان 

    .................................................................... 97پاییز 

  .............................................. )1(97زمستان 

 سازمان متولی ارائه نشده است. طرفاطالعات از 1397) از فصل زمستان 1
 وزارت امور اقتصادي و دارایی. -ماخذ

 
 
 
 
  

(درصد) مصارف بودجه عمومی دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل  تغییرات -4-7

اي تملک دارایی سرمایه اي (جاري)اعتبارات هزینه جمع دوره
 مالیتملک دارایی  (عمرانی)

1394 .........................................................................  

1395 .........................................................................  

1396 ..........................................................................  

  ................................................................ 95زمستان 

  ....................................................................... 96بهار 

  ................................................................ 96تابستان 

  ...................................................................... 96پاییز 

  ................................................................ 96زمستان 

  ....................................................................... 97بهار 

  ................................................................ 97تابستان 

  ..................................................................... 97پاییز 

    .................................................. 97زمستان 

 و دارایی. يوزارت اموراقتصاد -ماخذ
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 دولت ترکیب منابع بودجه عمومی -7-1نمودار 
 

 
 7-1مبنا: جدول 

 
 ترکیب مصارف بودجه عمومی دولت -7-2نمودار 

 
 7-3مبنا: جدول 
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(میلیارد ریال) دولت عملکرد درآمدهاي مالیاتی -5-7

 هاکل مالیات دوره
بر کاال و  مالیات هاي مستقیممالیات

 بر ثروت مالیات بر درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی تمالیا جمع خدمات

1397)1( ....................................  2/1092081 1/645292 0/416297 4/191200 8/37794 2/446789 
1398 ........................................  1412065/0 822163/0 425554/0 312772/0 83867/0 589902/0 
1399 ........................................  8/1928446 0/1195805 0/564554 9/398215 9/223034 8/733641 

 589902/0 83867/0 312772/0 425554/0 822163/0 1412065/0  ........................ 98دوازده ماهه 

 8/194533 1/70272 5/124718 1/122840 7/317830 5/512364  ....................... 99سه ماهه اول
 302685/1 129401/3 192653/8 227499/4 549554/5 852239/6  ................... 99شش ماهه اول 

 8/507943 8/174619 3/278687 0/405431 1/858738 9/1366681  ................................99نه ماهه 

 8/1929446 0/1195805 2/564554 9/398215 9/233034 8/733641 ........................ 99دوازده ماهه 

 0/587958 7/319519 6/181996 0/114024 1/23499 3/268438 ................ 1400سه ماهه اول 

 4/1385193 9/869292 9/458243 7/347443 3/63605 5/515900 ............. 1400شش ماهه اول 

 2/2187096 6/1361061 6/797116 9/465164 1/98780 5/826034 .......................... 1400نه ماهه 

 0/3059119 8/1887998 8/1172215 2/573891 8/14189 3/1171120 ............. 1400دوازده ماهه 
 منظور شده است. 1397میلیون ریال بابت اوراق تسویه در عملکرد سال  15347802مبلغ  )1

  امور مالیاتی کشور. سازمان -ماخذ
 

(درصد) دوره مشابه سال قبل هتغییرات عملکرد درآمدهاي مالیاتی دولت نسبت ب -6-7

 هاکل مالیات دوره
 هاي مستقیممالیات

 بر کاال و خدمات مالیات
 بر ثروت مالیات بر درآمد یاتمال بر اشخاص حقوقی مالیات جمع

1397 .............................................  4/13 8/15 3/11 6/23 8/31 0/10 
1398 .............................................  29/3 27/4 2/2 63/6 121/9 32/0 
1399 .............................................  6/36 4/45 7/32 3/27 9/165 4/24 

 32/0 121/9 63/6 2/2 27/4 29/3  ............................. 98ه دوازده ماه
 5/72 1/446 1/103 6/120 5/144 1/111  ........................... 99سه ماهه اول 

 7/7 345/2 43/6 19/0 55/0 34/1  ........................ 99شش ماهه اول 

 6/17 7/231 4/30 6/40 8/54 5/38  .................................... 99نه ماهه 

 4/24 9/177 3/27 7/32 4/45 6/36  ............................. 99دوازده ماهه 

 0/38 -6/66 -6/8 2/48 5/0 8/14  ..................... 1400سه ماهه اول 

 4/70 -8/50 3/80 4/101 2/58 5/62  .................. 1400شش ماهه اول 

 6/62 -4/43 0/67 6/96 5/58 0/60  .................................. 1400نه ماه 

 6/59 -1/39 1/44 6/107 9/57 5/58  .................. 1400دوازده ماهه 
  سازمان امور مالیاتی کشور. -ماخذ

 



 

 

٨ 
باری  ی و ا و ی   ر

 تعاریف و مفاهیم
 گویند، زیرا هرگونه افزایش در پایه پولی منجر بـهپر قدرت هم می که به آن پولپولی یکی از متغیرهاي بسیار مهم پولی است  پایه :پایه پولی

شود داراي دو شود. پایه پولی که بر اساس ترازنامه بانک مرکزي تهیه می) در نقدینگی میافزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی
 د.شایان ذکر است منابع و مصارف پایه پولی با یکدیگر برابر هستن. ند از منابع و مصارفاوجه است که عبارت

 .ها استنزد بانک یردولتیغ بخش دیداري و غیر دیداري هايسپرده و اشخاص در دست و مسکوك اسکناس شامل :نقدینگی
نـزد  غیردولتـی بخـش دیداري هايسپرده شامل ،است که از درجه نقدشوندگی باالیی برخوردار است و در ایران ز نقدینگیبخشی ا :)1M( پول
 است. اشخاص در دست و مسکوك ها و اسکناسبانک

 غیردولتی بخش دیداري هايسپرده به نسبت کمتري، نقدینگی از درجه ها کهزد بانکن غیردولتی بخش هاياز سپرده قسمت آن به :شبه پول
انـداز و پس الحسـنهقرض هاي، سـپردهدارمـدت گذاريسـرمایه هايسـپرده شـامل پـول حاضـر، شـبه شود. در حالمی ، اطالقبرخوردار است

 است. متفرقه هايردهسپ
 .، طال و ارز آزاد استالمللیبین موسساتدر  ایران سهام طال و ارز پشتوانه شامل :بانکی سیستم خارجی هايدارایی
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رده ـسپه ـاو، وج از طرف چک تیرؤ محض به متعهد است آن برابر دارندهدر  بانک شود کهمی القـاط هاییردهـسپ به :دیداري هايسپرده
 شود.می نیز گفته جاري الحسنهقرض هاي، سپردهدیداري هايسپرده ، بپردازد. بهاست دشدهیق در چک هـک زانیـمی هـرا ب

، از یـا بلندمـدت مدتکوتاه گذاريسرمایه هايسپرده صورتبه هابانک شود کهمی اطالق هاییسپرده به :دارمدت گذاريسرمایه هايسپرده
 از ایـن حاصـل کنند و منـافعمی گذار عملسپرده وکیل عنواندار، فقط بهمدت گذاريسرمایه هايها در مورد سپردهکنند. بانکمی قبول مردم
 .شودمی ، تقسیمگذار و بانکسپرده بین عقد قراردادي بر اساس گیرد. منافعقرار می استفاده مورد عقود اسالمی ها، طبقسپرده
رخوردار است و شـامل مجمـوع وجـوه در ب شوندگی کمتري نسبت به پول است که از درجه نقد بخشی از نقدینگی هاي غیر دیداري:سپرده
 .است دارگذاري مدتانداز و سرمایهالحسنه پسقرض يهاحساب
 رکـزيم در بانـک قـانون، بایـد مطـابق کـه ها اسـتنزد بانک مردم و غیردیداري داريـدی هايردهـاز سپ یـد معینـدرص :قانونی هايسپرده

 شود. نگهداري ایران اسالمی جمهوري
تواننـد هـا می، بانـکقـانون طبـق گیرد، ولـینمی ها تعلقبه آن شود که سوديهایی اطالق میبه سپرده :اندازالحسنه پسقرض هايسپرده

 کنند. اعطا گذارانسپرده به یا جنسیو  نقدي جوایز ثابت قرعه دیقها، بهسپرده گونهنیو تجهیز ا منظور جذببه

 گزیده اطالعات
، 1400 تابسـتانفصـل هزار میلیارد ریال بوده است کـه نسـبت بـه  6/5608 برابر کل منابع پایه پولیجمع  1400 پاییزفصل پایان در  

هزار میلیارد ریال رسـیده اسـت کـه  9/44269ه ر برشد داشته است. همچنین در پایان این فصل جمع کل نقدینگی کشو درصد 2/22
 .درصد رشد داشته است 4/27،  1399پایان سال نسبت به 

 درصـد را 4/18 هزار میلیارد ریال بوده است که 1/43531 هاي سیستم بانکی در پایان دوره برابرکل سپرده جمع 1400 پاییزدر فصل  
درصد  4/6مدت، گذاري کوتاههاي سرمایهدرصد را سپرده 4/29گذاري بلندمدت، ایههاي سرمدرصد را سپرده 3/43هاي دیداري، هسپرد

 .دهندها تشکیل میدرصد را سایر سپرده 4/2 انداز والحسنه پسهاي قرضرا سپرده
بوده است که هزار میلیارد ریال  8/20195 در پایان دوره ها و موسسات اعتباريکل تسهیالت پرداختی بانک جمع 1400پاییزدر فصل  

 2/57و مسـکن،  درصـد بـه بخـش سـاختمان 2/5درصد به بخش صنعت و معـدن،  2/30زي، وردرصد به بخش کشا 3/7از این میزان 
 .درصد به بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه پرداخت شده است
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 پایه پولی و ضریب فزاینده نقدیندگی در پایان دوره -1-8

 دوره

 بر حسب مصارف (هزار میلیارد ریال) پایه پولی بر حسب منابع (هزار میلیارد ریال) پایه پولی
ضریب 
فزاینده 
 نقدینگی

 پایه پولی

خالص 
هاي دارایی

خارجی بانک 
 مرکزي

خالص بدهی 
بخش دولتی 

به بانک 
 مرکزي

بدهی 
ها به بانک

بانک 
 مرکزي

خالص سایر 
پایه پولی اقالم

هاي سپرده
قانونی 

ها نزد بانک
بانک مرکزي

هاي سپرده
ها دیداري بانک

نزد بانک مرکزي

اسکناس و 
مسکوك در 

 جریان

1397  ....................... 9/2656 5/2416 0/292 7/1381 3/1433- 9/2656 0/1948 0/73 9/635 09/7 
1398 ............................... 3528/5 3475/7 156/3 1106/9 -1210/4 3528/5 2604/7 222/4 701/4 00/7 
1399 ............................... 4588/9 4703/7 -224/8 1171/4 -1061/4 4588/9 3549/8 236/5 802/6 58/7 

 01/7 4/701 4/222 7/2604 5/3528 -4/1210 9/1106 3/156 7/3475 5/3528 ...................... 98زمستان 
 93/6 702/1 589/7 2541/7 3833/5 1362/8- 1132/9 394/3 3833/53669/1 .............................. 99بهار

 7/78 698/1 246/9 2775/6 3720/6 1375/8- 1291/9 172/7 3631/8 3720/6 ...................... 99تابستان 
 7/68 717/2 144/0 3214/2 4075/4 1154/3- 1268/4 123/0 3/3838 4075/4 ........................... 99پاییز 

 7/57 802/6 236/5 3549/8 4588/9 1061/4- 1171/4 224/8- 4703/7 4588/9 ....................... 99زمستان
 7/39 808/6 355/9 3844/5 5009/0 1324/5- 1134/4 408/2 4790/9 5009/0 ....................... 1400بهار 

 7/84 821/6 98/2 4269/4 5189/2 1077/5- 1273/5 36/9 4956/3 5189/2 ................ 1400تابستان 

 90/7 7/837 5/104 4/4666 6/5608 -9/470 4/1537 -6/393 7/4935 6/5608 ...................... 1400پاییز 

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 .............. 1400مستان ز
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -ماخذ

 

(درصد) و ضریب فزاینده نقدینگی در پایان دوره نسبت به پایان سال قبل پایه پولی تغییرات -2-8

 دوره

 بر حسب مصارف پایه پولی بر حسب منابع پایه پولی
ضریب 
فزاینده 
 پایه پولی نقدینگی

هاي خالص دارایی
خارجی بانک 

 مرکزي

خالص بدهی 
بخش دولتی به 
 بانک مرکزي

بدهی 
ها به بانک

بانک مرکزي

خالص 
سایر اقالم

پایه پولی
هاي قانونیسپرده
ها نزد بانک بانک

 مرکزي

هاي سپرده
ها دیداري بانک

نزد بانک مرکزي

اسکناس و 
مسکوك در 

 جریان

1397 ........... 2/24 9/11 3/404 7/4 5/2 2/24 2/26 9/17 0/19 9/0- 
1398 ........... 8/32 8/43 5/46- 9/19- 6/15- 8/32 7/33 7/204 3/10 1/1- 

1399 ........... 30/1 35/3 -243/8 5/8 3/12- 30/1 36/3 6/3 14/4 8/1 

 -1/1 3/10 7/204 7/33 8/32 -6/15 -9/19 -5/46 8/43 8/32 .. 98زمستان 

 -1/1 1/0 2/165 -4/2 6/8 12/6- 3/2 3/152 6/5 6/8 .......... 99بهار
 11/1 0/5- 11/0 6/6 5/4 13/7- 16/7 10/5 4/5 5/4 .. 99تابستان 

 6/9 3/2 -3/35 4/23 5/15 4/6 6/14 -3/21 4/10 15/5 ....... 99پاییز 
 8/1 14/4 6/3 36/3 30/1 -3/12 5/8 243/8- 35/3 1/30 ... 99زمستان

 2/3- 0/7 50/5 8/3 9/2 24/8- 3/2- 281/6 1/9 9/2 ........ 1400بهار

 3/5 2/4 58/5- 20/3 13/1 1/5- 8/7 4/116 5/4 140013/1تابستان 
 3/4 4/4 -8/55 5/31 2/22 7/343 2/31 1/75 9/4 2/22 ..... 1400پاییز 
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1400000ستان زم

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -ماخذ
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 حجم نقدینگی در پایان دوره -8-3 (هزار میلیارد ریال)
مصارفنقدینگی بر حسب   نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن 

هاي غیر سپرده دوره
دیداري (شبه 

 )پول

 )M  1( پول

خالص  نقدینگی
 سایر اقالم

بدهی بخش غیر 
دولتی به 

 سیستم بانکی

خالص بدهی 
بخش دولتی به 
 سیستم بانکی

خالص 
هاي دارایی

خارجی 
 سیستم بانکی

هاي سپرده نقدینگی
 دیداري

اسکناس و 
مسکوك در 
 دست اشخاص

6/15976 8/2304 5/547 9/18828 2/1707 7/11466 4/2402 6/3252 9/18828 1397 ................................ 

5/20448 6/3661 4/611 5/24721 4/3133 8/14162 0/2793 3/4632 5/24721 1398 ................................ 
1/27852 6/6174 0/735 7/34761 7/4317 7/21013 8/3552 5/5877 7/7/ 1399 ................................ 

 ....................... 98زمستان  5/24721 3/4632 0/2793 8/14162 4/3133 5/24721 4/611 6/3661 5/20448
          ............................... 99بهار
 ........................ 99تابستان 28958/9 4903/9 3513/5 16733/0 3808/5 28958/9 599/6 5407/4 22951/9
 ............................ 99پاییز  31300/2 5288/2 3508/6 18415/9 4087/5 31300/2 642/2 5528/1 25129/9
 ........................ 99زمستان 34761/7 5/5877 8/3552 21013/7 7/4317 34761/7 735/0 6174/6 27852/1

 ........................ 1400بهار  0/37054 9/6669 0/4367 5/22587 6/3429 0/37054 0/715 9/6546 1/29792
 ................. 1400تابستان  40676/0 6998/8 4157/7 25622/9 3896/6 40676/0 727/1 7437/8 32511/1

 ....................... 1400پاییز  9/44269 3/6981 2/3502 0/28430 4/5356 9/44269 8/738 2/8040 9/35490
 .............. 1400زمستان  000 000 000 000 000 000 000 000 000

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -ماخذ

(درصد)     حجم نقدینگی در پایان دوره نسبت به پایان سال قبل تغییرات -4-8
مصارفنقدینگی بر حسب  ل مؤثر بر عرضه آننقدینگی بر حسب عوام   

هاي غیر سپرده دوره
دیداري (شبه 

 )پول

 )1M( پول
ینقدینگ  

خالص 
سایر 
 اقالم

بدهی بخش غیر 
دولتی به سیستم 

 بانکی

خالص بدهی بخش 
دولتی به سیستم 

 بانکی

خالص 
هاي دارایی

خارجی سیستم 
 بانکی

هاي سپرده نقدینگی
 دیداري

ناس و اسک
مسکوك در 
 دست اشخاص

6/19 2/53 7/23 1/23 - 5/17 7/30 9/13 1/23 1397 ..................... 
28/0 58/9 11/7 3/31 - 23/5 4/10 7/46 3/31 1398 ..................... 

2/36 6/68 2/20 6/40 - 4/48 2/27 9/26 6/40 1399 ..................... 
 ............ 98زمستان  3/31 7/46 4/10 23/5 - 3/31 11/7 58/9 28/0

 .................... 99بهار 5/7 6/10 7/12 1/5 - 5/7 -5/5 3/21 4/5
 ............ 99تابستان  17/1 5/9 25/8 18/1 - 17/1 1/9- 47/7 12/2
 ................. 99پاییز  6/26 14/2 25/6 30/0 - 26/6 5/0 51/0 22/9

 ............. 99زمستان 6/40 9/26 2/27 4/48 - 6/40 2/20 6/68 2/36
 ............. 1400بهار  6/6 5/13 9/22 5/7 - 6/6 -7/2 0/6 0/7
 ...... 1400تابستان  0/17 1/19 0/17 9/21 - 0/17 -1/1 5/20 7/16
 ............ 1400پاییز  4/27 8/18 -4/1 3/35 - 4/27 5/0 2/30 4/37

 ..... 1400زمستان  000 000 000 000 000 000 000 000 000
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -ماخذ
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 هزار میلیارد ریال)( تفکیک نوعبه در پایان دوره ها و تسهیالت پرداختی سیستم بانکیمانده سپرده -5-8

 دوره
 هاي اقتصاديتفکیک بخشاعتباري به موسساتها و تسهیالت پرداختی بانک تفکیک نوع سپردهها بهمانده سپرده

هاي سپرده
 دیداري

گذاري سرمایه
 مدتبلند

گذاري سرمایه
 مدتکوتاه

الحسنه قرض
 اندازپس

صنعت و معدن کشاورزي کلهاسایر سپرده
مسکن و 

 ختمانسا
بازرگانی، خدمات

 و متفرقه 

1397 ................................ 8/2304 1/8797 9/5848 5/1026 1/304 3/7737 9/584 3/2089 3/1037 7/4025 
1398 ..............................  6/3661 9/11486 1/7081 1/1448 4/432 9/9749 5/747 4/3172 0/687 1/5143 

1399 ..............................  6174/6 14795/8 10149/2 2268/2 638/9 18989/2 1265/3 5797/2 1048/7 10878/0 
 1/5143 0/687 4/3172 5/747 9/9749 4/432 1/1448 1/7081 9/11486 6/3661 ....................... 98زمستان 

 1226/2 136/4 739/5 145/6 2247/8 474/8 1539/8 7555/6 11981/0 4442/5 ............................... 99بهار
 3946/5 393/7 2128/4 498/5 6967/2 523/0 1705/3 8641/3 12082/3 5407/4 ....................... 99تابستان 

 7035/2 701/6 3621/1 841/4 12199/4 585/5 1928/6 9374/2 13241/6 5528/1 ............................ 99پاییز 

 10878/0 1048/7 5797/2 1265/3 18989/2 638/9 2268/2 10149/2 1849/4 1029/0 .................. *99زمستان
 2885/5 230/2 1576/2 285/1 4976/9 744/7 2292/3 10709/4 16045/7 6546/9 ........................ 1400بهار 

 1/7177 7/627 0/3727 0/879 8/12410 7/891 5/2541 8/11668 1/17409 8/7437 ................. 1400ستان تاب
 4/11557 7/1059 2/6108 6/1470 8/20195 7/1028 2/2783 6/12804 4/1887 2/8040 ....................... 1400پاییز 

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 .............. 1400زمستان 
 ان.بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایر -ماخذ

    

(درصد) قبل به تفکیک نوع نسبت به دوره مشابه سال  در پایان دوره ها و تسهیالت پرداختی سیستم بانکیتغییرات مانده سپرده -6-8

 دوره
هاي اقتصاديتفکیک بخشاعتباري به موسساتها و تسهیالت پرداختی بانک تفکیک نوع سپردهها بهمانده سپرده

هاي سپرده
 دیداري

گذاري رمایهس
 مدتبلند

گذاري سرمایه
 مدتکوتاه

الحسنه قرض
 اندازپس

سایر 
 هاسپرده

کشاورزي کل
صنعت و 
 معدن

مسکن و 
 ساختمان

بازرگانی، خدمات و 
 متفرقه

1397 .............................. 2/53 7/4 6/48 0/28 4/43 0/26 7/18 9/19 5/100 9/18 
1398 .............................. 9/58 6/30 1/21 1/41 2/42 0/26 8/27 8/51 8/33- 8/27 
1399 .............................. 68/6 28/8 43/3 56/6 47/8 94/8 69/3 82/7 52/7 111/5 

 8/27 -8/33 8/51 8/27 0/26 2/42 1/41 1/21 6/30 9/58 ..................... 98زمستان 
 41/2 44/2 74/6 35/6 50/5 43/1 45/8 23/9 30/2 70/4 ............................. 99بهار

 93/9 38/7 79/8 56/4 82/3 46/1 51/2 39/2 18/0 90/7 ..................... 99تابستان 
 109/1 52/1 90/1 58/1 94/8 51/3 66/4 46/3 20/0 77/9 .......................... 99پاییز 

 111/5 52/7 82/7 69/3 94/8 47/8 56/6 43/3 83/9- 71/9- ...................... 99زمستان
 135/3 68/8 113/1 95/8 121/4 56/8 48/9 41/7 33/9 83/6- ...................... 1400بهار 

 9/81 4/59 1/75 3/76 1/78 5/70 0/49 0/35 1/44 5/37 ............... 1400تابستان 

 3/64 0/51 7/68 8/74 5/65 7/75 3/44 6/36 5/42 4/45 ..................... 1400پاییز 

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ............ 1400زمستان 
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -ماخذ
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 و شبه پول حجم نقدینگی، پول -8-1نمودار 

 
 8-3مبنا: جدول 

 

 و ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال قبل رشد نقدینگی، پایه پولی -8-2نمودار 

 
 8-4و  8-2ول امبنا: جد



 

 

٩ 
ه ورس و   

 تعاریف و مفاهیم
 ازیـن مورد مالی منابع مینأت بهادار براي اوراق منظور مبادلهبهادار، به اوراق هايو واسطه ، بازرگانانبانکداران مالقات محل :ربورس اوراق بهادا

 .است تولیدي هايبنگاه
 ایـوراق بهـادار در بـورس ا شـدهرفتهیپذ يهاسـهام شـرکت متیق نیضرب آخرمجموع حاصل :فرا بورس ای ارزش بازار بورس اوراق بهادار

 .هاستفرابورس در تعداد سهام منتشرشده آن
ضرب تعداد اوراق بهادار صورت مجموع حاصلارزش اوراق بهادار مورد معامله در بورس اوراق بهادار که به: ارزش معامالت بورس اوراق بهادار

 شود.می حاسبهآن م يجار 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 يهاشـرکت کـل متیق یسطح عموم روند انگریکه ب یشاخص :بورس اوراق بهادار شاخص کل
 دهد.ن مینشا مبدا   خیرا نسبت به تار هامتیق یسطح عموم راتییتغ

، يگذارهیسـرما يها(شـرکت یمـال هـايفعـال در بخش يهاسبد سهام شرکت یقیمت يهانسبت یعبارت است از میانگین وزن :شاخص مالی
 پایه. ها در زمانبرابر ارزش سهام آن یو ...) با وزن ياعتبار موسساتها و اي صنعتی، بانکچند رشته يهاشرکت

هاي صـنعتی بـا وزنـی برابـر ارزش سـهام هاي فعال در بخشهاي قیمتی سبد سهام شرکتعبارت است میانگین وزنی نسبت :شاخص صنعت
   یه.ها در زمان پاآن

 .گیردالت اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکرات صورت میمبازاري در قالب شبکه الکترونیک یا غیر الکترونیک که معا :بازار فرابورس
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دار معاملـه شـده در ارزش اوراق بهادار مورد معامله در فرابورس که به صورت مجموع حاصلضـرب تعـداد اوراق بهـا: بورسفرا ارزش معامالت
 .شودآن محاسبه می قیمت جاري
 .باشدیم عامسپرده خاص و  یمرابحه و گواه ،یمشارکت، اجاره، رهن ،یمنظور اوراق اسناد خزانه اسالم: یاوراق بده

 يگذارهیسـرما يهاصندوق زیو ن نساختماو  نیدر سهام، مختلط، زم يگذارهیسرما يهامنظور صندوق قابل معامله: يگذارهیصندوق سرما
 .باشدیجسورانه م

 است. یو فروش سهام و اوراق بده دیخر اریاوراق اخت :ابزار مشتقه
 د.ریگیکاال توسط کارگزاران مورد داد و ستد قرار مبر  یکه در آن کاال و اوراق بهادار مبتن افتهیمتشکل و سازمان يبازار :بورس کاال

 .شودآن محاسبه می صورت مجموع حاصلضرب کاال در قیمت جاريارزش کاالي مورد معامله در بورس کاال که به: ارزش معامالت بورس کاال
کـه االن  یمتیمشخص را به ق ياز کاال ینیمقدار مع ن،یمع دیدر سررس شودیاست که فروشنده بر اساس آن متعهد م يقرارداد :یقرارداد آت

 .کند يداریآن کاال را با آن مشخصات، خر شودیقرارداد متعهد م گریبفروشد و در مقابل طرف د کنند،یم نییتع
 .باشدیم يانرژ يهاحامل ریبرق و ساشامل گروه محصوالت نفت وگاز،  ي:بورس انرژ یکیزیبازار ف

سـازمان  دأییـبر کاال توسط کارگزاران مـورد ت یدر بازار مشتقه، داد و ستد کاالها و اوراق بهادار مبتن: استاندارد) يبازار مشتقه (تابلو سلف مواز
 یـیاز دارا ینیمقدار مع يکار سلف مواز و اساس ساز ر. بشودیاستاندارد و ... انجام م يسلف مواز ،یآت يبورس و اوراق بهادار در قالب قراردادها

 شود. لیتحو ندهیدر آ یمشخص دیدر سررس هیپا ییپرداخت و دارا ينقد دیمذکور با ردادکه وجه قرا رسدیبه فروش م هیپا
بـر  وارده خسارت یا بروز حادثه، وقوع دیگر، در صورت از طرف وجهپرداخت  يازا کند درتعهد می طرفکی آن، موجببه که است عقدي :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 وي

 نامند.شود موضوع بیمه میبیمه می
 .و شرایط عقد بیمه است گذارمهیو ب گرمهیمشتمل بر مشخصات و تعهدات ب سندي کتبی :نامهبیمه

شـود. هاي بیمه، اعم از انفرادي و گروهی در هر رشته بیمـه صـادر میهایی 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 موسسات نسبت مجموع حق بیمه تولیدي :ضریب نفوذ بیمه
 اند.اي خسارت پرداخت کردهاي بیمههاي بیمه در رشتههایی) است که شرکت(پروندهبیانگر تعداد موارد  (پرداختی): تعداد موارد خسارت

 .درصد است برحسببیمه عاید شده  حقبهنسبت  شدهواقعخسارت  :تضریب خسار
 .کندیمپرداخت  گذارمهیبجهت جبران خسارت به  بعد از وقوع حادثه موضوع بیمه، گرمهیبوجهی است که  :خسارت پرداختی

 .درصد است حسب برولیدي بیمه ت حقبهنسبت  خسارت پرداختی :نسبت خسارت بیمه
 .نداشده صادربیمه  موسساتتوسط  یبررس موردکه طی دوره  ییهانامهمهیبمجموع حق  :حق بیمه تولیدي

 

 گزیده اطالعات 
واحد  1367250نسبت به فصل گذشته به  افزایشدرصد  7/3تهران با  شاخص کل بورس اوراق بهادار 1400 زمستاندر پایان فصل  

یلیارد ریال رسید. م 54490555نسبت به فصل گذشته به رقم  افزایشدرصد  4/3 رسیده است. در این فصل ارزش جاري بازار سهام با
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 کاهشدرصد  6/54میلیارد ریال بوده است که نسبت به فصل گذشته  1327110اوراق بهادار  همچنین ارزش کل معامالت بازار بورس
 داشته است.

واحد رسیده است. در این  18379نسبت به فصل گذشته به  کاهشدرصد  8/0فرابورس ایران با  شاخص کل 1400 زمستاندر پایان  
 .میلیارد ریال رسیده است 17362690نسبت به فصل گذشته به  افزایشدرصد  2/1با  ارزش بازار فرابورسفصل 

نسبت به فصل گذشته به  افزایشدرصد  5/8با  در بورس کاالي ایران ارزش معامالت در بازار فیزیکی 1400 زمستانپایان فصل  در 
 .میلیارد ریال رسیده است  87628نسبت به فصل گذشته به  افزایشدرصد  8/4با آتی بازار معامالت  میلیارد ریال و در 2017063

 315332نسبت به فصل گذشته به  کاهشدرصد  2/0 با معامالتارزش  بورس انرژي در بازار فیزیکیدر  1400زمستان پایان فصل  در 
 است. میلیارد ریال رسیده 216614نسبت به فصل گذشته به  افزایشد درص 912با  مالتاعارزش م میلیارد ریال و در بازار مشتقه

میلیارد  99684درصد آن ( 3/28که  ،باشدمیمیلیارد ریال  351976 صنعت بیمه  حق بیمه تولیديارزش  1400 زمستاندر فصل  
 6/15نامه صادره از این تعداد بیمه .) به بخش غیر دولتی تعلق داشته استمیلیارد ریال 252292درصد ( 7/76) به بخش دولتی و ریال

 .نامه غیر زندگی بوده است) از نوع بیمهمیلیارد ریال 297220درصد ( 4/85نامه زندگی و ) از نوع بیمهمیلیارد ریال 54756درصد (
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(درصد) هاي فعالیت بورس اوراق بهادار نسبت به دوره قبلتغییرات شاخص -2-9

 ارزش بازار تعداد شرکت دوره
 مقدار شاخص نهایی

 شاخص قیمت شاخص صنعت شاخص مالی شاخص کل
 شاخص قیمت (هم وزن)

1397.......................................... 3/4- 6/78 2/83 2/72 1/87 5/69 8/64 

1398.......................................... 2/7 3/174 1/187 2/210 4/184 0/412 3/165 

1399.......................................... -8/2 178/8 155/0 179/9 152/0 143/2 149/1 

 3/44 5/57 7/44 4/46 9/44 0/45 5/0 ................................98زمستان 

 4/146 4/129 2/142 4/191 4/147 1/154 7/0 .........................................99بهار

 2/24 9/0 5/27 5/12 5/25 1/26 000 ................................ 99تابستان 

 -1/10 5/7 -6/10 -1/4 -8/9 -0/5 000 ..................................... 99پاییز 
 9/5- 2/3- 8/7- 11/0- 9/1- 8/5- 000 ................................. 99زمستان

 11/3- 17/1- 11/0- 9/0- 10/6- 9/9- 1/4 ................................. 1400بهار 
3/1 .......................... 1400تابستان   3/19  6/18  9/3-  6/23  4/10  7/14  

0/0 ................................1400پاییز   1/6-  9/4-  9/9-  1/4-  5/16-  6/5  
3/0 .................... 1400زمستان   4/3  7/3  0/5  5/3  8/0-  8/2  

 تهران. شرکت بورس اوراق بهادار -ماخذ

 
 
 

 هاي فعالیت بورس اوراق بهادارشاخص -1-9

 ارزش بازار تعداد شرکت دوره
 )(میلیارد ریال

 مقدار شاخص نهایی

  شاخص قیمت شاخص صنعت شاخص مالی شاخص کل
 شاخص قیمت (هم وزن)

1397 ....................................... 375 6828825 178659 205266 161031 23012 51523 

1398 ....................................... 402 18731709  636669 458032 117813 136699 

1399 ....................................... 369 52229541 1307707 1782207 1154293 286534 340492 

 136699 117813 458032 636669 512900 18731709 402 ............................. 98زمستان 

 1270627 47597338 405 ...................................... 99بهار

 1595160 60035891 346 ......................... )2(99تابستان 

 1264532293145376065 57059087 367 ................................... 99ز پایی

   369 ............................... 99زمستان

 1168665 47039530 374 ............................... 1400بهار 

1269899262180346146 1558751 1386451 56094904 379 ........................ 1400تابستان 

 326853 219025 1218339 1404304 1318360 52694893 379 ............................. 1400پاییز 

 335901 217196 1260896 1474948 1367250 54490555 380 ................... 1400زمستان 
، م، دولاو(ین اطالعات شامل کلیه بازارهاي موجود در بورس به بعد ا 1397بهار ولی از  بوده،صرفا شامل بازارهاي اول و دوم بورس  96اطالعات ارائه شده در خصوص حجم و ارزش سهام معامله شده تا زمستان ) 1

 بود. گذاري) خواهدهاي سرمایهقو صندو ابزار مشتقه ی،اوراق بده
 )شودیارائه نم یمال ینابزار نو يزار هابا ي(تعداد شرکت هایگرددبازار نقد ارائه م يصرفا بر اساس تعداد شرکت ها"به بعد  99از فصل تابستان "آمار تعداد شرکت ها ) 2

 تهران. شرکت بورس اوراق بهادار -ماخذ
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 تفکیک نوع بازاربه س اوراق بهادارحجم و ارزش معامالت بازار بور -3-9

 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
 (هزار قرارداد)

 ارزش 
 (میلیارد ریال)

 حجم
 (هزار قرارداد)

 ارزش 
(میلیارد ریال)

1397 ........................................  1606140 964 100 3447388 0/3 0/6 0/435 

1398 ........................................  5126411 8198 1991 209537 0/0 0/3 0/221 

1399 ........................................  27014917 22435 20738 1424110 896 0/05 0/2  
 6/0 0/3 600 2106 18366 18483 2431467  ............................... 98زمستان 

 0/1 0/0 0/0 0/0 2141 1388 5232381   ................ 99بهار 

 0/0 0/0 490 479600 7582 2269 9639742  ............................... 99تابستان 

 114/0 004/0 240 262911 7111 9518 6472146  .................................... 99پاییز 

 000 000 165 681599 3904 9261 5670648  ................................ 99زمستان
 000 000 1710 5465827 2156 10791 2636014  ................................ 1400بهار 

 000 000 349 850798 2998 10431 4314586  ......................... 1400تابستان 
 0 0 162 3771836 2293 12652 2917408  ................................ 1400پاییز

 0 0 1399 1971946 3167 15752 1327110  ..................... 1400زمستان 
 

 دوره

گذاري قابل هاي سرمایهبازار صندوق بازار اوراق بدهی
 بازار سهام معامله در بورس

 خرد و بلوك عمده و انتقالی ابل معاملهگذاري قهاي 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)

1397 .......................................137306 135941 5887864 62287 30058068 83528 480701548 1323847 
1398 .......................................251709 107242 32892749 343243 32700611 130246 1053494903 4543469 

1399 .......................................233621 231995 96987191 2270103 110472718 413921 2119473263 24077263 

 2156072 360480164 68033 12431826 162974 15723365 25416 167549............................. 98زمستان 

 5028856 483155918 20432 5624938 163596 12637188 17355 17516...................................... 99بهار
 9105837 585834110 51562 15511088 448026 22929248 26245 26505..............................99تابستان 

 5601631 608408975 77606 6340788 722657 25130145 62903 63700................................... 99پاییز 

 4340940 442074260 264322 82995904 935824 36290610 125492 125900............................... 99زمستان

 1476423 239365789 386448 65949700 691937 36245768 77339 78745............................... 1400ر بها

 3344579 465680570 67702 17642326 812237 46477746 86720 88009........................ 1400تابستان 

 1940006 294620248 40813 12667009 810387 50324420 123748 126549............................. 1400پاییز 

 241273 301628044 134741 9893808 786323 49573076 160208 163128 ................... 1400زمستان 
 تهران. شرکت بورس اوراق بهادار -ماخذ
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 هاي فعالیت فرابورسشاخص -4-9

 دوره
شاخص 
 کل

ارزش بازار 
 (میلیارد ریال)

 هاتعداد شرکت

 معامالت

 اوراق بدهی سهام
صندوق 

گذاري قابل سرمایه
 معامله

راق حق تقدم او
 ابزار مشتقه گواهی مسکن

پذیرش
 ارزش شدهدرج شده

(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)

1397 ............ 2285 2572349 113 170 458577 165655 384870 558 61799 3958 1188019 0 0 

1398 ............ 6591 6955179 127 176 2143830 435733 910758 1020 176040 111991134327 0 0 

1399 ............ 17990 19136095 146 178 9391768 596051 7394210 7998 909061 479862040530 30 740 
 0 0 12 5459 4468 71873 479 434274 140533 1022644 176 123 6955179 6591 ... 98زمستان 

 0 0 8 4757 1452847507 361 307843 175079 2193919 174 131 14437515 14180 ........... 99بهار

 1 0 10 129517473 261633 818 761915 158239 3142346 175 140 18366579 17599 .... 99تابستان

 262 28 6 258475130424730 1295 1181908 134697 2124807 174 144 20273582 19689 ........ 99پاییز 

 478 2 6 144853447 243669 5524 5142544 128036 1930697 178 146 19136095 17990 .... 99زمستان

 2036 651 6 211312121873478 4902 4538659 47041 414461 179 147 18164944 17319 .... 1400بهار 

 194 27 10 323913180605891 6609 6149313 193878 1359329 188 153 18590458 20564 1400تابستان 

 5635 948 165731159815 267771 1119109112217 137528 853353 187 154 17160523 18524 ... 1400پاییز 

 25 490 2033024722275331750252591386212 136612 647839 188 157 17362690 140018379زمستان
 شرکت فرابورس ایران. -ماخذ

 

 (درصد)                                                                هاي فعالیت فرابورس نسبت به دوره قبل شاخص تغییرات -5-9

 دوره
شاخص 
 کل

ارزش 
 بازار

 هاتعداد شرکت

 معامالت

 اوراق بدهی سهام
صندوق 

گذاري سرمایه
 قابل معامله

اوراق حق تقدم 
 ابزار مشتقه گواهی مسکن

 حجم ارزش حجم ارزش حجم ارزش حجم ارزش حجم ارزششدهدرجشدهپذیرش

1397 ...........4/1089/74 6/7 6/5 6/147 5/89 0/3 9/43 4/1581/74 2/7- 9/15 - - 
1398 ...........5/188170/412/4 5/3 367/5 163/0136/682/8 184/9183/0-4/5 39/7 - - 
1399 ...........9/1721/1750/15 1/1 1/338 8/36 9/7113/6844/4165/3289/79 1/14 - - 

 - - 173/796/0 61/1 88/7 57/9 55/1 42/8 130/6 0/0 1/7 45/8 44/6.. 98زمستان 
 - - -9/32 -9/12 0/68 1/102-5/24 -1/29 6/24 114/5 -1/1 1/1156/1075/6.......... 99بهار

 - - 8/29 1/57 5/72 5/1473/1261/80 -6/9 2/43 6/0 9/6 2/27 991/24 .... تابستان 
 - - -7/41 -7/36 7/0 -2/1 3/58 1/55 -9/14 -4/32 -6/0 9/2 4/10 9/11....... 99پاییز 

 3/82 -4/93 2/0 -1/27 1/11 -1/3356/3267/5 -9/4 -1/9 3/2 4/1 -6/5 -6/8... 99زمستان

 0/348433/326 5/4 9/0 -9/15 -3/13 -3/11 -7/11 -3/63 -5/78 6/0 7/0 -1/5 -7/3... 1400بهار 

 -5/90 -8/95 1/56 4/69 2/48 3/53 8/34 2/3125/35 0/228 0/5 1/4 3/2 14007/18تابستان 

5/2807 2/3371 5/52 9/96 -2/8 -3/17 8/84 0/82 -1/29 -2/37 -5/0 7/0 -7/7 -9/9....... 1400پاییز    

-996 -3/48-2/22 5/19 4/52 9/23 3/82 7/81 -7/0-1/24 5/0 9/1 2/1 -14008/0زمستان   
 شرکت فرابورس ایران. -ماخذ
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 بورس اوراق بهادار ارزش بازار سهام و شاخص کل -9-1نمودار 

 9-1مبنا: جدول  
 

 
 فرابورس ارزش بازار و شاخص کل -9-2نمودار 

 
 9-4مبنا: جدول 
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 هاي فعالیت بورس کاالشاخص -6-9

 دوره
 بازار فیزیکی بورس کاال بورس کاال آتیبازار 

 ارزش معامالت 
 (میلیارد ریال)

 حجم معامالت
 (هزار قرارداد)

 ارزش معامالت
 د ریال)(میلیار

 حجم معامالت
 (هزار تن)

1397 ........................................................................................  863185 259070 884107 24807 

1398 ........................................................................................  297389 105334 1376102 26355 

1399 ........................................................................................  320904 199733 3210799 34771 

  8048 430315 29210 71950  .............................................................................. 98زمستان 

 7485 386447 45380 65947  ....................................................................................... 99بهار

 8999 746279 65597 108231  ...............................................................................99تابستان 

 7869 861193 48551 93073  .................................................................................... 99پاییز 

 10419 1216694 40204 53653  ................................................................................ 99زمستان
 9263 1198644 30442 55566  ................................................................................ 1400بهار 

 16812 1264044 31682 46571  ......................................................................... 1400تابستان 
 24795 1859289 87623 83625  .............................................................................. 1400پاییز 

 25500 2017063 186138 87628  ............................................................. 1400زمستان 
 و دارایی. يوزارت امور اقتصاد -ماخذ

 
 

(درصد)                                                          ي قبلنسبت به دوره هاي فعالیت بورس کاالشاخص تغییرات -7-9

 دوره
 بازار فیزیکی بازار معامالت

 حجم معامالت ارزش معامالت حجم معامالت ارزش معامالت

1397 ................................................................................. 1/28 000 2/77 0/7- 
1398 ................................................................................. 5/65- 3/59- 6/55 2/6 
1399 ................................................................................. 7/9 89/6 133/3 31/9 

 6/8 8/21 1/17 -4/24 ....................................................................... 98زمستان 
 -0/7 -2/10 4/55 -3/8 ................................................................................ 99بهار

 2/20 1/93 6/44 1/64 ....................................................................... 99تابستان 
 -6/12 4/15 -0/26 -0/14 ............................................................................. 99پاییز 

 32/4 41/3 17/2- 42/4- ........................................................................ 99زمستان
 11/1- 1/5- 24/3- 3/6 ......................................................................... 1400بهار 

 81/5 5/5 4/1 16/2- ................................................................. 1400تابستان 
 5/47 1/47 6/176 6/79 ....................................................................... 1400پاییز 

 8/2 5/8 4/112 8/4 ...................................................... 1400زمستان 
 ي و داراییوزارت امور اقتصاد -ماخذ
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 هاي فعالیت بورس انرژيشاخص -8-9

 دوره

 بازار مشتقه )1( بازار فیزیکی

ارزش 
معامالت 
(میلیارد 

 ریال)

 )2(هیدروکربوري برق
ارزش 

معامالت 
(میلیارد 

 ریال)

حجم 
معامالت 

(هزار 
 قرارداد)

اوراق گواهی ظرفیت  سلف بلند مدت برق
 )3(انرژي 

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)

1397 ........................119612 2250 536 3016 119076 50061 43872 794 37900 49267 5973 000 000 
1398 ........................375237 9906 1133 6722 374104 15272226943 1162 9101 150757 17728 803 114 

1399 ........................1049716203763433 16158104628326557634701 1255 8956 254340 24801 9981 944 

 144 803 4256 36162 3474 336 7843 37301 134509 2228 603 4559 135112.............. 98زمستان 

 000 000 409 2311 1990 322 2399 2633 182107 5048 674 6328 182781....................... 99بهار

 80 795 5155 51790 1965 232 7199 52817 242010 3896 902 6429 242912...............99ابستان ت

 308 3279 7209 79141 1755 285 9272 82705 470256 5686 928 3998 471184.................... 99پاییز 

 555 5907 12028 121098 3247 416 12742115831 151910 1555 929 3622 152839................ 99زمستان

 348 4911 3336 35833 2862 356 6547 41100 185501 1819 1819 5124 187320................ 1400بهار 

 126 2830 9266 140830 2227 326 14398611619 236512 1992 1042 6489 237554 1400تابستان 

 81 2303 1609 20777 7858 669 9548 23749 314970 2008 1028 3586 315998.............. 1400پاییز 

 92 3073 22232 213059 5176 482 27500 216614 314319 1793 1013 3822 315332....... 1400زمستان 
 امکان محاسبه حجم کل معامالت بازارفیزیکی بورس انرژي وجود ندارد. ،هیدروکربوري و برق گیري حجم معامالتبه دلیل متفاوت بودن واحدهاي اندازه) 1
 .رژي اضافه شده استبه بازار فیزیکی بورس ان 1397) بازار هیدروکربوري از بهار 2
 به طبقه بندي بازار مشتقه اضافه شده است. 1398) اوراق گواهی ظرفیت انرژي از زمستان 3

  و دارایی. يوزارت امور اقتصاد -ماخذ



 1400زمستان گزارش فصلی اقتصاد ایران:                 بورس و بیمه                                                                                                                  

90 

 صادره و حق بیمه تولیدي صنعت بیمه نامهتعداد بیمه -9-9

 دوره

 حق بیمه تولیدي (میلیارد ریال) صادره (هزار فقره) نامهتعداد بیمه
حق بیمه تولیدي نسبت به دوره مشابه  تغییرات

 سال قبل (درصد)

 کل
 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 کل
 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 کل
 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

غیر  دولتی
غیر  زندگی دولتی

غیر  دولتی غیر زندگی زندگی غیر دولتی دولتی زندگی
ــــر زندگی دولتی غی

 زندگی

1397 ................. 6136427464 339002124 59239454431 156942 297489 66065 388367 33/5 36/3 32/0 42/3 32/1 
1398 ................. 8067636794 4388216074 64602 602021 194209 407812 86330 515691 31/6 22/2 36/7 29/7 32/0 
1399* ............... 000 0000 000 000 000 820289 261904 558385 125230 695059 9/37 9/37 0/38 9/44 8/36 

 8/6 8/8 20/9 8/2- 8/7 139593 25357 106530 58420 164950 17610 2676915010117599159 ....... 98زمستان 
 24/2 31/2 23/4 6/29 5/25 116132 24162 92535 47760 12358140295 3962 8173 163218147 .............. *99بهار

 1/35 0/49 5/35 6/39 8/36 186845 28456 143849 71451 215301 000 000 000 000 000 ...... *99تابستان
 7/37 5/37 3/38 9/35 6/37 198847 32252 166170 64929 231099 000 000 000 000 000 .......... *99پاییز 

 2/46 7/58 6/50 6/43 2/48 193234 40360 155831 77763 233594 000 000 000 000 000 ...... *99زمستان
 8/62 3/56 6/73 6/38 7/61 189049 37766 160643 66171 226815 000 000 000 000 000 ........ *1400بهار

 1/29 2/46 5/32 9/28 3/31 241175 41614 190672 92117 282789 000 000 000 000 000*1400تابستان 
 7/20 6/53 6/15 2/50 3/25 240054 49538 192072 97520 289592 000 000 000 000 000 .....*1400پاییز 

 8/53 7/35 9/61 2/28 7/50 297220 54756 252292 99684 351976 000 000 000 000 000 1400زمستان 
 فسخ، ابطال یا باز خرید بیمه نامه است. آمار منفی براي تعداد بیمه نامه صادره، نشان دهنده )1

 بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -ماخذ
 

       و خسارت پرداختی صنعت بیمه تعداد موارد خسارت -10-9

 دوره

خسارت پرداختی نسبت به دوره مشابه  تغییرات یال)خسارت پرداختی (میلیارد ر (هزار فقره) تعداد موارد خسارت
 سال قبل (درصد)

 کل
 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 کل
 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

 کل
 نامهنوع بیمه نوع مالکیت

غیر  دولتی
 دولتی

زند
 گی

ر غی
غیر  دولتی زندگی

غیر  زندگی دولتی
غیر  دولتی زندگی

غیر  زندگی دولتی
 زندگی

1397 ..............  5743513677 43757 519 56915 288683 104855 183828 23967 264716 3/32 5/13 1/46 3/56 4/30 
1398 ..............  238727462 16410 772 23100 344107 122528 221578 26640 317467 19/0 16/9 20/3 11/1 19/7 
1399* ............  000 000 000 000 000 439615 146838 292777 41896 397719 5/30 2/26 8/32 2/57 2/28 
 10/9 3/6 11/0 9/5 10/4 111611 8631 70718 18956 120243 5216 344 4359 1200 5559  ....  98زمستان

 0/15 4/32 3/22 5/4 8/16 60823 7904 49770 18956 68726 000 000 000 000 000  ........... *99بهار
 0/17 8/81 8/14 3/37 5/21 93238 10876 69170 34944 104114 000 000 000 000 000 *99تابستان

 7/35 0/41 6/49 2/13 1/36 99442 8540 74687 33296 107982 000 000 000 000 000  ........ *99پاییز 
 3/38 6/68 5/42 5/37 6/40 144217 14576 99151 59641 158792 000 000 000 000 000  ... *99زمستان

 43/1 38/0 0/46 33/3 5/42 87032 10910 72673 25269 97942 000 000 000 000 000  ... *1400بهار 
 38/5 27/5 49/7 12/8 37/3 129111 13870 103547 39434 142981 000 000 000 000 000 *1400تابستان
 1/53 2/93 4/57 7/53 2/56 152216 16498 117550 51164 168714 000 000 000 000 000   *1400پاییز 

 0/54 0/22 6/60 3/35 1/51 222087 17788 159197 80677 239875 000 000 000 000 1400000زمستان 
  بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -ماخذ
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(درصد)و ضریب نفوذ بیمه)1(نسبت خسارت -11-9

 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

1397)2( ...........  5/63 8/66 8/61 3/36 2/68 38/2 82/0 56/1 35/0 03/2
1398* .............  57/2 63/1 54/3 30/9 61/6 2/5 0/8 1/7 0/4 2/2 

1399 ............... 6/531/564/525/330/61000000000000000
2/4 0/4 1/8 1/0 2/8 80/0 34/0 66/4 84/8 72/9  ...... 98زمستان 

64/1 34/0 31/1 67/0 98/1 4/52 7/32 8/53 7/39 49/0  ............ *99بهار

75/1 27/0 35/1 67/0 02/2 9/49 2/38 1/48 9/48 4/48 ........ 99تابستان 
97/1 32/0 64/1 64/0 28/2 0/50 5/26 9/44 3/51 7/46 ............... 99پاییز

83/1 38/0 47/1 74/0 21/2 6/74 1/36 6/63 7/76 0/68 ......... 99زمستان
49/1 30/0 26/1 52/0 78/1 0/46 9/28 2/45 2/38 2/43 ......... 1400بهار 

37/1 24/0 08/1 52/0 61/1 5/53 3/33 3/54 8/42 6/50 .... 1400تابستان

49/1 31/0 19/1 61/0 80/1 4/63 3/33 2/61 5/52 3/58 ......... 1400پاییز

000 000 000 0000 000 7/74 5/32 1/63 9/80 2/68 .. 1400زمستان 
اسبه نیست، به جاي شاخص ضریب در مقاطع زمانی ماهانه یا فصلی که ذخایر حق بیمه و خسارت معوق یک سال در دسترس نبوده و حق بیمه عاید شده و خسارت واقع شده قابل مح) 1

هاي اداره و هاي حق بیمه، خسارت معوق، کارمزد شبکه فروش و هزینهز جمله ذخیرهشود. در محاسبه نسبت خسارت بسیاري از اقالم آماري اخسارت از شاخص نسبت خسارت استفاده می
شود و به همین دلیل میزان آن به مراتب پایین تر از ضریب خسارت است.هاي بیمه لحاظ نمیتعمومی شرک

.آمار تجدید نظر شده است) 2
 بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -ماخذ

یمه تولیدي، خسارت پرداختی و نسبت خسارت صنعت بیمهحق ب -9-3نمودار 

جد 9-11و  9-10و  9-9ول امبنا:

ریالمیلیارد یالرمیلیارد ریال میلیارد  



 

 

١٠ 
جارت عدن و  ت،    

 تعاریف و مفاهیم
 .است ایجاد واحد صنعتی براي : مجوز اولیهتاسیسجواز 
اندازي واحد صنعتی، دریافت پس از انجام مراحل مربوط به ایجاد و تکمیل و راه تاسیسمجوزي است که دارنده جواز : برداريبهره پروانه

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

 شود.موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی براي محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می
 شود.نعت، معدن و تجارت صادر میمجوزي است که براي انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخصی، از طرف ص: کشف پروانه

 شود.اي است که پس از اتمام عملیات اکتشاف به تأیید دستگاه ذیربط به دارنده پروانه اکتشاف داده مینامهاجازه: گواهی اکتشاف
 .گردداي مشخص صادر میبرداري از معادن در محدودهصنعت، معدن و تجارت براي بهرهمجوزي که توسط وزارت : معدن برداريبهره پروانه

 عبارت از فروش، معامله تهاتري و یا اهداي کاالها و خدمات، توسط واحدهاي مقیم به واحدهاي غیر مقیم است. صادرات:
شور از کشورهاي دیگر، پس از انجام تشریفات گمرکی و رعایت عبارت است از خرید، معامله تهاتري و یا اهداي کاالها و خدمات یک ک: واردات

 سایر مقررات.
زمان خاص براي یک بخش یا گروهی از گرفته را در یک هاي تعلقو بدهی هاي تملک شدهحسابی که ارزش داراییصورت :هاتراز پرداخت

 دهد.هاي نهادي نشان میبخش
استثناي مبادالت اقالم گیرد. شامل کلیه معامالتی (بهشوند را در برمیطور سنتی صادر یا وارد میبیشترین اجزایی که به: جاريتراز حساب

و غیر هاي انتقالی بین اشخاص مقیم ها و پرداختخدمات، درآمد و دریافتمالی) است که طی آن ارزش اقتصادي معامالت ناشی از کاالها،
 شود.مقیم مبادله می
گیرد که بر اساس اصل تغییر در مالکیت بین شخص مقیم و غیر مقیم وانتقال را در بر میتراز کاالیی مبادالت کاالهاي قابل نقل :حساب کاال
 شود.تنظیم می
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ونقل، مسافرت، ارتباطات، اشخاص مقیم و غیر مقیم در خصوص خدمات حمل حساب خدمات دربرگیرنده مبادالت بین :حساب خدمات
رسانی و رایانه، مالکیت معنوي، سایر خدمات تجاري، خدمات شخصی، اي، خدمات مالی، خدمات اطالعخدمات فنی و مهندسی، خدمات بیمه

 شود.فرهنگی و تفریحی و سایر خدمات دولتی می
 شده، از لبه کشتی عبور کند.رساند که کاال در بندر بارگیري تعیینتحویل کاال را هنگامی به انجام میفروشنده،  :فوب

گذاري اختصاص دارد. درآمد نیروي کار جبران خدمات تراز درآمد به جبران خدمات نیروي کار و درآمدهاي حاصل از سرمایه حساب درآمد:
 گیرد.در داخل کشور و نیروي کار فصلی ایرانی شاغل در خارج کشور را در بر می نیروي کار فصلی خارجی شاغل

این حساب دربردارنده آن قسمت از تغییر در مالکیت منابع حقیقی یا اقالم مالی بین اشخاص مقیم و غیر مقیم است  حساب انتقاالت جاري:
هاي بالعوض که مبادالتی نتقال درآمد کارگران غیر فصلی یا هدایا و کمکها مبادله دیگري صورت نگرفته است؛ مانند اکه ما به ازاي آن

 سویه هستند.یک
هاي غیر اي و یا اکتساب و واگذاري داراییحساب سرمایه تمامی مبادالت در بر دارنده دریافت و یا پرداخت انتقاالت سرمایه :حساب سرمایه

هاي ها (بخش دولتی و غیر دولتی)، انتقاالت مهاجرین و کمکاي شامل بخش بدهیدهد. انتقاالت سرمایهمیمالی تولید نشده را پوشش 
توانند در تولید گیرد که میهاي مشهودي را در برمیهاي غیر مالی تولید نشده، معامالت داراییگذاري است. اکتساب یا واگذاري داراییسرمایه

هاي نامشهود مانند عالئم تجاري حق ثبت اختراع و حق چاپ نیز در این ر گیرند. عالوه بر این معامالت داراییکاالها خدمات مورداستفاده قرا
 گردد.قسمت درج می
هاي ها و نهادمجموع تعهدات ایجادشده در اثر گشایش اعتبار اسنادي، تسهیالت دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان :بدهی خارجی

 المللی در این قسمت درج شده است.فروش نفت و اوراق قرضه بینها، پیشها از طریق فاینانسمالی پروژه تامینالمللی، بین
 است.ها کمتر از یک سال شود که سررسید پرداخت آنمدت به آن بخش از تعهدات خارجی اطالق میهاي کوتاهبدهی :مدتبدهی کوتاه

شود که سررسید مدت و بلندمدت به آن دسته از تعهدات خارجی کشور اطالق میهاي میانبدهیمدت و بلندمدت: هاي میانبدهی
 ها بیشتر از یک سال است. پرداخت آن

 

 گزیده اطالعات 
هزار نفر صادر  242تغال میلیارد ریال و اش 2519613فقره جواز تاسیس صنعتی با سرمایه  10485 تعداد 1400 زمستان در فصل 

 1120است. همچنین  داشتهکاهش درصد  5/17و  8/16 ،8/21نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب آنها  تغییراتشده است که 
اي با برداري توسعهفقره پروانه بهره 979 و هزار نفر 20میلیارد ریال و اشتغال  224425برداري ایجادي با سرمایه پروانه بهره فقره

 هزار نفر در این فصل صادر شده است. 19میلیارد ریال و اشتغال  421537سرمایه 
و  18764، 60149، 22276تعداد مجوزهاي صنفی صادره تولیدي، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی به ترتیب برابر  1400بهار  در فصل 

 است. بودهدرصد  -7/24و  -2/14، -5/16 ،-4/18مشابه سال قبل به ترتیب  نسبت به دورهها تغییرات آنفقره بوده است که  17013
گذاري خارجی به تصویب میلیون دالر در هیئت سرمایه 954طرح صنعتی، معدنی و تجاري به ارزش  52تعداد  1400زمستان در فصل 

 رسیده است.
میلیون دالر بوده است که  15921ار تن و به ارزشهز 10899کل واردات از گمرك جمهوري اسالمی ایران  1400 زمستاندر فصل  

در این فصل کل  داشته است. افزایشدرصد  5/33 و به لحاظ ارزش افزایشدرصد  7/26نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 
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نسبت به دوره  میلیون دالر بوده است که 13499هزار تن و به ارزش  30229از گمرك جمهوري اسالمی ایران غیر نفتی  صادرات
 داشته است.  افزایشدرصد  7/37 و به لحاظ ارزش افزایش درصد 5/7مشابه سال قبل به لحاظ وزن 

المللی میلیون دالر و تغییر در ذخایر بین -6341 میلیون دالر، خالص حساب سرمایه 5997 جاري تراز حساب 1400اول  ماهشش  در 
 وده است. میلیون دالر ب  -47

 3/3میلیون دالر بوده است که نسبت به دوره قبل آن  9031ر اي خارجی کشوهکل بدهی 1400 شهریورمنتهی به اول ماه  شش در 
 8/72میلیون دالر ( 6574مدت و هاي کوتاهدرصد) را بدهی 2/27میلیون دالر ( 2457داشته است. از این میزان بدهی  افزایشدرصد 

 دهند. یو بلندمدت تشکیل م مدتاي میانهدرصد) آن را بدهی
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 تفکیک نوعبرداري صنعتی صادره بهجواز تأسیس و پروانه بهره -1-10

 جواز تأسیس برداري ایجاديپروانه بهره ايبرداري توسعهپروانه بهره
اشتغال  دوره

(هزارنفر)
  سرمایه

 (میلیارد ریال)
 تعداد 
 (فقره)

اشتغال 
(هزارنفر)

  سرمایه
 (میلیارد ریال)

 تعداد 
 (فقره)

اشتغال 
(هزارنفر)

  سرمایه
 (میلیارد ریال)

 تعداد 
 (فقره)

45 118936 2930 63 470651 3316 554 2671971 24464 1397 ......................................................  
48 315385 3208 60 362125 3371 644 3687452 28318 1398 ......................................................  

63 642010 3565 79 1427668 3908 924 6877697 41343 1399 ......................................................  
 ................................................ 98زمستان  8350 1455635 188 966 142618 17 1001 126416 18

 ........................................................ 99بهار 7400 818793 167 581 212538 15 673 41683 10
 ................................................ 99تابستان  11344 1436055 245 1062 111963 19 981 107616 19
 ..................................................... 99پاییز  9183 1594499 219 972 871450 20 837 136382 14

 ................................................. 99زمستان 13416 3028350 294 1293 231717 25 1074 356329 20
 ................................................. 1400بهار  9585 2216119 228 862 477787 20 795 312866 24

 .......................................... 1400تابستان  8786 3762390 224 1003 481704 21 862 158325 19
 ................................................ 1400پاییز  10805 3538975 267 1095 231002 20 932 256381 18

 ................................... 1400تان زمس 10485 2519613 242 1120 224425 20 979 421537 19
 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -ماخذ

 

(درصد) تفکیک نوع نسبت به دوره مشابه سال برداري صنعتی صادره بهجواز تأسیس و پروانه بهره تغییرات -2-10
 قبل

ايبرداري توسعهپروانه بهره برداري ایجاديپروانه بهره   جواز تأسیس 
 دوره

 تعداد  سرمایه اشتغال  تعداد  سرمایه اشتغال  تعداد  سرمایه اشتغال 

9/1- 9/9 5/14 2/8 7/148 3/1 0/16 8/50 3/17 1397 .......................................................

9/7 2/165 5/9 6/3- 1/23- 7/1 2/16 0/38 8/15 1398 .......................................................
6/30 3/103 1/11 6/31 2/294 9/15 5/43 5/86 0/46 1399 .......................................................

............................................. 98زمستان  8/7 190/4 18/8 3/1- 14/0 2/2 12/5 186/2 34/9
...................................................... 99بهار 23/3 33/5 19/2 16/3- 395/8 14/9 0/1- 40/1- 3/0

............................................ 99تابستان   66/9 85/2 50/1 23/9 109/0 36/1 27/7 33/6 72/4

................................................... 99پاییز  28/1 89/2 42/9 13/8 608/2 30/5 9/4 251/4 40/6
............................................... 99زمستان 60/7 108/0 56/4 33/9 62/5 41/5 7/3 181/9 14/7

............................................... 1400بهار  5/29 7/170 6/36 4/48 8/124 2/29 1/18 6/650 2/135
........................................ 1400تابستان  -5/22 0/162 -5/8 -6/5 2/330 2/9 -1/12 1/47 4/3
............................................. 1400پاییز  7/17 9/121 6/21 7/12 -5/73 5/0 4/11 0/88 4/27

................................ 1400زمستان  -8/21 -8/16 -5/17 -4/13 -1/3 -4/17 -8/8 3/18 -0/4

 و تجارت.وزارت صنعت، معدن  -ماخذ
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 (فقره)                               تفکیک نوع خدماتمجوز صنفی صادره به -3-10

 خدمات فنی خدماتی توزیعی تولیدي دوره

1397 ...................................................................................................  83557 206488 60697 72332 

1398 ...................................................................................................  75116 192138 64221 64402 

1399 ...................................................................................................  115400 309953 101266 96547 

 20142 18621 58882 22629  .......................................................................................... 98زمستان 

 22582 21866 72019 27307  .................................................................................................. 99بهار

 19458 20634 58903 22798  .......................................................................................... 99تابستان 

 21946 24544 70085 26318  ............................................................................................... 99پاییز 

 32561 34222 108946 38977  ........................................................................................... 99زمستان

 17013 18764 60149 22276  ........................................................................................... 1400بهار 

 000 000 000 000  .................................................................................... 1400تابستان 

 000 000 000 000  .......................................................................................... 1400پاییز 

 000 000 000 000 ...................................................................... 1400زمستان 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -ماخذ

 

 
 (درصد)        دوره مشابه سال قبل تفکیک نوع خدمات نسبت بهمجوز صنفی صادره به تغییرات -4-10

 خدمات فنی خدماتی توزیعی تولیدي دوره

1397 .................................................................................................  7/14 5/10 7/28 1/15 

1398 .................................................................................................  1/10- 9/6- 8/5 0/11- 

1399 .................................................................................................  6/53 3/61 7/57 9/49 

 -6/22 -8/13 -2/19 -5/20  ........................................................................................ 98زمستان 

 77/8 68/7 92/1 77/8  ................................................................................................ 99بهار

 35/1 36/6 33/3 32/7  ........................................................................................ 99تابستان 

 27/9 40/0 35/9 31/9  ............................................................................................. 99پاییز 

 61/7 83/8 85/0 72/2  ......................................................................................... 99زمستان

 -7/24 -2/14 -5/16 -4/18  ......................................................................................... 1400بهار 

 000 000 000 000  .................................................................................. 1400تابستان 

 000 000 000 000  ........................................................................................ 1400پاییز 

 000 000 000 000 1400زمستان 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -ماخذ
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 میزان تولید کاالهاي صنعتی، معدنی و صنایع معدنی منتخب -5-10

فوالد خام  دوره
(هزار تن)

محصوالت 
فوالدي 
 (هزار تن)

کاتد مس 
 (هزار تن)

شمش 
آلومینیوم 
 (هزار تن)

سیمان 
 (هزارتن)

کاشی و 
سرامیک (هزار 

 مترمربع)

انواع سواري 
)(هزار دستگاه

پتروشیمی 
(میلیون 

 تن)

انواع تلویزیون
 تخت

(هزار دستگاه)

یخچال و 
 فریزر

(هزار دستگاه)

ماشین 
 لباسشویی

 (هزار دستگاه)

1397 .............................  22404 19640 249 305 55180 381736 886 54 776 1084 555 
1398 .............................  25344 20548 253 286 61396 400386 758 55 826 1209 742 
1399 .............................  28358 25122 291 432 69387 448950 904 60 1260 2092 1123 

 258 335 293 13 234 97381 14802 82 61 5061 6087  .................... 98زمستان 
 208 374 224 15 201 89306 16517 92 72 6330 7150  ............................ 99بهار

 247 599 399 15 226 119957 19126 104 74 6561 7177  .................... 99تابستان 

 318 525 281 15 230 121272 17931 113 69 6223 7391  ......................... 99پاییز 

 350 593 355 15 248 118417 15812 122 77 6009 6640  ..................... 99زمستان

 311 488 289 16 214 110338 17340 136 79 6738 8097  ..................... 1400بهار 
 370 584 270 16 228 112114 15249 131 72 5433 5024  .............. 1400تابستان 

 371 574 335 15 229 121355 16132 144 77 6658 8149  .................... 1400پاییز 

 406 631 439 15 194 112078 14355 160 71 6299 6846 ............ 1400زمستان 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -ماخذ

 
(درصد) میزان تولید کاالهاي صنعتی، معدنی و صنایع معدنی منتخب نسبت به دوره مشابه سال قبل   تغییرات -6-10

 پتروشیمی  انواع سواري کاشی و سرامیک  سیمان شمش آلومینیوم  کاتد مس ت فوالديمحصوالفوالد خام  دوره
انواع 

تلویزیون 
 تخت 

یخچال و 
 فریزر

ماشین 
 لباسشویی

1397 ......................... 6/7 4/3 7/54 0/13- 9/0 9/0 0/38- 0/0 1/39- 1/3- 0/39- 
1398 ......................... 1/13 6/4 5/1 3/6- 3/11 9/4 4/14- 2/1 4/6 6/11 7/33 
1399 ......................... 11/9 22/3 15/1 51/0 13/0 12/1 19/2 10/6 52/6 73/0 51/4 

 54/2 24/9 36/8 0/5 29/9 1/0 12/1 54/7 12/0- 1/6 11/9 ................ 98زمستان 
 115/8 37/0 59/4 7/7 8/6 2/2- 11/1 41/3 5/2 17/7 11/3 ........................ 99بهار

 24/9 75/9 121/6 9/9 38/3 15/5 17/4 65/4 11/9 26/8 12/9 ................ 99تابستان 
 66/8 101/0 32/7 12/6 30/3 12/5 16/1 49/3 18/6 26/0 14/1 ..................... 99پاییز 

 36/1 77/3 21/4 12/5 5/8 21/6 6/8 49/1 26/4 18/7 9/1 ................. 99زمستان
 4/49 7/30 9/28 4/4 5/6 6/23 0/5 8/47 4/9 5/6 2/13 ................. 1400بهار 

 1/50 -6/2 -5/32 5/3 7/0 -5/6 -3/20 0/26 -9/1 -2/17 -0/30 .......... 1400تابستان 
 4/16 3/9 2/19 0/0 -4/0 1/0 -0/10 3/27 3/12 0/7 3/10 ................ 1400پاییز 

 8/15 4/6 5/23 -2/0 -5/21 -4/5 -2/9 8/30 -3/7 8/4 1/3  ........ 1400زمستان 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -ماخذ
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 تفکیک نوعمجوزهاي معدنی صادره به -7-10

 دوره
 معدنبرداري پروانه بهره گواهی کشف پروانه اکتشاف

تعداد  تعداد (فقره)
 (فقره)

تناژ ذخیره قطعی 
 (هزار تن)

هزینه عملیات اکتشافی 
 (میلیارد ریال)

تعداد 
 (فقره)

میزان استخراج 
 (هزار تن)

اشتغال مجوز 
 (نفر)

1397 .................................. 1035 566 1709633 710 629 21162 5068 
1398 .................................. 000 000 000 000 000 000 000 
1399 .................................. 1024 538 717120 1566 683 48358 5544 

 000 000 000 000 000 000 000 ......................... 98زمستان 

 1128 7220 128 213 125503 103 204 ................................. 99بهار
 1402 6791 181 360 228081 139 272 ......................... 99تابستان 

 1163 22974 152 338 199303 126 225 .............................. 99پاییز 
 1851 11374 222 655 164233 170 323 .......................... 99زمستان

 1085 3652 121 333 261793 107 221 .......................... 1400بهار 

 1323 8521 127 1600 303765 122 264 ................... 1400تابستان 
 920 7282 130 1660 173271 126 310 ......................... 1400پاییز 

 1222 7896 178 711 128691 130 295 ................ 1400زمستان 
 .وزارت صنعت، معدن و تجارت -ماخذ

 

 
(درصد)                  تفکیک نوع نسبت به دوره مشابه سال قبلمجوزهاي معدنی صادره به تغییرات -8-10

 دوره
 برداري معدنپروانه بهره گواهی کشف پروانه اکتشاف

تناژ ذخیره  تعداد  تعداد 
 قطعی 

هزینه عملیات 
میزان  تعداد  اکتشافی 

 جوز اشتغال م استخراج 

1397 ....................................7/3 5/10 7/120 1/4 7/16- 0/49- 3/14- 
1398 ....................................000 000 000 000 000 000 000 
1399 ....................................000 000 000 000 000 000 000 

 000 000 000 000 000 000 000.......................... 98زمستان 
 000 000 000 000 000 000 000................................... 99بهار

000000 000 000 000 000 000.......................... 99تابستان 
000000000000000000000................................ 99پاییز 

 000000000 000 000 000 000............................ 99زمستان
 3/8- 49/4- 5/5- 56/7 108/6 3/9 8/3............................ 1400بهار 

 -0/5 5/25 -8/29 2/344 2/33 -2/12 -2/2..................... 1400تابستان 
 -9/20 -3/68 -5/14 7/390 -1/13 0/0 8/37.......................... 1400پاییز 

 -0/34 -6/30 -8/19 6/8 -6/21 -5/23 -7/8................. 1400زمستان 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -ماخذ
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 تفکیک نوعصنعتی صادره به يبردارپروانه بهره -10-1 نمودار

 
10-1مبنا: جدول   

 
 

تفکیک نوعمجوزهاي معدنی صادره به -10-2نمودار   

 
10-7 مبنا: جدول  
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 گذاري خارجیهاي صنعتی، معدنی و تجاري مصوب در هیأت سرمایهطرح -9-10

 ورهد
 گذاري 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

1397 ................................................... 83 7/5- 1103 5/68- 
1398 ................................................... 82 2/1- 854 5/22- 

1399 ................................................... 000 000 000 000 
 -3/91 23 -6/63 12 ........................................ *98زمستان 

 -7/24 3/417 -25 18 ................................................ *99بهار
 0/108 7/432 2/19 31 ........................................ *99تابستان 

 0/865 4/624 6/205 55 ............................................... 99پاییز 

 000 000 000 000 ........................................... 99زمستان
 15/4- 469 8/3 26 ........................................... 1400بهار 

 9/489 1758 0/92 48 .................................... 1400تابستان 

 -7/7 577 -1/49 28 ................................... 1400پاییز 

 -8/3 954 -7/3 52 .............................. 1400زمستان 
 عت، معدن و تجارت.وزارت صن -ماخذ

 
 
 

 گذاري خارجیت سرمایهأهاي صنعتی، معدنی و تجاري مصوب در هیگذاري خارجی طرححجم سرمایه -10-3نمودار 

 
 

 10-9مبنا: جدول 
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 (هزار تن، میلیون دالر)                                          گمرك                    مبداصادرات غیر نفتی و واردات کاال از  -10-10

 دوره
 واردات

 غیر نفتی صادرات

 سایر کاالها پتروشیمی میعانات گازي کل

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

1397 ................................................................................ 32356 43169 117968 44670 9779 5090 33639 13864 74550 25717 
1398* .............................................................................. 35364 43735 134018 41370 000 000 000 000 000 000 
1399 ................................................................................ 33730 38890 113189 34861 000 000 000 000 000 000 

 000 000 000 000 000 000 9549 30616 11900 10385 ..................................................................... *98زمستان 
 000 000 000 000 000 000 6364 21929 7620 8923 ............................................................................. *99بهار

 000 000 000 000 000 000 7220 24734 9306 7726 ..................................................................... *99بستان تا

 000 000 000 000 000 000 11574 38877 9940 8349 ............................................................................ 99پاییز 

 000 000 000 000 000 000 9806 28119 11928 8600 ........................................................................ 99زمستان
 000 000 000 000 000 000 10688 29968 10470 8546 ........................................................................ 1400بهار 

 000 000 000 000 000 000 10980 29813 12809 10810 ................................................................. 1400تابستان 
 000 000 000 000 000 000 13250 32058 13538 10641 ....................................................................... 1400پاییز 

 000 000 000 000 000 000 13499 30229 15921 10899 .................................................... *1400زمستان 
 گمرك جمهوري اسالمی ایران. -ماخذ

 
 

(درصد)    گمرك نسبت به دوره مشابه سال قبل                                 مبداکاال از صادرات غیر نفتی و واردات  تغییرات -11-10

 دوره
 واردات

 صادرات غیر نفتی

 سایر کاالها پتروشیمی میعانات گازي کل

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

1397 ............................................................................  7/16- 7/20- 2/11- 9/4- 1/43- 9/27- 3/14- 3/4- 5/2- 1/1 
1398 ............................................................................  3/9 3/1 6/13 4/7- 000 000 000 000 000 000 
1399 ............................................................................  6/4- 1/11- 5/15- 7/15- 000 000 000 000 000 000 

 000 000 000 000 000 000 -6/12 5/2 1/19 0/27  ................................................................... 98زمستان 
 000 000 000 000 000 000 -7/44 -7/45 -9/25 6/0  ........................................................................... 99بهار

 000 000 000 000 000 000 24/4- 17/4- 14/0- 2/0  ................................................................... 99تابستان 
 000 000 000 000 000 000 5/3 7/16 -6/4 5/1  ........................................................................ 99پاییز 

 000 000 000 000 000 000 7/2 -2/8 2/0 -2/17  .................................................................... 99زمستان
 000 000 000 000 000 000 9/67 7/36 4/37 -2/4  .................................................................... 1400بهار 

 000 000 000 000 000 000 1/52 5/20 6/37 9/39  ............................................................. 1400تابستان 
 000 000 000 000 000 000 5/14 -5/17 2/36 5/27  ................................................................... 1400پاییز 

 000 000 000 000 000 000 7/37 5/7 5/33 7/26  .................................................. 1400زمستان 
 گمرك جمهوري اسالمی ایران. -ماخذ
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 گمرك مبداه صادرات غیر نفتی از وسیلغیر نفتی، واردات کاال و نسبت پوشش واردات به صادرات -10-4نمودار 
 

 
10-10مبنا: جدول   

 
 

(میلیون دالر)                                                                                      : حساب جاريهاپرداخت تراز -12-10

 دوره
تراز  حساب انتقاالت جاري حساب درآمد حساب خدمات حساب کاال

حساب 
 جاري

واردات  )کاال (فوب صادرات
 )کاال (فوب

صادرات 
 خدمات

واردات 
 پرداخت دریافت اختپرد دریافت خدمات

 غیر نفتی )1(نفتی

1397 ..................................  60735 326556075599031725423721565100735726741
1398 ..................................  29016 303755223610953150061687167210103723754
1399 ..................................  

 6156 283 758 1249 1423 12478 9063 37765 23197 23490  ..........................98نه ماهه 
 3754 372 1010 1672 1687 15006 10953 52236 30375 29016  .................. 98دوازده ماهه 

 -622 90 245 396 366 1404 869 9150 5073 3865  ................. 99سه ماهه اول
  ............. 99شش ماهه اول 

  ..........................99نه ماهه 
  ................... 99دوازده ماهه

  .......... 1400سه ماهه اول 

 5997 193 506 864 700 4987 2762 28035 17431 18677  ....... 1400شش ماهه اول 

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  .................... 1400نه ماه 
هاي ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پاالیش و ) صادرشده توسط شرکت2711 و 2710، 2709هاي ، فرآورده نفتی، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازي (تعرفهارزش نفت خام شامل  )1

 باشد.می اي پتروشیمی و سایرین (گمرکی و غیر گمرکی)ههاي نفتی ایران، شرکتپخش فرآورده
 ایران.بانک مرکزي جمهوري اسالمی - -ماخذ
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 (میلیون دالر)                                                   المللی  حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین: هاتراز پرداخت -13-10

 دوره
 خالص حساب سرمایه

 )1(المللیتغییر در ذخایر بین
 کل مدتبلند مدتکوتاه

1397 ...................................................................................................................... 18706- 2662 16044- 9880 
1398 ...................................................................................................................... 8106- 1437 6669- 1298 
1399 ...................................................................................................................... -7537 1219 -6318 -2641 

 -4154 -12777 907 -13685 ..............................................................................................................98نه ماهه 
 1298 -6669 1437 -8106 ...................................................................................................... 98دوازده ماهه 

 -1006 -2903 -143 -2760 .................................................................................................... 99سه ماهه اول 
 -1884 -3892 23 -3915 ................................................................................................. 99شش ماهه اول 

-5306 ..............................................................................................................99نه ماهه   147 5159-  2834-  

 2641- 6318- 1219 7537-  ...................................................................................................... 99دوازده ماهه

 699 3174- 222- 2952-  ............................................................................................. 1400سه ماهه اول 

 47- 6341- 190- 6151-  ......................................................................... 1400شش ماهه اول 

 000 000 000 000  ........................................................................................ 1400نه ماه 

 است. ارزاستثناي ارزهاي تهاتري و مخصوص) و بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ  هاي خارجی بانک مرکزي (به) تغییر در دارایی1
 .بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران -ماخذ

 ل

 
 

(میلیون دالر)                                                                                                                 )1(هاي خارجی کشور در پایان دورهبدهی -14-10

 دوره
 مدتمدت و بلندمیان مدتکوتاه کل

 نسبت به دوره قبل درصد تغییرات ارزش نسبت به دوره قبل درصد تغییرات ارزشنسبت به دوره قبل درصد تغییرات ارزش
1397 ...................................... 10623 -13 2304 -46/0 8319 4/0 

1398 ...................................... 9213 3/13-  1539 -33/2 7674 8/7-  

1399 ...................................... 9142 1/2 1966 27/7 7176 -4/2 
 0/6 7548 4/1- 1505 0/2- 9053 ............................. 98نه ماهه 

-3/13 9213 ..................... 98دوازده ماهه   1539 2/3 7674 8/7-  

 4/4- 7163 3/1- 1492 4/2- 8655 .................... 99سه ماهه اول 
 2/6 7348 29/2 1927 7/2 9275 ................ 99شش ماهه اول 

 0/2 7364 3/0 1984 0/8 9348 ............................. 99نه ماهه 
 2/6- 7176 0/9- 1966 2/2- 9142 ....................... 99دوازده ماهه
 6/2- 6733 2/3 2011 4/4- 8744 ............... 1400سه ماهه اول

3/3 9031 ....... )2(1400 شش ماهه اول  2457 2/22  6574 4/2-  
 000 000 000 000 000 000 ....................... 1400نه ماه 

 گردد.مدت منظور میهاي کوتاهبهره متعلقه به روش تعهدي محاسبه و در آمار بدهی رفته است. ضمنامدت و بلندمدت بر اساس سررسید اولیه صورت گههاي خارجی به کوتا) تفکیک بدهی1
میلیون دالر بوده است. 7697/10599معادل   1400ماه  شهریورکشور در مقطع پایان  یخارج هايیمیلیون دالر، کل بده 0973/1569ها به مبلغ معوقهبا احتساب 2  

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران -ماخذ
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بت به دوره قبلآن نس هاي خارجی کشور در پایان دوره و تغییراتبدهی -10-5نمودار 

10-14مبنا: جدول 



 

 

 

١١  
و ارز طال ت  

 تعاریف و مفاهیم
للـی اسـت. ارز، المرایج کشورهاي خارجی و در مفهوم وسیع آن کلیه وسایل پولی پرداختی در مبادالت بین ارز، در مفهوم محدود آن پول ارز:

 شود.در مفهوم وسیع آن منحصر به اسکناس نبوده بلکه اسنادي از قبیل چک، سفته و برات 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 مرکزي است.امی ارزهاي خارجی بر اساس نرخ رسمی اعالممعادل ریالی تم :نرخ برابري ارز
 گیرد. الزم به ذکر اسـتها شکل میملی است که با حضور بانک فروشی و متشکل براي مبادالت ارز در مقابل پولبازار عمده بانکی:بازار بین

 نکی فرعی در کیش فعالیت دارد.بابانکی اصلی در تهران و بازار بینکه بازار بین

 گزیده اطالعات 
 افزایشدرصد  3/9تابستان دالر بوده است که نسبت به فصل  0/79سبد اوپک  هر بشکه نفت خام متوسط قیمت 1400 پاییزدر فصل  

 داشته است.
بهار آزادي به ترتیب برابر  بهار آزادي و سکه ربع ، سکه نیمي (طرح جدید)بهار آزاد مسکه تما میانگین قیمت 1400پاییز در فصل  

 داشته است. افزایشدرصد  4/0و  9/7 ،1/8هزار ریال بوده است که نسبت به فصل گذشته به ترتیب  36878و 63402، 122811
 .داشته است افزایشدرصد  2/7 بوده است که نسبت به فصل قبلریال  276962 برابر آزادمتوسط نرخ دالر در بازار  1400پاییز در فصل  

 .داشته است افزایشدرصد  6/4 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 319304 برابرآزاد یورو در بازار  همچنین متوسط قیمت
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 طال متوسط قیمت نفت خام و -1-11

سبد  بشکه نفت خام دوره
 (دالر)اوپک 

 سکه نیم بهار آزادي (هزارریال)سکه تمام بهار آزادي
 (هزار ریال)

 سکه ربع بهار آزادي
 طرح قدیم طرح جدید (هزار ریال) 

1397 ..................................  2/69 35542 33709 17849 10269 
1398 ..................................  5/62 46181 25234 24127 15057 

1399 ..................................  000 107447 102674 56446 35214 

 16030 26641 51844 52434 4/56  ......................... 98زمستان 
 19676 35241 67913 69921 4/25  ................................. 99بهار

 31210 54196 103266 108532 0/43  ......................... 99تابستان 
 46942 70957 125079 133151 9/42  .............................. 99پاییز 

 41127 62500 109320 112643 6/58  .......................... 99زمستان

 38170 59357 102283 104427 1/66  .......................... 1400بهار 
 36726 58756 109670 113564 3/72  ................... 1400تابستان 

 36878 63402 119854 122811 0/79  ......................... 1400پاییز 

 000 000 000 000 000  ................ 1400زمستان 
 وزارت نفت، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -ماخذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 تغییرات متوسط قیمت نفت خام و طال نسبت به دوره قبل -2-11

سبد  بشکه نفت خام دوره
 اوپک 

 سکه تمام بهار آزادي
 سکه ربع بهار آزادي  سکه نیم بهار آزادي

 طرح قدیم طرح جدید

1397 ..................................  6/25 8/165 5/160 7/162 4/160 
1398 ..................................  8/9- 9/29 1/25- 2/35 6/46 
1399 ..................................  000 132/7 306/9 134/0 133/9 

 20/5 23/6 25/9 25/9 -8/9  ......................... 98زمستان 
 7/22 3/32 0/31 4/33 -0/55  ................................. 99بهار

 58/6 53/8 52/1 55/2 3/69  ......................... 99تابستان 
 50/4 30/9 21/1 22/7 0/2-  .............................. 99پاییز 

 12/4- 11/9- 12/6- 15/4- 6/36  .......................... 99زمستان
 7/2- 5/0- 6/4- 7/3- 8/12  .......................... 1400بهار 

 3/8- 1/0- 7/2 8/7 4/9  ................... 1400تابستان 
 4/0 9/7 3/9 1/8 3/9  ..................... 1400پاییز 

 000 000 000 000 000  ................ 1400زمستان 
 وزارت نفت، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -ماخذ
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 (ریال) ارزهاي منتخب با ریال يمتوسط نرخ برابر -3-11

 دوره
 یورو دالر

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

1397 ................................................... 41950 103378 48715 120275 
1398 ................................................... 42000 129185 46749 144277 
1399 ................................................... 42000 228809 48832 266707 

 154437 46474 140024 42000 .......................................... 98زمستان 
 179913 46137 165465 42000 .................................................. 99بهار

 259530 48876 225978 42000 .......................................... 99تابستان 
 321735 49825 271585 42000 ............................................... 99پاییز 

 296504 50900 245364 42000 ........................................... 99زمستان
 281047 50583 234591 42000 ........................................... 1400بهار 

 305384 49652 258319 42000 .................................... 1400تابستان 
 319304 48153 276962 4200 .......................................... 1400پاییز 

 000 000 000 000 .............................. 1400زمستان 
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -ماخذ

 

 
 
 تغییرات متوسط نرخ برابري ارزهاي منتخب با ریال نسبت به دوره قبل -4-11

 دوره
 یورو دالر

 بازار آزاد بازار رسمی (بین بانکی) بازار آزاد زار رسمی (بین بانکی)با

1397 ...............................................  6/22 6/155 9/21 2/150 
1398 ...............................................  1/0 0/25 0/4- 0/20 

1399 ...............................................  0/0 1/77 5/4 9/84 
 8/17 1/0 6/17 0/0  ...................................... 98زمستان 

 5/16 -7/0 2/18 0/0  .............................................. 99بهار
 6/16 9/5 6/36 0/0  ...................................... 99تابستان 

 3/44 9/1 2/20 0/0  ........................................... 99پاییز 
 7/8- 2/2 9/7- 0/0  ....................................... 99زمستان

 5/2- 0/6- 4/4- 0/0  ....................................... 1400بهار 

 7/8 -8/1 1/10 0/0  .................................. 1400تابستان

 6/4 -0/3 2/7 0/0  ................................ 1400پاییز 
 000 000 000 000  ........................... 1400زمستان 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. -ماخذ
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 آن نسبت به دوره قبل سبد اوپک و تغییرات نفت خام متوسط قیمت -11-1نمودار 

 
 1 1-2و  11-1مبنا جدول 

 
 

 سکه بهار آزادي متوسط قیمت -11-2نمودار 

 
  11-1مبنا جدول 
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