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 های نشریات مرکز آمار ایراننشانه

 شرح نماد

 آمار گردآوری نشده است. -

 آمار در دسترس نیست. 000

 یا عمالً وجود ندارد.ذاتاً  ×

 معنی است.جمع و محاسبه غیرممكن یا بی ××

// 
 رقم کمتر از نصف واحد است.

 نظر کردن است.رقم )نسبت( ناچیز و قابل صرف

 رقم غیرقطعی است. *

 رقم جنبه تخمینی دارد. **

 انتشار نیست.به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل 

 

 ارقام صورت گرفته است. دنراست کر ها قبل از سرها و شاخصاست. محاسبه نسبت ارقام ست کردناختالف در سرجمع به علت سررا

  



 

 

 گفتارپیش
 

گیری مبتنی بر آمارهای صحیح، دقیق و بهنگام یکی از رموز توسعه و پیشرفت کشورها به شمار ریزی و تصمیمامروزه برنامه

رهای مختلف بیانگر این واقعیت است که میزان پیشرفت و توسعه کشورها با کیفیت یافتگی در کشورود. مقایسه روند توسعهمی

و توسعه  گستردگیعبارت دیگر کیفیت، تقیمی دارد؛ بهها، ارتباط تنگاتنگ و مسو گستردگی نظام تولید آمار و اطالعات آن

جرای متقابل ا طوربهرود بلکه شمار میهیافتگی کشورها بهای توسعهشاخص ترینمهمنظام آماری نه تنها یکی از  یافتگی

 ت.پذیر نیسای کشور نیز بدون در اختیار داشتن آمار و اطالعات کافی، دقیق و بهنگام امکانهای توسعهها و برنامهسیاست

قیق دعات آمار و اطال گذاران و برنامه ریزان بهو نیاز سیاستهای اقتصادی و اجتماعی ، شاخصدربا توجه به تغییرات سریع 

ای از اقدام به تهیه و انتشار مجموعهمرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع قانونی انتشار آمارهای رسمی در کشور، بهنگام، و 

های شاخص"تحت عنوان رو، گزارش حاضر نموده است. از این 8931زمستان  ازکشور کالن اقتصادی و اجتماعی های شاخص

 ،های قیمتملی، شاخص هایحسابیا ماهانه در زمینه فصلی  ،حاوی آخرین اطالعات ساالنه" ورکالن اقتصادی و اجتماعی کش

 ،و معدن صنعت، ، جمعیت و نیروی انسانیدرآمدتوزیع بودجه خانوار و وضع مالی دولت، متغیرهای پولی و اعتباری، بورس، 
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 تعاریف و مفاهیم

 

 تعاریف و مفاهیم

 های ملیحساب

ه در یک دور های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک کشورمحصول ناخالص داخلی، نتیجه نهایی فعالیت :محصول ناخالص داخلی

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

ها را به قیمت ثابت نشان های دوره مرجع یا پایه بیان کنیم در این صورت آنهای ملی را برحسب قیمتهرگاه اجزاء حساب :قیمت ثابت

 ایم.داده

ها را به قیمت جاری نشان شده فعلی، بیان کنیم در این صورت آنهای ملی را به قیمت دوره گزارشهرگاه اجزاء حساب :قیمت جاری

 ایمداده

ارزش افزوده، ارزش اضافی ایجاد شده در جریان تولید است. تفاوت بین ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعالیت  ارزش افزوده:

ص به دست لگویند. پس از کسر مصرف سرمایه ثابت از ارزش افزوده ناخالص، ارزش افزوده خادی را ارزش افزوده ناخالص میاقتصا

 آید.می

های سال پایه در یک دوره خاص به ( به قیمتGDP( یا تولید ناخالص داخلی )GNPافزایش تولید ناخالص ملی ) رشد اقتصادی:

های سال پایه استفاده شود. علت اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی از قیمتاقتصادی محسوب می نسبت مقدار آن در دوره قبل رشد

)تورم(  هاشود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمتمی

 ای حذف گردد.استهالک تجهیزات و کاالهای سرمایه

آید که در صورت اضافه کردن ( بدست میGDPهای اقتصاد کشور تولید ناخالص داخلی )های بخشاز جمع ارزش افزوده ملی: درآمد

 رآمددهای استهالک را از تولید ناخالص ملی کسر نماییم آید و اگر هزینههای خارج از کشور، تولید ناخالص ملی بدست میدرآمدخالص 

 ی که متعلق به مردم یک کشور است. درآمدیعنی ملی  درآمدآید. ملی بدست می

 گویند.سرانه می درآمدملی بر تعداد جمعیت یک کشور تقسیم گردد حاصل را  درآمددر صورتی که  ملی سرانه: درآمد

 ست که خانوارها و موسسات غیرانتفاعی خصوصی در خدمت خانوارها،ارزش کاالها و خدماتی ا های مصرفی نهایی خصوصی:هزینه

های ها منجر به تولید کاالها و خدمات دیگر نگردد. هزینهنمایند و استفاده از آننیازهای فردی یا جمعی مصرف می یمنظور ارضابه

های مصرفی موسسات غیر انتفاعی خصوصی در خدمت خانوارها های مصرفی خانوارهای کشور و هزینهمصرفی خصوصی شامل هزینه

 است.

برابر است با پرداخت واحدهای دولتی بابت جبران خدمات کارکنان و خرید )یا تحصیل( کاالها و  دولتی: های مصرفی نهاییهزینه

خدمات مصرف شدنی اداری منهای فروش کاالها و خدمات تولیدشده توسط واحدهای دولتی به بخش خصوصی و موسسات اقتصادی 

 های ثابت.عالوه استهالک سرمایهبه
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های ثابت یک تولیدکننده در طول یک دوره ارزش کل تحصیل، منهای فروش یا واگذاری دارایی :لصتشكیل سرمایه ثابت ناخا

 های تولیدشده ناشی از فعالیت تولیدی واحد نهادی است.شده به داراییحسابداری بعالوه ارزش اضافه

 آید.الها و خدمات، از تفاوت کل صادرات و واردات کاالها و خدمات به دست میخالص صادرات کا خالص صادرات کاالها و خدمات:

شده از انبار و ضایعات وارد شده بر کاالهای ارزش کل کاالهای وارد شده به انبار منهای ارزش کل کاالهای خارج تغییر موجودی انبار:

 موجود در انبار، در طول دوره حسابداری است.

متناسب در مقدار مجموعه مشخصی از کاالها و خدمات بین دو دوره  ست که نشان دهنده میانگین تغییراتشاخصی ا شاخص مقدار:

های دیگر با گیرد و ارزش شاخص در دورهرا می 811زمانی پایه و جاری است. معموال شاخص مقدار در یک دوره پایه انتخابی ارزش 

 شود.غییرات مقادیر در مقایسه با دوره زمانی پایه در نظر گرفته میهدف مشخص کردن میانگین درصد ت

  هاشاخص قیمت

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

 رسند.در خدمت خانوارها یا واحدهای دولتی به مصرف نهایی میخانوارها، موسسات غیر انتفاعی 

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

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

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

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

 زایش مستمر و پایدار در سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات در یک اقتصاد در طول یک دوره مشخص است. اف :تورم

های مجموعه مشخصی از کاالها و خدمات در بین دو دوره شاخصی که نشان دهنده میانگین تغییرات نسبی در قیمت :شاخص قیمت

  .باشدزمانی می

ا در هشود و شاخصست که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور انتخاب میسال معین و ثابتی ا :سال پایه شاخص قیمت

 است. 811برابر پایه شوند. عدد شاخص در آن سال های دیگر بر مبنای آن ساخته شده و با آن مقایسه میهمه دوره

ین شود و میانگهیه و منتشر میای که توسط یک سازمان آماری رسمی تشاخص قیمت ماهانه یا فصلی :شاخص قیمت مصرف کننده

 گیرد. تغییرات نسبی قیمت کاالها و خدمات مصرفی کسب شده یا مصرف شده توسط خانوارها را اندازه می

اهیگیری، ورزی، مهای مختلف اقتصادی مانند کشاها را از دیدگاه تولیدکننده، در بخشروند تغییرات قیمت :شاخص قیمت تولیدکننده

 دهد.صنعت، معدن و خدمات نشان می

میانگین تغییرات نسبی قیمت ریالی محصوالت صادراتی را در یک دوره زمانی مشخص شاخص قیمت کاالهای صادراتی)ریالی(: 

 کند.ی پایه اندازه گیری مینسبت به دوره

الری محصوالت صادراتی را در یک دوره زمانی مشخص میانگین تغییرات نسبی قیمت د )دالری(:وارداتیشاخص قیمت کاالهای 

 کند.ی پایه اندازه گیری مینسبت به دوره
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 وضع مالی دولت

دولت است که تحت عنوان مالیات و طبق قوانین وصول و با عناوین اصلی مستقیم و غیرمستقیم  درآمدیکی از منابع  :های مالیاتیدرآمد

 شود بندی میطبقه

 های یک واحد اقتصادی که عمر بیش از یک سال دارند.دارایی :ایهای سرمایهدارایی

ای مندرج در قانون بودجه ساالنه کل کشور های سرمایهروشی برای فروش منابع حاصل از دارایی :ایهای سرمایهواگذاری دارایی

 است. 

شده توسط دولت است. برخی از های مالی شامل منابع مالی داخلی و خارجی جذبواگذاری دارایی :های مالیواگذاری دارایی

اند از: فروش انواع اوراق اسالمی از جمله اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی، وصولی از محل واگذاری های عمده عبارتسرفصل

 ان خزانه، استفاده از تسهیالت خارجی.گردهای دولتی، استفاده از تنخواهشرکت

های اجباری و بالعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت که مطابق قانون و در جهت اعمال حاکمیت و عبارتست از پرداخت :مالیات

 گیرد. تامین مصارف عمومی صورت می

 .شودی از مؤدی وصول مینوعی مالیات بر دارایی که طبق قانون پس از کسر بدهی از دارای :مالیات بر ثروت

  .شوداشخاص حقیقی و حقوقی وضع می درآمدمالیات مستقیمی که طبق قانون بر  :درآمدمالیات بر 

های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع ناشی از فعالیت درآمدها و مالیاتی که بر شرکت :اشخاص حقوقی درآمدمالیات بر 

  .شودحاصل شده وصول می مختلف در ایران یا خارج از ایران

 .شودمالیاتی است که طبق قانون بر تولید، فروش و مصرف برخی از کاالها و خدمات وضع می :مالیات بر کاالها و خدمات

 شود و قابلیت انتقال به دیگری را ندارد. و دارایی اشخاص حقیقی وضع می درآمدمالیاتی که بر  :مالیات مستقیم

 های اقتصادی و اجتماعیهای جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتاعتباراتی که برای تامین هزینه :ایاعتبارات هزینه

 شود.بینی میدولت پیش

 شود.بینی میعمرانی پیش هایهای طرحاعتباری که برای تامین هزینه )عمرانی(: ایهای سرمایهتملك دارایی

خصوص در های قبل بههای مالی ایجادشده در دورههای مالی عموما شامل بازپرداخت واگذاریتملک دارایی :های مالیتملك دارایی

 زمینه انتشار انواع اوراق اسالمی است.

 شود.های قانونی به خزانه واریز میهای نفتی که پس از کسر سهمابع حاصل از فروش نفت و فرآوردهمن: های نفتیدرآمد

 متغیرهای پولی و اعتباری

یه پولی ایش در پاگویند، زیرا هرگونه افزپر قدرت هم می پایه پولی یکی از متغیرهای بسیار مهم پولی است که به آن پول :پایه پولی

شود. پایه پولی که بر اساس ترازنامه بانک مرکزی تهیه ( در نقدینگی میمنجر به افزایش چند برابر آن )معادل ضریب فزاینده نقدینگی

 دیگر برابر هستند.اند از منابع و مصارف. شایان ذکر است منابع و مصارف پایه پولی با یکشود دارای دو وجه است که عبارتمی
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 ولتیغیرد بخش دیداری هایسپرده است که از درجه نقدشوندگی باالیی برخوردار است و در ایران، شامل بخشی از نقدینگی(: 0M) پول

 است. اشخاص در دست و مسکوک ها و اسکناسنزد بانک

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

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

 است. متفرقه هایانداز و سپردهپس

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

. به عبارتی دهدهای تجاری نشان میافزایش حجم نقدینگی را بر اساس فعالیت بانکضریبی است که قدرت  :ضریب فزاینده نقدینگی

 .کنددهد در ازای هر واحد پایه پولی حجم نقدینگی چقدر تغییر میدیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نشان می

ملیات مالی متقاضیان طبق قانون عتسهیالت اعطایی بانکی، عبارت است از تأمین مالی یا تضمین تعهـدات  :تسهیالت اعطایی بانكی

تقیم، گذاری مسهای اعطای تسهیالت بانکی عبارتند از: قرض الحسنه، مشـارکت مـدنی، مشـارکت حقوقی، سرمایهبانکی بدون ربا. روش

 مضاربه، معامالت سلف، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات، و خرید دین. 

او، وجـه  از طرف چک رؤیت محض به متعهد است آن در برابر دارنده بانکشود که می اطـالقهایی سپـرده به :اریدید هایسپرده

 .شودمی نیز گفته جاری الحسنهقرض های، سپردهدیداری هایسپرده ، بپردازد. بهاست قیدشده در چک کـه میـزانی را بـهسپـرده 

برخوردار است و شامل مجموع وجوه  است که از درجه نقد شوندگی کمتری نسبت به پول بخشی از نقدینگی های غیر دیداری:ردهسپ

 است. دارگذاری مدتانداز و سرمایهالحسنه پسهای قرضدر حساب

مللی و الهای خارجی سیستم بانکی، شامل طال و ارز پشتوانه، سهام ایران در مؤسسات بیندارایی :سیستم بانكی های خارجیدارایی

 طال و ارز آزاد است. 

 بورس

گران، مورد داد و ستد قرار بازاری متشکل و سازمان یافته که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله :بورس اوراق بهادار

 د.گیرمی

ارزش اوراق بهادار مورد معامله در بورس اوراق بهادار که به صورت مجموع حاصلضرب تعداد اوراق  ر:ارزش معامالت بورس اوراق بهادا

  .شودبهادار معامله شده در قیمت جاری آن محاسبه می

 .ادار استمجموع تعداد اوراق بهادار معامله شده در بورس اوراق به :حجم معامالت بورس اوراق بهادار

های پذیرفته شده در بورس اوراق شاخصی که بیانگر روند سطح عمومی قیمت کل شرکت :شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

 بهادار تهران و ناشی از تغییر قیمت سهام و تقسیم سود نقدی است. 

شده در بورس اوراق بهادار در تعداد سهام های پذیرفتهسهام شرکت ین قیمتضرب آخرمجموع حاصل :ارزش بازار بورس اوراق بهادار

 هاست.منتشرشده آن
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 درآمدتوزیع 

ده شود. کاال یا خدمت تهیه ششده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا یا هدیه به دیگران، هزینه نامیده می ارزش پولی کاال یا خدمت تهیه :هزینه

ها( در اختیار خانوار قرار گیرد که به صورت پولی براورد اند از طریق خرید، تولید خانگی، در برابر خدمت، از محل کسب و مجانی )از سازمانتومی

 شود.منظور می شده و جزو هزینه

  اال است.کاالی مورد نظر بدون کسر فروش دست دوم از همان ک ناخالص عبارت از ارزش تهیه هزینه ناخالص: هزینه

خالص  مانده، هزینههرگاه ارزش کاالی دست دوم فروش رفته از ارزش کاالی مشابه خریداری شده، در دوره آماری کسر شود، باقی خالص: هزینه

 هزینه»است، ارقام به کار رفته « ناخالص» ها واژهاین نشریه که در عنوان آنمربوط در های خانوار در کاالی مربوطه خواهد بود. آن دسته از جدول

 کنند.را ارایه می« خالص هزینه»جداول، ارقام مربوط به  و بقیه« ناخالص

های آن )به جز کره( و تخم ( شیر و فراورده9( گوشت 3های آن آرد، رشته و فراورده نان، ( غالت،8 های مربوط بههزینه های خوراك:هزینه

ها، ( ادویه1ها شکر، مرباها و شیرینی ( قند،2های تازه و خشک شده و حبوبات ( سبزی1ها و خشکبار ( میوه1ها و کره ( روغن، چربی0پرندگان 

 ( دخانیات.81ها ( چای، قهوه، کاکائو و نوشابه3های خوراکی ها و سایر ترکیبچاشنی

( مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری 9روشنایی  ( مسکن، آب، فاضالب، سوخت و3( پوشاک و کفش 8 های مربوط بههزینه های غیر خوراك:هزینه

( غذاهای آماده، هتل و 3( آموزش و تحصیل 1( خدمات فرهنگی و تفریحات 2( ارتباطات 1و نقل ( حمل 1( بهداشت و درمان 0ها معمول آن

 ( کاالها و خدمات متفرقه.81رستوران  

کل  یبرا رانیو هر سال توسط مرکز آمار ا دیآیلورنز به دست م یزمنحنا است که درآمد یشاخص نابرابر ینیج بیضر (:GINI) ضریب جینی

الً کام درآمد عیتوز که یصفر و درصورت یمساو بیضر نیکاماًل برابر باشد ا درآمد عیکه توز ی. درصورتشودیمحاسبه و اعالم مها و استانکشور 

 ت.شده اس عیتر توزعادالنه ،درآمدآن است که  انگریشد بکوچکتر با بیضر نیاست هر چه ا کی یمساو بیضر نینابرابر باشد، ا

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

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

وجوه و ارزش ریالی کاالها و خدماتی است که در برابر کار انجام شده یا سرمایه به کار افتاده و یا از طریق منابع دیگر )حقوق وار: خان درآمد

 گیرد.های انتقالی و نظایر آن( به مجموع اعضای خانوار تعلق میها، دریافتیحاصل از دارایی درآمدبازنشستگی، 

 های دولتی و غیردولتی صرف می شود.ها و یا خدماتی است که توسط خانوار برای خود، خانوارهای دیگر، سازمانارزش ریالی کاالخانوار:  هزینه

 جمعیت و نیروی انسانی

ای و گروهی که اقامتگاه معمولی آنان در زمان اعضای همه خانوارهای معمولی ساکن، موسسه جمعیت )جامعه مورد سرشماری(:

د و نیز اعضای تمامی خانوارهای معمولی غیر ساکن کشور، جامعه مورد سرشماری را تشکیل می دهند. سرشماری در ایران قرار دار

شوند، اما های خارجی در ایران و افراد خانوار آنان جزو جامعه مورد سرشماری محسوب نمیهای سیاسی و سفارتخانهاعضای هیئت
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خارج از کشور و افراد خانوار آنان، جزو جامعه مورد سرشماری به حساب می های ایران درهای سیاسی و سفارتخانهایرانیان عضو هیئت

 آیند.

برآورد جمعیت بر اساس جمعیت پایه سرشماری و تغییرات آن در سال های بعدی را پیش بینی جمعیت تعریف  پیش بینی جمعیت:

 شده است. در این روش که متداول ترین روش پیش بهره گرفته« بینی جمعیتترکیبی پیش»بینی، از روش برای انجام  پیش کنند.می

بینی جمعیت می باشد از مجموعه عوامل موثر بر تغییر و تحوالت جمعیت یعنی باروری، مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی 

 جمعیت استفاده شده است. 

و یا بیکار  ، شاغلمأمور آمارگیری از مراجعه روز قبل تدر هف تر خانوارها کهو بیش ساله 81 اعضایتمامی  :اقتصادی  فعال جمعیت

د، انبدون کار، چنانچه شاغل و یا بیکار نیز بوده درآمدداران و دارندگان آیند. محصالن، خانهشمار می به "اقتصادی فعال" اند، جمعیتبوده

 شوند.محسوب می "فعال اقتصادی"

ور طکه در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی بهتر ساله و بیش 81تمام افراد  شاغل:

وند. شبگیران و خوداشتغاالن میطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوقشوند. شاغالن بهموقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می

عنوان بگیران و تداوم کسب و کار برای خوداشتغاالن، به، برای مزد و حقوقترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی

 شوند:شود. افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب میاشتغال محسوب می

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

 بدون مزد(. 

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

 شود.محسوب می "کار"ها یا خدمات سهیم هستند و فعالیت آن

 اند.ریف، کار کردهمحصالنی که در هفته مرجع مطابق تع -

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

 افسران وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی(.   

اند اند و دارای شغلی نیز نبودهقل یک ساعت کار نکردهروز پیش از مراجعه مأمور سرشماری حدا 2که  ترساله و بیش 81تمام افراد  بیكار:

 شوند:در صورت داشتن دو شرط ذیل بیکار محسوب می

گذشته برای جستجوی کار، اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نام یا پیگیری در مؤسسات کاریابی، پرس و جو از دوستان، روز  91در  -8

 ی و ... انجام داده باشند. های استخدامتماس با کارفرمایان، مطالعه آگهی

روز آینده آمادگی شروع کار را داشته باشند، همچنین  2روز گذشته و  2روزه شامل  81یعنی طی یک دوره  آماده به کار باشند، -3

 اند.افراد ذیل بیکار محسوب شده

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

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

شغلی ندارد ولی در انتظار بازگشت به شغل دهد و پیوند رسمی که فرد قبالً دارای کار بوده و به دالیلی کار خود را از دست می

 برد.سر میخود به

تر به جمعیت در سن کار ساله و بیش 81عبارت است از نسبت جمعیت فعال )شاغل و بیکار(  نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت(:

 .811تر، ضربدر ساله و بیش 81

 .811ل )شاغل و بیکار(، ضربدر است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعا عبارت :بیكاری نرخ

 .811در ساله ضرب  81-91ساله به جمعیت فعال  81-91جمعیت بیـکار  عبارت است از نسبت :ساله 07-53نرخ بیكاری جمعیت 

 .دتواند دائم یا موقت باشنوعی عقد و پیمان قانونی یا شرعی است که بین زن و مرد برای زندگی مشترک منعقد می شود و می: ازدواج

 از بین رفتن یا برهم زدن قانونی رابطه زوجیت در ازدواج دائم است.  :طالق

 های تحصیلی آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال دارد.فردی است که برابر مقررات در یکی از دوره دانش آموز:

آموزش عالی ثبت نام کند و به  های رسمیای است که برابر ضوابط معین برای تحصیل در یکی از دورهفرد پذیرفته شده دانشجو:

 تحصیل اشتغال ورزد.

نامه های تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده است و دانشنامه یا گواهیفردی که یکی از دوره فارغ التحصیل )دانش آموخته(:

 کند. تحصیلی دریافت می

 صنعت 

ذاری در انجام فعالیت صنعتی بنا به درخواست متقاضی گمجوز فعالیت اقتصادی است که به منظور سرمایه :جواز تاسیس صنعتی

حقیقی یا حقوقی پس از احراز شرایط الزم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ایجاد واحد جدید، انتقال مکان واحد موجود 

 ید یا بازسازی و نوسازییا توسعه واحد موجود شامل افزایش ظرفیت تولید محصوالت فعلی، تولید محصوالت جدید، تکمیل خط تول

 شود.ها صادر میماشین آالت، تجهیزات و تأسیسات آن

مجوز فعالیت اقتصادی است که پس از نصب ماشین آالت و تجهیزات خط تولید، تجهیزات جانبی، تامین  :برداری صنعتیپروانه بهره

وقی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور انجام نیروی انسانی و انجام تولید آزمایشی، بنا به درخواست متقاضی حقیقی یا حق

 شود.فعالیت صنعتی برای تولید انبوه در یک کارگاه صنعتی صادر می

 تجارت خارجی

اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی یا ایرانی که با استفاده از سرمایه با منشأ خارجی در قالب یک بنگاه اقتصادی  :گذار خارجیسرمایه

  .گذاری کنندموجود در ایران، سرمایهجدید یا 

که متضمن مناسبات درازمدت و  اییهعبارت است از سرماسرمایه گذاری مستقیم خارجی،  گذاری مستقیم خارجی:سرمایه

 باشد. گذاریهخارج از موطن سرما یکشور در شرکت یک یممق یحقوق یا یقیحق یتکننده کنترل و نفع مستمر شخصمنعکس
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 ت از فروش، معامله تهاتری و یا اهدای کاالها و خدمات، توسط واحدهای مقیم به واحدهای غیر مقیم است.عبار صادرات:

عبارت است از خرید، معامله تهاتری و یا اهدای کاالها و خدمات یک کشور از کشورهای دیگر، پس از انجام تشریفات گمرکی : واردات

 و رعایت سایر مقررات.

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

 دهد.های نهادی نشان میاز بخش

مبادالت  استثنایرد. شامل کلیه معامالتی )بهگیشوند را در برمیطور سنتی صادر یا وارد میبیشترین اجزایی که به :جاریتراز حساب

های انتقالی بین اشخاص مقیم ها و پرداختو دریافت درآمدخدمات، اقالم مالی( است که طی آن ارزش اقتصادی معامالت ناشی از کاالها،

 شود.و غیر مقیم مبادله می

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

 شود.غیر مقیم تنظیم می

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

رسانی و رایانه، مالکیت معنوی، سایر خدمات تجاری، خدمات ای، خدمات مالی، خدمات اطالعات بیمهخدمات فنی و مهندسی، خدم

 شود.شخصی، فرهنگی و تفریحی و سایر خدمات دولتی می

 ور کند.شده، از لبه کشتی عبرساند که کاال در بندر بارگیری تعیینفروشنده، تحویل کاال را هنگامی به انجام می :فوب

نیروی کار جبران  درآمدگذاری اختصاص دارد. های حاصل از سرمایهدرآمدبه جبران خدمات نیروی کار و  درآمدتراز  :درآمدحساب 

 گیرد.در داخل کشور و نیروی کار فصلی ایرانی شاغل در خارج کشور را در بر می خدمات نیروی کار فصلی خارجی شاغل

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

های بالعوض که کارگران غیر فصلی یا هدایا و کمک درآمدها مبادله دیگری صورت نگرفته است؛ مانند انتقال است که ما به ازای آن

 سویه هستند.مبادالتی یک

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

ها )بخش دولتی و غیر دولتی(، انتقاالت مهاجرین و ای شامل بخش بدهیدهد. انتقاالت سرمایهغیر مالی تولید نشده را پوشش می

گیرد که های مشهودی را در برمیهای غیر مالی تولید نشده، معامالت داراییگذاری است. اکتساب یا واگذاری داراییهای سرمایهکمک

های نامشهود مانند عالئم تجاری حق ثبت اختراع توانند در تولید کاالها خدمات مورداستفاده قرار گیرند. عالوه بر این معامالت داراییمی

 گردد.پ نیز در این قسمت درج میو حق چا

 ها و نهادهایمجموع تعهدات ایجادشده در اثر گشایش اعتبار اسنادی، تسهیالت دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان :بدهی خارجی

 مللی در این قسمت درج شده است.الفروش نفت و اوراق قرضه بینها، پیشها از طریق فاینانسالمللی، تامین مالی پروژهبین

ها کمتر از یک سال شود که سررسید پرداخت آنمدت به آن بخش از تعهدات خارجی اطالق میهای کوتاهبدهی :مدتبدهی کوتاه

 است.
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شود که سررسید کشور اطالق می مدت و بلندمدت به آن دسته از تعهدات خارجیهای میانبدهیمدت و بلندمدت: های میانبدهی

 ها بیشتر از یک سال است. پرداخت آن

 و مسكن ساختمان

 وسیلـه دیـوارهای مستقـل یا مشترک از بناهای همجوار کامال ساختمـان، سازه ثابت، مسقف و محصـوری است کـه بـه: ساختمان

 طبقه در تعریف ساختمان دخالت ندارد.کوچک یا بزرگ بودن یا تعداد  مجزا شده باشد.

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

 و بوده توالت( مستقل یک )حداقل سرویس و اتاق شامل حداقل که ساختمان یک از قسمتی یا تمام از عبارت است :واحد مسكونی

یک  سکونت برای که است آپارتمانی واحد و معمولی خانه آن متعارف باشد، شکل عمومی معبر از مستقیم غیر یا دارای ورودی مستقیم

 .شود می ساخته خانوار

های ساختمانی تیپ غالب انی و نیروی انسانی بکار رفته در فعالیتشامل کلیه مصالح ساختم :های( ساختمانیاقالم )نهاده

 های مسکونی است.ساختمان

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

    زمان آماری در مقابل فروش واحد معینی از اقالم دریافت کرد. شده در طولساختمانی در آخرین معامله انجام

 هب معموالً اجاره، مورد مسکونی محل یا مسکونی واحد گرفتن اختیار در بابت که است مبلغی :مسكونی محل یا واحد بهای اجاره

  .شودمی پرداخت موجر به مستأجر طرف از( نقدی سپرده) ودیعه درصدمبلغ سه گرفتن نظر در با ماهانه صورت

 انرژی

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

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

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

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

 کشاورزی

های حذفی از جوجه کشی را نیز های لنبه، شکسته و تخم مرغگذار است.تخم مرغتخم حاصل از تولید مرغ تخم وراکی:تخم مرغ خ

 گیرد.دربرمی

 شود.مرغی است که از پرورش جوجه یک روزه گوشتی، در یک بازه زمانی مشخص به منظور تولید گوشت حاصل می مرغ گوشتی:

 شود.مرغ خوراکی نگهداری میگذار، حاصل و به منظور تولید تخمرش پولت تخممرغی است که از پرو گذار:مرغ تخم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 1فصل 

 جمعیت و نیروی انسانی

  



 

25 

25 

 جمعیت و نیروی انسانی

 )هزار نفر(         0591-0003بینی جمعیت کل کشور به تفكیك جنس و مناطق شهری و روستایی و غیر ساکن پیش -0-0

 سال
 و غیر ساکن نقاط روستایی نقاط شهری جمع

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد
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 : مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.ماخذ
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 )نفر(                                                  0553تا 0593)بعد خانوار( از سال کشور  هایمتوسط تعداد افراد در خانوار -2-0

 8931 8931 8911 8921 8921 8911 8911 8901 8991 شرح

 1/02/0 8.48.5 5.0 55 0.5 0.5 8.4  ............. کل

 9/9 1/9 3/9 1/0 3/0 1/0 1/0 3/0 2/0 ........... شهری

 0/9 2/9 0/0 8/1 1/1 0/1 3/1 1/1 1/0 ....... روستایی

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

 های ثبت شده برحسب جنس و مناطق جغرافیاییمیزان ناخالص والدت و تعداد والدت -5-0

/ فصلسال  
 میزان

 ناخالص والدت

های ثبت شدهتعداد والدت  

 دختر پسر جمع
 روستایی شهری

خترد پسر جمع  دختر پسر جمع 

8931 ..........................  1..0 1024505 211182 281.11 1121552 150025 02505. 502521 14511. 121852 

8931 ..........................  14.4 1842.15 211185 221225 1185004 04.111 008882 588500 12252. 112551 

8932 ..........................  12 151101. 258512 112802 1582.20 085522 052005 5140.8 1151.0 1084.. 

8931 ..........................  18.4 11.1152 111845 02.18. .521.8 812422 85.422 244854 184111 15.422 

8933 ..........................  1/15 1118124 02011. 054.0. 452041 852544 8501.4 221842 182202 155250 

 50425 54154 28511 112515 128184 281104 102441 112241 510112 10.4  ............ 8931تابستان

 50122 52142 .2255 52..15 111005 221840 .18050 105258 2.42.5 10.5  ............... 8931پاییز  

 58581 51212 25204 155112 .15.50 212021 152215 180025 242245 18.4  .......... 8931زمستان 

 .5548 51512 1.411 .151.5 .15420 2151.4 150244 188221 245018 18.0  ................ 8933بهار  

 91111 92011 23138 813211 882219 332191 800188 811301 911113 9/80  ............ 8933تابستان

 99131 91018 13813 811110 811111 312083 890833 803991 321131 1/80  ............... 8933پاییز  

 98023 90813 11120 33133 31298 838091 830828 893199 312110 1/89  .......... 8933زمستان 

 52501 55.42 11585 .410. 150581 255250 155210 15.555 21.284 15.0  ................... 8011بهار

 558.5 51505 1.085 1502.0 .112.8 214288 154240 ...184 242248 15.5  .......... 0000تابستان

 ماخذ: سازمان ثبت احوال کشور.

 

 (0)های ثبت شده برحسب جنس و مناطق جغرافیاییمیزان ناخالص فوت و تعداد فوت -0-0

/ فصلسال  
میزان 

 ناخالص فوت

های ثبت شده تعداد فوت  

 مرد زن جمع
ستاییرو شهری  

 مرد زن جمع مرد زن جمع

8931 .................  8.2 51.201 111228 252448 228425 11.554 100452 .8244 82251 02502 

8931 .................  4/8 521251 110.42 2151.1 224884 121201 1011.2 .4255 88251 05... 

8932 .................  2/8 521.2. 110022 211502 22.28. 121858 102410 .2145 88154 05082 

8931 .................  ./8 5.0251 121200 225.21 2.0042 121242 114450 ..188 88825 00121 

8933 .................  1.5 011441 22281. 244228 5412.5 110.82 225581 128505 01822 12424 

 1..12 15522 25514 .5.51 2.502 14821 02510 5.128 .125. 1/8  .............8931بهار 

 18812 11111 21524 88114 55181 22218 04050 88452 155582 4/8  ........... 8931پاییز 

 182.1 11424 .2111 80525 58215 2.045 0.111 81181 150202 8/.  ..... 8931زمستان 

 18454 114.1 .2122 84145 50854 45121 15521 .8252 115505 0.1  .............8933 بهار

 12558 18522 51141 01111 82052 1.4.. 25.25 .01.5 .15542 0.0  ..... 8933تابستان 

 1...1 11888 51885 1.5.4 01.10 121515 4.5.8 .1485 102214 1.2  ........... 8933پاییز 

 10.54 15418 2.222 81882 51552 .4282 12505 51..8 112021 1/5  ....... 8933زمستان

 12111 18854 51008 04441 81510 158.51 21552 15805 151284 1/1  ...........8011بهار

 1.222 11545 50552 25514 04121 1518.8 20.5. 28251 112121 2.5  .. 0000تابستان

 .است بوده رخداد تاریخ فاقد که است ایمعوقه هایمرگ ویژه ثبت یا نامشخص مقادیر وجود دلیل به فوت اسناد کل تعداد با مرد و زن هایستون سرجمع اختالف علت( 8
 ماخذ: سازمان ثبت احوال کشور.
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 0590-99ازدواج و طالق ثبت شده در کشور:  -3-0

 )درصد( نسبت طالق به ازدواج )نفر( طالق فر()ن ازدواج سال

8931 .................................................................................  4282.2182481

8938 .................................................................................  42..14105528

8933 .................................................................................  22801510051.

8939 .................................................................................  22852811501.

8930 .................................................................................  140502115210 

8931 .................................................................................  25821114158.

8931 .................................................................................  115420 141514 2..1
8932 .................................................................................  00805. 124521 52.2
8931 .................................................................................  055.51 122412 55.5
0599 ...................................................................  00.1..141520 55.5 

 سازمان ثبت احوال کشور. :ماخذ
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 جمعیت و نیروی انسانی

 )هزار نفر(                                                                      برحسب وضع فعالیت اقتصادیساله و بیشتر  03جمعیت  -1-0

 جمعیت بیکار جمعیت شاغل  جمعیت فعال  کل جمعیت / فصلسال

8931 ........................................  1313131239331319831
8931.........................................  13310 31110 39332 9312 

8932 ........................................  11193 31311 39298 9311 

8931 ........................................  18111  

8933 ........................................  13819 31011333193111
 3333 39121 31312 13231  ................................ 8011بهار 

 2091 25003 23900 12991  ...................... 0000تابستان

 ، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.: مرکز آمار ایرانماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 










ساله و بیشتر03جمعیت کل، جمعیت شاغل و بیكار

جمعیت کل جمعیت شاغل  جمعیت بیکار
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 )درصد(                    و جنسساله و بیشتر به تفكیك نقاط شهری و روستایی  03نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت  -9-0

 مرد زن نقاط روستایی نقاط شهری کل کشور / فصلسال

8931 .................................................................................  85.282.880.211.525.8
8931 ................................................................................. 88.2 85.2 82.8 12.8 25.. 

8932 ................................................................................. 88.0 85.1 82.0 12.1 21.1 

 ................................................................................  88.1 85.5 82.5 12.5 21.1 

 ................................................................................  5/818/852/88./15 14.2 

 .1/1 2/15 0/88 8/85 8/81  ......................................................................... 8011بهار

 14.4 15.0 85.0 85.8 81.1  .................................................. 0000تابستان 

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

 )درصد(                                     ساله و بیشتر به تفكیك نقاط شهری و روستایی و جنس 03ری جمعیت نرخ بیكا -7-0

 / فصلسال
 کل کشور

 نقاط روستایی نقاط شهری
 زن مرد مرد و زن

 .......................................  12.8 15.0 25.2 15.2 4.. 

 ........................................  12.1 15.2 1... 15.8 4.5 

 .......................................  12.1 15.8 14.. 15.0 4.5 

 .......................................  15.2 ..512.011.42.5
 .......................................  1/.8/41/108/152/2

 8/1 ./1 1/10 0/2 4/4  ................................ 8011بهار

 1.0 15.2 12.2 4.1 1..  ................. 0000 تابستان

 : مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.ماخذ
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 )درصد(                                           ایی و جنسساله به تفكیك نقاط شهری و روست 07-53نرخ بیكاری جمعیت  -9-0

 / فصلسال
 کل کشور

 نقاط روستایی نقاط شهری
 زن مرد مرد و زن

8931 .................................  8/31 0/81 1/90 1/38 0/81 

8931 .................................  2/83 3/81 1/99 3/38 2/80 

8932 .................................  1/83 9/81 1/98 1/38 1/89 

8931 .................................  

8933 .................................  2/81 8/80 3/32 3/82 3/83 

 2/88 1/81 1/32 3/83 1/81  .......................... 8011بهار

       ............... 0000تابستان

  .: مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریماخذ
 

 

 
 

 )درصد(                                                                        به تفكیك نقاط شهری و روستایی و جنس نسبت اشتغال -00-0

 / فصلسال
 کل کشور

 نقاط روستایی نقاط شهری
 زن مرد مرد و زن

8931 .................................    
8931 .................................    
8932 .................................       

8931 .................................  
8933 .................................       

       .......................... 8011ربها

       ............... 0000تابستان

  .: مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریماخذ

 
 

31/8 83/2 83/1 82/3 81/2 81/3 82/3 82/3 82/1 81/2 81/3 81/1 81/1 81/1 82/1

1
1

81
30
93
01

به تفكیك جنسیت07-53نرخ بیكاری جمعیت 

مرد و زن مرد زن شهری  روستایی
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 جمعیت و نیروی انسانی

 )درصد(                                              عمده اقتصادی از کل اشتغال هایبخشساله و بیشتر در  03سهم شاغالن  -00-0

 خدمات صنعت کشاورزی / فصللسا

8931 ....................................................................  12.. 51.. 05.2 

8931....................................................................  12.0 52.5 05.0 

8932 ...................................................................  12.2 52.5 05.5 

 .................................................................. 2/82 1/93 9/11 

3 .................................................................. 0/82 9/99 9/03 

 1/01 3/99 3/82  ............................................................. 8011بهار

 84.4 55.4 12.8  ............................................ 0000تابستان

  .: مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریماخذ
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 )نفر(                                                                                                           به تفكیك جنسیت آموزاندانشتعداد  -02-0

 سال و دوره تحصیلی
 (8)دانش آموز

 دختر پسر جمع

8911-18 ...............................................................................  82113181 3913313 1133119 

8911-11................................................................................  80310918 2208100 2309312 

8931-38 ...............................................................................  89918310 1393011 1081101 

8933-39 ...............................................................................  89011011 1310018 1008332 

8939-30 ...............................................................................  89181988 2110113 1111213 

8930-31 ...............................................................................  89118318 2820333 1112123 

8931-31................................................................................  80331903 2903931 1128181 

8931-32................................................................................  80211913 2133121 2811190 

31-8932 ...............................................................................  81013101 1118101 2018118 

33-8931 ...............................................................................  81220121 1892310 2191138 

0000-0599  .............................................................  03111379 7095391 939299 

 33812 2398 22881  .................................................................... آموزش استثنایی

 911122 989232 131020  ......................................................................... پیش دبستانی

 0819823 0901911 1009131  ...................................................................................... ابتدایی

 8213193 8191191 9101921  .................................................................. دوره اول متوسطه

 8913813 8011112 3211811  .................................................................. دوره دوم متوسطه

 1111 1123 80193  .............................................. بزرگسال )دوره اول متوسطه(

 23132 831232 311930  ............................................. بزرگسال )دوره دوم متوسطه(

 شود.های دولتی و غیردولتی را نیز شامل میآموزان آموزشگاه( دانش8

 .ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعاتوزارت آموزش و پرورش. مرکز برنامه :ماخذ
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 جمعیت و نیروی انسانی

 ( 0)سسات آموزش عالیؤهای مختلف تحصیلی مدانشجویان دورهتعداد  -05-0

 سال تحصیلی 
 جمع

 زن مرد و زن مرد

38-8931 ...........................................................  0010180 3389311 3838013 

39-8933 ...........................................................  0111911 3021311 3380081 

30-8939 ...........................................................  0113238 3113901 3311921 

31-8930 ...........................................................  0901919 3901130 3113113 

31-8931 ...........................................................  0129132 3313398 8128131 

32-8931 ...........................................................  9181880 8391310 8111811 

31-8932 ...........................................................  9929911 8211398 8110012 

99-0597 ...............................................  5072979 0157901 0300205 

 شود.را شامل می 8911 -11به استثنای سال تحصیلی ( آمار دانشگاه آزاد 8

 شود.( آمار دانشگاه جامع علمی کاربردی را شامل نمی3

 .ریزی آموزش عالیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مؤسسه پژوهش و برنامه :ماخذ
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 به تفكیك جنسیت  (0)سسات آموزش عالیؤهای مختلف تحصیلی مدوره آموختگاندانشتعداد  -00-0

 عمده رشته تحصیلی سال تحصیلی و گروه
 جمع

 زن مرد مرد و زن

11-8923(3) .........................................................  891088 23199 12221 

11-8910 .............................................................  901301 811302 828333 

31-8913(9) .........................................................  121291 318011 383138 

38-8931 .............................................................  011831 381383 391381 

33-8938 .............................................................  281118 930220 930132 

39-8933 .............................................................  291311 089313 930328 

30-8939 .............................................................  113132 111298 919311 

31-8930 .............................................................  231291 011339 993189 

31-8931..............................................................  223101 012810 933013 

32-8931..............................................................  131111 939181 918301 

97-0599 ..................................................  100212 511030 290207 

 30001 89911 92219  .................................................................... پزشکی

 818911 810189 981823  ........................................................... علوم انسانی

 31900 3982 33118  ................................................................ علوم پایه

 91100 800311 818133  .....................................................فنی و مهندسی

 81111 88281 33381  ........................................ کشاورزی و دامپزشکی

 91131 38330 13133  .......................................................................... هنر

 شود.شامل می 8923 -11به استثنای سال تحصیلی ( آمار دانشگاه آزاد را 8

 د.شو( آمار دانشگاه جامع علمی کاربردی را شامل نمی3

 ( آمار دانشگاه جامع علمی کاربردی به تفکیک جنس ارائه نشده و در سرجمع لحاظ شده است.9

.ریزی آموزش عالیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری مؤسسه پژوهش و برنامه ماخذ:
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 (یوزن دهك) -کشور کل: 0570-99هایسال جینی ضریب -0-2

 سال
 ضریب جینی

 روستایی شهری کل کشور

8910 ............................................................................  5.8284 5.8504 5.544. 

8911 ............................................................................  5.8501 5.8122 5.5.22 

8911 ............................................................................  5.8552 5.8151 5.5.18 

8912 ............................................................................  5.8122 5.5412 5.524. 

8911 ............................................................................  5.8111 5.54.5 5.5428 

8913 ............................................................................  5.85.. 5.5481 5.545. 

8931 ............................................................................  5.5255 5.5014 5.55.8 

8938 ............................................................................  5.510. 5.5082 5.5582 

8933 ............................................................................  5.5105 5.5012 5.5285 

8939 ............................................................................  5.5244 5.515. 5.5851 

8930 ............................................................................  5.5401 5.5141 5.5512 

8931 ............................................................................  5.5.55 5.5255 5.5512 

8931 ............................................................................  5.5.41 5.52.5 5.500. 

8932 ............................................................................  5.85.5 5.5.85 5.50.0 

8931 ............................................................................  5.5..2 5.5424 5.505. 

0599 ..............................................................  5.8551 5.5450 5.50.5 

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

 





 











ضریب جینی

کل کشور شهری روستایی
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  سهم ثروتمندترین به فقیرترین جمعیت در کل کشور -2-2

 8933 8931 8932 8931 8931 8930 8939 8933 8938 8931 شرح

به ده  سهم ده درصد ثروتمندترین

 31/89 13/89 01/80 11/89 33/83 11/83 99/83 11/81 23/81 13/88  .................... درصد فقیرترین جمعیت

ثروتمندترین به بیست درصد سهم 

  ........ بیست درصد فقیرترین جمعیت
سهم چهل درصد ثروتمندترین به 

  ......... چهل درصد فقیرترین جمعیت
 سرشماری.   : مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار وماخذ
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سهم ثروتمندترین به فقیرترین جمعیت در کل کشور

سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت

سهم بیست درصد ثروتمندترین به بیست درصد فقیرترین جمعیت

سهم چهل درصد ثروتمندترین به چهل درصد فقیرترین جمعیت
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  )دهك وزنی( -مناطق شهری  - سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهك -5-2

 8933 8931 8932 8931 8931 8930 8939 8933 8938 8931 شرح

 1318/1 1313/1 1323/1 1321/1 1332/1 1311/1 1322/1 1308/1 1331/1 1390/1  ............. دهک اول

 1339/1 1019/1 1083/1 1081/1 1098/1 1083/1 1081/1 1923/1 1910/1 1928/1  ............ دهک دوم

 1031/1 1113/1 1111/1 1183/1 1131/1 1138/1 1181/1 1018/1 1012/1 1022/1  ........... دهک سوم

 1113/1 1131/1 1111/1 1180/1 1183/1 1139/1 1182/1 1118/1 1121/1 1121/1  ........... دهک چهارم

 1131/1 1131/1 1219/1 1213/1 1233/1 1232/1 1239/1 1133/1 1131/1 1130/1  ......... دهک پنجم

 1188/1 1183/1 1138/1 1198/1 1100/1 1102/1 1103/1 1130/1 1131/1 1131/1  ......... دهک ششم

 1320/1 1320/1 1313/1 1310/1 1339/1 1333/1 8118/1 1311/1 8118/1 1311/1  ..........دهک هفتم

 8831/1 8831/1 8812/1 8318/1 8832/1 8833/1 8381/1 8388/1 8391/1 8383/1  ........... دهک هشتم

 8111/1 8113/1 8113/1 8113/1 8103/1 8109/1 8110/1 8111/1 8130/1 8183/1  ............. دهک نهم

 9182/1 3331/1 3311/1 3113/1 3131/1 3190/1 3183/1 9110/1 3313/1 3332/1  ........... دهک دهم

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

 

 0599در سال  شهریای خانوار های هزینهدهكسهم هزینه ناخالص سرانه 

 

 

 

 

سهم دهک اول

3%

سهم دهک دوم

0%
سهم دهک سوم

1%

سهم دهک چهارم

1%

سهم دهک پنجم

2%

سهم دهک ششم

1%

سهم دهک هفتم

81%

سهم دهک هشتم

83%

سهم دهک نهم

81%

سهم دهک دهم

91%



 

 

00 

های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص  

 )دهك وزنی( - ییمناطق روستا -سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهك  -0-2

 8933 8931 8932 8931 8931 8930 8939 8933 8938 8931 8913 8911 8912 شرح

 5225/5 5241/5 5214/5 5225/5 5242/5 5248/5 5220/5 5510/5 5551/5 5240/5 5250/5 5228/5 5252/5  ...... دهک اول

 5818/5 5/.581 5815/5 5810/5 5885/5 5851/5 5/.582 5812/5 5880/5 5852/5 5548/5 5528/5 5541/5  ..... دهک دوم

 5014/5 5020/5 5/.501 5020/5 5005/5 5081/5 5080/5 5010/5 5081/5 5085/5 5844/5 5848/5 58.5/5  .... دهک سوم

 5114/5 5125/5 5114/5 5124/5 5102/5 5102/5 5184/5 5111/5 5188/5 5188/5 5/.504 50.8/5 50.1/5  .... دهک چهارم

 5220/5 5255/5 5220/5 5251/5 5204/5 5211/5 5215/5 5215/5 5/.528 5205/5 51.2/5 5252/5 5258/5  .. دهک پنجم

 5484/5 5405/5 5484/5 5/.548 5428/5 5442/5 5445/5 5422/5 5422/5 5428/5 5424/5 5451/5 5452/5  .. دهک ششم

 0/5..5 1550/5 1555/5 8/5..5 1525/5 1521/5 1520/5 1525/5 1521/5 1525/5 1/5..5 5/...5 2/5..5  .. دهک هفتم

 1254/5 1255/5 5/..11 1258/5 1222/5 1225/5 1225/5 1212/5 1215/5 5/.121 5/.121 1255/5 5/.125  .... دهک هشتم

 1015/5 1054/5 1082/5 1001/5 1081/5 1050/5 1085/5 1051/5 1081/5 1002/5 10.4/5 1151/5 1011/5  ......دهک نهم

 2485/5 2421/5 2412/5 2451/5 2105/5 2104/5 2122/5 20.2/5 2115/5 2125/5 2.11/5 2.05/5 2.40/5  .... دهک دهم

 

 

 0599ای خانوار روستایی در سال های هزینهسهم هزینه ناخالص سرانه دهك

 

 

 

 

 

سهم دهک اول

9%

سهم دهک دوم

0% سهم دهک سوم

1%

سهم دهک چهارم

1%

سهم دهک پنجم

2%

سهم دهک ششم

3%

سهم دهک هفتم

81%
سهم دهک هشتم

83%

سهم دهک نهم

81%

سهم دهک دهم

31%



 

00 

 بودجه خانوار و توزیع درآمد

00 

  )هزار ریال(                                                                                                 یخانوار شهر درآمدهزینه و  متوسط -3-2

  درآمدمتوسط  متوسط هزینه  سال

 ............................................................................................. 30380 11383 

 .............................................................................................33838 39119 

 .............................................................................................889121 811811 

 .............................................................................................893281 891918 

 .............................................................................................810318 812308 

 .............................................................................................311313 310103 

 .............................................................................................390111 308981 

 .............................................................................................313932 321123 

 .............................................................................................310131 982381 

 ..............................................................................................933131 911101 

 .............................................................................................939332 090311 

8931 ..............................................................................................  020923 108112 

0599 ........................................................................  120592 901910 

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

 

 

 

 

 

 











8912 8911 8913 8931 8938 8933 8939 8930 8931 8931 8932 8931 8933

ل 
ریا

ار 
هز

متوسط هزینه و درآمد ساالنه یك خانوار شهری 

متوسط هزینه یک خانوار شهری  متوسط درآمد یک خانوار شهری 



 

 

02 

های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص  

 )هزار ریال(                                                                                              روستایی خانوار درآمدزینه و متوسط ه -1-2

  درآمدمتوسط  متوسط هزینه  سال

 .................................................................................................................. 19331 01030 

 .................................................................................................................. 13310 13091 

 .................................................................................................................. 11022 13992 

 .................................................................................................................. 19329 23232 

 .................................................................................................................. 811811 818318 

 .................................................................................................................. 833111 838138 

 .................................................................................................................. 891131 893118 

 .................................................................................................................. 801319 818191 

 .................................................................................................................. 811312 821111 

 ................................................................................................................... 821121 318103 

 .................................................................................................................. 380023 399880 

8931 ................................................................................................................... 318111 332133 

0599 .........................................................................................  500191 020090 

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

 

 

 
 

 

 

 













8912 8911 8913 8931 8938 8933 8939 8930 8931 8931 8932 8931 8933

ل 
ریا

ار 
هز

متوسط هزینه و درآمد ساالنه یك خانوار روستایی

متوسط هزینه یک خانوار روستایی متوسط درآمد یک خانوار روستایی



 

05 

 بودجه خانوار و توزیع درآمد

05 

 (ریال هزار)                                                                    خوراکی و غیر خوراکی خانوار شهری ایههزینهمتوسط  -9-2

 متوسط هزینه غیر خوراکی متوسط هزینه خوراکی متوسط هزینه خالص سال

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

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

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

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

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

8931 .................................................... 020923882133911111

0599 ........................................  120592 010090 010297 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

8939 8930 8931 8931 8932 8931 8933

صد
در

ریسهم هزینه های خوراکی و غیر خوراکی از کل هزینه های خالص خانوار شه

هزینه خوراکی  هزینه  غیر خوراکی 



 

 

00 

های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص  

 (ریال هزار)                                                                 خوراکی و غیر خوراکی خانوار روستایی هایهزینهمتوسط  -7-2

 متوسط هزینه غیر خوراکی متوسط هزینه خوراکی متوسط هزینه خالص سال

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

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

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

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

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

8931 ...................................................................................... 318111 813110 811903

0599 ..................................................................  500199 051002 200259 

  .: مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریماخذ

 

 

 

 

 

 

 

      

      























8939 8930 8931 8931 8932 8931 8933

صد
در

یسهم هزینه های خوراکی و غیر خوراکی از کل هزینه های خالص خانوار روستای

هزینه خوراکی  هزینه  غیر خوراکی 



 

03 

 بودجه خانوار و توزیع درآمد

03 

 )در صد( خانوار هایهزینههزینه خالص مسكن به کل  نسبت -9-2

 روستایی شهری سال

8931 ..............................................................................................  52..2 12.2. 

8932 ..................................................................................................... 50.02 12.24 

8931 ..................................................................................................... 5..42 25.55 

0599 ..............................................................................  82.41 25.18 

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

 

 

 

 

 

 

 

 













8931 8932 8931 8933

صد
در

نسبت هزینه خالص مسكن به کل هزینه های خانوار

شهری

روستایی













31نسبت به سال 32سال  32نسبت به سال 31سال  31نسبت به سال 33سال 

صد
در

درصد تغییر نسبت هزینه خالص مسكن به کل هزینه های خانوار

شهری

روستایی



 

 

01 

های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص  

 )در صد( خانوار هایهزینهبه کل  هزینه خالص بهداشت و درمان نسبت -00-2

 روستایی شهری سال

8931 .................................................................................................  15.0. ..25 

8932 .................................................................................................  11.5. 11.85 

8931 .................................................................................................  11.80 11.5. 

0599 ...........................................................................  11.2. 11.8. 

 ار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.: مرکز آمماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 











8931 8932 8931 8933

صد
در

به کل هزینه های خانوارنسبت هزینه خالص بهداشت و درمان

شهری

روستایی

-











31نسبت به سال 32سال  32نسبت به سال 31سال  31نسبت به سال 33سال 

صد
در

به کل هزینه های خانوارسبت هزینه خالص بهداشت و درماننتغییردرصد

شهری

روستایی



 

09 

 بودجه خانوار و توزیع درآمد

09 

 )درصد( خانوار هایهزینهبه کل  ها و خدمات فرهنگیخالص تفریحات، سرگرمیهزینه  نسبت -00-2

 روستایی شهری سال

8931 .................................................................................................  2.4. 1.40 

8932 .................................................................................................  2.40 1.2. 

8931 .................................................................................................  2.85 2.40 

0599 ...........................................................................  1..1 1.0. 

 عیت، نیروی کار و سرشماری.: مرکز آمار ایران، دفتر جمماخذ

 

 

 

 

 

 

 










8931 8932 8931 8933

صد
در

به کل هزینه های خانوارنسبت هزینه خالص تفریحات، سرگرمی ها و خدمات فرهنگی

شهری

روستایی

-

-

-









31نسبت به سال 32سال  32نسبت به سال 31سال  31نسبت به سال 33سال 

صد
در

به کل درصد تغییر نسبت هزینه خالص تفریحات، سرگرمی ها و خدمات فرهنگی

هزینه های خانوار

شهری

روستایی



 

 

07 

های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص  

 )در صد( خانوار هایهزینهبه کل  تحصیل و آموزشخالص هزینه  نسبت -02-2

 روستایی شهری سال

8931 .................................................................................................  2.18 1.11 

8932 .................................................................................................  2.51 1.12 

8931 .................................................................................................  1.40 2.51 

0599 ...........................................................................  1.01 1.15 

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

 

 

 

 

 

 

 













8931 8932 8931 8933

صد
در

به کل هزینه های خانوارنسبت هزینه خالص تحصیل و آموزش

شهری

روستایی

-

-

-









31نسبت به سال 32سال  32نسبت به سال 31سال  31نسبت به سال 33سال 

صد
در

انواردرصد تغییر نسبت هزینه خالص بهداشت و درمان  به کل هزینه های خ

شهری

روستایی



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3فصل

 ملی هایحساب
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 )میلیارد ریال( های جاریمحصول ناخالص داخلی کشور به تفكیك اجزای هزینه نهائی به قیمت -0-5

 سال/ فصل
هزینه مصرف 

 نهایی خصوصی

هزینه مصرف  

 نهایی دولت

تشکیل سرمایه 

 ثابت ناخالص 

خالص صادرات 

 کاالها و خدمات 

محصول ناخالص 

 داخلی 

 ه قیمت بازار()ب

 ...........................................................  9113318 291313 8112119 111111 1111188 

 ........................................................... 9312102 211131 8111310 081011 1199933 

 ........................................................... 1318111 302331 3319130 183311 88110111 

 ........................................................... 1320011 8811323 3280911 102831 83111311 

 ...........................................................  1018823 8939910 3033113 009131 83811181 

 ........................................................... 2011381 8113830 9839123 311933 80311311 

 ............................................................ 1102911 8113131 9292331 8019113 82328128 

 ........................................................... 81101119 3902119 1100331 9091981 31133283 

 ........................................................... 89111303 3381301 2923110 0021911 90311113 

8933 ............................................................ 81381011 0103118 83133081 1003391 11980381 

 5102281 1515215 21.2542 484550 4818825 .................................................... 8933بهار

 114.2125 .151148 2.8.2.2 1515215 8241101  ............................................. 8933تابستان

 15102580 5512524 52.4405 1515215 8115002  ................................................... 8933پاییز

 .1158.21 2421521 8101142 1515215 0111805  ......................................... 8933زمستان

 09079912 5099003 0151022 0100029 3130097  ......................................... 0000بهار

 اقتصادی. هایحسابایران، دفتر : مرکز آمار ماخذ
  

 














ل 
ریا

د 
یار

میل

محصول  ناخالص داخلی به تفكیك اجزای هزینه نهایی به قیمت های جاری 

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



  

 

های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص  
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 )درصد(      های جاریسهم اجزای هزینه نهائی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت -2-5

 سال/ فصل
هزینه مصرف نهایی 

 خصوصی

هزینه مصرف  

 نهایی دولت

تشکیل سرمایه 

 ثابت ناخالص 

خالص صادرات 

 کاالها و خدمات 

 محصول ناخالص داخلی 

 بازار()به قیمت 

 ...................................  80/5 15/2 25/8 ./0 155/5 

 ...................................  81/0 ./5 1./5 8/. 155/5 

 ...................................  88/1 4/5 14/2 1/. 155/5 

 ................................... 82/1 ./5 21/1 0/2 155/5 

 ................................... 05/2 11/8 25/0 5/1 155/5 

 ................................... 05/5 15/4 21/8 1/1 155/5 

 ................................... 8./2 15/8 25/4 4/5 155/5 

 ................................... 82/5 ./1 1./0 15/5 155/5 

 ................................... 5./8 4/0 21/0 15/1 155/5 

8933 ................................... 51/2 4/5 20/5 11/4 155/5 

 85/8 12/5 21/1 15/1 155/5 ............................ 8933بهار

 155/5 11/0 28/4 4/0 51/5  .................... 8933تابستان

 155/5 28/1 28/2 2/8 55/4  .......................... 8933پاییز

 155/5 12/1 20/8 1/2 58/2  ................... 8933زمستان

 155/5 14/1 22/1 1/. 55/1  ...................... 0000بهار

 .اقتصادی هایحساب: مرکز آمار ایران، دفتر ماخذ

 

 
 

 













صد
در

سهم اجزای هزینه نهائی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت های جاری

هزینه مصرف نهایی خصوصی هزینه مصرف نهایی دولت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  خالص صادرات کاالها و خدمات 
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 )میلیارد ریال( (0590)سال پایه:  های ثابتمحصول ناخالص داخلی کشور به تفكیك اجزای هزینه نهائی به قیمت -5-5

 سال/ فصل
هزینه مصرف 

 نهایی خصوصی

هزینه مصرف 

 ینهایی دولت

تشکیل سرمایه ثابت 

 ناخالص

خالص صادرات 

 و خدماتکاالها 

محصول ناخالص داخلی 

 )به قیمت بازار(

 ....................................... 9113318 291313 8112119 111111 1111188 

 ....................................... 9119112 218903 8311081 111118 1311811 

 ....................................... 9113882 211839 8811118 8891102 1091912 

 ....................................... 9111882 132999 8983210 8818031 1118002 

 ....................................... 9181810 8131308 8811291 381191 1122231 

 ....................................... 9313110 8801213 8019128 8923399 2113311 

 ....................................... 9111131 8321110 8113311 8910390 2113219 

 ....................................... 9012110 8019993 8090882 8003188 2013282 

 .......................................  9311101 8093321 8939903 8810311 2180313 

8933 ....................................... 9999212 8111993 8911112 222131 2119383 

 8113311 811183 981918 931119 113101  ................................ 8933بهار

 8119111 813013 918211 931119 198111  ........................ 8933تابستان

 8221129 303123 938100 931119 221892  .............................. 8933پاییز

 8113311 811811 910213 931119 338281  ....................... 8933زمستان

 0999200 079205 500997 005030 717727  ......................... 0000بهار

 صادی.اقت هایحساب، دفتر : مرکز آمار ایرانماخذ

 

 
 

 

















0590: سال پایهمحصول ناخالص داخلی  به تفكیك اجزای هزینه نهایی به قیمت های ثابت

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص  هزینه مصرف نهایی دولت

هزینه مصرف نهایی خصوصی خالص صادرات کاالها و خدمات 
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 (میلیارد ریال) (0590 :های ثابت )سال پایهرشد محصول ناخالص داخلی کشور و اجزای هزینه نهایی به قیمت -0-5

 سال/ فصل
هزینه مصرف نهایی 

 خصوصی

هزینه مصرف نهایی 

 دولت

تشکیل سرمایه 

 ثابت ناخالص

خالص صادرات 

 کاالها و خدمات

محصول ناخالص 

 ی داخل

 )به قیمت بازار(

 ......................................... - - - - - 

 ......................................... ----

 ......................................... -

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

 ......................................... ----

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

 .......................................... -

 ......................................... ---

 .........................................  0.8- 1.1-2/2--1.5-
8933 ..........................................   2..1-1.5

..48.2-05.2-8.5--5.1  .................................. 8933بهار
..41.250.2-5.5-1.2  ........................... 8933تابستان

..48.218.5-1.1-5.2  ................................. 8933پاییز
2..44.55.12.1..  ........................ 8933زمستان

  ........................... 0000بهار
 صادی.اقت هایحسابفتر : مرکز آمار ایران، دماخذ
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 جاری  هایقیمتهای اقتصادی به محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشته فعالیت -3-5 

 سال/ فصل
گروه 

 کشاورزی

گروه صنایع و 

 معادن

گروه 

 خدمات

خالص مالیات 

 بر واردات

محصول ناخالص 

 داخلی

 ) به قیمت بازار ( 

محصول ناخالص 

 *داخلی )بدون نفت(

 ..........................................  520220 585..08 5522.52 24120 1411411 0110.11 

 ..........................................  022122 855.24. 5428151 82585 40555.2 1118210 

 ..........................................  .1.522 011.518 0205.82 1240. 11458441 .1185.5 

 ..........................................  1515212 0825825 15202.5 -.525 12005.15 15511550 

 ..........................................  1118258 8250440 1255851 8.021 12145511 15445520 

 ..........................................  1521552 0225824 2212540 1821.2 18.51204 15524120 

 ..........................................  1058541 2254245 .518502 210104 12.21421 10544515 

 ..........................................  21.1545 11012528 11.52055 145052 2042.212 21225214 

 ..........................................  2.82224 102122.8 104.2881 1.4581 5820055. 2.521151 

 ..........................................  8102154 25554442 22.55155 21.042 05518215 858.2120 

 2200825 4818825 55582 8800.14 52521.8 .14201  ....................................8933بهار

 158.1212 114.2125 85525 0025852 0111121 1221511  ............................ 8933تابستان

 11200502 15102580 81512 0.0.525 1285585 1811114  .................................. 8933پاییز

 158.0824 .1158.21 158400 1.14204 488.122 421.50  ............................ 8933زمستان

 .1852112 12542.12 24.15 2852140 4058805 1102515  ............................ 0000بهار

 صادی.اقت هایحساب: مرکز آمار ایران، دفتر ماخذ

 

 

  









ل 
ریا

رد
لیا

می

محصول ناخالص داخلی  به قیمت های جاری

(به قیمت بازار ) محصول ناخالص داخلی  (*بدون نفت)محصول ناخالص داخلی 
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 )درصد(          های جاریهای اقتصادی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمتسهم ارزش افزوده رشته فعالیت -1-5

 گروه خدمات گروه صنایع و معادن گروه کشاورزی سال/ فصل

 ......................................................................................  0/0 05/1 88/5 

 ...................................................................................... 1/4 82/5 80/8 

 ...................................................................................... 2/4 82/1 88/0 

 ......................................................................................  4/0 85/2 84/8 

 ...................................................................................... ./1 58/4 00/5 

 ...................................................................................... 4/. 54/8 01/2 

 ...................................................................................... 4/8 85/5 05/2 

 ...................................................................................... 4/0 88/1 81/2 

 ...................................................................................... 4/1 88/8 81/8 

 ...................................................................................... 4/5 80/4 80/0 

 ./02 54/0 4/2  ............................................................................... 8933بهار

 81/8 85/5 15/5  ........................................................................ 8933تابستان

 85/1 80/2 15/8  .............................................................................. 8933پاییز

 82/1 01/2 0/1  .................................................................. 8933زمستان

 85.5 4..8 1.2  .............................................................. 0000بهار

 .اقتصادی هایحساب: مرکز آمار ایران، دفتر ماخذ

 

 

 














صد
در

یسهم ارزش افزوده رشته فعالیت های اقتصادی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت های جار

گروه کشاورزی گروه صنعت گروه خدمات



jhgjhguhuihhui  

 

های ملیحساب  
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 (0590ثابت )سال پایه  یهاقیمتهای اقتصادی به محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشته فعالیت -5-9 (میلیارد ریال) 

 سال/ فصل
گروه 

 کشاورزی

گروه صنایع و 

 معادن
 گروه خدمات

خالص مالیات 

 بر واردات

محصول ناخالص داخلی 

 ) به قیمت بازار (

محصول ناخالص داخلی 

 *)بدون نفت(

 ....................  520220 585..08 5522.52 24120 1411411 0110.11 

 ....................  54841. 2240885 5522552 524.5 1245101 0582181 

 ....................  855115 225125. 5525254 2455 1850502 02851.1 

 ....................  821558 22.4121 5511142 8280- 1041882 05.5115 

 ....................  885.12 22.1.55 5511415 20515 1022221 0544250 

 ....................  81524. 584.108 5840411 25051 205.240 04.14.0 

 ....................  82520. 5044515 521.14. .1551 241.215 125.025 

 ....................  80802. 5255085 5281202 02488 2842212 1542.52 

 ....................  812852 221002. 5282215 54050 251825. 1158218 

 ....................  845025 2441284 5142245 5545. 2545.12 1125554 

 1881452 1102215 0451 4.5245 104125 2025.  ..............8933بهار

 1025284 1455455 0248 21458. 211204 108.08  ...... 8933تابستان

 .1055.5 1220025 8241 52258. 211415 1811.4  ............ 8933پاییز

 1021024 1402245 10854 12812. .2.555 48851  ..... 8933زمستان

 1054451 1222255 8584 55110. 28.5.5 5184.  ........... 0000بهار

 باشدها میهای ملی ساالنه ناشی از محاسبات فصلی پاالیشگاهاختالف با حساب *
 یاقتصاد هایحساب: مرکز آمار ایران، دفتر ماخذ

 

 
 
   









ل 
ریا

د 
یار

میل

0590: محصول ناخالص داخلی  به قیمت های ثابت سال پایه

(به قیمت بازار ) محصول ناخالص داخلی  (*بدون نفت)محصول ناخالص داخلی 
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 )درصد( (0590=000) ثابتهای های اقتصادی به قیمترشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشته فعالیت -7-5

 گروه کشاورزی سال/ فصل
صنایع و گروه 

 معادن
 گروه خدمات

 ناخالص محصول

  داخلی

 ( بازار قیمت به) 

 اخالصن محصول

 داخلی

 (*نفت بدون) 

 .......................................................  - - - - - 

 ....................................................... ---

 ....................................................... -

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

 ....................................................... ---

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

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

 ....................................................... ----

 ....................................................... --

 ....................................................... -

----  ................................................ 8933بهار

-- ......................................... 8933تابستان

- ............................................... 8933پاییز

 ...................................... 8933زمستان

 ...................................... 0000بهار
 باشدمی ها پاالیشگاه فصلی محاسبات زا ناشی ساالنه ملی هایحساب با اختالف*

 ی.اقتصاد هایحساب: مرکز آمار ایران، دفتر ماخذ

 

 

 

-

-











8938 8933 8939 8930 8931 8931 8932 8931 8933 8933-8 8933-3 8933-9 8933-0 8011-8

صد
در

8931سال رشد محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت

(به قیمت بازار ) محصول ناخالص داخلی  (*بدون نفت)محصول ناخالص داخلی 



jhgjhguhuihhui  

 

های ملیحساب  

39 

 
 

 )میلیارد ریال(                                                                (0590)سال پایه و ثابت  جاری هایقیمتملی به  درآمد -9-5

 ملی به قیمت های ثابت  آمددر ملی به قیمت های جاری  درآمد سال

 .........................................................................................................................  1119881 1119881 

 ......................................................................................................................... 2089812 1092811 

 .........................................................................................................................  81382338 1121200 

 ......................................................................................................................... 81213333 1219383 

 ......................................................................................................................... 81320183 1121101 

 ......................................................................................................................... 83301010 1132310 

 .......................................................................................................................... 81181130 1308311 

 ................................................................................................... 22327977 1309221 

 .تصادیاق هایحساب: مرکز آمار ایران، دفتر ماخذ

 

 
 

 

  















8931 8938 8933 8939 8930 8931 8931 8932

ل 
ریا

0590درآمد ملی به قیمت های جاری و ثابت سال 

درآمد ملی سرانه به قیمت جاری  8931درآمد ملی سرانه به قیمت ثابت سال 
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 )ریال(                                                        (0590جاری و ثابت )سال پایه  هایقیمتبه  سرانه ملی درآمد -00-5

 سال
 ملی سرانه درآمد

 به قیمت جاری

 ملی سرانه به قیمت ثابت درآمد

 8931سال 

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

 .اقتصادی هایحساب: مرکز آمار ایران، دفتر ماخذ

 

 
 
 

 

 















8931 8938 8933 8939 8930 8931 8931 8932

ل 
ریا

0590درآمد ملی سرانه به قیمت های جاری و ثابت سال 

درآمد ملی سرانه به قیمت جاری  8931درآمد ملی سرانه به قیمت ثابت سال 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4فصل

 های قیمتشاخص
  



 

15 

15 

های قیمتشاخص  

های اصلی )نرخ تورم درصد تغییرات شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی به تفكیك مناطق جغرافیایی و گروه -0-0

 ( 0593=000) ساالنه(

 ماه سال/

 روستایی شهری کل کشور

 کل
 ها،خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیات

 کاالهای
غیر 

خوراکی و 
 خدمات

 کل
 ها،خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیات

 کاالهای
غیر 

خوراکی و 
 خدمات

 کل
 ها،خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیات

 کاالهای
غیر 

خوراکی و 
 خدمات

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

8931 ......................  1/901/030/980/902/038/98 9/923/031/99
8933 ......................   

  ..... 8011فروردین

   ..8011اردیبهشت

  .......... 8011خرداد

   .............  8011تیر 

  ..........8011مرداد 
80.40..05..080.10..25..58..204.182.0  ...... 8011شهریور 

80.815..54.588.211.552.48..10..281.1  ...............8011مهر
 88.80..152.285.115.151.284.502..85.0  ........... 0000آبان

 های قیمت.: مرکز آمار ایران، دفتر شاخصماخذ
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کالن اقتصادی و اجتماعی کشورهای شاخص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 










یاییدرصد تغییرات شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی به تفكیك مناطق جغراف

شهری روستایی شاخص کل










صلی درصد تغییرات شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی به تفكیك گروه های ا

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



 

13 

13 

های قیمتشاخص  

)نرخ  های اصلیای خانوار و گروههای هزینهتفكیك دهكبه االها و خدمات مصرفیک شاخص قیمت درصد تغییرات -2-0

 تورم ساالنه(

 شرح

 دهك پنجم دهك چهارم دهك سوم دهك دوم دهك اول

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیات

کاالهای 
غیرخوراکی 

 و خدمات
 کل

ها، خوراکی
 هاآشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 
غیر 

خوراکی و 
 خدمات

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیات

کاالهای 
غیرخوراکی 

 و خدمات
 کل

ها، خوراکی
ها آشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 
غیر 

خوراکی و 
 خدمات

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیات

کاالهای 
غیر 

خوراکی و 
 خدمات

8932 ............... ./20 ./58 2/14 ./21 0/51 5/25 1/22 5/52 0/25 1/22 0/52 ./25 1/22 4/52 5/21 

8931 ............... 
8933 ............... 58/1 85/4 24/1 50/2 81/2 55/5 50/2 85/. 55/2 50/1 85/0 51/1 50/2 5./. 52/5 

 55/5 88/0 52/4 52/8 80/1 52/4 ./51 80/1 54/5 51/5 80/4 54/1 4/.2 80/8 52/0  ... 8011فروردین

 58/8 84/2 85/1 55/0 8/.8 85/2 55/1 ./.8 85/0 52/0 05/1 85/2 ./55 2/.8 85/1 8011اردیبهشت

 50/0 02/2 82/5 58/0 05/8 82/0 58/2 08/5 ./82 55/1 08/2 85/2 52/5 08/5 82/4  ........ 8011خرداد

 51/5 00/1 85/4 50/1 01/2 88/5 ./58 01/2 88/0 58/8 ./01 ./88 52/4 01/2 88/0  ............. 8011تیر

 51/2 04/1 ./88 50/8 04/1 80/2 50/5 1/.0 80/2 ./58 5/.0 81/5 55/5 1/.0 81.5  ......... 8011مرداد

 51.8 15.5 ..80 50.1 15.4 81.2 50.1 11.2 81.4 50.8 11.5 82.0 55.4 11.2 82.5  ..... 8011شهریور

 50.4 11.1 81.1 50.5 12.5 81.1 50.8 12.2 82.2 50.5 12.8 84.5 ..55 12.2 ..82  ......... 8011مهر

 50.2 15.1 80.2 58.4 15.8 80.2 50.5 15.0 81.8 50.1 15.0 82.2 ..55 15.2 82.5  ....... 0000آبان
 

 شرح

 دهك دهم دهك نهم دهك هشتم دهك هفتم دهك ششم

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیات

کاالهای غیر 
خوراکی و 

 تخدما
 کل

ها، خوراکی
ها آشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
و 

 خدمات

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیات

کاالهای 
غیر 

خوراکی و 
 خدمات

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیات

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
و 

 خدمات

 کل
ها، خوراکی

ها آشامیدنی
 و دخانیات

کاالهای 
غیر 

خوراکی 
و 

 خدمات

8932 ...................  1/22 ./52 2/21 2/22 1/54 ./22 4/22 8/54 1/25 1/24 ./52 2/28 ./24 ./54 2/21 

8931 ...................  

8933 ...................  

  ... 8011فروردین

 8011اردیبهشت

  ........ 8011خرداد

  ............. 8011رتی

  ......... 8011مرداد

80.015.151.280..0..254.080.404..5..281..04.582.08..802.082.0  ..... 8011شهریور
80.111.051.580.111.152.580.215.854.180.115.585.181..0..888.5  ............ 8011مهر

 81.2 04.2 88.1 54.2 1..0 88.5 51.4 5..0 88.5 51.5 4..0 88.0 50.5 15.5 88.2  ......... 0000آبان

 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمتماخذ: 
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کالن اقتصادی و اجتماعی کشورهای شاخص  

  )درصد(                                   )نرخ تورم ساالنه( ه خانوارهای کشور به تفكیك استاندرصد تغییرات شاخص قیمت مصرف کنند -5-0

 8933 8931 8932 8931 استان
 مرداد

8011 

شهریور 

8011 

مهر 

8011 

آبان 

8011 

  88.8  .................................... کل کشور

 80.1  ..................................................... یمرکز
85.0  ....................................................... گیالن

80.2  .................................................. مازندران
 84.4  ................................... آذربایجان شرقی
84.0  .....................................آذربایجان غربی

81.0  .................................................. کرمانشاه
80.0  ................................................. خوزستان

82.2  ........................................................ فارس
80.2  ....................................................... کرمان

80..  ...................................... یخراسان رضو
88.1  .................................................... اصفهان

85.8  .......................... بلوچستان وسیستان 
 8..1  ................................................. کردستان

88.2  ...................................................... همدان
8..5  ......................... یبختیار چهارمحال و

84.2  ..................................................... لرستان
02.2  .......................................................... ایالم

05.0  ............................ کهگیلویه وبویراحمد
80.4  ....................................................... بوشهر
05.2  ....................................................... زنجان
82.1  ...................................................... سمنان

80.1  .............................................................یزد
80.2  .................................................. هرمزگان

85.5  ........................................................ تهران
82.5  ...................................................... اردبیل

85.5  .............................................................. قم
81.5  ....................................................... قزوین

82.5  .................................................... گلستان
8..5  ..................................... خراسان شمالی
81.1  ..................................... خراسان جنوبی

88.0  .......................................................... البرز
 ها.ص قیمت: مرکز آمار ایران، دفتر شاخماخذ 
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های قیمتشاخص  

  0000 مهر – )نرخ تورم ساالنه( استان تفكیك به کشور خانوارهای کننده مصرف قیمت شاخص تغییرات درصد
 

 
 

 

 

 

 

 

 





































      

ایالم

زنجان

کهگیلویه وبویراحمد

چهارمحال وبختیارئ

کردستان

خراسان شمالی

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

لرستان

فارس

اردبیل

گلستان

خراسان جنوبی

کرمانشاه

قزوین

خراسان رضوئ

بوشهر

مازندران

کرمان

یزد

خوزستان

هرمزگان

مرکزئ

اصفهان

البرز

کل کشور

همدان

گیالن

سیستان وبلوچستان

سمنان

تهران

قم
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کالن اقتصادی و اجتماعی کشورهای شاخص  

 ()درصد           (0593= 000)( ساالنه )نرخ تورم اصلی هایبخشو  قیمت تولید کنندهکل درصد تغییرات شاخص  -0-0

 خدمات برق عتصن معدن کشاورزی شاخص کل / فصلسال

8931 ...............................  1.5 5.2 - - 

8931 ...............................   

8932 ...............................   0..2  

8931 ...............................  2/584/52 8...52/1-5/552/.
8933 ...............................     

 55.5 14.1 ..25 82.1 11.4 21.2  .............. 8933تابستان 

 50.5 5..2 52.8 ..04 22.5 8/50  .................... 8933پاییز 

        .............. 8933زمستان 

15.505.2112.524.080.582.5  ....................... 0011بهار
18.812.2111.145.852.280.1  ............ 0011تابستان

 های قیمت.: مرکز آمار ایران، دفتر شاخصماخذ

 

 

 

 

 

 

 

















درصد تغییرات شاخص قیمت تولید کننده و شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور 

تولید کننده مصرف کننده
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19 

های قیمتشاخص  

 

 (0593-000)(ساالنه های صنعتی کشور )نرخ تورممحصوالت گاوداری درصد تغییرات شاخص قیمت تولید کننده -3-0

 گوساله پرواری گاو نر داشتی  گاو ماده شیری گاو ماده تلیسه غیر بادار شاخص کل / فصلسال

15.5 ........................  - 

15.8 ........................  --

15.0 ........................  -

15.1 ........................  

15.2 ........................  

15.4 ........................  

15.. ........................  

 ---  ......... ..15تابستان 

 ---  .................15پاییز 

   ......... ..15زمستان 

   ................ 1855بهار 

0/350/022/003/39 5/19  ......... 1855تابستان
 

 کود شیر ماه 0گوساله نر زیر  گاو حذفی شیری یا وا زده / فصلسال

15.5 ...........................  -

15.8 ...........................  -

15.0 ...........................  -

15.1 ...........................  

15.2 ...........................  

15.4 ...........................  

15.. ...........................  -

 --  ............ ..15تابستان 

 --  ................. ..15پاییز 

 -  ..............15زمستان 

   ................... 1855بهار 

0/092/072/97 3/15  ............ 1855تابستان
 .های قیمت: مرکز آمار ایران، دفتر شاخصماخذ

 

 



 

 

90 

کالن اقتصادی و اجتماعی کشورهای شاخص  

 

  محصوالتساالنه  تورم نرخ) کشور صنعتی هایمرغداری محصوالت هکنند تولید قیمت شاخص تغییر درصد -1-0

 (0593=000) (کشور صنعتی هایمرغداری 

 / فصلسال
 شاخص

 کل 

گروه 

 مرغ

مرغ 

 گوشتی

جوجه **

 یک روزه
 پولت

مرغ *

 حذفی

گروه تخم 

 مرغ

تخم مرغ 

 خوراکی

تخم ***

مرغ نطفه 

 دار

 کود

15.5 ...............  ..2 1.0 0.0  555 4.2  555 11.1 2.4 555152.8 

15.8 ...............  0.4- 1.5- ..5- 55511.5-  555 1.4- 1.1- 55525.2 

15.0 ...............  15.8 15.8 4.2 55515.4  555 5.5 15.1 5555.1 

15.1 ...............  11.5 4.. 2.. 12.0 4.4 15.8 55.1 85.2 1..0 5.0 

15.2 ...............  80.2 05.8 85.1 151.2 10.0 0..8 52.2 81.2 15.8 ..2 

15.4 ...............  11.0 22.4 21.1 51.5 21.. 21.4 2.5 -2.2 12.2 18.0 

15.. ...............  04.1 01.4 05.. 01.1 14.8 52.4 22.1 42.1 5..5 24.. 

 01.2 0.0 82.0 58.5 8.5 1..1 15.0 ..0 2.8 10.2  ..15تابستان 

 11.8 15.1 ..25 ..05 8.. 58.5 0..1 21.2 21.8 55.1  ......... ..15پاییز 

 ..24 5..5 42.1 22.1 52.4 14.8 01.1 ..05 01.4 04.1  ..15زمستان 

 0.4. 15.1 ..24 28.0 11.5 2.0. 1..4 45.2 41.4 4..2  ........... 1855بهار 

 152/. 2/45 8/18 .2/1 4/41 4./2 8/112 2/40 5./1 5/48  . 1855تابستان

 .های قیمت: مرکز آمار ایران، دفتر شاخصماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 

90 

های قیمتشاخص  

 

 

زراعت، باغداری و ساالنه دامداری سنتی ) نرخ تورم  درصد تغییر شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و -9-0

 (0593 -000)دامداری سنتی( 

 / فصلسال
شاخص زراعت و باغداری و 

 دامداری سنتی

زراعت و 

 باغداری
 غالت زراعت

سبزیجات و 

 حبوبات

سایر محصوالت 

 زراعی

15.5 .......................................  111-

15.8 .......................................  111-

15.0 .......................................  -111-

15.1 .......................................  

15.2 .......................................  

15.4 .......................................  

15.. .......................................  

   ........................ ..15تابستان 

   ................................15پاییز 

   ........................ ..15زمستان 

   ............................... 1855بهار 

0/703/779/792/713/90 0/11  ....................... 1855تابستان
 

 دامداری سنتی باغداری / فصلسال
پرورش بز و 

 بزغاله سنتی

پرورش گاوداری 

 سنتی

پرورش گوسفند 

 و بره سنتی

سایر محصوالت 

 حیوانی

15.5 .............................  ----

15.8 .............................  -

15.0 .............................  -

15.1 .............................  

15.2 .............................  

15.4 .............................  

15.. .............................  

  ............. ..15تابستان 

-  ................... ..15پاییز 

  ............. ..15زمستان 

  ..................... 1855بهار 

9/900/513/215/230/221/91  .............. 1855تابستان
 .های قیمت: مرکز آمار ایران، دفتر شاخصماخذ



 

 

92 

کالن اقتصادی و اجتماعی کشورهای شاخص  

 (0593=000) ( ساالنه بخش های اصلی)نرخ تورمزیر شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن و درصد تغییرات -7-0

 استخراج زغال سنگ بخش معدن  / فصلسال
استخراج کانه های 

 فلزی
 استخراج سایر معادن

0131 .........................................................  

0130 .........................................................  - -

0131 .........................................................  --

0131 .........................................................  

0131 .........................................................  

0131 .........................................................   

0133 .........................................................  

   .......................................... 0133تابستان 

   ............................................... 0133پاییز 

   .......................................... 0133زمستان 

8125.111.2... 112.5  ................................................. 0011بهار 

5/1525/1258/12 1/111  .................................... 0011تابستان
 .های قیمت: مرکز آمار ایران، دفتر شاخصماخذ

  



 

95 

95 

های قیمتشاخص  

 (0593=000() کشور صنعتی محصوالتساالنه  تورم نرخ)کشور  صنعتی محصوالت کننده تولید قیمت شاخص تغییر درصد -9-0

 / فصلسال
کل بخش 

 صنعت
ساخت محصوالت 

 غذایی 
ساخت انواع 

 هاآشامیدنی
های توتون و ساخت فرآورده

 تنباکو
ساخت 

 وجاتمنس
ساخت  

 پوشاک

15.5 ..................  

15.8 ..................  ---

15.0 ..................  

15.1 ..................  -

15.2 ..................  

15.4 ..................  

15.. ..................  

   ... ..15تابستان 

    ........ ..15پاییز 

   .....15زمستان 

05.11..525.228.811.. 24.0  .......... 1855بهار 

 5/18 1/45 2/22 8/21 8/04 8/45  .... 1855تابستان
 

 / فصلسال
 ساخت چرم و 

 محصوالت وابسته

ساخت چوب و  
های چوب و فراورده
پنبه، به جز چوب

مبلمان؛ ساخت کاالها 
 از نی و مواد حصیربافی

ساخت  
کاغذ و 

محصوالت 
 کاغذی

چاپ و تکثیر 
رسانه های ضبط 

 شده

ساخت کُک و  
های فرآورده

حاصل از پاالیش 
 نفت

ساخت مواد  
شیمیایی و 

های فرآورده
 شیمیایی

15.5 ......................   --

15.8 ......................  ----

15.0 ......................  -

15.1 ......................  

15.2 ......................  

15.4 ......................  

15.. ......................  

-  ...... ..15تابستان 

  ............ ..15پاییز 

  ...... ..15زمستان 

  ..............1855بهار 

2/100/903/905/300/922/005  ........ 1855تابستان
 

 

 



 

 

90 

کالن اقتصادی و اجتماعی کشورهای شاخص  

 دنباله (0593=000() کشور صنعتی محصوالت تورم نرخ)کشور  عتیصن محصوالت کننده تولید قیمت شاخص تغییر درصد -9-0

 / فصلسال

ساخت محصوالت  
دارویی، مواد شیمیایی 

مورد استفاده در 
داروسازی و محصوالت 

 دارویی گیاهی

ساخت  
محصوالت از 
الستیک و 
 پالستیک

ساخت سایر  
محصوالت 

 کانی غیرفلزی

ساخت  
 فلزات پایه

ساخت محصوالت 
شده، به فلزی ساخته 
آالت و جز ماشین

 تجهیزات

ساخت  
محصوالت 

ای، رایانه
الکترونیکی و 

 نوری

 -

---





 





 ..15تابستان 

 ..15پاییز 

..15زمستان 

185551.240..02.5121.428.48..4بهار 

85.1 40.114.5.4.221.005.5 ........ 1855تابستان
 

 / فصلسال
ساخت تجهیزات  

 برقی

آالت و ساخت ماشین 
بندی تجهیزات طبقه

 نشده درجای دیگر

ساخت وسایل 
ی موتوری، نقلیه

 تریلرو نیم تریلر

ساخت سایر  
تجهیزات حمل 

 ونقل

ساخت   
 مبلمان

ساخت   
سایر 

 مصنوعات

15.5 ............................... 

15.8 ............................... --

15.0 ............................... 

15.1 ............................... 

15.2 ............................... 

15.4 ............................... 

15.. ............................... 

 ................ ..15تابستان 

 ..................... ..15پاییز 

 ................ ..15زمستان 

41.221.502.4158.242.851.1 ....................... 1855بهار 

08.8151.221.588.4..14 5..2  ............... 1855تابستان
 .های قیمت: مرکز آمار ایران، دفتر شاخصماخذ



 

93 

93 

های قیمتشاخص  

 کم و ارـب میان ار،ـب اوج ساعات تفكیك به( ساالنه تورم نرخ) برق بخش کننده تولید قیمت شاخص تغییرات درصد -00-0

 (0593=000) ارـب

 ساعات کم بار ساعات میان بار ساعات اوج بار  شاخص کل / فصلسال

0131 ........................................................  

0130 ........................................................  ----

0131 ........................................................  ----

0131 ........................................................  

0131 ........................................................  --

0131 ........................................................  --- -

0133 ........................................................  

  ........................................ 0133تابستان 

  .............................................. 0133پاییز 

  ........................................ 0133زمستان 

80.554.481.582.8  ................................................0011بهار 

52.482.252.2 52.2  .................................. 0011تابستان
 .های قیمتر شاخص: مرکز آمار ایران، دفتماخذ

  



 

 

91 

کالن اقتصادی و اجتماعی کشورهای شاخص  

 (0593=000)( ساالنه تورم نرخ)  کشور کلدر خدمات  های مختلفبخش کننده تولید قیمت شاخص تغییر درصد -00-0

 خدمات / فصلسال

رسانی، مدیریت آب

پسماند، فاضالب و 

 های تصفیهفعالیت

تعمیر وسایل 

نقلیه موتوری و 

 موتورسیکلت

حمل و نقل 

 و انبارداری 

 هایفعالیت

خدماتی مربوط به 

 تامین جا و غذا

اطالعات و 

 ارتباطات

های فعالیت

 بیمه

 .......................  111111

111111

111111









 ..15تابستان 

 ..15پاییز 

..15زمستان 

1855بهار 

0/039/025/130/312/917/223/27 ........ 1855تابستان
 

 / فصلسال

های فعالیت

امالک و 

 مستغالت

های فعالیت

ای، علمی و حرفه

 فنی

های اداری فعالیت

و خدمات 

 پشتیبانی

 آموزش

های مربوط فعالیت

به سالمت انسان و 

 مددکاری اجتماعی

هنر، 

سرگرمی و 

 تفریح

 هایسایر فعالیت

 خدماتی

15.5 ..................  111111

15.8 ..................  111111

15.0 ..................  111111

15.1 ..................  

15.2 ..................  

15.4 ..................  

15.. ..................  

  ... ..15تابستان 

  ......... ..15پاییز 

  ... ..15زمستان 

  .......... 1855بهار 

0/233/005/903/290/309/005/30  .... 1855تابستان
 .های قیمتار ایران، دفتر شاخص: مرکز آمماخذ

 



 

99 

99 

های قیمتشاخص  

 ()درصد                   (0593= 000) ( ساالنه )نرخ تورم درصد تغییرات شاخص قیمت کاالهای وارداتی و صادارتی -02-0

 / فصلسال
 کاالهای وارداتی کاالهای صادراتی

 دالری ریالی دالری ریالی

0131.........................................................................  12.0 ..2 24.8 2.. 

0131 ........................................................................  2..2 21.0 112.2 25.8 

0131 ........................................................................  42.0 1.8- 2.0.2 55.5 

0133 ........................................................................  122.2 2.4 058.1 82.8 

 51.8 812.2 -1.0 ..8.  ......................................................... 0133تابستان 

 81.2 ..8.1 5 155.2  ................................................................ 0133پاییز

 82.8 058.1 2.4 122.2  ......................................................... 0133زمستان 

 02.2 055.5 ..1 ..1.5  .................................................................. 0011بهار

 08.5 015.4 ... 1.1.2  ................................................ 0011تابستان

 .های قیمتدفتر شاخص: مرکز آمار ایران، ماخذ

ساالنه شاخص قیمت کاالهای وارداتی و صادارتیو دالری  ریالی درصد تغییرات  

 

 

 


 


    










   









صد
در

(ریالی)صادراتی (ریالی)وارداتی




-



-

   






 


 

-









صد
در

(دالری)صادراتی (دالری)وارداتی
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کالن اقتصادی و اجتماعی کشورهای شاخص  

 (ریال)  منتخب کشور خوراکی اقالم قیمت متوسط -05-0

 شرح
واحد 

 مبادله
 8011مرداد 8011تیر 8933 8931

 شهریور

8011 
 8011 آبان 8011مهر 

درصد تغییر 

 نسبت به 

آبان 

 8011ماه

331313   یک کیلوگرم  ... نج ایرانی درجه یکبر

 38111 یک کیلوگرم  برنج خارجی درجه یک

 319318 یک کیلوگرم  ..............گوشت گوسفند

 113111 یک کیلوگرم  .... وشت گاو یا گوسالهگ

 891031 یک کیلوگرم  ................... مرغ ماشینی

 11231 یک لیتر  ................. شیرپاستوریزه

 28291 یک کیلوگرم  ............ هماست پاستوریز

 813101 گرم 111  ..... پنیرایرانی پاستوریزه

 31390 یک کیلوگرم  .......... تخم مرغ ماشینی

 01928 گرم 811  .. کره پاستوریزه حیوانی

 10121 گرم 311  ...................... روغن مایع

 891891 یک کیلوگرم  ................................... موز

 10821 یک کیلوگرم  .......... سیب درختی زرد

 13111 یک کیلوگرم  ... پرتقال محصول داخل

 18121 یک کیلوگرم  ................................. خیار

 19121 یک کیلوگرم  ................... گوجه فرنگی

  11119 یک کیلوگرم  ................... زمینی سیب

 13128 یک کیلوگرم  ................................... پیاز

 811311 یک کیلوگرم  ...................... لوبیا چیتی

 819312 یک کیلوگرم  ............................... عدس

 21818 یک کیلوگرم  ................................... قند

  19182 یک کیلوگرم  ..................................شکر

 831211 یک کیلوگرم  ........... رب گوجه فرنگی

  039321 گرم 111  ایتهبس خارجیچای 

های قیمت.ماخذ: مرکز آمار ایران، دفتر شاخص



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5فصل

 متغیرهای پولی و اعتباری
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 متغیرهای پولی و اعتباری

70 

 هزار میلیارد ریال()                                                                            عوامل موثر بر عرضه آننقدینگی بر حسب  -0-3

 نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن

خالص سایر  / فصلسال

 اقالم

بدهی بخش غیر دولتی 

 به سیستم بانکی

خالص بدهی بخش 

 دولتی به سیستم بانکی

های خالص دارایی

 خارجی سیستم بانکی
 نقدینگی

-     8939 .........................................  

-     8930 .........................................  

     8931 .........................................  

8/8191 9/3218 0/101 1/3111  8931..........................................  

3/8212 2/88011  1/9313  8932 .........................................  

0/9899 1/80813 1/3239 9/0193 30233 8931 .........................................  

  1/9113  90213 8933 .........................................  

  1/9189  31313   ........................... 8933تابستان

  1/9111    ................................8933پاییز  98911

2/0982  1/9113    ........................... 8933زمستان 90213

1/9033 1/33112 1/0912 3/1113   ................................. 8011بهار  92110

1/5791 9/23122 9/0039 7/1997   ....................... 0000تابستان 00191
 زی جمهوری اسالمی ایران.بانک مرک ماخذ:

  



 

72 

های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص  

72 

 هزار میلیارد ریال()                                                                                نقدینگی برحسب مصارفترکیب اجزای  -2-3

 نقدینگی / فصلسال
های غیر دیداری سپرده (M8)پول 

اسکناس و مسکوک در  )شبه پول(
 دست اشخاص

های سپرده
 دیداری

8939 ...........................................................  

8930 ...........................................................  

8931 ...........................................................  

8931............................................................  

8932 ...........................................................  

8931 ...........................................................  30233188911331003

8933 ...........................................................  90213 291 1821 32113 

 31313111101233313  ............................................ 8933تابستان 

 31891 1131 103 98911  ..................................................8933پاییز 

 32113 1821 291 90213  ............................................ 8933زمستان 

 33233 1102 281 92110  ..................................................... 8011بهار

 52300 9057 929 00191  ...................................... 0000تابستان

 : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.ماخذ

 

 

  

 

 













ل 
ریا

د 
یار

میل
ر  

هزا

ترکیب اجزای نقدینگی بر حسب مصارف 

پول  شبه پول  نقدینگی 



  

75 

 متغیرهای پولی و اعتباری

75 

  نقدینگی، پایه پولی و ضرایب فزاینده نقدینگی -5-3

 ضریب فزاینده نقدینگی )درصد( ه پولی )هزار میلیارد ریال(پای نقدینگی )هزار میلیارد ریال( / فصلسال

8939 .................................................   

8930 .................................................  

8931 .................................................  

8931 .................................................  

8932 .................................................   

8931 .................................................  30233

8933 .................................................  90213   

31313  .................................. 8933تابستان 

 98911  ....................................... 8933پاییز 

 90213  .................................. 8933زمستان 

 1113 92110  .......................................... 8011بهار

70/9 3079 00191  ............................ 0000تابستان
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. :ماخذ

 

 

 

 

 

































نقدینگی، پایه پولی و ضرایب فزاینده نقدینگی

(هزار میلیارد ریال)نقدینگی  (هزار میلیارد ریال)پایه پولی  (درصد)ضریب فزاینده نقدینگی 



 

70 

های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص  

70 

 

  ه تولید ناخالص داخلینسبت نقدینگی ب -0-3

 / فصلسال 
 نقدینگی 

 )میلیارد ریال(

 اخالص داخلی به قیمت جاریمحصول ن

 )میلیارد ریال(

نسبت نقدینگی به 

 تولید ناخالص داخلی

 )درصد( 

8939 .......................................................................   83111311 

8930 .......................................................................  83811181 

8931 .......................................................................  80311311 

8931........................................................................  82328128 

8932 .......................................................................  31133283 

8931 .......................................................................  30233811 90311113  

8933 .......................................................................  90218211 11980381 

 ... 88133129 31311311  ........................................................ 8933تابستان 

 ... 89112901 98911311  ..............................................................8933پاییز 

 ... 81903283 90218211  ........................................................ 8933زمستان 

 ... 82112313 92110111  ................................................................. 8011بهار

 ... ... 00191000  ................................................ 0000تابستان

 مرکز آمار ایران.بانک مرکزی جمهوری اسالمی و : ماخذ

 

 



































نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی

(میلیارد ریال)نقدینگی  (میلیارد ریال)محصول ناخالص داخلی به قیمت جاری  نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی
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 متغیرهای پولی و اعتباری

73 

 )هزار میلیارد ریال(                     های اقتصادیو موسسات اعتباری به تفكیك بخش هابانكتسهیالت پرداختی  -3-3

 بازرگانی،خدمات و متفرقه مسکن و ساختمان صنعت و معدن کشاورزی کل / فصلسال

8939 ............................................................  

8930 ............................................................  

8931 ............................................................  

8931.............................................................  

8932 ............................................................  

8931 ............................................................  3211 201 9823 112 1809 

8933 ............................................................  8131383111232810381121
  .................................................... 8931بهار 

  ............................................. 8931تابستان 

  ...................................................8931پاییز 

 1809 112 9823 201 3211  .............................................. 8931نزمستا

       .................................................... 8933بهار 

   .............................................. 8933تابستان

8383310891382132191  ...................................................8933پاییز 
8131383111232810381121  .............................................. 8933زمستان

     2771  .............................................. 0000بهار

 ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. 
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های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص  

71 

                                                                            ع سپردهها به تفكیك نوها و تسهیالت پرداختی سیستم بانكی در پایان دوره به تفكیك نوع مانده سپردهمانده سپرده -1-3

 )هزار میلیارد ریال(                                            

 دیداری  / فصلسال
گذاری سرمایه

 بلندمدت

گذاری سرمایه

 مدتکوتاه

الحسنه قرض

 اندازپس
 هاسایر سپرده

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





8931بهار 

8931تابستان

8931پاییز 

8931زمستان

8933بهار

8933تابستان

8933پاییز

8933زمستان

8011بهار

0000تابستان
 

 )هزار میلیارد ریال(                      (0)های اقتصادیها و موسسات اعتباری به تفكیك بخشتسهیالت پرداختی بانك -9-3

 

   .......................................................... 8932سال 

  .......................................................... 8931سال 

  .......................................................... 8933سال 

  ..................................... (3) 8933سه ماهه اول 

  ................................... (3) 8933شش ماهه اول

  ........................................... 8933نه ماهه سال 

  .......................................... 8011سه ماهه اول 

  ................................ 0000شش ماهه اول 
کی ها نزد شبکه بانهای مختلف اقتصادی است. لذا در جدولی مجزا از مانده سپرده( تسهیالت پرداختی به معنای اعطای تسهیالت پرداخت شده طی یک دوره زمانی معین به بخش8

 آورده شده است.

ها و موسسات )سامانه متمرکز اطالعات تسهیالت و تعهدات( توسط بانک« سمات»موجود در سامانه  دهی و همچنین تکمیل و اصالح اطالعاتهای گزارش( با توجه به بهبود روش3

 تعدیل گردیده است. 8933ماهه اول سال اعتباری، اطالعات تسهیالت پرداختی طی سه ماهه و شش

 مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.



 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

   
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 6فصل

 وضع مالی دولت
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79 

 وضعیت مالی دولت

 )میلیارد ریال(                                                                                                              ع بودجه عمومی دولتمناب -0-1

 های جاریدرآمد جمع کل سال/ فصل
 ایسرمایه واگذاری دارایی

 مالی واگذاری دارایی
 سایر های نفتیدرآمد

8939 ........................   

8930 ........................  3182121  

8931 ........................  3198131  

8931.........................  9311321  

  181030  ...............  8931بهار 

  113038  ........... 8931تابستان

  332813  ............... 8931پاییز 

  8119898  .......... 8931زمستان

  111108  ................ 8932بهار 

  111931  .......... 8932تابستان

    ...... (0) 0599پاییز 
 متولی ارائه نشده است.  آمار از سوی دستگاه 8932از پاییز ( 8

 : وزارت امور اقتصادی و دارایی.ماخذ
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منابع بودجه عمومی دولت 

درآمدهای جاری واگذاری دارایی  مالی واگذاری دارایی  سرمایه ای
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ماعی کشورهای کالن اقتصادی و اجتشاخص  

90 

 )درصد(                                                             بودجه عمومی دولت های مالیاتی و نفتی از کل منابعدرآمدسهم  -2-1

 های نفتیدرآمد های مالیاتی درآمد / فصلسال

8939 ...............................................................................  

8930 ...............................................................................  

8931 ...............................................................................  

8931................................................................................  

  ......................................................................  8931بهار 

  .................................................................. 8931تابستان

  ...................................................................... 8931پاییز 

  ................................................................. 8931زمستان

  ....................................................................... 8932بهار 

  ................................................................. 8932تابستان

  ..................................................... (0)0599پاییز 
        .آمار از سوی دستگاه متولی ارائه نشده است 8932از پاییز ( 8

 قتصادی و دارایی.: وزارت امور اماخذ 
 

 

 

 

 

 

 














سهم درآمدهای مالیاتی و نفتی از کل منابع بودجه عمومی دولت 

درآمدهای مالیاتی  درآمدهای نفتی
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90 

 وضعیت مالی دولت

 )میلیارد ریال(                                                                                              مصارف بودجه عمومی دولتترکیب  -5-1

 جمع / فصلسال 
ای اعتبارات هزینه

 )جاری(

ای تملک دارایی سرمایه

 )عمرانی(
 تملک دارایی مالی

8933 ....................................................   

8939 ....................................................   
 ....................................................... 
 ....................................................... 

8931.....................................................   

   ...........................................  8931بهار 

   ....................................... 8931تابستان

   ........................................... 8931پاییز 

   ...................................... 8931زمستان

   ............................................ 8932بهار 

   ...................................... 8932تابستان

   .............................. (0)0599پاییز 
 ی ارائه نشده است. آمار از سوی دستگاه متول 8932از پاییز ( 8

  : وزارت امور اقتصادی و دارایی.ماخذ
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ترکیب مصارف بودجه عمومی دولت 

(جاری)اعتبارات هزینه ای  (عمرانی)تملک دارایی سرمایه ای  تملک دارایی مالی
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ماعی کشورهای کالن اقتصادی و اجتشاخص  

92 

 )میلیارد ریال(                                                                                                   های مالیاتی کشوردرآمدعملكرد  -0-1

 هاکل مالیات دورهسال/
ات بر کاال و مالی های مستقیم مالیات

مالیات بر  جمع  خدمات
 اشخاص حقوقی

مالیات بر در 
 مالیات بر ارث آمد

 191301 032819 931913 803188 31319 991110 

319111 112310 929111 810293 31111 011118 

8133118 101333 081332 838311 92231 001213 

8931 ........................................  8083111 133819 031110 983223 19112 113313 

8933 ........................................ 8333001 8831111 110110 931381 399190 299108 

 303280 833321 11139 18081 83112 883200 ....................8931سه ماه اول 

 191132 910018 838333 890829 33111 318111 ............. 8931شش ماهه اول 

 311001 110139 311339 389111 13108 098139 ........................... 8931نه ماهه 

 8083111 133819 031110 983223 19112 113313 ...................... 8931دوازد ماهه

 183910   982191 833101 830281 21323 830199 ................ 8933سه ماهه اول 

 552140 12.851 1.2105 ..2228 08.008 .40225  .............. 8933شش ماهه اول

 052.88 .12811 224142 850851 404254 1511142  ........................... 8933نه ماهه 

 299108 399190 931381 110110 8831111 8333001  .................... 8933دوازده ماهه

 311091 39033 880130 818332 983131 112311  ................... 8011سه ماه اول 

 303900 15103 509000 037200 719295 0573095  ......... 0000شش ماهه اول 

 .: سازمان امور مالیاتی کشورماخذ
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عملكرد درآمدهای مالیاتی کشور 
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 وضعیت مالی دولت

 )درصد(                                                                                                              های مالیاتی کشوردرآمدترکیب  -3-1

 کل مالیات ها دورهسال/

 مالیات های مستقیم 
 مالیات بر 

 جمع  کاال و خدمات
مالیات بر 

 اشخاص حقوقی

 مالیات بر 

 درآمد
 مالیات بر ارث

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

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

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

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

8933 ................................................  8111/139/331/318/831/91
  .........................8931سه ماه اول 

  .................. 8931شش ماهه اول 

  ................................ 8931نه ماهه 

  ........................... 8931دوازد ماهه

  ..................... 8933سه ماهه اول 

  ................... 8933شش ماهه اول

   ................................ 8933نه ماهه 

8111/139/331/318/831/91  ......................... 8933دوازده ماهه

8119/101/980/831/02/01  ..................... 8011سه ماهه اول 
8117/120/550/231/02/59  ............. 0000شش ماهه اول 

 .: سازمان امور مالیاتی کشورماخذ

 

 
. 

 









صد
در

ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت 

مالیات بر اشخاص حقوقی مالیات بر درآمد مالیات بر ارث مالیات بر کاالو خدمات 
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ماعی کشورهای کالن اقتصادی و اجتشاخص  
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 به تولید ناخالص داخلی کشور  های مالیاتیدرآمدنسبت  -1-1

 سال
 هاکل مالیات

 )میلیارد ریال(

 محصول ناخالص داخلی 

 ) به قیمت جاری(

 ()میلیارد ریال

های مالیاتی به درآمدنسبت 
GDP 

 )درصد(

 ...............................................................  80311311 

 ................................................................  82328128 

 ...............................................................  31133283 

 ............................................................... 90311113  

9911 ................................................. 092900130500200 7/5 

  .مرکز آمار ایرانسازمان امور مالیاتی و  :ماخذ



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 7فصل

 تجارت خارجی
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99 

 تجارت خارجی

 )هزار تن، میلیون دالر(                            صادرات غیرنفتی و واردات کاال از مبداء گمرك جمهوری اسالمی ایران  -0-9

 / فصلسال
 واردات

 (8)صادرات

 سایر کاالها پتروشیمی میعانات گازی کل

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

8933 .............  111111111111111111
8939 .............  111111111111111111
8930 .............  111111111111111111
8931 .............  111111111111111111

8932 .............  3223113199193891102011131282
8931 .............  919100929189018108921111 111 111 111 111 111 

  ....8932پاییز 
   8932زمستان

111111111111111111  ..... 8931بهار 
111111111111111111  8931تابستان

1333810809991988811111111111111111111  ....8931پاییز 
 111 111 111 111 111 111 3103 91181 88311 81911 8931زمستان 

 13392131383331910111 111 111 111 111 111  ....... 8933ربها

 111 111 111 111 111 111 2331 30290 3911 2231  8933تابستان

 111 111 111 111 111 111 88120 91122 3301 1903  ....8933پاییز 

 111 111 111 111 111 111 3111 31883 88331 1111 8933زمستان 

 000 000 000 000 000 000 00177 29917 00090 7301  ...... 0000بهار

 : گمرک جمهوری اسالمی ایران.ماخذ
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97 

های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص  

 )میلیون دالر(                                                     : حساب جاری                                                                                                                  هاتراز پرداخت -2-9

 دورهسال/

 حساب انتقاالت جاری درآمدحساب  حساب خدمات حساب کاال
تراز 

حساب 

 جاری

واردات  (کاال )فوب صادرات

کاال 

 ()فوب

صادرات 

 خدمات

واردات 

 ماتخد
 پرداخت دریافت پرداخت دریافت

 (8)نفتی
غیر 

 نفتی

8931............................  

8932 ...........................  11291 931111121133198231039238111811291231203

8931 ...........................  33181 919211339181319811118112812381819239210

8933 ...........................  38109 31111 01183 0380 1383 8801 8202 332 903 211- 

 0833 811 111 113 8101 1190 1811 31811 80391 81810  8931شش ماهه اول 

 1811 319 211 8303 8039 83021 3119 92211 39832 39031  ............ 8931نه ماهه 

 9210 923 8181 8123 8112 81111 81319 13391 91921 33181  ..... 8931دوازده ماهه 

 -133 31 301 931 911 8010 113 3811 1129 9111  .... 8933ه ماهه اولس

  . 8933شش ماهه اول

  .............. 8933نه ماهه

 -211 903 332 8202 8801 1383 0380 01183 31111 38109  ...... 8933دوازده ماهه

 5350 99 232 000 512 2050 0502 05023 7372 7902  ... 0000سه ماهه اول

های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ( صادرشده توسط شرکت3288 و 3281، 3213های ، فرآورده نفتی، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی )تعرفهارزش نفت خام شامل  (8
 باشد.می های پتروشیمی و سایرین )گمرکی و غیر گمرکی(های نفتی ایران، شرکتفرآورده ملی پاالیش و پخش

 ایران.بانک مرکزی جمهوری اسالمی - ماخذ:
 

 )میلیون دالر(                                     المللی                                             حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین: هاتراز پرداخت -5-9

 دورهسال/
 خالص حساب سرمایه

 (8)المللیتغییر در ذخایر بین
 کل مدتبلند مدتکوتاه

8931....................................................................................  31891- 130 83008- 1801- 

8932 ...................................................................................  81211- 3113 81100- 3111 

8931 ...................................................................................  1811- 8092 1113- 8331 

8933 ...................................................................................  2192- 8383 1981- 3108- 

 -0308 -1101 111 -1101  ....................................................... 8931شش ماهه اول 

 -0810 -83222 312 -89111  .................................................................... 8931نه ماهه 

 8331 -1113 8092 -1811  ............................................................. 8931دوازده ماهه 

 -8111 -3319 -809 -3211  ............................................................ 8933سه ماهه اول

 -8110 -9133 39 -9381  ......................................................... 8933شش ماهه اول

 -3190 -1813 802 -1911  ...................................................................... 8933نه ماهه

-2192  .............................................................. 8933دوازده ماهه  8383 1981-  3108-  

 199 5090- 222- 2932- 0000سه ماهه اول 
 است. ارزاستثنای ارزهای تهاتری و مخصوص( و بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ  های خارجی بانک مرکزی )به( تغییر در دارایی8

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ماخذ:
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99 

 تجارت خارجی

 )میلیون دالر(                                                                              خارجی کشور ریگذاسرمایه -0-9 

 سال
خارجی  گذاریسرمایهجمع 

 )میلیون دالر(

 مستقیم خارجی  گذاریسرمایه
 )میلیون دالر(

 در اوراق بهادار  گذاریسرمایه
 )میلیون دالر(

 ........................................................ 
 ........................................................ 
 ........................................................ 
 ........................................................ 
 ........................................................ 
 ........................................................ 
 ......................................................... 
 ........................................................ 
 ........................................................ 
 ........................................................ 
 ........................................................ 
 ........................................................ 
 ........................................................  
 ........................................................ 
 ........................................................ 
 ........................................................ 
 ......................................................... 
8932 .................................................... 225..8 2824.2...
8931 .................................................... 1555.1.50.1.2.0
0599 ............................................  1544.01228118.0
 : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.ماخذ
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سرمایه گذاری خارجی کشور

(میلیون دالر)سرمایه گذاری مستقیم خارجی  (میلیون دالر)سرمایه گذاری در اوراق بهادار 

(میلیون دالر)جمع سرمایه گذاری خارجی 



 

000 

000 

های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص  

 )میلیون دالر(                                                                                                                 های خارجی کشوربدهی -3-9

 میان مدت و بلند مدت کوتاه مدت کل دورهسال/

8933 .................................................................................  

8939 .................................................................................   

8930 .................................................................................  129383191223
8931 .................................................................................  8130198312111
8931..................................................................................  8332803122310
8932 .................................................................................  8113939101983
8931 .................................................................................  3389 81932120
8933 .................................................................................  3803 8311 2821 

 1955 2000 7900  ..............................................  0000سه ماهه اول 

 : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.ماخذ
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 8فصل

 بورس

 

 



 ورس های کالن اقتصادی و اجتماعیشاخص

005 

 بورس

 005 صفحه

 های فعالیت بورس اوراق بهادارشاخص -0-7

 ارزش بازار )میلیارد ریال( ارزش معامالت )میلیارد ریال( شاخص کل / فصلسال

8930 ...................................................   

8931 ...................................................  

8931....................................................  

8932 ...................................................  

8931 ................................................... 

  .................................... 8931تابستان 

  ..........................................8931ز پایی

  .................................... 8931زمستان 

  ........................................... 8933بهار 

  .................................... 8933تابستان 

  ..........................................8933 پاییز

  .................................... 8933زمستان 

 02193191 3191180 8811111  ............................................. 8011بهار

  ............................... 0000تابستان
 ن.: شرکت بورس اوراق بهادار تهراماخذ    

 

1

81111111

31111111

91111111

01111111

11111111

11111111

21111111

1
311111
011111
111111
111111

8111111
8311111
8011111
8111111
8111111

ارزش بازار سهام و شاخص کل بورس اوراق بهادار 

( محور سمت راست)شاخص کل  (محور سمت چپ)ارزش بازار 
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 انرژی
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 انرژی

 وز(                                                                                                        )هزار بشكه در ر                                                                                       (0)مقدار تولید و صادرات نفت خام -0-9

 هانفت خام تحویلی به پاالیشگاه صادرات نفت خام تولید نفت خام / فصلسال

8933 ....................................  9018 8111 8111 

8939 ....................................  9119 8909 8218 

8930 ....................................  9398 8090 8233 

8931 ....................................  9213 3898 8133 

8931.....................................  9103 3800 8231 

 8189 8398 9100  ...........................  8931بهار 

 8118 3119 9109  ...................... 8931تابستان

 8111 3989 9319  ...........................8931پاییز 

 8111 3331 9313  ..................... 8931زمستان 

 8292 3810 9111  ............................ 8931بهار 

 8238 3813 9112  ..................... 8931تابستان 

 8211 3833 9191  ........................... 8931پاییز 

 1/8281 3/3883 2/9188  ..................... 8931زمستان 

 2/8282 0/3381 1/9110  ............................ 8932بهار 

 0902 0775 5990  ........... (8)9905تابستان 

 به بعد آمار تولید و صادرات نفت از سوی سازمان متولی ارائه نشده است.  8932( از تابستان 8

 : وزارت نفت. ماخذ
 

 
 

 

1.11

81.11

31.11

91.11

01.11

11.11

مقدار تولید و صادرات نفت خام

تولید نفت خام صادرات نفت خام
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های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص  

 )میلیون متر مكعب در روز(                                                                   مقدارتولید، مصرف و صادرات گاز طبیعی -2-9

 (8)صادرات جمع کل مصرف تولید گاز سبک / فصلسال

8933 ..................................................................  

8939 ..................................................................  

8930 ..................................................................  

8931 ..................................................................  

8931...................................................................  

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

8931 ..................................................................  

8933 ..................................................................  212.2150.2 

  .......................................................... 8931بهار 

  ................................................... 8931تابستان 

  .........................................................8931پاییز 

  ................................................... 8931زمستان 

1441/025555/.  .......................................................... 8933بهار 

8/1805/001555  ................................................... 8933تابستان 

 555 1/128 5/224  .........................................................8933پاییز 

 555 2/141 0/421  ................................................... 8933مستان ز

  555 .................................................. 0000بهار 

 از سوی سازمان متولی، ارائه نشده است. 8932( آمار صادرات از تابستان 8
 : وزارت نفت. ماخذ
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مقدار تولید و مصرف گاز طبیعی

تولید گاز سبک جمع کل مصرف 
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 انرژی

 )دالر(                                                                                                     قیمت هر بشكه نفت خام سبد اوپك        -5-9

 قیمت هر بشکه نفت خام سبد اوپک )دالر( / فصلسال

8933 .................................................................................................................... 

8939 .................................................................................................................... 

8930 .................................................................................................................... 

8931 .................................................................................................................... 

8931..................................................................................................................... 

8932 .................................................................................................................... 

 ..................................................................................................... 8932زمستان 

 ............................................................................................................ 8931بهار 

 ..................................................................................................... 8931تابستان 

 ...........................................................................................................8931پاییز 

 ..................................................................................................... 8931زمستان 

0/31 ............................................................................................................ 8933بهار 

1/09 ..................................................................................................... 8933تابستان 

 3/03 ...........................................................................................................8933پاییز 

 1/11 ..................................................................................................... 8933زمستان 

 11.1 ........................................................................................... 0000بهار 

 : وزارت نفت. ماخذ
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قیمت هر بشكه نفت خام سبد اوپك 



 

000 

000 

های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص  

 
 

 )میلیون کیلو وات ساعت(                          وش داخلی، صادرات و واردات برق                                                                                                مقدار فر -3-9

 سال/ فصل
 فروش داخلی برق

 واردات صادرات
 سایر مصارف رروشنایی معاب صنعتی کشاورزی عمومی خانگی کل

8931 ....................................  311239 10113 30901 93092 19218 0183 81128 2128 9383 

8932 ....................................  318911 12111 39101 93931 12088 0202 81913 1930 3123 

8931 ....................................  328318 13311 30289 91120 30021 0130 31101 1198 8933 

8933 ...................................  331118 33319 30111 08311 811111 0121 83208 3021 3120 

 908 3111 1111 8881 30911 89983 2390 33003 18311  .................... 8931بستان تا 

 383 8023 1381 8020 31812 3311 1081 33312 21031  ........................... 8931پاییز 

 998 8311 0999 8310 33001 2921 1312 82013 11892  ..................... 8931زمستان 

 011 8333 0813 8808 39102 3339 1901 83182 19901  ............................ 8933 بهار

 8111 9100 1139 8822 30333 83210 1310 93812 19312  ....................... 8933تابستان

 039 8211 1199 8398 31133 3010 1989 39323 29233  ........................... 8933پاییز 

 293 9111 9180 8810 31311 3382 1282 82811 11931  ...................... 8933زمستان

 133 8090 0101 332 31110 88183 1131 38101 21939  .............................. 8011بهار

 910 079 1901 0297 23010 00573 9930 50103 90277  ............... 0000تابستان

 شرکت مادر تخصصی توانیر. وزارت نیرو، ماخذ:

 

 تفكیك نوع مصرف و مناطق جغرافیاییتعداد انشعاب و مقدار فروش آب شرب به -0-9

 / فصلسال

انشعاب آب شرب 

 )هزارفقره(

 فروش آب شرب )میلیون مترمکعب(

 روستایی شهری کل

 غیر خانگی خانگی غیر خانگی خانگی غیر خانگی خانگی روستایی شهری

8931 ..............................................  81312 1031 0318 8318 9112 8199 200 311 

8932..............................................  81110 1293 0912 8331 9011 8818 118 830 

8931..............................................  82129 1111 8818 911 131 331 321 81 

8933..............................................  82111 1131 1101 338 0111 199 331 11 

 92 311 901 8829 922 8091 1181 81111  ........................... *8931تابستان  

 88 391 308 128 313 318 1191 81321  .................................. *8931پاییز 

 81 321 331 131 911 8818 1111 82129  ............................ *8931زمستان 

 91 381 983 311 910 8828 1121 82833  ................................... *8933بهار 

 33 939 031 3191 113 3098 1311 82301  .............................. *8933تابستان

 31 118 133 9132 231 9111 1311 82909  .................................. *8933ز پایی

 32 313 190 0103 398 1198 1321 82030  ............................. *8933زمستان

 38 389 811 181 813 8139 1101 82111  ....................................... 8011بهار

 57 033 002 2200 030 2133 1090 09119  .......................... 0000تابستان

 وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور. ماخذ:



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11فصل

 و معدن عتصن

  



 

005 

005 

 صنعت و معدن

 تفكیك نوعبرداری صنعتی صادره بهجواز تأسیس و پروانه بهره -0-00
 جواز تأسیس برداری ایجادیپروانه بهره ایبرداری توسعهپروانه بهره

شتغال ا / فصلسال
 )هزارنفر(

  سرمایه
 )میلیارد ریال(

 تعداد 
 )فقره(

اشتغال 
 )هزارنفر(

  سرمایه
 )میلیارد ریال(

 تعداد 
 )فقره(

اشتغال 
 )هزارنفر(

  سرمایه
 )میلیارد ریال(

 تعداد 
 )فقره(

01 811300 3113 11 813383 9321 021 8223002 31113 8931 .............................................  

01 881391 3391 19 021118 9981 110 3128328 30010 8932 .............................................  

01 981911 9311 11 913831 9928 100 9112013 31981 8931 .............................................  

19 103181 9111 23 8032111 9311 331 1122132 08909 8933 .............................................  

  .............................. 8931تابستان  1232 221011 819 112 19118 80 211 11191 88

  .................................... 8931پاییز  2828 103100 819 110 839110 81 211 91183 81

  .............................. 8931زمستان  1911 8011191 811 311 803181 82 8118 831081 81

  ..................................... 8933بهار  2011 181239 812 118 383191 81 129 08119 81

  .............................. 8933تابستان  88900 8091111 301 8113 888319 83 318 812181 83

  .................................... 8933پاییز  3819 8130033 383 323 128011 31 192 891913 80

  .............................. 8933زمستان  89081 9131911 330 8339 398282 31 8120 911933 31

  ..................................... 8011بهار  00900 2902507 277 700 072551 09 912 272777 25

 وزارت صنعت، معدن و تجارت. :ماخذ

 

 میزان تولید کاالهای صنعتی، معدنی و صنایع معدنی منتخب -2-00

 سال/ فصل
 فوالد خام 
 )هزار تن(

 محصوالت فوالدی
 )هزار تن(

 سیمان 
 )هزارتن(

 ع سواری انوا
 )هزار دستگاه(

 پتروشیمی 
 )میلیون تن(

8931 ......................................  81213 81818 11132 8311 18 

8931.......................................  25420 14.41 081.4 182. 08 

8932 ......................................  22858 1.185 00145 441 08 

8931 ......................................  20588 25084 115.1 204 00 

8933 ......................................  20504 20122 1.541 .50 15 

 18 118 11240 0128 1501  ....................... 8931تابستان 

 18 121 10881 8.52 1820  ............................. 8931پاییز 

 15 258 18452 0511 1542  ....................... 8931زمستان 

 10 251 11012 1555 2105  .............................. 8933بهار 

 10 221 1.121 1011 2122  ....................... 8933تابستان 

 10 255 12.51 1222 25.1  ............................. 8933پاییز 

 10 284 10412 .155 1185  ....................... 8933زمستان 

 11 218 12585 .112 4511  .......................... 0000بهار

 .نعت، معدن و تجارتوزارت ص: ماخذ
 



 

000 

000 

های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص  

  (0590=000صنعت و معدن ) هایشاخص مقدار تولید بخش -5-00

 معدن )بجز استخراج نفت و گاز طبیعی( صنعت سال/ فصل

8931 ...................................................................................................  .8/2 .8/8 

8931 ...................................................................................................  .2/1 .2/5 

8932 ...................................................................................................  .1/5 .2/4 

8931 ...................................................................................................  4./1 .0/2 

8933 ...................................................................................................  .1.5 .1.1 

 2/8. 44/0  ......................................................................................... 8932پاییز 

 1/1. 5/0.  .................................................................................... 8932زمستان 

 0/1. 44/8  ........................................................................................... 8931بهار 

 1/5. 1/.4  .................................................................................... 8931تابستان 

 1/2. 44/5  ......................................................................................... 8931پاییز 

 0/8. 2/1.  .................................................................................... 8931زمستان 

 0/4. 42/8  ........................................................................................... 8933بهار 

 4/1. 5/5.  .................................................................................... 8933تابستان 

 2/2. 1/2.  ......................................................................................... 8933پاییز 

 8./4 1./1  .................................................................................... 8933زمستان 

 0./1 2./2  ........................................................................... 0000*بهار

 .باشدمی*نتایج فصل مقدماتی 
  .اقتصادی هایحسابایران، دفتر  مرکز آمار :ماخذ

  



 

003 

003 

 صنعت و معدن

 )درصد(                     (0590=000) معدن  نسبت به دوره مشابه سال قبل صنعت و هایتولید  بخشرشد شاخص مقدار  -0-00

 معدن )بجز استخراج نفت و گاز طبیعی( صنعت سال/ فصل

8931 ..........................................................................................  5/1 2/4 

8931 ..........................................................................................  1/0 -2/0 

8932 ..........................................................................................  -1/0 5/4 

8931 ..........................................................................................  -1/4 -2/1 

8933 ..........................................................................................  1.4 1 

 5/2 5/5-  ........................................................................... 8932تابستان 

 1/5- 5/.-  ................................................................................ 8932پاییز 

 1/5- 12/2-  ........................................................................... 8932زمستان 

 5/5- 0/5-  .................................................................................. 8931بهار 

 5/5- 5/2-  ........................................................................... 8931تابستان 

 1/2- 5/1-  ................................................................................ 8931پاییز 

 5/2- 2/8  ........................................................................... 8931زمستان 

 5/2 1/1-  .................................................................................. 8933بهار 

 2/2 5/0  ........................................................................... 8933تابستان 

 1/0 5/2  ................................................................................ 8933پاییز 

 -1/5 5/8  ........................................................................... 8933 زمستان

 -2/5 0/0  .................................................................. 0000 *بهار

 .باشدمی*نتایج فصل مقدماتی 
  .اقتصادی هایحسابمرکز آمار ایران، دفتر  :ماخذ

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11فصل

 ساختمان و مسکن
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009 

 ساختمان و مسكن

 )فقره(                                                      کشوردر نقاط شهری های ساختمانی صادر شده پروانهتعداد تغییرات و  -0-00

 سال/ فصل
 ساختمانی پروانه تغییرات تعداد

 شده صادر
 شده صادر ساختمانی پروانه تعداد

8930 ......................................................................................................................  -
8931 ......................................................................................................................  -
8931 ......................................................................................................................  
8932 ......................................................................................................................  
8931 ......................................................................................................................  
8933 ......................................................................................................................  
92211...  ........................................................................................ (0)0000بهار 

 محاسبه شده است. 8933( تغییرات نسبت به بهار8
 .مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی  :ماخذ

 

 

 های کشورساختمانی صادر شده توسط شهرداری تعداد پروانه
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020 

020 

 های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص

 )هزار میلیارد ریال( های جدید مناطق شهری         گذاری بخش خصوصی در ساختمانسرمایه -2-00

 شدههای شروعساختمان کل ال/ فصلس
های ساختمان

 تمامنیمه

های ساختمان

 شدهتکمیل

8931(8) ...........................................................  8/291 8/818 2/031 1/898 

8932...............................................................  3/8121 8/313 1/180 3/311 

8931...............................................................  9/8111 1/911 3/312 3/311 

8933...............................................................  3/9323 1/101 1/8110 3/113 

 0/11 1/381 3/13 1/991  ............................................... 8931زمستان 

 3/890 2/990 1/811 1/110  .......................................................8933بهار 

 1/893 2/009 1/388 1/230  ................................................8933تابستان 

 1/833 2/181 1/331 1/111  ..................................................... 8933پاییز 

 1/811 1/121 8/391 1/311  ................................................. 8933زمستان

 9/001 9/103 0/251 0/0029  .............................................. 0000بهار

سرمایه( 8 ساختمانآمار  صی در  صو سال گذاری بخش خ شهری از ابتدای  سال پایه بر 8931های جدید مناطق  ساس  سبه می (8931) جدید ا شود. به دلیل تجدیدنظر در محا
 .اشدبقابل مقایسه نمی( 8931) های جدید با آمار محاسبه شده بر مبنای سال پایه قدیمهای آماری، نتایج بررسیکبلو

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. ماخذ:

 ل
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سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید  در مناطق شهری  



 

020 

020 

 ساختمان و مسكن

  اجاره ماهانه مسكن در کل کشورمتوسط قیمت و  -5-00

 سال/فصل

متوسط  قیمت فروش یک متر  

مربع زمین یا زمین ساختمان 

 مسکونی کلنگی )هزار ریال(

متوسط قیمت فروش یک  

متر مربع زیربنای مسکونی 

 )هزار ریال(

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد 

 ره یک متر مربع زیربنایودیعه پرداختی برای اجا

 ریال(مسکونی )

8931 .............................  81921 80320 21101 

8931..............................  88239 81838 11938 

8932 .............................  31111 39393 811912 

8931 .............................  93881 01393 892110 

8933 .............................  21113 21281 318191 

 831133 91983 99318  ..................... 8931بهار 

 891188 91193 91911  .............. 8931تابستان 

 800118 08121 01112  ....................8931پاییز 

 811119 01018 01111  .............. 8931زمستان 

 823391 12018 12808  ..................... 8933بهار 

 830821 28231 29900  .............. 8933تابستان 

 311103 13031 11111  ..................... 8933پاییز

 229200 002309 95000  .......... 0599زمستان

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

 













1

31111

01111

11111

11111

811111

831111

متوسط قیمت و اجاره ماهانه مسكن درنقاط شهری کل کشور 

(هزار ریال)متوسط  قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی 

(هزار ریال)متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی 

(ریال) متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی 



 

022 

022 

 های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص

 متوسط قیمت و اجاره ماهانه مسكن در شهر تهران  -0-00

 / فصلسال

قیمت فروش یک متر   متوسط

مربع زمین یا زمین ساختمان 

 )هزار ریال( مسکونی کلنگی

قیمت فروش یک   متوسط

متر مربع زیربنای مسکونی 

 )هزار ریال(

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه 

درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر 

 ریال() مربع زیربنای مسکونی

 ................................................ 00328 09931 338831 

 ................................................ 19111 18811 311031 

 ................................................ 31118 18113 931191 

8931 .............................................  811911 808111 092293 

8933 ............................................. 903181 301193 191332 

 811110 891129 091031 .............................. 8931تابستان 

 812991 891102 008021 ................................... 8931پاییز 

 112011 819908 311811  ..............................8931زمستان 

 112911 811391 311813  ..................................... 8933بهار 

902393308011108388  .............................. 8933بستان تا

083291312113133811  ..................................... 8933پاییز

 121112 938121 001203  ..............................8933 زمستان

 750155 523129 039109  ................................ 0000بهار

  کز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.مر  :ماخذ

 


































متوسط قیمت و اجاره ماهانه مسكن در شهر تهران 

(هزار ریال)قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی

(هزار ریال)قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی 

(ریال) متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی



 

025 

025 

 ساختمان و مسكن

 )درصد( (000=0593 فروردین)مسكونی شهر تهران  الكام قیمت شاخص درصد تغییرات -3-00

 ماهانه تغییر درصد شاخص عدد ماه
 مشابه ماه به نسبت تغییر درصد

 قبل سال
 ماهه 83 تورم

      ........................................... 8933آبان 

  -    ............................................ 8933آذر 

      ............................................8933دی 

      ........................................ 8933بهمن 

     ....................................... 8933اسفند 

 5.142.1 41.0 1.5.2  ................................... 8011فروردین 

 48.1 21.4 5.5 211.1  ............................... 8011اردیبهشت 

214.01.500..48.5  ....................................... 8011خرداد 
2.588..41.5..258  ............................................ 8011تیر 

 20.5 55.2 5.1 211.2  ........................................ 8011مرداد 

 12.5 25.4 -1.2 202.1  .................................... 8011شهریور 

 5..0 22.8 5.0 224.1  ............................................. 8011مهر

 01.4 4..1 -..5 222.5  ..................................... 0000آبان

 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت ماخذ:
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020 

020 

 های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص

 های اصلهای مسكونی شهر تهران بر حسب گروههای ساختماننهاده قیمت شاخص درصد تغییرات -1-00

 )درصد(    )نرخ تورم ساالنه(

 لسال/ فص
کل بخش 

 ساختمان

سیمان، 

بتن، شن و 

 ماسه

 کاریگچ و گچ
انواع بلوک، 

 سفال و آجر

موزاییک، 

کاشی و 

 سرامیک

 سنگ

آالت، میلگرد و آهن

پروفیل درب، پنجره 

 و نرده

 چوب

8931 ....................................  9/83 3/80 1/9 1/1 9/1 0/1- 3/93 1/83 

8932 ....................................  1/02 1/30 2/00 1/31 1/91 3/32 1/18 1/33 

8931 ....................................  8/91 1/01 0/09 3/19 9/01 1/90 1/31 1/03 

8933 ....................................          

 1/38 1/01 1/08 9/13 1/19 3/10 0/01 9/03  ...................... 8931تابستان

          .......................... 8931پاییز 

  ...................... 8931زمستان

9/332/031/990/010/913/900/331/39  ............................. 8933بهار
 9/98 3/28 1/01 1/91 8/03 1/90 1/91 1/01  ...................... 8933تابستان

  1/11        .......................... 8933پاییز 

          ...................... 8933زمستان

          ............................ 8011بهار 

44.8155.141.24..8.1.4122.5.1.8.1.1  .................. 0000تابستان
 

 سال/ فصل

ایزوگام، 

قیرگونی و 

 آسفالت

شیراالت 

 بهداشتی

تأسیسات مکانیکی 

و انواع عایق 

 حرارتی

آالت یراق

درب و 

 پنجره

نقاشی 

 ساختمان

تأسیسات 

 برقی
 خدمات شیشه

8931 ....................................  0/4 ./12 ./12 2/4 5/12 0/11 8/1 0/2 

8932................................... 4/128 5/01 4/20 1/12 2/21 4/2. 2/18 2/25 

8931 ....................................  8/1. 4/22 2/5. 0/51 2/51 5/80 ./24 2/20 

8933 ....................................          

 4/28 5/21 8/42 2/42 04/. 5/21 0/02 4/41  ...................... 8931تابستان

          .......................... 8931پاییز 

  ...................... 8931زمستان

2/01/125/2.0/202/251/2../112/28  ............................. 8933بهار
 21/. 2/10 1/50 5/21 0/58 4/88 8/25 0/11  ...................... 8933تابستان

   5/25       .......................... 8933پاییز 

          ...................... 8933زمستان

 2..5 18.2 41.5 28.0 45.2 ..154 41.2 1.5.  ............................ 8011بهار 

 85.8 24.5 42.1 24.2 20.1 8.1. 42.8 5.4.  .................. 0000تابستان

 ها.مرکز آمار ایران، دفتر شاخص قیمت ماخذ:



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12فصل

 کشاورزی
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029 

 کشاورزی

 )هزار الشه(                                                                           های کشورتعداد انواع دام کشتار شده درکشتارگاه -0-02

 گاو و گوساله  بز و بزغاله  گوسفند و بره  / فصل/ ماهسال
گاومیش و بچه 

 گاومیش 
 شتر و بچه شتر 

8911 .......................................................................  1209 3310 8101 11 12 

8918 .......................................................................  2239 3018 8013 93 29 

8913 .......................................................................  1298 3319 8323 93 01 

8919 .......................................................................  2192 3998 8939 01 31 

8910 .......................................................................  1131 3111 8188 10 31 

8911 .......................................................................  3121 3380 8181 01 32 

8911........................................................................  3083 3031 8911 91 91 

8912 .......................................................................  81191 3081 8121 02 90 

8911 .......................................................................  1001 8389 8093 98 01 

8913 .......................................................................  0110 8203 8391 31 33 

8931 .......................................................................  1129 8103 8913 31 32 

8938 .......................................................................  1131 3833 8921 93 31 

8933 .......................................................................  2011 3311 8191 31 30 

8939 .......................................................................  3831 3110 8831 31 83 

8930 .......................................................................  81391 3113 8321 33 39 

8931 .......................................................................  3213 3911 8819 30 30 

8931........................................................................  1113 3339 8890 33 99 

8932 .......................................................................  1931 8312 8119 31 31 

8931 .......................................................................  1111 8133 131 80 32 

8933 .......................................................................  2311 3111 8821 30 38 

 .1.58 4.51 913 111 3211  ............................................................... 8011بهار 

 2.522 2.222 832 812 233  ....................................................... 8011فروردین 

 2.154 2.018 830 813 113  ................................................... 8011اردیبهشت 

 2.148 2.228 891 313 8131  ............................................................ 8011خرداد

 2.1.5 2.415 891 389 8801  ................................................................ 8011تیر 

 1.211 5.515 891 331 8113  ............................................................ 8011مرداد 

 2.212 2.2.4 801 301 8823  .......................................................... 8011شهریور

 1.211 2.515 891 332 8113  ................................................................. 8011مهر

 . کشاورزیآمارهای  : مرکز امار ایران، دفترماخذ
  



 

027 

های کالن اقتصادی و اجتماعی کشورشاخص  

027 

 (میلیون راس)                     تعداد گاو، گوساله و دام سبك -2-02

 دام سبک تعداد گاو گوساله فصل

 11.01 ...  ........................................................ 8932زمستان 

 18.20...  ............................................................... 8931بهار 

 0..24...  ........................................................ 8931ستان تاب

 01.55 ...  .............................................................. 8931پاییز 

 18.41 8.45  ........................................................ 8931زمستان 

 18.24 2..8  ............................................................... 8933بهار 

 04.24 8.40  ........................................................ 8933تابستان 

 15.20 0.81  .............................................................. 8933پاییز 

 22.18 0.15  ........................................................ 8933زمستان 

 ...25 0.11  ............................................................... 8011بهار 

 15.12 0.4  ............................................... 0000تابستان 

 ورزی.های کشاآمارمرکز آمار ایران، دفتر  ماخذ:

 

 (تنهزار )                                          هاکشتارگاه توسط طیور گوشت عرضه مقدار -5-02

 مقدار ماه

 811  ................................................................................................................ 8933 دی

 801  ............................................................................................................ 8933بهمن 

 822  .............................................................................................................8933اسفند

 818  ....................................................................................................... 8011فروردین 

 811  ................................................................................................... 8011اردیبهشت 

 072  ..........................................................................................0000خرداد 

 زی.کشاور آمارهایمرکز آمار ایران، دفتر  ماخذ:
 

                                                                              گذار کل کشور های پرورش مرغ تخمداریمرغ در مرغمقدار تولید تخم -3-02

 )تن( مرغمقدار تولید تخم سال

8913 ..................................................................................................................  111198 

8931 ..................................................................................................................  111113 

8939 ..................................................................................................................  222883 

8931...................................................................................................................  129113 

0597 ..............................................................................................  719020 

 : مرکز آمار ایران، دفتر آمارهای کشاورزی.ذماخ
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029 

 کشاورزی

 (تن)                                       های پرورش مرغ گوشتی کل کشوروزن مرغ زنده پرورش یافته در مرغداری -0-02

 وزن مرغ زنده پرورش یافته سال

8913...........................................................................................................  911111 

8929 ..........................................................................................................  189138 

8921 ..........................................................................................................  119138 

8921 ..........................................................................................................  119903 

8913 ..........................................................................................................  8928181 

8912 ..........................................................................................................  8330103 

8931 ..........................................................................................................  8312830 

8939 ..........................................................................................................  3113330 

8931...........................................................................................................  3193218 

0597 ........................................................................................  5099910 

 : مرکز آمار ایران، دفتر آمارهای کشاورزی.ماخذ

 

 

  (0590=000) شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی و درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه سال قبل -1-02

 شاخص سال/ فصل
مشابه سال  درصد تغییرات نسبت به دوره

 قبل

8931 ...........................................................................................  2/158 1/5 

8931............................................................................................  ./150 1/1 

8932 ...........................................................................................  2/155 0/2-

8931 ...........................................................................................  4/151 0/5 

8933 ...........................................................................................  115.0 5.0 

 5/44  ................................................................................... 8931بهار 

 1/2 188/.  ............................................................................. 8931تابستان

 -1/1 1/155  ..................................................................................8931پاییز 

 1/5 0/15  ............................................................................. 8931زمستان

2/5 0/44  ................................................................................... 8933بهار 

2/. .2/18  ............................................................................. 8933تابستان

 8/0 1/152  ..................................................................................8933پاییز 

 8/0 ../1  .......................................................................... ل8933زمستان

 -0/1 0/75  ...................................................................... 0000بهار 

 اقتصادی.   هایحسابمرکز آمار ایران، دفتر  ماخذ:
 


