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 پیشگفتار

 رود. مقایسهشمار میكشورها بهز رموز توسعه و پیشرفت گیری مبتنی بر آمارهای صحیح، دقیق و بهنگام یکی اریزی و تصمیمامروزه برنامه

یافتگی در كشورهای مختلف بیانگر این واقعیت است كه میزان پیشرفت و توسعه باكیفیت و گستردگی نظام تولید آمار و اطالعات، روند توسعه

یافتگی كشورها های توسعهشاخصترین تنها یکی از مهم دیگر كیفیت و گستردگی نظام آماری نهعبارتارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد؛ به

ای كشور نیز بدون در اختیار داشتن آمار و اطالعات كافی، دقیق و های توسعهها و برنامهطور متقابل اجرای سیاسترود بلکه بهشمار میبه

 پذیر نیست.بهنگام امکان

آوری، رصد افتد. بنابراین جمعمدت اتفاق میی زمانی كوتاههاهای اقتصادی در بازهبا پیشرفت و تغییرات سریع علم و فناوری، تغییرات شاخص

ریزی ریزان در جهت برنامهتواند به برنامهمدت فصلی، ماهانه، هفتگی و حتی روزانه میهای زمانی كوتاههای اقتصادی در بازهو انتشار شاخص

 هدفمند و دقیق كمك زیادی نماید.

های اقتصادی آمارهای رسمی شاخص با توجه به خأل موجود در زمینه قانونی انتشار آمارهای رسمی در كشور،عنوان تنها مرجع مركز آمار ایران به

گزارش "اقدام به تهیه و انتشار نشریه  6931ریزان و پژوهشگران از وضعیت اقتصاد كشور از سال كردن و آگاهی مسئوالن، برنامهو با هدف رصد

های ملی، شاخصهای اشتغال و بیکاری، حساباطالعات ساالنه و فصلی شاخص آخرین ین نشریه حاوینموده است. ا "فصلی اقتصاد ایران

های بخش انرژی، ساختمان و مسکن، بورس و بیمه، تجارت خارجی و قیمت های قیمت، وضع مالی دولت، متغیرهای پولی و اعتباری، شاخص

دسترسی است و قابل www.amar.org.irبر اطالعات فصلی است. این نشریه از طریق سایت مركز آمار ایران به آدرس طال و ارز با تکیه 

 طور مستمر روزآمد خواهد شد.به

نیاز برای انتشار  های اجرایی كه آمارهای موردداند از زحمات مسئوالن و كارشناسان محترم دستگاهپایان مركز آمار ایران بر خود الزم می در

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

 اميد علي پارسا                                                                                            

 رئيس مرکز آمار ایران                                                                                           
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 کلیات

 

 مقدمه

گيران، منظور رفع نيازهاي آماري تصميم اي از آخرين اطالعات اقتصادي کشور است که بهفصلی اقتصاد ايران حاوي مجموعهگزارش 

اي از اطالعات اقتصادي آغاز شده است. نشريه حاضر شامل گزيده 6931ريزان، پژوهشگران و ساير متقاضيان، تهيه و انتشار آن از سال برنامه

ابتدا تصويري از اقتصاد  ،بخش تنظيم شده است. در بخش کليات 66هاي اجرايی است که در کز آمار ايران و دستگاهمنتشر شده توسط مر

 پرداخته مورد نظرهاي کليدي اقتصاد ايران در فصل ايران به همراه بررسی روند متغيرهاي آن ارائه شده است، سپس به بررسی شاخص

 هاي مرتبط ارائه شده است.ر هر بخش با جزئيات و تفکيکنيز آما 66تا  2هاي شده است. در بخش

هاي اجرايی و محاسبات اي اجرا شده توسط مرکز آمار ايران، آمارهاي ثبتی دستگاههاي نمونهمنابع آماري اين نشريه شامل نتايج آمارگيري

آمارگيري از نيروي کار، طرح آمارگيري از قيمت هاي آمارگيري مورد استفاده در اين گزارش شامل طرح ملی مرکز آمار ايران است. طرح

هاي مختلف، طرح گردآوري اطالعات هاي آمارگيري از قيمت توليدکننده بخشکاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري و روستايی و طرح

شهر تهران است. اطالعات  آوري اطالعات قيمت و اجاره مسکن درهاي کشور و طرح جمعهاي ساختمانی صادرشده توسط شهرداريپروانه

هاي ، به قيمت2002هاي ملی سال هاي محاسباتی منطبق بر سيستم حسابها و روشبنديهاي ملی بر اساس تعاريف، مفاهيم، طبقهحساب

و  هاي انرژي، ساختمان و مسکن، وضع مالی دولت، متغيرهاي پولی و اعتباري، بورساست. همچنين در بخش شدهجاري و ثابت محاسبه 

 هاي اجرايی استفاده شده است.هاي ثبتی و محاسباتی دستگاهبيمه، صنعت، معدن و تجارت و قيمت طال و ارز از داده
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 2931اقتصاد ایران در سال 
 13691299نفر بوده است که  93321290، جمعيت کل کشور 6931بر طبق اطالعات آخرين سرشماري نفوس و مسکن مرکز آمار ايران در سال 

دهد. در اين سال تعداد کل خانوارهاي کشور را جمعيت روستايی تشکيل میدرصد(  21نفر ) 20990121درصد( آن را جمعيت شهري و  99نفر )

هاي درصد بوده است. همچنين متوسط نرخ رشد جمعيت بين سال 1/29ساله و بيشتر  1و نرخ باسوادي جمعيت  9/9خانوار، بعد خانوار  29631091

 درصد بوده است. 29/6برابر با  6931تا  6930

 (2931)سرشماری نفوس و مسكن های جمعيتي شاخص -2-2

 2931سرشماری نفوس و مسكن  شاخص

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

  ................................................................................................................................شهري 

  ...............................................................................................................................روستايی

  ................................................................................................................... ار )خانوار(خانو تعداد

  .........................................................................................................................بعد خانوار )نفر( 

  ..........................................................................................................ميزان شهرنشينی )درصد( 

  ......................................................................................... ساله و بيشتر )درصد( 1نرخ باسوادي 

  ....................................................................6930-6931متوسط نرخ رشد ساالنه جمعيت دوره 

 .مرکز آمار ايران، دفتر جمعيت، نيروي کار و سرشماري -مأخذ
 

  هاي اقتصادي برابر افزوده رشته فعاليتميليارد ريال، جمع ارزش 90291290در طرف عرضه، عرضه کل اقتصاد ايران برابر  6931در سال

 ميليارد ريال بوده است.  61399019ميليارد ريال و محصول ناخالص داخلی برابر  61216210

  ميليارد  63911101ميليارد ريال، جمع تقاضاي نهايی اقتصاد برابر   90291290در طرف تقاضا، تقاضاي کل اقتصاد ايران برابر  6931در سال

 ميليارد ريال بوده است.  61399019ر ريال و محصول ناخالص داخلی براب

  درصد را شبه پول تشکيل  29درصد آن را پول و  69ميليارد ريال بوده است که  61233200حجم نقدينگی کل اقتصاد ايران  6931در سال

 ه است. درصد رشد داشت 1/22و  9/63، 6/22دهد. در اين سال حجم نقدينگی، پول و شبه پول نسبت به سال قبل به ترتيب می

  ميليارد ريال و منابع  9919126ميليارد ريال، منابع بودجه عمومی دولت  66129111منابع بودجه کل کشور )مصوب( برابر با  6931در سال

درصد  90ميليارد ريال بوده است. در اين سال بودجه عمومی دولت  2001026ها هاي دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکشرکت

 دهد.درصد از منابع بودجه کل کشور را تشکيل می 90هاي دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بودجه شرکتو 
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 )ارقام برحسب ميليارد ریال و به قيمت جاری( 2931تصویر اقتصاد ایران در سال  -2-2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کل اقتصاد عرضه


استخراج نفت و  
گاز طبيعی



 

تقاضاي واسطه


 شبه پول

29919200 

 (M1)پول

2341700 

(M2)حجم نقدينگی 

21133800 

افزودهجمع ارزش



واردات  بر  مالياتخالص 



مصارف واسطه



واردات کاالها و خدمات



 تقاضای کل اقتصاد


 GDPمحصول ناخالص داخلي 


 

کشاورزي و  
ماهيگيري



 
صنعت



 

دناساير مع



 

ساختمان



 

تامين آب، برق  
و گاز طبيعی



 
حمل و نقل، انبارداري،  

پست، اطالعات و  
ارتباطات



فروشی،  عمده و خرده 
هاي خدماتی  فعاليت

مربوط به تأمين جا و غذا  



 
مستغالت، کرايه و  

و  وکارخدمات کسب
دامپزشکی



هاي مالی و  فعاليت
بيمه



 
ساير خدمات  

عمومی، اجتماعی،  
شخصی و خانگی



 
  

اداره امور عمومی و  
خدمات شهري،  

  هايآموزش، فعاليت
مربوط به سالمت  
انسان و مددکاري  

  اجتماعی


صادرات کاالها و  
 خدمات
 

 مصرف دولتی


 هاي مصرفیهزينه
 

تغيير در موجودي انبار  
 و اشتباهات آماري



 جمع تقاضاي نهايی


 واردات کاالها و خدمات

)(

 ساختمان


 آالتماشين


 مصرف خصوصی


 تشکيل سرمايه ثابت


 

 بودجه کل کشور )مصوب(

 منابع بودجه کشور  

22114111 

 

 درآمدها

2740311 

واگذاري دارايی   
 ايسرمايه

2283121

منابع بودجه عمومی  
 دولت

9417112

 مصارف بودجه کشور

22114111 

مصارف بودجه عمومی   
 دولت

9417112 

هاي دولتی، مصارف شرکت
مؤسسات انتفاعی وابسته  

 هابه دولت و بانک
8001012 



اقالمی که دو بار منظور  
اندشده

(418381) 

واگذاري دارايی  
 مالی

197044 

درآمدهاي  
 اختصاصی دولت

112020 

 ايهزينهاعتبارات 

1198239 


تملک دارايی  

 ايسرمايه
729178 

تملک دارايی  
 مالی

121110 

از محل درآمدهاي 
 اختصاصی 

112020 

هاي دولتی، منابع شرکت
مؤسسات انتفاعی وابسته  

 هابه دولت و بانک
8001012 



اقالمی که دو بار منظور  
اندشده

(418381
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  2931های منتخب اقتصادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي کشور با عملكرد سال مقایسه شاخص

  رقم  6931بينی شده است؛ اين شاخص در سال درصد پيش 2در برنامه ششم توسعه براي محصول ناخالص داخلی متوسط رشد ساالنه

 دهد.درصد را نشان می 3/9

 دهد. درصد را نشان می 2/2رقم  6931درصد است؛ اين شاخص در سال  2/2هاي برنامه شده براي سال بينیمتوسط نرخ تورم پيش 

  دهدمیدرصد را نشان  6/62رقم  6931شده است؛ اين شاخص در سال  بينیپيشدرصد در طول برنامه  2/60براي نرخ بيکاري متوسط . 

  دهدمیرا نشان  9326/0رقم  6931است؛ اين شاخص در سال  99/0ضريب جينی براي سال آخر برنامه پيش بينی . 

 ؛ اين شاخص در سال بوده است درصد 9/9رقم  6931داخلی در سال  برنامه ششم توسعه براي نسبت ماليات به محصول ناخالص بينیپيش

 . دهدمیرا نشان  2/1رقم  6931

 درصد بوده است؛ اين شاخص در سال  9/99رقم  6931کل منابع  دولت در سال نسبت منابع نفتی به برايبرنامه ششم توسعه  بينیپيش

 . دهدمیرا نشان  9/22رقم  6931

 درصد بوده است؛ اين شاخص در  2/91رقم  6931کل منابع دولت در سال نسبت درآمدهاي مالياتی به برايبرنامه ششم توسعه  بينیپيش

 .دهدمیرا نشان  2/91رقم  6931سال 

 
 

 

 

رشد اقتصادي  نرخ تورم  نرخ بيکاري

نسبت ماليات به 

محصول ناخالص 

داخلی  

نسبت منابع 

نفتی به کل 

منابع  

نسبت درآمد 

مالياتی به کل 

منابع 

ضريب جينی

اهداف برنامه ششم توسعه . . . . . . .

31سال  . . . . . . .



















2931های منتخب اقتصادی برنامه ششم توسعه با عملكرد سال مقایسه شاخص-2-1نمودار 

درصد
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 2937های کليدی اقتصاد ایران در زمستان شاخص
  درصد بوده  6/62ساله و بيشتر  60نرخ بيکاري جمعيت  6939بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي کار مرکز آمار ايران، در فصل زمستان

 واحد افزايش داشته است.  9/0است که نسبت به فصل پاييز 

  ريال رسيده است که رشد آن نسبت به  ميليارد 6961909به رقم  6939در فصل زمستان  6930محصول ناخالص داخلی به قيمت ثابت سال

 درصد بوده است.  -9/2مدت مشابه سال قبل 

  بوده است که درصد تغييرات  6/613( رقم 6931)بر مبناي سال  6939شاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفی کل کشور در فصل زمستان

 درصد بوده است.  3/21نسبت به دوره مشابه قبل )نرخ تورم(  6939دوازده ماه منتهی به اسفند 

 های کليدی اقتصاد ایرانشاخص -1-2

 دوره

 بخش پولي بخش واقعي اقتصاد اشتغال

نرخ 

 بيكاری

 )درصد(

نرخ 

 مشارکت

 )درصد(

رشد 

 اقتصادی

 )درصد(

 رشد اقتصادی

بدون نفت 

 )درصد(

نرخ تورم کل 

 کشور

 )درصد(

شاخص 

 (2)فالکت 

 )درصد(

رشد نقدینگي نسبت 

 به پایان سال قبل

 )درصد(

رشد پول نسبت 

 به پایان سال قبل

 )درصد(

رشد شبه پول نسبت 

 به پایان سال قبل

 )درصد(

6939 .....................           
6931 .......................           
6931 .......................           

    2/66      ................31زمستان 
          .......................31بهار 

          .......................31تابستان 
           ................... 31پاييز 

           ............. 31زمستان 
           .................... 39بهار 

          .......................39تابستان 

        /21   ................... 39پاييز 
           ........ 37زمستان 

 

 دوره

 تجارت خارجي وضعيت مالي دولت
ميزان تحقق 

های عمومي درآمد

 بودجه )درصد(

سهم درآمدهای مالياتي 

 )درصد( از کل منابع 
سهم درآمدهای 

 نفتي از کل منابع

 )درصد(

تغييرات صادرات از مبدا 

گمرک نسبت به دوره مشابه 

 )درصد(سال قبل 

از مبدا  وارداتتغييرات 

گمرک نسبت به دوره مشابه 

 سال قبل )درصد(

 درجه باز بودن

 )درصد(( 1)اقتصاد 

 

6939 .....................        
6931 .......................        
6931 .......................       9/91 

      2/99 ................31زمستان 
       .......................31بهار 

  0/99 2/91    .......................31تابستان 
        ................... 31پاييز 

      2/96  ............. 31زمستان 

      2/93  .................... 39بهار 

      0/99 .......................39تابستان 
      2/23  ................... 39پاييز 

      0/99  ........ 37زمستان 

 باشد.می ( مجموع نرخ بيکاري و نرخ تورم6
 باشد.می و واردات به توليد ناخالص داخلی ( نسبت حاصل جمع صادرات2

 .بانک مرکزي ج. اسالمی ايران و گمرك ج. اسالمی ايران ،هاقيمت هاي اقتصادي، دفتر شاخصمرکز آمار ايران، دفتر جمعيت، نيروي کار و سرشماري، دفتر حساب -مأخذ
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 نرخ بيكاری و رشد اقتصادی  -2-9نمودار 

 
 

 2-1مبنا: جدول 
 

 قبل و نرخ تورمرشد نقدینگي نسبت به دوره مشابه سال  -2-4نمودار 

 
 

 8-4و   2-1مبنا: جدول 
 

 نرخ بيكاری و نرخ تورم -2-1نمودار 

 
2-1مبنا: جدول 










   زمستان   بهار  تابستان  پایيز  زمستان   بهار  تابستان  پایيز  زمستان  

  

نرخ بيکاري رشد اقتصادي (بدون نفت)رشد اقتصادي 

درصد










   پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز 

  

نرخ تورم   رشد نقدينگی

درصد















   زمستان   بهار  تابستان  پایيز  زمستان   بهار  تابستان  پایيز  زمستان  

  

نرخ تورم   نرخ بيکاري

درصد



 

 
 

 

  2 
کاری  اشتغال و بی

 تعاریف و مفاهيم

 اند، جمعيتو يا بيکار بوده شاغل مأمور آمارگيري از مراجعه روز قبل در هفت تر خانوارها کهو بيش ساله 60 اعضاي تمامی :اقتصادی  فعال جمعيت

 محسوب "فعال اقتصادي"اند، بودهمد بدون کار، چنانچه شاغل و يا بيکار نيز آدارندگان درداران و آيند. محصالن، خانهشمار می به "اقتصادي فعال"

 شوند.می

اند و يا بيکار نبوده شاغل مأمـور آمارگيري از مراجعه روز قبل در هفت تر خانوارها کهبيش و سالـه 60اعضاي تمامی :اقتصادی غير فعال جمعيت

 آيند.به شمار می "غيرفعال اقتصادي"اند به عنوان جمعيت بندي شدهبقهکار و ساير ط بدونمد آدر دار، داراي، خانهمحصل هاياز گروه و در يکـی

طور موقت کار را تر که در طول هفته مرجع، طبق تعريف کار، حداقل يک ساعت کار کرده و يا بنا به داليلی بهساله و بيش 60تمام افراد  شاغل:

شوند. ترك موقت کار در هفته بگيران و خوداشتغاالن میطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوقشوند. شاغالن بهترك کرده باشند، شاغل محسوب می

ر نيز شود. افراد زيعنوان اشتغال محسوب میبگيران و تداوم کسب و کار براي خوداشتغاالن، بهمرجع با داشتن پيوند رسمی شغلی، براي مزد و حقوق

 شوند:به لحاظ اهميتی که در فعاليت اقتصادي کشور دارند، شاغل محسوب می

 کنند )کارکنان فاميلی بدون مزد( ود که با وي نسبت خويشاوندي دارند کار میافرادي که بدون دريافت مزد براي يکی از اعضاي خانوار خ -

دهند، يعنی مستقيماً در توليد کاال يا خدمات سهيم کارآموزانی که در دوره کارآموزي فعاليتی در ارتباط با فعاليت مؤسسه محل کارآموزي انجام می -

 شود.محسوب می "کار"ها هستند و فعاليت آن

 اند.نی که در هفته مرجع مطابق تعريف، کار کردهمحصال -

 داران، افسران وظيفهکنند )نيروهاي مسلح پرسنل کادر و سربازان، درجهتمام افرادي که در نيروهاي مسلح به صورت کادر دائم يا موقت خدمت می -

 نيروهاي نظامی و انتظامی(.

دو شرط ذيل  اند در صورت داشتناند و داراي شغلی نيز نبودهحداقل يک ساعت کار نکرده روز پيش از مراجعه مأمور سرشماري 9افرادي که  بيكار:

  شوند:بيکار محسوب می
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روز گذشته براي جستجوي کار، اقدامات مشخصی را نظير ثبت نام يا پيگيري در مؤسسات کاريابی، پرس و جو از دوستان، تماس با  90در  -6

 تخدامی و ... انجام داده باشند. هاي اسکارفرمايان، مطالعه آگهی

روز آينده آمادگی شروع کار را داشته باشند، همچنين افراد ذيل بيکار  9روز گذشته و  9روزه شامل  61يعنی طی يک دوره  آماده به کار باشند، -2

 اند.محسوب شده

آينده به آن کار مشغول شوند و نيز آماده به کار )طبق تعريف(  در انتظار شروع کار جديد هستند، يعنی براي آنان کاري مهيا شده و قرار است در -

 هستند.

قبالً داراي  اين است که فرد "در انتظار بازگشت به شغل قبلی"در انتظار بازگشت به شغل قبلی و نيز آماده به کار )طبق تعريف( هستند. منظور از  -

 برد.سر میهرسمی شغلی ندارد ولی در انتظار بازگشت به شغل خود بدهد و پيوند کار بوده و به داليلی کار خود را از دست می

 61) يا  ساله و بيشتر 60ساله و بيشتر( به کل جمعيت در سن کار  61)يا  ساله و بيشتر 60عبارت است از نسبت جمعيت شاغل  نسبت اشتغال:

 .600ساله و بيشتر( ضربدر 

ام شاغالنی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار يا غايب موقت از محل کار بوده و به داليل افراد داراي اشتغال ناقص شامل تم اشتغال ناقص:

ساعت کار کرده و خواهان و آماده  99اقتصادي نظير رکود کاري، پيدا نکردن کار با ساعت کار بيشتر، قرار داشتن در فصل غير کاري و ... کمتر از 

 اند. دهبراي انجام کار اضافی در هفته مرجع بو

 . 600عبارت است از نسبت جمعيت داراي اشتغال ناقص به جمعيت شاغل ضربدر  سهم اشتغال ناقص:

ساله و  60در سن کار تر به جمعيت ساله و بيش 60عبارت است از نسبت جمعيت فعال )شاغل و بيکار(  نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعاليت(:

 .600در تر، ضرببيش

 .600در ه جمعيت فعال )شاغل و بيکار( ضرباست از نسبت جمعيت بيکار ب عبارت :بيكاری نرخ

 گزیده اطالعات :

 ،هزار نفر بوده  21199ساله و بيشتر کشور  60جمعيت فعال  6939در فصل زمستان  بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي کار مرکز آمار ايران

دهند. از کل درصد( را بيکاران تشکيل می 62هزار نفر ) بيش از  9226درصد( آن را شاغالن و  22هزار نفر) حدود  29969است که از اين تعداد 

 .  دهندمی ساله تشکيل 61-23درصد( را جوانان  12هزار نفر )حدود  6112تعداد بيکاران کشور 

  درصد و در بين  0/19درصد رسيده است اين  شاخص در بين مردان  1/93کاهش نسبت به فصل گذشته به  درصد 6نرخ مشارکت اقتصادي با

ساله و بيشتر هم در نقاط شهري و هم  60دهد که نرخ مشارکت اقتصادي جمعيت درصد بوده است. همچنين نتايج اين طرح نشان می 3/69زنان 

کاهش نسبت به فصل قبل به  درصد 9/0که اين شاخص در نقاط شهري با طوريقاط روستايی نسبت به فصل گذشته کاهش داشته است بهدر ن

   درصد رسيده است. 1/90کاهش به  درصد 2درصد و در نقاط روستايی با  6/93

  درصد بوده است که نسبت  0/61و در بخش کشاورزي درصد  9/92درصد، در بخش صنعت  1/16ساله و بيشتر در بخش خدمات  60سهم شاغالن

 کاهش داشته است.  درصد 2/6کاهش و در بخش کشاورزي  درصد 1/0افزايش، در بخش صنعت  درصد 9/6به فصل قبل آن در بخش خدمات 

  9/60درصد رسيده است. اين شاخص در بين مردان  6/62افزايش نسبت به فصل پاييز به  درصد 9/0ساله و بيشتر با  60نرخ بيکاري جمعيت 

ساله و بيشتر در اين فصل نسبت به فصل  60درصد بوده است. نتايج طرح بيانگر آن است که نرخ بيکاري جمعيت  9/62درصد و در بين زنان 

درصد و در  9/69افزايش به  درصد 6/0که اين نرخ در نقاط شهري با طوريت؛ بهپاييز هم در نقاط شهري و هم در نقاط روستايی افزايشی بوده اس

 درصد رسيده است.    9/2افزايش  درصد 6/6نقاط روستايی با 

  درصد و در  3/29درصد رسيده است. اين شاخص در نقاط شهري  1/21افزايش نسبت فصل پاييز به  درصد 6ساله با  61-23نرخ بيکاري جمعيت

 افزايش داشته است.  درصد 9/2و  9/0درصد بوده است که نسبت به فصل قبل آن به ترتيب  9/62تايی نقاط روس
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 )هزار نفر(                                                                      مناطق جغرافيایيتفكيک  جنس و جمعيت برحسب وضع فعاليت اقتصادی به  -2-1

 دوره
 ساله و بيشتر  20جمعيت شاغل  ساله و بيشتر  20جمعيت فعال 

 زن مرد کل
نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایي
 زن مرد کل

نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایي

6939…………………………...  

6931.…………………………...  

6931...…………………………  

  ….………………… ....31زمستان 

  …………………………..31بهار 

  ………………………..31تابستان 

 ………………………….31پاييز 

 …………………………31زمستان 

 ………………………..…39بهار 

 ………………………… ..39تابستان 

 …………………………39پاييز 

 …………………………37زمستان 

 

 دوره

 ساله 21-13جمعيت بيكار  ساله و بيشتر  20جمعيت بيكار 

 زن مرد کل
نقاط 

 شهری
نقاط 

 روستایي
 زن مرد کل

نقاط 

 شهری
نقاط 

 روستایي

6939………....………………… 

6931……..…………………… 

6931……..…………………… 

 ….……………..…… .31زمستان 

 …………………………31بهار 

 ………………………31تابستان 

 …………………………31پاييز 

 …………………………31زمستان 

 …………………………39بهار 

 ………………………… ..39تابستان 

 …………………………39پاييز 

 …………………………37زمستان 

 مرکز آمار ايران، دفتر جمعيت، نيروي کار و سرشماري. -مأخذ   
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 )درصد(                                    مناطق جغرافيایيساله و بيشتر به تفكيک جنس و  20نسبت اشتغال و سهم اشتغال ناقص جمعيت   -1-1  

 دوره
 سهم اشتغال ناقص  نسبت اشتغال

 زن مرد کل
نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایي
 زن مرد کل

نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایي

6939……..…………………… 

6931……..…………………… 

6931……..…………………… 

 ….……………..…… .31زمستان 

 ………………….………31بهار 

 …………….…………31تابستان 

 ………………….………31پاييز 

 …………………………31زمستان 

 …………………..………39بهار 

 ………………………… ..39تابستان 

 …………………………39پاييز 

 …………………………37زمستان 

 .مرکز آمار ايران، دفتر جمعيت، نيروي کار و سرشماري -مأخذ

 
 

 مناطق جغرافيایيساله و بيشتر به تفكيک  20نسبت اشتغال جمعيت  -1-2نمودار 

 
 1-1مبنا: جدول 

 

 

 



















   زمستان بهار تابستان پایيز زمستان بهار تابستان  پایيز زمستان

  

کل کشور نقاط شهري نقاط روستايی

درصد



 اشتغال و بیکاری                                                                                                 7931گزارش فصلی اقتصاد ایران: زمستان 

12 

 

 )درصد(                                                     جغرافيایيمناطق تفكيک جنس و ساله و بيشتر به  20نرخ مشارکت اقتصادی جمعيت  -9-1

 دوره
 نقاط روستایي نقاط شهری کل کشور

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

6939……..…………………… 

6931……..…………………… 

6931……..…………………… 

 ….……………..…… .31زمستان 

 ………………….………31بهار 

 …………….…………31تابستان 

 ………………….………31پاييز 

 …………………………31زمستان 

 …………………..………39بهار 

 …………………… ..39تابستان 

 ………………………39پاييز 

 ……………………37زمستان 

 مرکز آمار ايران، دفتر جمعيت، نيروي کار و سرشماري. -مأخذ
 
 
 

 ساله و بيشتر به تفكيک جنس 20اقتصادی جمعيت نرخ مشارکت  -1-1نمودار 
 

 
 1-9مبنا: جدول 

 

 

















   زمستان بهار تابستان پایيز زمستان بهار تابستان پایيز زمستان

  

کل کشور مرد زن

درصد
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 )درصد(                              ساله و بيشتر به تفكيک جنس                             20های عمده اقتصادی جمعيت سهم شاغالن بخش -4-1    

 دوره
 خدمات صنعت کشاورزی

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

6939……..……………………  

6931……..……………………  

6931……..……………………  

 ….……………..…… .31زمستان  

 ………………….………31بهار  

 …………….…………31تابستان  

 ………………….………31پاييز  

 ………………………31زمستان  

 …………………..………39بهار  

 …………………… ..39تابستان  

 ………………………39پاييز  

 ……………………37زمستان  

 مرکز آمار ايران، دفتر جمعيت، نيروي کار و سرشماري. -مأخذ
 
 
 

 37های عمده اقتصادی: زمستان سهم شاغالن بخش -1-9نمودار 
 

 

 
 1-4مبنا: جدول 

 

 

کشاورزی  

21%

صنعت

91%

خدمات 

11%
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 )درصد(                                                                         مناطق جغرافيایيتفكيک جنس و  ساله و بيشتر به 20نرخ بيكاری جمعيت  -1-1   

 دوره
 نقاط روستایي نقاط شهری کل کشور

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

6939……..…………………… 

6931……..…………………… 

6931……..…………………… 

 ….……………..…… .31زمستان 

 ………………….………31بهار 

 …………….…………31تابستان 

 ………………….………31پاييز 

 ………………………31زمستان 

 …………………..………39بهار 

 …………………… ..39تابستان 

 ………………………39پاييز 

 ……………………37زمستان 

 مرکز آمار ايران، دفتر جمعيت، نيروي کار و سرشماري. -مأخذ
 

 

 

 جغرافيایيمناطق شتر به تفكيک ساله و بي 20نرخ بيكاری جمعيت  -1-4نمودار 
 

 
 1-1مبنا: جدول 

 



















   زمستان   بهار  تابستان  پایيز  زمستان   بهار  تابستان  پایيز  زمستان  

  

کل کشور نقاط شهري نقاط روستايی

درصد
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 )درصد(                                                                             مناطق جغرافيایيفكيک جنس و  ساله به ت 21-13نرخ بيكاری جمعيت  -1-1   

 دوره
 نقاط روستایي نقاط شهری کل کشور

 زن مرد زنمرد و  زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

6939……..……………………  

6931……..……………………  

6931……..…………………… 

 ….……………..…… .31زمستان 

 ………………….………31بهار 

 …………….…………31 تابستان

 ………………….………31پاييز 

 ………………………31زمستان 

 …………………..………39بهار 

 …………………… ..39تابستان 

 ………………………39پاييز 

 ……………………37زمستان 

 مرکز آمار ايران، دفتر جمعيت، نيروي کار و سرشماري. -مأخذ
 

 

 مناطق جغرافيایياله به تفكيک س 21-13نرخ بيكاری جمعيت   -1-1نمودار 

 
 

 1-1مبنا: جدول 

 

 

















   زمستان   بهار  تابستان  پایيز  زمستان   بهار  تابستان  پایيز  زمستان  

  

کل کشور نقاط شهري نقاط روستايی

درصد



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  9 
 اهی ملیحساب

 تعاریف و مفاهيم

 اقتصادي، واردات کاالها و خدمات و خالص ماليات بر واردات است. هايفعاليتمجموع ستانده کل  عرضه کل:

دسته  ه سهستانده بی طورکل. بهرنديگیقرار م گرانيد و مورداستفاده دشدهيتول ،یخدمات اي يديواحد تول کيدر  هستند که یکاالها و خدمات ستانده:

 .شودیم ميتقس يبازار ريغ و ستانده يینها یخودمصرف يبرا دشدهيتول ستانده ،يبازار ستانده

 هايدارايی مصرف استثنايبهشوند می فرايندِ توليد، تغيير شکل داده يا مصرف ها در يکداده صورتبه که کاالها و خدماتی ارزش مصرف واسطه:

 شود.می ثابت ثبت سرمايه مصرف عنوانبه که ثابت

 افزوده، ارزش اضافی ايجادشده در جريان توليد است. ارزش افزوده:ارزش

هاي اقتصادي واحدهاي توليدي مقيم يک کشور در يک دوره زمانی معين محصول ناخالص داخلی، نتيجه نهايی فعاليت محصول ناخالص داخلي:

 شود.رآمد محاسبه میاست. محصول ناخالص داخلی به سه روش توليد، هزينه و د

 ايم.ها را به قيمت ثابت نشان دادهي دوره مرجع يا پايه بيان کنيم در اين صورت آنهامتيق برحسبهاي ملی را هرگاه اجزاء حساب قيمت ثابت:

 ايم.ت جاري نشان دادهها را به قيمفعلی، بيان کنيم در اين صورت آن شدهگزارشهاي ملی را به قيمت دوره هرگاه اجزاء حساب قيمت جاری:

 تغيير ارزش حقيقی توليد ناخالص داخلی در يک دوره زمانی مشخص نسبت به دوره زمانی قبل است. رشد اقتصادی:

 .است ايواسطهمجموع تقاضاي نهايی و تقاضاي  تقاضای کل:
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، مصرف نهايی دولت، تشکيل هادر خدمت خانوار یرانتفاعي، مصرف نهايی مؤسسات غهاتقاضاي نهايی، از مجموع مصرف نهايی خانوار تقاضای نهایي:

 شود.سرمايه ثابت ناخالص، تغيير موجودي انبار و صادرات، نتيجه می

منظور ارضاء به ،خصوصی در خدمت خانوارها یرانتفاعيارزش کاالها و خدماتی که خانوارها و مؤسسات غ :های مصرفي نهایي خصوصيهزینه

اي همصرفی خصوصی شامل هزينه يهانهيها منجر به توليد کاالها و خدمات ديگر نگردد. هزنمايند و استفاده از آننيازهاي فردي يا جمعی مصرف می

 خصوصی در خدمت خانوارها است. یرانتفاعيهاي مصرفی مؤسسات غو هزينه مصرفی خانوارهاي کشور

برابر است با پرداخت واحدهاي دولتی بابت جبران خدمات کارکنان و خريد )يا تحصيل( کاالها و خدمات مصرف  : دولتيهای مصرفي نهایي هزینه

اي هعالوه استهالك سرمايهاداري منهاي فروش کاالها و خدمات توليدشده توسط واحدهاي دولتی به بخش خصوصی و مؤسسات اقتصادي به یشدن

 ثابت. 

بعالوه  يدوره حسابدار کيدر طول  دکنندهيتول کيثابت  يهايیدارا يواگذار ايفروش  يمنها ليارزش کل تحص الص:تشكيل سرمایه ثابت ناخ

 است. يواحد نهاد يديتول تياز فعال یناش دشدهيتول يهايیشده به داراارزش اضافه

 آيد.خدمات به دست می از تفاوت کل صادرات و واردات کاالها و ،خدمات خالص صادرات کاالها و خالص صادرات کاالها و خدمات:

موجود در انبار،  يواردشده بر کاالها عاتيشده از انبار و ضاخارج يارزش کل کاالها يواردشده به انبار منها يارزش کل کاالها موجودی انبار:تغيير 

 است. يدر طول دوره حسابدار

دهنده ميانگين تغييرات متناسب در مقدار مجموعه مشخصی از کاالها و خدمات بين دو دوره زمانی پايه و شاخصی است که نشان شاخص مقدار:

هاي ديگر با هدف مشخص کردن ميانگين گيرد و ارزش شاخص در دورهرا می 600جاري است. معموال شاخص مقدار در يک دوره پايه انتخابی ارزش 

 شود.ه زمانی پايه در نظر گرفته میدرصد تغييرات مقادير در مقايسه با دور

 

 گزیده اطالعات 

  ،هاي اقتصادي، محصول ناخالص داخلی و محصول افزوده رشته فعاليت جمع ارزش 6939در فصل زمستان  براساس محاسبات ملی مرکز آمار ايران

ميليارد ريال بوده است. در اين فصل سهم ارزش افزوده  1226019و  9019329، 9009269هاي جاري( به ترتيب ناخالص داخلی بدون نفت )به قيمت

 درصد بوده است. 3/99و  3/1، 1/93هاي جاري به ترتيب هاي صنعت، کشاورزي و خدمات از محصول ناخالص داخلی به قيمتبخش

 ( به ترتيب 6930هاي اقتصادي، محصول ناخالص داخلی و محصول ناخالص داخلی بدون نفت )به قيمت ثابت سال افزوده رشته فعاليت جمع ارزش

 است.  بودهدرصد  -6/9و  -9/2،  -3/9نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب  رشد آنها ميليارد ريال بوده است که 6996029و  6961909، 6962999

 

 

 

 

 

 



 های ملی  حساب                                                                                                     7931گزارش فصلی اقتصاد ایران: زمستان 

17 

 

 )ميليارد ریال(                                       های جاری                                                                های اقتصادی به قيمتفعاليت رشتهافزوده ارزش -2-9       

 ماهيگيری کشاورزی دوره

 معدن

 صنعت
تأمين آب، 

برق و گاز 

 طبيعي
 ساختمان

فروشي، عمده و خرده

خدماتي های فعاليت

مربوط به تأمين جا و 

 غذا

حمل و نقل، 

انبارداری، 

پست، اطالعات 

 و ارتباطات

های فعاليت

استخراج نفت  مالي و بيمه

 و گاز طبيعي
سایر 

 معادن

6939………… 

6931………… 

6931……… 

 ….31زمستان 

 ….………31بهار 

 ….……31تابستان 

 ……….…31پاييز 

 ………31زمستان 

 ………..…39بهار 

 …… ..39تابستان 

 …………39پاييز 

 ……37زمستان 
 

 دوره
مستغالت، کرایه و 

خدمات کسب و کار و 

 دامپزشكي

اداره امور عمومي و خدمات 

های فعاليتشهری، آموزش، 

مربوط به سالمت انسان و 

 مددکاری اجتماعي

سایر خدمات 

عمومي، اجتماعي، 

 شخصي و خانگي

جمع 

افزوده ارزش

 هافعاليترشته 

خالص ماليات 

 بر واردات

 محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار

 بدون نفت با نفت

6939………… 

6931………… 

6931……… 

 ….31زمستان 

 ….………31بهار 

 ….……31 تابستان

 ……….…31پاييز 

 ………31زمستان 

 ………..…39بهار 

 …… ..39تابستان 

 …………39پاييز 

 ……37زمستان 

 هاي اقتصادي.مرکز آمار ايران، دفتر حساب -مأخذ 
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 )درصد(                                    های جاری                های اقتصادی از محصول ناخالص داخلي به قيمتفعاليتافزوده رشته سهم ارزش -1-9             

 ماهيگيری کشاورزی دوره

 معدن

 صنعت
تأمين آب، 

برق و گاز 

 طبيعي
 ساختمان

عمده و خرده 

های فعاليتفروشي، 

خدماتي مربوط به 

 تأمين جا و غذا

حمل و نقل، 

انبارداری، پست، 

 اطالعات و ارتباطات

های فعاليت

استخراج نفت  مالي و بيمه

 و گاز طبيعي

سایر 

 معادن

6939…………           

6931…………           

6931………           

           ….31زمستان 

           ….………31بهار 

           ….……31 تابستان

           ……….…31پاييز 

           ………31زمستان 

           ………..…39بهار 

           …… ..39تابستان 

           …………39پاييز 

           ……37زمستان 

 

 دوره
مستغالت، کرایه و 

خدمات کسب و کار 

 و دامپزشكي

اداره امور عمومي و خدمات 

های فعاليتشهری، آموزش، 

مربوط به سالمت انسان و 

 مددکاری اجتماعي

سایر خدمات 

عمومي، 

اجتماعي، 

 شخصي و خانگي

جمع 

افزوده ارزش

رشته 

 هافعاليت

خالص 

ماليات بر 

 واردات

 ناخالص داخلي به قيمت بازارمحصول 

 بدون نفت با نفت

6939…………        

6931…………        

6931………        

        ….31زمستان 

        ….………31بهار 

        ….……31 تابستان

        ……….…31پاييز 

        ………31زمستان 

        ………..…39بهار 

        …… ..39تابستان 

        …………39پاييز 

        ……37زمستان 

 هاي اقتصادي.مأخذ: مرکز آمار ايران، دفتر حساب
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 )ميليارد ریال(                                             های جاری                  محصول ناخالص داخلي کشور به تفكيک اجزای هزینه نهائي به قيمت -9-9

 

 دوره

 های مصرفيهزینه
تشكيل سرمایه ثابت 

خالص صادرات  ناخالص

 کاالها و خدمات

صادرات 

کاالها و 

 خدمات

واردات 

کاالها و 

 خدمات

تغيير موجودی 

انبار و 

اشتباهات 

 آماری

محصول 

ناخالص داخلي 

 ساختمان آالتماشين دولتي خصوصي )به قيمت بازار(

6939………… 

6931………… 

6931……… 

 ….31زمستان 

 ….………31بهار 

 ….…31 تابستان

 …….…31پاييز 

 ………31زمستان 

 ……..…39بهار 

 …… ..39تابستان 

 ………39پاييز 

          ……37زمستان 

 هاي اقتصادي.مرکز آمار ايران، دفتر حساب -مأخذ
 

 های جاری                                                                        )درصد(سهم اجزای هزینه نهائي از محصول ناخالص داخلي کشور به قيمت -4-9

 

 دوره
خالص صادرات  تشكيل سرمایه ثابت ناخالص های مصرفيهزینه

 کاالها و خدمات

صادرات 

کاالها و 

 خدمات

واردات کاالها و 

 خدمات
تغيير موجودی انبار 

 و اشتباهات آماری

محصول ناخالص 

داخلي )به قيمت 

 ساختمان آالتماشين دولتي خصوصي بازار(

6939…………  

6931…………  

6931…………  

  …………31زمستان 

  ….………31بهار 

  ……….…31 تابستان

  …………31پاييز 

  ………31زمستان 

  …………39بهار 

  ………… ..39تابستان 

  …………39پاييز 

  …………37زمستان 

 هاي اقتصاديمرکز آمار ايران، دفتر حساب -مأخذ
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 37: زمستان های جاریبه قيمت های اقتصادی از محصول ناخالص داخليرشته فعاليت ارزش افزوده سهم -9-2نمودار 
 
 

 
 9-1جدول مبنا: 

 
 های جاریبه قيمت سهم اجزای هزینه نهایي از محصول ناخالص داخلي -9 -1نمودار 

 
 

 9-4مبنا: جدول 

 

کشاورزی

1%

صنعت

10%

خدمات

44%























   زمستان    بهار   تابستان پایيز   زمستان    بهار  تابستان پایيز  زمستان  

  

هزينه مصرف نهايی خصوصی هزينه مصرف نهايی دولت

تشکيل سرمايه ثابت ناخالص   خالص صادرات کاالها و خدمات  

تغييرات موجودي انبار و اشتباهات آماري 

درصد
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 )ميليارد ریال(                                                                                 2930های اقتصادی به قيمتهای ثابت سال فعاليت افزوده رشتهارزش -1-9

 ماهيگيری کشاورزی دوره

 معدن

 صنعت

تأمين آب، 

برق و گاز 

 طبيعي

 ساختمان

عمده و خرده 

فروشي، فعاليتهای 

خدماتي مربوط به 

 تأمين جا و غذا

حمل و نقل، انبارداری، 

پست، اطالعات و 

 ارتباطات

فعاليتهای 

 مالي و بيمه

استخراج 

نفت و گاز 

 طبيعي

سایر 

 معادن

6939………… 

6931………… 

6931……… 

 ….31زمستان 

 ….………31بهار 

 ….…31تابستان 

 …….…31پاييز  

 ………31زمستان 

 ……..…39بهار 

 …… ..39تابستان 

 ………39پاييز 

 ……37زمستان 

 

 دوره
مستغالت، کرایه و 

خدمات کسب و کار و 

 دامپزشكي

عمومي و خدمات  اداره امور

شهری، آموزش، فعاليت های 

مربوط به سالمت انسان و 

 مددکاری اجتماعي

سایر خدمات 

عمومي، 

اجتماعي، 

 شخصي و خانگي

جمع 

افزوده ارزش

 هافعاليترشته 

خالص ماليات 

 بر واردات

 محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار

 بدون نفت با نفت

6939…………  

6931………… 

6931……… 

 ….31زمستان 

 ….………31بهار 

 ….…31تابستان 

 …….…31پاييز 

 ………31زمستان 

 ……..…39بهار 

 …… ..39تابستان 

 ………39پاييز 

 ……37زمستان 

 هاي اقتصادي.حساب مرکز آمار ايران، دفتر -مأخذ     
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 )درصد(                                                                                2930های ثابت سال های اقتصادی به قيمتافزوده رشته فعاليترشد ارزش -1-9   

 ماهيگيری کشاورزی دوره

 معدن

 صنعت
تأمين آب، 

برق و گاز 

 طبيعي
 ساختمان

 عمده و خرده

 هایفروشي، فعاليت

خدماتي مربوط به 

 تأمين جا و غذا

حمل و نقل، 

انبارداری، 

پست، اطالعات 

 و ارتباطات

فعاليتهای 

مالي و 

 بيمه
استخراج نفت 

 و گاز طبيعي
سایر 

 معادن

6939…………            

6931…………            

6931………            

  ….31زمستان           

  ….………31بهار           

  ….…31 تابستان          

  …….…31پاييز           

  ………31زمستان           

  ……..…39بهار           

  …… ..39تابستان           

  ………39پاييز           

 ……37زمستان             

 

 دوره
مستغالت، کرایه و 

خدمات کسب و کار 

 و دامپزشكي

اداره امور عمومي و خدمات 

های فعاليتشهری، آموزش، 

مربوط به سالمت انسان و 

 مددکاری اجتماعي

سایر خدمات 

اجتماعي، عمومي، 

 شخصي و خانگي

افزوده جمع ارزش

 هافعاليترشته 
خالص ماليات 

 بر واردات

محصول ناخالص داخلي به قيمت 

 بازار

 بدون نفت با نفت

6939…………         

6931…………         

6931………         

  ….31زمستان        

  ….………31بهار        

  ….…31 تابستان       

  …….…31پاييز        

  ………31زمستان        

  ……..…39بهار        

  …… ..39تابستان        

        ………39پاييز 

  ……37زمستان        

 هاي اقتصادي.مرکز آمار ايران، دفتر حساب -مأخذ     
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 )ميليارد ریال(                                    2930های ثابت سال محصول ناخالص داخلي کشور به تفكيک اجزای هزینه نهائي به قيمت -7-9

 

 دوره

 تشكيل سرمایه ثابت ناخالص های مصرفيهزینه
خالص صادرات 

 کاالها و خدمات

صادرات 

کاالها و 

 خدمات

واردات 

کاالها و 

 خدمات

موجودی تغيير 

انبار و 

اشتباهات 

 آماری

محصول 

ناخالص 

داخلي )به 

 ساختمان آالتماشين دولتي خصوصي قيمت بازار(

6939………… 

6931………… 

6931……… 

 ….31زمستان 

 ….………31بهار 

 ….…31 تابستان

 …….…31پاييز 

 ………31زمستان 

 ……..…39بهار  

 …… ..39تابستان 

 ………39پاييز 

          ……37زمستان 

 هاي اقتصادي.مرکز آمار ايران، دفتر حساب -مأخذ

 

 )درصد(                                        2930های ثابت سال رشد محصول ناخالص داخلي کشور و اجزای هزینه نهائي به قيمت -8-9

 

 دوره

 تشكيل سرمایه ثابت ناخالص های مصرفيهزینه
خالص 

صادرات 

کاالها و 

 خدمات

صادرات 

کاالها و 

 خدمات

واردات 

کاالها و 

 خدمات

تغيير موجودی 

انبار و اشتباهات 

 آماری

محصول 

ناخالص داخلي 

 ساختمان آالتماشين دولتي خصوصي )به قيمت بازار(

6939………… 

6931………… 

6931………… 

… .31زمستان 

 ….………31بهار 

 ….…31 تابستان

 …….…31پاييز 

 ………31زمستان 

 ……..…39بهار 

 …… ..39تابستان 

 ………39پاييز 

 ……37زمستان 

 هاي اقتصادي.مرکز آمار ايران، دفتر حساب -مأخذ
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 2930های ثابت سال به قيمت  های اقتصادیافزوده رشته فعاليترشد ارزش -9-9نمودار 

 
 9-1مبنا: جدول 

 

 

 2930های ثابت سال به قيمت اجزای هزینه نهایيرشد  -9-4نمودار 

 

 9-8مبنا: جدول 
 

 

 













   زمستان   بهار  تابستان  پایيز  زمستان   بهار  تابستان  پایيز  زمستان

  

کشاورزي صنعت خدمات

درصد

















   زمستان   بهار  تابستان  پایيز  زمستان   بهار  تابستان  پایيز  زمستان  

  

هزينه مصرف نهايی خصوصی هزينه مصرف نهايی دولت   تشکيل سرمايه ثابت ناخالص   خالص صادرات کاالها و خدمات  

درصد
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 (2930=200های اقتصادی منتخب )شاخص مقدار توليد رشته فعاليت -3-9        

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

6939 ...................................................................................................     

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

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

     ......................................................................................... 31زمستان 

     ................................................................................................ 31بهار 

     ......................................................................................... 31تابستان 

     ............................................................................................... 31پاييز 

     ......................................................................................... 31زمستان 

     ................................................................................................ 39بهار 

     ......................................................................................... 39تابستان 

     .............................................................................................. 39پاييز 

      ..................................................................... 37زمستان 

 هاي اقتصادي.مرکز آمار ايران، دفتر حساب -مأخذ        
 
 

 )درصد(                  (      2930=200های اقتصادی منتخب نسبت به دوره مشابه سال قبل )رشد شاخص مقدار توليد رشته فعاليت -20-9    

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

6939 ...............................................................................................     

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

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

     ..................................................................................... 31زمستان 

     ............................................................................................ 31بهار 

     ..................................................................................... 31تابستان 

     ........................................................................................... 31پاييز 

     ..................................................................................... 31زمستان 

     ............................................................................................ 39بهار 

     ..................................................................................... 39تابستان 

     .......................................................................................... 39پاييز 

     ..................................................................... 37زمستان 

 هاي اقتصادي.مرکز آمار ايران، دفتر حساب -مأخذ      
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  ره مشابه سال قبلوشاخص مقدار توليد بخش کشاورزی و رشد آن نسبت به د -9-1نمودار 

 

 مشابه سال قبل ره ودشاخص مقدار توليد بخش صنعت و رشد آن نسبت به  -9-1نمودار 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مشابه سال قبلره ودشاخص مقدار توليد بخش معدن )بجز استخراج نفت و گاز طبيعي( و رشد آن نسبت به  -9-7نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 9-20و  9-3مبنا: جدول 

























   زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان  

  

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

درصد



























   زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان  

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

درصد






















   زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان  

  

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

درصد



 

 
 

 

4 
 

 

 اهروند قیمت
 تعاریف و مفاهيم

 ارزش پولی رايج يک واحد از محصوالت )کاال يا خدمت( معين در مقابل يک مقدار معين )ازنظر فيزيکی( از همان کاال يا خدمت است. قيمت:

 کتواند از طريق مبادله در بازار، از يـها میها تقاضا و امکان ايجاد حق مالکيت، وجود دارد و مالکيت آناشيايی فيزيکی هستند که براي آن کاالها:

 واحـد نهـادي بـه واحد نهـادي ديگر منتقل شود.

گيرد. خدمات داراي موجوديت مستقلی نيستند که امکان ايجاد حق ها بر اساس سفارش انجام میهاي ناهمگنی هستند که توليد آنستانده خدمات:

 گيرد.زمان صورت میفرايند هم ها جدا نيست و اين دوها وجود داشته باشد. خريدوفروش خدمات از توليد آنمالکيت بر آن

 گونه تغيير شکل توسط خانوارها، مؤسساتروند و بدون هيچکاالها و خدمات نهايی که براي توليد کاالهاي ديگر به کار نمیکاالها و خدمات مصرفي: 

 رسند.غيرانتفاعی در خدمت خانوارها يا واحدهاي دولتی به مصرف نهايی می

معيار سنجش تغييرات قيمت تعداد معين و ثابتی از کاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به سال  مصرفي: شاخص بهای کاالها و خدمات

 شود.پايه، شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی ناميده می

 است. 600شود و عدد شاخص در آن سال برابر سال معين و ثابتی است که درصد تغييرات شاخص، نسبت به آن سنجيده می سال پایه:

 مسـاوي گـروه ده را به جامعه و سپس مرتب مصـرفـی هزينه کـاالهــا و خـدمـات ميزان را بر اساس کنندهمصرف جامعه هـزينه :ایدهـک هزینه

 نامند.می دهک را يک کند که هر قسمتمـی تقسيـم
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 هاي دولتی و غيردولتی صرف ط خانوار براي خود، خانوارهاي ديگر، سازمانارزش ريالی کاالها و يا خدماتی است که توسخانوار:  هزینه

 ود.شانداز، وام، بازپرداخت وام و پرداخت براي ساير معامالت مالی در هزينه خانوار منظور نمیدسته مصرفی و غيرمصرفی است. پس شود و شامل دومی

ر کند. اين قيمت، ماليات بمبلغی که توليدکننده به ازاي فروش يک واحد از کاال يا خدمت توليدشده از خريدار دريافت می قيمت توليدکننده:

ا اند رطور مجزا فاکتور شدهو نقلی که بههاي بيمه و حمل کنندگان و همچنين هزينهفروشی عرضهفروشی يا خردهافزوده، سود ناخالص عمدهارزش

 عالوه هر نوع ماليات غيرقابل کسر بر محصوالت که توسطديگر قيمت توليدکننده براي محصول عبارت است از قيمت پايه بهعبارترد. بهگيدر برنمی

 شود.میشود منهاي هر نوع يارانه که توسط توليدکننده بر محصوالت دريافت میتوليدکننده پرداخت 

هاي مختلف اقتصادي مانند کشاورزي، ماهيگيري، صنعت، را از ديدگاه توليدکننده، در بخش هاروند تغييرات قيمت شاخص بهای توليدکننده:

 دهد.معدن و خدمات نشان می

 درصد تغيير قيمت تعداد معين و ثابتی از کاالها و خدمات در طول يک دوره مشخص نسبت به دوره مرجع )دوره پايه شاخص( است. نرخ تورم:

 پردازد.معينی است که مستأجر در قبال تصرف مورد اجاره )عين مستاجره( به موجر می بها، عوضاجاره بها:اجاره

 

 گزیده اطالعات  

  که درصد طوريبهدهد را نشان می 6/613( رقم 6931شاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفی کل کشور )بر مبناي سال  6939زمستان در فصل

درصد بوده است. همچنين در اين فصل نرخ  3/21نسبت به دوازده ماه مشابه قبل براي اين شاخص  6939تغييرات دوازده ماه منتهی به اسفند 

 درصد بوده است.  6/22صد و براي خانوارهاي روستايیرد 1/21تورم براي خانوارهاي شهري 

 درصد بوده است. 9/22و  2/92 به ترتيب« کاالهاي غيرخوراکی و خدمات»و « ها و دخانياتها، آشاميدنیخوراکی»هاي نرخ تورم گروه 

   درصد تغييرات دوازده ماه منتهی به اسفند که طوريبهدهد را نشان می 2/962( رقم 6930شاخص کل قيمت توليدکننده )بر مبناي سال

االترين نرخ درصد ب 1/19درصد بوده است. در اين فصل گروه اصلی صنعت با  1/99نسبت به دوازده ماه مشابه قبل براي اين شاخص  6939

 تورم را داشته است.

  هزار ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال  601199متوسط قيمت فروش يک مترمربع زيربناي مسکونی در شهر تهران در اين فصل

رمربع زيربناي عالوه سه درصد وديعه پرداختی براي اجاره يک متدرصد رشد داشته است. همچنين متوسط مبلغ اجاره ماهانه به 9/26قبل 

 درصد رشد داشته است.  9/26ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل  999019مسکونی در شهر تهران 
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 (2931=200های اصلي و مناطق جغرافيایي )قيمت کاالها و خدمات مصرفي به تفكيک گروه شاخص -2-4

 دوره

 روستایي شهری کل کشور

 کل
ها، خوراکي

ها آشاميدني

 و دخانيات

کاالهای 

غيرخوراکي 

 و خدمات

 کل

ها، خوراکي

ها آشاميدني

 و دخانيات

کاالهای 

غيرخوراکي 

 و خدمات

 کل

ها، خوراکي

ها آشاميدني

 و دخانيات

کاالهای 

غيرخوراکي 

 و خدمات

6939……..……………………          

6931……..……………………          

6931……..……………………          

          ….……………..…… .31زمستان 

          ………………….………31بهار 

          …………….…………31 تابستان

          ……………….………31پاييز 

          ………………………31زمستان 

  2/620        …………………..………39بهار 

 2/626 2/699 6/622 3/629 1/693 2/629 9/629 6/693 3/629 …………………… ..39تابستان 

         3/699 ………………………39پاييز 

 8/247 9/288 3/219 0/247 3/232 1/218 2/247 2/232 2/213 ……………………37زمستان 

 ها.مرکز آمار ايران، دفتر شاخص قيمت -مأخذ
 

 )درصد(             های اصلي و مناطق جغرافيایي )نرخ تورم(درصد تغييرات شاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفي به تفكيک گروه -1-4

 دوره

 روستایي شهری کل کشور

 کل
ها، خوراکي

ها آشاميدني

دخانياتو   

کاالهای 

غيرخوراکي 

 و خدمات

 کل

ها، خوراکي

ها آشاميدني

 و دخانيات

کاالهای 

غيرخوراکي 

 و خدمات

 کل

ها، خوراکي

ها آشاميدني

 و دخانيات

کاالهای 

غيرخوراکي 

 و خدمات

6939……..……………………          

6931……..……………………          

6931……..……………………         

         ….……………..…… .31زمستان 

         ………………….………31بهار 

         …………….…………31 تابستان

         ……………….………31پاييز 

         ………………………31زمستان 

         …………………..………39بهار 

         …………………… ..39تابستان 

         ………………………39پاييز 

         ……………………37زمستان 

 ها.مرکز آمار ايران، دفتر شاخص قيمت -مأخذ
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 (2931=200)های اصلي ای خانوار و گروههای هزینهقيمت کاالها و خدمات مصرفي به تفكيک دهک شاخص -9-4

 دوره

 دهک پنجم دهک چهارم دهک سوم دهک دوم دهک اول

 کل

خوراکي ها، 

آشاميدني 

ها  و 

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي  و 

 خدمات

 کل

خوراکي 

ها، 

آشاميدني 

ها و 

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي و 

 خدمات

 کل

خوراکي 

ها، 

آشاميدني 

ها و 

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي و 

 خدمات

 کل

خوراکي 

ها، 

آشاميدني 

ها و 

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي و 

 خدمات

 کل

خوراکي ها، 

آشاميدني 

ها و 

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي و 

 خدمات

6939………… 

6931………… 

6931………… 

… .31زمستان 

 ….………31بهار 

 ….…31 تابستان

 …….…31پاييز 

 ………31زمستان 

 ……..…39بهار 

 …… ..39تابستان 

 ………39پاييز 

 ……37زمستان 

 

 دوره

 دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتم دهک ششم

 کل

خوراکي ها، 

آشاميدني ها 

 و دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي و 

 خدمات

 کل

 

 

  خوراکي ها، 

آشاميدني ها 

 و دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي 

و 

 خدمات

 کل

خوراکي 

ها، 

آشاميدني 

ها و 

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي 

و 

 خدمات

 کل

خوراکي 

ها، 

آشاميدني 

ها و 

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي 

و 

 خدمات

 کل

خوراکي ها، 

آشاميدني 

ها و 

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي و 

 خدمات

6939…………                

6931…………                

6931…………                

 …               .31زمستان 

                ….………31بهار 

                ….…31 تابستان

                …….…31پاييز 

                ………31زمستان 

                ……..…39بهار 

                …… ..39تابستان 

                ………39پاييز 

                ……37زمستان 

 ها.مرکز آمار ايران، دفتر شاخص قيمت -مأخذ
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 های اصلي )نرخ تورم(ای خانوار و گروههای هزینهقيمت کاالها و خدمات مصرفي به تفكيک دهک درصد تغييرات شاخص -4-4  

 دوره

 دهک پنجم دهک چهارم دهک سوم دهک دوم دهک اول

 کل

خوراکي ها، 

آشاميدني 

و  ها 

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي و 

 خدمات

 کل

خوراکي 

ها، 

آشاميدني 

 و ها 

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي 

و 

 خدمات

 کل

خوراکي 

ها، 

آشاميدني 

و   ها

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي 

و 

 خدمات

 کل

خوراکي 

ها، 

آشاميدني 

و  ها 

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي 

و 

 خدمات

 کل

خوراکي 

ها، 

آشاميدني 

و   ها

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي 

و 

 خدمات

6939…………                

6931…………                

6931…………                

 …               .31زمستان 

                ….………31بهار 

                ….…31 تابستان

                …….…31پاييز 

                ………31زمستان 

                ……..…39بهار 

                …… ..39تابستان 

                ………39پاييز 

                ……37زمستان 

 

 دوره

 دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتم دهک ششم

 کل

خوراکي 

ها، 

آشاميدني 

ها و 

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي 

و 

 خدمات

 کل

خوراکي 

ها، 

آشاميدني 

ها و 

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي 

 و خدمات

 کل

خوراکي ها، 

آشاميدني 

ها و 

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي 

 و خدمات

 کل

خوراکي ها، 

آشاميدني 

ها و 

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي 

 و خدمات

 کل

خوراکي 

ها، 

آشاميدن

ی ها و 

 دخانيات

کاالهای 

غير 

خوراکي 

 و خدمات

6939…………                

6931…………                

6931…………                

 …               .31زمستان 

                ….………31بهار 

                ….…31 تابستان

                …….…31پاييز 

 ………31زمستان 

 ……..…39بهار 

 …… ..39 تابستان

 ………39پاييز 

 ……37زمستان 

 ها.مرکز آمار ايران، دفتر شاخص قيمت -مأخذ
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 درصد تغييرات شاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفي )نرخ تورم( به تفكيک مناطق جغرافيایي -4-2نمودار 

 
 4-1مبنا: جدول 

 

 های اصليگروهدرصد تغييرات شاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفي کل کشور )نرخ تورم( به تفكيک  -4-1نمودار                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 4-1مبنا: جدول 

 

 37ای خانوار: زمستان های هزینهدرصد تغييرات شاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفي کل کشور )نرخ تورم(  به تفكيک دهک -4-9نمودار 

 

 4-4مبنا: جدول 
 

 















   زمستان   بهار تابستان پایيز  زمستان   بهار تابستان پایيز  زمستان  

  

کل کشور   شهري روستايی

درصد

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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

درصد













   زمستان   بهار تابستان پایيز  زمستان   بهار تابستان پایيز  زمستان  

  

کل  خوراکی ها، آشاميدنی ها و دخانيات کاالهاي غير خوراکی و خدمات

درصد
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 (2930=200های اصلي و اختصاصي )شاخص قيمت توليدکننده برحسب گروه -1-4

 برق صنعت معدن کشاورزی شاخص کل دوره

6939…………      

6931…………      

6931…………      

 …     .31زمستان 

      ….………31بهار 

      ….…31 تابستان

      …….…31پاييز 

      ………31زمستان 

 ……..…39بهار 

 …… ..39تابستان 

 ………39پاييز 

 ……37زمستان 

 

 دوره

 خدمات

 کل 

تعمير وسایل نقليه 

موتوری، 

موتورسيكلت و 

کاالهای شخصي و 

 خانگي

هتل و 

 رستوران

ونقل، حمل

انبارداری و 

 ارتباطات

هگریواسطه

ای مالي 

 )بيمه(

مستغالت، اجاره 

های و فعاليت

 وکارکسب
 آموزش

 بهداشت و

مددکاری 

 اجتماعي

فعاليتهای  سایر

خدمات عمومي، 

 اجتماعي و شخصي

6939…………  

6931…………  

6931…………  

…  .31زمستان 

 ….………31بهار 

 ….…31 تابستان

 …….…31پاييز 

 ………31زمستان 

 ……..…39بهار 

 …… ..39تابستان 

 ………39پاييز 

 ……37زمستان 

 ها.مرکز آمار ايران، دفتر شاخص قيمت -مأخذ
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 )درصد(                                                            های اصلي و اختصاصي )نرخ تورم( درصد تغييرات شاخص قيمت توليدکننده برحسب گروه -1-4

 برق صنعت معدن کشاورزی شاخص کل دوره

6939…….……… 

6931……..……… 

6931……..……… 

… .31زمستان 

 ….…………31بهار 

 ……….…31 تابستان

 ………….…31پاييز 

 …….……31زمستان 

 …………..…39بهار 

 …..…… ..39تابستان 

 ……………39پاييز 

 …..……37زمستان 

 

 دوره

 خدمات

 کل 

تعمير وسایل 

نقليه موتوری، 

موتورسيكلت و 

کاالهای شخصي 

 و خانگي

هتل و 

 رستوران

ونقل، حمل

انبارداری و 

 ارتباطات

های گریواسطه

 مالي )بيمه(

مستغالت،اجاره و 

های فعاليت

 وکارکسب
 آموزش

بهداشت 

 و

مددکاری 

 اجتماعي

های فعاليت سایر

خدمات عمومي، 

اجتماعي و 

 شخصي

6939…….……… 

6931……..……… 

6931……..……… 

… .31زمستان 

 ….…………31بهار 

 ……….…31 تابستان

 ………….…31پاييز 

 …….……31زمستان 

 …………..…39بهار 

 …..…… ..39تابستان 

 ……………39پاييز 

 …..……37زمستان 

 ها.مرکز آمار ايران، دفتر شاخص قيمت -مأخذ
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 های اصلي درصد تغييرات شاخص قيمت توليدکننده برحسب گروه -4-4نمودار 

 
 4-1مبنا: جدول 

 

 

 درصد تغييرات شاخص قيمت توليدکننده و شاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفي کل کشور  -4-1نمودار 
 

 
 4-1و  4-1مبنا: جدول 

 
 

 





















   زمستان    بهار  تابستان  پایيز   زمستان    بهار تابستان  پایيز   زمستان   

  

شاخص کل کشاورزي معدن صنعت برق خدمات

درصد













   زمستان    بهار  تابستان   پایيز   زمستان    بهار تابستان   پایيز   زمستان   

 

توليد کننده  کاالها و خدمات مصرفی 

درصد
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 )ریال(                               متوسط قيمت اقالم خوراکي منتخب در مناطق شهری کل کشور                                                                           -7-4         

 شرح
برنج ایراني 

کیدرجه

برنج 

خارجي 

کیدرجه

گوشت 

گوسفند

گوشت گاو 

 و گوساله

مرغ 

ماشيني

شير 

پاستوریزه

ماست 

پاستوریزه

پنير 

ایراني 

پاستوریزه

 مرغتخم

ماشيني

 هزیپاستورکره 

)کره حيواني(

روغن 

مایع
 موز

 واحد مبادله
 يک

 کيلوگرم

يک 

 کيلوگرم

 يک

 کيلوگرم

 يک

 کيلوگرم

يک 

 کيلوگرم

 يک

 ليتر

يک 

 کيلوگرم

100 

 گرم

 يک

 کيلوگرم

600 

 گرم

300 

 گرم

 يک

 کيلوگرم

6939…….……             

6931……..……             

6931……..……             

 …            .31زمستان 

             ….………31بهار 

             …….…31 تابستان

             ……….…31پاييز 

             …….…31زمستان 

             ………..…39بهار 

             …..… ..39تابستان 

             …………39پاييز 

             …..…37زمستان 

 

 شرح
سيب درختي 

زرد

پرتقال 

محصول 

 داخل

 خيار
گوجه 

 فرنگي

سيب 

 زميني
 شكر قند عدس لوبيا چيتي پياز

رب گوجه 

 فرنگي

چای خارجي 

 ایبسته

 واحد مبادله
 يک

 کيلوگرم

يک 

 کيلوگرم

يک 

 کيلوگرم

 يک

 کيلوگرم

يک 

 کيلوگرم

 يک

 کيلوگرم

 يک

 کيلوگرم

يک 

 کيلوگرم

 يک

 کيلوگرم

 يک

 کيلوگرم

 يک

 کيلوگرم

100 

 گرم

6939…….……             

6931……..……             

6931……..……             

 …            .31زمستان 

             ….………31بهار 

             …….…31 تابستان

             …….…31پاييز 

             ………31زمستان 

             ……..…39بهار 

             …..… ..39تابستان 

             …………39پاييز 

             …..…37زمستان 

 ها.مأخذ: مرکز آمار ايران، دفتر شاخص قيمت
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 رصد(درصد تغييرات متوسط قيمت اقالم خوراکي منتخب در مناطق شهری کل کشور نسبت به دوره قبل                                          )د -8-4          

 شرح

برنج 

ایراني 

کیدرجه

برنج 

خارجي 

کیدرجه

گوشت 

گوسفند

گوشت 

گاو و 

 گوساله

مرغ 

ماشيني

شير 

پاستوریزه

ماست 

پاستوریزه

پنير ایراني 

پاستوریزه

 مرغتخم

ماشيني

کره 

 هزیپاستور

)کره 

حيواني(

روغن 

مایع
 موز

6939…….……             

6931……..……             

6931……..……             

 …            .31زمستان 

             ….………31بهار 

  …….…31 تابستان

  ……….…31پاييز 

  …….…31زمستان 

  ………..…39بهار 

  …..… ..39تابستان 

  …………39پاييز 

 …..…37زمستان 

 

 شرح
سيب درختي 

زرد

پرتقال 

محصول 

 داخل

 خيار
گوجه 

 فرنگي
 پياز سيب زميني

لوبيا 

 چيتي
 شكر قند عدس

رب 

گوجه 

 فرنگي

چای خارجي 

 ایبسته

6939…….……     

6931……..……     

6931……..……     

…     .31زمستان 

 ….………31بهار 

 …….…31 تابستان

 ……….…31پاييز 

 …….…31زمستان 

 ………..…39بهار 

 …..… ..39تابستان 

 …………39پاييز 

             …..…37زمستان 

 ها.مرکز آمار ايران، دفتر شاخص قيمت -مأخذ
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 متوسط قيمت و اجاره ماهانه مسكن در شهر تهران  -3-4

 دوره

قيمت فروش یک مترمربع زمين یا زمين ساختمان 

 مسكوني کلنگي

قيمت فروش یک مترمربع زیربنای 

 مسكوني

 یبراي پرداخت عهیود درصد سه عالوهبه ماهانه اجاره مبلغ

 يمسكونی ربنایز مترمربع کی اجاره

 متوسط قيمت 

 )هزار ریال(

درصد تغيير نسبت به 

 دوره  مشابه سال قبل

 متوسط قيمت 

 )هزار ریال(

درصد تغيير نسبت 

به دوره  مشابه سال 

 قبل

 متوسط قيمت 

 )ریال(

درصد تغيير نسبت به دوره  

 مشابه سال قبل

6939…….…… 

6931……..…… 

6931……..……     

…  .31زمستان 

 ….………31بهار 

 …….…31 تابستان

  ……….…31پاييز 

 …….…31زمستان 

 ………..…39بهار 

201919/19910691/139969122/90 …..… ..39تابستان 

 6001931/30 39320 2/29 991912 2/90 …………39پاييز 

 7/12 949017 7/82 201177 8/241 241411 …..…37زمستان 

 مرکز آمار ايران، دفتر صنعت، معدن و زيربنايی. -مأخذ

 

و متوسط  )نرخ تورم نقاط شهری( کشور  نقاط شهری يمصرف کاالها و خدمات  درصد تغييرات شاخص قيمت -4-1نمودار 

 قيمت فروش و اجاره ماهانه مسكن در شهر تهران

  
4-3و  4-1مبنا: جدول 





















   زمستان   بهار تابستان پایيز  زمستان   بهار تابستان  پایيز  زمستان  

  

هراندرصد تغييرات متوسط قيمت فروش يک متر مربع زيربناي مسکونی در شهر ت

درصد تغييرات اجاره ماهانه مسکن در شهر تهران

درصد تغييرات شاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفی نقاط شهري کشور 

درصد



 

 
 

 

 
 

 

5 
 ارنژی  

 تعاریف و مفاهيم

مک، فلزات آب، ن اي تا سياه به همراه مواد غيرنفتی مانند گوگرد،ها با دامنه تقطير بسيار گسترده به رنگ قهوهمخلوطی از انواع هيدروکربن :نفت خام

 شود.سنگين و غيره که در اعماق زمين يا دريا به حالت مايع يافت می

 شود.کردن مايعات و ميعانات گازي( به گاز سبک تبديل می گاز غنی )طبيعی( است که پس از طی مراحل جداسازي )جدا :گاز سبک

مايعات هيدروکربنی جداشده از گاز طبيعی که درنتيجه تغييرات فشار و دما در گاز توليدي از ميادين گازي پس از انتقال به  ميعانات گازی:

 شود.جداکنندگان سطحی، حاصل می

 اسـت. گوناگون براي مصارف مختلف مشترکان بهشده فروخته بـرق نرژياز مقدار ا عبارت :برق انرژی یا مصرف فروش

مصرفـی است که در آن از انــرژي بـرق براي بـه کـار انــداختــن وسايل و تجهيزات متعارف برق و همچنين  :خانگي انرژی بــرق مصــرف

 شود.روشنايی در واحد مسکونی استفاده می

 شود.هاي معدنی و صنعتی استفاده میهـاي داراي فعاليتمصرفی است که در آن از انرژي برق براي انجـام کار در کارگاه: قصنعتي انرژی بر مصرف

 شود.مصرفی است که از انرژي برق براي خدمات عمومی استفاده می انرژی برق: عمومي مصرف

االرضی يا پمپاژ مجدد آب براي توليد هاي سطحی يا تحتراي پمپاژ آبمصرفی است که در آن از نيروي برق بانرژی برق:  کشاورزی مصرف
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 شود. هاي کشاورزي استفاده میمحصوالت کشاورزي يا انجام کار در فعاليت

 است. هاي نيروي برق و تجهيزات وابسته: نيروگاه، عبارت از محل استقرار مولدنيروگاه

هاي جـامد و گـاز براي تـوليد بخـار و مصـرف آن در تـوربيــن مـايـع، هـايسوخت انرژي حرارتی از در آن که است نيروگاهی: نيروگاه بخاری

 شـود.بخـار، بـراي تـوليـد بـرق استفـاده می

جهت مصرف در  هاشده در پشت سدها يا انرژي جريانی آب رودخانهنيروگاهی است که در آن از انرژي پتانسيل آب انباشته: ـ آبي برق نيروگاه

 شود.توربين آبی براي توليد برق استفاده می

از حرارت موجود در گازهاي خروجی  هاي گازي،نيروگاهی است که در آن عالوه بر انرژي الکتريکی توليدشده در توربينترکيبي:  چرخه نيروگاه 

و بخار توليدي در يک دستگاه توربو ژنراتور بخاري، توليد انرژي برق شده هاي گازي براي توليد بخار در يک ديگ بخار بازياب استفادهاز توربين

 کند.می

ود. شمايع و گاز به انرژي برق برگردانده می هاي جامد،شيميايی موجود در سوخت در آن انرژي که است نيروگاهی (:)گرمایشي حرارتي نيروگاه 

 شوند.و ديزلی شامل اين تعريف می ترکيبی چرخه اي، بخاري، گازي،هاي هستهنيروگاه

اندازي موتور ديزلی استفاده کرده و انرژي مکانيکی حاصله توسط ژنـراتـور نيروگاهی است که در آن از سوخت نفت گاز براي راه نيروگاه دیزلي:

 شود.کوپله شده با آن به انـرژي الکتـريکـی تبديل می

ز انرژي حرارتی سوخت فسيلی گاز و مايع براي توليد گاز داغ )دود( و مصرف آن در توربين گاز براي توليد نيروگاهی است که در آن ا :گازی نيروگاه 

 شود.استفاده میبرق، 

 

 گزیده اطالعات 

  ميليون بشکه در روز بوده است که نسبت به فصل قبل آن به  3/6و  2/9ميزان توليد و صادرات نفت خام به ترتيب   6939در فصل تابستان

ميليون بشکه در روز بوده است که نسبت  9/6ها درصد کاهش داشته است. در اين فصل ميزان نفت خام تحويلی به پااليشگاه 2/69و  9/0ترتيب 

 درصد افزايش داشته است. 9/6به فصل قبل آن 

  هزار فقره بوده است. در اين  1993هزار فقره و در نقاط روستايی  61129تعداد کل انشعاب آب شرب در نقاط شهري  6939در فصل زمستان

درصد رشد داشته است. از کل آب شرب  1/1ميليون متر مکعب بوده است که نسبت به فصل قبل  6992فصل حجم کل آب شرب فروش رفته 

 درصد در بخش غيرخانگی مصرف شده است. 0/29درصد در بخش خانگی و  0/91فروش رفته در کشور 

  درصد(  90ميليون کيلووات ساعت ) 62200ميليون کيلو وات ساعت برق در کشور توليد شده است که  16120ميزان  6939در فصل زمستان

ميليون کيلو وات ساعت  3911هاي گازي و چرخه ترکيبی و درصد( در نيروگاه 19ميليون کيلو وات ساعت ) 99019هاي بخاري، در نيروگاه

 تمی توليد شده است. هاي آبی، ديزلی، بادي و ادرصد( در نيروگاه 61)

  بخش خانگی،  دردرصد  6/96ميليون کيلو وات ساعت برق در داخل کشور فروش رفته است که از اين ميزان  19926، 6939در فصل زمستان

درصد  6/1درصد در بخش روشنايی معابر و  9/2درصد در بخش عمومی،  2/2درصد در بخش کشاورزي،  1/69درصد در بخش صنعت،  1/99

 به ساير مصارف اختصاص يافته است. ديگر 
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 ها                                                        )هزار بشكه در روز(مقدار توليد و صادرات نفت خام و نفت خام تحویلي به پاالیشگاه -2-1          

 هانفت خام تحویلي به پاالیشگاه صادرات نفت خام توليد نفت خام دوره

6939 ..............................................................................................     

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

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

     .................................................................................... 31زمستان 

     ............................................................................................ 31بهار 

     .................................................................................... 31تابستان 

     .......................................................................................... 31پاييز 

     .................................................................................... 31زمستان 

     ........................................................................................... 39بهار 

     .................................................................................... 39تابستان 

     .......................................................................................... 39پاييز 

     ................................................................ 37زمستان 

 وزارت نفت. -مأخذ             

 

 )درصد(                ها نسبت به دوره قبل               تغييرات مقدار توليد و صادرات نفت خام و نفت خام تحویلي به پاالیشگاه -1-1            

 هاخام تحویلي به پاالیشگاه نفت صادرات نفت خام توليد نفت خام دوره

6939 ..................................................................................................     

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

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

     ........................................................................................ 31زمستان 

     ................................................................................................ 31بهار 

     ......................................................................................... 31تابستان 

     .............................................................................................. 31پاييز 

     .........................................................................................31زمستان 

     ................................................................................................ 39بهار 

     .........................................................................................39تابستان 

     .............................................................................................. 39پاييز 

     ................................................................ 37زمستان 

 .وزارت نفت -مأخذ             

 مقدار توليد و صادرات نفت خام -1-2نمودار 

 

 1-2مبنا: جدول 








   تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان

 
توليد نفت خام صادرات نفت خام

بشكه در روزهزار
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 )ميليون مترمكعب در روز(                                                                           و صادرات گاز طبيعي           داخلي مقدار توليد، مصرف -9-1         

 توليد گاز سبک دوره
 مصرف داخلي

 صادرات
 خانگي

 و تجاری

 عمومي
 پتروشيمي کشاورزی

صنعت و 

 نيروگاه
 ونقلحمل

6939 .....................................................          

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

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

          ........................................... 31زمستان 

          ................................................... 31بهار 

          ............................................ 31تابستان 

          ................................................. 31پاييز 

          ............................................31زمستان 

          ................................................ * 39بهار 

          ........................................ * 39تابستان 

          ..............................................* 39پاييز 

          .............................. * 37زمستان 

 وزارت نفت. -مأخذ         
 

 )درصد(                             و صادرات گاز طبيعي نسبت به دوره مشابه سال قبل                      داخلي تغييرات مقدار توليد، مصرف  -4-1         

 دوره
توليد گاز 

 سبک

 مصرف داخلي

 صادرات
 خانگي

 و تجاری

 عمومي
 پتروشيمي کشاورزی

صنعت و 

 نيروگاه
 ونقلحمل

6939 ......................................................          

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

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

          ............................................ 31زمستان 

          .................................................... 31بهار 

          ............................................. 31تابستان 

          .................................................. 31پاييز 

          ............................................ 31زمستان 

          ................................................. * 39بهار 

          ......................................... * 39تابستان 

          .............................................. * 39پاييز 

          .............................. * 37زمستان 

 وزارت نفت. -مأخذ          
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 تعداد انشعاب و مـقـدار فـروش آب شرب به تفكيک نوع مصرف و مناطق جغرافيایي  -1-1   

 دوره
 انشعاب آب شرب )هزارفقره(

 آب شرب )ميليون مترمكعب(فروش 

 روستایي شهری کل

 غير خانگي خانگي غير خانگي خانگي غير خانگي خانگي روستایي شهری

6939 ............................................          

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

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

          .................................. 31زمستان 

          .......................................... 31بهار 

          ................................... 31تابستان 

          ........................................ 31پاييز 

          .................................. 31زمستان 

          ....................................... * 39بهار 

          ............................... * 39تابستان 

          .................................... * 39پاييز 

 .......................* 37زمستان 

 وزارت نيرو، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور.  -مأخذ
 
 

          تغييرات تعداد انشعاب و مـقـدار فـروش آب شرب به تفكيک نوع مصرف و مناطق جغرافيایي نسبت به دوره قبل       )درصد( -1-1      

 دوره
 انشعاب آب شرب 

 انشعاب آب شرب )فقره(
 روستایي شهری کل

 غير خانگي خانگي غير خانگي خانگي غير خانگي خانگي روستایي شهری

6939 .............................................         

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

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

         ................................... 31زمستان 

        .......................................... 31بهار 

        ................................... 31تابستان 

        ......................................... 31پاييز 

        ................................... 31زمستان 

        ....................................... * 39بهار 

        ............................... * 39تابستان 

        ..................................... * 39پاييز 

       .......................* 37زمستان 

 وزارت نيرو، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور.  -مأخذ
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 )ميليون کيلووات ساعت(                     های کشور به تفكيک نوع نيروگاه                                     مقدار توليد برق در نيروگاه -7-1           

 جمع دوره  
 توليد برق برحسب نيروگاه توليد برق برحسب نوع موسسه

 آبي، دیزلي، بادی و اتمي گازی و چرخه ترکيبي بخاری سایر مؤسسات وزارت نيرو  

6939 ..................................................  

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

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

  ........................................ 31زمستان 

  ............................................... 31بهار 

  ........................................ 31تابستان 

  .............................................. 31پاييز 

  ........................................ 31زمستان 

  .............................................. 39بهار  

  ...................................... 39تابستان  

  .............................................. 39پاييز 

  ............................. 37زمستان 

 وزارت نيرو، شرکت مادر تخصصی توانير. -مأخذ           
 
 
 

 )درصد(                           های کشور به تفكيک نوع نيروگاه نسبت به دوره مشابه سال  قبل            تغييرات مقدار توليد برق در نيروگاه -8-1            

 جمع دوره 
 توليد برق برحسب نيروگاه توليد برق برحسب نوع موسسه

 آبي، دیزلي، بادی و اتمي گازی و چرخه ترکيبي بخاری سایر مؤسسات وزارت نيرو  

6939 .......................................................       

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

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

       ............................................. 31زمستان 

       .................................................... 31بهار 

       ............................................. 31 تابستان

       ................................................... 31پاييز 

       ............................................. 31زمستان 

       .................................................... 39بهار 

       ........................................... 39تابستان  

       .................................................. 39پاييز 

       .... .............................. 37زمستان 

 وزارت نيرو، شرکت مادر تخصصی توانير. -مأخذ          
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 )ميليون کيلووات ساعت(                                               ، صادرات و واردات برق                                         داخلي مقدار فروش -3-1          

  دوره
 فروش داخلي برق 

 واردات صادرات
 صنعتي کشاورزی عمومي خانگي کل

روشنایي 

 معابر
سایر 

 مصارف

6939 ......................................................           

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

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

           ............................................ 31زمستان 

           ................................................... 31بهار 

           ............................................ 31تابستان 

           .................................................. 31پاييز 

           ............................................ 31زمستان 

           ................................................... 39بهار 

           .......................................... 39تابستان  

           ..................................................39پاييز 

          ... ............................. 37زمستان 

 وزارت نيرو، شرکت مادر تخصصی توانير. -مأخذ         
 
 

 )درصد(                                                                               ، صادرات و واردات برق نسبت به دوره مشابه سال قبل                      داخلي تغييرات مقدار فروش -20-1        

  دوره
 فروش داخلي برق 

 واردات صادرات
 سایر مصارف روشنایي معابر صنعتي کشاورزی عمومي خانگي کل

6939 ......................................................          

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

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

          ............................................ 31زمستان 

          ................................................... 31بهار 

          ............................................ 31تابستان 

          .................................................. 31پاييز 

          ............................................ 31زمستان 

          ..................................................39بهار  

          .......................................... 39تابستان  

          ................................................. 39پاييز 

          ... ............................. 37زمستان 

 وزارت نيرو، شرکت مادر تخصصی توانير. -مأخذ        
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 مقدار توليد و مصرف داخلي گاز طبيعي -1-1نمودار 

 
 1-9 جدول :مبنا

 
 

 2937: زمستان  مقدار فروش داخلي برق -1-9نمودار 

 
 1-3 جدول :مبنا

خانگي

92%

عمومي

3%

کشاورزی

29%

صنعتي

98%

روشنایي معابر

9%

سایر مصارف

1%



 

 
 

 

 

 

 

6 
 ساختمان و مسکن

 

 تعاریف و مفاهيم

، است شدههساخت اقتصادي و يـا فعـاليـت سکـونت و بـراي بـوده مسقف از آن يـا قسمتـی تمـام که است و مستقل محصور، ثابت فضايی: ساختمان

 باشد. مترمربع 9 حداقل آن مسقف قسمت زيربناي مساحت کهشرط آنبه

 شود.ها يا ساير مراجع ذيصالح صادر میجواز ساخت ساختمان است که از طرف شهرداري پروانه ساختماني:

 شود.ساختمانی است که جهت ساخت و ايجاد بناي جديد صادر میپروانه  پروانه احداث بنا:

 شود.پروانه ساختمانی است که جهت افزايش سطح يا حجم بناي موجود صادر می پروانه افزایش بنا:

ر است که يک اي محصو: مکانی است که در زمان سرشماري يک يا چند خانوار در آن سکونت دارد. منظور از مکان، فضا يا محوطهواحد مسكوني

 پله مشترك و ...( دارد.يا چند ورودي به معبر عام )کوچه، خيابان، بازار، ميدان و...( يا به معبر اختصاصی )راهروي مشترك، راه

کونی مس هايهاي ساختمانی تيپ غالب ساختمانشامل کليه مصالح ساختمانی و نيروي انسانی بکار رفته در فعاليت های( ساختماني:اقالم )نهاده

 است.

منظور قيمت به تعادل رسيده فروش است و معادل مبلغی است که کارگاه يا توليدکننده مصالح ساختمانی در  های ساختماني:قيمت اقالم نهاده

 .شده در طول زمان آماري در مقابل فروش واحد معينی از اقالم دريافت کرده استآخرين معامله انجام
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  گزیده اطالعات

 فقره بوده است که نسبت به فصل مشابه  93119هاي کشور برابر هاي ساختمانی صادرشده توسط شهرداريتعداد پروانه 6939 در فصل زمستان

 درصد مربوط به افزايش بنا بوده است.  1/1درصد مربوط به احداث ساختمان و  1/39درصد رشد داشته است. از اين تعداد پروانه  1/20سال قبل 

 ماهه  62رسيده است که نسبت به شاخص  9/911به رقم  6930هاي مسکونی شهر تهران بر مبناي سال پايه ساختمان هايشاخص قيمت نهاده

 درصد رشد داشته است.  2/99)نرخ تورم(  6939منتهی به اسفند 

  ه است ، از اين ميزان هزار ميليارد ريال بود 266هاي جديد در مناطق شهري گذاري بخش خصوصی در ساختمانسرمايه 6939در فصل بهار

شده هاي تکميلدرصد به ساختمان 2/63تمام و هاي نيمهدرصد به ساختمان 0/19شده،هاي شروعدرصد به ساختمان 2/21گذاري سرمايه

 اختصاص يافته است. 
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 ()فقره                  های ساختماني صادرشده در نقاط شهری کشور برحسب نوع پروانه و بخش متقاضي             تعداد پروانه -2-1        

 کل دوره

 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان

 دولتي تعاوني خصوصي جمع دولتي تعاوني خصوصي جمع

6939 .........................................................  

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

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

  ............................................... 31زمستان 

  ....................................................... 31بهار 

  ................................................31تابستان 

  ..................................................... 31پاييز 

  ............................................... 31زمستان 

  ....................................................... 39بهار 

  ............................................... 39تابستان 

  ................................................. *39 پاييز 

  ................................. *37زمستان  

 مرکز آمار ايران، دفتر صنعت، معدن و زيربنايی. -مأخذ            
 

 )درصد(       های ساختماني صادرشده در نقاط شهری کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل              تغييرات تعداد پروانه -1-1         

 کل دوره

 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان 

 دولتي  تعاوني خصوصي  جمع دولتي  تعاوني خصوصي  جمع

6939 ...............................................................          

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

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

          ..................................................... 31زمستان 

          .............................................................31بهار 

          ..................................................... 31تابستان 

          ........................................................... 31پاييز 

          ..................................................... 31زمستان 

          ............................................................ 39بهار 

          ..................................................... 39تابستان 

          ....................................................... *39پاييز  

          . ................................ *37زمستان  

 مرکز آمار ايران، دفتر صنعت، معدن و زيربنايی. -مأخذ             

 
 



 7931گزارش فصلی اقتصاد ایران: زمستان                                                                                                   ساختمان و مسکن   
 

10 

 

 )هزار مترمربع(                 های ساختماني برحسب نوع پروانه و بخش متقاضي               شده در پروانهتعيينمساحت زیربنای  -9-1             

 کل دوره

 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان 

 دولتي  تعاوني خصوصي  جمع  دولتي  تعاوني خصوصي  جمع

6939 ...........................................................  

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

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

  ................................................. 31زمستان 

  ......................................................... 31بهار 

  ................................................. 31تابستان 

  ....................................................... 31پاييز 

  ................................................. 31زمستان 

  .........................................................39بهار 

  ................................................. 39تابستان 

  ................................................... *39پاييز  

  ................................ *37زمستان  

 مرکز آمار ايران، دفتر صنعت، معدن و زيربنايی. -مأخذ                

 

 

 (درصد)     قبل سال مشابه دوره به نسبت متقاضي بخش و پروانه نوع برحسب ساختماني هایشده در پروانهتغييرات مساحت زیربنای تعيين -4-1           

 کل دوره

 بنا افزایش پروانه  ساختمان احداث پروانه

 دولتي  تعاوني خصوصي  جمع  دولتي  تعاوني خصوصي  جمع

6939 .............................................................       

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

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

       ................................................... 31زمستان 

       .......................................................... 31بهار 

       ................................................... 31تابستان 

       ......................................................... 31پاييز 

       ................................................... 31زمستان 

       .......................................................... 39بهار 

       ................................................... 39تابستان 

       ..................................................... *39پاييز  

        ................................. *37زمستان  

 مرکز آمار ايران، دفتر صنعت، معدن و زيربنايی. -مأخذ                
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 )ميليارد ریال(                                مناطق شهری                                                های جدیدگذاری بخش خصوصي در ساختمانسرمایه -1-1

 شدهليتكم هایساختمان تماممهين هایساختمان شدهشروع هایساختمان  کل دوره

6939.........................................................      

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

6931(6) ....................................................      

      ...............................................31زمستان 

      ...................................................... 31بهار 

      ............................................... 31تابستان 

      ..................................................... 31پاييز 

      ............................................... 31زمستان 

      ...................................................... 39بهار 

      ............................................... 39تابستان 

      ................................................... 39پاييز  

     .................................*37زمستان  

تجديدنظر در شود. به دليل ( محاسبه می6931براساس سال پايه جديد ) 6931هاي جديد مناطق شهري از ابتداي سال گذاري بخش خصوصی در ساختمان( آمار سرمايه6
 باشد.  ( قابل مقايسه نمی6930هاي جديد با آمار محاسبه شده بر مبناي سال پايه قديم )هاي آماري، نتايج بررسیبلوك
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران. -مأخذ

 
 (درصد)                           قبل سال مشابه دوره به نسبت شهری مناطق های جدیدگذاری بخش خصوصي در ساختمانتغييرات سرمایه -1-1

 شدهتكميل هایساختمان تمامنيمه هایساختمان شدهشروع هایساختمان  کل دوره

6939 ...........................................................     

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

 6931(6)......................................................     

     ................................................. 31زمستان 

     ......................................................... 31بهار 

     ..................................................31تابستان 

     ....................................................... 31پاييز 

     ................................................. 31زمستان 

     ......................................................... 39بهار 

     ................................................. 39تابستان 

     ..................................................... 39پاييز  

     .................................*37زمستان  

 استفاده شده است. 6931از آمار بررسی جديد سال  6931به  6931هاي  در محاسبه درصد تغييرات دوره 6931( از سال 6
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران. -مأخذ
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 و تغييرات آن نسبت به دوره مشابه سال قبل  ني صادر شده در نقاط شهریهای ساختماتعداد پروانه -1-2ر نمودا

 
 1-1و  1-2جدول  مبنا:

 

 

 و تغييرات آن نسبت به دوره مشابه سال قبل در مناطق شهری  های جدیدگذاری بخش خصوصي در ساختمانسرمایه -1-1نمودار 

 

 
 1-1و  1-1 مبنا: جدول

 































   زمستان   بهار  تابستان  پایيز  زمستان   بهار  تابستان  پایيز  زمستان  

  

(  محور سمت چپ)تعداد پروانه ساختمانی صادر شده  (محور سمت راست)تغييرات تعداد پروانه ساختمانی صادر شده 

فقره درصد



































   بهار  تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان   بهار 

  

(  محور سمت چپ)سرمايه گذاري (  محور سمت راست) تغييرات سرمايه گذاري

ریال ميليارد درصد
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 (2930=200) های اصليهای مسكوني شهر تهران برحسب گروههای ساختمانشاخص قيمت نهاده -7-1        

 دوره
بخش کل 

 ساختمان
سيمان، بتن، 

 شن و ماسه
گچ و گچ 

 کاری
انواع بلوک، 

 سفال و آجر
موزایيک، کاشي 

 و سراميک
 سنگ

آالت، ميلگرد آهن

و پروفيل درب، 

 پنجره و نرده
 چوب

6939 .......................   

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

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

   ............. 31زمستان 

   ..................... 31بهار 

   .............. 31تابستان 

   ................... 31پاييز 

   ............. 31زمستان 

   ..................... 39بهار 

   ............. 39تابستان 

   ................... 39پاييز 

   ........ 37زمستان 

 

 دوره
ایزوگام، 

قيرگوني و 

 آسفالت

شيرآالت 

 بهداشتي
تأسيسات مكانيكي و 

 انواع عایق حرارتي
آالت درب یراق

 و پنجره
نقاشي 

 ساختمان
 خدمات شيشه تأسيسات برقي

6939 .......................  

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

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

  ............. 31زمستان 

  ..................... 31بهار 

  .............. 31تابستان 

  ................... 31پاييز 

  ..............31زمستان 

  ..................... 39بهار 

  ..............39تابستان 

  ................... 39پاييز 

  ........ 37زمستان 

 ها.مرکز آمار ايران، دفتر شاخص قيمت -مأخذ             
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 )درصد(                             های اصليهای مسكوني شهر تهران برحسب گروههای ساختمانشاخص قيمت نهادهدرصد تغييرات  -8-1      

 دوره
کل بخش 

 ساختمان

سيمان، 

بتن، شن و 

 ماسه

گچ و گچ 

 کاری
انواع بلوک، 

 سفال و آجر
موزایيک، کاشي 

 و سراميک
 سنگ

آالت، ميلگرد و آهن

 پروفيل درب، پنجره و نرده
 چوب

6939 .......................   

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

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

   ............. 31زمستان 

   ..................... 31بهار 

   .............. 31تابستان 

   ................... 31پاييز 

   ............. 31زمستان 

   ..................... 39بهار 

   ............. 39تابستان 

   ................... 39پاييز 

   ........ 37زمستان 

 

 دوره
ایزوگام، 

قيرگوني و 

 آسفالت

شيرآالت 

 بهداشتي
تأسيسات مكانيكي و 

 انواع عایق حرارتي
یراقآالت درب و 

 پنجره
نقاشي 

 ساختمان
 خدمات شيشه تأسيسات برقي

6939 .......................  

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

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

  ............. 31زمستان 

  .....................31بهار 

  ............. 31تابستان 

  ................... 31پاييز 

  ............. 31 زمستان

  .................... 39بهار 

  ............. 39تابستان 

  ................... 39پاييز 

  ........ 37زمستان 

 ها.مرکز آمار ايران، دفتر شاخص قيمت -مأخذ        
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 های منتخبهای مسكوني شهر تهران برحسب گروههای ساختماننهادهدرصد تغييرات شاخص قيمت  -1-9ار نمود          

 
 1-8مبنا: جدول 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

















   زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان  

 

کل بخش ساختمان سيمان، بتن، شن و ماسه سنگ آهن آالت، ميلگرد و پروفيل درب، پنجره و نرده خدمات

درصد



 

 
 

 

 1 
 وضع مالی دولت

 تعاریف و مفاهيم
راي انجام ها ببينی درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينهمالی تهيه و حاوي پيش سال برنامه مالی دولت که براي يک بودجه کل کشور:

 شود.هاي قانونی کشور میهدف ها وعملياتی است که منجر به نيل به سياست

هاي تملک دارايیو  (جارياي )هزينه و اعتبارات بينیپيش الزم مالی ، منابعساالنه برنامه اجراي ، برايدر آن که است ايبودجه: دولت عمومي بودجه

 شود.می ، تعييناجرايی هايدستگاه (عمرانیاي )سرمايه

هاي اي )جــاري( و تملـک دارايـیهزينهاز  اعم توسط دولت شدهانجام ايــههزينه از کـل  عبـارت: دولـت ـه عمـومـيبـودج هـایپرداختي

 .است مالی سال يک در مدت و اختصاصی یـعموم درآمدهاي لــاز مح ي )عمرانــی(اهيسرما

 که یاير وجوهـاعتبار و س تأمين ساير منابع و درآمد اختصاصی، درآمد عمومی وانـعن تحت وجوهتمامی : دولت عمومي بودجـه هایدریافتي

 دهد.می را تشکيل دولت عمومی بودجه هايدريافتی متمرکز شود، کل داريهـخزان ايـهد در حسابـباي ونـقان موجببه

اجباري و بالعوض اشخاص حقيقی و حقوقی به دولت که مطابق قانون و در جهت اعمال حاکميت و تأمين  يهاعبارت است از پرداخت :ماليات

 .رديگیمصارف عمومی صورت م

مستقيم يکی از منابع درآمد دولت که تحت عنوان ماليات و عوارض طبق قوانين وصول و با عناوين اصلی مستقيم و غير: درآمدهای مالياتي

 شود.بندي میطبقه
 را ندارد.  يگريانتقال به د تيو قابل شودیوضع م یقياشخاص حق يیکه بر درآمد و دارا یاتيمال: های مستقيمماليات
و قابليت انتقال به اشخاص ديگر را  شودیاست که بر توليد، واردات، مصرف و فروش کاالها و خدمات وضع م يیهااتيمال :های غيرمستقيمماليات

 دارند.
 . شودیمالياتی است که طبق قانون بر توليد، فروش و مصرف برخی از کاالها و خدمات وضع م: اال و خدماتماليات بر ک
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امل حقوق ورودي )حقوق پايه و سود بازرگانی( و کليه عوارضی است که بر اساس قوانين و مقررات از واردکنندگان کاال دريافت ش :ماليات بر واردات

 .گرددیم

درآمدهاي حاصل از مالکيت دولت، درآمدهاي حاصل از فروش کاالها و خدمات، درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات و  شامل: سایر درآمدها

 درآمدهاي متفرقه است.

 سال دارند. کياز  شيکه عمر ب يواحد اقتصاد کي يهايیدارا :ایهای سرمایهدارایي

 .شودیقانونی به خزانه واريز م يهانفتی که پس از کسر سهم يهارآوردهمنابع حاصل از فروش نفت و ف: های نفتيفروش نفت و فرآورده

 .شودیمنابع حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول دولت که به خزانه واريز م: ایهای سرمایهفروش سایر دارایي

 هاي قبل و عناوين مشابه در قانونز پرداختی سالمنابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی ا سایر منابع تأمين اعتبارات دولت:

 شود و ماهيت درآمد ندارد.بينی میکشور پيش بودجه کل

هاي اقتصادي و اجتماعی دولت هاي جاري دولت و همچنين هزينه نگهداشت سطح فعاليتاعتباراتی که براي تأمين هزينه ای:اعتبارات هزینه

 شود.بينی میپيش

 .شودمی بينیپيشعمرانی  هايطرح هايهزينه تأميناعتباراتی که براي  ای:های سرمایهدارایياعتبارات تملک 

عمده  يهاشده توسط دولت است. برخی از سرفصلهاي مالی شامل منابع مالی داخلی و خارجی جذبواگذاري دارايی :های ماليواگذاری دارایي

هاي دولتی، استفاده از ه اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی، وصولی از محل واگذاري شرکتاند از: فروش انواع اوراق اسالمی ازجملعبارت

 گردان خزانه، استفاده از تسهيالت خارجی.تنخواه

 شود.بينی میهاي عمرانی پيشهاي طرحاعتباري که براي تأمين هزينه عمراني(:) یاهای سرمایهتملک دارایي

انتشار  نهيخصوص درزمهاي قبل بهدر دوره جادشدهيهاي مالی اهاي مالی عموماً شامل بازپرداخت واگذاريک دارايیتمل :های ماليتملک دارایي

 انواع اوراق اسالمی است.

د. آيمیاي از درآمدهاي عمومی دولت به دست هاي هزينهتراز عملياتی معياري از ثبات عمليات جاري دولت است و از تفاضل پرداخت :تراز عملياتي

گردان مرتبط با هاي تنخواهدهد. در مقاطع فصلی حسابهاي جاري دولت توسط درآمدهاي عمومی را نشان میدرواقع اين تراز، ميزان پوشش هزينه

 گردد.اي نيز از درآمدهاي دولت کسر میهاي هزينهپرداخت

اي )غيرمالی( به دست هاي سرمايهتراز عملياتی و خالص واگذاري دارايیاي دولت از مجموع تراز عملياتی و سرمايه: ایتراز عملياتي و سرمایه

 اي بههاي سرمايهاي از تملک دارايیهاي سرمايهاي )که از تفاضل واگذاري دارايیهاي سرمايهآيد. درواقع اين تراز، با لحاظ خالص واگذاري دارايیمی

گردان هاي تنخواهکند. در مقاطع فصلی شامل حسبمنفی تراز عملياتی را جبران می آيد( که معموالً عددي مثبت است، بخشی از رقمدست می

 اي نيز است.هاي سرمايهمرتبط با تملک دارايی

 

  گزیده اطالعات

   99) الير ارديليم 999900ميليارد ريال بوده است که از اين ميزان  299200عملکرد منابع بودجه عمومی دولت برابر  6939در فصل پاييز 

درصــد( را   29ميليارد ريال ) 299900اي و درصــد( را واگذاري دارايی ســرمايه  90ميليارد ريال ) 219900درصــد( را درآمدهاي جاري، 

واگذاري دارايی مالی تشــکيل داده اســت. در اين فصــل ســهم درآمدهاي مالياتی و درآمدهاي نفتی در بودجه عمومی دولت به ترتيب برابر   

 د بوده است. درص 2/90و  1/90

  ــارف بودجه  عمومی دولت برابر ــت که از اين ميزان  290600عملکرد مصـ ــد( به  91 )ميليارد ريال  123300ميليارد ريال بوده اسـ درصـ

نه    بارات هزي جاري( و  اعت يال )    19100اي ) يارد ر يه        1/1ميل ما ــر لک دارايی سـ به تم يال      611100اي )عمرانی( و درصـــد(  يارد ر  ميل

 هاي مالی اختصاص يافته است.درصد( به تملک دارايی 1/62)
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 )ميليارد ریال(                                                             منابع بودجه عمومي دولت                                                                     -2-7        

 جمع دوره

 ایسرمایه اری دارایيواگذ درآمدهای جاری
 واگذاری دارایي

های ماليات مالي 

 مستقيم

 های غيرمستقيمماليات
سایر 

 درآمدها
درآمدهای 

 نفتي
 کاالها بر ماليات سایر

  خدمات و

ماليات بر 

 واردات

6939 ....................... .............. 

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

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

 .............. ............. 31زمستان 

 .............. ..................... 31بهار 

 .............. .............. 31تابستان 

 .............. ................... 31پاييز 

 .............. ............. 31زمستان 

 .............. ..................... 39بهار 

 .............. ............. 39تابستان 

 .............. ................... 39پاييز 

 .............. .......... 37 زمستان

 وزارت امور اقتصادي و دارايی. -مأخذ         
 

 )درصد(                                                                                                                        تغييرات منابع بودجه عمومي دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل                              -1-7      

 جمع دوره

 ایسرمایه واگذاری دارایي درآمدهای جاری
واگذاری 

های ماليات مالي  دارایي

 مستقيم

 های غيرمستقيمماليات
سایر 

 درآمدها
درآمدهای 

 نفتي
 کاالها بر ماليات سایر

  خدمات و
ماليات بر 

 واردات

6939 ....................... ..............         

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

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

         .............. ............. 31زمستان 

         .............. ..................... 31بهار 

         .............. .............. 31تابستان 

         .............. ................... 31پاييز 

         .............. ............. 31زمستان 

         .............. ..................... 39بهار 

         .............. ............. 39تابستان 

         .............. ................... 39پاييز 

         .............. ...........37زمستان 

 وزارت امور اقتصادي و دارايی. -مأخذ          



 7931فصلی اقتصاد ایران: زمستان  گزارش                                                                                                  وضع مالی دولت   
 

70 

 

 )ميليارد ریال(                       مصارف بودجه عمومي دولت                                                                                                   -9-7          

 تملک دارایي مالي ای )عمراني(تملک دارایي سرمایه ای )جاری(اعتبارات هزینه جمع دوره

6939 ....................... ..............    

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

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

    .............. ............. 31زمستان 

    .............. ..................... 31بهار 

    .............. .............. 31تابستان 

    .............. ................... 31پاييز 

    .............. ............. 31زمستان 

    .............. ..................... 39بهار 

    .............. ............. 39تابستان 

    .............. ................... 39پاييز 

     .............. ...........37زمستان 

 و دارايی. وزارت امور اقتصادي -مأخذ             
 

 )درصد(                                                                                    تغييرات مصارف بودجه عمومي دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل                                           -4-7         

 تملک دارایي مالي ای )عمراني(دارایي سرمایهتملک  ای )جاری(اعتبارات هزینه جمع دوره

6939 ....................... .............. 

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

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

 .............. ............. 31زمستان 

 .............. ..................... 31بهار 

 .............. .............. 31تابستان 

 .............. ................... 31پاييز 

 .............. ............. 31زمستان 

 .............. ..................... 39بهار 

 .............. ............. 39تابستان 

 .............. ................... 39پاييز 

    .............. ...........37زمستان 

 وزارت امور اقتصادي و دارايی. -مأخذ               
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 منابع بودجه عمومي دولت ترکيب  -7-2نمودار 

 
 7-2مبنا: جدول 

 

 

 مصارف بودجه عمومي دولت ترکيب  -7-1نمودار 

 
 7-9مبنا: جدول 

 























   پایيز   زمستان    بهار   تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز 

  

درآمدهاي جاري واگذاري دارايی  سرمايه اي واگذاري دارايی  مالی  

درصد























   پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز 

  

اعتبارات هزينه اي   تملک دارايی سرمايه اي   تملک دارايی مالی

درصد
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 های مالي دولتتراز بودجه عمومي و شاخص -1-7

 دوره

 تراز بودجه

 )هزار ميليارد ریال(
ميزان تحقق 

های درآمد

عمومي بودجه 

 )درصد(

سهم درآمدهای مالياتي و 

 نفتي از کل منابع )درصد(

ای و سهم اعتبارات هزینه

ای  از کل سرمایه تملک دارایي

 )درصد(  (2)اعتبارات 
نسبت درآمدهای 

مالياتي به اعتبارات 

تراز عملياتي و   )درصد( ایهزینه

 ایسرمایه
خالص واگذاری 

 ماليدارایي 
درآمدهای 

 مالياتي
درآمدهای 

 نفتي
اعتبارات 

 ایهزینه
تملک دارایي 

 ایسرمایه

6939 ...........................         

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

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

         ................. 31زمستان 

         ......................... 31بهار 

         ..................31تابستان 

         ....................... 31پاييز 

         ................. 31زمستان 

    9/21     ......................... 39بهار 

         ................. 39تابستان 

         ....................... 39پاييز 

          ........... 37زمستان 

 هاي جاري و عمرانی است.( اعتبارات شامل هزينه6
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران. -مأخذ 

 
 

 

 بودجه عمومي ميزان تحقق درآمدهای -7-9نمودار 

 
7-1مبنا: جدول 





















   بهار  تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان   بهار 

  

درصد



 

 
 

 

 

 

 

 

8 
 متغیراهی پولی و اعتباری

 

 مفاهيمتعاریف و 

افزايش  هونه افزايش در پايه پولی منجر بگويند، زيرا هر گپولی يکی از متغيرهاي بسيار مهم پولی است که به آن پول پر قدرت هم می پايه پایه پولي:

ه است ود داراي دو وجششود. پايه پولی که بر اساس ترازنامه بانک مرکزي تهيه میچند برابر آن )معادل ضريب فزاينده نقدينگی( در نقدينگی می

 . شايان ذکر است منابع و مصارف پايه پولی با يکديگر برابر هستند. که عبارتند از منابع و مصارف

 .ها استنزد بانک یردولتيغ بخش ديداري و غير ديداري هايسپرده و اشخاص در دست و مسکوك اسکناس شامل :نقدینگي

ها انکنزد ب غيردولتی بخش ديداري هايسپرده شامل ،نقدينگی است که از درجه نقد شوندگی بااليی برخوردار است و در ايرانبخشی از  :(M1) پول

 .است اشخاص در دست و مسکوك و اسکناس

 تیغيردول بخش ديداري هايسپرده به نسبت ري،کمت نقدينگی از درجه ها کهنزد بانک غيردولتی بخش هاياز سپرده قسمت آن به :شبه پول

 هايانداز و سپردهپس الحسنهقرض هايدار، سپردهمدت گذاريسرمايه هايسپرده شامل پول حاضر، شبه شود. در حالمی ، اطالقبرخوردار است

 .است متفرقه

 ، طال و ارز آزاد است.المللیبين در مؤسسات ايران سهام طال و ارز پشتوانه شامل :بانكي سيستم خارجي هایدارایي
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 هـرا برده ـسپه ـاو، وج از طرف چک تيرؤ محضبه متعهد است آن در برابر دارنده بانک ود کهـشمی القـاط هايیردهـسپ به :دیداری هایسپرده

 شود.می نيز گفته جاري الحسنهقرض هاي، سپردهديداري هايسپرده ، بپردازد. بهاست دشدهيق در چک هـک زانیـمي

 م، از مرديا بلندمدت مدتکوتاه گذاريسرمايه هايسپرده صورتبه هابانک شود کهمی اطالق هايیسپرده به :دارمدت گذاریسرمایه هایسپرده

 ا، طبقهسپرده از اين حاصل کنند و منافعمی گذار عملسپرده وکيل عنواندار، فقط بهمدت گذاريسرمايه هايها در مورد سپردهکنند. بانکمی قبول

 شود.می ، تقسيمگذار و بانکسپرده بين عقد قراردادي بر اساس گيرد. منافعقرار می استفاده مورد عقود اسالمی

 يهاشوندگی کمتري نسبت به پول برخوردار است و شامل مجموع وجوه در حساب بخشی از نقدينگی است که از درجه نقد های غير دیداری:سپرده

 دار است.گذاري مدتانداز و سرمايهالحسنه پسقرض

 جمهوري مرکزي در بانک قانون، بايد مطابق که ها استزد بانکن مردم و غيرديداري داريـدي هايردهـاز سپ یـد معينـدرص :قانوني هایسپرده

 شود. نگهداري ايران اسالمی

منظور توانند بهها می، بانکقانون طبق گيرد، ولینمی ها تعلقبه آن شود که سوديهايی اطالق میبه سپرده :اندازالحسنه پسقرض هایسپرده

 اعطا کنند. گذارانسپرده به و يا جنسی نقدي جوايز ثابت قرعه ديقها، بهسپرده گونهنيو تجهيز ا جذب

 

 گزیده اطالعات :

  درصد  9/69هزار ميليارد ريال بوده است که نسبت به پايان سال قبل  9/2992جمع کل منابع پايه پولی در پايان دوره برابر 6939در فصل پاييز

هزار ميليارد ريال رسيده است که نسبت به پايان سال  2/69191رشد داشته است. همچنين در پايان اين فصل جمع کل نقدينگی کشور به 

 درصد رشد داشته است.  9/61قبل 

  درصد را  1/66هزار ميليارد ريال بوده است که  2/69630هاي سيستم بانکی در پايان دوره برابر جمع کل سپرده6939در فصل پاييز 

درصد را سپرده 2/1مدت، گذاري کوتاههاي سرمايهدرصد را سپرده 9/96گذاري بلندمدت، هاي سرمايهدرصد را سپرده 1/10هاي ديداري، هسپرد

 دهند. ها تشکيل میدرصد را ساير سپرده 1/6انداز و الحسنه پسهاي قرض

  درصد  9/2هزار ميليارد ريال بوده است که از اين ميزان  3/9229ها و موسسات اعتباري جمع کل تسهيالت پرداختی بانک 6939در فصل پاييز

درصد به بخش بازرگانی، خدمات و  9/19درصد به بخش ساختمان و مسکن،  3/2درصد به بخش صنعت و معدن،  1/22زي، وربه بخش کشا

 متفرقه پرداخت شده است.
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 پایه پولي و ضریب فزاینده نقدینگي     -2-8  

 دوره

 پایه پولي بر حسب مصارف )هزار ميليارد ریال( پایه پولي بر حسب منابع )هزار ميليارد ریال(

ضریب 

فزاینده 

 پولي پایه نقدینگي

خالص 

های دارایي

خارجي 

بانک 

 مرکزی

خالص  

بدهي بخش 

دولتي به 

بانک 

 مرکزی 

بدهي  بانک 

ها  به بانک 

 مرکزی 

خالص 

 سایر اقالم
 پایه پولي

سپرده های 

قانوني بانک 

ها نزد بانک 

 مرکزی

های سپرده

 دیداری

بانک ها 

نزد بانک 

 مرکزی

اسكناس 

و 

مسكوک 

 در جریان

6939 .........................            

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

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

            ............... 31زمستان 

            ....................... 31بهار 

            ............... 31تابستان 

            ..................... 31پاييز 

            ............... 31زمستان 

            .......................39بهار 

           ..............39تابستان 

            ..................... 39پاييز 

            ..........37زمستان 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران. -مأخذ      


    )درصد(                                                                                      تغييرات پایه پولي و ضریب فزاینده نسبت به پایان سال قبل -1-8

 دوره

 پایه پولي بر حسب مصارف پایه پولي بر حسب منابع
ضریب 

فزاینده 

 نقدینگي
 کل

خالص 

های دارایي

خارجي بانک 

 مرکزی

خالص مطالبات 

بانک مرکزی از 

 بخش دولتي

مطالبات 

بانک 

مرکزی از 

 هابانک

خالص 

سایر 

 اقالم

پایه 

 پولي

سپرده های 

قانوني بانک 

ها نزد بانک 

 مرکزی

های سپرده

 دیداری

بانک ها نزد 

 بانک مرکزی

اسكناس و 

مسكوک 

 در جریان

6939 ...........................            

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

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

            ................. 31زمستان 

            ......................... 31بهار 

            ................. 31تابستان 

            ....................... 31پاييز 

            ................. 31زمستان 

            .........................39بهار 

           ...............39تابستان 

            ....................... 39پاييز 

            ..........37زمستان 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران. -مأخذ
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 )هزار ميليارد ریال(                                                    حجم نقدینگي در پایان دوره                                                                       -9-8     

 دوره

  برحسب مصارف نقدینگي موثر بر عرضه آننقدینگي برحسب عوامل 

 نقدینگي

خالص دارایي 

های خارجي 

سيستم 

 بانكي

خالص 

بدهي بخش 

دولتي به 

سيستم 

 بانكي

بدهي بخش 

غير دولتي 

به سيستم 

 بانكي

خالص 

سایر 

 اقالم
 نقدینگي

 (M1)پول 
های سپرده

غير دیداری 

 )شبه پول(

اسكناس و 

مسكوک در 

 دست اشخاص

های سپرده

 دیداری

6939 ..................           

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

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

           .........31زمستان 

           ................ 31بهار 

           ......... 31تابستان 

           .............. 31پاييز 

           ......... 31زمستان 

           ................ 39بهار 

           ......... 39تابستان 

           .............. 39پاييز 

           .......... 37زمستان 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران. -مأخذ        
 

 

 )درصد(                                                               تغييرات حجم نقدینگي  در پایان دوره نسبت به پایان سال قبل    -4-8    

 دوره

 برحسب مصارف نقدینگي نقدینگي برحسب عوامل موثر بر عرضه آن

 نقدینگي
خالص دارایي 

های خارجي 

 سيستم بانكي

خالص بدهي 

بخش دولتي به 

 سيستم بانكي

بدهي بخش 

غير دولتي به 

 سيستم بانكي

خالص 

سایر 

 اقالم
 کل

 (M1پول )
های سپرده

غير دیداری 

 )شبه پول(

اسكناس و 

مسكوک در 

 دست اشخاص

های سپرده

 دیداری

6939 .......................           

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

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

           ............. 31زمستان 

           .................... 31بهار 

           ............. 31تابستان 

           ................... 31پاييز 

           ............. 31زمستان 

           .................... 39بهار 

           ............. 39تابستان 

       2/2    .................. 39پاييز 

           .......... 37زمستان 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران. -مأخذ      



 متغیرهای پولی و اعتباری                                                                                7931گزارش فصلی اقتصاد ایران: زمستان 

77 

 

 )هزار ميليارد ریال(                                                          ها و تسهيالت پرداختي سيستم بانكي به تفكيک نوع                  مانده سپرده  -1-8

 دوره

 صادیاقتهای تسهيالت پرداختي بانكها و موسسات اعتباری به تفكيک بخش ها به تفكيک نوع سپردهمانده سپرده

های سپرده

 دیداری
گذاری سرمایه

 بلندمدت
گذاری سرمایه

 مدتکوتاه
الحسنه قرض

 اندازپس
سایر 

 هاسپرده
 کشاورزی کل

صنعت و 

 معدن
مسكن و 

 ساختمان
بازرگاني،خدمات 

 و متفرقه

6939 ..............            
6931 ..............            
6931 ..............            

            .... 31زمستان 
            ............ 31بهار 

            .... 31تابستان 
            .......... 31پاييز 

          1/9921  .... 31زمستان 

            ........... 39بهار 
            .... 39تابستان 

           .......39پاييز 
           …37زمستان 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران. -مأخذ
 

 )درصد(                             ها و تسهيالت پرداختي سيستم بانكي به تفكيک نوع نسبت به دوره مشابه سال قبل      تغييرات مانده سپرده  -1-8  

 دوره

 ها به تفكيک نوع سپردهمانده سپرده
های ها و موسسات اعتباری به تفكيک بخشتسهيالت پرداختي بانک

 اقتصادی

های سپرده

 دیداری
گذارسرمایه

 ی بلندمدت
گذاری سرمایه

 مدتکوتاه
الحسنه قرض

 اندازپس
 کشاورزی کل هاسایر سپرده

صنعت و 

 معدن
مسكن و 

 ساختمان

 بازرگاني،

خدمات و 

 متفرقه

6939 ..............           

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

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

           .... 31زمستان 

           ............ 31بهار 

           ..... 31تابستان 

           ...........31پاييز 

           ..... 31زمستان 

           ............ 39بهار 

           ..... 39تابستان 

           .......39پاييز 

           ..…37زمستان 

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران -مأخذ
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 پولحجم نقدینگي، پول و شبه  -8-2نمودار 

 
 8-9مبنا جدول 

 

 
 8-4و  8-1مبنا جدول 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   پایيز   زمستان    بهار  تابستان پایيز   زمستان    بهار تابستان پایيز  

 

پول شبه پول نقدينگی

ميليارد ریالهزار



















   پایيز   زمستان    بهار  تابستان پایيز   زمستان    بهار تابستان پایيز  

  

ل رشد نقدینگي، پایه پولي و ضریب فزاینده نقدینگي نسبت به پایان سال قب-8-1نمودار 

رشد پايه پولی  رشد ضريب فزاينده رشد نقدينگی

درصد



 

 
 

 

  

 

  3 
 بورس و بیمه

 

 تعاریف و مفاهيم

 هايگاهبن ازيموردن مالی منابع مينأت بهادار براي اوراق منظور مبادلهبهادار، به اوراق هايو واسطه ، بازرگانانبانکداران مالقات محل :بهادار اوراق بورس

 است. توليدي

فرا بورس  ايدر بورس اوراق بهادار  شدهرفتهيپذ يهاسهام شرکت متيق نيضرب آخرمجموع حاصل :فرا بورس ای ارزش بازار بورس اوراق بهادار

 هاست.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

 .شودیآن محاسبه م يجار متيشده در قمعامله

 شده در بورس اوراق بهادار است.مجموع تعداد اوراق بهادار معامله: اوراق بهادارحجم معامالت بورس 

 راتييدر بورس اوراق بهادار است و تغ شدهرفتهيپذ يهاکل شرکت متيق یروند سطح عموم انگريکه ب یشاخص بورس اوراق بهادار: شاخص کل

 .دهدیمبدأ نشان م خيرا نسبت به تار هامتيق یسطح عموم

 يها، شرکتيگذارهيسرما يها)شرکت یمال هايفعال در بخش يهاسبد سهام شرکت یقيمت يهانسبت یعبارت است از ميانگين وزن مالي:شاخص 

 ها در زمان پايه.برابر ارزش سهام آن یو ...( با وزن يها و مؤسسات اعتباراي صنعتی، بانکچند رشته
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ها در برابر ارزش سهام آن یبا وزن یصنعت ايهفعال در بخش يهاسبد سهام شرکت یقيمت يهانسبت یعبارت است از ميانگين وزن شاخص صنعت:

 زمان پايه.

 بازاري در قالب شبکه الکترونيک يا غير الکترونيک که معادالت اوراق بهادار در آن بر پايه مذاکرات صورت می گيرد. بازار فرابورس:

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

 جاري آن محاسبه می شود.

 .باشدیسپرده خاص و  عام م یمرابحه و گواه ،یمشارکت، اجاره، رهن ،یمنظور اوراق اسناد خزانه اسالم: ياوراق بده

 يگذارهيسرما يهاصندوق زيو ساختمان  و ن نيدر سهام، مختلط، زم يگذارهيسرما يهامنظور صندوق قابل معامله: یگذارهیصندوق سرما

 .باشدیجسورانه م

 .باشدیم یو فروش سهام و اوراق بده ديخر ارياوراق اخت ابزار مشتقه:

 .رديگ یبر کاال توسط کارگزاران مورد داد و ستد قرار م یکه در آن کاال و اوراق بهادار مبتن افتهيمتشکل و سازمان  يبازار بورس کاال:

 ارزش کاالي مورد معامله در بورس کاال که به صورت مجموع حاصلضرب کاال در قيمت جاري آن محاسبه می شود. :ارزش معامالت بورس کاال

 نييکه االن تع یمتيمشخص را به ق ياز کاال ینيمع مقدار ن،يمع ديدر سررس شودیاست که فروشنده بر اساس آن متعهد م يقرارداد ي:قرارداد آت

 کند. يداريآن کاال را با آن مشخصات، خر شودیقرارداد متعهد م گريبفروشد و در مقابل طرف د کنند،یم

 .باشدیم يانرژ يهاحامل ريشامل گروه محصوالت نفت وگاز، برق و سا ی:بورس انرژ يكیزيبازار ف

سازمان  دييبر کاال توسط کارگزاران مورد تا یدر بازار مشتقه، داد و ستد کاالها و اوراق بهادار مبتن :استاندارد( یموازبازار مشتقه )تابلو سلف 

ه ب هيپا يیاز دارا ینيمقدار مع ي. براساس سازوکار سلف موازشودیاستاندارد و ... انجام م يسلف مواز ،یآت يبورس و اوراق بهادار در قالب قراردادها

 شود. ليتحو ندهيدر آ یمشخص ديدر سررس هيپا يیپرداخت و دارا ينقد ديمذکور با ردادکه وجه قرا رسدیفروش م

 بر وي وارده خسارت يا بروز حادثه، وقوع ديگر، در صورت از طرف وجهپرداخت  يازا کند درتعهد می طرفکي آن، موجببه که است عقدي :بيمه

پردازد، حق بيمه و آنچه را که بيمه گذار میوجهی را که بيمه ،گذارتعهد را بيمه گر، طرفرا بپردازد. متعهد را بيمه معينی د يا وجهماين را جبران

 نامند.شود موضوع بيمه میمی

 و شرايط عقد بيمه است. گذارمهيو ب گرمهيسندي کتبی مشتمل بر مشخصات و تعهدات ب نامه:بيمه

عداد شود. اين تهاي بيمه، اعم از انفرادي و گروهی در هر رشته بيمه صادر میهايی است که توسط شرکتنامهکل تعداد بيمهنامه صادره: بيمهتعداد 

 شود.اند را شامل نمیصادر شده قبالًهايی که نامهالحاقيه بيمه

 بيمه در يک سال به توليد ناخالص داخلی کشور است. مؤسساتنسبت مجموع حق بيمه توليدي  ضریب نفوذ بيمه:

 اند.اي خسارت پرداخت کردههاي بيمههاي بيمه در رشتههايی( است که شرکتبيانگر تعداد موارد )پرونده تعداد موارد خسارت )پرداختي(:

 درصد است. برحسببيمه عايد شده  حقبهنسبت  شدهواقعخسارت  ضریب خسارت:

 .کندیمپرداخت  گذارمهيببعد از وقوع حادثه موضوع بيمه، جهت جبران خسارت به  گرمهيبوجهی است که  خسارت پرداختي:

 درصد است. برحسبتوليدي  بيمه حقبهخسارت پرداختی نسبت  نسبت خسارت بيمه:

 .اندشده صادربيمه  مؤسساتتوسط  یبررس موردکه طی دوره  يیهانامهمهيبمجموع حق  حق بيمه توليدی:
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  گزیده اطالعات

  واحد رسيده است. در  692113درصد رشد نسبت به فصل گذشته به  1/69شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با  6939در پايان فصل زمستان

معامالت بازار ميليارد ريال رسيد. همچنين ارزش کل  1222221درصد رشد نسبت به فصل گذشته به رقم  9/61اين فصل ارزش جاري بازار سهام با 

 درصد کاهش داشته است. 9/22ميليارد ريال بوده است که نسبت به فصل گذشته  993009بورس اوراق بهادار 

  واحد رسيده است. در اين فصل ارزش  2212درصد رشد نسبت به فصل گذشته به  6/21شاخص کل فرابورس ايران با  6939در پايان فصل زمستان

 ميليارد ريال رسيده است.  2192993رشد نسبت به فصل گذشته به  درصد 2/69بازار فرابورس با 

  ميليارد ريال و در بازار معامالت با  222919درصد رشد نسبت به فصل گذشته به  1/96در بورس کاالي ايران ارزش معامالت در بازار فيزيکی با

 ميليارد ريال رسيده است. 11629درصد کاهش نسبت به فصل گذشته به  6/93

 ميليارد ريال و در بازار مشتقه ارزش مبادالت  92296درصد کاهش نسبت به فصل گذشته به  2/22بورس انرژي در بازار فيزيکی ارزش مبادالت با  در

 ميليارد ريال رسيده است. 99909درصد رشد نسبت به فصل گذشته به  6/2116با 

  3922درصد ) 13هزار فقره( به بخش دولتی و  1192درصد آن ) 96شده است که نامه صادر هزار فقره بيمه 61020تعداد  6939در فصل تابستان 

 61012درصد ) 39هزار فقره( از نوع بيمه نامه زندگی و  312درصد ) 1از اين تعداد بيمه نامه صادره  .ه بخش غير دولتی تعلق داشته استهزار فقره( ب

ميليارد ريال بوده است که نسبت به  601920هاي توليدي ين در اين فصل کل حق بيمههزار فقره( از نوع بيمه نامه غير زندگی بوده است. همچن

 درصد رشد داشته است.  6/21فصل مشابه سال قبل 
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 های فعاليت بورس اوراق بهادار شاخص -2-3        

 دوره
تعداد 

 شرکت
 ارزش بازار 

 )ميليارد ریال( 

 مقدار شاخص نهایي 

 شاخص صنعت  شاخص مالي  شاخص کل 
 شاخص قيمت

 )هم وزن( 
 شاخص قيمت 

6939 ...................................................................         

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

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

         ......................................................... 31زمستان 

         ................................................................ 31بهار 

         ......................................................... 31تابستان 

         ............................................................... 31پاييز 

         ......................................................... 31زمستان 

         ..............................................................(6)39بهار

         .......................................................... 39تابستان

         ............................................................... 39پاييز 

         ............................................37زمستان 

صرفا شامل بازارهاي اول و دوم بورس بوده ، ولی از اين به بعد اين اطالعات شامل کليه  31شده تا زمستان ( اطالعات ارائه شده در خصوص حجم و ارزش سهام معامله 6
 بازارهاي موجود در بورس) اول ، دوم ، اوراق بدهی ، ابزار مشتقه و صندوق هاي سرمايه گذاري( خواهد بود.

 شرکت بورس اوراق بهادار تهران. -مأخذ
  

 )درصد(                                                                      های فعاليت بورس اوراق بهادار نسبت به دوره قبل                                                                  تغييرات شاخص -1-3          

 دوره
تعداد 

 شرکت
 ارزش بازار 

 )ميليارد ریال( 

 شاخص نهایي مقدار 

 شاخص صنعت  شاخص مالي  شاخص کل 
 شاخص قيمت

 )هم وزن( 
 شاخص قيمت 

6939 ...................................................................         

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

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

         ......................................................... 31زمستان 

         ................................................................ 31بهار 

         ......................................................... 31تابستان 

         ............................................................... 31پاييز 

         ......................................................... 31زمستان 

         .................................................................. 39بهار

         .......................................................... 39تابستان

         ............................................................... 39پاييز 

         ............................................37زمستان 

 شرکت بورس اوراق بهادار تهران. -مأخذ       
 



 بورس و بیمه                                                                                                   7931اقتصاد ایران: زمستان گزارش فصلی 

89 

 

 ارزش معامالت بازار بورس اوراق بهادار به تفكيک نوع بازار  حجم و -9-3

 دوره
 ارزش معامالت

 )ميليارد ریال(

 بازار اوراق مشتقه
 قرارداد آتي سهام اختيار فروش تبعي و فروش اختيار خرید

 حجم

 )هزار قرارداد(
 ارزش

 (ميليارد ریال)

 حجم

 )هزار قرارداد(
 ارزش

 (ميليارد ریال)

 حجم

 )هزار قرارداد(
 ارزش

 (ميليارد ریال)

6939 ..............        0/66 

6931 ..............      0/63 02/0 0/6 

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

     0/9    .... 31زمستان 

     0/29    ........... 31بهار 

     0/911    .... 31تابستان 

     0/12    .......... 31پاييز 

     9/0    .... 31زمستان 

         ........... 39بهار 

     0/6    .... 39تابستان 

       0/69 .......39پاييز 

     0/1 0/1 0/412 .....37زمستان 

 

 دوره

 بازار سهام بورس بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بازار اوراق بدهي
 خرد و بلوک عمده و انتقالي صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله اوراق بدهي

 حجم 

 برگه()هزار 
 ارزش

 )ميليارد ریال(
 حجم 

 )هزار یونيت(
 ارزش

 )ميليارد ریال(
 حجم

 )هزار سهم(
 ارزش

 (ميليارد ریال)
 حجم

 )هزار سهم(
 ارزش

 (ميليارد ریال)

6939 ..............          

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

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

          .... 31زمستان 

          ............ 31بهار 

          ..... 31تابستان 

          .......... 31پاييز 

          .... 31زمستان 

          ............ 39بهار 

          .... 39تابستان 

         .......39پاييز 

         ........37زمستان 

 شرکت بورس اوراق بهادار تهران. -مأخذ
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 های فعاليت فرابورس شاخص -4-3  

 دوره

 هاتعداد شرکت
 ارزش بازار

)ميليارد 

 ریال(

 معامالت

شاخص 

 کل

 اوراق بدهي سهام
صندوق 

گذاری قابل سرمایه

 معامله

اوراق حق تقدم 

 ابزار مشتقه گواهي مسكن

پذیرش 

 شده
درج 

 شده

 ارزش

)ميليارد 

 ریال(

 حجم

)ميليون 

 ورقه(

 ارزش

)ميليارد  

 ریال(

 حجم

)ميليون 

 ورقه(

 ارزش

)ميليارد 

 ریال(

 حجم

)ميليون 

 ورقه(

 ارزش

)ميليارد 

 ریال(

 حجم

)ميليون 

 ورقه(

 ارزش

ميليارد 

 ریال(

 حجم

)ميليون 

 ورقه(

6939 ..............                

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

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

                .... 31زمستان 

                ........... 31بهار 

                .... 31تابستان 

                .......... 31پاييز 

                .... 31زمستان 

                ........... 39بهار 

                .... 39تابستان 

               .........39پاييز 

               ...37زمستان 

 شرکت فرابورس ايران. -مأخذ

            )درصد(                                                                                                            های فعاليت فرابورس نسبت به دوره قبلشاخصتغييرات  -1-3  

 دوره
ارزش  هاتعداد شرکت

 بازار

 

 معامالت

شاخص 

 کل
 اوراق بدهي سهام

گذاری صندوق سرمایه

 قابل معامله
اوراق حق تقدم 

 گواهي مسكن
 ابزار مشتقه

پذیرش 

 شده
درج 

 شده
 حجم ارزش حجم ارزش حجم ارزش حجم ارزش حجم ارزش

6939..............                

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

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

                ....31زمستان 

                ........... 31بهار 

                .... 31تابستان 

                .......... 31پاييز 

                .... 31زمستان 

                ........... 39بهار 

   9/16 0/10 3/29 1/606 6/662 3/29 3/93 9/619 6/299 9/99 6/9 0/6  .... 39تابستان 

               .......39پاييز 

               ...37زمستان 

 شرکت فرابورس ايران. -مأخذ
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 ارزش بازار سهام و شاخص کل بورس اوراق بهادار  -3-2نمودار 

 
 3-2مبنا : جدول 

 

 

 

 و شاخص کل فرابورس ارزش بازار -3-1نمودار   

 
 3-4مبنا : جدول 

 

 





































   زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان  

 

(محور سمت راست) ارزش  بازار سهام (محور سمت چپ)شاخص کل 

ميليارد ریال



























   زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان  

 

(محور سمت راست)ارزش بازار  (محور سمت چپ)شاخص کل 

ميليارد ریال
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 های فعاليت بورس کاال شاخص -1-3          

 دوره
 بازار فيزیكي (2)بازار معامالت 

 حجم  معامالت )هزار تن( ارزش معامالت )ميليارد ریال(  ارزش معامالت )ميليارد ریال( 

6939...............................................................  619122 231113 29691 

6931...............................................................  930296 996002 21991 

6931 ...............................................................  199093 932939 21112 

 1909 609100 630929  .....................................................31زمستان 

 1929 39929 19999  ............................................................ 31بهار 

 9211 663909 22911  ..................................................... 31تابستان 

 1916 622226 299909  ........................................................... 31پاييز 

 9292 611221 223999  ..................................................... 31زمستان 

   999631  ............................................................ 39بهار 

   293112  ..................................................... 39تابستان 

     .......................................................... 39پاييز 

     ........................................37زمستان 

 ( حجم معامالت گروه تشکيل دهنده بازار معامالت قابليت تجميع ندارد. 6
 وزارت امور اقتصادي و دارايی. -مأخذ

 

 )درصد(                                                 های فعاليت بورس کاال نسبت به دوره قبل                                                                                        تغييرات شاخص -7-3         

 دوره
 بازار فيزیكي بازار معامالت 

 حجم  معامالت )هزار تن( ارزش معامالت )ميليارد ریال(  ارزش معامالت )ميليارد ریال( 

6939...............................................................  2/6- 0/21- 1/0- 

6931...............................................................  6/699 6/21  

6931 ...............................................................  9/92 9/99 9/9 

 - 2/9 2/961  .....................................................31زمستان 

 -3/61 -3/2 -1/19  ............................................................ 31بهار 

 2/99 9/21 9/22  ..................................................... 31تابستان 

 -0/9 0/2 2/629  ........................................................... 31پاييز 

  2/26 1/29  ..................................................... 31زمستان 

 -1/3 9/9 1/19  ............................................................ 39بهار 

 9/1 0/99 -1/99  ..................................................... 39تابستان 

 - 9/90 -6/16  .......................................................... 39پاييز 

 8/90 1/92 -2/93  ........................................37زمستان 

 وزارت امور اقتصادي و دارايی. -مأخذ   
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 های فعاليت بورس انرژی شاخص -8-3         

 دوره

 بازار مشتقه  (2)بازار فيزیكي 

 ارزش

معامالت 

)ميليارد 

 ریال(

 (1)هيدروکربوری برق 
ارزش 

 معامالت

)ميليارد 

 ریال(

حجم 

 معامالت

)هزار 

 قرارداد( 

 سلف بلند مدت  برق

 حجم  

)هزار کيلووات 

 ساعت(

ارزش  

 معامالت

)ميليارد  

 ریال(

حجم  )هزار 

 تن( 

 ارزش  معامالت

 )ميليارد ریال(

ارزش  

معامالت  

)ميليارد 

 ریال(

حجم 

 معامالت

)هزار 

 قرارداد(

ارزش  معامالت  

 )ميليارد ریال(

 حجم معامالت

 )هزار قرارداد(

6939 .................            

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

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

            ....... 31زمستان 

            ............... 31بهار 

            ....... 31تابستان 

            ............. 31پاييز 

            ....... 31زمستان 

            .............. 39بهار 

            ....... 39تابستان 

            ............. 39پاييز 

             .. 37زمستان 

 امکان محاسبه حجم کل معامالت بازارفيزيکی بورس انرژي وجود ندارد. ،گيري حجم معامالت هيدروکربوري و برقبه دليل متفاوت بودن واحدهاي اندازه( 6
 به بازار فيزيکی بورس انرژي اضافه شده است.  6939( بازار هيدروکربوري از بهار 2

 وزارت امور اقتصادي و دارايی. -مأخذ

 

 )درصد(                                       های فعاليت بورس انرژی نسبت به دوره قبل                                                                         تغييرات شاخص -3-3    

 دوره

 بازار مشتقه بازار فيزیكي

ارزش 

 معامالت 

 هيدروکربوری برق 
ارزش 

 معامالت

حجم 

 معامالت

 سلف بلند مدت  برق

ارزش   ارزش   حجم   ارزش  حجم  

 حجم معامالت ارزش  معامالت   حجم معامالت معامالت  

6939 ....................             

6931 ....................  1/69 2/9- 1/69   9/601 3/921 6/99- 1/69- 9/116 6/2121 

6931 ....................  2/39 6/90 2/39   9/12 2/66699 9/2- 9/22199 9/13 3/12 

             .......... 31زمستان 

             .................. 31بهار 

             .......... 31تابستان 

             ................ 31پاييز 

             .......... 31زمستان 

             ................. 39بهار 

              .......... 39تابستان 

             ................ 39پاييز 

             .. 37زمستان 

 وزارت امور اقتصادي و دارايی. -مأخذ  



 7931گزارش فصلی اقتصاد ایران: زمستان                                                                                              بورس و بیمه     
 

88 

 

 نامه صادره و حق بيمه توليدی صنعت بيمهتعداد بيمه -20-3

 دوره

 حق بيمه توليدی )ميليارد ریال( نامه صادره )هزار فقره(تعداد بيمه
تغييرات حق بيمه توليدی نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 )درصد(

 کل
 نامهبيمهنوع  نوع مالكيت

 کل
 نامهبيمهنوع  نوع مالكيت

 کل
 نامهبيمهنوع  نوع مالكيت

 غير زندگي زندگي غير دولتي دولتي غير زندگي زندگي غير دولتي دولتي غير زندگي زندگي غير دولتي دولتي

6939 ....................                

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

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

                ...... (6)31زمستان 

                .................. 31بهار 

                ........... 31تابستان 

                ................ 31پاييز 

                .......... 31زمستان 

                .................. 39بهار 

                ....39تابستان 

                ................ 39پاييز 

                 ...37زمستان 

 آمار تجديد نظر شده است.  (6
 هاي آماري بيمه مرکزي جمهوري اسالمی ايران.اداره تحليل -مأخذ

 

 تعداد موارد خسارت و خسارت پرداختي صنعت بيمه -22-3

 دوره

 سال قبل )درصد(تغييرات خسارت پرداختي نسبت به دوره مشابه  خسارت پرداختي)ميليارد ریال( تعداد موارد خسارت )هزار فقره(

 کل
 نامهنوع بيمه نوع مالكيت

 کل
 کل نامهبيمهنوع  نوع مالكيت

 

 نامهبيمهنوع  نوع مالكيت

 غير زندگي زندگي غيردولتي دولتي غير زندگي زندگي غير دولتي دولتي غير زندگي زندگي غير دولتي دولتي

6939 .....................                 

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

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

                 ....... (6)31زمستان 

                 ................... 31بهار 

                 ............ 31تابستان 

                 ................. 31پاييز 

                 ............31زمستان 

                 ...............(2)39بهار 

                  ............39تابستان 

                 ................. 39پاييز 

                 ..... 37زمستان 

 ( آمار تجديد نظر شده است. 6
 قابل ارائه نمی باشد.  6939( به دليل اشکاالت موجود در سامانه، آمار مرتبط با خسارت طی سال2

 اداره تحليلهاي آماري بيمه مرکزي جمهوري اسالمی ايران. -مأخذ
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 )درصد(                                                                                                             و ضریب نفوذ بيمه                           (2)نسبت خسارت -21-3

 دوره

 ضریب نفوذ بيمه نسبت خسارت

 کل
 نامهنوع بيمه نوع مالكيت

 کل
 نامهبيمهنوع  نوع مالكيت

 غيرزندگي زندگي غيردولتي دولتي غيرزندگي زندگي غيردولتي دولتي

6939....................            

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

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

            ..... (2)31زمستان 

            ................. 31بهار 

            .......... 31تابستان 

            ................ 31پاييز 

            .......... 31زمستان 

            ............. (9)39بهار 

             .......... 39تابستان 

            ............... 39پاييز 

            .. 37زمستان 

خسارت معوق يک سال در دسترس نبوده و حق بيمه عايد شده و خسارت واقع شده قابل محاسبه نيست، به جاي شاخص  ( در مقاطع زمانی ماهانه يا فصلی که ذخاير حق بيمه و6
هاي حق بيمه، خسارت معوق، کارمزد شبکه فروش و شود. در محاسبه نسبت خسارت بسياري از اقالم آماري از جمله ذخيرهضريب خسارت از شاخص نسبت خسارت استفاده می

 شود و به همين دليل ميزان آن به مراتب پايين تر از ضريب خسارت است.هاي بيمه لحاظ نمیاداره و عمومی شرکت هايهزينه
 ( آمار تجديد نظر شده است. 2

 قابل ارائه نمی باشد.  6939( به دليل اشکاالت موجود در سامانه، آمار مرتبط با خسارت طی سال9
 مرکزي جمهوري اسالمی ايران.هاي آماري بيمه اداره تحليل -مأخذ

 
 

 حق بيمه توليدی -3-9نمودار   
 

 
 3-20مبنا: جدول 






























   تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان

  

حق بيمه توليدي خسارت پرداختی (محور سمت راست)نسبت خسارت 

ریال ميليارددرصد
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 صنعت، معدن و تجارت

 

 تعاریف و مفاهيم

 .است ايجاد واحد صنعتی براي : مجوز اوليهجواز تأسيس

 د.کناندازي واحد صنعتی، دريافت میمجوزي است که دارنده جواز تأسيس پس از انجام مراحل مربوط به ايجاد و تکميل و راه: برداریبهره پروانه

موقت قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار يا حرفه به صورت  1مجوزي است که طبق مقررات ماده  جواز صنفي )پروانه کسب(:  

 شود.يا دائم به فرد يا افراد صنفی براي محل مشخص يا وسيله کسب معين داده می

 شود.مجوزي است که براي انجام عمليات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخصی، از طرف صنعت، معدن و تجارت صادر میکشف:  پروانه

 شود.ف به تأييد دستگاه ذيربط به دارنده پروانه اکتشاف داده میاي است که پس از اتمام عمليات اکتشانامهاجازهگواهي اکتشاف: 

 .گردداي مشخص صادر میبرداري از معادن در محدودهمجوزي که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بهره: برداری معدنبهره پروانه

 ، توسط واحدهاي مقيم به واحدهاي غير مقيم است.صادرات، عبارت از فروش، معامله تهاتري و يا اهداي کاالها و خدمات صادرات:
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: عبارت است از خريد، معامله تهاتري و يا اهداي کاالها و خدمات يک کشور از کشورهاي ديگر، پس از انجام تشريفات گمرکی و رعايت ساير واردات

 مقررات.

 هايزمان خاص براي يک بخش يا گروهی از بخشرفته را در يکگهاي تعلقهاي تملک شده و بدهیحسابی که ارزش دارايیصورت ها:تراز پرداخت

 دهد.نهادي نشان می

الی( استثناي مبادالت اقالم مگيرد. شامل کليه معامالتی )بهشوند را در برمیطور سنتی صادر يا وارد میبيشترين اجزايی که به جاری:تراز حساب

هاي انتقالی بين اشخاص مقيم و غير مقيم مبادله ها و پرداختخدمات، درآمد و دريافتا،است که طی آن ارزش اقتصادي معامالت ناشی از کااله

 شود.می

گيرد که بر اساس اصل تغيير در مالکيت بين شخص مقيم و غير مقيم تنظيم وانتقال را در برمیتراز کااليی مبادالت کاالهاي قابل نقل حساب کاال:

 شود.می
ونقل، مسافرت، ارتباطات، خدمات برگيرنده مبادالت بين اشخاص مقيم و غير مقيم در خصوص خدمات حمل: حساب خدمات درحساب خدمات

رسانی و رايانه، مالکيت معنوي، ساير خدمات تجاري، خدمات شخصی، فرهنگی و اي، خدمات مالی، خدمات اطالعفنی و مهندسی، خدمات بيمه

 شود.تفريحی و ساير خدمات دولتی می

 شده، از لبه کشتی عبور کند.رساند که کاال در بندر بارگيري تعييننده، تحويل کاال را هنگامی به انجام میفروش فوب:

گذاري اختصاص دارد. درآمد نيروي کار جبران خدمات نيروي تراز درآمد به جبران خدمات نيروي کار و درآمدهاي حاصل از سرمايه حساب درآمد:

 کشور و نيروي کار فصلی ايرانی شاغل در خارج کشور را دربرمی گيرد.کار فصلی خارجی شاغل در داخل 

اين حساب دربردارنده آن قسمت از تغيير در مالکيت منابع حقيقی يا اقالم مالی بين اشخاص مقيم و غير مقيم است که ما  حساب انتقاالت جاری:

 ستند.سويه ههاي بالعوض که مبادالتی يککارگران غير فصلی يا هدايا و کمکها مبادله ديگري صورت نگرفته است؛ مانند انتقال درآمد به ازاي آن

ليد هاي غيرمالی تواي و يا اکتساب و واگذاري دارايیحساب سرمايه تمامی مبادالت دربردارنده دريافت و يا پرداخت انتقاالت سرمايه حساب سرمایه:

گذاري است. هاي سرمايهها )بخش دولتی و غيردولتی(، انتقاالت مهاجرين و کمکهیبد اي شامل بخشهد. انتقاالت سرمايهدنشده را پوشش می

توانند در توليد کاالها خدمات مورداستفاده گيرد که میهاي مشهودي را در برمیهاي غيرمالی توليد نشده، معامالت دارايیاکتساب يا واگذاري دارايی

 گردد.نامشهود مانند عالئم تجاري حق ثبت اختراع و حق چاپ نيز در اين قسمت درج می هايقرار گيرند. عالوه بر اين معامالت دارايی

ی، المللها و نهادهاي بينمجموع تعهدات ايجادشده در اثر گشايش اعتبار اسنادي، تسهيالت دريافتی از بانک جهانی و ساير سازمان بدهي خارجي:

 المللی در اين قسمت درج شده است.فروش نفت و اوراق قرضه بينپيشها، ها از طريق فاينانستأمين مالی پروژه

 ها کمتر از يک سال است.شود که سررسيد پرداخت آنمدت به آن بخش از تعهدات خارجی اطالق میهاي کوتاهبدهی مدت:بدهي کوتاه

ها شود که سررسيد پرداخت آنخارجی کشور اطالق می مدت و بلندمدت به آن دسته از تعهداتهاي ميانبدهیمدت و بلندمدت: های ميانبدهي

 بيشتر از يک سال است. 
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 گزیده اطالعات 

 هزار نفر صادر شده است که  619ميليارد ريال و اشتغال  100690فقره جواز تاسيس صنعتی با سرمايه  9111تعداد  6939زمستان  در فصل

برداري ايجادي فقره پروانه بهره 332است. همچنين  بودهدرصد  -9/2 و -6/61، 9/62نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب ها تغييرات آن

 69ميليارد ريال و اشتغال  99916اي با سرمايه برداري توسعهفقره پروانه بهره 239 هزار نفر و 69ميليارد ريال و اشتغال  629326با سرمايه 

 هزار نفر در اين فصل صادر شده است.

  فقره  21319و  26111، 92310، 22912در اين فصل تعداد مجوزهاي صنفی صادره توليدي، توزيعی، خدماتی و خدمات فنی به ترتيب برابر

 است. درصد رشد داشته 1/91و  9/99، 2/96، 3/20بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 

 گذاري خارجی به تصويب رسيده است.ميليون دالر در هيئت سرمايه 211طرح صنعتی، معدنی و تجاري به ارزش  99ل تعداد در اين فص 

  ميليون دالر بوده است که نسبت  3332هزار تن و به ارزش  2691کل واردات از مبداء گمرك جمهوري اسالمی ايران  6939در فصل زمستان

درصد کاهش داشته است.در اين فصل کل صادرات از گمرك جمهوري  2/91درصد و به لحاظ ارزش  2/29وزنی  به دوره مشابه سال قبل به لحاظ

درصد و به   9/90ميليون دالر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزن  60322هزار تن و به ارزش  23219اسالمی ايران 

ميليون دالر(  2613درصد ) 0/20ميليون دالر صادرات غير نفتی  60322درصد کاهش داشته است. در اين فصل از مجموع  9/29لحاظ ارزش 

 ميليون دالر( به ساير کاالها اختصاص يافته است. 1019درصد ) 0/11ميليون دالر( به پتروشيمی و  2131درصد ) 0/21به ميعانات گازي، 

  المللی ميليون دالر و تغيير در ذخاير بين  -1219ميليون دالر، خالص حساب سرمايه  66016جاري تراز حساب 6939درسه ماهه اول سال

 ميليون دالر بوده است.   9399

  کاهشدرصد   9/2ميليون دالر بوده است که نسبت به دوره قبل آن  60099هاي خارجی کشور جمع کل بدهی 6939در سه ماهه اول سال 

 هاي درصد( آن را بدهی 12ميليون دالر )  1210مدت و هاي کوتاهدرصد( را بدهی 92ميليون دالر ) 9699داشته است. از اين ميزان بدهی 

 دهند. مدت و بلندمدت تشکيل میميان
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  برداری صنعتي صادره به تفكيک نوعجواز تاسيس و پروانه بهره -2-20      

 دوره
 ایتوسعهبرداری بهرهپروانه  برداری ایجادیپروانه بهره جواز تاسيس

 تعداد )فقره(
 سرمایه

 )ميليارد ریال(  
 اشتغال 

 تعداد )فقره( )هزار نفر( 
 سرمایه 

 )ميليارد ریال(
 اشتغال 

 )هزار نفر(
 تعداد 

 )فقره(
 سرمایه 

 )ميليارد ریال(
 اشتغال

 )هزار نفر( 

6939...................................          

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

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

          ........................31زمستان 

          ...............................31بهار 

          ........................31تابستان 

          ..............................31پاييز 

          ........................31زمستان 

          ................................39بهار 

           ........................39تابستان 

          ..............................39پاييز 

          .................37زمستان 

 .تجارت، معدن و وزارت صنعت -مأخذ        

 

 )درصد(                    برداری صادره به تفكيک نوع نسبت به دوره مشابه سال قبل               تغييرات جواز تاسيس و پروانه بهره -1-20      

 دوره
 ایتوسعهبرداری بهرهپروانه  ایجادیبرداری بهرهپروانه  جواز تاسيس

 اشتغال سرمایه تعداد اشتغال سرمایه تعداد اشتغال سرمایه تعداد

6939...................................          

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

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

          ........................31زمستان 

          ...............................31بهار 

          ........................31تابستان 

          ..............................31پاييز 

          ........................31زمستان 

     0/966     ................................39بهار 

 -   1/0- 6/1-   2/29- 2/2  ........................39تابستان 

          ..............................39پاييز 

          .................37زمستان 

 ، معدن و تجارت.وزارت صنعت -مأخذ        
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 )فقره(                                                              مجوز صنفي صادره به تفكيک نوع خدمات                                                    -9-20          

 خدمات فني خدماتي توزیعي توليدی دوره

6939 ..............................................................      

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

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

      .................................................... 31زمستان 

      ............................................................ 31بهار 

      ..................................................... 31تابستان 

      .......................................................... 31پاييز 

      .................................................... 31زمستان 

      ............................................................ 39بهار 

      .................................................... 39تابستان 

      .......................................................... 39پاييز 

      ........................................ 37زمستان 

 ، معدن و تجارت.وزارت صنعت -مأخذ            
 

 

 )درصد(                                                                  تغييرات مجوز صنفي صادره به تفكيک نوع خدمات نسبت به دوره مشابه سال قبل                       -4-20          

 خدمات فني خدماتي توزیعي توليدی دوره

6939 ...............................................................      

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

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

      ..................................................... 31زمستان 

      ............................................................ 31بهار 

      ..................................................... 31تابستان 

      ........................................................... 31پاييز 

      ..................................................... 31زمستان 

      ............................................................ 39بهار 

      ..................................................... 39تابستان 

      ........................................................... 39پاييز 

      ........................................ 37زمستان 

 ، معدن و تجارت.وزارت صنعت -مأخذ             
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 ميزان توليد کاالهای صنعتي، معدني و صنایع معدني منتخب -1-20      

 دوره
 فوالد

 خام

 (هزارتن)

 محصوالت

 فوالدی

 (هزارتن)

 مس کاتد

 (هزارتن)

 شمش

 آلومينيوم

 (هزارتن)

 سيمان

 (هزارتن)

 و کاشي

 کيسرام

 هزارمتر)

 (مربع

 سواری انواع

 (هزاردستگاه)

 پتروشيمي

 ميليون)

 (تن

 نویزیتلو انواع

 تخت

 (هزاردستگاه)

 و یخچال

 فریزر

 (هزاردستگاه)

 ماشين

 لباسشویي

 ( هزاردستگاه)

6939 ....................             

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

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

             .......... 31زمستان 

             .................. 31بهار 

             .......... 31تابستان 

             ................ 31پاييز 

             .......... 31زمستان 

             ..................39بهار 

              .......... 39تابستان 

             ................ 39پاييز 

4378  ... 37زمستان 

 وزارت صنعت ، معدن و تجارت. -مأخذ     
 

 )درصد(                        تغييرات ميزان توليد کاالهای صنعتي، معدني و صنایع معدني منتخب نسبت به دوره مشابه سال قبل   -1-20    

 فوالد خام دوره
محصوالت 

 فوالدی
کاتد 

 مس
شمش 

 آلومينيوم
 سيمان

کاشي و 

 سراميک
انواع 

 سواری
 پتروشيمي

انواع 

تلویزیون 

 تخت

یخچال 

 و فریزر
ن ماشي

 لباسشویي

6939 ....................             

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

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

             .......... 31زمستان 

             ................. 31بهار 

             .......... 31تابستان 

             ................ 31پاييز 

             .......... 31زمستان 

             ................. 39بهار 

              .......... 39تابستان 

             ............... 39پاييز 

             ... 37زمستان 

 وزارت صنعت ، معدن و تجارت. -مأخذ   
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  مجوزهای معدني صادره به تفكيک نوع -7-20  

 دوره

پروانه 

 اکتشاف
 پروانه بهره برداری معدن گواهي کشف

 تعداد

 )فقره(
 تعداد

 )فقره(
 تناژ ذخيره قطعي

 )هزار تن( 
 هزینه عمليات اکتشافي

 )ميليارد ریال(
 )فقره(تعداد 

 ميزان استخراج 

 )هزار تن(
 اشتغال مجوز )نفر(

6939 ....................         

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

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

         .......... 31زمستان 

         .................. 31بهار 

         ...........31تابستان 

         ................ 31پاييز 

         .......... 31زمستان 

         .................. 39بهار 

          .......... 39تابستان 

         ................ 39پاييز 

237  ... 37زمستان 

 وزارت صنعت ، معدن و تجارت. -مأخذ
 

 )درصد(                                                                                        تغييرات مجوزهای معدني صادره به تفكيک نوع نسبت به دوره مشابه سال قبل                             -8-20  

 دوره
 پروانه بهره برداری معدن گواهي کشف پروانه اکتشاف

 اشتغال مجوز  ميزان استخراج  تعداد  هزینه عمليات اکتشافي  تناژ ذخيره قطعي  تعداد  تعداد 

6939 ....................      0/63- 9/91- 2/29- 

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

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

         .......... 31زمستان 

         .................. 31بهار 

         ...........31تابستان 

         ................ 31 پاييز

         .......... 31زمستان 

         .................. 39بهار 

          .......... 39تابستان 

         ................ 39پاييز 

         ... 37زمستان 

 وزارت صنعت ، معدن و تجارت. -مأخذ



 7931گزارش فصلی اقتصاد ایران: زمستان                                                                                          صنعت، معدن و تجارت      
 

38 

 

 

 های بهره برداری صنعتي صادره به تفكيک نوعپروانه -20-2نمودار 

 
 20-2مبنا: جدول 

 
 

  مجوزهای معدني صادره به تفكيک نوع -20-1نمودار 

 
 20-7مبنا: جدول 

 
 

 

















   زمستان   بهار  تابستان  پایيز  زمستان   بهار  تابستان  پایيز  زمستان  

  

ايجادي توسعه اي

فقره















   زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان  

  

پروانه اکتشاف گواهی کشف پروانه بهره برداري معدن

فقره
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 گذاری خارجيمصوب در هيات سرمایههای صنعتي، معدني و تجاری طرح -3-20    

 دوره

 گذاری خارجيحجم کل سرمایه طرح

 تعداد )فقره(
درصد تغيير نسبت به دوره مشابه 

 سال قبل
 ارزش)ميليون دالر(

درصد تغيير نسبت به دوره مشابه 

 سال قبل

6939..............................      

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

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

      ...................31زمستان 

     ..........................31بهار 

     ..................31تابستان 

     ........................31پاييز 

     ..................31زمستان 

     ........................39بهار 

      ..................39تابستان 

     ........................39پاييز 

 - 0/20  1/11 ............37زمستان 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. -مأخذ       
 

 

  گذاری خارجيطرح های صنعتي، معدني و تجاری مصوب در هيات سرمایهخارجي گذاری حجم سرمایه -20-9نمودار 

 
 

 20-3مبنا: جدول 
 
 
 
 















   پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان  

  

دالر ميليون
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 )هزار تن، ميليون دالر(                                  صادرات غيرنفتي و واردات کاال از مبدأ گمرک                                                      -20-20

 دوره
 واردات

 صادرات غير نفتي
 سایر کاالها پتروشيمي ميعانات گازی کل

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

6939 ....................            

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

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

            .......... 31زمستان 

            ................. 31بهار 

            .......... 31تابستان 

            ................ 31پاييز 

            .......... 31زمستان 

            ................. 39بهار 

             .......... 39تابستان 

            ................39پاييز 

           ... 37زمستان 

 گمرك جمهوري اسالمی ايران. -مأخذ

 

 )درصد(                                   گمرک نسبت به دوره مشابه سال قبل مبدأ ات غيرنفتي و واردات کاال از تغييرات صادر -22-20

 دوره
 واردات

 صادرات
 سایر کاالها پتروشيمي ميعانات گازی کل

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

6939 ....................            

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

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

            .......... 31زمستان 

            ................. 31بهار 

            .......... 31تابستان 

            ................ 31پاييز 

            .......... 31زمستان 

            ................. 39بهار 

         -1/62 -6/1   .......... 39تابستان 

            ................39پاييز 

 -8/27 -1/1 -9/11 -4/11 1/7 -9/9 -4/17 -7/90 -1/91 -8/17  ... 37زمستان 

 ايران.گمرك جمهوري اسالمی  -مأخذ



 صنعت، معدن و تجارت                                                                                           7931گزارش فصلی اقتصاد ایران: زمستان 

202 

 

 وسيله صادرات غيرنفتي از مبدأ گمرکصادرات غيرنفتي، واردات کاال و نسبت پوشش واردات به -20-4نمودار 

 
 20-20مبنا: جدول 

 
 

 )ميليون دالر(                                                                           جاری                                                       ها: حسابتراز پرداخت -21-20

 دوره

 حساب درآمد حساب خدمات حساب کاال
حساب انتقاالت 

 جاری
تراز 

واردات  صادرات کاال )فوب( جاریحساب

کاال 

 )فوب(

صادرات 

 خدمات
واردات 

 خدمات
 پرداخت دریافت پرداخت دریافت

 غيرنفتي (2)نفتي 

6939 ..........................................           

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

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

           ......................... 31دوازده ماهه 

           ......................... 31ماهه اول سه

            ......................31ماهه اول شش

            ................................. 31نه ماهه 

            ......................... 31دوازده ماهه 

            ......................... 39ماهه اول سه

           ..................  39شش ماهه اول 

            ...................................39ماهه نه

           .................. 37دوازده ماهه 

هاي ملی نفت ايران، ملی گاز ايران، ( صادرشده توسط شرکت2966و  2903،2960هاي ( ارزش نفت خام، فرآورده نفتی، گاز طبيعی، ميعانات و مايعات گازي )تعرفه6
 هاي پتروشيمی و سايرين )گمرکی و غير گمرکی(هاي نفتی ايران، شرکتملی پااليش و پخش فرآورده

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران. - -مأخذ





























   زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان   بهار  تابستان پایيز  زمستان  

  

صادرات غيرنفتی واردات کاال (محور سمت راست)پوشش واردات به وسيله صادرات غير نفتی 

ميليون دالردرصد
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 )ميليون دالر(                                                               المللي             ها: حساب سرمایه و تغيير در ذخایر بينتراز پرداخت -29-20        

 دوره
تغيير در ذخایر  خالص حساب سرمایه

 کل بلندمدت مدتکوتاه (2)المللي بين

6939.................................. ........     

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

6931 ........................................... 63933-  63926- 2690- 

     ......................... 31دوازده ماهه 

     ......................... 31ماهه اول سه

 - 1239- 1119 -1920  ...................... 31ماهه اول شش

   66939-   .................................. 31نه ماهه 

 - 63926- 2690 -63933  .......................... 31دوازده ماهه 

      ......................... 39ماهه اول سه

     ...................  39شش ماهه اول 

      ................................... 39ماهه نه

     ................. 37دوازده ماهه 

 استثناي ارزهاي تهاتري و مخصوص( و بدون در نظر گرفتن تغييرات نرخ ارز است.بانک مرکزي )بههاي خارجی ( تغيير در دارايی6
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران. -مأخذ

 

 )ميليون دالر(                                                                                                      (2)های خارجي کشور در پایان دوره بدهي -24-20          

 دوره

 مدت و بلندمدتميان مدتکوتاه کل

 ارزش
درصد تغييرات 

 نسبت به دوره قبل
 ارزش

درصد تغييرات 

 نسبت به دوره قبل
 ارزش

درصد تغييرات نسبت 

 قبلبه دوره 

6939 ...........................................       
6931 ...........................................       
6931 ...........................................       

       ......................... 31دوازده ماهه 
       ......................... 31ماهه اول سه

        ...................... 31ماهه اول شش
        .................................. 31ماهه نه 

        .......................... 31دوازده ماهه 
 - 9/9-  9/1-  9/9  ..................... (2)39ماهه اول سه

  2/6-  1/62-  9/1 ...................  39شش ماهه اول 

  9/2-  9/2-  6/0  ................................... 39ماهه نه

       ................. 37دوازده ماهه 

هاي مدت و بلندمدت بر اساس سررسيد اوليه صورت گرفته است. ضمناً بهره متعلقه به روش تعهدي محاسبه و در آمار بدهیههاي خارجی به کوتا( تفکيک بدهی6
 گردد.مدت منظور میکوتاه

 ميليون دالر بوده است. 2/66221معادل  6939در مقطع پايان خرداد ماه  هاي خارجی  کشور ميليون دالر ، کل بدهی  6/6999به مبلغ   ها ( با احتساب معوقه2
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران. -مأخذ



 صنعت، معدن و تجارت                                                                                           7931گزارش فصلی اقتصاد ایران: زمستان 

209 

 

 

 دوره قبل تغييرات آن نسبت بههای خارجي کشور در پایان دوره و بدهي -20-1نمودار 

 
 

 20-24مبنا: جدول
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























   نه ماهه   دوازده ماهه سه ماهه  

اول 

شش ماهه  

اول 

نه ماهه   دوازده ماهه سه ماهه  

اول 

شش ماهه  

اول 

نه ماهه  

  

بدهی کوتاه مدت بدهی ميان مدت و بلند مدت (  محور سمت راست)تغييرات نسبت به دوره قبل 

ميليون دالر  درصد



 

 
 

 

77 
 قیمت طال و ارز

 تعاریف و مفاهيم

المللی است. در مبادالت بينارز، در مفهوم محدود آن پول رايج کشورهاي خارجی و در مفهوم وسيع آن کليه وسايل پولی پرداختی  ارز:

 شود.ارز، در مفهوم وسيع آن منحصر به اسکناس نبوده بلکه اسنادي از قبيل چک، سفته و برات را نيز شامل می

 ( در مبادله با پول رايج يک کشور است.SDRقيمت واحـد پـول خارجی يا يک واحـد حق بـرداشت مخصـوص ) نرخ ارز:

  شده توسط بانک مرکزي است.تمامی ارزهاي خارجی بر اساس نرخ رسمی اعالم معادل ريالی نرخ برابری ارز:

ذکر  گيرد. الزم بهها شکل میفروشی و متشکل براي مبادالت ارز در مقابل پول ملی است که با حضور بانکبازار عمده بانكي:بازار بين

 کيش فعاليت دارد.بانکی فرعی در بانکی اصلی در تهران و بازار بينکه بازار بين است

 

  گزیده اطالعات

  درصد  1/66دالر بوده است که نسبت به فصل پاييز  2/16متوسط قيمت هر بشکه نفت خام سبد اوپک  6939در  فصل زمستان

 کاهش داشته است.

  به ترتيب برابر  ، سکه نيم بهار آزادي و سکه ربع بهار آزادي)طرح جديد(ميانگين قيمت سکه تمام بهار آزادي 6939در فصل پاييز

 درصد رشد داشته است. 3/22و  9/26، 9/61هزار ريال بوده است که نسبت به فصل گذشته به ترتيب  66992و  26619، 92913

  درصد  1/6ريال بوده است که نسبت به فصل قبل   92000بانکی( برابر متوسط نرخ دالر در بازار رسمی )بين 6939در فصل پاييز

ريال بوده است که نسبت به فصل قبل  92091بانکی( برابر مچنين متوسط قيمت يورو در بازار رسمی )بينکاهش داشته است.  ه

 .درصد کاهش داشته است 6/9
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 متوسط قيمت نفت خام و طال  -2-22  

 دوره
بشكه نفت خام سبد 

 اوپک )دالر(
 سكه نيم بهار آزادی سكه تمام بهار آزادی )هزار ریال(

 )هزار ریال( 
 سكه ربع بهارآزادی 

 طرح قدیم طرح جدید )هزار ریال(

6939 ...............................................................       

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

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

       ..................................................... 31زمستان 

       ............................................................ 31بهار 

       ..................................................... 31تابستان 

       ........................................................... 31پاييز 

       ..................................................... 31زمستان 

       ............................................................ 39بهار 

       ..................................................... 39تابستان 

       ........................................................... 39پاييز 

       ....................................... 37زمستان 

 وزارت نفت، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران.   -مأخذ
 

 

                     )درصد(                                                                                       تغييرات متوسط قيمت نفت خام و طال نسبت به دوره قبل                                                        -1-22

 بشكه نفت خام سبد اوپک دوره
سكه نيم بهار  سكه تمام بهار آزادی )هزار ریال(

 آزادی
سكه ربع بهار 

 طرح قدیم طرح جدید آزادی

6939 ..............................................................       

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

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

       .................................................... 31زمستان 

       ............................................................ 31بهار 

       .....................................................31تابستان 

       .......................................................... 31پاييز 

       .................................................... 31زمستان 

       ............................................................ 39بهار 

       .................................................... 39تابستان 

       .......................................................... 39پاييز 

       ........................................ 37زمستان 

 وزارت نفت، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران.   -مأخذ
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 متوسط نرخ برابری ارزهای منتخب با ریال -9-22      

 دوره
 یورو دالر 

 بازار آزاد بانكي(بازار  رسمي )بين بازار آزاد بانكي(بازار  رسمي )بين

6939 ...............................................................  23120 99106 92163 92261 

6931 ...............................................................  96923 91990 99921 90930 

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

      ..................................................... 31زمستان 

      ............................................................ 31بهار 

      ..................................................... 31تابستان 

      ........................................................... 31پاييز 

      ..................................................... 31زمستان 

      ............................................................ 39بهار 

      ..................................................... 39تابستان 

 619162 92091 692999 92000  .......................................................... 39پاييز 

      ....................................... 37زمستان 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران.   -مأخذ       
 

 صد(                                                                       تغييرات متوسط نرخ برابری ارزهای منتخب با ریال نسبت به دوره قبل                                                            )در -4-22

 دوره
 یورو دالر 

 بازار آزاد بانكي(بازار  رسمي )بين بازار آزاد بانكي(بازار  رسمي )بين

6939 ..............................................................      

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

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

      .................................................... 31زمستان 

      ............................................................ 31بهار 

      ..................................................... 31تابستان 

      ...........................................................31پاييز 

      ..................................................... 31زمستان 

      ............................................................ 39بهار 

      ..................................................... 39تابستان 

      .......................................................... 39پاييز 

      ........................................ 37زمستان 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران.   -مأخذ    
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 متوسط قيمت نفت خام سبد اوپک و تغييرات آن نسبت به دوره قبل   -22-2نمودار 

 
 22-1و  22-2مبنا: جدول 

 
 

 
 

 متوسط قيمت سكه بهار آزادی -22-1نمودار 

 
 

 22-1و  22-2مبنا: جدول 







































   زمستان   بهار   تابستان پایيز  زمستان   بهار   تابستان پایيز  زمستان  

  

قيمت هر بشکه نفت خام سبد اوپک (محور سمت راست)تغييرات نسبت به دوره قبل 

دالر  درصد





















   پایيز  زمستان   بهار   تابستان پایيز  زمستان   بهار   تابستان پایيز 

  

(طرح جديد)سکه بهار آزادي  سکه نيم بهار آزادي  سکه ربع بهار آزادي 

هزار ریال 


