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 مقدمه

اي از کشورهاي مواضع و اقدامات خصمانه آمریکا و پاره

منطقه در مقابل ایران ـ به ویژه در زمینه برجام ـ و شدت یافتن 

این اقدامات نامطلوب در سال مورد بررسی موجب تشدید 

ها، انتظارات منفی و افزایش نوسانات قیمتی در اغلب نااطمینانی

ها به خصوص بازار ارز گردید. با توجه به شرایط ویژه پدید بازار

آمده، هیات وزیران با هدف کاستن از التهابات بازار ارز و تثبیت 

اي ضمن اعالم تامین ارز براي تمامی نیازهاي اقتصاد، طی مصوبه

تولیدي در چارچوب قوانین و مقررات کشور از  قانونی، تجاري و

طریق بانک مرکزي، نرخ ارز را براي همه مصارف ارزي یکسان و 

ریال تعیین کرد. این سیاست،  42000براساس هر دالر معادل 

اي از تقاضاي ارزي بانک مرکزي را در مقابل حجم قابل مالحظه

سمت قرار داد. در نتیجه، بانک مرکزي به منظور مدیریت 

تقاضاي ارز و جلوگیري از هدر رفتن ذخایر ارزي کشور، در مرداد 

بسته ارزي جدیدي را ارائه نمود که مطابق با آن، مقرر  1397ماه 

شد تخصیص ارز با نرخ رسمی تنها به واردات کاالهاي اساسی، 

ضروري، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی محدود گردد و ارز 

ها از محل صادرات کاالهاي غیر نفتی و مورد نیاز براي سایر کاال

از طریق بازار ثانویه ارزي تامین شود و نرخ ارز در بازار مزبور نیز 

 براساس شرایط عرضه و تقاضا تعیین گردد.

و بر اثر  1397زمان با افزایش نرخ ارز در سال هم

هاي گذشته، نرخ تورم ماهانه عواملی نظیر رشد نقدینگی سال

هاي موجود در ه خود گرفت. همچنین، محدودیتروند افزایشی ب

هاي اي ناشی از تحریمزمینه واردات مواد اولیه و کاالهاي واسطه

اقتصادي از طریق کاهش عرضه کاالها، عالوه بر رکود، منجر به 

افزایش قیمت برخی کاالها شد. این عوامل موجب شد نرخ تورم 

ي به خود روند صعود 1397کننده در سال شاخص بهاي مصرف

رقمی خارج شود و در پایان بگیرد و پس از دو سال از کانال تک

 درصد برسد.  2/31سال به 

براساس برآوردهاي مقدماتی، تولید ناخالص داخلی در 

درصد  4/5) معادل 1390هاي ثابت (به قیمت 1397سال 

(معادل  1396کاهش یافت که در مقایسه با رشد اقتصادي سال 

دهد. تفاوت رشد واحد درصد کاهش نشان می 1/9درصد)  7/3

د اقتصادي در سال مورد بررسی و سال قبل از آن عمدتاً به رش

شود. در سال درصد مربوط می 1/18منفی گروه نفت به میزان 

به » خدمات«و » صنایع و معادن«، »نفت«هاي ، گروه1397

 -4/5واحد درصد سهم از رشد  -3/0و  -0/1، -0/4ترتیب با 

درصدي اقتصاد، بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص 

 هاي ثابت داشتند. داخلی به قیمت

 هايی نهایی بخشهاي مصرفزینهه، 1397در سال 

) نسبت به سال قبل 1390 هاي ثابتبه قیمتو دولتی ( خصوصی

همچنین،  کاهش یافت. درصد 9/2و  6/2از آن به ترتیب 

دهد که تشکیل سرمایه ثابت برآوردهاي مقدماتی نشان می

 3/12از آن  قبلسال  نسبت به 1390هاي ثابت ناخالص به قیمت

» آالتماشین«هاي درصد کاهش یافت و نرخ رشد آن در زیرگروه

 بود. درصد -4/9و  -7/18 به ترتیب »ساختمان«و 

درصد  1/23با  1397حجم نقدینگی در پایان سال 

هزار میلیارد ریال  9/18828افزایش نسبت به پایان سال قبل به 

واحد  0/1درصد)،  1/22( 1396رسید که نسبت به رشد سال 

ترین عامل افزایش نقدینگی در دهد. مهمدرصد افزایش نشان می
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هاي داخلی سیستم بانکی بود که موجب این سال خالص دارایی

واحد درصدي نقدینگی گردید. سهم پول از مانده  5/20رشد 

درصد بود که در  1/15معادل  1397نقدینگی در پایان سال 

واحد درصد افزایش  4/2به میزان  1396مقایسه با رقم سال 

هاي دیداري در دهد. در این میان، سهم سپردهنشان می

واحد درصد افزایش نسبت  4/2با  1397نقدینگی در پایان سال 

 درصد بود.  2/12به سال گذشته معادل 

درصد افزایش  2/24معادل  1397پایه پولی طی سال 

، درصد) 0/19( 1396یافت که در مقایسه با رشد آن در سال 

دهد. خالص مطالبات بانک واحد درصد افزایش نشان می 2/5

ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در مرکزي از بخش دولتی مهم

در  يدولت به بانک مرکز یافزایش بده بود. 1397پایان سال 

ها و به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک ، عمدتا1397ًسال 

ی دولت به بانک موسسات اعتباري به بانک مرکزي به بده

) و 1397قانون بودجه سال  5تبصره  )و(مرکزي (موضوع بند 

 کهاي دولتی به بانانتقال بدهی برخی از شرکت ،همچنین

قانون  6مرکزي به بدهی دولت به بانک مرکزي (موضوع ماده 

کشور مصوب  ینظام مال يپذیر و ارتقارفع موانع تولید رقابت

 ) بود.1394سال 

درصد  9/0با  1397ضریب فزاینده نقدینگی طی سال 

 رسید که در مقایسه  087/7به  1396کاهش نسبت به سال 

 واحد درصد کاهش  5/3درصد)،  6/2با رشد سال قبل (

 دهد.نشان می

هاي نقدینگی بنگاه نیمامنظور ت ، به1397 در سال

 بانک اعتباري هايسیاست اقتصادي و حفظ سطح تولید آنها،

 تولیدي واحدهاي گردش در سرمایه مالی نیمات بر رکزيم

 1397 در سال بانکی شبکه پرداختی تسهیالت حجم .بود متمرکز

 پایان اسفند به نسبت که هزار میلیارد ریال بود 3/7737معادل 

 .دهدمی نشان افزایش درصد 0/26 میزان به قبل از آن سال

د که بودرصد  0/12نرخ بیکاري کشور  ،1397در سال 

 دهد.نشان می افزایشواحد درصد  1/0 از آن نسبت به سال قبل

 يروینافزایش اندك نرخ بیکاري به دلیل افزایش بیشتر عرضه 

 کار يروین(جمعیت فعال) در مقایسه با افزایش تقاضاي  کار

 (جمعیت شاغل) بود.

طور که تحوالت متغیرهاي کالن اقتصادي نشان همان

تحت تاثیر تحوالت  1397ایران در سال دهد عملکرد اقتصاد می

هاي المللی قرار داشت و اعمال مجدد تحریمدر روابط بین

ظالمانه سلسله اتفاقاتی را به صورت کاهش تولید و صادرات نفت، 

افزایش نرخ ارز و صعود تورم به دنبال داشت. بانک مرکزي با 

ارز  هدف تخفیف نوسانات اقتصادي تمرکز خود را بر تثبیت بازار

 هاي تولیدي قرار داد.و حمایت از بنگاه

 تحوالت اقتصادي جهان

رشد  2018و اوایل سال  2017اقتصاد جهان طی سال 

اي را تجربه کرد، اما بروز عواملی نظیر کاهش قابل مالحظه

، انقباض شرایط مالی و نااطمینانی باالي )1(اعتماد تجاري

سیاستی در بسیاري از اقتصادها، رشد اقتصادي جهان را از نیمه 

اقتصاد چین به دنبال افزایش . تضعیف کرد 2018دوم سال 

هاي مقرراتی هاي تجاري با آمریکا و اعمال برخی محدودیتتنش

یل ه دلاقتصاد حوزه یورو ب اي،براي مواجهه با بانکداري سایه

محیطی و به تبع آن کاهش اعمال استانداردهاي جدید زیست

تولید خودروي دیزلی در آلمان و اقتصاد ژاپن به دلیل صدمات 

ل قبل تري را نسبت به سالرزه، رشدهاي ضعیفناشی از زمین

کاهش تدریجی اعتماد تجاري،  تجربه کردند. عالوه بر این،

ظهور و اتخاذ تضعیف شرایط مالی براي اقتصادهاي نو

___________________________________ 
 ١- Business Confidence 
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هاي پولی انقباضی در اقتصادهاي پیشرفته که به بروز سیاست

شرایط انقباضی در بازارهاي مالی انجامید بر سطح تقاضاي 

جهانی تاثیر منفی گذاشت. در مجموع، نرخ رشد اقتصاد جهان 

 2017که در مقایسه با سال  رسیددرصد  5/3به  2018در سال 

شرفته و اقتصادهاي پی داشت.واحد درصد  3/0کاهشی معادل 

واحد  3/0 هر دو بانیز  اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه

و  2/2هاي رشدي معادل درصد کاهش نسبت به سال قبل به نرخ

 درصد دست یافتند. 5/4

یکی از مواردي که در هر دو دسته اقتصادهاي پیشرفته 

نی و نوظهور بر جو روانی موجود تاثیر منفی داشت، نااطمینا

باالي سیاستی در نبود اقدامات سیاستی مناسب و دشواري در 

دستیابی به توافق در موضوعات مورد اختالف بود. در این زمینه 

مدت مذاکرات تجاري میان چین و توان به توقف طوالنیمی

در  )1(آمریکا، به تعویق افتادن مذاکرات موسوم به برگزیت

کشور ایتالیا، تغییر انگلستان، مذاکره مربوط به بودجه در 

گیري سیاستی در مکزیک، تعطیلی دولت فدرال در آمریکا جهت

با خصوص ایران اشاره نمود.  هاي ظالمانه آمریکا درو سیاست

انداز تقاضاي توجه به نااطمینانی باالي سیاستی و تضعیف چشم

جهانی، رشد تولیدات صنعتی به ویژه در حوزه کاالهاي 

در اکثر  مواجه شد. این رخداد تقریباًکاهش اي با سرمایه

 وقوعاقتصادهاي پیشرفته و نوظهور جهان به استثناي آمریکا به 

تجارت جهانی کاهش شدیدي را تجربه  حجم پیوست. نرخ رشد

 2018درصد در سال  9/3به  2017درصد در سال  6/5از کرد و 

هاي جدید در هاي تجاري به ویژه وضع تعرفهرسید. وجود تنش

وص واردات کاالهاي چینی در آمریکا از دالیل عمده کاهش خص

 شد. نرخ رشد تجارت جهانی محسوب می

___________________________________ 
 ) Brexitمذاکرات خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا ( -١

به دنبال تحریم  2018قیمت نفت در اوایل اکتبر 

دالر در هر  80خریداران نفت ایران از سوي آمریکا به بیش از 

بود. با  2014بشکه افزایش یافت که باالترین سطح از نوامبر سال 

هاي آتی و به دنبال تضعیف رشد اقتصاد جهان، حال، طی ماه این

سطح باالي تولید نفت در آمریکا و معافیت موقت تحریم 

خریداران نفت ایران، قیمت این ماده اولیه دچار کاهش شدیدي 

دالر در هر بشکه رسید. در  50به حدود  2019در ژانویه شد و 

هاي فوریه ین ماهپی این تحوالت، شاخص قیمت مواد اولیه که ب

درصد افزایش یافته بود، با روند  3/3به میزان  2018و اوت 

 به میزان 2019فوریه  و 2018بین اوت نزولی مواجه گردید و 

 درصد کاهش یافت.  9/6

واحد درصد  4/0با  2018نرخ تورم جهانی در سال 

درصد بالغ گردید. طی  6/3به  از آن افزایش نسبت به سال قبل

 0/2بررسی، اقتصادهاي پیشرفته نرخ تورمی معادل  سال مورد

واحد درصدي نسبت به سال  3/0درصد را تجربه کردند که رشد 

داشت و اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه نیز با از آن قبل 

 دست یافتند.  يدرصد 9/4واحد درصد افزایش به نرخ تورم  5/0

 اقتصادهاي پیشرفته

با کاهش  2018نرخ رشد اقتصادهاي پیشرفته در سال 

درصد در این  2/2به  2017درصد در سال  5/2مواجه شد و از 

با کاهش بیش از انتظار  2018سال رسید. حوزه یورو در سال 

اي نرخ رشد اقتصادي مواجه شد که ناشی از تاثیر منفی مجموعه

ن حوزه بود. ها در کشورهاي ایاز عوامل مختلف بر سطح فعالیت

 اعتماد و نگرشتوان به تضعیف از جمله این عوامل می

معرفی ، تاخیرهاي مربوط به )2(کنندگان و فعاالن تجاريمصرف

استانداردهاي جدید وسایل نقلیه دیزلی در آلمان و در نتیجه 

___________________________________ 
 -٢  Consumer and Business Sentiment 
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کاهش میزان تولید این محصوالت، نااطمینانی در خصوص 

اوراق قرضه و  بازدهه افزایش اي در ایتالیا که بهاي بودجهسیاست

گذاري در این کشور انجامید و تداوم اعتراضات کاهش سرمایه

خیابانی در کشور فرانسه اشاره نمود که با ایجاد اختالل در 

فروشی بر سطح مخارج مصرفی در این کشور تاثیر منفی خرده

هاي موجود در خصوص برگزیت، داشت. عالوه بر این، نگرانی

ه یورو را تحت تاثیر قرار داد. در گذاري در حوزمخارج سرمایه

درصد  8/1در این سال به  یورومجموع، نرخ رشد اقتصادي حوزه 

 8/0کاهشی معادل  دهندهنشانرسید که در مقایسه با سال قبل 

واحد درصد بود. بیشترین کاهش رشد در حوزه یورو به تضعیف 

کاهشی معادل  2018گشت که در سال رشد اقتصادي آلمان بازمی

درصد  3/1واحد درصد نسبت به سال قبل را تجربه کرد و به  3/1

توان رسید. از دالیل عمده کاهش شدید رشد اقتصادي آلمان می

به پایین بودن سطح مصرف بخش خصوصی، کاهش تولیدات 

محیطی در یل اعمال استانداردهاي جدید زیستصنعتی به دل

در این خصوص تولید و تردد خودرو و کاهش تقاضاي خارجی 

واحد درصد  6/0اشاره نمود. رشد اقتصادي انگلستان نیز با کشور 

رسید. در  2018درصد در سال  3/1کاهش نسبت به سال قبل به 

در ژاپن، سطح  2018لرزه در فصل سوم سال پی وقوع زمین

با کاهش شدیدي مواجه گردید؛ به ا در اقتصاد این کشور هفعالیت

درصد در سال قبل  2/2این کشور از اي که نرخ رشد اقتصاد گونه

درصد در این سال تنزل یافت. یک استثنا در عملکرد  3/0به 

به وضعیت آمریکا مربوط  2018در سال  اقتصادهاي پیشرفته

و رشد باالي مصرف در این  قويکه با توجه به بازار کار  شودمی

قرار داشت؛  باالییکشور، میزان تحرکات اقتصادي نیز در سطوح 

از حجم  2018رسید در نیمه دوم سال چند به نظر میهر

گذاري در آمریکا نیز کاسته شده باشد. نتیجه اینکه بر سرمایه

رشد اقتصادي آمریکا  نرخ الف کاهش رشد در اکثر مناطق دنیا،خ

افزایشی  دهندهنشانکه  گردیددرصد بالغ  0/3به  2018در سال 

 بود.واحد درصد نسبت به سال قبل  7/0معادل 

نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی در اقتصادهاي 

واحد  3/0اولیه با افزایش  موادپیشرفته با وجود کاهش قیمت 

 0/2به  2017درصد در سال  7/1درصدي مواجه گردید و از 

نرخ  رسید. در اکثر اقتصادهاي این گروه، 2018درصد در سال 

اي مرکزي بود. با هتر از نرخ هدف بانکبسیار پایین )1(هستهتورم 

اینکه نرخ رشد دستمزدها در اکثر اقتصادهاي پیشرفته به ویژه 

هاي با نرخ مقایسهآمریکا و انگلستان افزایش یافت، لیکن در 

 ادي در بازار کار همچنان از روندپایین بیکاري و کاهش کس

برخوردار بود. انتظارات تورمی نیز به دلیل مهار فشارهاي  يکند

تر ها و دستمزدها و نیز انتظار رشد اقتصادي آهستهفزاینده قیمت

در اقتصادهاي پیشرفته در سطوح محدودي قرار داشت و در 

 بسیاري از موارد نیز با کاهش مواجه گردید.

پولی، فدرال رزرو با مشاهده  گذاريدر حوزه سیاست

هاي اقتصادي و انتظار تقویت بخش می از گسترش فعالیتعالئ

ا، دامنه هدف نرخ وجوه فدرال را طی نیمه خصوصی در آمریک

افزایش داد؛ به نحوي که این نرخ  2018اول و دوم سال 

درصد و در دسامبر  75/1-2در دامنه  2018سیاستی در ژوئن 

درصد قرار  25/2-5/2سال مزبور با افزایش مجدد در دامنه 

، فدرال رزرو 2019حال، در نشست ماه ژانویه گرفت. با این 

این روند انقباضی را متوقف نمود و دامنه نرخ بهره را بدون تداوم 

افزایش مجدد در همان سطوح قبلی حفظ کرد. بانک مرکزي 

ها را تا پایان سال سیاست خرید دارایی 2018اروپا در ژوئن 

تمدید نمود؛ با این توضیح که در اکتبر این سال، بانک مرکزي 

___________________________________ 
١- Core Inflation:  نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی به استثناي مواد

 غذایی و انرژي
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میلیارد  15به  یورویارد میل 30اروپا حجم خریدهاي ماهانه را از 

هاي موجود را نسبت به حفظ نرخ خودکاهش داد و تعهد  یورو

اعالم نمود. در سایر اقتصادهاي  2019حداقل تا تابستان سال 

هاي مرکزي کانادا و انگلستان نرخ سیاستی خود پیشرفته، بانک

واحد درصد  25/0هاي ژوئیه و اوت به میزان را به ترتیب در ماه

 دادند. افزایش

 اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور

رشد اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه طی نیمه اول 

 مجموع در وضعیت مناسبی قرار داشت.در  2018سال 

هاي رشد اقتصادهاي نوظهور آسیایی در این دوره زمانی نرخ

ناشی از جهش تقاضاي  باالیی را تجربه کردند که عمدتاً اقتصادي

داخلی از سوي هند پس از کندي رشد این متغیر در چند سال 

اقتصادي در  وضعیتاخیر بود. در این دوره زمانی، بهبود 

آن به دلیل انقباض آمریکاي التین ادامه یافت؛ هرچند سرعت 

بازارهاي مالی، وقوع خشکسالی در آرژانتین و کاهش تولید در 

برزیل کمتر از انتظار بود. همچنین، قیمت باالي نفت به افزایش 

نرخ رشد کشورهاي صادرکننده نفت در اقتصادهاي جنوب آفریقا 

حال، به  انجامید. با این 2018و نیز خاورمیانه در نیمه اول سال 

امساعدتر شدن وضعیت بازارهاي مالی جهانی و نیز اثر دلیل ن

ها در اکثر اقتصادهاي منفی عوامل خاص کشوري، سطح فعالیت

با کاهش  2018نوظهور و در حال توسعه طی نیمه دوم سال 

با کاهش اندکی نسبت به مواجه شد. رشد اقتصادي کشور چین 

به  عمدتاً که رسید 2018درصد در سال  8/6به  سال گذشته

هاي امالك و گیرانه در بخشاعمال مقررات سخت دلیل

هاي مالی غیر بانکی، پایان دوره زمانی گريمستغالت و واسطه

هاي حمایت از خرید خودرو و کاهش سطح مخارج برنامه

اي کاالهاي مصرفی ماندگار در پی این اقدام و نیز اقدامات تعرفه

ز با کاهش نرخ رشد . اقتصاد هند نیبودآمریکا علیه این کشور 

درصد در سال  1/6واحد درصد) به نرخ رشد اقتصادي  9/0(

دست یافت. در کشور مکزیک پس از لغو پروژه از پیش  2018

شده ساخت فرودگاهی جدید در این کشور و نیز ریزيبرنامه

 هاي انرژي و آموزش نشینی از انجام اصالحات در حوزهعقب

 گردید و حاشیه بهره و پرورش، فضاي اقتصادي تضعیف 

اوراق قرضه دولتی افزایش یافت. در اقتصادهاي حوزه خاورمیانه 

 اقتصادهاي پیشرفته جهان و هاي عمدهبرخی شاخص                                                               (درصد)

 جاري به تولید ناخالص داخلیتراز حساب  نرخ تورم  رشد اقتصادي 

 2017 2018  2017 2018  2017 2018 

 - -  6/3 2/3 5/3 8/3 جهان

 8/0 0/1  0/2 7/1 2/2 5/2 اقتصادهاي پیشرفته

 -2/2 -9/1  4/2 1/2 0/3 3/2 ایاالت متحده آمریکا

 1/3 1/3  8/1 5/1 8/1 6/2 منطقه اروپا

 4/7 8/7  0/2 7/1 3/1 6/2 آلمان

 -6/0 -8/0  1/2 2/1 8/1 3/2 فرانسه

 5/2 6/2  2/1 3/1 8/0 7/1 ایتالیا

 9/1 7/2  7/1 0/2 4/2 9/2 اسپانیا

 6/3 2/4  0/1 5/0 3/0 2/2 ژاپن

 -9/3 -5/3  5/2 7/2 3/1 9/1 انگلستان

 -5/2 -8/2  3/2 6/1 0/2 2/3 کانادا

 2020 اکتبر، »انداز اقتصاد جهانگزارش چشم«المللی پول، ماخذ: صندوق بین
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هاي مرتبط با جغرافیاي سیاسی، سطح نیز به دلیل تنش

. در مجموع، اقتصادهاي نوظهور و در حال شدها تضعیف فعالیت

واحد درصد کاهش رشد مواجه  3/0با  2018توسعه در سال 

صد دست یافتند. در این میان، در 5/4شده و به نرخ رشد 

و  ، اقتصادهاي نوظهورو کاراییب اقتصادهاي حوزه آمریکاي التین

و آسیاي  اروپایی و اقتصادهاي حوزه خاورمیانه در حال توسعه

واحد درصد کاهش نرخ رشد  5/0و  8/0، 3/0به ترتیب با  مرکزي

دست  يدرصد 1/2و  3/3، 1/1هاي رشد به نرخ 2018در سال 

یافتند. نرخ تورم در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه در سال 

 9/4واحد درصد افزایش نسبت به سال گذشته به  5/0با  2018

 درصد رسید. 

هاي گذاري پولی، بسیاري از بانکدر حوزه سیاست

مرکزي در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه (نظیر هند، 

توجه به افزایش نرخ تورم کاالها و  اندونزي، مکزیک و فیلیپین) با

خدمات مصرفی و در برخی از موارد تحت فشار واقع شدن ارزش 

هاي بهره نمودند. بانک مرکزي پول ملی اقدام به افزایش نرخ

چین تغییري در نرخ بهره سیاستی خود اعمال نکرد، هرچند نرخ 

 هاي آوریل و ژوئیه سالذخایر قانونی را طی دو مرحله در ماه

و به منظور حمایت از اعطاي تسهیالت کاهش داد.  2018

اقتصادهایی نظیر ترکیه و آرژانتین نیز به منظور کاهش عدم 

هاي موجود در بازارهاي مالی و نیز اقتصاد کالن، اقدام به توازن

 هاي انقباضی نمودند.اتخاذ سیاست

 در حال توسعه نوظهور و اقتصادهاي عمدههاي برخی شاخص                                                               (درصد)

 جاري به تولید ناخالص داخلیتراز حساب  نرخ تورم  رشد اقتصادي 

 2017 2018  2017 2018  2017 2018 

 -1/0 0/0 9/4 4/4 5/4 8/4 هدر حال توسع نوظهور و اقتصادهاي

 -3/0 0/1 7/2 4/2 3/6 7/6 در حال توسعه آسیایی نوظهور و کشورهاي

 2/0 6/1 1/2 6/1 8/6 9/6 چین

 -1/2 -8/1 4/3 6/3 1/6 0/7 هند

 ASEAN)()1( 5/5 3/5 1/3 9/2 4/1 1/0آنآسه

 8/1 -4/0 4/6 6/5 3/3 1/4 اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه اروپایی

 9/6 0/2 9/2 7/3 5/2 8/1 روسیه

 8/2 -8/0 5/9 9/6 1/2 6/2 خاورمیانه و آسیاي مرکزي

 -5/2 -6/1 6/6 3/6 1/1 4/1 و حوزه کاراییب آمریکاي التین

 -2/2 -7/0 7/3 4/3 3/1 3/1 برزیل

 -1/2 -8/1 9/4 0/6 2/2 1/2 مکزیک

 -7/2 -3/2 4/8 7/10 3/3 1/3 جنوب آفریقا

  2020 اکتبر، »انداز اقتصاد جهانچشم«المللی پول، گزارش ماخذ: صندوق بین
 باشد.شامل کشورهاي اندونزي، مالزي، فیلیپین، سنگاپور و تایلند می -1
  

 )1(مناپ حوزه

نوسانات قیمت نفت در کنار سطح ضعیف تقاضا به ویژه 

از سوي شرکاي تجاري نظیر چین، اروپا و روسیه چالش کلیدي 

___________________________________ 
 1- Middle East, North Africa, Afghanistan and  

         Pakistan(MENAP) 

 

افغانستان و پاکستان  اقتصادهاي حوزه خاورمیانه، شمال آفریقا،

به نرخ  2018بود. اقتصادهاي این حوزه در سال  2018در سال 

 2017با سال درصد دست یافتند که در مقایسه  8/1رشد 

درصد بود. نرخ تورم در این واحد  6/0کاهشی معادل  دهندهنشان
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 9/8واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل به  7/1حوزه نیز با 

 رسید.  2018درصد در سال 

نفت حوزه  )1(رشد اقتصادي در کشورهاي صادرکننده

واحد درصد کاهش نسبت به سال  1/1با  2018مناپ در سال 

رسید که تا حد زیادي ناشی از  2018درصد در سال  4/0قبل به 

هاي هاي اقتصادي در ایران و تنشکاهش شدید سطح فعالیت

مرتبط با جغرافیاي سیاسی در برخی از اقتصادهاي این حوزه 

ماهه سال حال، به دنبال رشد شدید قیمت نفت در دهبود. با این 

به نرخ  )2(فارس، کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج2018

واحد درصد  1/2 دهندهنشاندرصد دست یافتند که  9/1رشد 

 عمدتاً به دلیل افزایش نسبت به سال گذشته بود. این رشد

گذاري در هاي سرمایهافزایش مخارج دولت ناشی از اجراي پروژه

کشورهاي کویت و عربستان سعودي، مخارج مرتبط با 

گذاري در زیرساختارهاي مرتبط با جام جهانی در کشور سرمایه

هاي نمایشگاهی در کشور سازي زیرساختآماده ،قطر و همچنین

هاي صادرکننده . نرخ تورم در اقتصادبودامارات متحده عربی 

درصد در  0/8به  2017درصد در سال  5/3نفت حوزه مناپ از 

 افزایش یافت. 2018سال 

 شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان ،حوزه خاورمیانههاي عمده اقتصادهاي برخی شاخص                          (درصد)

 تولید ناخالص داخلی جاري بهتراز حساب  تورم  رشد اقتصادي 

 2017 2018  2017 2018  2017 2018 

 شمال آفریقا، افغانستان و  ،خاورمیانه

 1/3 -6/0 9/8 2/7 8/1 4/2 (حوزه مناپ)پاکستان   

 4/6 8/1 0/8 5/3 4/0 5/1 کشورهاي صادرکننده نفت 

 -7/6 -8/6 3/10 1/14 1/4 9/3 کشورهاي واردکننده نفت

  2020 اکتبر ،»اي (خاورمیانه و آسیاي مرکزي)انداز اقتصاد منطقهچشم«گزارش  المللی پول،صندوق بین ماخذ:

 

حـوزه  )3(رشد اقتصادي در کشـورهاي واردکننـده نفـت

حـد وا 2/0با سرعت مالیمی حفظ شد و با  2018مناپ در سال 

درصد رسـید. بخـش  1/4به  2017درصد افزایش نسبت به سال 

اي از این رشد اقتصادي ناشی از اصالحات صورت گرفته در عمده

برخی از کشورهاي این حوزه و نیز تداوم تقاضاي خارجی در این 

هاي ساختاري در اقتصـاد ایـن حال، تداوم ضعف سال بود. با این

(کشـورهاي مصـر، اردن،  هاي باالي دولتـیکشورها، وجود بدهی

گذاري به دلیل دنبـال لبنان و سودان)، محدودیت فضاي سیاست

کردن سیاست میخکوب ارزي یا هیات ارزي (کشورهاي جیبوتی، 

اي و نااطمینــانی (کشــورهاي اردن و لبنــان)، تضــادهاي منطقــه

افغانستان، اردن، لبنان، سومالی و سوریه) موانعی در برابر رشد و 

تر بودند. نرخ تورم در اقتصادهاي واردکننـده نفـت اصالحات بیش

___________________________________ 
 شامل کشورهاي الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر،  -1

 باشد.عربستان سعودي، امارات متحده عربی و یمن می       
 شامل کشورهاي بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات  -2

 باشد.متحده عربی می       
 شامل کشورهاي افغانستان، جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، موریتانی، مراکش،  -3

 باشد.سودان، سوریه و تونس میسومالی، پاکستان،        

واحد درصد کاهش نسبت بـه سـال قبـل، بـه  8/3حوزه مناپ با 

 رسید. 2018درصد در سال  3/10

 تحوالت بازار نفت

جهـان بـه در  )4(هـاي اولیـه، مصرف انرژي2018در سال 

 2017میلیارد تن معادل نفت خام رسید که نسبت به سـال  9/13

هـاي اولیـه درصد افزایش داشت. از کـل مصـرف انرژي 9/2حدود 

میلیارد تن معادل نفت خام مربوط به کشـورهاي عضـو  9/0جهان 

 میلیارد تن معادل نفت خـام مربـوط بـه کشـورهاي  9/12اوپک و 

بررسـی، بیشـترین سـهم از مصـرف غیر اوپک بود. در سال مـورد 

 درصد) و کمتـرین 6/33هاي اولیه در جهان مربوط به نفت (انرژي

هـاي درصـد) و سـایر انرژي 4/4اي (مصرف مربوط به انرژي هسته

 درصد) بود. 0/4( )5(پذیرتجدید

___________________________________ 
 آبی و سایر اي، برقسنگ، انرژي هستهشامل نفت، گاز طبیعی، زغال -4 

 باشد.هاي تجدیدپذیر میانرژي      
 توده گرمایی، خورشیدي و زیستهاي حاصل از باد، زمینشامل انرژي -5 

     (Biomass) باشد.می  
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 7/285به  2018اولیه در ایران در سال  هايانرژي مصرف

 2017که نسبت بـه سـال  گردیدمیلیون تن معادل نفت خام بالغ 

هـاي اولیـه مـورد دهـد. انرژيدرصد افزایش نشـان می 0/5حدود 

مصرف در ایران عمـدتاً شـامل گـاز طبیعـی و نفـت بـوده و سـایر 

  هاي اولیه ندارند.ها سهم قابل توجهی در مصرف انرژيانرژي

بـا  )1(در سال مورد بررسی، میانگین تولیـد نفـت جهـان

میلیون بشـکه  7/94به  2017درصد افزایش نسبت به سال  4/2

در روز رسید. در این سال تولید نفت کشـورهاي عضـو اوپـک بـا 

 5/41میلیون بشکه در روز رسید که  3/39درصد کاهش به  8/0

داد. همچنـین، مصـرف درصد از تولید نفت جهان را تشکیل مـی

که نسبت  گردیدبالغ  میلیون بشکه در روز 8/99به  )2(نفت جهان

 .)3(دهددرصد رشد نشان می 5/1به سال قبل 

در بازارهاي جهانی بـا  )4(میانگین بهاي سبد نفتی اوپک

 2017دالر به ازاي هر بشکه در سال  4/52درصد تغییر از  1/33

افزایش یافت. در این دوره بهاي نفت  2018دالر در سال  8/69به 

 2/28و  3/31خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت به ترتیب بـا 

 د. دالر به ازاي هر بشکه رسی 2/65 و 2/71درصد افزایش به 

ـــال  ـــدي  ،2018در س ـــداوم پایبن ـــر ت ـــواملی نظی ع

 کـاهش اوپـک بـر کنندگان بر توافق اعضـاي اوپـک و غیـرتولید

، کـاهش جهـانیتولید، تحریم نفت ایران، رشد مطلـوب اقتصـاد 

موجودي انبارهاي نفتی جهان، نگرانـی از کمبـود نفـت و وجـود 

___________________________________ 
 آغشته به نفت هاي و شن (Shale Oil)، پلمه سنگ نفتی NGLشامل  -1

     (Oil Sands) باشدنیز می. 
 هاي هوایی و دریایی، سوخت شامل تقاضاي داخلی نفت، سوخت -2

 باشد. مصرف سوخت اتانول و بیودیزل را ها و ضایعات نفتی میپاالیشگاه      
 شود.نیز شامل می      

 تعریف استفاده شده توسط بریتیش پترولیوم درباره آمار تولید و مصرف  -3
 باشد. براساس نفت جهان برابر با میزان عرضه و تقاضاي جهانی نفت نمی     
 میزان آمار ارائه شده از سوي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک)،      
  7/98و  0/99به ترتیب برابر  2018عرضه و تقاضاي جهانی نفت در سال      
 میلیون بشکه در روز بوده است.     

 هاي سبک عربستان سعودي، سبک بصره شامل نفت خام سبد نفتی اوپک -4
 سیدر لیبی، سنگین ایران، عراق، مري ونزوئال، سبک بونی نیجریه، اس     
 ، مخلوط صحاران صادراتی کویت، مارین قطر، موربان امارات متحده عربی     
  باشد.الجزایر، اورینت اکوادور و گراسول آنگوال می     

تقاضـاي  تـا شـدموجـب  مربوط به جغرافیاي سیاسی هايتنش

افزایش یابد. افزایش تقاضاي جهـانی  2018جهانی نفت در سال 

 تقویـت قیمـت، منجـر بـه آنمدیریت عرضـه نفت خام در کنار 

  د.یگردجهانی انواع نفت خام در این سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صد و هفتاد و چهـارم و ، دو اجالس (یک2018در سال 

دسـامبر  6ژوئـن و  22صد و هفتاد و پـنجم) بـه ترتیـب در یک

 در وین تشکیل شد. 2018

تداوم پایبندي به  صد و هفتاد و چهارم بردر اجالس یک

صد و هفتاد یکـم تعدیل تولید که از اجالس یک تعهد کشورها به

کنندگان اوپک و غیر اوپکـی نفـت ) بین تولید2017نوامبر  30(

آن تصمیم بر آن شد کـه  ،آغاز شده بود، توافق شد. عالوه بر این

 یبـیل ه،یجریاز ن ریدسته از اعضا که در توافق حضور داشته (به غ

، اندشـتهدا دیـتعهـد خـود کـاهش تول زانیـاز م شیبو ) رانیو ا

ادامه دهند به نحوي کـه  دیتولبه شده خود  نییبراساس سهم تع

درصـد افـزایش  150میزان پایبندي مجموع اعضاي اوپک که به 

درصد کاهش یابد. در این نشست همچنین تصمیم  100یافته به 

بر آن شد که در صورتی که یکی از اعضاي حاضـر در توافـق یـاد 

، براي جبران این میزان قابل توجهی از تولید خود بکاهد شده به

و در صـورت توافـق  صـورت گرفتـه کاهش با آن کشـور مـذاکره

۵۵

۶۰

۶۵

۷۰

۷۵

۸۰

  

)متوسط(ايران

دبي

سبد نفتي اوپک

اي برخي از انواع نفت خام  هاي تک محموله متوسط قيمت

) دالر -بشکه(۲۰۱۵طي سال 

اي برخي از انواع نفت خام  هاي تک محموله متوسط قيمت

)  دالر -بشکه(۲۰۱۸طي سال 
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، در ایـن نشسـت عـالوهه بـ .شـود جبـران، این کاسـتی ینطرف

  یید شد.ت جمهوري کنگو در اوپک بررسی و تاخواست عضویدر

صد و هفتـاد و پـنجم اوپـک، کشـورهاي در اجالس یک

بـه تولیدکننده نفت (اوپک و غیـر اوپـک) تصـمیم گرفتنـد کـه 

بـه توازن بازار و ترمیم قیمت نفت، تولید روزانـه خـود را  منظور

هزار بشـکه کـاهش دهنـد کـه سـهم  200یک میلیون و میزان 

هزار بشکه تعیین شد. کشورهاي  800اعضاي اوپک از این میزان 

اعضا نزوئال و لیبی از این توافق کاهش تولید معاف شدند. ایران، و

ماهـه 6براي یک دوره اولیه  2019اول ژانویه  موظف شدند که از

عربسـتان و روسـیه بـا کـاهش  .کاهش تولید را عملیاتی نماینـد

د را اي بیشترین سهم کاهش تولیـهزار بشکه 230و  320روزانه 

ید سایر اعضاي اوپـک مبناي کاهش تول .به خود اختصاص دادند

ایـن در بیانیه پایانی  .تعیین شدآنها اساس تولید ماه اکتبر ز برنی

اي نفت ونزوئال به عنـوان رئـیس دوره نشست، مانوئل کودو، وزیر

  د.اوپک معرفی ش

  

  

  

  

  

  

  

 تولید و هزینه ناخالص داخلی

براساس برآوردهاي اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به 

هزار میلیارد ریال در  14807هاي جاري) از پایه (به قیمت قیمت

افزایش  1397هزار میلیارد ریال در سال  18619به  1396سال 

درصدي است. با توجه به  7/25دهنده رشد اسمی یافت که نشان

مقدماتی بخش واقعی  ها، آمارهايتغییرات سطح عمومی قیمت

(به  1397دهد که تولید ناخالص داخلی در سال اقتصاد نشان می

درصد کاهش یافت. این  4/5) به میزان 1390هاي ثابت قیمت

، رشد تولید ناخالص داخلی (به 1396در حالی است که در سال 

  درصد بود.  7/3) به میزان 1390هاي ثابت قیمت

هاي گروه 1397سال  براساس برآوردهاي مقدماتی، در

 - 0/1، - 0/4به ترتیب با » خدمات«و » صنایع و معادن«، »نفت«

درصدي اقتصاد، بیشترین  - 4/5واحد درصد سهم از رشد  - 3/0و 

هاي ثابت سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی به قیمت

بازرگانی، رستوران و «هاي داشتند. در گروه خدمات، بخش

خدمات اجتماعی، شخصی و «و » خدمات عمومی«، »هتلداري

واحد درصد و در گروه  - 1/0و  - 2/0، - 8/0به ترتیب با » خانگی

به ترتیب » ساختمان«و » صنعت« هايصنایع و معادن نیز بخش

 - 4/5رشد واحد درصد داراي بیشترین سهم از  - 2/0و  - 9/0با 

 بودند. 1397درصدي تولید ناخالص داخلی در سال 

هاي هزینه 1397مبناي برآوردهاي اولیه، در سال بر 

 هاي ثابتبه قیمتو دولتی ( خصوصی هايی نهایی بخشمصرف

 درصد 9/2و  6/2به ترتیب  از آن ) نسبت به سال قبل1390

   کاهش یافت.

نشان  1397نتایج حاصل از برآوردهاي مقدماتی سال 

بت هاي ثادهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتمی

نرخ و  یافت درصد کاهش 3/12از آن  قبلسال  نسبت به 1390

 به ترتیب »ساختمان«و » آالتماشین«هاي در زیرگروهرشد آن 

 .بود درصد - 4/9و  - 7/18

همچنین، در بخش تجارت خارجی و براساس 

، نرخ رشد صادرات و واردات کاالها و 1397برآوردهاي اولیه سال 

به  1390هاي ثابت ن و به قیمتخدمات نسبت به سال قبل از آ

درصد بود. بر این اساس، نرخ رشد  - 5/29و  - 5/12ترتیب معادل 

هاي ثابت به قیمت 1397هزینه ناخالص داخلی کشور در سال 

عربستان سعودي

۳۱/۲۳%

ايران

ونزوئال۱۱/۹۹%

۳/۸۵%

امارات متحده عربي

۱۰/۰۲%

كويت

۷/۷۵%

عراق

۱۱/۷۳%

ساير

۲۳/۴۳%

۲۰۱۸سهم توليدکنندگان نفت خام اوپک در سال 
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درصد  0/6معادل  1396در مقایسه با عملکرد سال  1390

 کاهش یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 تحوالت بخش واقعی اقتصاد

 انرژي    

درصــد  5/3مصــرف گــاز طبیعــی بــا  ،1397 در ســال

میلیارد متر مکعب  0/209افزایش نسبت به سال قبل از آن به 

 9/101هـاي خـانگی، تجـاري و صـنعتی بـا بالغ گردید. بخش

 7/67هاي کشور بـا درصد) و نیروگاه 8/48میلیارد متر مکعب (

هاي عمده گـاز کنندهدرصد) مصرف 4/32میلیارد متر مکعب (

طبیعـی  گاز در این سال مصرف ،. همچنینبودندور طبیعی کش

 8/18میلیـارد متـر مکعـب ( 4/39صنایع عمده کشور معـادل 

درصـد  1/5صادرات گاز طبیعی با  ،1397درصد) بود. در سال 

در ایـن  ،میلیارد متر مکعب رسـید. در مقابـل 9/13افزایش به 

میلیارد متر مکعب گـاز طبیعـی از کشـورهاي  1/2سال معادل 

 1396سـال  شد کـه در مقایسـه بـا رقـم مشـابه سایه واردهم

خـالص  ،درصـد کـاهش داشـت. بـه ایـن ترتیـب 2/45معادل 

مبادالت (خالص صادرات) گاز طبیعی در سال مورد بررسی بـه 

 میلیارد متر مکعب رسید.  8/11

درصـد رشـد  0/1تولید بـرق کشـور بـا  ،1397در سال 

ساعت بالغ وات  د کیلورایلمی 9/310نسبت به سال قبل از آن به 

درصـد معـادل  3/56گردید. از کل برق تولیـد شـده در کشـور، 

 1/42وات ساعت توسط بخـش خصوصـی و  یلیارد کیلوم 1/175

هاي وات ساعت توسط نیروگاه یلیارد کیلوم 8/130درصد معادل 

در ایـن دوره  ،تحت مدیریت وزارت نیـرو تولیـد شـد. همچنـین

وات سـاعت سـهمی  لیارد کیلـومی 0/5صنایع بزرگ نیز با تولید 

اختصـاص  برق کشور را بـه خـودتولید درصد از کل  6/1معادل 

در ند. در سـال مـورد بررسـی، بیشـترین میـزان تولیـد بـرق داد

هاي بخش خصوصی توسط نیروگاه چرخه ترکیبی معادل نیروگاه

هاي تحت مـدیریت و در نیروگاهوات ساعت  کیلو لیاردمی 6/103

 وات یلیارد کیلـوم 4/60معادل وزارت نیرو توسط نیروگاه بخاري 

درصـد  7/52سهمی معـادل  ،ساعت صورت گرفت که در مجموع

 ند.از کل تولید برق کشور را به خود اختصاص داد

درصـد رشـد  5/2ا مصرف برق کشور بـ ،1397در سال 

وات ساعت رسـید.  یارد کیلومیل 4/261به  1396نسبت به سال 

هـاي اساس ارقام مصرف برق بـه تفکیـک نـوع مصـارف، بخشبر

درصد (معادل  5/33خانگی و صنعتی به ترتیب با اختصاص سهم 

 4/87درصـد (معـادل  4/33وات سـاعت) و  رد کیلـومیلیا 7/87

کنندگان عمـده بـرق کشـور رفساعت) از مصـوات  ارد کیلومیلی

مصارف بخش خانگی و صنعتی در مقایسه  ،1397ند. در سال بود

درصـد رشـد داشـته و  8/3و  1/5از آن بـه ترتیـب  با سال قبـل

د. کـاهش رشـد در ها بـا کـاهش مواجـه شـرف سایر بخشمصا

یـب هاي روشنایی معابر، عمومی، تجاري و کشاورزي به ترتبخش

ــود 1/0و  6/1، 0/2، 4/5 ــا درصــد ب ــرق ب . در بخــش مبــادالت ب

 ارد کیلومیلی 3/6کشورهاي همسایه، میزان صادرات برق کشور به 

 6/22 به میـزان 1396گردید که نسبت به سال وات ساعت بالغ 

 6/2در ایـن دوره معـادل  ،زمـاندهد. همدرصد کاهش نشان می

ی از وات سـاعت بـه منظـور تـامین مصـارف داخلـ د کیلومیلیار

 1396کـه در مقایسـه بـا سـال  کشورهاي همسایه برق وارد شد

 دهد. به این ترتیـب، خـالصدرصد کاهش نشان می 7/33معادل 

-۶

-۱

۴

۹

۱۴

۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷

خدمات صنايع و معادن

نفت كشاورزي

سهم بخش هاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي 

)واحد درصد( 
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به  1396درصد کاهش نسبت به سال  7/12صادرات برق کشور با 

وات سـاعت رسـید. در سـال مـورد بررسـی،  کیلومیلیارد  )1(8/3

و  8/49کشورهاي ترکمنستان و ارمنسـتان بـه ترتیـب بـا سـهم 

درصـد  1/97کننـده درصدي از کـل بـرق وارداتـی، تامین 3/47

اق، در این سال کشورهاي عـر ،کمبود برق کشور بودند. همچنین

درصد  2/8و  6/11، 7/78افغانستان و پاکستان به ترتیب با سهم 

 ند. مقصد اصلی برق صادراتی کشور بود

 کشاورزي

 وضعیت بارندگی

ایران، حجم کل  آمار شرکت مدیریت منابع آب براساس

 1397ماه  پایان شهریور تا 1396ماه  مهر از هاي جويریزش

که در مقایسه  متر بودمیلی 1/171) معادل 1396-97(سال آبی 

آبی و در مقایسه با سال  درصد 6/31ت با میانگین دوره بلندمد

  .دهدنشان می کاهشدرصد  6/26گذشته 

 

 تولید محصوالت کشاورزي

 مجموع  ،وزارت جهاد کشاورزي اطالعات اساسبر

 و  تولید محصوالت کشاورزي شامل محصوالت زراعی، باغی، دامی

 

که نسبت  بودمیلیون تن  8/117معادل  1397شیالت در سال 

 . داشت کاهشدرصد  8/0معادل  1396به سال 

1 

___________________________________ 
 دلیل گرد شدن ارقام است.تفاوت به  -1

 ارتفاع بارندگی به صورت تجمعیمتر)                                                                (میلی

 حوضه آبریز
 متوسط بلندمدت  سال آبی

 ساله49

 درصد اختالف با

 ساله49متوسط  سال گذشته 1396-97 1395-96

 -8/6 9/15 4/429 2/400 3/345 دریاي خزر

 -2/42 -6/42 5/366 9/211 9/368 فارس و دریاي عمانخلیج

 8/19 6/47 6/341 2/409 2/277 دریاچه ارومیه

 -9/36 -1/35 6/165 5/104 0/161 مرکزي

 -4/63 -3/35 3/110 4/40 4/62 مرزي شرق

 -0/36 -0/21 8/222 5/142 3/180 قومقره

 -6/31 -6/26 2/250 1/171 2/233 کل کشور

 ماخذ: شرکت مدیریت منابع آب ایران

 

 عملکرد تولید محصوالت کشاورزي                                                                  (هزار تن)

 سهم از کل(درصد)  رشد(درصد)  سال 

1395 1396 1397  1396 1397  1396 1397 

 0/69 3/69  -2/1 -0/1  81213 82200 82992 زراعی

 4/17 7/17  -4/2 1/0  20530 21033 21021 باغی

 5/12 0/12  7/3 9/4  14765 14232 13567 دامی

 1/1 0/1  0/5 9/9  1262 1202 1094 شیالت

 0/100 0/100  -8/0 -01/0  117771 118667 118674 جمع کل

 ماخذ: وزارت جهاد کشاورزي



 خالصه تحوالت اقتصادي کشور 
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 بورس کاالي کشاورزي

کل ارزش و حجم معامالت محصوالت  ،1397در سال 

هزار  5/26کشاورزي در بورس کاالي ایران به ترتیب حدود 

تن بود که در مقایسه با سال گذشته  میلیون 9/1میلیارد ریال و 

دهد. در سال نشان می کاهشدرصد  6/34و  9/19به ترتیب 

مبادالت محصوالت و ارزش حجم از مورد بررسی، باالترین سهم 

حجم  کاهش . به دلیلاختصاص داشت گندم بهکشاورزي 

مبادالت کاالهاي کشاورزي در بورس کاالي ایران، سهم کاالهاي 

درصد  1/11کشاورزي مبادله شده از کل مبادالت در این تاالر از 

 یافت. کاهش 1397درصد در سال  8/7به  1396در سال 

 هاي مالی از بخش کشاورزيحمایت

هـا و بانککل مبلغ تسهیالت پرداختـی  ،1397در سال 

 9/584به بخش کشـاورزي معـادل  غیر بانکی موسسات اعتباري

درصـد  7/18هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه بـا سـال قبـل 

، بخـش 1397دهـد. بـر ایـن اسـاس در سـال افزایش نشان می

هـاي درصد از تسهیالت پرداختـی بـه کـل بخش 6/7کشاورزي 

درصـد از  2/60اقتصادي را به خود اختصاص داد. در ایـن سـال 

ه بانکی بـه بخـش کشـاورزي بـا هـدف تسهیالت پرداختی شبک

د نیاز فعاالن اقتصـادي ایـن بخـش مین سرمایه در گردش مورتا

 . صورت گرفت

این بانک  1397اساس گزارش بانک کشاورزي، در سال بر

هـاي دولتـی و هزار میلیارد ریال تسهیالت بـه بخش 5/479مبلغ 

 5/23دولتی اقتصاد پرداخت نمود که نسبت به سـال گذشـته  غیر

درصـد شـامل  4/76دهـد. از ایـن میـزان، درصد افزایش نشان می

از محـل تسـهیالت تکلیفـی،  بقیـهو  بود تکلیفی هاي غیرپرداخت

ــا ــده و قرارداده ــوه اداره ش ــد.  )1(وج ــت ش ــد از  9/88پرداخ درص

ــاورزي و  ــش کش ــه بخ ــاورزي ب ــک کش ــی بان ــهیالت پرداخت تس

 ها اختصاص یافت. به سایر بخش بقیههاي مرتبط و فعالیت
 

 

___________________________________ 
 هاي پرداختی بانک کشاورزي با وزارت جهاد کشاورزي است.نامهشامل تفاهم -1

 تسهیالت اعطایی بانک کشاورزي به تفکیک نوع مصرف                                               (میلیارد ریال)

 سال 
 درصد تغییر

 سهم از کل(درصد) 

1396 1397  1396 1397 
 9/15 4/17  2/13 76453 67566 زراعت 
 3/7 5/6  9/37 35016 25393 باغداري

 8/21 3/16  5/64 104423 63464 دامداري و دامپروري 
 6/1 9/1  3/1 7639 7540 شیالت و آبزیان

 0/41 1/46  9/9 196686 178984 )1(صنایع وابسته و خدمات کشاورزي
 3/1 6/0  1/163 6204 2358 دستیبافی و صنایعقالی

 1/11 1/11  4/23 53114 43051 )2ها(سایر بخش

 0/100 0/100  5/23 479536 388356 جمع کل

 بانک کشاورزي ماخذ:
 باشد.زایی) میالحسنه (ازدواج، تامین هزینه بیماري، احتیاجات ضروري و اشتغالشامل تسهیالت قرض -1
 باشد.شامل صنایع خارج از بخش کشاورزي و خدمات بازرگانی می  -2

 هاي مختلف اقتصادي از تسهیالت پرداختی شبکه بانکیسهم بخش                                     (هزار میلیارد ریال)

 
 مبلغ

 درصد تغییر
 سهم از کل(درصد)

1396 1397 1396 1397 

 6/7 0/8 7/18 9/584 9/492 کشاورزي
 0/27 4/28 9/19 3/2089 2/1742 صنعت و معدن

 4/13 4/8 5/100 3/1037 4/517 مسکن و ساختمان
 6/14 9/13 2/32 9/1125 7/851 بازرگانی
 4/37 2/41 4/14 4/2892 3/2528 خدمات
 1/0 1/0 1/13 4/7 6/6 متفرقه

 0/100 0/100 0/26 3/7737 1/6139 جمع کل
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ــال  ــه ،1397در س ــب  ب ــد (در  0/22و  4/53ترتی درص

هیالت بانک کشاورزي در قالب درصد) از تس 4/75معادل  مجموع

 .پرداخت گردید »خرید دین و مرابحه«و  »مدنیمشارکت « عقود

از بخـش ، بـا هـدف حمایـت 1396-97در سال زراعی 

محصـوالت زراعـی مشـمول خریـد  برخـی ازکشاورزي، قیمـت 

بیشترین . همراه بودی قبل با افزایش نسبت به سال زراع تضمینی

چاي، عدس، لوبیا  میزان افزایش قیمت خرید تضمینی مربوط به

بود که نسبت به سال قبل، از رشد  ) و نخودو سفید چیتی ،(قرمز

 .ندبرخوردار بود درصد 0/4معادل  یکسان

، کـل غرامـت گـزارش صـندوق بیمـه کشـاورزياساس بر

 ه کشـاورزان در سـال زراعـی هـاي وارده بـپرداختی بابت خسارت

بـه  نسبت به سـال زراعـی قبـل افزایشصد در 6/17با  97-1396

و زراعـت بـه  باغـاتبخش که  هزار میلیارد ریال بالغ گردید 1/13

درصد، بیشترین سهم از غرامت پرداختی را  9/25و  7/61ترتیب با 

 هاي گذشـتهنیز همانند سـال . در این سالدادندبه خود اختصاص 

بخشی از این غرامت پرداختی از محل حق بیمه پرداختـی توسـط 

در صورت بانک کشاورزي (کشاورزان و بخشی دیگر توسط دولت و 

  .شودمیتامین  )عدم پرداخت به موقع توسط دولت

 کشاورزي بخش خارجی تجارت

ــر براســاس گــزارش وزارت جهــاد کشــاور زي و مبتنــی ب

 9/6حدود  1397در سال  ،اطالعات گمرك جمهوري اسالمی ایران

میلیـارد دالر بـه  4/6میلیون تن انواع کـاالي کشـاورزي بـه ارزش 

خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با سال قبـل از نظـر مقـدار 

دهد. نشان می کاهشدرصد  8/2ارزش  درصد افزایش و از نظر 4/5

دالر بـود  921میانگین ارزش هر تن کاالي کشاورزي صادراتی نیز 

 دهد. درصد کاهش نشان می 8/7که نسبت به سال قبل معادل 

میلیون تن محصوالت مختلـف  5/20در این سال حدود 

میلیارد دالر وارد کشور شد که نسـبت  7/10کشاورزي به ارزش 

 4/0و از نظـر ارزش  افزایش درصد 7/4به سال قبل از نظر مقدار 

دهد. متوسط ارزش هر تن کاالي وارداتی نشان می کاهشدرصد 

درصد  9/4دالر بود که نسبت به سال قبل  523کشاورزي حدود 

 دهد. نشان می کاهش

 ارزش صادرات بخش کشاورزي

 ارزش(میلیون دالر) 
 درصد تغییر

 سهم از کل(درصد) 

1396 1397  1396 1397 

 1/17 9/17  -4/7 1093 1180 گروه دام و طیور و دارویی

 2/5 5/6  -1/22 333 428 گروه شیالت

 1/41 3/31  9/27 2630 2056 گروه محصوالت زراعی

 6/35 3/43  -1/20 2278 2849 گروه محصوالت باغی

 9/0 0/1  -4/11 58 65 جنگل و مرتع

 0/100 0/100  -8/2 6392 6578 جمع کل

 ماخذ: وزارت جهاد کشاورزي
 

 ارزش واردات بخش کشاورزي 

 ارزش(میلیون دالر) 
 درصد تغییر

 سهم از کل(درصد) 

1396 1397  1396 1397 

 2/12 0/12  4/1 1310 1292 گروه دام و طیور و دارویی

 5/0 3/1  -2/58 59 141 گروه شیالت

 8/74 5/70  8/5 8020 7582 گروه محصوالت زراعی

 1/12 8/15  -1/24 1292 1701 گروه محصوالت باغی

 3/0 4/0  -1/19 36 44 جنگل و مرتع

 0/100 0/100  -4/0 10717 10760 جمع کل

 ماخذ: وزارت جهاد کشاورزي
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میلیون تن غالت  3/13، در مجموع 1397در سال 

میلیارد دالر وارد  3/4 شامل گندم، برنج، جو و ذرت به ارزش

که در مقایسه با سال قبل به لحاظ وزن و ارزش به کشور شد 

 دهد.نشان می افزایشدرصد  8/27و  7/16ترتیب 

دات و صادرات محصوالت کشاورزي تحوالت ناشی از وار

کسري تراز بازرگانی این بخش در  ،1397شد که در سال  موجب

میلیارد دالر  3/4یابد و به  افزایشدرصد  4/3مقایسه با سال قبل 

هاي کشاورزي، گروه محصوالت زراعی با در میان زیربخشبرسد. 

را به خود  ز بازرگانیکسري ترا بیشترین ،میلیارد دالر 4/5

 اختصاص داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بررسی تحوالت تجارت خارجی بخش کشاورزي طی 

 کسري تراز بازرگانی  کاهشدهنده نشان 1391-97هاي سال

 ؛ به طوري که باشدمیهاي دوره مذکور در سالاین بخش 

کاهش درصد  4/0ساالنه  به طور متوسط کسري تراز بازرگانی

  داشته است.

 خوداتکاییضریب 

بررسی ساختار تولید، واردات و صادرات غالت (شامل 

آن است که  دهندهدم، برنج، جو و ذرت) در کشور نشانگن

 1387-97هاي متوسط ضریب خوداتکایی غالت عمده طی سال

 باشد. وابستگی کشور به واردات درصد می 5/60معادل 

به طور  ،1387-97هاي شده است که طی سال موجبغالت 

میلیارد دالر ارز جهت واردات غالت  1/4متوسط ساالنه حدود 

 اختصاص یابد. 

ضریب خوداتکایی دو محصول گوشت قرمز و گوشت 

که طی  به طوري باشد؛مرغ از شرایط مناسبی برخوردار می

متوسط نسبت ساالنه تولید داخلی به  ،1387-97هاي سال

است.  بودهدرصد  6/100و  8/86به ترتیب  مصرف این محصوالت

هاي روغنی و وضعیت عملکرد تولید و تجارت دانهبررسی 

دهد که ضریب هاي اخیر نشان میهاي آن طی سالفرآورده

هاي روغنی و هاي روغنی، کنجاله دانهخوداتکایی در تولید دانه

تی خام در سطح پایین قرار دارد و عمده نیاز کشور از روغن نبا

 هاي که طی سالبه طوري گردد؛می طریق واردات تامین

 5/28و  4/38، 5/32به طور متوسط به ترتیب تنها  ،97-1387

و روغن هاي روغنی هاي روغنی، انواع کنجاله دانهدرصد از دانه

مزبور نباتی خام از محل تولید داخلی تامین شده است. شرایط 

میلیارد دالر ارز  0/3شده است که به طور متوسط ساالنه  موجب

 هاي آن اختصاص یابد.هاي روغنی و فرآوردهجهت واردات دانه

 1397تراز بازرگانی بخش کشاورزي در سال                                                  (میلیون دالر)

 واردات صادرات 

 کسري یا مازاد تراز بازرگانی

 ارزش وضعیت تراز تجاري

 درصد تغییر نسبت 

 به سال قبل

 خالص واردکننده 5/93 -217 1310 1093 داروییگروه دام و طیور و 
 خالص صادرکننده -5/4 275 59 333 گروه شیالت

 خالص واردکننده -4/2 -5391 8020 2630 گروه محصوالت زراعی
 خالص صادرکننده -1/14 986 1292 2278 گروه محصوالت باغی

 خالص صادرکننده 7/4 22 36 58 جنگل و مرتع

 خالص واردکننده 4/3 -4325 10717 6392 جمع کل

 ماخذ: وزارت جهاد کشاورزي

-۶
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يتراز بازرگان

)ميليارد دالر(وضعيت تراز بازرگاني بخش کشاورزي 
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 صنعت و معدن

 بخش يهاي عملکردبررسی و رصد تحوالت شاخص

شاخص  عملکرد تولید صنایع منتخب و همچون صنعت و معدن

، از شرایط نامساعد تولید این هاي بزرگ صنعتیتولید کارگاه

است که آمار حکایت دارد. این در حالی  1397بخش طی سال 

عملکرد صدور مجوزهاي صنعتی و معدنی در این سال از رشد 

 نسبتاً مناسبی برخوردار بود.

 هاي بزرگ صنعتیشاخص تولید کارگاه

هاي براساس آمار منتشر شده، شاخص تولید کارگاه

درصد  0/8 از آن نسبت به سال قبل 1397بزرگ صنعتی در سال 

گروه صنعتی،  24، از میان همچنین دهد.نشان می کاهش

 درصد) نسبت  9/41گروه (با ضریب اهمیت  6شاخص تولید 

 که از آن جمله  به سال قبل از آن با رشد مثبت همراه بود

 0/13» (آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین«توان به صنایع می

محصوالت کانی غیر « درصد) و 8/5( »منسوجات«تولید  )،درصد

 18اشاره نمود. در این سال شاخص تولید ) درصد 5/1» (فلزي

 گروه صنعتی با کاهش مواجه بود که بیشترین میزان کاهش به

 5/38( »لریترمیو ن لریموتوري، تر هینقل لیوسا دیتول عیصنا«

 .درصد) تعلق داشت

 )                                                                    1ضریب خوداتکایی محصوالت عمده(                                                             درصد)(

 هاي متوسط سال سال 

1387-97 1395 1396 1397 

 گروه محصوالت غالت

 5/60 8/59 0/63 9/67 غالت

 9/79 7/101 0/103 0/91 گندم

 2/56 6/55 1/62 6/69 برنج

 0/66 0/54 7/52 6/73 جو

 3/23 5/9 8/12 2/15 ذرت

 هاي روغنیگروه محصوالت دانه

 5/32 0/16 1/13 2/12 هاي روغنیدانه

 4/38 6/60 0/60 3/53 هاي روغنیکنجاله دانه

 5/28 9/43 6/39 5/45 روغن نباتی خام

 گروه محصوالت پروتئینی
 8/86 0/84 0/85 9/89 گوشت قرمز

 6/100 3/102 1/102 3/103 گوشت مرغ

 1/58 6/58 5/60 3/64 قلم 9متوسط 

 ماخذ: محاسبات گزارش 
 باشد. مصرف نیز براساس رابطه تولید داخلی به عالوه واردات منهاي صادرات محاسبه ضریب خوداتکایی هر محصول برابر با نسبت تولید داخلی به مصرف آن محصول در کشور می -1

 شود. در محاسبه این شاخص، تغییرات موجودي انبار صفر لحاظ شده است.می      
 

 )1395=100(هاي اصلی                                         هاي بزرگ صنعتی بر حسب گروهشاخص تولید کارگاه                                                   

 ضریب ارزش تولید 

 درصد تغییر  سال

1395 1396 1397  1396 1397 

 -0/8 3/6  8/97 3/106 0/100 0/100 شاخص کل

 -2/2 3/6  0/104 3/106 0/100 0/27 محصوالت شیمیاییتولید مواد و 

 2/0 3/3  5/103 3/103 0/100 0/20 تولید فلزات اساسی

 -5/38 9/10  2/68 9/110 0/100 3/13 تریلرتولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم

 1/1 0/8  2/109 0/108 0/100 5/8 تولید مواد غذایی

 5/1 9/9  6/111 9/109 0/100 3/6 تولید محصوالت کانی غیر فلزي

 هاي دارویی تولید داروها و فرآورده

 1/0 -1/3  0/97 9/96 0/100 9/4 شیمیایی و گیاهی    
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 تولیدات منتخب و صادرات صنعتی

 تعداد 1397، طی سال )1(براساس گزارش شرکت ساپکو

(شــامل انـواع خــودروي ســبک و  هـزار دســتگاه خـودرو 1/956

 7/37 از آن سنگین) در کشور تولید شد که نسبت به سـال قبـل

دهد. همچنین، تولید خودروي سواري بـا نشان می کاهشدرصد 

هـزار  0/892بـه  از آننسبت به سـال قبـل  کاهش درصد 2/38

سهم خودروهـاي سـواري از کـل  ،1397دستگاه رسید. در سال 

 درصد بود.  3/93خودروهاي تولیدي 

براساس آمار و اطالعات دریافتی از وزارت صنعت، معدن 

 افـزایشدرصـد  0/4تولیـد سـیمان بـا  1397در سال و تجارت، 

تولید فـوالد  میلیون تن رسید. 9/56به  از آن نسبت به سال قبل

ش افزایدرصد  2/4و  3/13به ترتیب با  خام و محصوالت فوالدي

  میلیون تن رسید. 6/19و  6/23به  از آن نسبت به سال قبل

ــا محصــوال تولیــد ،1397در ســال   6/0ت پتروشــیمی ب

میلیـون تـن  3/53بـه  از آن نسبت بـه سـال قبـل کاهشدرصد 

نسبت  1396در سال  مزبور این در حالی است که عملکرد رسید.

، 1397 در سـالداشـت.  افـزایشدرصـد  0/6به سال قبل از آن 

میلیون تـن  3/20مقدار و ارزش صادرات پتروشیمی به ترتیب به 

به ترتیب  از آن میلیارد دالر رسید که نسبت به سال قبل 4/11و 

، در ایـن سـال دهد. همچنیندرصد کاهش نشان می 8/4و  4/9

به ترتیب با  از آن مقدار و ارزش فروش داخلی نسبت به سال قبل

 درصدي همراه بود.  5/73و  5/0افزایش 

براسـاس آمـار منتشـر شــده توسـط گمـرك جمهــوري 

بـه لحـاظ  1397صادرات صنعتی کشور در سـال اسالمی ایران، 

میلیـارد دالر  2/33میلیون تن و  2/84به  به ترتیب وزن و ارزش

 درصـد کـاهش  1/4به ترتیب  از آنرسید که نسبت به سال قبل 

ــزایشدرصــد  2/3 و ــور،دهــد. در ســال نشــان می اف  ســهم  مزب

صادرات صنعتی از کل صادرات گمرکی به لحاظ ارزش و وزن بـه 

ــب  ــد  8/77و  0/84ترتی ــوددرص ــین .ب ــهم  ،همچن ــادرات س ص

___________________________________ 
 شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو -1

 4/34معادل  عتی،از کل ارزش صادرات صن محصوالت پتروشیمی

واحد درصد کـاهش  9/2درصد بود که نسبت به سال قبل از آن 

 .دهدنشان می

 

 

 

 

 

 

 

 مجوزهاي صنعتی و معدنی 

در سال ، معدن و تجارت صنعت، وزارت گزارش براساس

 بـاصـنعتی  بـرداريبهره پروانـه هزار فقره 9/5 در مجموع 1397

 مزبور شد. عملکرد هزار میلیارد ریال صادر 3/598گذاري سرمایه

گذاري به ترتیب از نظر تعداد و سرمایه ،از آن قبل سال به نسبت

 شـغلی هايفرصـتدهـد. درصد افزایش نشان می 0/132و  9/8

هزار نفر  6/101صادره  برداريبهره هايبراساس پروانه شده ایجاد

 افزایشدرصد  8/3 از آن باشد که نسبت به عملکرد سال قبلمی

هـر  گذاريسـرمایه سـرانه گـزارش، مورد سال در د.دهنشان می

کشور  کل در صادره برداريبهره هايپروانه صنعتی براساسواحد 

 بود.  ریال میلیارد 3/102

، تعداد جوازهاي تاسیس واحدهاي جدید 1397در سال 

صنعتی و توسعه واحدهاي موجـود صـادر شـده از سـوي وزارت 

فقره بود که نسـبت بـه سـال هزار  6/22صنعت، معدن و تجارت 

گذاري بینـی سـرمایهدرصد افزایش داشت. پیش 7/17 از آن قبل

هاي مورد نیاز براي ایجاد واحـدهاي مـذکور و همچنـین فرصـت

و  3/54شغلی قابل انتظار نسبت به سـال قبـل از آن بـه ترتیـب 

 دهد.درصد افزایش نشان می 8/15

۴٠٠٠٠

۴۵٠٠٠

۵٠٠٠٠

۵۵٠٠٠

۱۲۰۰۰

۱۵۰۰۰

۱۸۰۰۰

۲۱۰۰۰

۲۴۰۰۰

۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷

صادرات

فروش داخلي

)محور راست(توليد

)هزار تن(عملکرد صنايع پتروشيمي 
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  559در بخــش معــدن تعــداد  ،در ســال مــورد گــزارش

 2/1990اي بـه میـزان بینـی ذخیـرهفقره گواهی کشف بـا پیش

  میلیون تن مواد معـدنی صـادر گردیـد. آمـار مزبـور در مقایسـه

ــا ســال  ــه ترتیــب  از آن قبــلب ــزایش درصــد 0/157و  2/9ب   اف

بـرداري از معـادن منظـور بهره به ،1397سال . در دهدنشان می

جدید صـادر شـد کـه  برداريفقره پروانه بهره 648 جدید، تعداد

 دهـد.درصـد کـاهش نشـان می 2/14نسبت به سال قبـل از آن 

 میلیـون تـن بـرآورد شـده  4/27 ظرفیت اسـتخراج ایـن معـادن

درصـدي ظرفیـت اسـتخراج  0/34کـاهش  دهندهنشاناست که 

هاي سال تعـداد پروانـه این باشد. درمی از آننسبت به سال قبل 

 1029رشـد بـه درصـد  1/3با  1396در مقایسه با سال  اکتشاف

 .فقره افزایش یافت

 تامین مالی صنعت و معدن

میزان تسهیالت پرداختی توسط شـبکه  ،1397در سال 

بانکی به بخش صنعت و معدن به  بانکی و موسسات اعتباري غیر

که نسبت بـه سـال قبـل  هزار میلیارد ریال بالغ گردید 3/2089

 

 ، سـهمبـر ایـن اسـاس دهد.درصد افزایش نشان می 9/19از آن 

 بخش صنعت و معدن از کل تسهیالت پرداختـی در سـال مزبـور

 . بود صددر 0/27

معدن به عنـوان تنهـا بانـک تخصصـی در بانک صنعت و 

هـزار میلیـارد  2/79مبلـغ  1397در سـال  ،بخش صنعت و معدن

به این بخش پرداخت نمـود  (از محل منابع داخلی) ریال تسهیالت

 دهد.درصد افزایش نشان می 1/53 از آن که نسبت به سال قبل

 هاي معدنی                                                عملکرد مجوزهاي صادره در بخش فعالیت                                                             (فقره)

 

 درصد تغییر  سال

1395 1396 1397  1396 1397 

 1/3 5/25  1029 998 795 اکتشاف پروانه
 2/9 -9/8  559 512 562 گواهی کشف

 -2/14 -2/12  648 755 860 برداري معدنپروانه بهره

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
 

 برداري صنعتی                                                هاي بهرهعملکرد پروانه                                                                   (فقره)

 

 درصد تغییر  سال

1395 1396 1397  1396 1397 

 9/8 2/3  5850 5372 5207 تعداد(فقره)
 0/132 -1/9  3/598 8/257 5/283 گذاري(هزار میلیارد ریال)سرمایه

 8/3 2/15  6/101 9/97 0/85 اشتغال(هزار نفر)

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
 

 صنعت و معدن اعتباري به بخشها و موسسات بانک تسهیالت پرداختی                               (هزار میلیارد ریال/درصد)

 
 سال

 
 درصد تغییر

 
 سهم از کل تسهیالت پرداختی

1395 1396 1397 1396 1397 1396 1397 

 0/27 4/28 9/19 3/8 3/2089 2/1742 2/1609 ها و موسسات اعتباريبانککل 

 9/19 2/18 8/42 8/0 8/381 4/267 3/265 هاي دولتیبانک

 8/21 0/23 3/27 3/6 6/246 7/193 3/182 هاي تجاريبانک

 3/17 7/11 4/83 -2/11 2/135 7/73 0/83 هاي تخصصیبانک

 3/29 6/31 8/15 7/9 6/1707 8/1474 9/1343 اعتباري غیر دولتیها و موسسات بانک

 7/37 0/37 0/15 2/5 4/857 5/745 6/708 شدههاي خصوصیبانک

 0/24 5/27 6/16 8/14 1/850 2/729 3/635 ها و موسسات اعتباري خصوصیبانک
        



 اقتصادي کشور خالصه تحوالت 
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  طرح رونق تولیدمشارکت نظام بانکی در اجراي 

 صنایع کوچک و متوسط    

متعاقب اجراي طرح کمک به تامین مالی واحدهاي 

، با 1396و  1395 هايط در سالتولیدي کوچک و متوس

مساعدت بانک مرکزي و با هدف استمرار رونق تولید، حفظ و 

ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادي کشور امکان تداوم 

اساس نیز فراهم گردید. بر 1397اي سال اجراي این طرح بر

هاي کوچک و متوسط در سال دستورالعمل تامین مالی بنگاه«

اقتصادي، تامین  هايسرمایه در گردش بنگاهتامین  ،»1397

تمام با پیشرفت فیزیکی نیمه هايتسهیالت مورد نیاز طرح

و  بازسازي و نوسازي هايطرحتامین مالی  ،درصد 60حداقل 

در اولویت شبکه  تسهیالتی منابعاز محل تامین مالی اصناف 

س اطالعات دریافتی از سامانه اسا. بررفتبانکی کشور قرار گ

در سال نام واحدهاي تولیدي متقاضی دریافت تسهیالت، ثبت

 3/23هزار میلیارد ریال تسهیالت در اختیار  3/189مبلغ  1397

 هزار بنگاه تولیدي قرار گرفت. 

 ساختمان و مسکن

هاي ساختمانی در سال هاي فعالیتآمار شاخص بررسی

هاي بخش عملکرد شاخص یبهبود نسب دهندهنشان 1397

و سطح کل  باشد. در این سال آمار عملکرد تعدادمسکن می

ها در کل هاي ساختمانی صادره توسط شهرداريپروانه زیربناي

خصوصی از  مناطق شهري به عنوان شاخص استقبال بخش

نسبت به سال قبل  مناسبی دهاي ساختمانی از رشفعالیت

گذاري در این سال میزان سرمایه ،همچنین برخوردار گردید.

هاي هاي جدید مناطق شهري به قیمتم شده در ساختمانانجا

برخوردار بود. با این حال، افزایش  ايجاري از رشد قابل مالحظه

هاي ساخت طی سال مورد بررسی رشد واقعی شدید هزینه

 درصد محدود نمود.  6/1گذاري مذکور را به رقم سرمایه

، تعداد و سطح کل زیربناي طبقات 1397در سال 

هاي ساختمانی صادره در کل مناطق ها مندرج در پروانهنساختما

 3/24و  8/20شهري کشور نسبت به سال قبل از آن به ترتیب 

در شهر تهران به ترتیب  مذکورهاي شاخصدرصد افزایش داشت. 

در شهرهاي ها شاخصاین  .درصد افزایش داشت 5/11 و 7/6

 .دطق شهري نیز با افزایش همراه بوبزرگ و سایر منا

گذاري بخش خصوصی در ، سرمایهمورد گزارشدر سال 

درصد افزایش (به  8/45هاي جدید مناطق شهري با ساختمان

هزار  9/1075به  از آن هاي جاري) نسبت به سال قبلقیمت

گرفته در گذاري صورت میلیارد ریال رسید. در این سال سرمایه

 »وسطشهرهاي کوچک و مت«و  »شهرهاي بزرگ«، »شهر تهران«

 درصد افزایش داشت.  6/47و  3/55، 0/29به ترتیب 

، مجموع واحدهاي مسکونی ساخته شده 1397در سال 

هزار واحد  5/427توسط بخش خصوصی در کل مناطق شهري به 

میلیون متر مربع رسید که نسبت به سال  5/66با زیربنایی معادل 

 د.بودرصدي همراه  4/6و  3/6با افزایش  به ترتیب قبل از آن

هاي جدید مناطق گذاري در ساختمانبررسی سرمایه

دهنده افزایش نشان 1397هاي جاري در سال شهري به قیمت

گذاري باشد. میزان سرمایهعملکرد در تمامی مراحل ساخت می

شده (به تمام و تکمیل هاي شروع شده، نیمهدر ساختمان

ن به هاي جاري) در این سال نسبت به سال قبل از آقیمت

عملکرد مزبور درصد افزایش یافت.  0/59و  4/44، 2/39ترتیب 

آن است که در این  دهندهنشان 1395هاي ثابت سال به قیمت

 هاي تکمیلگذاري بخش خصوصی در ساختمانسال سرمایه

درصدي برخوردار  7/0و  9/10تمام به ترتیب از رشد شده و نیمه

 0/3 کاهش شده با هاي شروعگذاري در ساختمانو سرمایه

 مواجه بوده است. يدرصد
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 و مسکن تسهیالت اعطایی به بخش ساختمان

 ها و موسسات اعتباري به بخشتسهیالت پرداختی بانک

درصد افزایش  5/100با  1397ساختمان و مسکن طی سال 

هزار میلیارد ریال رسید.  3/1037نسبت به سال قبل از آن به 

بخش ساختمان و مسکن  1397سال  براساس آمار مزبور، در

ها و درصد از کل تسهیالت پرداختی بانک 4/13سهمی معادل 

 موسسات اعتباري را به خود اختصاص داد.

 مسکن در بررسی آمار عملکرد تسهیالت پرداختی بانک

 درصد از کل 6/88دهنده آن است که نشان 1397سال 

سکن تسهیالت پرداختی آن بانک به بخش ساختمان و م

اختصاص یافته است. در سال مورد گزارش، بانک مسکن مبلغ 

هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش ساختمان و مسکن  5/217

درصد افزایش  1/14اختصاص داد که نسبت به سال قبل از آن 

 دهد.نشان می

  
تسهیالت تکلیفی پرداخت شده توسط شبکه بانکی به 

بخش مسکن از ابتداي شروع طرح مسکن مهر تا پایان اسفند ماه 

هزار میلیارد ریال بوده است. تسهیالت  1/662معادل  1397

 3394هاي مختلف حمایتی دولت و به تعداد مزبور در قالب طرح

 تسهیالتاست. بیشترین سهم از مبلغ  هزار واحد پرداخت شده

هزار میلیارد ریال)  0/449درصد (معادل  8/67اعطایی به میزان 

ساله (تسهیالت ساخت مسکن 99برداري زمین به طرح حق بهره

مهر) اختصاص یافته است. همچنین، سهم بهسازي و نوسازي 

 معادلهاي مزبور از تسهیالت اعطایی بانک مسکن روستایی

 .باشددرصد می 9/14

 تسهیالت پرداختی به بخش ساختمان و مسکن                                (هزار میلیارد ریال/درصد)

 
 سال

 
 درصد تغییر

 
 سهم از کل تسهیالت پرداختی

1395 1396 1397 1396 1397 1396 1397 

 4/13 8/4 5/100 3/2 3/1037 517/4 2/501 ها و موسسات اعتباريکل بانک

 5/13 15/5 8/12 4/7 3/258 229/0 7/218 هاي دولتیبانک

 8/2 3/5 9/8 19/0- 8/31 29/2 0/36 هاي تجاريبانک

 9/28 31/8 4/13 9/4 5/226 199/8 6/182 هاي تخصصیبانک

 6/88 89/9 1/14 14/8 5/217 190/5 0/166 بانک مسکن

 4/13 6/2 1/170 2/1 0/779 288/5 5/282 موسسات اعتباري غیر دولتی ها وبانک

 6/4 3/5 0/49 3/0 9/103 69/7 7/67 شدههاي خصوصیبانک

 0/19 8/2 6/208 1/8 1/675 218/7 9/214 ها و موسسات اعتباري خصوصیبانک
       

 )1(1397تسهیالت تکلیفی پرداختی از شروع اجراي طرح مسکن مهر تا پایان اسفند ماه     هزار میلیارد ریال) -(هزار واحد

 

 سهم مبلغ  1397پایان اسفند ماه 

  مبلغ تعداد (درصد)

 3/1  4/8 )2(843 سازي زمینآماده

 8/67 0/449 1912 ساله 99زمین برداريبهره حق

 9/0 1/6 46 اياجاره مسکن

 4/4 9/28 157 شهري فرسوده و نامناسب هايبافت در مسکن احداث

 7/0  8/4 34 صنعتی ساخت و نوین هايآوريفن

 9/14  8/98 1061 روستایی مسکن نوسازي و بهسازي

 0/10  2/66 185 خاص اقشار

 0/100 1/662 3394 جمع

 .است شده اعطا 1386هاي بعد از اي سالو تکالیف بودجه مسکن عرضه و تولید از حمایت و ساماندهی قانون و 1386 سال بودجه قانون 6 تبصره (د) بند براساس مذکور تسهیالت -1
 نیز لحاظ شده است؛ بنابراین، به منظور جلوگیري » ساله99برداري زمین حق بهره«در ردیف » سازي زمینآماده«هزار واحد مشمول دریافت تسهیالت پرداختی در مرحله  843تعداد  -2

 از احتساب مضاعف، این تعداد واحد از سرجمع تعداد کل واحدهاي مسکونی خارج شده است.     
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 هاي قیمتشاخص

 هاي قیمت ساختمانیشاخص

، شاخص بهاي خـدمات سـاختمانی (بـر 1397در سال 

درصد افـزایش  2/22) نسبت به سال قبل از آن 1395پایه سال 

هاي شاخص مـذکور مربـوط بـه یافت. بیشترین رشد در زیرگروه

ــاخص  ــرت«ش ــاهر برق اج ــارگر م ــارک ــاخص و  »ک ــرت «ش اج

در سال  درصد بود. 5/35و  0/42به ترتیب به میزان  »کارآسفالت

مورد گزارش، شاخص بهاي تولیدکننده مصـالح سـاختمانی (بـر 

 

درصد افـزایش  7/55 از آن به سال قبلنسبت ) 1395پایه سال 

داشت. شاخص مزبور به تفکیک مصالح فلزي و غیر فلزي در سال 

درصـد  3/39و  4/70به ترتیـب  از آن نسبت به سال قبل 1397

نسـبت ارزش زمـین بـه کـل  سال این دهد. درافزایش نشان می

هاي تکمیل شـده منـاطق شـهري هزینه تمام شده در ساختمان

 از آن قایسه بـا سـال قبـلدرصد بود که در م 5/54کشور معادل 

 .دهدواحد درصد افزایش نشان می 9/3

 کرایه مسکن اجاري در مناطق شهري شاخص

، شاخص کرایـه مسـکن اجـاري در کـل 1397در سال 

 از آن درصد افزایش نسبت به سـال قبـل 4/13مناطق شهري از 

 

معادل تهران  برخوردار گردید. بیشترین رشد این شاخص به شهر

 درصد تعلق داشت.  8/15

 قیمت زمین شاخص

شاخص قیمت زمین در مناطق شـهري کشـور در سـال 

. یافـتدرصـد افـزایش  7/53 آن نسبت بـه سـال قبـل از 1397

 

 0/63بیشترین رشد شاخص مذکور طی سال مورد بررسی معادل 

 بود. تهران شهردرصد و مربوط به 

 )1395=100(         هاي ساختمانی                                                          شاخص                                                                               (درصد)

   

  درصد تغییر  سال

1395 1396 1397  1396 1397 

 2/22 8/7 7/131 8/107 0/100  شاخص خدمات ساختمانی

 7/55 1/14 7/177 1/114 0/100 شاخص بهاي تولیدکننده مصالح ساختمانی

 
 

) 1395=100(شاخص کرایه مسکن اجاري در مناطق شهري                                                  )                                                       (درصد  

 

  درصد تغییر  سال

1395 1396 1397  1396 1397 

 8/15 2/9 4/126 2/109 0/100 تهران

 7/13 2/8 0/123 2/108 0/100 )1شهرهاي بزرگ(

 7/11 8/8 5/121 8/108 0/100 شهرهاي متوسط

 5/14 5/9 4/125 5/109 0/100 شهرهاي کوچک

 4/13 3/8 8/122 3/108 0/100 کل مناطق شهري

 باشد.شامل شهر تهران نیز می -1
 

) 1395=100(شاخص قیمت زمین در مناطق شهري                                                         )                                                           (درصد  

 

  درصد تغییر  سال

1395 1396 1397  1396 1397 

 0/63 4/7 1/175 4/107 0/100 تهران
 2/47 0/6 0/156 0/106 0/100 شهرهاي بزرگ

 3/37 2/7 2/147 2/107 0/100 شهرهاي کوچک و متوسط

 7/53 8/6 1/164 8/106 0/100 کل مناطق شهري
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 حمل و نقل

جا شـده در سـفرهاي ، تعداد مسافر جابه1397در سال 

میلیـون نفـر بـود کـه  278اي حمل و نقل جـاده عمومی ناوگان

دهـد. در درصد افزایش نشان می 2/11 از آن نسبت به سال قبل

جا شـده بـا صـورت وضـعیت توسـط این سال تعداد مسافر جابه

میلیون نفر بـود کـه  148اي نیز معادل ناوگان حمل و نقل جاده

دهـد. در درصد کـاهش نشـان می 9/3 از آن نسبت به سال قبل

میلیـون  1/15جایی مسـافران در قالـب هجاب ،سال مورد گزارش

از  سفر (با صورت وضعیت) انجام پذیرفت که نسبت به سال قبـل

درصدي همراه بوده است. به این ترتیـب  1/0با افزایش اندك  آن

جا شـده در هـر سـفر در سال مزبور، متوسط تعداد مسافر جابـه

 د.نفر بو 10مسافري با صورت وضعیت معادل 

در سال  جا شده با بارنامه توسط این ناوگانمقدار بار جابه

میلیـون تـن و میـزان  442درصد افـزایش بـه  3/3با  مورد بررسی

 میلیون تن رسید.  1/9درصد کاهش به  2/2کاالي ترانزیت شده با 

ــول راه ــتحفاظی وزارت راه و ط ــوزه اس ــت ح ــاي تح ه

 1397پایان سـال هاي روستایی) در کشور تا شهرسازي (بجز راه

 4/20، درصـد آن آزادراه 7/2هزار کیلـومتر رسـید کـه  9/88به 

درصـد  9/47هـاي اصـلی و درصد انواع راه 0/29اه، درصد بزرگر

 باشد.هاي فرعی و سایر میراه

 

 

 

 

 

 

 

 

در سال مـورد گـزارش، متوسـط عمـر ناوگـان عمـومی 

سال  5/17و  9/9اي به ترتیب به مسافري (اتوبوس) و باري جاده

و  4/5به ترتیـب  از آن رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل

 دهد.درصد افزایش نشان می 2/4

جا شـده توسـط ، میزان بار و مسافر جابه1397در سال 

درصد افـزایش  8/14و  9/7ناوگان حمل و نقل ریلی به ترتیب با 

میلیون نفر  1/28میلیون تن و  5/50به از آن نسبت به سال قبل 

میلیون تن کاال (شـامل  6/1رسید. همچنین، در این سال حدود 

 نفتی) توسـط خطـوط ریلـی ترانزیـت شـد کاالهاي نفتی و غیر 

درصـدي  1/0بـا کـاهش انـدك  از آن که در مقایسه با سال قبل

 مواجه بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 8/73در این سال در بخش حمل و نقل ریلی به ترتیـب 

کیلومتر از خطوط ریلی بهسازي و بازسازي شـد کـه در  8/80و 

درصد کـاهش  4/24و  9/43به ترتیب  از آن مقایسه با سال قبل

دهد. همچنین، طول خطوط ریلی اصلی کشور در پایان نشان می

 از آن قبـلدرصد افزایش نسبت به پایان سال  6/3با  1397سال 

 کیلومتر رسید. 11461به 

درصد  2/1در سال مورد گزارش، تعداد کل لوکوموتیو با 

دستگاه بالغ گردید. در  928به از آن افزایش نسبت به سال قبل 

-۳۰

-۲۰

-۱۰

۰

۱۰

۲۰

۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷

  

جاده ای ريلی

هوايي  دريايي 

بخش هاي حمل و نقلنرخ رشد حجم کاالي جابه جا شده در 

)درصد( 

-۲۰

-۱۵

-۱۰

-۵

۰

۵
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۱۵

۲۰
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جاده ای ريلی

هوايي  دريايي 

)درصد(نرخ رشد مسافر جابه جا شده در بخش هاي حمل و نقل 
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این سال نسبت تعداد لوکوموتیو در سرویس بـه کـل لوکوموتیـو 

 درصد بود. 8/62معادل 

نـادر در حوزه حمل و نقـل دریـایی، بررسـی عملکـرد ب

دهــد میــزان تخلیــه و نشــان می 1397تجــاري کشــور در ســال 

بارگیري به تفکیک کاالهاي نفتی و غیر نفتی در بنادر کشور بـه 

از میلیون تن بود که در مقایسه با سال قبل  6/95و  0/44ترتیب 

دهد. همچنین، درصد کاهش نشان می 4/12و  9/7به ترتیب آن 

 9/17ر در سال مورد گزارش به جا شده در بنادتعداد مسافر جابه

درصـد  8/7 از آن میلیون نفر رسید که در مقایسه بـا سـال قبـل

 دهد.کاهش نشان می

درصـد  5/30عملیات کانتینري بنادر تجـاري کشـور بـا 

هـزار  2137بـه  1396در سـال  )TEU)1هـزار  3077کاهش از 

TEU  رسید. در این سال ظرفیت کانتینري بنادر  1397در سال

 1/7 از آن رسید که نسـبت بـه سـال قبـل TEUمیلیون  6/7به 

 .دهدنشان میدرصد افزایش 

تعـداد در بخـش حمـل و نقـل هـوایی، ، 1397در سال 

درصد  5/16هاي کشور با مسافر اعزامی و پذیرشی توسط فرودگاه

در میلیون نفـر رسـید.  6/49به  از آن کاهش نسبت به سال قبل

هـاي کشـور جا شده از طریق فرودگاهتعداد مسافر جابه سالاین 

 1/17 از آن میلیون نفر بود کـه در مقایسـه بـا سـال قبـل 6/29

درصد کاهش داشت. در این سال میزان حمل بار بازرگانی داخلی 

درصد افزایش و  1/2هاي کشور به ترتیب با و خارجی در فرودگاه

هزار  3/93و  6/12ه ب از آن درصد کاهش نسبت به سال قبل 6/4

 تن رسید.

در سال مورد گزارش، تعداد کل ناوگان مسافري هوایی 

بـه  از آن درصدي نسبت به سال قبـل 6/0کشور با رشد اندك 

 اند.فروند فعال بوده 144فروند رسید. از این تعداد،  311

 زاییاشتغالهاي جمعیت و سیاست

اساس برآورد مرکز آمار ایران، جمعیت کشور در سـال بر

سـهم میلیون نفر رسید که  1/82درصد افزایش به  3/1با  1397

ضریب شهرنشینی جمعیـت  و درصد 6/50مردان از کل جمعیت 

دهد کـه برآورد تعداد خانوار نیز نشان می. درصد بود 7/74 کشور

کـل کشـور  میلیون خانوار سـاکن در 2/25از  ،در سال مورد نظر

میلیـون خـانوار در  1/6میلیون خانوار در مناطق شهري و  1/19

___________________________________ 
١- Twenty-Foot Container Equivalent Units(TEU) 

نسـبت  ،سـالاین در مناطق روستایی سکونت داشتند. همچنین 

صد نفر جمعیـت جنسی جمعیت که تعداد مردان به ازاي هر یک

 .بود 4/102 معادل ،دهدزن را نشان می

 مار ایران از طرح آمارگیري نیرويمطابق گزارش مرکز آ

میلیون نفـر  1/27 )2(جمعیت فعال اقتصادي ،1397کار در سال 

 افزایشدرصد  1/2 قبل از آنبرآورد گردید که در مقایسه با سال 

___________________________________ 
 افراد  طبق تعریف مرکز آمار ایران، جمعیت فعال عبارت است از تمام -2

 هفته  از تقویمی قبل ) که در هفتهشدهنیی(حداقل سن تع ساله و بیشترده     
  و خدمات هامرجع) طبق تعریف کار، در تولید کاال آمارگیري (هفته     
 (بیکار). اندمشارکت داشته (شاغل) یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده     

 نقل هوایی هاي کلیدي بخش حمل وعملکرد شاخص

  واحد  

  درصد تغییر    سال

1395 1396 1397  1396 1397 

 6/0 7/7 311 309 287 فروند تعداد ناوگان هوایی مسافري کشور

 -5/16 2/8 6/49 4/59 9/54 میلیون نفر هاي کشوراعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه

 -6/4 -2/1 9/85 5/90 7/91 درصد )1هاي داخلی(سهم بخش غیر دولتی در پرواز

 -1/3 9/4 0/77 1/80 2/75 درصد )1سهم بخش غیر دولتی در پروازهاي خارجی(

 ماخذ: سازمان هواپیمایی کشوري
 باشد.درصد تغییرات سهم بخش غیر دولتی در پروازها برحسب واحد درصد می -1
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. در این سال جمعیت فعال زنان و مردان به ترتیب دهدنشان می

 6/366درصد (معادل  7/1هزار نفر) و  9/192درصد (معادل  7/3

 . هزار نفر) افزایش داشت

اساس گزارش مرکز آمار ایران، نـرخ مشـارکت نیـروي بر

درصـد  5/40 واحد درصد افـزایش بـه 4/0با  1397کار در سال 

(معـادل  1384-96هاي رسید که از میانگین این نرخ طی سـال

نـرخ مشـارکت زنـان و  ،باشـد. همچنـیندرصد) باالتر می 7/38

در  درصد بـود کـه 8/64و  1/16به ترتیب  1397در سال  مردان

واحـد درصـد  4/0از آن  در مقایسـه بـا سـال قبـلهر دو گـروه 

 ثرامتهاي زندگی . با توجه به افزایش هزینهدهدنشان میافزایش 

آمریکـا از  جانبـهکاز افزایش نرخ تورم و نرخ ارز در پی خـروج ی

حفـظ  نظـوربـه مرسد افـراد المللی برجام، به نظر میتوافق بین

و امید به یافتن شغل در شرایط جدید، اقـدام سطح زندگی خود 

انـد. افـزایش قابـل توجـه به افزایش حضـور در بـازار کـار نموده

التحصیالن عالی که غالباً نرخ مشارکت باالتري جمعیت فعال فارغ

 ثروم 1397دارند نیز در افزایش نرخ مشارکت کل کشور در سال 

 بوده است.

میلیـون نفـر  8/23به  1397در سال کل کشور  اشتغال

درصـد)  0/2هزار نفر ( 9/463رسید که نسبت به سال قبل از آن 

افـزایش تعـداد شـاغالن در سـال  بیشترین افزایش داشته است.

اسـت. بوده هزار شغل  9/246 خدمات به میزان در بخش 1397

 0/83و  8/135هاي کشاورزي و صنعت نیز بـه ترتیـب در بخش

 ار شغل ایجاد شده است.هز

 صنعت و کشاورزي خدمات، هايدر این سال سهم بخش

درصد  7/17و  0/32 ،3/50 معادل بیبه ترت از کل اشتغال کشور

بـا سـال قبـل از آن بـه ترتیـب  مـذکورهاي مقایسـه سـهم بود.

هـاي واحد درصـدي سـهم بخش 1/0و  2/0افزایش  دهندهنشان

واحـد درصـدي سـهم بخـش  3/0کشاورزي و خدمات و کاهش 

 باشد.صنعت می

جنســیت نشــان  برحســبشــده اضافه نشــاغالتفکیــک 

در سـال  شـده جـادیاهـزار شـغل  9/463دهد که از مجموع می

هـزار  2/192هزار شغل به اشتغال مردان و  7/271، تعداد 1397

شغل به اشتغال زنان اضافه شده است. با توجه به رونـد اشـتغال 

ن کشـور خیر، سهم اشتغال زنان از کل شاغالزنان در چهار سال ا

 1397درصـد در سـال  2/18بـه  1393درصد در سال  5/14از 

توان گفت تحوالت بـازار کـار در می بنابراین،افزایش یافته است. 

 سالیان اخیر به نفع اشتغال زنان بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

مرکـز آمـار توسـط نرخ بیکـاري کشـور  ،1397در سال 

 1/0 از آن شد که نسبت به سـال قبـل برآورددرصد  0/12ایران 

 فـزایش انـدك نـرخ بیکـاري ا دهد.نشان می افزایشواحد درصد 

(جمعیـت فعـال) در  کـار يرویـنافزایش بیشتر عرضه  در نتیجه

 (جمعیت شاغل) بوده است. کار يروینمقایسه با افزایش تقاضاي 

 5/13واحد درصـد افـزایش بـه  2/0با  این نرخ در مناطق شهري

 9/7واحد درصـد کـاهش بـه  2/0با  روستایی در مناطق ودرصد 

 رسید.درصد 

واحـد  7/0ا بـ ، نرخ بیکـاري زنـانمورد بررسیدر سال 

درصـد رسـید.  9/18درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن، بـه 

 4/10واحـد درصـد افـزایش، بـه  3/0نرخ بیکاري مردان نیـز بـا 

 درصد رسید.

۶

۸

۱۰

۱۲

۱۴

۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷

کل کشور

مناطق شهري 

مناطق روستايي

)درصد(نرخ بيکاري برحسب مناطق شهري و روستايي 
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صد افـزایش در در 0/3جمعیت بیکار با  ،1397در سال 

هزار نفر رسید که از این تعداد  8/3260به  1396مقایسه با سال 

 . درهسـتند التحصیل آموزش عـالیفارغهزار نفر  1/1254 حدود

 بیـبه ترتساله 15-24و  15-29معیت بیکار جوانان این سال ج

. سـهم بیکـاران در گـروه درصد کاهش همـراه بـود 1/6و  3/0با 

درصـد در سـال  0/72ساله از کـل بیکـاران نیـز از 15-29سنی 

. روند کاهشی کاهش یافت 1397در سال درصد  9/52به  1384

و  1360هـه عبـور از اوج جمعیتـی د عمدتاً به دلیلسهم مذکور 

تعداد بیکـاران در گـروه به طوري که  افزایش سن بیکاران است؛

هـزار  938به  1384هزار نفر در سال  564ساله از 25-29 سنی

 افزایش یافته است. 1397نفر در سال 

نقدینگی  نیماتمنظور  ، بهمورد بررسی در سال

 هايسیاست ها،سطح تولید آنهاي اقتصادي و حفظ بنگاه

 واحدهاي گردش در سرمایه مالی نیمات بر مرکزي بانک اعتباري

 در بانکی شبکه پرداختی تسهیالت حجم .بود متمرکز تولیدي

 به نسبت که هزار میلیارد ریال بود 3/7737معادل  1397 سال

 نشان افزایش درصد 0/26 میزان به قبل از آن سال پایان اسفند

 شبکه پرداختی تسهیالت از گردش در سرمایه سهم .دهدمی

این  رغم کاهش؛ علیبود درصد 8/55 سال معادل در این بانکی

 نیمات زمینه در هابانک عملکرد ،سالیان گذشته نسبت بهسهم 

 از استفاده و تولیدي واحدهاي در گردش سرمایه مالی

 .است مناسب بوده موجود خالی هايظرفیت

هزار میلیارد ریال تسـهیالت  8/23مبلغ  ،1397در سال 

  اعتبـاري سسـاتومو  هـاالحسنه بانکیی از منابع قرضزااشتغال

میلیارد ریال در  هزار 4/17 مذکور،پرداخت شد. از رقم غیر بانکی 

کـل کشـور جهـت  1397قانون بودجه سـال  »16تبصره «قالب 

ن اشتغال مـددجویان کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) و سـازما

براي متقاضیان مشاغل خانگی اختصاص یافت. به  بقیهبهزیستی و 

هزار میلیارد ریـال سـهمیه ابالغـی بـه مـوارد  28از  ،این ترتیب

 پرداخت شده است. 1397درصد آن در سال  0/85، حدود مذکور

 (الـف)نامـه اجرایـی بنـد ینآی«با تصویب  ،عالوه بر این

، رانیوز تایهدر  »کل کشور 1397قانون بودجه سال  18تبصره 

هـزار میلیـارد ریـال تسـهیالت  300مقرر گردید بخشی از مبلغ 

در قـانون بودجـه و  شـده گرفتـهبانکی در کنار اعتبارات در نظر 

زاي مناطق مرزي، هاي اشتغالمنابع صندوق توسعه ملی به طرح

هنگـی و کـارورزي جوانـان ی و میراث فردست عیصناگردشگري، 

اشــتغال «هاي برنامــهکــرد اجــراي پرداخــت گــردد. بررســی عمل

 18تبصـره  بندهاي (الف) و (ب)«هاي اجرایی نامه(آیین» فراگیر

قانون بودجـه  18تبصره  بند (الف)«و » 1396قانون بودجه سال 

 پایـدار اشـتغال ایجاد و توسعه از قانون حمایت«و  »)1397سال 

 صندوق توسعه منابع از استفاده با عشایري و روستایی مناطق در

ــالی (اختصــاص معــادل »ملــی  منــابع میلیــون دالر از 1500 ری

 تسـهیالت اعطـاي تلفیقی با منابع بانکی جهت صورتبهصندوق 

 شـهرهاي و روسـتاها در دولتی غیر حقوقی و حقیقی اشخاص به

عشایري) کـه  و مرزي مناطق اولویت با جمعیت نفر هزار 10 زیر

نیـز تـداوم  1397و در سال شد شروع  1396ها از سال اجراي آن

 دهندهنشـانمطابق با آمارهاي دریـافتی از سـامانه کـارا داشت، 

هــزار میلیــارد ریــال  9/61و  6/17حــدود بــه ترتیــب پرداخــت 

هـاي عامـل توسـط بانک 1397 مـاه اسـفند اوایـلتسهیالت تـا 

 باشد.منتخب می

 تحوالت بخش مالی

 بودجه و وضع مالی دولت

در چـارچوب قـانون  کل کشور 1397قانون بودجه سال 

سـاله انداز بیستسـند چشـمراسـتا بـا برنامه ششم توسعه و هم

 يهاکشور، اسناد توسعه فرابخشـی، بخشـی و اسـتانی، سیاسـت

هاي و همچنین در چارچوب سیاست یقانون اساس 44اصل  یکل

به ارائه الیحه بودجه در موعد  با توجه .دکالن کشور تدوین گردی

 1397مقرر توسط دولت دوازدهم، اجراي آن از اول سـال مـالی 

 آغاز گردید. 
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ابالغـی از سـوي  1397جـه سـال اساس بخشنامه بودبر

 کـردیتوجـه بـه روهاي اجرایی، به کلیه دستگاه يجمهورریاست

گانـه بـا رویکـرد پنج فقـر زا و ضـدرشد اقتصادي فراگیر، اشتغال

 در راستاي تحقق رویکـرد. برشمرده شد يضرور اقتصاد مقاومتی

هاي اقتصـاد کـالن در تنظـیم الیحـه گیريترین جهتمهم فوق،

شامل حفظ ثبات اقتصادي کشور و ادامه روند  1397بودجه سال 

رو به رشد تولیـد ملـی و ایجـاد اشـتغال پایـدار، توسـعه بیشـتر 

و تعاونی در اقتصاد، اهتمام بـه کـاهش مشارکت بخش خصوصی 

گذاري بخـش عدم تعادل در بازار کار از طریق حمایت از سـرمایه

خصوصی و تعـاونی در منـاطق داراي نـرخ بیکـاري بـاال، اتخـاذ 

زا توام با هاي مناسب پولی متناسب با رشد فراگیر اشتغالسیاست

مایه هاي تورم پایین، ساماندهی نظـام بـانکی و افـزایش سـرنرخ

دهی هاي تـامین مـالی، ســاماناهش هزینـههـا بـا هـدف کـبانک

ــدهی ــانکی و بخــش غیــرب ــه سیســتم ب ــت ب دولتــی و  هاي دول

ها، افزایش انضباط مالی دولت و عدم وابسـتگی مولدسازي دارایی

مستقیم به منابع بانک مرکزي از طریـق انضـباط  مستقیم و غیر

اهرمـی از اعتبــارات بـرداري اي، بهرهبیشـتر در اعتبـارات هزینـه

اي و جلب مشارکت بخش خصوصی در هاي سرمایهتملک دارایی

هاي هاي اجرایـی و شـرکتهـا و الـزام دسـتگاهاجراي این طرح

دولتی به استقرار و بهبود سیستم حسابداري تعهدي مبتنـی بـر 

اسـاس هاي دولتـی برو تنظـیم بودجـه شـرکتقیمت تمام شده 

 تعیین شد. ریزي مبتنی بر عملکرد،بودجه

 ،کــل کشــور 1397بودجــه ســال  قــانونطبـق جــداول 

واگــذاري  اي وهـاي ســرمایهمجمـوع درآمــدها، واگــذاري دارایی

میلیارد ریال و مجموع هزار  9/3867مبلغ دولت مالی  هايدارایی

تملـک  اي وهـاي سـرمایهاي، تملـک داراییهاي هزینـهپرداخت

میلیارد ریال بود. سهم هزار  9/3867مبلغ  دولت مالی هايدارایی

هـاي اي و واگـذاري داراییسرمایه هايارایید درآمدها، واگذاري

و  8/27، 9/55دولـت بـه ترتیـب عمـومی مالی از مجموع منابع 

ــود. پرداخت 3/16 هــاي اي، تملــک داراییهــاي هزینــهدرصــد ب

و  0/16، 0/76 هاي مالی نیز به ترتیـباي و تملک داراییسرمایه

 بودجه را به خود اختصاص دادند.قانون درصد از مصارف  0/8

مبلـغ  1397عملکرد درآمدهاي عمومی دولت در سـال 

درصد  7/9میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل هزار  4/1838

درصد تحقق داشت.  0/85 مصوب بودجهش و نسبت به رقم افزای

 یمومع يو سایر درآمدها از کل درآمدها یمالیات يسهم درآمدها

در سـال  ودرصـد  2/31و  8/68به ترتیـب  1397دولت در سال 

 درصد بود. 9/30و  1/69به ترتیب  1396

 3/1264بـه  1397درآمدهاي مالیـاتی دولـت در سـال 

 1/9میلیارد ریال بالغ گردید که در مقایسـه بـا سـال قبـل هزار 

درصد تحقـق  0/89 مصوب بودجهنسبت به رقم و ش افزایدرصد 

هـاي اصـلی درآمـدهاي سال مورد بررسی، کلیه ردیفدر داشت. 

 بـه دلیـل عمـدتاً مالیـات بـر واردات مالیاتی به استثناي ردیـف

با افزایش مواجـه بودنـد. مالیـات بـر  کاهش ردیف حقوق ورودي

درصد از بیشترین افزایش برخوردار بـود. در سـال  9/31ثروت با 

درصد تحقـق  درصد از کمترین 2/64با  ، مالیات بر واردات1397

درصد از بیشترین درصـد تحقـق در  3/108و مالیات بر ثروت با 

میـزان میان اجزاي درآمدهاي مالیـاتی دولـت برخـوردار بودنـد. 

ــاي مســتقیم تحقــق مالیات ــردرصــد و مالیات 8/99ه  هــاي غی

 درصد بود. 2/80مستقیم 

 0/574 بلـغ، سایر درآمـدهاي دولـت م1397طی سال 

 درصـد 9/10 از آن د که نسبت به سال قبـلمیلیارد ریال بوهزار 

درصد تحقق داشت.  5/77 مصوب بودجه و نسبت به رقم افزایش

ــزایش  ــت  1/75اف درصــدي درآمــدهاي حاصــل از مالکیــت دول

سایر درآمـدهاي  سرفصل درصدي 9/10ترین دلیل افزایش عمده

 0/167درصـدي ( 5/22، عـدم تحقـق 1397دولت بود. در سال 

ریالی) سایر درآمدهاي دولت عمـدتاً ناشـی از عـدم هزار میلیارد 

درصدي درآمدهاي حاصل از مالکیت دولـت و عـدم  4/31تحقق 

ــا و  3/30تحقــق  ــروش کااله درصــدي درآمــدهاي حاصــل از ف

 خدمات بود.
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هـاي حاصـل از واگـذاري دارایی منـابع، 1397در سال 

میلیارد ریال رسید که در مقایسه بـا هزار  2/1109اي به سرمایه

 بودجـهرقم مصوب و در مقایسه با  افزایشدرصد  2/20سال قبل 

هـاي از مجمـوع واگـذاري دارایی تحقق داشـت. مازاد درصد 1/3

میلیارد ریـال از محـل هزار  7/3و  4/1105به ترتیب  ،ايسرمایه

فـروش امـوال «و  »ینفتـ يهـامنابع حاصل از نفـت و فرآورده«

قبل به  حاصل گردید که در مقایسه با سال »منقول منقول و غیر

طـرح تملـک  واگذاري .درصد افزایش داشت 1/3و  3/20ترتیب 

درصد کـاهش نسـبت بـه سـال  5/6اي نیز با هاي سرمایهدارایی

  میلیارد ریال داشت. 15گذشته، عملکردي معادل 

هاي مالی شامل استفاده از منابع خارجی واگذاري دارایی

 7/950نسبت به سـال قبـل بـه  افزایشدرصد  1/58و داخلی با 

فروش اوراق مالی . ردیف منابع حاصل از میلیارد ریال رسیدهزار 

هزار میلیارد ریـال  8/738درصد مازاد تحقق به  9/91اسالمی با 

هاي مـالی را بـه ردیف واگذاري دارایی رسید و بیشترین سهم از

هـزار میلیـارد ریـال از اوراق  4/354معـادل خود اختصاص داد. 

ع تبصره مالی منتشره مربوط به اوراق تسویه نوع اول و دوم موضو

منابع حاصل از کل کشور بوده است.  1397قانون بودجه سال  5

هـاي استفاده از منابع صندوق توسـعه ملـی و واگـذاري شـرکت

 هزار میلیارد ریال از واگذاري 2/50و  3/135دولتی نیز به ترتیب 

 هاي مالی را تشکیل دادند.دارایی

تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقالم ناشـی 

، سهم منـابع 1397دهد که در سال ر نفت نشان میاز نفت و غی

درصد بـود  8/31ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود 

واحـد  2/0درصـد)، معـادل  0/32که نسبت به رقم سـال قبـل (

 .)1(دهدکاهش نشان می درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبلــغ  1397اي (جـاري) در ســال هـاي هزینــهپرداخت

 3/14میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال قبـل هزار  2/2776

عـدم درصد  6/5 مصوب بودجهدرصد افزایش و در مقایسه با رقم 

از  1396اي دولـت در سـال هـاي هزینـهپرداخت .داشـتتحقق 

از مجمــوع  ،1397در ســال  درصــد رشــد برخــوردار بــود. 2/17

و صورت ملی  درصد به 2/96اي دولت معادل هاي هزینهپرداخت

پرداخـت یارانـه صورت اسـتانی پرداخـت گردیـد.  درصد به 8/3

هاي درصد از کل پرداخت 8/0کاالهاي اساسی که سهمی معادل 

اي دولت را به خود اختصـاص داد، نسـبت بـه سـال قبـل هزینه

___________________________________ 
 مابه التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از «به دلیل عدم دسترسی به ارقام  -1

 و مقدار  متیاز ق یناش يمنابع ارز«و  »يفروش نفت خام و میعانات گاز     
 ، این نسبت با 1397و  1396در سال » عاناتیصادرات نفت خام و م     
 شماري مواجه است.کم     

                     هاي اختصاصی)استثناي درآمدها و هزینه(بهدرآمدهاي بودجه عمومی دولت  )                     (هزار میلیارد ریال  

 

  سهم(درصد)  سال

1395 1396 1397  1395 1396 1397 

 0/100 0/100 0/100 4/1838 0/1676 7/1460 درآمدها

 8/68 1/69 5/69 3/1264 4/1158 7/1014 درآمدهاي مالیاتی

 2/31 9/30 5/30 0/574 7/517 0/446 سایر درآمدها

 کل وزارت امور اقتصادي و داراییداريماخذ: خزانه
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درآمدها پرداخت هاي هزينه اي

واگذاري دارايي هاي سرمايه اي تملك دارايي هاي سرمايه اي

تراز عملياتي و سرمايه اي

)هزار ميليارد ريال(وضع مالي دولت 
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به میزان  1396درصد کاهش داشت. ردیف مذکور در سال  7/85

 .)1(درصد افزایش یافته بود 9/17

ــال  ــک دارایی1397در س ــت تمل ــت باب ــاي ، پرداخ ه

نسـبت  افـزایشدرصد  0/19هاي عمرانی) با اي (پرداختسرمایه

میلیارد ریال رسـید و در مقایسـه بـا هزار  9/525به سال قبل به 

اسـناد خزانـه  درصـد تحقـق داشـت. 8/84 مصـوب بودجـهرقم 

اي را بـه هاي سـرمایهدرصد از تملک دارایی 5/51ملی  -اسالمی

از مجمـوع اعتبـارات  ،طی سال مورد بررسـی خود اختصاص داد.

 9/9صـورت ملـی و  درصد به 1/90اي هاي سرمایهتملک دارایی

این ترکیب در سال قبل صورت استانی پرداخت گردید.  درصد به

 صد بود. در 9/7و  1/92به ترتیب 

بـا توجـه بـه رقـم عملکـرد درآمـدها و  ،1397در سال 

میلیارد هزار  9/937، تراز عملیاتی دولت با ياهاي هزینهپرداخت

ــه  ــال کســري مواج ــل ری ــال قب ــه س ــبت ب ــه نس ــد ک   5/24ش

 هـاي خـالص واگـذاري داراییدرصد افزایش داشـت. همچنـین، 

بـا . رو بـودبـهرومـازاد میلیارد ریـال هزار  2/583با  )2(ايسرمایه

توجه به فزونی کسـري تـراز عملیـاتی نسـبت بـه مـازاد خـالص 

اي اي، مجموع تراز عملیاتی و سرمایههاي سرمایهواگذاري دارایی

هزار میلیارد ریال کسـري مواجـه  6/354بودجه عمومی دولت با 

 درصـد افـزایش داشـت. 2/30گردید که نسبت به رقم سال قبل 

هاي مالی تـامین خالص واگذاري داراییاز محل  یاد شده کسري

 گردید. 

 1/596هاي مـالی تملک داراییعملکرد  ،1397در سال 

هـاي هاي دولت بابت واگذاري داراییمیلیارد ریال و دریافتهزار 

 خــالص  ،. بــدین ترتیــببــودمیلیــارد ریــال هــزار  7/950مــالی 

مـازاد میلیـارد ریـال هـزار  6/354 بـاهاي مـالی واگذاري دارایی

 .بودمواجه 

___________________________________ 
 به نسبت  1397منابع مصوب براي ردیف یارانه کاالهاي اساسی در سال  -1

 .درصدي همراه بوده است 2/76سال قبل با کاهش       
 ايهاي سرمایهاي منهاي تملک داراییهاي سرمایهواگذاري دارایی -2

 تحوالت بازرگانی خارجی کشور 

 ارزش ایــران، اســالمی جمهــوري گمــرك آمــار بــر بنــا

میلیـون  82749بـه  1397 سـال در )3(گمرکـی کاالیی مبادالت

هزار تن رسـید.  140545دالر و وزن مبادالت کاالیی گمرکی به 

ــام ــن ارق ــال  ای ــا س ــه ب ــب 1396در مقایس ــه ترتی  و  3/12 ب

 دهنــد. در نتیجــه ایــن مبــادالت، درصــد کــاهش نشــان می 1/9

واحـد درصـد  5/5سهم ارزشی صادرات از کل مبادالت کاالیی با 

درصـد افـزایش یافـت؛  8/47تغییر نسبت به سال قبل از آن بـه 

 0/77واحـد درصـد افـزایش بـه  1/2سهم وزنی این گروه نیز بـا 

 درصد رسید.  

رقـم  لحـاظ ارزشـیبـه  1397 سال در گمرکی صادرات

 تـن  هـزار 108189میلیون دالر و از لحاظ وزنـی رقـم  39580

 و  8/0بـه ترتیـب  1396کـه در مقایسـه بـا سـال  را ثبت نمـود

هش ارزش صادرات گمرکی دهند. کادرصد کاهش نشان می 5/6

ــال ــن س ــه  در ای ــروهب ــادرات گ ــاهش ارزش ص ــل ک ــاي دلی ه

بـوده  »کشـاورزي کاالهاي سنتی و«و » هاي کانی فلزيکلوخه«

 عالوه، میانگین قیمت هر تن کاالي صادراتی بـه میـزان ه است. ب

  366افـزایش یافـت و بـه  1396درصد در مقایسه بـا سـال  0/6

 دالر رسید. 

 ،»گاز و نفت از حاصل هايفرآورده« کاالیی هايروهزیرگ

چـدن، آهـن، «و  »و اشیاي ساخته شـده از آن پالستیکی مواد«

هاي بیشـترین سـهم از ارزش محمولـه »مصـنوعات آنهـافوالد و 

 سهم مجموعرا به خود اختصاص دادند.  1397صادراتی در سال 

واحـد درصـد  3/1بـا  ،گمرکـی صادرات ارزش از مزبور هايگروه

مورد  سالدرصد رسید. در  2/49به  1396افزایش نسبت به سال 

 3/59ز هاي مذکور از ارزش صادرات صـنعتی ابررسی، سهم گروه

 درصد کاهش یافت.  6/58درصد به 

___________________________________ 
 وزن صادرات نفت خام و میعانات گازي در صادرات گمرکی لحاظ ارزش و  -3

 نشده است.       
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خـاك و سـنگ، «هـاي کـاالیی زیرگروه ،مقـداري نظر از

 حاصل هايفرآورده«، »سرامیکی و سنگی مصنوعاتسیمان، گچ و 

 تشـکیل بـا ترتیـب بـه »هاي کانی فلـزيکلوخه«و  »گاز و نفت از

 صــادره، گمرکــی کاالهــاي وزن از درصــد 6/16 و 4/23 ،0/24

مجموع سهم  .بودند بررسی مورد سال در صادراتی اقالم ترینعمده

حـدود  1397هاي صـادراتی در سـال ها از وزن محمولـهاین گروه

 1396درصدي سـال  8/66درصد بود که در مقایسه با سهم  1/64

 دهد.  واحد درصد کاهش نشان می 7/2حدود 

ــال در ــی وارداتارزش  ،1397 س  7/20معــادل  گمرک

 43169سال قبل از آن کـاهش یافـت و بـه  درصد در مقایسه با

میلیون دالر رسـید. طـی همـین مـدت، وزن کاالهـاي وارداتـی 

تن رسید.  هزار 32356درصد کاهش به رقم  7/16گمرکی نیز با 

، میانگین قیمت هـر تـن 1396در همین سال در مقایسه با سال 

دالر در سـال  1402درصد کاهش یافـت و از  8/4کاالي وارداتی 

 رسید.   1397دالر در سال  1334به  1396

 ،»نقـل و حمـل لـوازم و آالتماشـین« کاالیی هايگروه

مـواد خـام « و »شـیمیایی مواد«، »مواد غذایی و حیوانات زنده«

، 4/37به ترتیب با » خوراکی به استثناي مواد نفتی سوختنی غیر

درصد، بیشـترین  7/77درصد و در مجموع با  0/7و  8/14، 5/18

را بـه خـود اختصـاص  1397سهم از ارزش واردات گمرکی سال 

هاي مذکور از واردات گمرکـی در سـال دادند. مجموع سهم گروه

 درصد بود.  3/73معادل  1396

مـواد غـذایی و حیوانـات «هـاي گروه نیز مقداري نظر از

» مواد خام غیر خوراکی به استثناي مواد نفتی سوختنی« ،»زنده

بـه  »مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و مواد مربـوط بـه آن«و 

ــا  ــب ب ــی  5/8و  8/13، 9/50ترتی ــهم وزن ــاالترین س ــد، ب درص

هاي وارداتی را به خود اختصـاص دادنـد. مجمـوع سـهم محموله

واحـد  2/8حـدود  1396ها در مقایسـه بـا سـال وزنی این گروه

 درصد افزایش یافت.  

 هاي خارجیتراز پرداخت

جاري تـراز حسـاب تـرازبراساس برآوردهاي مقـدماتی، 

میلیـون دالر مـازاد  26741، معـادل 1397ها در سـال پرداخت

درصد افزایش  3/79 به میزان 1396داشت که در مقایسه با سال 

 جاري در ایـن سـال،دهد. از دالیل افزایش مازاد حسابنشان می

نتیجـه   نسـبت بـه صـادرات کـاال و درکاهش بیشتر واردات کاال

همچنـین کـاهش کسـري حسـاب افزایش مازاد حسـاب کـاال و 

 . خدمات بود

 0/47در سال مورد بررسی، مازاد حساب کاال با افـزایش 

میلیـون دالر و  32635درصدي نسبت بـه سـال قبـل از آن بـه 

درصـدي بـه  4/29نفتـی بـا کـاهش  کسري حساب کاالي غیـر

 میلیون دالر رسید.  26722

 

دهنده آن                                                        ارزش واردات گمرکی براساس اقالم اصلی تشکیل                                               (میلیون دالر) 

 سهم(درصد)      درصد تغییر       سال      

1395 1396 1397  1396 1397  1396 1397 

 4/37 2/40 -3/26 8/23 16151 21916 17704 آالت و لوازم حمل و نقلماشین

 5/18 0/14 4/4 4/20 7971 7638 6345 مواد غذایی و حیوانات زنده

 8/14 3/13 -7/11 2/20 6386 7234 6016 مواد شیمیایی

 مواد خام غیر خوراکی به استثناي 

 0/7 7/5 -4/3 3/21 3024 3129 2579 مواد نفتی سوختنی   

 3/22 7/26 -7/33 7/31 9637 14542 11039 سایر

 0/100 0/100 -7/20 7/24 43169 54459 43684 جمع کل

 ماخذ: استخراج شده از آمارهاي گمرك ج.ا.ا.
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درصــد  8/2صــادرات کــاال بــا  )1(ارزش ،1397 ســال در

میلیـون دالر رسـید  93390به  1396کاهش در مقایسه با سال 

 تحـت تـاثیر کـاهش  )2(نفتـی صـادراتدرصـدي  2/3 کاهش که

 هـاي مـالی و اقتصـادي،مقدار صادرات نفت خام ناشی از تحریم

نفتـی  ارزش صادرات غیر بود. در این سال تغییردلیل اصلی این 

پیدا کرد و سهم آن از کل ارزش صادرات کاال  کاهشدرصد  8/1

 واحد درصد افزایش یافت. 4/0

ــال در ــاال واردات ارزش ،1397 س ــه ک ــم  ب  60755رق

درصـد  7/17میلیون دالر رسید که در مقایسه با سال قبل از آن 

 حسـابطی سـال مـورد بررسـی، کسـري  دهد.نشان می کاهش

درصد کاهش در مقایسه با سـال  7/16ها با تراز پرداخت خدمات

صـادرات  میلیون دالر رسید. در ایـن سـال 7350، به رقم 1396

میلیـون دالر و واردات  9903، رقم افزایشدرصد  1/3خدمات با 

میلیـون دالر را ثبـت  17254درصد کاهش، رقم  4/6خدمات با 

، کاهش 1397. علت اصلی کاهش واردات خدمات طی سال نمود

___________________________________ 
 جمع ارزش  در هر دو طرف صادرات و واردات کاال، منظور از ارزش، -1 

 . باشدگمرکی و غیر گمرکی مبادالت کاالیی به قیمت فوب می       
  هاي نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانـاتارزش صادرات نفت خام، فرآورده -2 

ــه         ــدهاي تعرف ــازي (ک ــط 2711و  2710، 2709گ ــده توس ــادر ش  ) ص
 ، هـاي نفتـی ایـرانهاي ملی نفت، گاز و پـاالیش و پخـش فرآوردهشرکت       

 گمرکی) هاي پتروشیمی و سایرین(گمرکی و غیرشرکت       

تباع ایرانی بـه واردات خدمات مسافرت ناشی از کاهش مسافرت ا

 . خارج از کشور بود

بـه  1397ل بیشترین سهم از صـادرات خـدمات در سـا

حمل «درصد)،  7/50( »مسافرت«هاي مربوط به سرفصلترتیب 

درصد) بود.  9/10( »خدمات ساختمانی«درصد) و  0/25( »و نقل

ــمت واردات نیــز سرفصــل خــدمات «، »مســافرت«هاي در س

 4/14و  0/20، 4/50به ترتیـب بـا  »حمل و نقل«و  »ساختمانی

هاي خدماتی را در سال مـذکور درصد، بیشترین سهم از پرداخت

 به خود اختصاص دادند.

 5/8 کـاهشدرصدي مازاد حساب درآمـد و  6/3 کاهش

صدي مـازاد حسـاب انتقـاالت جـاري از دیگـر تحـوالت تـراز در

  بود. 1397هاي خارجی کشور در سال پرداخت

 9/25بـه میـزان  »سـرمایه و مالی حساب« ،1397در سال 

درصـد نسـبت  4/129میلیارد دالر بدهکار شد و بدهکاري آن حدود 

ــه رقــم ســال  میلیــارد دالري  9/9افــزایش یافــت. افــزایش  1396ب

هاي ذخیره و نیز افزایش خالص مطالبات مالی کشور از دنیـاي دارایی

نبـال آن ترین عوامل بـدهکاري حسـاب مـالی و بـه دخارج، از عمده

مطـابق  ،. بـه عـالوهو سرمایه طی سال مورد بررسی بود حساب مالی

 1/5بالغ بر  هاي حساب سرمایهرقم پرداخت ،گرفته برآوردهاي انجام

خـارج که عمدتاً صرف خرید امالك و مستغالت در بوده  میلیارد دالر

 .)3(شده است از کشور

اداره آمار و تعهدات ارزي بانک مرکزي،  اساس گزارشبر

مـاه  در پایان اسـفند کشور خارجی تعهداتها و کل بدهی مانده

 1/62میلیون دالر رسـید. از ایـن میـزان،  28049به رقم  1397

 9/37میلیون دالر) بـه تعهـدات بـالقوه و  17426درصد (معادل 

ها) (بدهی میلیون دالر) به تعهدات بالفعل 10623درصد (معادل 

هاي هاي بلندمـدت از کـل بـدهیاختصاص داشت. سـهم بـدهی

) در پایـان بدون احتساب معوقات (تعهدات بالفعل جاري خارجی

 درصد بود. 3/78حدود  1397ماه  اسفند

___________________________________ 
 در سال  ،طبق آمار ارائه شده توسط موسسه آمار ترکیهبه عنوان نمونه و  -3

 غ بر هاي خریداري شده توسط ایرانیان در این کشور بالتعداد خانه 1397     
 باشد.واحد می 4237     

 جاري تراز حساب(میلیون دالر)                    

 درصد  سال 
 1395 1396 1397 تغییر

 3/79 26741 14915 13236 يجارحساب
0/47 32635 22193 18497 کاال حساب
-7/16 -7350 -8826 -6148 خدمات حساب
 -6/3 807 838 331 درآمد حساب
-5/8 650 710 556 جاري انتقاالت حساب

 -7/27 -32616 -45103 -37921 جاري غیر نفتیحساب

 -4/29 -26722 -37825 -32660 کاالي غیر نفتی حساب

 ارزش صادرات کاال                          (میلیون دالر)                       

 سال 
 درصد تغییر

1395 1396 1397 

 -8/2 93390 96034 81943 صادرات کاال

 -2/3 60735 62768 53362 صادرات نفتی

 -8/1 32655 33266 28581 صادرات غیر نفتی
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 پول و اعتبار

 نقدینگی و عوامل موثر بر آن

درصـد  1/23بـا  1397حجم نقـدینگی در پایـان سـال 

هزار میلیارد ریال  9/18828افزایش نسبت به پایان سال قبل به 

واحـد  0/1درصـد)،  1/22( 1396رسید که نسبت به رشد سـال 

 دهد. نشان می افزایشدرصد 

ترین عامل افزایش نقدینگی طی سال مورد بررسـی مهم

هـزار  5/3131هاي داخلی سیستم بانکی بود که با خالص دارایی

واحد درصدي نقـدینگی  5/20میلیارد ریال افزایش، موجب رشد 

میان، مطالبات از بخش غیر دولتی (بدون سـود و  این گردید. در

ار میلیـارد هـز 4/1705درصـد ( 5/17هاي آتـی) بـا درآمد سال

واحـد درصـد در  1/11ریال) افزایش، سهمی فزاینده بـه میـزان 

سـهم نیـز خالص سایر اقالم سیستم بانکی  رشد نقدینگی داشت.

 .واحد درصد در رشد نقدینگی داشت 7/5اي به میزان فزاینده

هـاي خـارجی سیسـتم ، خـالص دارایی1397طی سال 

، سـهم 1396ال درصد افزایش نسبت به پایان سـ 9/13بانکی با 

واحد درصد در رشد نقدینگی داشت. ایـن  6/2اي معادل فزاینده

هـاي خـارجی درصدي خالص دارایی 9/11افزایش ناشی از رشد 

واحد درصدي در رشد نقدینگی) و رشد  7/1مرکزي (سهم  بانک

هـا و موسسـات هـاي خـارجی بانکدرصدي خالص دارایی 3/20

 .رشد نقدینگی) بودواحد درصدي در  9/0اعتباري (سهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سهم پول در نقدینگی

معادل  1397سهم پول از مانده نقدینگی در پایان سال 

 4/2به میـزان  1396درصد بود که در مقایسه با رقم سال  1/15

هاي دهد. در این میان، سهم سپردهواحد درصد افزایش نشان می

واحـد درصـد  4/2بـا  1397دیداري در نقدینگی در پایان سـال 

 درصد بود.  2/12افزایش نسبت به سال گذشته معادل 

 بررسی عوامل موثر بر پایه پولی

درصـد افـزایش  2/24معادل  1397پایه پولی طی سال 

درصـد)،  0/19( 1396یافت که در مقایسه با رشـد آن در سـال 

 دهد. واحد درصد افزایش نشان می 2/5

خارجی بانک مرکزي هاي خالص دارایی، 1397در سال 

و سـهمی  1396نسـبت بـه پایـان سـال  افزایشدرصد  9/11با 

فزاینـده  یکـی از عوامـل مهـمواحد درصد،  0/12فزاینده معادل 

اي از این افـزایش مربـوط بـه که بخش عمده رشد پایه پولی بود

ــردن دارایی ــالی ک ــورد اســتفاده در ری ــرخ ارز م ــزایش ن ــا و اف ه

 مرکزي بود.هاي خارجی بانک بدهی

 3/404خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتی بـا 

و سـهمی فزاینـده  1396درصد افزایش نسـبت بـه پایـان سـال 

از عوامل فزاینده رشد پایـه  دیگر واحد درصد، یکی 9/10معادل 

بـود. ایـن میـزان افـزایش در خـالص  1397پولی در پایان سال 

، نتیجـه 1397مطالبات بانک مرکزي از بخـش دولتـی در سـال 

درصدي بدهی بخش دولتی به بانک مرکزي (سهم  5/81افزایش 

واحد درصدي در رشد پایه پولی) در مقابل افزایش  1/20از رشد 

واحد  -2/9هاي بخش دولتی (سهم از رشد درصدي سپرده 7/41

دولـت بـه بانـک  یافزایش بـدهدرصدي در رشد پایه پولی) بود. 

بـه دلیـل  ، عمـدتا1396ًل نسبت به سـا 1397در سال  يمرکز

هـا و موسسـات اعتبـاري بـه بانـک انتقال بخشی از بـدهی بانک

 5تبصره  )و(مرکزي به بدهی دولت به بانک مرکزي (موضوع بند 

) و همچنـین انتقـال بـدهی برخـی از 1397قانون بودجه سـال  -۷

۰

۷

۱۴

۲۱

۲۸

۳۵

۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷

)۱۳۹۰=۱۰۰(رشد اقتصادي

)۱۳۹۵=۱۰۰(تورم

رشد نقدينگي

)درصد(برخي از متغيرهاي عمده اقتصادي 
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مرکـزي بـه بـدهی دولـت بـه بانـک  کهاي دولتی به بانشرکت

پـذیر و ون رفـع موانـع تولیـد رقابتقـان 6مرکزي (موضوع مـاده 

 .) بود1394کشور مصوب سال  ینظام مال يارتقا

 4/61درصـد ( 7/4هـا بـا مطالبات بانک مرکزي از بانک

و سـهمی  1396هزار میلیارد ریال) افزایش نسبت به پایان سال 

واحد درصد، دیگر عامل فزاینـده رشـد پایـه  9/2فزاینده معادل 

بـا افزایشـی  1396بود. این متغیر در سـال  1397پولی در سال 

واحد درصـد  0/18اي به میزان درصد، سهم فزاینده 4/32معادل 

 درصدي پایه پولی داشت.  0/19در رشد 

درصـد کـاهش  5/2خالص سایر اقالم بانک مرکـزي بـا 

واحـد  6/1و سهمی کاهنـده معـادل  1396نسبت به پایان سال 

 .بود 1397پایه پولی در پایان سال درصد، تنها عامل کاهنده 

 بررسی اجزاي ضریب فزاینده نقدینگی

درصـد  9/0بـا  1397طی سال ضریب فزاینده نقدینگی 

رسید کـه در مقایسـه بـا  087/7به  1396کاهش نسبت به سال 

واحـد درصـد کـاهش نشـان  5/3درصـد)،  6/2رشد سال قبـل (

دهد. در توضیح تغییر ضـریب فزاینـده نقـدینگی طـی سـال می

نسبت اسکناس و مسکوك در دسـت «باید اشاره کرد که  1397

» هاهاي قانونی به کل سپردهسپرده«و » هااشخاص به کل سپرده

ــه ترتیــب معــادل   درصــد افــزایش یافــت کــه ایــن  6/2و  3/0ب

 امر موجب شـد ضـریب فزاینـده نقـدینگی از محـل افـزایش دو 

واحـد کـاهش  1281/0و  0062/0جزء مزبور به ترتیـب معـادل 

 6/14بـا » هانسبت ذخایر اضافی به کل سـپرده«یابد. در مقابل، 

واحـدي ضـریب فزاینـده  0710/0ایش درصد کاهش موجب افز

 نقدینگی گردید. 

 دولتی هاي بخش غیرسپرده

ــپرده ــده س ــزد بانکمان ــی ن ــر دولت ــش غی ــا هاي بخ  ه

 4/18281به  1397و موسسات اعتباري غیر بانکی در پایان سال 

  1396هزار میلیارد ریال رسـید کـه در مقایسـه بـا پایـان سـال 

 هــاي دهـد. سـهم بانکدرصـد رشـد نشـان می 0/23بـه میـزان 

هاي غیر دولتی و موسسات اعتبـاري غیـر بـانکی از کـل سـپرده

 درصد بود که  0/69معادل  1397بخش غیر دولتی در پایان سال 

 درصـد)، تغییـري  0/69در مقایسه بـا رقـم مشـابه سـال قبـل (

 نداشته است.

 الوصول)ق و مشکوكجاري(سررسیدگذشته، معو مطالبات غیر

نسبت مطالبات غیر جاري (شامل مطالبات از بخش 

ها و موسسات اعتباري دولتی و غیر دولتی) به کل تسهیالت بانک

به  1396درصد در سال  3/10واحد درصد کاهش از  3/0با 

گروه رسید. نسبت مزبور در  1397درصد در پایان سال  0/10

هاي تجاري دولتی، تخصصی دولتی و غیر دولتی به ترتیب بانک

 1396درصد بود که نسبت به سال  2/10و  8/12، 1/6معادل 

هاي غیر دولتی کاهش هاي تجاري دولتی و بانکبراي گروه بانک

 دهد. هاي تخصصی دولتی افزایش نشان میو براي بانک

 هاي پرداختنظام

 محورهاي تاکید بر بانک مرکزي ضمن ،1397در سال 

 هايفناوري از گیريبهره کشور و پرداخت هاينظام تحول طرح

 هاي خود را درفعالیت 1396اطالعاتی، همانند سال  نوین

 ایجاد نظارت، تعمیق خدمات، یافزایش ایمن و هاي توسعهزمینه

 از و جلوگیري اعتباري و پولی حوزه در حداکثري شفافیت

خرد  تسهیالت ساماندهی و فسادزاهاي فعالیت اقدامات و

 و کنترل مرکز زیرساخت توسعه از این رو، دهی نمود.سازمان

 هویت الکترونیکی و تکمیل نظام توسعه (مکنا)، نظارت اعتباري

کشور،  بانکی نظام یکپارچه استعالم مرکز عنوان به (نهاب) بانکی

توسعه و نیز  (نماد) هاهپیشبرد پروژه نظام مدیریت امنیت داد

هاي استخراج یکپارچه مبادالت نامتعارف (ایمن) در سامانه

 این، توسعه سامانه بر افزون. دستور کار این بانک قرار داشت

 به نیل راستاي در (صیاد) چکدسته الکترونیکی یکپارچه صدور

و همچنین فرآیند  چک ییکارآ و اعتبار امنیتی، ضرایب افزایش
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اندازي از طریق راه انک مرکزيدولتی به ب هايحساب انتقال

 دولتی توسط  هايسامانه نسیم و با هدف مدیریت حساب

  برنامه اجراي دولت در راستاي داربانک عنوان این بانک به

  از دولتی خدمات ارائه و الکترونیک جامع دولت نقشه

الکترونیکی از دیگر اقدامات موثر این بانک در  هايسامانه طریق

 بود. 1397سال 

 هاي نقدي(اسکناس و مسکوك)پرداخت

 مرکزي بانک هايچکایران کنار در مسکوك و اسکناس

 قرار استفاده مورد کشور در پرداخت نقد ابزارهاي عنوان به

 و اسکناس آمار در مرکزي بانک هايچکایران لحاظ با. گیرندمی

 دست در( جریان در مسکوك و اسکناس مبلغ کل مسکوك،

 هزار 9/635 به 1397 سال پایان تا) هابانک نزد و اشخاص

 19 گذشته سال پایان رقم به نسبت که رسید ریال میلیارد

 .دهدمی نشان رشد درصد

 احتساب با( اشخاص دست در مسکوك و اسکناسرقم 

 هزار 7/442 از رشد درصد 7/23 با) مرکزي بانک چکایران

 ریال میلیارد هزار 5/547 به 1396 سال پایان در ریال میلیارد

اسکناس و مسکوك در دست  سهم. رسید 1397 سال پایان در

معادل  قبل سال پایان به نسبت بدون تغییر نقدینگی از اشخاص

 حجم از آن سهم همچنین، بود. 1397 سال پایان در درصد 9/2

 پایان در درصد 2/19 به 1396 سال پایان در درصد 7/22 از پول

 .یافت کاهش 1397 سال

 تصفیه چکنظام 

با عملیاتی شدن سامانه چکاوك به عنوان زیرساخت 

مند الکترونیکی چک و اسناد بانکی از نیمه دوم پردازش نظام

و جایگزینی تدریجی آن به جاي اتاق پایاپاي اسناد  1393سال 

ها به سامانه تصفیه تمامی چک 1395بانکی کشور، از سال 

هاي مبادله چکانواع  ، تعداد1397چکاوك واگذار شد. در سال 

میلیون  7/109درصد کاهش نسبت به سال قبل به  2/10شده با 

درصد افزایش نسبت به سال قبل به  8/74فقره و ارزش آن با 

 هزار میلیارد رسید. 39878

 یابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک

 شبکه توسط شده صادر هايکارت تعداد ،1397 سال در

 5/338 به 1396افزایش نسبت به سال  درصد 1/5 با بانکی

 درصد 0/67 معادل تعداد، این از. گردید بالغ عدد میلیون

 درصد 2/32 ،)بدهی کارت( برداشت کارت) عدد میلیون 9/226(

 8/0 و) پرداختهپیش( هدیه/خرید کارت) عدد میلیون 0/109(

  .بود اعتباري کارت) عدد میلیون 6/2( درصد

هاي و پایانه خودپرداز هايدستگاه تعداد ،1397 سال در

هزار  1/71و  3/56درصد رشد به  6/2و  7/2شعب به ترتیب با 

درصد رشد، از  1/5دستگاه رسید. همچنین، تعداد پایانه فروش با 

میلیون دستگاه در سال  3/6به  1396میلیون دستگاه در سال  6

 افزایش یافت. 1397

 یبادالت الکترونیکم

 شبکه در شده انجام الکترونیکی مبادالت ارزش و تعداد

 از ترتیب به 1396 سال به نسبت 1397 سال در کشور بانکی

، 1397در سال . بود برخوردار درصد 6/30 و 0/21 معادل رشدي

هزار میلیارد  12885میلیون تراکنش به ارزش  5189معادل 

 هايتراکنش تعدادریال از طریق خودپردازها انجام شد. 

 تجهیزات پرداخت الکترونیکیتعداد ابزارها و 

  پایان سال 
 درصد تغییر

 1396 1397  

 1/5 338/5 0/322 ها(میلیون)بانککارت

 7/2 56255 54765 خودپردازها

 1/5 6/3 0/6 هاي فروش(میلیون)پایانه

 6/2 71105 69290 هاي شعبپایانه
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 عدد میلیون 14943 از درصدي 5/29 رشد با فروش هايپایانه

 افزایش 1397 سال در عدد میلیون 19348 به 1396 سال در

 هايپایانه در شده انجام هايتراکنش تعداد همچنین،. یافت

و ارزش مبادالت آن  درصد 2/7 معادل 1397 سال طی شعب

میلیون  3707درصد افزایش یافت. در این سال تعداد  9/95

هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزارهاي  7476تراکنش به ارزش 

رشد قابل  تلفن همراه، تلفن ثابت، کیوسک و اینترنت انجام شد.

 1397هاي این ابزارها در سال توجه تعداد و ارزش تراکنش

دهنده گسترش استفاده از ابزارهاي پرداخت نوین و کاهش نشان

 نقش پول نقد در معامالت روزانه افراد است.
 

 شتاب

 بانکی شبکه در الکترونیکی هايتراکنش از باالیی سهم

 شبکه طریق ازبانکی است که هاي بینمربوط به تراکنش کشور

 .گیردمی انجام) شتاب( بانکیبین الکترونیکی بادالتم

  بانکیبین هايتراکنش کل تعداد، اساس این بر

  21608 از ،رشد درصد 4/26 با شتاب رکزم در شده پردازش

 

  میلیون 27307 به 1396تراکنش در سال میلیون 

  مبادالت این ارزش همچنین،. رسید 1397در سال  تراکنش

 قبل از  سال به نسبت رشد درصد 5/43 با

  ریال میلیارد هزار 45647 هزار میلیارد ریال به 31815

 افزایش یافت.

 سحاب

 بانکیبین یکیالکترون حواله سامانه از استفاده گسترش

 خدمات توسعه موارد دیگر از وجوه کارتی انتقال براي) سحاب(

 میلیون 2424 تعداد سال این در. بود 1397 سال در شتاب مرکز

با استفاده از ابزارهاي مختلف و  بانکی شبکه در وجه انتقال مورد

 1396 سال به نسبت که گرفت صورت سحاب سامانه طریق از

 ارزش همچنین،. دهدمی نشان رشد درصد 3/35 معادل

 رشد درصد 9/41 با سامانه این در گرفته صورت هايتراکنش

میلیارد ریال در سال  هزار 12764، از گذشته سال به نسبت

 .گردید بالغ 1397در سال  ریال میلیاردهزار  18113 به 1396

 در شبکه بانکی کشور یهاي الکترونیکتعداد و ارزش تراکنش

 
 تعداد(میلیون)

 رشد(درصد)
 مبلغ(هزار میلیارد ریال) 

 رشد(درصد)
1396 1397  1396 1397 

 30/6 59960 45910 0/21 28560 23603 هاکل تراکنش

 26/1- 12885 17434 8/3- 5189 5659 خودپردازها

 45/9 23495 16106 29/5 19348 14943 )1هاي فروش(پایانه

 95/9 16104 8222 7/2 316 295 هاي شعبپایانه

 80/2 7476 4149 37/0 3707 2706 )1(تلفن همراه، تلفن ثابت، کیوسک و اینترنت

 ز آمار مرکز شتاب استفاده شده است.ا -1
 

 بانکی پردازش شده در مرکز شتابهاي بینتعداد و ارزش تراکنش

 
 تعداد(میلیون)

 رشد(درصد)
 ارزش(هزار میلیارد ریال)

 رشد(درصد)
1396 1397 1396 1397 

 5/43 45647 31815 4/26 27307 21608 )1کل مبادالت شتاب(

 1/18 10307 8724 9/6 4156 3887 خودپردازها  

 9/45 23495 16106 5/29 19348 14943 هاي فروشپایانه  

 6/69 11845 6985 9/36 3802 2778 )شعبه، کیوسک و اینترنت همراه، تلفن ثابت، نفتل(سایر  

 هاي الکترونیکی در شبکه بانکی کشور منظور شده است.ارقام شتاب شامل ارقام سحاب نیز بوده و در آمار کل تراکنش -1

 



 اقتصادي کشور خالصه تحوالت 
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 ساتنا

تسویه ناخالص آنی (ساتنا) به عنوان زیرساخت  سامانه

هاي پردازش و تسویه تراکنش هاي کالن،اصلی پرداخت

ها را به صورت انفرادي و آنی انجام پرداخت بانکی و دستوربین

 8/19، تعداد مبادالت بانک به بانک 1397. در سال دهدمی

درصد  2/109سامانه مزبور ها در درصد و ارزش این نوع تراکنش

افزایش یافت. همچنین، تعداد و ارزش مبادالت مشتري به 

درصد افزایش یافت. تعداد و  4/51و  4/77مشتري به ترتیب 

 9/30 ها نیز به ترتیب باارزش تسویه نتیجه پایاپاي سیستم

 

 

 ،1397مواجه شد. طی سال  درصد افزایش 5/57کاهش و درصد 

هزار میلیارد  151767 هزار تراکنش به ارزش 19536 در مجموع

از نظر تعداد و ارزش  1396ریال پردازش شد که نسبت به سال 

. ترکیب مبادالت درصد افزایش داشت 4/66و  0/74به ترتیب 

دهنده بیشترین سهم تعدادي انانجام شده در این سامانه نش

درصد) و بیشترین سهم  2/98مبادالت مشتري به مشتري (

درصد) از  7/50ها (ارزشی مبادالت تسویه نتیجه پایاپاي سیستم

 باشد.کل مبادالت سامانه مزبور می

 پایا

به عنوان زیرساخت ) پایا( الکترونیکی پایاپاي سامانه

 دو کنار در انبوه و فراديان هايپرداخت دستور پردازشاصلی 

 الکترونیکی وجه انتقال انواع پوشش براي سحاب و ساتنا سامانه

 

 وجه انتقال براي پایا و ساتنا هايسامانه. است فعال کشور در

 به کارت وجه انتقال براي سحاب سامانه و حساب به حساب

 .گیرندمی قرار استفاده مورد کارت

 بانکی وجوه از طریق سحابتعداد و ارزش انتقال بین

 
 ون)تعداد(میلی

 رشد(درصد)
 مبلغ(هزار میلیارد ریال)

 رشد(درصد)
1396 1397 1396 1397 

 9/41 18113 12764 3/35 2424 1792 کل مبادالت سحاب

 8/19 8773 7320 7/7 1278 1187 خودپردازها  

 1/54 4365 2834 9/33 81 61 هاي شعبپایانه  

 6/90 4975 2610 5/95 1065 545 همراهکیوسک و تلفن  اینترنت،  

 (ساتنا)تعداد و ارزش مبادالت در سامانه تسویه ناخالص آنی

 
 تعداد(هزار)

 شد(درصد)ر
 مبلغ(هزار میلیارد ریال) 

 رشد(درصد)
1396 1397  1396 1397 

 2/109 38796 18544  8/19 147 123 بانک به بانک

 4/51 36097 23837  4/77 19188 10816 مشتري به مشتري

 5/57 76874 48816  -9/30 201 291 هاتسویه نتیجه پایاپاي سیستم

 4/66 151767 91197  0/74 19536 11230 جمع

 اهاي پایتعداد و ارزش تراکنش

 
 تعداد(میلیون)

 رشد(درصد)
 مبلغ(هزار میلیارد ریال) 

 رشد(درصد)
1396 1397  1396 1397 

 0/17 6853 5856  8/40 148 105 دستور پرداخت واریز مستقیم

 9/46 25635 17450  -4/45 1273 2330 شاپرك

 4/39 32489 23307  -7/41 1420 2435 جمع
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تعداد و ارزش مبادالت دستور پرداخت ، 1397در سال 

درصد رشد،  0/17و  8/40واریز مستقیم سامانه پایا به ترتیب با 

هزار میلیارد ریال بالغ  6853میلیون مبادله به ارزش  148به 

به گردید. تعداد و ارزش مبادالت شاپرك در سامانه مزبور نیز 

درصد افزایش نسبت به  9/46درصد کاهش و  4/45ترتیب با 

هزار  25635میلیون تراکنش به ارزش  1273پایان سال قبل به 

 1420 معادل 1397 سال در میلیارد ریال رسید. بر این اساس،

هزار میلیارد ریال از طریق  32489به ارزش  مبادله میلیون

به ترتیب با  1396سامانه پایا انجام شد که نسبت به پایان سال 

رو شد. علت درصد افزایش روبه 4/39درصد کاهش و  7/41

هاي مربوط به تراکنش هاي پایاراکنشاصلی کاهش تعداد ت

، اساس بخشنامه ابالغی به شبکه بانکیاست که بر شاپرك تسویه

ت سامانه پایا براي تسویه انتقاال 1396بهمن  10از تاریخ 

هاي اپرك به صورت تجمیع مبالغ تراکنشهاي کارتی شتراکنش

تسویه  . تغییر چرخهپذیردصورت می» شبا«روز قبل براي هر 

ر روز و در روزهاي هاي مشتریان به تنها یک بار ددستور پرداخت

 اعمال ،چنینو هم 15:45در ساعت  غیر تعطیل رسمی

ثر روز با تاریخ مو ساتناو  پایاممنوعیت ارسال دستور پرداخت در 

ست که در کاهش تعداد تعطیل رسمی، از جمله مواردي ا

 پایا نقش داشته است. هايتراکنش

 سیما

پس از معرفی و انتشار اوراق بهادار الکترونیکی از طریق 

، 1389سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی (تابا) در سال 

سازي زیرسامانه یکپارچه مرکزي اوراق بهادار (سیما) به پیاده

سنجی الکترونیکی شدن انتشار اوراق بهادار امکانمنظور تمام

. بر همین اساس، در سال عملیاتی گردید 1391شده و در سال 

هزار میلیارد ریال اوراق بهادار  0/173به میزان  1397

اضیان قرار الکترونیکی در این سامانه منتشر شد و در اختیار متق

هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت  5/49 گرفت که از این میزان

هزار میلیارد ریال گواهی سپرده عام  5/123ها و برخی شهرداري

 ها بود.یکی برخی بانکالکترون

 هاتحوالت بازار دارایی

 بورس اوراق بهادار

اوراق بهـادار  ، شاخص کـل بـورس1397در پایان سال 

درصد رشد همراه شد  5/85با  1396نسبت به پایان سال  تهران

هاي مـالی و صـنعت نیـز بـه واحد رسید. شاخص 178659و به 

پـس از درصـد افـزایش یافتنـد.  1/87و  2/72ترتیب به میـزان 

زمان بـا و هم 1397 خروج آمریکا از برجام در اواسط اردیبهشت

اوج گرفتن نرخ ارز، بازار سهام روند افزایشی به خود گرفت و این 

هاي نفتی هشت افیتماه ادامه یافت. اما مع هاي مهرروند تا میانه

هـا موجـب کشور خریدار نفت ایران قبل از شروع دور تازه تحریم

گردید تا قیمت نفت و نرخ ارز نزولی شود و به تبع آن روند بـازار 

ماه ادامـه یافـت.  هاي آذرسهام نیز نزولی شود. این روند تا میانه

ثبـاتی داشـت، امـا از ، نزول شاخص کل سهام روند بااز این پس

زمان با افـزایش قیمـت جهـانی کاالهـا و نفـت و ماه و هم نداسف

همچنین افزایش دوباره نرخ ارز، شاخص کل سهام روند صعودي 

درصـد افـزایش  5/13به خود گرفت و تنها در یک ماه به میـزان 

و  178659بـا ثبـت رقـم را  1397یافت تا شـاخص کـل سـال 

 .برسانددرصد به پایان  5/85بازدهی ساالنه 
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نسبت به  1397تعداد و ارزش سهام داد و ستد شده در سال 

. یافتدرصد افزایش  1/161و  8/103سال قبل به ترتیب به میزان 

هزار میلیارد  8/6828به  1397سال ارزش جاري بازار نیز در پایان 

 درصد افزایش داشت. 6/78ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل 

 هاي کاالییبورس

، در بازار فیزیکی بورس کاالي ایران 1397طی سال 

هزار میلیارد ریال  3/884میلیون تن محصول به ارزش  8/24

 

 8/6ستد شد که نسبت به سال گذشته به لحاظ حجم و داد 

 دهد.درصد افزایش نشان می 3/77به لحاظ ارزش  درصد کاهش و

 )1369=100(هاي بورس اوراق بهادار                                                                   شاخص                                                                                    

 
 درصد تغییر  سال

1395 1396 1397  1396 1397 

 5/85 7/24 178659 96290 77230 شاخص کل قیمت
 2/72 -6/9 205266 119176 131866 شاخص قیمت مالی

 1/87 2/30 161031 86082 66100 شاخص قیمت صنعت
 0/90 0/33 7668 4036 3035 ترشاخص قیمت پنجاه شرکت فعال

 5/96 1/25 133867 68124 54460 شاخص قیمت بازار اول
 2/67 1/24 345162 206487 166371 شاخص قیمت بازار دوم

 ماخذ: شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 

 نماگرهاي فعالیت بورس اوراق بهادار                                                          

 
 درصد تغییر  سال

1395 1396 1397  1396 1397 

 6/78 8/18 8/6828 2/3824 0/3220 ارزش جاري بازار(هزار میلیارد ریال)
      سهام داد و ستد شده

 8/103 -8/0 8/510 6/250 6/252 تعداد سهام داد و ستد شده(میلیارد سهم)
 1/161 2/0 4/1407 1/539 9/537 ارزش سهام داد و ستد شده(هزار میلیارد ریال)

 ماخذ: شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 

 )1معامالت فیزیکی بورس کاال(                                                          میلیارد ریال) -(هزار تن

 
 

 سهم از کل(درصد)  درصد تغییر  سال
1395 1396 1397  1396 1397  1396 1397 

         محصوالت کشاورزي

 7/8 1/11  34/6- 0/18  1938 2962 2510 حجم معامالت
 3/0 6/6  19/9- 7/17  26500 33091 28113 ارزش معامالت

            محصوالت صنعتی و معدنی
 31/3 9/32  11/3- -7/6  7771 8760 9393 حجم معامالت
 37/0 0/41  60/2 0/31  327456 204376 155963 ارزش معامالت

            هاي نفتی و پتروشیمیمحصوالت فرآورده
 60/6 4/55  2/0 7/9  15055 14761 13457 حجم معامالت
 59/5 4/51  105/3 9/38  526312 256348 184616 ارزش معامالت

            بازار فرعی
 0/3 6/0  55/3- 7/47  76 170 115 حجم معامالت
 0/4 9/0  22/5- 2/195  3394 4378 1483 ارزش معامالت

            طال
    56/4- -4/39  164 376 620 حجم معامالت(کیلوگرم)

 0/1 1/0  6/5 -9/26  647 608 832 ارزش معامالت

            کل بورس کاال
 100/0 0/100 6/8- 6/4  24840 26654 25475 حجم معامالت

 100/0 0/100 77/3 4/34  884309 498800 371007 معامالتارزش 

 ماخذ: شرکت بورس کاالي ایران
 باشد.شامل معامالت نقدي، نسیه و سلف می -1
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ـــال  ـــوالت 1397در س ـــامالت محص ، وزن و ارزش مع

میلیـون تـن و  8/7صنعتی و معدنی در بـورس کـاال بـه ترتیـب 

هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبـل بـه لحـاظ  5/327

درصد افـزایش  2/60درصد کاهش و به لحاظ ارزش  3/11حجم 

 دهد.نشان می

تـن میلیـون  9/1، در بورس کاالي ایران 1397در سال 

هزار میلیارد ریال مورد  5/26انواع محصوالت کشاورزي به ارزش 

مبادله قرار گرفت که در مقایسه با سـال گذشـته بـه ترتیـب بـه 

 درصد کاهش داشت. 9/19و  6/34میزان 

میلیون تـن  1/15، در بورس کاالي ایران 1397در سال 

 هاي نفتی و پتروشیمی مورد معامله قرار گرفت کـهانواع فرآورده

دهـد. ارزش درصد افزایش نشـان می 0/2در مقایسه با سال قبل 

باشد که در مقایسه بـا هزار میلیارد ریال می 3/526این معامالت 

ــل  ــال قب ــت. گروه 3/105س ــه اس ــزایش یافت ــد اف ــاي درص ه

ــیمیفرآورده« ــی و پتروش ــاي نفت ــنعتی و «و » ه ــوالت ص محص

ل حجـم درصـدي از کـ 3/31و  6/60به ترتیب با سهم » معدنی

درصد از حجم معامالت بورس  9/91معامالت، در مجموع حدود 

به خود اختصاص دادند. دو گروه مذکور در  1397کاال را در سال 

درصــد از ارزش معــامالت بــورس کــاال در بخــش  5/96مجمــوع 

 فیزیکی را نیز به خود اختصاص دادند.

 فرابورس

 8/105، شاخص کـل فرابـورس بـا 1397در پایان سال 

واحد رسـید.  0/2258د افزایش نسبت به پایان سال قبل به درص

درصد افزایش نسـبت بـه پایـان  9/74ارزش بازار فرابورس نیز با 

هزار میلیارد ریال رسید. در سـال مـذکور،  3/2572سال قبل به 

هـزار میلیـارد  1/1017ارزش کل معامالت در فرابورس به حدود 

درصـدي  8/70ز رشـد ریال رسید که در مقایسه با سـال قبـل، ا

 8/5برخوردار بـود. سـهم بـازار اول از ارزش معـامالت فرابـورس 

درصـد و بـازار  8/16درصـد، بـازار پایـه  4/22درصد، بـازار دوم 

 درصد بود. 9/54ابزارهاي نوین مالی 

 اوراق مشارکت

هـزار میلیـارد ریـال اوراق  5/85، میـزان 1397در سال 

ها بـا مجـوز بانـک مرکـزي مشارکت مربوط به دولت و شهرداري

 7/46هـزار میلیـارد ریـال ( 9/39منتشر شد که از مبلغ مـذکور 

تا  15الحساب اوراق مذکور بین درصد) به فروش رسید. سود علی

هزار میلیارد ریال از اوراق منتشر شده  5/43درصد بود. مبلغ  20

کـل کشـور  1397هاي قانونی قانون بودجه سال ظرفیت از محل

 بوده است.

 خالصه عملکرد فرابورس ایران

 
 درصد سال

 1397 1396 تغییر

 105/8 2258/0 0/1097 شاخص کل

 74/9 2572/3 4/1470 بازار(هزار میلیارد ریال)ارزش 

 70/8 1017/1 5/595 ارزش معامالت(هزار میلیارد ریال)

 88/8 170/2 2/90 حجم معامالت(میلیارد ورقه)

 7/149 24722 9901 تعداد دفعات معامله(هزار نوبت)

 ماخذ: شرکت فرابورس ایران

 1397فرابورس ایران در سال مقایسه ارزش و حجم معامالت در بازارهاي 

 بازار

 ارزش معامالت

(هزار میلیارد 

 ریال)

 سهم از کل

 (درصد)

 حجم معامالت

(میلیارد 

 )1سهم)(

سهم از 

 کل

 (درصد)

 11/4 19/3 5/8 59/3 اول

 40/1 68/3 22/4 228/3 دوم

 هاي شرکت

  0/1 0/0 0/5 کوچک و متوسط  

 0/0 0/0 0/0 0/4 سوم

 45/8 78/0 16/8 170/4 پایه

 2/6 4/5 54/9 558/2 ابزارهاي نوین مالی

 0/0 0/0 0/0 0/0 ابزارهاي مشتقه

 100/0 170/2 100/0 1017/1 جمع

 ماخذ: شرکت فرابورس ایران

 باشد.می» ورقه«واحد معامالت بازار ابزارهاي نوین مالی  -1
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 تامین مالی

تامین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه طی سال 

هزار میلیارد ریال رسید. طی این سال  0/1275به حدود  1397

سهم » بازار اولیه و ثانویه«تامین مالی صورت گرفته از طریق 

درصدي  3/8سهم » الینهادهاي م«درصدي و از طریق  7/91

 

افزایش سرمایه «داشت. عمده تامین مالی صورت گرفته از محل 

درصد  3/261با » هاي سهامی عام (مجوزهاي ارائه شده)شرکت

درصدي  2/49افزایش نسبت به سال گذشته و با سهم از کل 

 بوده است.

 بازار ارز و طال

 قیمت سکههاي ارز و نرخ

هاي ، بازار ارز تحت تاثیر نااطمینانی1397در اوایل سال 

اخبار منفی راجـع بـه خـروج آمریکـا از برجـام و  انتشار ناشی از

گرفته در مورد آن، با افزایش شـدید تقاضـا انتظارات منفی شکل

رو شد. با توجه به شرایط ویژه پدید آمده، هیـات وزیـران بـا هروب

اي ضـمن اعـالم التهابات بـازار ارز، طـی مصـوبههدف کاستن از 

تجـاري و تولیـدي در  ،تامین ارز بـراي تمـامی نیازهـاي قـانونی

چارچوب قـوانین و مقـررات صـادرات و واردات و مقـررات ارزي 

براي همه به طور یکسان کشور از طریق بانک مرکزي، نرخ ارز را 

 نمود.  ریال تعیین 42000اساس هر دالر معادل برمصارف ارزي 

سیاست مزبور موجب شد بانک مرکزي در مقابل حجـم 

اي از تقاضاي ارز قرار گیرد. در ادامـه، بـا توجـه بـه قابل مالحظه

 گذار بـود، بانـک مرکـزي نظـر سیاسـت انحراف نتایج از آنچه مد

ــوگیري از هــدر  ــدیریت ســمت تقاضــاي ارز و جل ــه منظــور م  ب

ــاه  ــرداد م ــور، در م ــایر ارزي کش ــتن ذخ ــته ارزي  1397رف  بس

 جدیدي را ارائه نمود که مطـابق بـا آن مقـرر شـد تخصـیص ارز 

 تنهـا بـه واردات کاالهـاي اساسـی، ضـروري، دارو  با نرخ رسمی

 و ملزومات و تجهیزات پزشـکی محـدود گـردد و ارز مـورد نیـاز 

 نفتــی و از  ربــراي ســایر کاالهــا از محــل صــادرات کاالهــاي غیــ

و نـرخ ارز در بـازار مزبـور نیـز طریق بازار ثانویه ارز تامین شـود 

 خصـوص، ایـندر اساس شرایط عرضه و تقاضا تعیـین گـردد. بر

درصـد ارز  95نفتـی مکلـف شـدند  صادرکنندگان کاالهاي غیـر

حاصل از صادرات خود را بـه نـرخ تـوافقی بـا واردکننـدگان، در 

ها و نامهضوابط اجرایی، بخش ،عالوهه بسامانه نیما عرضه نمایند. 

هاي مـرتبط، بـه فراخـور شـرایط تـدوین، تعـدیل و دستورالعمل

 رسانی گردید. اطالع

 مجموع تامین مالی در بازار سرمایه                                                      درصد) -(هزار میلیارد ریال

  1396  1397 
 درصد تغییر

 سهم از کل عملکرد  سهم از کل عملکرد  

       بازار اولیه و ثانویه

 41/2 0/1 1/2  1/0 9/0 هاي سهامی عامتاسیس شرکت    

 261/3 49/2 627/6  1/17 7/173 هاي سهامی عام(مجوزهاي ارائه شده)افزایش سرمایه شرکت    

 19/7- 40/9 521/2  0/64 8/648 انتشار انواع ابزارهاي تامین مالی    

 271/2 1/5 19/3  5/0 2/5 ها در بورس و فرابورسعرضه اولیه سهام شرکت    

 41/1 91/7 1169/3  7/81 6/828 ثانویهجمع تامین مالی بازار اولیه و 

         نهادهاي مالی

 -6/44 7/6 97/0  3/17 2/175 ها نسبت به ابتداي سالافزایش ارزش صندوق    

 17/9- 0/7 8/7  0/1 6/10 )1سایر نهادهاي مالی(    

 -1/43 8/3 105/7  3/18 8/185 جمع تامین مالی نهادهاي مالی

 7/25 100/0 1275/0  0/100 4/1014 جمع کل

 ماخذ: سازمان بورس و اوراق بهادار 
 تامین مالی سایر نهادهاي مالی شامل تاسیس و افزایش سرمایه سایر نهادهاي مالی است. -1
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مجموعه عوامل مذکور منجر به ایجاد تحـوالتی در نـرخ 

بانکی و آزاد برابري اسعار عمده در مقابل ریال در هر دو بازار بین

بانکی به طـور دالر آمریکا در بازار بین، هر 1397گردید. در سال 

ریال عرضه شد که نسبت به متوسط سال  41950متوسط با نرخ 

هر پونـد بریتانیـا،  ،درصد رشد داشت. همچنین 6/22قبل از آن، 

هـاي ین ژاپـن بـه ترتیـب بـا نرخ صدیورو، فرانک سوئیس و یک

ریـــال در بـــازار  37901و  42419، 48715، 55188متوســـط 

، 1396انکی عرضه شدند. بر این اساس در مقایسه بـا سـال ببین

یـن ژاپـن از  صـدهر پوند بریتانیا، یـورو، فرانـک سـوئیس و یک

درصدي برخوردار شـدند. در  9/22و  4/20، 9/21، 9/21افزایش 

تغییرات نرخ برابري ارزهـاي عمـده در  ضریب ،سال مورد بررسی

قرار داشت که  25/2 -01/3بانکی در مقابل ریال در بازه بازار بین

کمترین نوسان مربـوط بـه فرانـک سـوئیس و بیشـترین نوسـان 

 مربوط به پوند بریتانیا بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 6/155، در بازار آزاد هـر دالر آمریکـا بـا 1397در سال 

، بـه طـور متوسـط بـا نـرخ 1396سـال درصد افزایش نسبت به 

ریال مبادله شد. هر پوند بریتانیا، یورو، فرانک سوئیس  103378

، 135039هـاي متوسـط ین ژاپن نیز به ترتیب بـا نرخ صدو یک

 ریـــال معاملـــه شـــدند کـــه در  94866و  103076، 120275

 2/155و  7/141، 2/150 ،0/148حـدود  1396مقایسه با سـال 

  1397درصــد افــزایش را در ایــن بــازار تجربــه کردنــد. در ســال 

 برابـري ارزهـاي عمـده  ، نوسـانات نـرخ1396در مقایسه با سال 

ــل ــاثیر عوام ــازار آزاد، تحــت ت ــال در ب ــل ری ــادین و در مقاب   بنی

کاهش صادرات نفـت و  یژهوه کننده نرخ ارز، ببنیادین تعیین غیر

انتظارات منفـی نسـبت بـه شـرایط بخـش خـارجی  گیريشکل

المللی و افزایش تقاضاي ارز بـه اقتصاد و نقل و انتقاالت مالی بین

منظور پوشش ریسک نوسانات آن در آینده، افزایش یافت. در این 

و  88/26ین ژاپن با ضـریب تغییـرات  صدسال در بازار آزاد، یک

به ترتیب از کمتـرین و بیشـترین  58/30یب تغییرات دالر با ضر

 نوسان برخوردار بودند.

 بانکینرخ ارزهاي عمده در بازار بین                                                                 (ریال)

 درصد تغییر  1397  1396  1395 

 ضریب تغییرات متوسط ساالنه ضریب تغییرات متوسط ساالنه ضریب تغییرات متوسط ساالنه متوسط ساالنه

 6/22 67/2 41950 25/5 34214 54/2 31389 دالر
 9/21 78/2 48715 13/9 39949 29/1 34485 یورو

 9/21 01/3 55188 48/8 45277 09/4 41180 پوند بریتانیا
 9/22 34/2 37901 27/6 30846 33/4 29018 صد ین ژاپنیک

 4/20 25/2 42419 51/6 35231 53/1 31802 فرانک سوئیس
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قیمت تمام قطعات سکه طال در مقایسه  ،1397در سال 

 4/160افزایش یافت. در این میـان ربـع سـکه بـا  1396با سال 

درصـد بـه ترتیـب  0/168درصد و سـکه تمـام طـرح جدیـد بـا 

کمترین و بیشترین افزایش را به خود اختصـاص دادنـد. افـزایش 

تحـت تـاثیر  قیمت قطعات سکه در سـال مـورد بررسـی، عمـدتاً

در  ابري دالر در مقابل ریال در بازار آزاد بوده است.افزایش نرخ بر

هـزار  33709هر سکه تمام بهار آزادي به طور متوسط  این سال

هـزار  35542ریال و هر سکه تمام طرح جدید به طـور متوسـط 

 ریال معامله شدند.

 بانکیبین بازار در ارزي مبادالت

اسعار میلیون دالر ارز شامل  38927، معادل 1397در سال 

جنوبی و  یورو، درهم امارات متحده عربی، یوان چین، وون کره

بانکی معامله شد که نسبت به سال قبل از سایر ارزها در بازار بین

درصد کاهش داشت. در این سال یورو بیشترین سهم از  5/9آن 

 بانکی را به خود اختصاص داد. سهم این ارز مبادالت بازار بین

  9/45به  1396فزایش نسبت به سال واحد درصد ا 4/2با 

 درصد رسید.

 ها روند قیمت

روج از برجام و خ مبنی بربه دنبال اعالم دولت آمریکا 

هاي سال هاي اقتصادي، از میانهتحریممتعاقب آن بازگشت 

بینی عامالن اقتصادي از ، انتظارات تورمی (به دنبال پیش1396

زمان تقویت شد و همارجی اقتصاد کشور) عدم پایداري بخش خ

روند افزایشی  1397با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم ماهانه در سال 

گیري ها و شکلبه خود گرفت. همچنین، شوك بازگشت تحریم

که حجم باالي نقدینگی  انتظارات تورمی در شرایطی رخ داد

بازي ارز و بروز موجود بستر مستعدي را براي معامالت سفته

هاي محدودیت به عالوهرز فراهم آورده بود. هاي انوسانات نرخ

اي ناشی از موجود در زمینه واردات مواد اولیه و کاالهاي واسطه

هاي اقتصادي، از طریق کاهش عرضه کاالها، عالوه بر تحریم

با توجه به اثرپذیري این کاالها شد.  منجر به افزایش قیمت ،رکود

بستري از انباشت در  ها از نوسانات نرخ ارزشدید سطح قیمت

نرخ هاي سمت عرضه اقتصاد، حجم باالي نقدینگی و محدودیت

روند صعودي به  1397کننده در سال شاخص بهاي مصرفتورم 

رقمی خارج پس از دو سال متمادي از کانال تکخود گرفت و 

 درصد رسید. 2/31شد و در پایان سال به 

 )1395=100(        هاي قیمتشاخص نرخ تورم ساالنه      (درصد)          

 

 سال

1395 1396 1397 

 2/31 6/9 0/9 کاالها و خدمات مصرفی

 2/42 0/10 9/4 تولیدکننده

 9/137 3/18 -6/2 کاالهاي صادراتی

 نرخ ارزهاي عمده در بازار آزاد                                                                 (ریال)

 درصد تغییر  )1(1397  1396  1395 

 متوسط ساالنه  ضریب تغییرات متوسط ساالنه  ضریب تغییرات متوسط ساالنه  ضریب تغییرات ساالنهمتوسط 

 6/155 58/30 103378 92/7 40453 80/4 36440 دالر
 2/150 44/29 120275 74/11 48080 10/3 40390 یورو

 0/148 98/27 135039 82/12 54458 51/3 48019 پوند بریتانیا
 2/155 88/26 94866 52/9 37167 86/3 34030 ین ژاپنصد یک

 7/141 14/29 103076 48/10 42642 75/3 37234 فرانک سوئیس

 هاي تعیین شده توسط دولت ممنوع اعالم اي در بازار آزاد ارز خارج از چارچوبمصوبه هیات وزیران انجام هرگونه معامله بنا بر، 1397مرداد  15فروردین تا  22طی دوره  -1
 تقاطع از آمار مستخرج از شبکه اساس نرخ برابري درهم مقابل ریال و درهم مقابل دالر آمریکا در بازار آزاد و به صورت مر مقابل ریال در بازار آزاد، برلذا نرخ برابري دال ؛شده بود     
 صدین ژاپن و فرانک سوئیس مقابل ریال در بازار آزاد نیز از همین شبکه نرخ برابري یورو، پوند، یک رسانی طال، سکه و ارز محاسبه شده است. همچنین طی همین دوره،اطالع     
 استخراج شده است.     
 

 متوسط قیمت قطعات مختلف سکه طال(هزار ریال)           

درصد  سال 

 1397 1396 1395 تغییر

 4/160 10269 3944 3035 ربع سکه

 7/162 17849 6795 5735 سکهنیم

 5/160 33709 12940 11021 سکه تمام بهار آزادي

 0/168 35542 13263 11105 سکه تمام طرح جدید
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سو با تحوالت شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی، هم

صعودي و پرنوسانی  روند نرخ تورم شاخص بهاي تولیدکننده نیز

کننده، تجربه کرد. نظیر شاخص مصرف 1397را در سال 

تحوالت شاخص تولیدکننده نیز به تبعیت از تحوالت نرخ ارز در 

این نرخ رشد بازار آزاد، تحت تاثیر اقالم کاالیی بوده است. 

هاي پایین، در پایان سال تورم تجربهپس از دو سال شاخص نیز 

 فزایش یافت.ادرصد  2/42به  1397

نرخ تورم شاخص بهاي کاالهاي صادراتی از اوایل سال 

  قیمت صادراتی افزایش نرخ ارز وو متاثر از افزایش  1395

و  1396سال  تاروند افزایشی به خود گرفت. این روند  کاالها

شد نرخ تورم شاخص بهاي  موجبنیز ادامه یافت و  1397

درصد و در پایان  3/18به  1396کاالهاي صادراتی در پایان سال 

درصد  9/137ارز به  افزایش نرخعمدتاً تحت تاثیر  1397سال 

 .افزایش یابد

 شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی 

بررسی تحوالت شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی 

دهنده نشان »خدمت«و  »کاال«هاي اختصاصی به تفکیک گروه

کاال با برخورداري از  گروه اختصاصی آن است که شاخص بهاي

نسبت به سال گذشته  1397درصد در سال  3/46رشدي معادل 

درصد  6/72معادل  سهمی درصد، 5/48و ضریب اهمیت نسبی 

از افزایش شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی را به خود 

خدمت با گروه اختصاصی ي اختصاص داد. همچنین، شاخص بها

درصد نسبت به سال گذشته و  8/16برخورداري از رشدي معادل 

درصد از افزایش  4/27درصد، معادل  5/51ضریب اهمیت نسبی 

 شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی را به خود اختصاص داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، چهار گروه 1397هاي اصلی در سال در میان گروه

گاز و سایر  ،مسکن، آب، برق«، »هاآشامیدنیها و خوراکی«

اثاث، لوازم و خدمات مورد «و » حمل و نقل«، »هاسوخت

 3/58و  4/44، 3/13، 2/46به ترتیب با تورم » استفاده در خانه

واحد درصد (در  4/2و  8/3، 8/4، 5/12ي سهمی معادل درصد

این سال را به  درصدي 2/31واحد درصد) از تورم  5/23مجموع 

 ند.خود اختصاص داد

نشان هاي این چهار گروه بررسی تحوالت زیرگروه

افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، میوه  دهد کهمی

، تحوالت قیمت »هاها و آشامیدنیخوراکی«و سبزي در گروه 
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)درصد(تورم ساالنه گروه های اختصاصی نرخ 
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، »هاگاز و سایر سوخت ،مسکن، آب، برق«اجاره مسکن در گروه 

خانگی در گروه  و وسایل» لحمل و نق«در گروه  اتومبیل سواري

تورم  اصلیدلیل » اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه«

 .است ها بودهاین گروه

 ها تورم در استان

با  داحمگیلویه و بویرکههاي کشور، استان در بین استان

ترین نرخ درصد پایین 0/27درصد باالترین و استان البرز با  2/42

 داشتند. 1397تورم را در سال 

        . داشتندهاي کشور را در میان سایر استان 1395ها بیشترین ضریب اهمیت در سال پایه این استان -1 
 شاخص بهاي تولیدکننده

روند صعودي تورم ماهانه شاخص بهاي تولیدکننده از 

درصد  5/11ماه به رقم  و در مهرشد آغاز  1397ماه  اردیبهشت

 سو با تحوالت نرخ ارز، شاخص بهاي تولیدکننده در هم .رسید

ماه  ماه و بهمن در دي دوبارهدرصد کاهش یافت؛ اما  5/4ماه  آذر

درصد افزایش یافت. در اسفند ماه نیز روند  5/3و  7/0به ترتیب 

 6/4تورم ماهانه  ،کنندهبهاي تولید صعودي تداوم یافت و شاخص

به کرد. رشد نقطه به نقطه شاخص بهاي درصدي را تجر

 1397درصد و نرخ تورم سال  3/62ماه به  تولیدکننده در اسفند

 درصد افزایش یافت. 2/42ماهه) نیز به  12(متوسط 

 7/53با تورم  »)ساخت (صنعت«، گروه 1397در سال 

ي درصد 2/42واحد درصد از تورم  5/25سهمی معادل  يدرصد

. نرخ رشد این شاخص در سال اختصاص داداین سال را به خود 

و  ییایمیمواد ش دیتول«درصد بود. دو زیرگروه  7/10قبل 

پیشران تحوالت این » هتولید فلزات پای«و » ییایمیش يهافرآورده

و  يجنگلدار ،يکشاورز«ند. در رده بعدي، گروه گروه بود

واحد درصد  4/7سهمی معادل  درصدي 6/39با تورم » يریگیماه

 0/11. نرخ رشد این شاخص در سال قبل داشتدر تورم این سال 

 1/40نیز با تورم » يحمل و نقل و انباردار«درصد بود. گروه 

را  1397از تورم تولیدکننده سال  درصد واحد 6/6، يدرصد

 درصد بود. 5/6دهد. نرخ رشد این شاخص در سال قبل توضیح می

با نرخ رشدي معادل  )1(شاخص گروه اختصاصی خدمات

درصد از افزایش شاخص کل را  9/21درصد، سهمی معادل  4/27

 4/8به خود اختصاص داد. نرخ رشد این شاخص در سال قبل 

 درصد بود. 

 شاخص بهاي کاالهاي صادراتی 

 1397متوسط شاخص بهاي کاالهاي صادراتی در سال 

نسبت به سال قبل از آن تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و افزایش 

___________________________________ 
 ، »حمل و نقل و انبارداري«هاي اصلی گروه اختصاصی خدمات شامل گروه -1

 بهداشت و «، »آموزش«، »هتل و رستوران«، »اطالعات و ارتباطات«      
 هاي خدمات عمومی، اجتماعی و سایر فعالیت«و » مددکاري اجتماعی      
 باشد.می 3/34با مجموع ضریب اهمیت » شخصی      

 )1395=100()                1هاي منتخب(متوسط ساالنه شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در مناطق شهري استان                      

 
 اهمیت نسبی در سال پایه

 شاخص
 

 درصد تغییر(نرخ تورم)

 1396 1397 1396 1397 

 6/28 1/10 6/141 1/110 6/32 تهران

 1/32 2/9 3/144 2/109 9/7 اصفهان

 4/31 9/8 2/143 9/108 7/5 خراسان رضوي

 9/27 7/8 0/139 7/108 1/5 فارس

 4/33 0/10 7/146 0/110 1/5 خوزستان

 2/31 6/9 8/143 6/109 0/100 متوسط کل کشور
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درصد افزایش داشت. این شاخص  9/137قیمت صادراتی کاالها 

درصد افزایش  3/18 از آن نسبت به سال قبل 1396در سال 

، دهنده این شاخصهاي اصلی تشکیلیافته بود. در بین گروه

 فلزات معمولی «و » چرم و محصوالت چرمی ،پوست«هاي گروه

 4/168به ترتیب از باالترین نرخ رشد به میزان » و مصنوعات آنها

هاي مذکور شاخص بهاي گروه درصد برخوردار بودند. 6/163و 

درصد افزایش  9/30و  0/20به ترتیب به میزان  1396در سال 

 ،چوب ریخم«و » انواع کفش«هاي یافته بود. شاخص بهاي گروه

و  3/77ترین نرخ رشد به میزان به ترتیب از کم» کاغذ و مقوا

درصد برخوردار بودند. گروه اختصاصی محصوالت  1/79

درصد  2/143نرخ ارز، پتروشیمی عمدتاً تحت تاثیر افزایش 

درصد  9/20به میزان  1396گروه مذکور در سال  افزایش داشت.

 .یافته بودافزایش 

 یل هزینه و رفاه خانوارتحل

اساس نتایج بررسی بودجه خانوار در منـاطق شـهري، بر

ـــالص ـــه ناخ ـــط هزین ـــه  )1(متوس ـــهري ب ـــانوار ش ـــک خ  ی

درصد رشد نسـبت بـه  9/23با  1397در سال جاري هاي قیمت

میلیـون  5/43میلیـون ریـال (ماهانـه  9/521سال قبل از آن به 

اکثـر ریال) رسید. بـا توجـه بـه افـزایش شـدید شـاخص بهـاي 

، هزینه واقعـی 1397هاي کاالها و خدمات مصرفی در سال گروه

) در مقایسه با سال قبل از 1395سال هاي ثابت خانوار (به قیمت

 درصد کاهش یافت. 4/4آن معادل 

خـانوار شـهري بـه سـاالنه یـک  بررسی متوسط هزینـه

 1397سال هاي جاري در اي و به قیمتهاي هزینهتفکیک گروه

___________________________________ 
 منظور مصرف اعضا  شده بههزینه عبارت از ارزش پولی کاال یا خدمت تهیه  -1

 تواند از طریق شده میباشد. کاال یا خدمت تهیه یا هدیه به دیگران می     
 مجانی خرید، تولید خانگی، در برابر انجام خدمت، از محل کسب و      
  صورت بهها) در اختیار خانوار قرار گیرد که پرداخت انتقالی از سازمان(      
 شود. همچنین، هزینه ناخالص پولی برآورد شده و جزء هزینه منظور می     
 از همان  دوم دستکسر فروش  نظر بدون موردعبارت از ارزش تهیه کاالي      
 کاال است.     

» هاها و آشامیدنیخوراکی«، »دخانیات«هاي دهد گروهنشان می

، 9/67به ترتیـب بـا  »هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت«و 

درصد رشد در مقایسه با سال قبل از آن، بیشترین  0/31و  1/33

 اند.اي به ثبت رساندههاي هزینهمیزان رشد را در بین گروه

 »هاها و آشـامیدنیخوراکی«، سهم گروه 1397در سال 

درصدي سـال  5/23درصد رسید که در مقایسه با سهم  3/25به 

یافته خـانوار بـه افزایش بودجه اختصاص دهندهقبل از آن، نشان

اي است. میزان هزینـه جـاري خـانوار در این گروه از اقالم هزینه

درصد رشد داشـت کـه بـا  1/33معادل  1397این گروه در سال 

، مصـرف مذکوردرصدي شاخص قیمت گروه  2/46توجه به رشد 

 درصد کاهش یافت. 0/9واقعی خانوار در این گروه 

 1397در سال  »ونقلحمل«جاري گروه  ناخالصهزینه 

ــه ســال قبــل از آن  ــزایش یافــت. عــدم  8/5نســبت ب  درصــد اف

هـاي گروه افـزایش اکثـرافزایش هزینه ایـن گـروه متناسـب بـا 

واحـد  6/1بـا  »ونقـلحمل«سـهم گـروه اي موجب شد تا هزینه

 1397درصد در سال  0/9به  1396کاهش نسبت به سال درصد 

برسد. هزینه ناخالص واقعی این گروه نیز در سال مـورد بررسـی 

درصد کاهش یافت که در مقایسه  7/26نسبت به سال قبل از آن 

اي را ، کـاهش قابـل مالحظـه1396درصدي سال  1/0با افزایش 

 دهد.نشان می

 بـرق، گـاز و آب،مسـکن، «رشد هزینه خانوار در گـروه 

 معـادل  1397هـاي جـاري در سـال بـه قیمت »هاوختس سایر

سهم این گـروه از کـل هزینـه  ،درصد بود. بر همین اساس 0/31

 درصـد رسـید کـه  5/37ناخالص جاري خانوار در ایـن سـال بـه 

 واحـد درصـد افـزایش  0/2بـه میـزان  1396در مقایسه با سال 

  یافته است. با توجه به رشد نسـبتاً پـایین شـاخص قیمـت گـروه

، هزینـه واقعـی 1397ها در سـال در مقایسه با سایر گروه مذکور
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 دهـد درصـد افـزایش نشـان می 6/15خانوار در این گروه معادل 

 بسـزایی  ریثاتـهاي خـانوار، که به دلیل سهم باالي آن در هزینـه

ــه ــاهش هزین ــدیل ک ــال در تع ــانوار در س ــی خ   1397هاي واقع

 داشته است.

عالی کار کارگران مصوب شورايحداقل دستمزد مقایسه 

ال) بـا متوسـط هزینـه هـزار ریـ 11113(ماهانه  1397در سال 

در ایـن سـال (ماهانـه  »هاها و آشـامیدنیخوراکی«ماهانه گروه 

این موضوع اسـت کـه چنانچـه  دهندهنشانهزار ریال)،  10996

ونه خانوار داراي حداقل دستمزد بخواهد مصرفی معادل خانوار نم

 »هاهـا و آشـامیدنیخوراکی«توسط جامعـه در گـروه شهري و م

درصـد از درآمـد خـود را صـرف  0/99حـدود  بایدداشته باشد، 

هاي خوراکی و آشامیدنی نماید. مقایسه این نسـبت هزینه نیمات

نامناسب شـدن  دهندهنشاندرصد)،  8/88(معادل  1396با سال 

ه اسـت. افـزایش بیشـتر هزینـه گـرو 1397در سال  این شاخص

افـزایش حـداقل دسـتمزد اسـمی، در افـزایش  نسبت بـه مذکور

 بوده است. ثروم مزبورنسبت 

ــهري  ــاي ش ــاري خانواره ــالص ج ــه ناخ ــی هزین  بررس

هـاي دهـد کـه سـهم گروهنه نشـان میهاي هزیبه تفکیک گروه

ــوخت« ــایر س ــاز و س ــرق، گ ــکن، آب، ب ــا خوراکی«، »هامس  ه

ــامیدنی ــات«و » هاو آش ــال  »دخانی ــا  1397در س  در مقایســه ب

 هـا کـاهش سال قبـل از آن افـزایش داشـته و سـهم سـایر گروه

 یافته است.

، »هاهـا و آشـامیدنیخوراکی«هـاي سـهم گروه مجموع

از  »پوشاك و کفش«و » هاآب، برق، گاز و سایر سوخت مسکن،«

 3/66بـه  1397کل هزینه ناخالص جاري خانوار شهري در سال 

 1396در سـال  مـذکورهاي که سهم گروهحالی ، دردرصد رسید

آن  دهندهمزبور نشـاندرصد بوده است. تغییر سهم  2/63معادل 

است که خـانوار در سـال مـورد گـزارش، مخـارج ضـروري را بـا 

کـرده و الگـوي  نیماتـاختصاص سهم بیشتري از بودجـه خـود 

 مصرفی خانوار در حال تغییر است.

 24/3درصد کاهش به  2/1بعد خانوار با  ،1397در سال 

درصدي هزینه واقعـی  4/4نفر رسید. بنابراین، با توجه به کاهش 

، هزینه واقعی سرانه در ایـن سـال معـادل 1397خانوار در سال 

 درصد کاهش یافت. 2/3

ــرآورد ــاخص ب ــال ش ــد در س ــع درآم  1397هاي توزی

اطق نامناسب شـدن وضـعیت توزیـع درآمـد در منـ دهندهنشان

درصـد  5/4ضـریب جینـی بـا  کـهيطوربهشهري کشور اسـت؛ 

در سـال  4190/0 به رقم 1396در سال  4008/0افزایش از رقم 

. در این سال سهم دو دهک آخر از کل درآمد خانوار رسید 1397

رصـدي سـال د 4/47درصد رسید که در مقایسه با رقم  2/49به 

باشـد. صـدي میواحـد در 8/1افـزایش  دهندهقبل از آن، نشـان

درصـد  40درصد خانوارهاي با درآمد پـایین و  40مقایسه سهم 

 ،1397دهـد کـه در سـال خانوارهاي با درآمد متوسط نشان می

خانوارهاي با درآمد متوسط با کاهش سهم بیشتري در مقایسه با 

اند. نسبت هزینه دهک آخر رو بودهخانوارهاي پایین درآمدي روبه

 0/14برابر رسید که در مقایسه بـا نسـبت  9/15به دهک اول به 

بـدتر شـدن وضـعیت توزیـع  دهندهابري سال قبل از آن، نشانبر

 درآمد در سال مذکور است.

هـا متـاثر از افـزایش افزایش شدید سطح عمومی قیمت

نرخ ارز منجر به کـاهش هزینـه ناخـالص واقعـی خـانوار و ارزش 

سـال قبـل از آن در مقایسه بـا  1397واقعی دستمزدها در سال 

 ثرومهاي توزیع درآمد که به نوبه خود در بدتر شدن شاخص شد

 بوده است.
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 )1(حداقل دستمزد ماهانه کارگران، شاخص ضریب حقوق کارمندان و شاخص خدمات ساختمانی

 

  سال

1395 1396 1397 

6/8121 حداقل مزد اسمی(هزار ریال)  

)0/14(  

3/9299  

)5/14(  

7/11112  

)5/19(  

6/8121 حداقل مزد واقعی(هزار ریال)  

)5/4(  

8/8484  

)5/4(  

9/7727  

)9/8-(  

0/100 )1395=100شاخص خدمات ساختمانی(  

)2/9(  

8/107  

)8/7(  

7/131  

)2/22(  

 1541 ضریب حقوق کارکنان(بدون واحد)

)0/12(  

1695 

)0/10(  

1797 

)0/6(  

0/100 )1395=100بهاي کاالها و خدمات مصرفی(متوسط شاخص   

)0/9(  

6/109  

)6/9(  

8/143  

)2/31(  

 ماخذ: مصوبات هیات وزیران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 است.از آن نسبت به سال قبل  ارقام هر سال ارقام داخل پرانتز درصد تغییر -1
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 آماري لجداو فهرست
 

 

 ناخالص داخلیهزینه  و تولید

 50 هاي جاري)اقتصادي(به قیمت هايفعالیتدرآمد و تولید ناخالص ملی برحسب  -1

 51 ) 1390 هاي ثابتاقتصادي(به قیمت هايفعالیتدرآمد و تولید ناخالص ملی برحسب  -2

 52 هاي جاري)هزینه ناخالص ملی(به قیمت -3

 53 )1390 ثابت هايقیمتص ملی(به هزینه ناخال -4

 انرژي

 54 هاي اولیه جهانمصرف انرژي -5

 55 ذخایر اثبات شده نفت خام جهان -6

 56 تولید نفت جهان -7

 57 جهان مصرف نفت -8

 58 کشورهاي عضو اوپک خامتولید نفت  -9

 59 خام نفت (Spot) ايمحمولههاي تکمتوسط قیمت -10

 59 صادرات نفت ایران -11

 60 نفتیهاي مصرف داخلی فرآورده -12

 60 گاز طبیعی  مصرف -13

 60 صادرات و واردات گاز طبیعی -14

 61  تولید برق -15

 61 برق مصرف -16

 61 صادرات و واردات برق -17

 کشاورزي

 62 اسالمی عقودنوع  برحسب کشاورزيبانک  اعطایی تسهیالت -18

 62 و باغی عمده زراعی محصوالت شتر کزیبرآورد تولید و سطح  -19

 63 و باغی زراعیمحصوالت عمده  در واحد سطح عملکرد -20

 63 کشاورزيتضمینی محصوالت  خرید قیمت -21

 63 تولید محصوالت دامی -22

 معدن و صنعت

 64 معدنصنعت و  بخش به تسهیالت پرداختی -23

 64 عملکرد صنایع پتروشیمی -24

 مسکن و ساختمان

 64 تی به بخش ساختمان و مسکنپرداختسهیالت  -25

 65 د مناطق شهريجدی هايساختمانگذاري بخش خصوصی در سرمایه -26

 65 مناطق شهري  هايتوسط شهرداري شدههاي ساختمانی صادر پروانه -27

 66 خصوصی در مناطق شهري بخشهاي شروع شده توسط ساختمان -28

 67 ناطق شهري بخش خصوصی در م توسطهاي تکمیل شده ساختمان -29

 68 هاي ساختمانیشاخص -30



 
٤٩ 

 زاییهاي اشتغالجمعیت و سیاست

 68 مناطق شهري و روستایی برحسبتوزیع جمعیت کل کشور  -31

 69 واقعی ماهانه واسمی  مزدمیزان حداقل  -32

 69 ایرانکیفیت آموزش در  هايصشاخ -33

 69 آموزان مدارس کشوردانش -34

 70 کادر آموزشی وها مدارس، کالستعداد  -35

 70 در مناطق شهري و روستاییمقاطع مختلف تحصیلی آموزان شنترکیب دا -36

 70 برحسب جنس تحصیلیآموزان مقاطع مختلف دانش -37

 71 در مقاطع مختلف تحصیلی دولتی غیرآموزان مدارس دانش -38

 71 عالیآموزش  موسساتها و دانشجویان دانشگاه -39

 71  اسالمیانشگاه آزاد دانشجویان د -40

 وضع مالی دولت و بودجه

 72 وضع مالی دولت -41

 73 دولت درآمدهاي مالیاتی -42

 74 سایر درآمدهاي دولت -43

 75 هاي مالیواگذاري و تملک دارایی -44

 بخش خارجی اقتصاد

 76 وزن صادرات گمرکی -45

 77 ارزش صادرات گمرکی -46

 78 المللی کاالبندي بینهوزن واردات گمرکی براساس طبق -47

 79 المللی کاالبندي بینارزش واردات گمرکی براساس طبقه -48

 80 هاموازنه پرداخت -49

 و اعتبار پول

 82 بانکی سیستمهاي ها و بدهیخالصه دارایی -50

 83 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانهاي ها و بدهیخالصه دارایی -51

 84 ها و موسسات اعتباري غیر بانکیبانکهاي هیها و بدخالصه دارایی -52

 85 بانکی و موسسات اعتباري غیر هابانکدولتی به  بدهی بخش غیر -53

 86 نقدینگی -54

 هاتحوالت بازار دارایی

 87 فعالیت بورس اوراق بهادار -55

 88 1397سال در وضعیت انتشار اوراق مشارکت  -56

 هاقیمت روند

 89 بهاي کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهري شاخصهاي وهمتوسط ساالنه گر -57

 90 بهاي تولیدکننده شاخصهاي متوسط ساالنه گروه -58

 91 هاي شاخص بهاي کاالهاي صادراتی ایرانمتوسط ساالنه گروه -59

 تحلیل هزینه و رفاه خانوار

 92 هاي هزینههري برحسب گروهدر مناطق شهاي جاري به قیمتمتوسط هزینه ناخالص ساالنه خانوار  -60

 92 )1395=100(هاي هزینهناخالص ساالنه خانوار در مناطق شهري برحسب گروه واقعیمتوسط هزینه  -61
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 هاي اقتصاديدرآمد و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیت
 میلیارد ریال) (هزار                                                                                                      هاي جاري)قیمت(به                                                                                                                        1جدول شماره 

  سهم(درصد) درصد تغییر سال 

 1393 1394 1395 1396 1397  1396 1397  1396 1397  

 10/2 8/9 30/6 8/14 1901 1455 1267 1197 1127 گروه کشاورزي

 13/0 5/13 21/2 1/28 2428 2004 1564 1041 1535 گروه نفت

 23/9 6/22 32/8 7/15 4441 3343 2889 2723 3029 گروه صنایع و معادن

 0/9 7/0 57/3 7/19 163 104 87 81 98 معدن

 13/9 4/12 40/5 4/17 2581 1837 1564 1412 1584 صنعت

 3/6 3/4 5/6 4/11 678 642 576 532 496 و گاز برق، آب

 5/5 1/5 34/0 0/15 1019 761 662 697 851 ساختمان

 55/0 2/56 22/9 6/14 10235 8325 7265 6381 5748 گروه خدمات

 13/7 1/13 31/7 9/14 2559 1943 1690 1500 1492 بازرگانی، رستوران و هتلداري

 10/8 3/10 32/2 6/13 2009 1519 1338 1222 1128 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

 3/2 3/3 24/8 7/21 602 482 396 320 273 خدمات موسسات مالی و پولی

 13/0 1/14 16/5 9/12 2428 2084 1845 1647 1450 اي و تخصصیخدمات مستغالت و خدمات حرفه

 10/8 8/11 14/8 0/18 2012 1752 1485 1249 1022 خدمات عمومی 

 3/4 7/3 14/8 8/6 625 545 510 443 383 شخصی و خانگیخدمات اجتماعی، 

          شود:کسر می

 2/1 2/2 20/7 0/22 386 320 262 212 178 کارمزد احتسابی

 0/100 0/100 25/7 4/16 18619 14807 12723 11129 11260 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

 87/0 5/86 26/5 7/14 16190 12803 11159 10088 9725 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه(بدون نفت)

     105 29 40 29 34 تولید از خارج خالص درآمد عوامل

     510 509 428 285 257 مستقیم هاي غیرخالص مالیات

   3/25 3/16 19234 15346 13191 11443 11552 تولید (درآمد) ناخالص ملی به قیمت بازار

          شود:کسر می

   5/56 9/5 3941 2518 2378 2195 2120 هاي ثابتاستهالك سرمایه

     510 509 428 285 257 مستقیم هاي غیرخالص مالیات

   0/20 6/18 14783 12317 10385 8963 9175 درآمد ملی
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 هاي اقتصاديدرآمد و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیت 
 ارد ریال)میلی(هزار                                                                                                 )1390ثابت هاي (به قیمت                                                                                                                   2جدول شماره 

 درصد تغییر سال 
 1393 1394 1395 1396 1397  1396 1397  

 0/9- 2/3 452 456 442 424 405 گروه کشاورزي

 18/1- 9/0 1260 1539 1524 943 880 گروه نفت 

 4/3- 1/5 1588 1660 1580 1546 1646 گروه صنایع و معادن

 1/0 9/2 53 53 51 50 56 معدن

 8/0- 3/5 757 823 781 731 766 صنعت

 2/2 5/7 488 477 444 416 402 و گاز برق، آب

 5/5- 2/1 290 307 303 349 421 ساختمان

 0/6- 4/4 3442 3462 3316 3202 3277 گروه خدمات

 7/1- 7/4 708 762 728 685 729 بازرگانی، رستوران و هتلداري

 2/6 1/7 706 688 643 603 642 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

 1/5 3/3 260 256 248 244 241 خدمات موسسات مالی و پولی

 2/9 2/4 1014 985 946 929 922 اي و تخصصیخدمات مستغالت و خدمات حرفه

 2/0- 4/4 582 594 569 558 551 خدمات عمومی 

 2/8- -8/3 172 177 184 183 192 خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی

        شود:کسر می

 0/8 5/2 177 176 172 169 165 کارمزد احتسابی

 5/4- 7/3 6565 6941 6691 5947 6043 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

 1/8- 6/4 5305 5402 5167 5003 5163 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه(بدون نفت)

   5 4 7 5 7 خالص درآمد عوامل تولید از خارج

   179 235 225 152 138 مستقیم هاي غیرخالص مالیات

   -1373 -1378 -1316 -843 -499 نتیجه رابطه مبادله بازرگانی 

 -4/7 5/3 5375 5802 5607 5262 5688 تولید (درآمد) ناخالص ملی به قیمت بازار

        شود:کسر می

 7/1 7/2 1013 995 969 943 918 هاي ثابتاستهالك سرمایه

   179 235 225 152 138 غیر مستقیمهاي خالص مالیات

 -5/8 6/3 4184 4572 4413 4167 4632 درآمد ملی
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 هزینه ناخالص ملی
 (هزار میلیارد ریال)                                                                                                              )جاريهاي (به قیمت                                                                                                                       3جدول شماره 

  سهم(درصد)  درصد تغییر سال 

 1393 1394 1395 1396 1397  1396 1397  1396 1397  

 5/48 6/47  2/27 3/12 9281 7294 6495 5741 5334 هاي مصرفی خصوصیهزینه

 2/12 4/13  9/13 4/17 2343 2057 1752 1449 1184 هاي مصرفی دولتیهزینه

 8/20 7/19  5/31 5/13 3976 3023 2664 2594 3000 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 

 0/8 4/7 8/33 2/11 1523 1139 1024 938 1065 آالتماشین

 0/7 5/6 8/33 7/10 1334 997 901 817 942 بخش خصوصی

 0/1 9/0 1/33 5/15 189 142 123 121 123 بخش دولتی

 8/12 3/12 2/30 9/14 2452 1884 1640 1656 1936 ساختمان

 0/8 9/6 8/45 9/14 1543 1058 921 1083 1312 بخش خصوصی

 8/4 4/5 2/10 9/14 910 826 719 573 624 بخش دولتی

 0/17 1/18    3259 2773 2031 1577 1806 )1تغییر در موجودي انبار(

 4/1 1/1    269 169 210 54 193 ها و خدماتخالص صادرات کاال

 2/33 9/24 4/66 7/29 6356 3820 2946 2254 2665 ها و خدماتصادرات کاال

 8/31 8/23 7/66 4/33 6087 3651 2737 2200 2472 ها و خدماتواردات کاال

 0/100 0/100  9/24 5/16 19128 15317 13151 11414 11517 هزینه ناخالص داخلی

      105 29 40 29 34 خالص درآمد عوامل تولید از خارج

    3/25 3/16 19234 15346 13191 11443 11552 هزینه (تولید) ناخالص ملی به قیمت بازار

           شود:کسر می

    5/56 9/5 3941 2518 2378 2195 2120 هاي ثابتاستهالك سرمایه

      510 509 428 285 257 هاي غیر مستقیمخالص مالیات

    0/20 6/18 14783 12317 10385 8963 9175 درآمد ملی

 هات آماري است.شامل اشتبا -1  
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 هزینه ناخالص ملی    
 یلیارد ریال)م(هزار                                                                                                   )1390ثابت هاي (به قیمت                                                                                                                    4جدول شماره 

  درصد تغییر سال 

 1393 1394 1395 1396 1397  1396 1397  

 -6/2 5/2 2717 2791 2723 2623 2718 هاي مصرفی خصوصیهزینه

 -9/2 9/3 676 696 670 646 616 هاي مصرفی دولتیهزینه

 -3/12 4/1 1038 1184 1168 1213 1379 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 

 -7/18 5/2 300 370 361 342 403 آالتماشین

 -8/18 2/2 263 324 317 298 357 بخش خصوصی

 -6/19 5/4 37 46 44 44 47 بخش دولتی

 -4/9 9/0 738 814 807 871 976 ساختمان

 4/1 2/1 490 483 477 586 668 بخش خصوصی

 -2/25 4/0 248 331 330 285 307 بخش دولتی

   993 1128 936 750 894 )1موجودي انبار(تغییر در 

   1318 1377 1419 867 573 ها و خدماتخالص صادرات کاال

 -5/12 8/1 1786 2041 2005 1418 1265 ها و خدماتصادرات کاال

 -5/29 4/13 467 664 586 552 692 ها و خدماتواردات کاال

 -0/6 8/3 6743 7176 6916 6099 6181 هزینه ناخالص داخلی

   -1373 -1378 -1316 -843 -499 نتیجه رابطه مبادله بازرگانی

    5 4 7 5 7 خالص درآمد عوامل تولید از خارج

  -4/7 5/3 5375 5802 5607 5262 5688 هزینه (تولید) ناخالص ملی به قیمت بازار

         شود:کسر می

  7/1 7/2 1013 995 969 943 918 هاي ثابتاستهالك سرمایه

    179 235 225 152 138 هاي غیر مستقیمخالص مالیات

 -5/8 6/3 4184 4572 4413 4167 4632 درآمد ملی

 هات آماري است.شامل اشتبا -1  
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 )خام تن معادل نفت (میلیون                                                                              هاي اولیه جهانمصرف انرژي                                                                                                           5جدول شماره 

 2017 2018 

 
 نفت

 گاز

 طبیعی 
 سنگزغال

 انرژي

ايهسته  
 آبیبرق

 هاي سایر انرژي

 تجدیدپذیر
 نفت  جمع کل

 گاز 

 طبیعی
 سنگزغال

 انرژي

ايهسته  
 آبیبرق

 هاي سایر انرژي

 تجدیدپذیر
  جمع کل

 0/2832 8/118 3/160 9/217 3/343 1/879 5/1112 5/2755 4/108 1/164 9/216 1/365 4/804 6/1096 آمریکاي شمالی 

 6/2300 8/103 3/65 2/192 0/317 6/702 7/919 5/2222 5/94 2/67 7/191 3/331 8/635 0/902 متحده آمریکا ایاالت

 4/344 3/10 6/87 6/22 4/14 5/99 0/110 7/343 5/9 7/89 7/22 6/18 3/94 8/108 کانادا

 9/186 8/4 3/7 1/3 9/11 0/77 8/82 3/189 3/4 2/7 5/2 2/15 3/74 8/85 مکزیک

 0/702 4/35 5/165 1/5 0/36 8/144 3/315 8/699 5/31 0/163 9/4 8/34 4/148 2/317 آمریکاي جنوبی و مرکزي 

 7/2050 2/172 3/145 1/212 1/307 0/472 0/742 0/2050 3/162 3/132 8/211 5/315 9/481 2/746 اروپا  

 4/47 9/0 3/31 0/0 8/0 9/3 4/10 6/47 7/0 1/32 0/0 8/0 9/3 1/10 نروژ

 3/192 9/23 2/1 7/14 6/7 8/67 0/77 2/193 1/21 3/1 9/15 1/9 8/67 0/78 انگلستان

 0/1811 4/147 7/112 4/197 7/298 3/400 5/654 2/1809 4/140 9/98 9/195 7/305 2/410 1/658 سایر 

 5/930 6/0 4/55 7/46 9/134 4/499 5/193 2/891 5/0 3/54 6/46 4/126 3/472 1/191 المنافعکشورهاي مستقل مشترك

 3/902 7/1 4/3 6/1 9/7 6/475 1/412 4/881 3/1 7/4 6/1 2/8 2/453 5/412 خاورمیانه 

 5/461 2/7 1/30 5/2 4/101 0/129 3/191 6/448 1/6 2/28 6/3 6/97 0/121 1/192 آفریقا 

 8/5985 4/225 9/388 3/125 3/2841 6/709 4/1695 0/5748 2/3732/180 7/111 8/2770 6/660 3/1651 آسیا پاسیفیک 

 9/13864 3/561 8/948 3/611 1/3772 4/3309 6/134741/4662 2/490 9/919 1/597 4/3718 9/3141 0/4607 جمع کل جهان 

 8/12927 6/560 6/924 7/609 0/3769 8/125522/42468/2817 7/489 0/893 5/595 5/3715 8/2669 2/4189 کل غیر اوپک 

 OECD 5/2196 2/1435 9/892 4/443 6/314 3/304 9/5586 8/22042/1505 3/861 1/446 3/321 4/330 0/5669کشورهاي عضو  

 1/937 7/0 2/24 6/1 1/3 7/491 9/415 9/921 5/0 9/26 6/1 0/3 0/472 8/417 )1اوپک( 

 7/285 1/0 4/2 6/1 5/1 9/193 2/86 0/272 1/0 9/3 6/1 4/1 5/180 5/84 ایران 

 2019سال  ، BPماخذ: نشریه آماري 
 شود.را شامل نمی کنگوو  ، گابن، گینه استوایی، نیجریهآنگوال، لیبی -1 
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 )(میلیارد بشکه                                                                   جهان خام شده نفتذخایر اثبات                                                                         6جدول شماره 

 (درصد)سهم تغییر درصد سال 

 2000 2010 2016 2017 2018  2017 2018  2017 2018  

 7/13 8/13 -4/0 4/4 7/236 8/237 7/227 5/221 1/232 آمریکاي شمالی 

 5/3 5/3 0/0 5/22 2/61 2/61 0/50 0/35 4/30 متحده آمریکا ایاالت

 7/9 8/9 -6/0 -0/1 8/167 9/168 5/170 8/174 5/181 کانادا

 4/0 4/0 0/0 6/6 7/7 7/7 2/7 7/11 2/20 مکزیک

 8/18 8/18 3/0 -1/0 1/325 0/324 2/324 5/321 9/97 جنوبی و مرکزي آمریکاي 

 8/0 8/0 9/4 6/3 3/14 7/13 2/13 6/13 0/21 اروپا  

 5/0 5/0 2/9 2/4 6/8 9/7 6/7 8/6 4/11 نروژ

 1/0 1/0 0/0 1/8 5/2 5/2 3/2 8/2 7/4 انگلستان

 2/0 2/0 -9/1 -9/0 2/3 2/3 3/3 0/4 9/4 سایر

 4/8 4/8 -1/0 1/0 7/144 7/144 6/144 2/144 1/120 المنافعمستقل مشتركکشورهاي 

 3/48 3/48 2/0 3/3 1/836 3/834 7/807 9/765 7/696 خاورمیانه

 2/7 3/7 0/0 -0/1 3/125 3/125 5/126 5/124 0/93 آفریقا

 8/2 8/2 -2/0 0/0 6/47 7/47 7/47 1/50 9/38 آسیا پاسیفیک

 0/100 0/100 1/0 1/2 7/1729 5/1727 6/1691 5/1641 8/1299 جمع کل جهان

  2/28 2/28 1/2 5/487 3/487 2/477 9/475 3/445 کل غیر اوپک

 OECD 2/256 9/237 8/243 4/254 0/254 4/4 2/0- 7/14 7/14کشورهاي عضو 

 8/71 8/71 2/0 1/2 2/1242 2/1240 4/1214 6/1165 5/854 اوپک

 0/9 0/9 0/0 -0/1 6/155 6/155 2/157 2/151 5/99 ایران

 2019سال  ، BPماخذ: نشریه آماري 



 

 

56
 

 (هزار بشکه در روز)                                                                                              )1جهان( تولید نفت                                                                                                              7جدول شماره 

 (درصد)سهم تغییر درصد سال 

 2000 2010 2016 2017 2018  2017 2018  2017 2018  

 8/23 8/21 1/12 7/4 4/22587 1/20157 5/19246 2/13843 0/13892 آمریکاي شمالی 

 2/16 2/14 6/16 4/6 7/15310 7/13134 9/12339 8/7551 7/7732 متحده آمریکا ایاالت

 5/5 2/5 5/8 8/7 4/5208 2/4798 8/4450 1/3332 4/2703 کانادا

 2/2 4/2 -0/7 -4/9 4/2068 2/2224 8/2455 4/2959 9/3455 مکزیک

 9/6 7/7 -7/8 -7/2 7/6536 7/7159 0/7355 3/7407 8/6689 آمریکاي جنوبی و مرکزي 

 7/3 9/3 -2/1 -4/1 1/3523 8/3564 8/3615 3/4274 4/7030 اروپا  

 9/1 1/2 -0/6 -4/1 3/1844 9/1962 4/1991 6/2136 0/3326 نروژ

 1/1 1/1 6/8 -3/1 1/1085 1/999 6/1012 5/1355 6/2695 انگلستان

 6/0 7/0 -5/1 -5/1 7/593 9/602 8/611 2/782 7/1008 سایر

 3/15 4/15 9/1 8/0 9/14482 8/14214 4/14099 6/13414 4/7943 المنافعکشورهاي مستقل مشترك

 5/33 1/34 8/0 -0/1 4/31762 4/31497 9/31817 6/25625 6/23291 خاورمیانه

 6/8 8/8 7/0 4/6 9/8192 3/8133 7/7642 1/10227 5/7788 آفریقا

 1/8 4/8 -8/1 -4/3 0/7633 4/7774 3/8044 9/8462 3/7883 آسیا پاسیفیک

 0/100 0/100 4/2 7/0 5/94718 6/92501 7/91821 1/83255 9/74518 جمع کل جهان

 5/58 1/57 8/4 4/1 2/55380 5/52828 7/52085 4/47361 0/43122 کل غیر اوپک

 OECD 1/21519 2/18531 3/23090 4/23940 2/26329 7/3 0/10 9/25 8/27کشورهاي عضو 

 5/41 9/42 -8/0 -2/0 3/39338 1/39673 0/39736 7/35893 9/31396 اوپک

 0/5 4/5 -1/6 5/9 4/4715 7/5023 1/4586 6/4420 4/3850 ایران

 2019سال  ،BPماخذ: نشریه آماري   
 باشد.نیز می (Oil sands)هاي آغشته به نفت و شن (Shale oil)، پلمه سنگ نفتی NGLشامل  -1  



 

 

57
 

 (هزار بشکه در روز)                                                                                            )1(مصرف نفت جهان                                                                                                              8جدول شماره 

 (درصد)سهم تغییر درصد سال 

 2000 2010 2016 2017 2018  2017 2018  2017 2018  

 8/24 7/24 8/1 8/0 3/24714 9/24288 7/24085 2/23578 0/23696 آمریکاي شمالی 

 5/20 3/20 5/2 4/1 7/20455 7/19957 2/19687 1/19180 4/19701 متحده آمریکا ایاالت

  5/2 5/2 0/0 1/2447 0/2448 3/2448 3/2358 7/2042 کانادا

 8/1 9/1 -8/3 -4/3 5/1811 2/1883 2/1950 7/2039 9/1951 مکزیک

  9/6 8/6 1/0 5/6795 2/6798 3/6792 6/6334 5/4991 آمریکاي جنوبی و مرکزي 

 3/15 6/15 -5/0 1/2 9/15275 8/15350 9/15031 1/15752 4/16224 پاارو 

 2/0 2/0 1/5 6/2 4/234 0/223 4/217 2/229 9/193 نروژ

 6/1 7/1 -2/1 9/0 2/1618 0/1637 1/1623 3/1652 9/1712 انگلستان

 4/13 7/13 -5/0 3/2 3/13423 8/13490 4/13191 6/13870 6/14317 سایر

  6/1 1/4 1/4 7/4098 6/4032 8/4033 7/3566 9/3220 المنافعکشورهاي مستقل مشترك

  3/9 2/9 -4/0 9/9135 9/9137 2/9172 8/7973 4/5087 خاورمیانه

 0/4 0/4 -1/0 2/2 4/3959 9/3961 9/3877 4/3481 6/2464 آفریقا

 9/35 4/35 0/3 2/3 3/35863 1/34835 5/33743 8/28042 9/21189 آسیا پاسیفیک

 9/3 0/4 -1/3 -1/1 6/3853 4/3975 0/4019 9/4441 0/5542 ژاپن

 5/13 0/13 3/5 4/4 0/13525 3/12840 7/12303 5/9445 9/4696 چین

 5/18 3/18 6/2 4/3 7/18484 4/18019 7/17420 4/14155 9/10950 سایر

 0/100 0/100 5/1 7/1 9/99842 5/98405 3/96737 6/88729 8/76874 جمع کل جهان

 8/90 6/90 6/1 1/2 1/90614 3/89146 0/87347 1/80576 2/71858 کل غیر اوپک

 OECD 5/48311 7/46775 4/46688 2/47199 3/47466 1/1 6/0 0/48 5/47کشورهاي عضو 

 2/9 4/9 -3/0 -4/1 8/9228 3/9259 3/9390 5/8153 6/5016 )2اوپک(

 9/1 9/1 0/2 3/5 1/1879 7/1842 2/1749 0/1788 8/1403 )3(ایران

    2019سال  ،BPماخذ: نشریه آماري 
              باشد.ها و ضایعات نفتی میهاي هوایی و دریایی، سوخت پاالیشگاهشامل تقاضاي داخلی نفت، سوخت -1
 شود.را شامل نمی کنگو و ، گابن، گینه استوایی، نیجریهآنگوال، لیبی -2
 باشد.  BPتواند برآوردي بودن آماراي بیشتر از ارقام منتشر شده توسط وزارت نفت است که علت آن میمالحظه میزان قابلبه  BPآمار منتشر شده از سوي  -3
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(هزار بشکه در روز)                                                                                      )1خام کشورهاي عضو اوپک( تولید نفت                                                                                                       9جدول شماره 

 (درصد)سهم تغییر درصد سال 

 2000 2010 2016 2017 2018  2017 2018  2017 2018  

 5/77 2/76 8/0 -0/1 30486 30234 30532 23877 21279 اعضاي خاورمیانه

 2/31 0/30 3/3 -1/4 12287 11892 12406 9865 9121 عربستان سعودي

 0/12 7/12 -1/6 5/9 4715 5024 4586 4421 3850 ایران

 7/11 4/11 8/1 5/2 4614 4533 4423 2469 2613 عراق

 7/7 6/7 6/1 -5/4 3049 3001 3141 2556 2244 کویت

 0/10 9/9 8/0 -2/3 3942 3910 4038 2937 2599 امارات متحده عربی

 8/4 7/4 3/0 -3/3 1879 1874 1938 1630 851 قطر 

 5/22 8/23 -2/6 6/2 8853 9439 9204 12016 10118 سایر اعضا

 8/3 3/5 -8/27 -7/10 1514 2096 2347 2842 3112 ونزوئال

 2/5 0/5 0/3 8/4 2051 1991 1900 2533 2174 نیجریه

 3/1 3/1 -7/2 -1/3 517 531 548 488 403 اکوادور

 6/2 3/2 7/8 6/125 1010 929 412 1799 1475 لیبی

 8/3 9/3 -0/2 -3/2 1510 1540 1577 1689 1549 الجزایر

 9/3 2/4 -5/8 -9/3 1534 1676 1745 1812 746 آنگوال

 5/0 5/0 -6/7 -8/4 194 210 221 233 276 گابن

 5/0 5/0 -6/2 -5/12 190 195 223 306 118 گینه استوایی

 8/0 7/0 6/23 3/16 333 269 232 314 265 جمهوري کونگو

 0/100 0/100 -8/0 -2/0 39338 39673 39736 35894 31397 )2(جمع کل

     2019سال  ،BPماخذ: نشریه آماري 
 باشد.مینیز  (Oil Sands)هاي آغشته به نفت و شن (Shale Oil)، پلمه سنگ نفتی NGLشامل  -1
 میلیـون بشـکه  76/4و  64/4ترتیـب  ) در کشـورهاي عضـو اوپـک بـهNon-conventional Oilsمتعـارف ( ) و نفت غیرNGLتولید مایعات گاز طبیعی ( ،2018 و 2017هاي )، طی سال2019 ژوئناوپک (بازار نفت  ماهانه گزارشبراساس آمار مندرج در  -2

 .ه استدر روز بود     
  



 

 

59
 

دالر) ـ (بشکه                                                                                        نفت خام (Spot)اي محمولههاي تکمتوسط قیمت                                                                                             10جدول شماره 

  ایران  عربستان سعودي  امارات متحده عربی  تی اوپکفسبد ن  انگلیس  آمریکا 

 WTI 

 درجه) 0/40(
 

 برنت

 دوبی  )1(  درجه) 0/38(

  درجه) 4/32(
 سبک

 متوسط  درجه) 2/34(
 سنگین

 درجه) 0/31(
 سبک

 درجه) 9/33(
 

 2018سال          

 ژانویه 32/68 85/65 09/67 42/67 15/66 85/66 13/69 70/63 
 فوریه 64/62 27/62 46/62 03/64 69/62 48/63 16/65 15/62 
 مارس 44/63 15/62 80/62 40/64 76/62 76/63 89/65 76/62 
 آوریل 76/68 56/66 66/67 91/68 29/68 43/68 58/71 32/66 
 مه 60/74 15/72 38/73 68/74 20/74 11/74 85/76 89/69 
 ژوئن 56/72 69/71 13/72 26/74 61/73 22/73 17/74 70/67 
 ژوئیه 10/72 44/71 77/71 16/74 09/73 27/73 33/74 03/71 
 اوت 34/70 46/70 40/70 38/73 47/72 26/72 64/72 99/67 
 سپتامبر 40/76 28/75 84/75 16/78 22/77 18/77 80/78 20/70 
 اکتبر 08/78 04/77 56/77 02/80 40/79 39/79 12/81 75/70 
 نوامبر 79/62 83/62 81/62 36/66 79/65 33/65 66/64 75/56 
 دسامبر 96/55 84/54 40/55 24/58 29/57 94/56 96/56 52/49 

 2018متوسط سال  10/69 97/67 27/68 59/70 41/69 78/69 22/71 15/65 

 2019سال          

 ژانویه 69/58 29/56 49/57 63/59 07/59 74/58 37/59 63/51 
 فوریه 53/62 39/61 96/61 85/64 42/64 83/63 00/64 98/54 
 مارس 64/64 17/64 41/64 40/67 91/66 37/66 08/66 16/58 

 

91/62 05/70 09/69 31/69 00/70 57/67 01/67 12/68 

 متوسط تقریبی

 )2(1397سال  

 2019، سال بولتن ساالنه اوپک -2019 وئنژبولتن ماهانه اوپک، ماخذ:  
 باشد.ال میسیدر لیبی، سنگین ایران، صادراتی کویت، مارین قطر، موربان امارات متحده عربی، مخلوط صحاران الجزایر، اورینت اکوادور و گراسول آنگونوع نفت خام به شرح: سبک عربستان، سبک بصره (عراق)، مري ونزوئال، سبک بونی نیجریه، اس 12شامل  -1 
 .باشدمی 2019و سه ماهه اول سال  2018سوم و چهارم سال میانگین سه ماهه دوم،  -2 
 
 

 (هزار بشکه در روز)                                                                                                           صادرات نفت ایران                                                                                                                          11جدول شماره 

 سهم(درصد) درصد تغییر سال 

 1393 1394 1395 1396 1397  1396 1397  1396 1397  

 oo 7/0 oo 3/89 oo 2145 2131 1434 1343 خامنفت

 oo 0/75 oo 7/10 oo 256 146 176 119 هاي نفتیفرآورده

 oo 4/5 oo 0/100 oo 2401 2277 1610 1462 جمع کل

 ماخذ: وزارت نفت
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 (هزار بشکه در روز)                                                                                              هاي نفتیمصرف داخلی فرآورده                                                                                                      12جدول شماره 

 سهم(درصد) درصد تغییر سال 
 1393 1394 1395 1396 1397  1396 1397  1396 1397  

 oo 5/3 oo 3/33 oo 502 485 548 529 گازنفت

 oo 4/51- oo 0/11 oo 165 340 326 378 نفت کوره

 oo 2/33 oo 3/39 oo 591 444 463 433 بنزین موتور

 oo 7/17- oo 1/7 oo 107 130 126 136 نفت سفید

 oo 9/12 oo 4/2 oo 36 32 25 32 گاز مایع

 oo 6/44 oo 0/7 oo 105 73 57 50 ها سایر فرآورده

 oo 2/0 oo 0/100 oo 1506 1503 1545 1558 جمع کل

 ماخذ: وزارت نفت
 
 
 
 

 

 مکعب) (میلیارد متر                                                                                                            مصرف گاز طبیعی                                                                                                                            13جدول شماره 

 سهم(درصد) درصد تغییر سال 

 1393 1394 1395 1396 1397  1396 1397  1396 1397  

 8/48 2/48 7/4 -9/0 9/101 3/97 2/98 1/89 6/89 خانگی، تجاري و صنعتی

 4/32 5/33 2/0 6/10 7/67 6/67 1/61 0/58 0/50 هانیروگاه

 8/18 3/18 5/6 1/8 4/39 0/37 2/34 1/33 5/32 صنایع عمده

 0/100 0/100 5/3 3/4 0/209 9/201 5/193 3/180 1/172 جمع کل

                            ماخذ: شرکت ملی گاز ایران 
 
 
 

 (میلیارد متر مکعب)        صادرات و واردات گاز طبیعی                                                                                                                                                                                           14جدول شماره 

 درصد تغییر سال 

 1393 1394 1395 1396 1397  1396 1397 

 1/5 4/45 9/13 2/13 1/9 1/9 7/9 صادرات

 -2/45 -2/34 1/2 9/3 9/5 6/8 5/7 واردات

 8/25 1/190 8/11 4/9 2/3 5/0 2/2 خالص صادرات
 

 ماخذ: شرکت ملی گاز ایران
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 وات ساعت) لیارد کیلومی(                                                                                                     تولید برق                                                                                                                                         15جدول شماره 

 سهم(درصد) درصد تغییر سال 

 1393 1394 1395 1396 1397  1396 1397  1396 1397  

 3/56 9/53 4/5 5/7  1/175 1/166 6/154 2/151 1/145 بخش خصوصی
 3/33 0/29 8/15 7/10  6/103 5/89 8/80 0/78 0/74 چرخه ترکیبی

 0/15 7/16 -0/9 3/0  7/46 3/51 2/51 0/50 9/47 گازي
 8/7 1/8 -0/3 3/12  3/24 0/25 3/22 9/22 1/23 بخاري
 2/0 1/0 5/72 -6/0  6/0 3/0 3/0 2/0 1/0 هاي نوانرژي

 1/42 5/43 -3/2 6/4  8/130 9/133 0/128 0/123 1/123 وزارت نیرو
 4/8 3/8 4/1 2/11  0/26 6/25 0/23 0/23 9/22 چرخه ترکیبی

 7/6 3/7 -3/7 0/6  8/20 5/22 2/21 3/21 6/21 گازي
 4/19 5/20 -2/4 8/3  4/60 1/63 8/60 7/61 0/60 بخاري

 1/5 9/4 2/6 -0/8  0/16 1/15 4/16 1/14 9/13 آبی
 0/0 0/0 -9/14 5/103  1/0 1/0 0/0 1/0 1/0 دیزلی
 4/2 4/2 -0/1 5/13  4/7 5/7 6/6 9/2 5/4 اتمی
  4/35 0/0 0/0  1/0 1/0 0/0 0/0 1/0 نو هايانرژي

 6/1 6/2 -1/37 9/21  0/5 9/7 5/6 4/6 3/6 صنایع بزرگ
 5/0 7/0 -6/26 0/8  6/1 2/2 0/2 4/2 5/2 بخاري
 1/1 9/1 -1/41 3/28  4/3 7/5 4/4 1/4 8/3 گازي

 0/100 0/100  0/1 5/6  9/310 0/308 1/289 6/280 4/274 جمع کل

                                 وزارت نیروماخذ:  
      

 وات ساعت) یلیارد کیلوم(                                                                                                    )1مصرف برق(                                                                                                                                16جدول شماره 

 سهم(درصد) درصد تغییر سال 

 1393 1394 1395 1396 1397  1396 1397  1396 1397  
 5/33 7/32 1/5 4/6 7/87 4/83 4/78 1/76 2/71 خانگی
 4/33 0/33 8/3 5/8 4/87 2/84 6/77 7/72 5/74 صنعتی
 1/9 5/9 -0/2 2/6 8/23 3/24 9/22 2/22 8/19 عمومی
 0/7 3/7 -6/1 0/6 4/18 7/18 6/17 7/16 4/15 تجاري

 0/15 4/15 -1/0 7/8 3/39 4/39 2/36 1/36 2/35 کشاورزي
 8/1 0/2 -4/5 7/6 7/4 0/5 7/4 0/4 8/3 روشنایی معابر

 0/100 0/100 5/2 4/7 4/261 0/255 4/237 8/227 8/219 جمع کل

 فروش برق به مشترکان -1                                             ماخذ: وزارت نیرو
    

 وات ساعت) لیارد کیلومی(           صادرات و واردات برق                                                                                                                                                                                           17جدول شماره 

 درصد تغییر سال 

 1393 1394 1395 1396 1397  1396 1397 
 -6/22 2/22 3/6 2/8 7/6 9/9 7/9 صادرات
 -7/33 -7/8 6/2 9/3 2/4 1/4 8/3 واردات

 -7/12 1/75 8/3 3/4 5/2 7/5 9/5 خالص صادرات

 ماخذ: وزارت نیرو



 

 

62
 

(میلیارد ریال)                                                                       بانک کشاورزي برحسب نوع عقود اسالمی اعطایی تسهیالت                                                                                    18جدول شماره 

  سهم(درصد)  درصد تغییر  سال 

 1393 1394 1395 1396 1397  1396 1397  1396 1397  

 7/4 8/3 9/52 8/54 22545 14747 9526 3588 5336 الحسنهقرض

 1/12 6/17 -3/15 -5/3 57866 68348 70851 73372 90423 فروش اقساطی

 4/53 3/60 3/9 8/5 255969 234272 221509 179660 136082 مشارکت مدنی

 7/1 6/2 -2/16 1/7 8300 9908 9254 8739 8735 مضاربه 

 4/0 6/0 -9/6 -8/20 2128 2285 2886 6734 7398 سلف

 2/0 4/0 -0/48 -3/17 829 1594 1927 3348 4156 جعاله

 5/5 3/1 1/428 6/325 26250 4971 1168 822 1224 اجاره به شرط تملیک

 0/22 4/13 3/102 3/213 105648 52230 16673 4514 298 خرید دین و مرابحه

 0/100 0/100 5/23 3/16 479536 388356 333794 280777 253652 جمع کل

 ماخذ: بانک کشاورزي
 
 
 

 هزار تن) - (هزار هکتار                                                 و باغی          برآورد تولید و سطح زیر کشت محصوالت عمده زراعی                                                           19جدول شماره 

 
  درصد تغییر  1396-97  1395-96

  تولید سطح زیر کشت تولید سطح زیر کشت  تولید سطح زیر کشت
       تولیدات زراعی

 3/7 -7/0 13300 5400 12400 5438 گندم
 3/4 -3/1 3102 1454 2974 1473 جو

 -1/3 3/4 3106 623 3206 598 شلتوك برنج
 -5/11 -6/8 946 127 1069 139 ايذرت دانه

 -3/8 -4/5 165 71 180 75 پنبه
 -6/34 -9/4 5100 88 7800 93 نیشکر
 -5/8 -5/15 7394 119 8080 141 قند چغندر

 3/36 7/31 522 308 383 234 هاي روغنیدانه
 7/0 5/0 19 10 19 10 توتون و تنباکو

 9/6 5/8 748 867 700 799 حبوبات
 5/2 3/1 5143 148 5019 147 زمینیسیب
 1/5 5/1 2421 55 2305 54 پیاز

       تولیدات باغی
 5/4 2/1 5342 260 5114 257 مرکبات

 -0/5 8/0 3031 289 3192 287 انگور
 -8/20 9/0 2944 219 3716 217 سیب
 -6/45 2/4 173 392 317 377 پسته

 2/4 9/16 113 21 108 18 برگ سبز چاي

 ماخذ: وزارت جهاد کشاورزي
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 ریال) -(کیلوگرم           کشاورزيتضمینی محصوالت خرید قیمت         21جدول شماره 

 
 سال زراعی

 درصد تغییر
1395-96 1396-97 

 0/0 13000 13000 گندم

 0/0 13300 13300 گندم دوروم

 0/0 10300 10300 جو

 0/0 38368 38368 برنج خزر

 0/0 34482 34482 برنج سفیدرود

 0/0 28613 28613 برنج نعمت و ندا

 0/2 10860 10650 ايذرت دانه

 0/1 3122 3091 (بهاره)چغندر قند

 0/0 26644 26644 دانه آفتابگردان

 0/0 24694 24694 دانه سویا

 0/3 28665 27830 دانه کلزا

 0/4 27292 26242 چاي(برگ سبز درجه یک)

 0/4 29984 28831 عدس

 0/4 25946 24948 لوبیا قرمز

 0/4 27147 26103 لوبیا چیتی

 0/4 27932 26858 نخود

 0/0 4237 4237 زمینی پاییزهسیب

 0/0 2825 2825 پیاز(پاییزه)

 0/0 31964 31964 وش پنبه 

 ماخذ: مصوبات هیات وزیران

 (هزار تن)                                                                                                   تولید محصوالت دامی                                                                                                               22جدول شماره 

 
  سهم(درصد)  درصد تغییر  سال     

1393 1394 1395 1396 1397 1396 1397 1396 1397  

 6/5 9/5 -7/0 5/1 830 835 823 806 785 گوشت قرمز

 7/71 6/71 0/4 5/5 10589 10184 9653 9140 8800 شیر خام

 9/15 7/15 3/5 1/8 2355 2237 2070 2123 2033 گوشت مرغ

 1/6 2/6 6/1 -6/5 901 888 940 931 925 مرغتخم

 6/0 6/0 6/2 3/8 90 88 82 77 78 عسل

 0/100 0/100 7/3 9/4 14765 14232 13567 13077 12621 کلجمع 

 ماخذ: وزارت جهاد کشاورزي، معاونت امور دام

 عملکرد در واحد سطح محصوالت 

 هکتار) -(کیلوگرم                              )1(و باغی زراعی عمده                                20جدول شماره 

 
 سال زراعی

 درصد تغییر
1395-96 1396-97 

    تولیدات زراعی
 0/8 2463 2280 گندم

 7/5 2134 2018 جو

 -1/7 4986 5366 شلتوك برنج

 -1/3 7451 7690 ايدانه ذرت

 -0/3 2335 2407 پنبه

 -2/31 57768 83981 نیشکر

 3/8 62153 57376 چغندر قند

 5/3 1695 1638 هاي روغنیدانه

 2/0 2030 2026 توتون و تنباکو

 -4/1 863 876 حبوبات

 1/1 34646 34252 زمینی سیب

 5/3 44259 42780 پیاز

    تولیدات باغی

 2/3 20510 19873 مرکبات

 -8/5 10485 11126 انگور

 -4/21 13426 17091 سیب

 -8/47 440 843 پسته

 -8/10 5368 6021 برگ سبز چاي

 ماخذ: وزارت جهاد کشاورزي

 نسبت اعداد کامل تولید به سطح زیر کشت بارور -1
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 )ریال میلیارد هزار(                                                                               تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن                                                                                                     23جدول شماره 
  سال  درصد تغییر 

1397 1396 1397 1396 1395 1394 1393  

 )1بانک صنعت و معدن( 4/30 7/41 1/46 7/51 2/79  3/12 1/53

 شبکه بانکی 9/1064 5/1219 2/1609 2/1742 3/2089  3/8 9/19

 )2سهم بانک صنعت و معدن از کل تسهیالت شبکه بانکی( 9/2 4/3 9/2 0/3 8/3  1/0 8/0

 ماخذ: بانک صنعت و معدن  -1
 .باشدمیتغییرات برحسب واحد درصد  -2

 

 

                                                                                          )2)(1عملکرد صنایع پتروشیمی(                                                                                                                      24جدول شماره 
  سال   درصد تغییر 

 1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

 تولید(هزار تن) 44511 46411 50614 53629 53311 0/6 -6/0

 صادرات       

 مقدار(هزار تن) 15886 18809 20851 22410 20307 5/7 -4/9

 ارزش(میلیون دالر) 10273 9586 9803 12012 11432 5/22 -8/4

 فروش داخلی        

 مقدار(هزار تن) 16333 13968 16204 17665 17754 0/9 5/0

 ارزش(میلیارد ریال) 333489 241485 297826 389168 675222 7/30 5/73

 ارزش کل صادرات صنعتی(میلیون دالر) 29132 26886 30004 32194 33233 3/7 2/3

 )3(سهم ارزش صادرات پتروشیمی از کل صادرات صنعتی(درصد) 3/35 7/35 7/32 3/37 4/34 6/4 -9/2

 عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمیماخذ: گزارش 
 باشد.هاي پتروشیمی واگذار شده و خصوصی میهاي تولیدي شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مجتمعشامل عملکرد مجتمع -1
 مجموع مقدار صادرات و فروش داخلی بیشتر است. رود، حجم تولیدات پتروشیمی همواره ازکار میاي در این صنایع بهچون بخشی از تولیدات صنایع پتروشیمی به عنوان محصول واسطه -2
 باشد.تغییرات برحسب واحد درصد می -3

 
 
 
 
 

 (هزار میلیارد ریال)                                                                   مسکن پرداختی به بخش ساختمان وتسهیالت                                                                                     25جدول شماره 

  سال  درصد تغییر 

 1397 1396 1397 1396 1395 1394 1393  

 بانک مسکن 3/166 5/147 0/166 5/190 5/217 8/14 1/14
 شبکه بانکی 5/404 1/431 2/501 4/517 3/1037 2/3 5/100
 )1سهم بانک مسکن از کل تسهیالت شبکه بانکی( 1/41 2/34 1/33 8/36 0/21 7/3 -9/15

 .باشدمیتغییرات برحسب واحد درصد  -1    
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 )2()1هاي جدید مناطق شهري(ساختمانگذاري بخش خصوصی در سرمایه           
 یلیارد ریال)مهزار (                                                                                                             هاي جاري)(به قیمت                                                                                                            26جدول شماره 

  سال درصد تغییر سهم(درصد)

 1397 1396  1397 1396  1397 1396 
1395  

 جدید)(بررسی
1395 

 (بررسی قدیم)
1394 1393  

 تهران 4/205 9/178 2/133 7/135 3/183 5/236 1/35 0/29 8/24 0/22

 هاي بزرگشهر 2/336 6/280 3/247 3/241 1/266 4/413 3/10 3/55 1/36 4/38

 سایر مناطق شهري 0/269 0/242 8/221 8/264 7/288 0/426 0/9 6/47 1/39 6/39

 کل مناطق شهري 6/810 5/701 2/602 8/641 1/738 9/1075 0/15 8/45 0/100 0/100

 بدون در نظر گرفتن ارزش زمین است. -1    
 ) 1390هاي آماري، نتایج بررسی جدید با آمار محاسبه شده بر مبناي سال پایه قدیم (نظر در بلوك دلیل تجدید شود. بهاساس سال پایه جدید محاسبه میبر 1395ناطق شهري از ابتداي سال هاي جدید مآمار عملکرد بخش خصوصی در ساختمان -2    

 باشد.مقایسه نمیقابل          

 

 

 

 

 هاي مناطق شهريهاي ساختمانی صادر شده توسط شهرداريروانهپ                                       27جدول شماره 

  الس تغییررصد د رصد)دهم(س

 1397 1396  1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

 فقره)هزار عداد(ت         

 هرانت 2/10 1/8 6/8 3/10 9/10 2/19 7/6 7/8 6/7

 هاي بزرگهرش 5/30 2/27 5/25 0/24 6/29 -9/5 1/23 2/20 6/20

 ایر مناطق شهريس 6/76 2/66 7/79 4/84 8/102 9/5 8/21 1/71 7/71

 کل مناطق شهري 2/117 5/101 8/113 6/118 3/143 3/4 8/20 0/100 0/100

 متر مربع) میلیونها(برآورد سطح کل زیربناي طبقات ساختمان        

 هرانت 4/16 4/12 3/13 8/12 3/14 -8/3 5/11 1/20 0/18

 هاي بزرگهرش 2/24 0/22 2/19 3/18 9/25 -5/4 4/41 6/28 6/32

 ایر مناطق شهريس 6/31 5/27 4/31 8/32 3/39 3/4 9/19 3/51 4/49

0/100 0/100 3/24  4/79 9/63 9/63 9/61 1/72 کل مناطق شهري 

 متوسط سطح زیربناي طبقات هر ساختمان(متر مربع)        

 هرانت 1610 1539 1549 1249 1306 -3/19 5/4  

 هاي بزرگهرش 793 809 751 762 875 5/1 8/14  

 ایر مناطق شهريس 412 416 394 388 382 -5/1 -6/1  

 کل مناطق شهري 615 610 562 538 554 -1/4 0/3  
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 هاي شروع شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهرياختمانس                                      28جدول شماره 

  الس رصد تغییرد رصد)دهم(س 

 1397 1396 1397 1396 1397 1396 
1395 

 (بررسی جدید)

1395 

 (بررسی قدیم)
1394 1393 

 )دستگاههزار عداد(ت          

 هرانت 0/14 4/8 2/7 4/8 6/8 9/9 2/7 5/14 6/8 2/7

 هاي بزرگهرش 8/47 5/30 0/29 5/29 2/32 2/37 1/9 6/15 25/4 1/27

 ایر مناطق شهريس 8/95 0/69 0/58 2/85 0/86 0/90 0/9 6/4 67/8 7/65

 ل مناطق شهريک 6/157 9/107 2/94 1/123 8/126 0/137 3/0 1/8 100/0 0/100

       
   

 متر مربع) میلیونها(رآورد سطح کل زیربناي طبقات ساختمانب

 هرانت 6/19 8/15 5/9 3/12 6/13 8/12 10/7 -9/5 0/19 7/16

 هاي بزرگهرش 7/37 3/25 3/22 0/22 3/24 4/29 10/5 7/20 0/34 2/38

 ایر مناطق شهريس 7/36 9/27 5/26 4/34 6/33 7/34 -4/2 1/3 0/47 1/45

 کل مناطق شهري 0/94 0/69 3/58 8/68 6/71 9/76 1/4 4/7 100/0 0/100

  
     

   
 تر مربع)متوسط سطح زیربناي طبقات هر ساختمان(م

   
 هرانت 1397 1882 1320 1467 1581 1299 7/8 -8/17

   
 هاي بزرگهرش 788 830 769 747 756 790 2/1 5/4

   
 ایر مناطق شهريس 384 404 457 404 391 386 -2/3 -3/1

   
 کل مناطق شهري 596 640 619 559 565 561 1/1 -7/0
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 شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهريتکمیل هاي اختمانس                                           29جدول شماره 

  الس رصد تغییرد رصد)دهم(س

 1397 1396  1397 1396  1397 1396 
1395 

 (بررسی جدید)

1395 

 (بررسی قدیم)
1394 1393 

 

 )دستگاههزار عداد(ت          

 هرانت 3/18 0/12 9/9 0/8 1/10 4/7 26/3 -2/26 8/7 5/5

 هاي بزرگهرش 2/60 7/44 5/28 1/19 4/33 2/31 75/1 -3/6 28/9 0/23

 ایر مناطق شهريس 5/118 7/87 6/59 6/50 0/72 0/97 42/4 7/34 62/4 5/71

 ل مناطق شهريک 9/196 4/144 0/98 6/77 5/115 7/135 48/8 5/17 100/0 0/100

 متر مربع) میلیونها(برآورد سطح کل زیربناي طبقات ساختمان          

 هرانت 1/20 3/14 9/13 5/10 3/14 4/10 4/36 -2/27 20/0 7/13

 هاي بزرگهرش 0/43 4/36 0/23 8/17 6/26 5/25 50/1 -4/4 37/2 5/33

 ایر مناطق شهريس 0/45 5/37 2/26 0/26 6/30 1/40 17/7 9/30 42/8 8/52

 ل مناطق شهريک 1/108 2/88 2/63 3/54 6/71 0/76 31/9 1/6 100/0 0/100

 تر مربع)متوسط سطح زیربناي طبقات هر ساختمان(م          

 هرانت 1101 1194 1408 1316 1422 1401 1/8 -5/1  

 هاي بزرگهرش 715 816 808 932 799 815 14/3- 0/2  

 ایر مناطق شهريس 379 427 440 515 425 413 17/5- -8/2  

 ل مناطق شهريک 549 611 645 699 620 560 11/3- -7/9  
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 30جدول شماره  هاي ساختمانیاخصش )1395=100(

  الس  رصد تغییرد   

 1397 1396 1397 1396 1395 1394 1393  

 ساختمانی اخص خدماتش 81/1 91/6 100/0 107/8 7/131 7/8 2/22

 کارروز بناي سفتاخص مزد یک ش 85/0 93/0 100/0 105/8 4/121 5/8 8/14

 روز کارگر ساده ساختمانیاخص مزد یک ش 87/7 94/7 100/0 104/7 9/119 4/7 5/14

 اخص اجرت نقاشش 78/4 89/7 100/0 112/8 6/147 12/8 9/30

 کارآسفالتاخص اجرت ش 78/6 89/3 100/0 106/6 4/144 5/6 5/35

 اخص اجرت مقنیش 79/6 91/2 100/0 111/1 1/129 11/1 2/16

 کاراخص اجرت سیمانش 84/6 93/5 100/0 104/5 1/118 4/5 0/13

 کاراخص اجرت کاشیش 81/6 93/1 100/0 105/5 8/118 5/5 6/12

 کاراخص اجرت گچش 82/2 91/7 100/0 105/9 5/122 5/9 7/15

 کششاخص اجرت کارگر ماهر لوله 79/1 92/2 100/0 109/3 1/136 9/3 5/24

 کارشاخص اجرت کارگر ماهر برق 76/8 89/1 100/0 111/9 9/158 11/9 0/42

 ساختمانیاخص بهاي تولیدکننده مصالح ش 4/101 1/95 0/100 1/114 7/177 1/14 7/55

 فلزي شاخص بهاي تولیدکننده مصالح 7/106 5/94 0/100 4/120 2/205 4/20 4/70

 شاخص بهاي تولیدکننده مصالح غیر فلزي 9/93 9/95 0/100 7/107 0/150 7/7 3/39

 
 
 
 
 
  
 

  31جدول شماره  )1(برحسب مناطق شهري و روستاییکل کشور وزیع جمعیت ت فر)نهزار ( 

  الس رصد)دهم(س

 1397 1396   1397 1396 1395 1394 1393  

 مناطق شهري 57252 58192 59147 60281 61329   4/74 7/74

 )2ناطق روستایی(م 20718 20748 20779 20789 20754   6/25 3/25

 معیت فعالج 23818 24701 25791 )3(26514 27074 7/32 0/33

 معیت کل کشورج 77970 78940 79926 81070 82084   0/100 0/100

 ماخذ: مرکز آمار ایران
 را مورد تجدید نظر قرار داده است. 1391-94هاي ، برآوردهاي جمعیتی سال1395نتایج سرشماري سال مرکز آمار ایران با توجه به  -1
 باشد.شامل جمعیت غیر ساکن نیز می -2
 را مورد تجدید نظر قرار داده است. 1396مرکز آمار ایران جمعیت فعال سال  -3
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              32جدول شماره  هانهیزان حداقل مزد اسمی و واقعی مام )ریال(هزار                                                                             

  الس 

 1397 1396 1395 1394 1393  

 داقل مزد اسمیح 6089 7124 8122 9299 11113

 )1395=100ها و خدمات مصرفی(توسط شاخص بهاي کاالم 9/81 7/91 0/100 6/109 8/143

 داقل مزد واقعیح 7435 7769 8122 8485 7728

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیاخذ: م
 
 
 

 (نفر)                                                                                                                      )1هاي کیفیت آموزش در ایران(اخصش                                                      33جدول شماره 

 
  درصد تغییر

  ال تحصیلیس

1397-98 1396-97 1395-96 1394-95 1393-94  

 آموز به مدرسهانشد 7/116 5/119 1/122 2/124 6/129 4/4

 آموز به کالسانشد 6/22 7/22 2/23 0/23 3/23 3/1

 آموز به معلمانشد 0/16 9/16 8/17 6/18 2/20 6/8

               و پرورش آموزشزارت و: اخذم
 اند.آموزان بزرگسال در نظر گرفته نشدههاي کیفیت آموزش، دانشدر محاسبه شاخص -1
 
 
 
 

زار نفر)ه(  34جدول شماره  آموزان مدارس کشورانشد

 ال تحصیلیس رصد تغییرد رصد)دهم(س
 

 1397-98 1396-97  1397-98 1396-97  1397-98 1396-97 1395-96 1394-95 1393-94 

 ودکستان یا آمادگیک 673 688 837 936 1020 8/11 0/9 4/6 6/6

 بتداییا 7194 7423 7649 7878 8069 0/3 4/2 0/54 5/52

 متوسطه اول 2048 3054 3112 3192 3311 6/2 7/3 9/21 6/21

 )1(بیرستاند 2496 1544 1565 1585 1711 3/1 9/7 9/10 1/11

 ايدارس فنی و حرفهم 295 285 294 291 422 -0/1 1/45 0/2 7/2

 کار و دانش 408 401 330 325 485 -4/1 2/49 2/2 2/3

 ایرس 442 394 360 379 340 2/5 -2/10 6/2 2/2

 جمع 13555 13789 14147 14586 15358 1/3 3/5 0/100 0/100

 ماخذ: وزارت آموزش و پرورش 
 باشد.اي و کاردانش نمیحرفهو  هاي فنیرشته، به دوره متوسطه دوم تغییر نام یافته و شامل 1394-95از سال تحصیلی  -1 
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 35جدول شماره  ها و کادر آموزشیمدارس، کالستعداد 

  ال تحصیلیس رصد تغییرد رصد)دهم(س

 1397-98 1396-97  1397-98 1396-97  1397-98 1396-97 1395-96 1394-95 1393-94  

 دارسم         
 ناطق شهريم 54641 55151 56317 56777 59161 8/0 2/4 6/49 0/51
 ناطق روستاییم 57764 56978 56591 57652 56728 9/1 -6/1 4/50 0/49

 کشور لک 112405 112129 112908 114429 115889 3/1 3/1 0/100 0/100

 هاالسک         
 ناطق شهريم 410532 414399 422102 436848 460054 5/3 3/5 8/70 5/71
 ناطق روستاییم 169428 175195 172961 179930 183300 0/4 9/1 2/29 5/28

 ل کشورک 579960 589594 595063 616778 643354 6/3 3/4 0/100 0/100

 ها(نفر)آموزشگاهی ادر آموزشک         
 ناطق شهريم 568669 551921 535415 524315 511189 -1/2 -5/2 6/68 7/68
 ناطق روستاییم 250469 241341 240772 240462 232863 -1/0 -2/3 4/31 3/31

 ل کشورک 819138 793262 776187 764777 744052 -5/1 -7/2 0/100 0/100

 ماخذ: وزارت آموزش و پرورش    
 
 

 36جدول شماره  آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در مناطق شهري و روستاییرکیب دانشت (درصد)  

 1397-98  1396-97  

  هريش وستاییر لک  هريش وستاییر لک 

 بتداییا 6/71 4/28 0/100 8/71 2/28 0/100

 متوسطه اول 1/78 9/21 0/100 8/77 2/22 0/100

 )1توسطه دوم(م 1/90 9/9 0/100 6/89 4/10 0/100

 معج 8/76 2/23 0/100 1/77 9/22 0/100

 زارت آموزش و پرورشواخذ: م  
 باشد.دانش میاي و کاروسطه نظري، فنی و حرفهآموزان متشامل دانش -1  
 
 

            37جدول شماره  آموزان مقاطع مختلف تحصیلی برحسب جنسانشد (هزار نفر) 

  97-1396  98-1397  درصد تغییر 
  خترد سرپ خترد سرپ خترد سرپ 

 بتداییا 5/3824 5/4053 1/3916 3/4153 4/2 5/2
 متوسطه اول 4/1533 1/1659 2/1594 6/1716 0/4 5/3
 )1توسطه دوم(م 4/1100 7/1100 3/1268 5/1349 3/15 6/22

 معج 3/6458 3/6813 6/6778 5/7219 0/5 0/6

 زارت آموزش و پرورشواخذ: م  
 باشد.دانش میاي و کارسطه نظري، فنی و حرفهآموزان متوشامل دانش -1  
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 38جدول شماره  دولتی در مقاطع مختلف تحصیلی آموزان مدارس غیرانشد فر)ن(هزار  

  ال تحصیلیس  درصد تغییر  رصد)دآموزان(هم در کل دانشس 

 1397-98 1396-97 1397-98 1396-97 1397-98 1396-97  
 بتداییا 3/1073 8/1195 6/11 4/11 6/13 8/14
 متوسطه اول 9/300 0/326 2/8 3/8 4/9 8/9
 )1(توسطه دومم 8/244 0/280 6/0 3/14 1/11 7/10

 معج 0/1619 7/1801 2/9 3/11 2/12 9/12

 آموزش و پرورشزارت و: اخذم 
 باشد.دانش میاي و کارسطه نظري، فنی و حرفهآموزان متوشامل دانش -1 
 
 
 

نفر)هزار (         39جدول شماره  ها و موسسات آموزش عالیانشجویان دانشگاهد

  )1(ال تحصیلیس رصد تغییرد رصد)دهم(س

 1397-98 1396-97  1397-98 1396-97  1397-98 1396-97 1395-96 1394-95 1393-94  

 علوم تربیتی 9/228 6/210 9/176 0/149 1/169 -8/15 4/13 1/4 0/5

 علوم انسانی و هنر 8/374 2/334 7/332 2/299 4/289 -1/10 -3/3 3/8 6/8

 )2و حقوق( علوم اجتماعی، بازرگانی 7/1558 2/1416 9/1351 4/1205 4/1139 -8/10 -5/5 3/33 8/33

 علوم، ریاضیات و محاسبات 9/274 1/267 7/252 6/228 0/222 -5/9 -9/2 3/6 6/6

 )3مهندسی، تولید و ساخت( 9/1763 2/1555 4/1430 4/1247 1/1083 -8/12 -2/13 5/34 1/32

 کشاورزي و دامپزشکی 5/149 2/128 9/110 3/95 2/87 -1/14 -6/8 6/2 6/2

 بهداشت و رفاه(بهزیستی) 9/250 6/265 4/299 4/282 7/280 -7/5 -6/0 8/7 3/8

 خدمات 2/201 3/171 9/118 8/108 6/102 -5/8 -7/5 0/3 0/3

  معج 7/4802 4/4348 8/4073 1/3616 4/3373 -2/11 -7/6 0/100 0/100

 وريعلوم، تحقیقات و فنازارت واخذ: م 
 گذشته،  هايبا سالبه بعد  1395-96هاي تحصیلی سال مقایسه آمار تعداد دانشجویان گروه رشته به منظور ،گروه افزایش یافته است. لذا 10به  8هاي تحصیلی دانشجویان از تعداد گروه رشته ،1395-96سال تحصیلی  ازبندي جدید یونسکو، براساس طبقه -1 

 با احتیاط مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. باید تغییرات تعداد دانشجویان هر گروه رشته تحصیلی دلیل،تجمیع شده است. به همین  هاگروهبرخی اطالعات       
 باشد.می» اداري و حقوق بازرگانی، علوم«و  »رسانینگاري و اطالع، روزنامهاجتماعیعلوم«هاي تحصیلی شامل گروه رشته ،بندي جدید یونسکودر طبقه -2 
 باشد.می نیز» فناوري اطالعات و ارتباطات« تحصیلی مل گروه رشتهشا ،یونسکوبندي جدید در طبقه -3 

  
 فر)نهزار (                                                                                                       انشجویان دانشگاه آزاد اسالمی     د                                                                                                            40جدول شماره 

  ال تحصیلیس رصد تغییرد رصد)دهم(س

 1397-98 1396-97  1397-98 1396-97  1397-98 1396-97 1395-96 1394-95 1393-94  

 زشکیپ 0/72 1/70 1/68 4/54 6/51  -1/20 -2/5 1/4 3/4
 لوم انسانیع 2/719 5/723 3/723 1/656 8/615 -3/9 -1/6 4/49 3/51
 لوم پایهع 7/88 9/82 1/77 5/69 1/65 -9/9 -3/6 2/5 4/5
 نی و مهندسیف 0/663 8/594 5/525 9/424 6/356 -2/19 -1/16 0/32 7/29
 شاورزي و دامپزشکیک 6/50 1/42 5/37 9/30 4/30 -7/17 -4/1 3/2 5/2
 نره 9/106 4/108 0/109 3/91 7/80 -2/16 -7/11 9/6 7/6

 مع ج 3/1700 8/1621 5/1540 0/1327 2/1200 -9/13 -6/9 0/100 0/100

 زاد اسالمیآانشگاه د: اخذم 
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 دولت ضع مالیو

یلیارد ریال)مهزار (                                                                          هاي اختصاصی)استثناي درآمدها و پرداختهب(                                                                                      41جدول شماره 

   السعملکرد  رصد تغییرد رصد)دهم(س

 1397 1396  1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

0/100 0/100 7/9 7/14 
 

 هارآمدد 6/977 7/1123 7/1460 0/1676 4/1838

 هاي مالیاتیرآمدد 7/709 9/791 7/1014 4/1158 3/1264  2/14 1/9 1/69 8/68

 ها ایر درآمدس 9/267 9/331 0/446 7/517 0/574  1/16 9/10 9/30 2/31

0/100 0/100 3/14 2/17 
 

 (جاري)ايهاي هزینهپرداخت 3/1438 9/1706 3/2072 4/2429 2/2776

- - 5/24 2/23 
 

 تراز عملیاتی -7/460 -1/583 -7/611 -3/753 -9/937

0/100 0/100 2/20 2/24 
 

 ايهاي سرمایهواگذاري دارایی 9/631 6/673 8/742 9/922 2/1109

 هاي نفتیفروش نفت و فرآورده 2/629 4/670 8/738 2/919 4/1105  4/24 3/20 6/99 7/99

 فروش اموال منقول و غیر منقول 7/2 2/3 0/4 6/3 7/3  -3/8 1/3 4/0 3/0

  5/6- 1/3  
 ايهاي سرمایهواگذاري طرح تملک دارایی 0/0 0/0 __ __ __

- - 0/19 3/14 
 

 هاي عمرانی)اي(پرداختهاي سرمایهداراییتملک  5/299 0/272 6/386 8/441 9/525

- - 2/21 1/35 
 

 ايهاي سرمایهخالص واگذاري دارایی 4/332 6/401 2/356 1/481 2/583

- - 2/30 6/6 
 

 )1اي(تراز عملیاتی و سرمایه -3/128 -6/181 -5/255 -3/272 -6/354

- - 1/58 3/4- 
 

 هاي مالیداراییواگذاري  7/173 8/219 1/628 4/601 7/950

- - 1/81 7/11- 
 

 هاي مالیتملک دارایی 4/45 2/38 7/372 1/329 1/596

- - 2/30 6/6 
 

 هاي مالیخالص واگذاري دارایی 3/128 6/181 5/255 3/272 6/354

 کل وزارت امور اقتصادي و داراییداريماخذ: خزانه 
 آید.دست میاي بههاي سرمایهاي دولت از مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاري داراییتراز عملیاتی و سرمایه -1    
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 هاي مالیاتی دولت رآمدد
)یلیارد ریالمر هزا(                                                                                                      هاي اختصاصی) استثناي درآمده ب(                                                                                                        42جدول شماره 

  السعملکرد  رصد تغییرد رصد)دهم(س

 1397 1396  1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

 الیات اشخاص حقوقیم 0/240 6/287 5/317 3/350 6/406  3/10 1/16  2/30 2/32

 شخاص حقوقی دولتیا 4/79 6/90 1/120 7/163 6/208  3/36 4/27  1/14 5/16

 شخاص حقوقی غیر دولتیا 7/160 0/197 4/197 6/186 0/198  -5/5 1/6  1/16 7/15

 الیات بر درآمدم 0/94 8/117 6/149 5/152 5/189  0/2 2/24  2/13 0/15

 قوقح 7/61 7/78 9/100 4/96 0/110  -5/4 1/14  3/8 7/8

 شاغلم 6/26 9/31 9/39 0/45 1/59  9/12 3/31  9/3 7/4

 ستغالتم 8/4 1/6 8/7 1/10 4/19  3/28 2/93  9/0 5/1

 سایر 0/1 1/1 0/1 0/1 0/1  7/9 -1/9  1/0 1/0

 الیات بر ثروتم 1/25 2/24 7/26 7/28 8/37  2/7 9/31  5/2 0/3

 مالیات بر ارث 3/3 8/3 6/4 6/4 0/5  1/0 3/9  4/0 4/0

 قل و انتقاالت سرقفلین 2/5 9/5 7/7 3/8 2/12  1/7 5/47  7/0 0/1

 ق تمبر و اوراق بهادارح 9/8 1/7 9/3 8/3 1/6  -5/2 9/60  3/0 5/0

 ایرس 7/7 3/7 6/10 0/12 5/14  9/13 6/20  0/1 1/1

 هاي مستقیممع مالیاتج 2/359 6/429 9/493 5/531 0/634  6/7 3/19  9/45 1/50

 الیات بر وارداتم 4/133 5/115 9/182 7/226 6/187  9/23 -2/17  6/19 8/14

 وروديحقوق  4/132 4/109 3/176 0/217 4/178  1/23 -8/17  7/18 1/14

 )1(ایرس 0/1 1/6 7/6 7/9 2/9  7/45 -9/4  8/0 7/0

 کاالها و خدماتالیات بر م 0/217 7/246 9/337 2/400 7/442  4/18 6/10  5/34 0/35

 هاي نفتیفرآورده 2/32 3/32 7/52 2/50 4/52  -7/4 5/4  3/4 1/4

 ارزش افزوده مالیات بر 0/167 4/197 9/224 4/269 1/290  8/19 7/7  3/23 9/22

 فروش سیگار 4/2 6/2 3/3 9/3 1/6  1/17 6/58  3/0 5/0

 نقل و انتقاالت اتومبیل 1/6 5/5 2/6 0/6 9/8  -6/2 1/48  5/0 7/0

 گذاري خودرومالیات شماره 4/6 0/6 6/9 8/11 9/8  2/22 -3/24  0/1 7/0

 از مرزهاي کشورعوارض خروج مسافر  7/2 7/2 0/3 5/3 8/9  2/18 8/180  3/0 8/0

 )2سایر( 1/0 1/0 3/38 5/55 5/66  8/44 9/19  8/4 3/5

 هاي غیر مستقیمجمع مالیات 5/350 3/362 9/520 9/626 4/630  4/20 6/0  1/54 9/49

 جمع کل 7/709 9/791 7/1014 4/1158 3/1264  2/14 1/9  0/100 0/100

 داراییکل وزارت امور اقتصادي و دارياخذ: خزانهم 
 باشد.خرجی) نیز می -هاي اجرایی (جمعیشامل حقوق ورودي دستگاه -1    
 باشد.هاي خودکار و مالیات واگذاري تلفن همراه میدرصد مالیات سایر کاالها، مالیات حق اشتراك تلفن 2شامل  -2    
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 هاي دولتسایر درآمد  
 ریال) میلیارد هزار(                                                                                           هاي اختصاصی)استثناي درآمده ب(                                                                                                            43جدول شماره 

  السعملکرد  رصد تغییرد رصد)دهم(س

 1397 1396  1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

 هاي حاصل از مالکیت دولتدرآمد 2/160 2/134 5/196 8/147 7/258 -8/24 1/75 5/28 1/45

 هاي دولتیسود سهام شرکت 8/112 1/88 7/149 6/72 9/165 -5/51 5/128 0/14 9/28

 حاصل از اجارههاي درآمد 7/0 4/0 3/0 5/0 7/0 2/53 5/35 1/0 1/0

 هاي حاصل از مالکیت دولتسایر درآمد 7/46 7/45 5/46 7/74 2/92 7/60 5/23 4/14 1/16

 هاي حاصل از خدمات و فروش کاالدرآمد 9/49 2/56 0/62 2/72 5/76 5/16 0/6 9/13 3/13

 درآمد حاصل از خدمات 2/49 6/55 3/61 7/71 9/75 0/17 8/5 9/13 2/13

 خدمات قضایی و ثبتی 6/27 9/30 5/31 8/35 1/43 9/13 3/20 9/6 5/7

 خدمات آموزشی و فرهنگی 3/1 6/1 5/1 7/1 8/1 3/12 0/2 3/0 3/0

  1/6 3/12 2/0 2/0 2/0 1/0 1/0 خدمات کشاورزي، صنعتی و معدنی 

 سایر 3/20 9/22 1/28 0/34 8/30 8/20 -3/9 6/6 4/5

 هاي حاصل از فروش کاالهادرآمد 6/0 6/0 7/0 5/0 7/0 -6/29 1/35 1/0 1/0

 هاي حاصل از جرایم و خساراتدرآمد 6/21 3/52 0/45 0/38 5/43 -5/15 6/14 3/7 6/7

 جرایم رانندگی 9/17 2/20 0/19 0/13 7/16 -3/31 0/28 5/2 9/2

  0/17- 3/57- 2/0 2/0 5/0 6/0 1/1 درآمدهاي حاصل از مبارزه با مواد مخدر 

  2/66 8/18 2/0 1/0 1/0 1/0 1/0 هاي موضوع قانون کار، ورود و اقامت غیر مجاز جرایم و مجازات 

 سایر 5/2 4/31 4/25 6/24 5/26 -1/3 5/7 8/4 6/4

 هاي متفرقهدرآمد 3/36 2/89 5/142 7/259 2/195 3/82 -8/24 2/50 0/34

  8/52 8/3- 1/0 __ __ 1/0 1/0  اراضیدرآمد حاصل از حق اشتراك 

1/0  8/44 4/75 3/0 2/0 1/0 1/0 1/0 آهنها و راهدرآمد حاصل از اجراي قانون ایمنی راه 

 سایر 1/36 0/89 3/142 4/259 9/194 3/82 -9/24 1/50 9/33

 جمع کل  9/267 9/331 0/446 7/517 0/574 1/16 9/10 0/100 0/100

  داراییکل وزارت امور اقتصادي و دارياخذ: خزانهم    
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 میلیارد ریال)هزار (                                                                                     هاي مالیواگذاري و تملک دارایی                                                                                                            44جدول شماره 

  السعملکرد  رصد تغییرد رصد)دهم(س

 1397 1396  1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

 هاي مالیواگذاري دارایی 7/173 8/219 1/628 4/601 7/950 -3/4 1/58 0/100 0/100

0/0 0/0   0/0 0/0 0/0 __ 7/0 استفاده از منابع خارجی 

0/0 0/0   0/0 0/0 0/0 0/0 7/0 استفاده از تسهیالت خارجی 

0/0 0/0   0/0 0/0 0/0 0/0 7/0 ها و منابع خارجیوصولی از محل سایر بانک 

0/0 0/0   0/0 0/0 0/0 __ __ هاي خارجی دولتدریافت اصل وام 

 استفاده از منابع داخلی 1/173 7/219 1/628 4/601 7/950 -3/4 1/58 0/100 0/100

 )1(خزانه اسالمی فروش اوراق مشارکت و اسناد 6/9 1/105 3/538 0/445 8/738 -3/17 0/66 0/74 7/77

 )2(هاي دولتیوصولی از محل واگذاري شرکت 4/154 4/99 4/78 5/41 2/50 -1/47 2/21 9/6 3/5

 هاي داخلی دولت منابع حاصل از دریافت وام 2/1 6/1 6/1 5/3 3/11 4/121 8/223 6/0 2/1

 قبلهاي منابع حاصل از برگشتی سال 8/7 7/4 9/3 5/5 0/15 1/43 7/172 9/0 6/1

2/14 6/17 7/27  3/135 9/105 0/6 0/9 0/0 منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی 

 هاي مالیتملک دارایی 4/45 2/38 7/372 1/329 1/596 -7/11 1/81 0/100 0/100

 بازپرداخت سررسید اسناد خزانه اسالمی 0/0 0/0 3/49 4/63 4/228 5/28 4/260 3/19 3/38

 سایر 4/45 2/38 4/323 7/265 7/367 -8/17 4/38 7/80 7/61

 هاي مالیخالص واگذاري دارایی 3/128 6/181 5/255 3/272 6/354 6/6 2/30 - -

 کل وزارت امور اقتصادي و داراییداريماخذ: خزانه  
 باشد.کل کشور می 1397قانون بودجه سال  5سویه نوع اول و دوم موضوع تبصره شامل اوراق ت -1    
 باشد.هاي عمرانی میشامل منابع حاصل از واگذاري معادن و طرح -2    
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 )هزار تن(                                                                                                                               گمرکی صادرات وزن                                                                                                                      45جدول شماره 

  سال تغییر درصد (درصد)سهم

 1397 1396  1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

 سنتی و کشاورزي کاالهاي 4986 4436 5304 5706 5960  6/7 5/4 9/4 5/5
 هاي تازه و خشکمیوه 2036 1508 1914 2242 2217  2/17 -1/1 9/1 0/2

 1/0 2/60- 0/5-  52 131 138 131 183 پسته  
 کشمش انگور تازه و 129 124 163 108 143  -9/33 4/32 1/0 1/0
 خرما 167 171 209 256 307  4/22 9/19 2/0 3/0
 سیب درختی  434 321 354 627 419  9/76 -1/33 5/0 4/0
  9/5 4/3-  6 5 6 5 5 بافتدست فرش 

  4/115 9/81-  18 8 46 51 33 حیوانات زنده 
 سبزیجات و نباتات 1924 1932 2396 2046 2494  -6/14 9/21 8/1 3/2
  4/20 4/16  3/0 2/0 2/0 1/0 2/0 زعفران 
  8/4 3/11-  23 22 24 22 29 چرم  انواع پوست و  
  8/5 9/18-  4 3 4 3 3 روده 
 سایر 956 915 914 1379 1199  8/50 -0/13 2/1 1/1
 فلزي هاي کانیکلوخه 19902 14702 22952 22153 18003  -5/3 -7/18 1/19 6/16
 صنعتی هايکاال 56744 58088 82974 87846 84225  9/5 -1/4 9/75 8/77
 هاي حاصل از نفت و گازدهورفرآ 9956 13480 30833 30140 25307  -2/2 -0/16 0/26 4/23
 ورهاي نفتی هیدروکربگازهاي نفتی و سایر  5191 7213 17783 19750 14775  1/11 -2/25 1/17 7/13
 هاي هیدروکربورهاي بودارنفتالین و سایر مخلوط 200 327 462 755 517  5/63 -5/31 7/0 5/0
 ها هاي سبک و فرآوردهروغن 1106 2241 8673 5245 5813  -5/39 8/10 5/4 4/5
 و مصنوعات آنها فوالد، آهن چدن، 3845 4320 6505 9686 9802  9/48 2/1 4/8 1/9
 محصوالت شیمیایی آلی 6678 7171 8221 7829 8238  -8/4 2/5 8/6 6/7
 ...) ها، تولوئن وهیدروکربورهاي حلقوي(بنزن، واکسیلن 1383 1718 1812 1722 1139  -0/5 -8/33 5/1 1/1
 متانول (الکل متلیک) و اتیلن گلیکول 4257 4282 5118 4862 5327  -0/5 6/9 2/4 9/4
 مصنوعات آنها   م، مس، روي ووآلومینی 212 161 338 330 251  -4/2 -0/24 3/0 2/0
 ساخته شده از این مواد  يمواد پالستیکی و اشیا 3037 3209 3611 4467 4271  7/23 -4/4 9/3 9/3
 خاك و سنگ، سیمان، گچ و مصنوعات سنگی و سرامیکی   24824 21701 24220 25017 26006  3/3 0/4 6/21 0/24

1/0  5/11 3/32  62 55 42 44 42 آماده، تریکو و انواع پارچه ملبوس 

  8/28 1/1  46 36 35 49 65 و قطعات یدکی آن زمینی نقلیه لوسای 
 آلی محصوالت شیمیایی غیر 2157 2036 1890 2153 1873  9/13 -0/13 9/1 7/1
 اکسید و هیدروکسیدهاي فلزي  241 208 152 173 209  6/13 9/20 1/0 2/0
 آمونیاك  723 649 738 930 743  0/26 -2/20 8/0 7/0
 انواع گوگرد  908 874 631 664 476  3/5 -4/28 6/0 4/0
 هاپوشفرش ماشینی و سایر کف 62 54 58 67 83  6/14 3/24 1/0 1/0

  1/25   __ __ __ __ __  زیورآالت و جواهرآالت 
 صابون، پودر و سایر مواد شوینده   282 290 307 311 315  5/1 3/1 3/0 3/0
  2/62 0/1-  31 19 19 16 18 کفش 
 سایر 5566 5558 6895 7735 7939  2/12 6/2 7/6 3/7

  7/12 9/50  2 2 1 369 3 بندي نشدهکاالهاي طبقه 

 کل جمع 81634 77596 111232 115707 108189  0/4 -5/6 0/100 0/100

 ج شده از آمارهاي گمرك ایرانماخذ: استخرا  



 

 

٧٧
 

 (میلیون دالر)                                                                                                               گمرکی صادرات زشار                                                                                                                           46جدول شماره 

  سال تغییر درصد    (درصد)سهم

 1397 1396  1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

 کاالهاي سنتی و کشاورزي 6119 5170 5523 5702 5186  2/3 -0/9  3/14 1/13
 هاي تازه و خشکمیوه 2779 2168 2257 2273 1731  8/0 -8/23  7/5 4/4
 پسته 1649 1202 1273 1179 467  -4/7 -4/60  0/3 2/1
 انگور تازه و کشمش 267 262 296 160 174  -9/45 4/8  4/0 4/0
 خرما 226 233 209 252 340  8/20 9/34  6/0 9/0
 سیب درختی 188 132 110 267 225  9/141 -9/15  7/0 6/0
 بافتفرش دست 331 291 360 426 239  4/18 -9/43  1/1 6/0
 حیوانات زنده 156 235 219 30 70  -1/86 9/131  1/0 2/0
 سبزیجات و نباتات 818 748 615 653 1055  1/6 7/61  6/1 7/2
 زعفران 228 176 286 326 354  9/13 5/8  8/0 9/0
 انواع پوست و چرم 169 106 90 102 75  2/13 -5/26  3/0 2/0
 روده  117 72 85 75 52  -3/12 -2/30  2/0 1/0
 سایر 1521 1374 1610 1816 1609  8/12 -4/11  6/4 1/4
 هاي کانی فلزيکلوخه 1287 727 1103 1868 1139  3/69 -0/39  7/4 9/2
 کاالهاي صنعتی 29132 26886 30004 32194 33233  3/7 2/3  6/80 0/84
 هاي حاصل از نفت و گازفرآورده 7465 7198 9686 9017 9184  -9/6 9/1  6/22 2/23
 گازهاي نفتی و سایر هیدروکربورهاي نفتی 4441 3916 5296 5454 4974  0/3 -8/8  7/13 6/12
 هاي هیدروکربورهاي بودارنفتالین و سایر مخلوط 116 152 185 344 230  7/85 -3/33  9/0 6/0
 هاهاي سبک و فرآوردهروغن 1081 1614 3253 2253 2868  -7/30 3/27  6/5 2/7
 آهن، فوالد و مصنوعات آنهاچدن،  2801 2753 2999 4007 4636  6/33 7/15  0/10 7/11
 محصوالت شیمیایی آلی 4398 3693 3688 3897 4037  7/5 6/3  8/9 2/10
 ها، تولوئن و ...)هیدروکربورهاي حلقوي(بنزن، واکسیلن 1676 1434 1331 1138 812  -5/14 -6/28  9/2 1/2
 و اتیلن گلیکولمتانول (الکل متلیک)  1739 1265 1417 1844 2185  2/30 5/18  6/4 5/5
 آلومینیوم، مس، روي و مصنوعات آنها 739 436 774 587 901  -2/24 5/53  5/1 3/2
 مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده از این مواد 5075 4744 4940 6076 5639  0/23 -2/7  2/15 2/14
 مصنوعات سنگی و سرامیکیخاك و سنگ، سیمان، گچ و  1906 1737 1376 1510 1405  7/9 -9/6  8/3 6/3
 ملبوس آماده، تریکو و انواع پارچه 189 179 168 214 205  3/27 -4/4  5/0 5/0
 وسایل نقلیه زمینی و قطعات یدکی آن 298 210 153 141 162  -4/7 4/14  4/0 4/0
 آلی محصوالت شیمیایی غیر 638 527 416 489 432  7/17 -8/11  2/1 1/1
 اکسید و هیدروکسیدهاي فلزي 102 79 77 126 101  3/63 -6/19  3/0 3/0
 آمونیاك 360 270 199 202 182  6/1 -0/10  5/0 5/0
 انواع گوگرد 107 107 49 61 55  8/25 -1/10  2/0 1/0
 هاپوشفرش ماشینی و سایر کف 363 351 333 394 437  3/18 0/11  0/1 1/1
1/0 1/0  4/3   36 35 1 1 28 آالت و جواهرآالتزیور 
 صابون، پودر و سایر مواد شوینده 210 217 227 230 205  2/1 -1/11  6/0 5/0
 کفش 115 100 101 93 117  -0/8 2/26  2/0 3/0
 سایر 4907 4740 5142 5502 5837  0/7 1/6  8/13 7/14

 بندي نشدهکاالهاي طبقه 17 2827 93 156 22  0/67 -2/86  4/0 1/0

 جمع کل 36555 35609 36723 39920 39580  7/8 -8/0  0/100 0/100

 رك ایراناستخراج شده از آمارهاي گم :ماخذ  
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 )هزار تن(                                                                                           المللی کاالبندي بینوزن واردات گمرکی براساس طبقه                                                                                         47جدول شماره  

  سال  تغییر درصد  (درصد)سهم

 1397 1396  1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

 زندهمواد غذایی و حیوانات  21238 15660 14109 15459 16480  6/9 6/6  8/39 9/50 

 مرغلبنیات و تخم   54 58 57 62 52  7/8 -3/16  2/0 2/0 
 هاي آنغالت و فرآورده   16928 12139 10204 11404 13437  8/11 8/17  3/29 5/41 
 هاي آن و عسلشکر و فرآورده   863 557 700 880 301  7/25 -8/65  3/2 9/0 
 جات و سایر محصوالت مشابهقهوه، چاي، کاکائو، ادویه   102 108 123 151 142  8/22 -9/5  4/0 4/0 
 هاها و سبزيمیوه   641 917 984 1174 747  2/19 -3/36  0/3 3/2 
 سایر   2651 1882 2041 1788 1800  -4/12 7/0  6/4 6/5 

 ها و دخانیاتنوشابه 44 46 59 48 39  -4/18 -3/19  1/0 1/0 

 نفتی سوختنیمواد استثناي به خوراکی  مواد خام غیر 4674 4317 4288 4782 4480  5/11 -3/6  3/12 8/13 

 کائوچوي خام   96 91 96 115 113  6/19 -9/1  3/0 3/0 
 الیاف نساجی ذکر نشده   209 191 256 269 231  9/4 -1/14  7/0 7/0 
 انواع کودهاي خام و مواد معدنی    197 373 269 304 219  0/13 -9/27  8/0 7/0 
 سایر    4172 3661 3666 4094 3917  7/11 -3/4  5/10 1/12 

 مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و مواد مربوط به آن 2349 1822 2132 5078 2762  1/138 -6/45  1/13 5/8 

 حیوانیهاي گیاهی و روغن 1446 1124 1012 1363 1297  7/34 -8/4  5/3 0/4 

 هاي گیاهیروغن   1445 1123 1011 1362 1296  7/34 -8/4  5/3 0/4 
   1/10- 2/22  1 1 1 1 1   سایر 

 مواد شیمیایی 2463 2102 2152 2733 2047  0/27 -1/25  0/7 3/6 

 مواد و ترکیبات شیمیایی   722 718 757 926 766  3/22 -3/17  4/2 4/2 
 رودموادي که در رنگرزي و دباغی به کار می   79 81 103 116 83  3/13 -5/28  3/0 3/0 
 محصوالت پزشکی و دارویی   28 21 33 23 20  -6/29 -9/12  1/0 1/0 
 هاي مصنوعیپالستیکی، سلولز احیا شده و صمغ مواد   714 752 837 849 535  5/1 -0/37  2/2 7/1 
 مواد و محصوالت شیمیایی ذکر نشده    235 195 225 264 229  4/17 -4/13  7/0 7/0 
 سایر   684 335 198 554 414  2/180 -2/25  4/1 3/1 

 2/11 5/17  8/46- 7/9-  3619 6800 7530 8139 8404 
 کار رفته در آنها  بندي آنها برحسب ماده بهکاالهایی که طبقه

 صورت گرفته است    
 کاغذ، مقوا و محصوالت وابسته به آنها   1004 987 973 973 714  0/0 -6/26  5/2 2/2
 هاي نساجی و محصوالت وابسته آنانواع نخ   310 277 374 376 212  6/0 -7/43  0/1 7/0
 فلزيهاي ساخته شده از مواد کانی غیر کاال   474 395 429 433 187  9/0 -8/56  1/1 6/0
 آهن و فوالد   4950 4846 4053 3308 1493  -4/18 -9/54  5/8 6/4
 سایر   1666 1634 1701 1709 1014  5/0 -7/40  4/4 1/3
 آالت و لوازم حمل و نقلماشین 2221 1766 1929 2363 1486  5/22 -1/37  1/6 6/4
 الکتریکی  آالت غیرماشین   1147 975 961 1083 677  7/12 -5/37  8/2 1/2
 هاي الکتریکیها و ابزارآالت، دستگاهماشین   419 330 357 432 272  9/20 -2/37  1/1 8/0
 وسایل حمل و نقل   655 461 610 848 538  0/39 -6/36  2/2 7/1
 هاي ساخته شده متفرقهکاال 172 156 182 220 103  6/20 -1/53  6/0 3/0
 ايلوازم علمی و حرفه   36 36 36 45 30  6/26 -7/33  1/0 1/0
 اشیاي مصنوعی متفرقه و ذکر نشده   106 100 117 139 55  7/18 -3/60  4/0 2/0
 سایر   30 20 29 35 18  6/20 -7/49  1/0 1/0
1/0   6/325 4/71  43 10 6 21 4 اندبندي نشدهکه براساس نوع طبقه هاییکاال 
 جمع کل 43016 35152 33399 38856 32356  3/16 -7/16  0/100 0/100

 ماخذ: استخراج شده از آمارهاي گمرك ایران   
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 (میلیون دالر)                                                                                      المللی کاالبندي بینارزش واردات گمرکی براساس طبقه                                                                                    48جدول شماره 

  سال  تغییر درصد  (درصد)سهم

 1397 1396  1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

 مواد غذایی و حیوانات زنده 10091 6733 6345 7638 7971  4/20 4/4  0/14 5/18 

 مرغلبنیات و تخم   279 255 254 282 278  0/11 -4/1  5/0 6/0 
 هاي آنغالت و فرآورده   6229 3463 2806 3430 4466  2/22 2/30  3/6 3/10 
 هاي آن و عسلشکر و فرآورده   410 202 350 446 124  3/27 -1/72  8/0 3/0 
 جات و سایر محصوالت مشابهقهوه، چاي، کاکائو، ادویه   398 396 445 539 507  1/21 -0/6  0/1 2/1 
 هاها و سبزيمیوه   607 799 847 1076 700  0/27 -9/34  0/2 6/1 
 سایر   2168 1618 1642 1864 1896  6/13 7/1  4/3 4/4 

 ها و دخانیاتنوشابه 247 239 305 229 222  -8/24 -1/3  4/0 5/0 

 نفتی سوختنیمواد استثناي به خوراکی  مواد خام غیر 2338 2363 2579 3129 3024  3/21 -4/3  7/5 0/7 

 کائوچوي خام   221 160 161 236 216  5/46 -7/8  4/0 5/0 
 الیاف نساجی ذکر نشده   540 400 489 591 561  8/20 -1/5  1/1 3/1 
 انواع کودهاي خام و مواد معدنی    77 85 75 90 88  3/20 -9/1  2/0 2/0 
 سایر    1500 1718 1854 2212 2160  3/19 -4/2  1/4 0/5 

 مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و مواد مربوط به آن 1770 896 1018 2865 1712  5/181 -2/40  3/5 0/4 

 هاي گیاهی و حیوانیروغن 1458 985 877 1203 1053  2/37 -5/12  2/2 4/2 

 هاي گیاهیروغن   1453 980 873 1198 1049  3/37 -4/12  2/2 4/2 
    1/30- 1/27  4 5 4 4 5   سایر 

 مواد شیمیایی 7069 5849 6016 7234 6386  2/20 -7/11  3/13 8/14 

 مواد و ترکیبات شیمیایی   1531 1272 1246 1586 1506  3/27 -1/5  9/2 5/3 
 رودموادي که در رنگرزي و دباغی به کار می   322 279 328 405 357  6/23 -9/11  7/0 8/0 
 محصوالت پزشکی و دارویی   1838 1658 1667 1854 1868  2/11 8/0  4/3 3/4 
 هاي مصنوعیپالستیکی، سلولز احیا شده و صمغ مواد   1772 1484 1459 1666 1208  2/14 -5/27  1/3 8/2 
 مواد و محصوالت شیمیایی ذکر نشده    901 638 774 942 890  6/21 -5/5  7/1 1/2 
 سایر   704 519 542 781 556  0/44 -8/28  4/1 3/1 

 1/11 3/14  2/38- 2/12  4801 7767 6922 7003 8915 
 کار رفته در آنها  بندي آنها برحسب ماده بهکاالهایی که طبقه

 صورت گرفته است    

 کاغذ، مقوا و محصوالت وابسته به آنها   1165 986 959 1086 899  3/13 -2/17  0/2 1/2 
 هاي نساجی و محصوالت وابسته آنانواع نخ   804 653 954 976 591  4/2 -5/39  8/1 4/1 
 فلزيهاي ساخته شده از مواد کانی غیر کاال   545 427 575 724 396  8/25 -3/45  3/1 9/0 
 آهن و فوالد   4210 3089 2509 2677 1561  7/6 -7/41  9/4 6/3 
 سایر   2191 1849 1925 2304 1353  7/19 -3/41  2/4 1/3 

 آالت و لوازم حمل و نقلماشین 19935 15090 17704 21916 16151  8/23 -3/26  2/40 4/37 

 الکتریکی آالت غیر ماشین   9020 7372 7321 8818 7754  5/20 -1/12  2/16 0/18 
 هاي الکتریکیها و ابزارآالت، دستگاهماشین   5167 3751 5034 5429 3957  9/7 -1/27  0/10 2/9 
 وسایل حمل و نقل   5747 3968 5350 7668 4440  3/43 -1/42  1/14 3/10 

 هاي ساخته شده متفرقهکاال 1562 1442 1738 2300 1677  3/32 -1/27  2/4 9/3 

 ايلوازم علمی و حرفه   877 846 924 1247 1019  0/35 -3/18  3/2 4/2 
 اشیاي مصنوعی متفرقه و ذکر نشده   604 535 680 856 545  0/26 -3/36  6/1 3/1 
 سایر   81 62 135 197 112  8/45 -8/42  4/0 3/0 

 اندبندي نشدهکه براساس نوع طبقه هاییکاال 185 940 179 178 172  -7/0 -4/3  3/0 4/0 

 جمع کل 53569 41539 43684 54459 43169  7/24 -7/20  0/100 0/100 

   ماخذ: استخراج شده از آمارهاي گمرك ایران   
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 (میلیون دالر)                                                                                                                            هاپرداخت موازنه                                                                                                                      49جدول شماره 

 سال  درصد تغییر
 

1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393 

 جاريحساب 13571 1237 13236 14915 26741 7/12 3/79

 جاري غیر نفتیحساب -39239 -28972 -37921 -45103 -32616 9/18 -7/27

 حساب کاال 18060 5354 18497 22193 32635 0/20 0/47

 صادرات کاال(فوب) 88976 62995 81943 96034 93390 2/17 -8/2

 )1صادرات نفتی( 55406 31848 53362 62768 60735 6/17 -2/3

 صادرات غیر نفتی 33569 31147 28581 33266 32655 4/16 -8/1

 واردات کاال(فوب) 70915 57641 63446 73840 60755 4/16 -7/17

 )2هاي نفتی(گاز و فرآورده 2597 1639 2205 2749 1378 7/24 -9/49

 سایر کاالها 68318 56003 61240 71091 59377 1/16 -5/16

 حساب خدمات -6877 -4785 -6148 -8826 -7350 6/43 -7/16

 صادرات خدمات 10572 11085 10435 9606 9903 -9/7 1/3

 حمل و نقل 4617 3930 4366 3524 2473 -3/19 -8/29

 مسافر 356 383 346 338 228 -3/2 -6/32

 بار 3895 3087 3543 2685 1986 -2/24 -0/26

 سایر 366 460 477 501 258 0/5 -5/48

 مسافرت 3841 4388 4248 4193 5024 -3/1 8/19

 تجاري 675 814 800 770 814 -7/3 6/5

 شخصی 3166 3575 3448 3423 4210 -7/0 0/23

 خدمات ارتباطی 58 122 102 88 58 -3/14 -1/34

 خدمات ساختمانی 740 1284 632 554 1076 -3/12 2/94

 خدمات بیمه  60 55 66 77 52 1/17 -4/32

 بجز بیمه)خدمات مالی( 110 107 110 120 119 7/8 -8/0

 خدمات کامپیوتري و اطالعاتی 218 338 18 20 110 7/8 1/450

 مالکیت معنوي و حق امتیازها 13 12 13 14 14 7/8 -8/0

 سایر خدمات تجاري 419 408 420 457 453 7/8 -8/0

 تفریحیخدمات شخصی، فرهنگی و  201 196 202 220 218 7/8 -8/0

 خدمات دولتی 297 245 257 339 307 3/32 -5/9

 واردات خدمات 17450 15870 16583 18432 17254 1/11 -4/6

 حمل و نقل 3656 3781 2939 3357 2483 2/14 -0/26

 مسافر 678 666 909 1061 576 7/16 -7/45

 بار 1837 1092 1191 1606 1077 9/34 -0/33
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 سایر 1141 2023 839 689 831 -9/17 6/20

 مسافرت 9452 8992 10233 11507 8695 4/12 -4/24

 تجاري 1581 1940 2212 2486 1453 4/12 -6/41

 شخصی 7871 7052 8021 9021 7243 5/12 -7/19

 خدمات ارتباطی 140 130 134 114 140 -2/15 8/22

 6/80- 3451 130 672 534 1026  مهندسی)خدمات ساختمانی(فنی و 

 خدمات بیمه 38 28 36 44 20 4/22 -5/53

 خدمات مالی(بجز بیمه) 482 374 393 490 389 7/24 -7/20

 خدمات کامپیوتري و اطالعاتی 332 258 271 338 268 7/24 -7/20

 مالکیت معنوي و حق امتیازها 161 125 131 163 130 7/24 -7/20

 سایر خدمات تجاري 905 710 754 925 735 6/22 -5/20

 خدمات شخصی، فرهنگی و تفریحی 268 208 219 271 216 0/24 -4/20

 خدمات دولتی 990 732 801 1093 727 4/36 -5/33

 حساب درآمد 1845 241 331 838 807 0/153 -6/3

 دریافت 3478 1946 2387 2948 2372 5/23 -5/19

 خدمات کارگرانجبران  384 354 413 460 349 6/11 -2/24

 گذاريدرآمد سرمایه 3094 1592 1975 2488 2024 0/26 -7/18

 پرداخت 1633 1705 2056 2111 1565 6/2 -8/25

 جبران خدمات کارگران 292 458 480 417 177 -2/13 -6/57

 گذاريهزینه سرمایه 1341 1247 1576 1694 1388 5/7 -0/18

 حساب انتقاالت جاري 543 427 556 710 650 8/27 -5/8

 دریافت 925 956 995 1050 1007 6/5 -1/4

 دولت 0 1 1 2 1 3/260 -5/73

 هاسایر بخش 925 956 994 1048 1006 4/5 -0/4

 پرداخت 383 530 439 340 357 -6/22 2/5

 6/71- 122 18 62 100 103 دولت 

 هاسایر بخش 279 430 377 322 235 -5/14 -1/27

 حساب مالی و سرمایه -8002 113 -4672 -11302 -25924 9/141 4/129

 حساب سرمایه -664 -433 -4968 -6293 -5133 7/26 -4/18

  0 0 0 0 0 دریافت 

 پرداخت -664 -433 -4968 -6294 -5133 7/26 -4/18

2/315  20791- 5008- 296 547 7337- )3حساب مالی( 

 هاي پتروشیمی و سایرین(گمرکی و غیر گمرکی)هاي نفتی ایران، شرکتهاي ملی نفت ایران، گاز ایران، پاالیش و پخش فرآورده) صادر شده توسط شرکت2711و  2710، 2709هاي هاي نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازي (تعرفهفرآوردهارزش نفت خام،  -1
 هاي نفتی ایران و سایرین(گمرکی و غیر گمرکی)هاي ملی نفت ایران، گاز ایران، پاالیش و پخش فرآورده) وارد شده توسط شرکت2711و  2710، 2709هاي و میعانات گازي (تعرفه هاي نفتی، گاز طبیعی، مایعاتارزش فرآورده -2
   باشد.هاي خارجی بانک مرکزي میشامل تغییرات حساب ذخیره ارزي، صندوق توسعه ملی و دارایی -3
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 )یلیارد ریالمهزار (                                                                                          )1هاي سیستم بانکی(ها و بدهیالصه داراییخ                                                                                      50جدول شماره 

  السمانده درپایان  رصد تغییرد

 1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

 هاارایید        

 هاي خارجیارایید 3/5035 0/5823 5/5823 5/7321 4/9171 7/25 3/25

 )2(دهی بخش دولتیب 0/1466 6/1738 5/2197 1/2586 5/3325 7/17 6/28

 ولتد  4/1188 4/1435 9/1857 0/2294 3/3041 5/23 6/32

 ها و موسسات دولتیرکتش  6/277 2/303 6/339 1/292 2/284 -0/14 -7/2

 دهی بخش غیر دولتیب 1/6309 2/7362 2/9177 5/10918 1/13126 0/19 2/20

 هادارایی ایرس 0/5708 9/7667 4/8298 7/10304 0/13163 2/24 7/27

 معج 4/18518 7/22591 6/25496 8/31130 0/38786 1/22 6/24

 اقالم زیر خط 1/2254 7/2750 7/3273 5/4280 7/4748 8/30 9/10

 ها مع داراییج 6/20772 4/25342 3/28770 3/35411 7/43534 1/23 9/22

 هادهیب       

 قدینگین 9/7823 8/10172 9/12533 8/15299 9/18828 1/22 1/23

 ولپ 6/1207 0/1367 3/1630 7/1946 3/2852 4/19 5/46

 پولبهش 3/6616 8/8805 6/10903 1/13353 6/15976 5/22 6/19

 هاي بخش دولتیپردهسها و وام 1/770 5/635 4/614 4/742 9/915 8/20 4/23

 ولتد 5/728 4/593 7/566 6/699 8/861 5/23 2/23

 ها و موسسات دولتیرکتش 6/41 1/42 7/47 8/42 1/54 -3/10 4/26

 ساب سرمایهح 1/768 8/821 2/717 8/640 2/489 -7/10 -7/23

 هاي ارزيها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپردهامو 6/3008 7/3358 9/3310 5/4466 8/5918 9/34 5/32

 بخش دولتی پرداخت اعتبارات اسناديیشپ 3/5 5/2 4/0 5/0 7/1 0/25 0/240

 هابدهی ایرس 4/6142 4/7600 8/8319 8/9980 5/12631 0/20 6/26

 عمج 4/18518 7/22591 6/25496 8/31130 0/38786 1/22 6/24

 اقالم زیر خط 1/2254 7/2750 7/3273 5/4280 7/4748 8/30 9/10

 هامع بدهیج 6/20772 4/25342 3/28770 3/35411 7/43534 1/23 9/22

 باشد. هاي تجاري نمیباشد و شامل شعب خارج بانکها و موسسات اعتباري غیر بانکی میشامل بانک مرکزي و بانک -1
 اعتباري تهیه شده و به صورت حسابرسی نشده است.ها و موسسات کل بانکدفتراساس اطالعات خالصه ها و موسسات اعتباري برباشد. ارقام مربوط به بدهی بخش دولتی به بانکشامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می -2
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)یلیارد ریالم(هزار                                                                    جمهوري اسالمی ایرانبانک مرکزي هاي ها و بدهیالصه داراییخ                                                                            51جدول شماره 

  السپایان  مانده در رصد تغییرد

 1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

 هاارایید        

 هاي خارجیارایید 2/3126 5/3517 1/3394 1/4070 3/4651 9/19 3/14

 مسکوك اسکناس و 7/25 6/30 1/50 4/28 6/21 -3/43 -9/23

 دهی بخش دولتیب 7/425 3/520 1/576 0/528 2/958 -3/8 5/81

 )1ولت(د  6/183 1/244 8/273 0/269 2/731 -8/1 8/171

 ها و موسسات دولتیرکتش  1/242 2/276 3/302 0/259 0/227 -3/14 -4/12

 هادهی بانکب 0/858 3/836 9/996 3/1320 7/1381 4/32 7/4

0/32  4/268 4/203 7/29 2/22 4/20 هادارایی ایرس 

 معج 0/4456 9/4926 9/5046 2/6150 2/7281 9/21 4/18

 اقالم زیر خط 4/16 7/12 3/10 1/26 9/28 4/153 7/10

 ها مع داراییج 5/4472 6/4939 2/5057 3/6176 1/7310 1/22 4/18

 هادهیب       

 اسکناس و مسکوك 5/447 6/487 1/535 9/562 5/657 2/5 8/16

 در دست اشخاص 7/351 9/371 3/393 7/442 5/547 6/12 7/23

 هانزد بانک 1/70 1/85 7/91 8/91 4/88 1/0 -7/3

 نزد بانک مرکزي 7/25 6/30 1/50 4/28 6/21 -3/43 -9/23

 اعتباريها و موسسات هاي بانکپردهس 7/889 6/1076 3/1313 3/1605 0/2021 2/22 9/25

 قانونی 4/850 6/1019 9/1253 4/1543 0/1948 1/23 2/26

 )2دیداري( 3/39 0/57 4/59 9/61 0/73 2/4 9/17

 هاي بخش دولتیسپرده 4/392 1/338 5/373 1/470 2/666 9/25 7/41

 دولت 8/350 0/296 8/325 3/427 1/612 2/31 2/43

 ها و موسسات دولتیشرکت 6/41 1/42 7/47 8/42 1/54 -3/10 4/26

 )3حساب سرمایه( 1/76 6/82 5/89 4/98 6/118 9/9 5/20

 هاي ارزيبدهی 5/1541 1/1581 5/1469 3/1910 8/2234 0/30 0/17

 بخش دولتی پرداخت اعتبارات اسناديیشپ 3/5 5/2 4/0 5/0 7/1 0/25 0/240

 هابدهی ایرس 5/1103 4/1358 6/1265 7/1502 4/1581 7/18 2/5

 عمج 0/4456 9/4926 9/5046 2/6150 2/7281 9/21 4/18

 اقالم زیر خط 4/16 7/12 3/10 1/26 9/28 4/153 7/10

 هامع بدهیج 5/4472 6/4939 2/5057 3/6176 1/7310 1/22 4/18

 ) و همچنین انتقال1397قانون بودجه سال  5تبصره  )و(دولت به بانک مرکزي (موضوع بند  ها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي به بدهیبه دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک ، عمدتا1396ًنسبت به سال  1397در سال  يدولت به بانک مرکز یافزایش بده-1
 ) بوده است.1394کشور مصوب سال  ینظام مال يپذیر و ارتقاقانون رفع موانع تولید رقابت 6مرکزي به بدهی دولت به بانک مرکزي (موضوع ماده  کهاي دولتی به بانبدهی برخی از شرکت     

 باشد.نیز میها نزد بانک مرکزي هاي ارزي دیداري بانکشامل سپرده -2
 باشد.شامل اندوخته قانونی و احتیاطی نیز می -3
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 )یلیارد ریالم(هزار                                                       )1(ها و موسسات اعتباري غیر بانکیبانکهاي ها و بدهیالصه داراییخ                                                                             25جدول شماره 

  السپایان  مانده در رصد تغییرد

 1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

 هاارایید        

 هاي خارجیارایید 1/1909 5/2305 4/2429 4/3251 1/4520 8/33 0/39

 اسکناس و مسکوك 1/70 1/85 7/91 8/91 4/88 1/0 -7/3

 سپرده نزد بانک مرکزي 7/889 6/1076 3/1313 3/1605 0/2021 2/22 9/25

 قانونی 4/850 6/1019 9/1253 4/1543 0/1948 1/23 2/26

 )2دیداري( 3/39 0/57 4/59 9/61 0/73 2/4 9/17

 )3(بدهی بخش دولتی 3/1040 3/1218 4/1621 1/2058 3/2367 9/26 0/15

 دولت 8/1004 3/1191 1/1584 0/2025 1/2310 8/27 1/14

 دولتیها و موسسات شرکت 5/35 0/27 3/37 1/33 2/57 -3/11 8/72

 بدهی بخش غیر دولتی 1/6309 2/7362 2/9177 5/10918 1/13126 0/19 2/20

 هاسایر دارایی 1/3844 1/5617 7/5816 5/7055 9/9381 3/21 0/33

 جمع 4/14062 8/17664 7/20449 6/24980 8/31504 2/22 1/26

 اقالم زیر خط 7/2237 0/2738 4/3263 4/4254 8/4719 4/30 9/10

 ها مع داراییج 1/16300 8/20402 1/23713 0/29235 6/36224 3/23 9/23

 هادهیب       

 هاي بخش غیر دولتیسپرده 2/7472 9/9800 6/12140 1/14857 4/18281 4/22 0/23

 دیداري 9/855 1/995 0/1237 0/1504 8/2304 6/21 2/53

 دارگذاري مدتسرمایه 9/6100 4/8187 1/10123 1/12339 0/14646 9/21 7/18

 )4الحسنه(قرض 9/390 8/469 9/602 9/801 5/1026 0/33 0/28

 سایر 5/124 6/148 6/177 1/212 1/304 4/19 4/43

 بدهی به بانک مرکزي 0/858 3/836 9/996 3/1320 7/1381 4/32 7/4

 )5بخش دولتی(هاي ها و سپردهامو 7/377 4/297 9/240 3/272 7/249 0/13 -3/8

 حساب سرمایه 0/692 2/739 7/627 4/542 6/370 -6/13 -7/31

 هاي ارزيها و سپردهوام 1/1467 6/1777 4/1841 2/2556 0/3684 8/38 1/44

 هاسایر بدهی 4/3195 4/4213 2/4602 3/5432 4/7537 0/18 8/38

 عمج 4/14062 8/17664 7/20449 6/24980 8/31504 2/22 1/26

 اقالم زیر خط 7/2237 0/2738 4/3263 4/4254 8/4719 4/30 9/10

 هامع بدهیج 1/16300 8/20402 1/23713 0/29235 6/36224 3/23 9/23

 باشد. هاي تجاري نمیشامل شعب خارج بانک -1
 باشد.ها نزد بانک مرکزي نیز میهاي ارزي دیداري بانکشامل سپرده -2
   ها و موسسات اعتباري تهیه شده و به صورت حسابرسی نشده است.کل بانکها و موسسات اعتباري براساس اطالعات خالصه دفترارقام مربوط به بدهی بخش دولتی به بانکباشد. شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می -3
 الحسنه منابع و مصارف قرض یبه منظور کمک به حوزه مسکن در بانک مسکن اختصاص داده شده است، در بررس باشد و مصارف مربوط به صندوق مذکور قبالًانداز بانک مسکن نیز میپسهاي صندوق سپردهالحسنه شامل قرض يهاا توجه به اینکه سپردهب -4

 الحسنه (پس از کسر منابع مسدود) قضاوت نمود.خارج و پس از آن نسبت به نحوه مصرف منابع قرض الحسنهقرض يهااین منابع را از کل سپرده یبایست     
 هاي ریالی صندوق توسعه ملی بوده است.حساب ذخیره ارزي و سپرده يهاهاي دولت نزد شبکه بانکی مربوط به مانده سپردهاي از سپردهبخش عمده -5
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 )یلیارد ریالمهزار (                                                                      بانکی ها و موسسات اعتباري غیردولتی به بانک دهی بخش غیرب                                                                        53جدول شماره 

  السمانده در پایان  رصد تغییرد

 1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

 ها و موسسات اعتباريانکب 1/6309 2/7362 2/9177 5/10918 1/13126 0/19 2/20

 )1اعطایی(سهیالت ت 6/5995 1/6962 3/8692 6/10421 3/12533 9/19 3/20

 )2(ها و اعتبارات پرداختیامو 8/62 9/71 7/72 0/99 6/125 2/36 9/26

 مستقیم و مشارکت حقوقیگذاري رمایهس 7/250 2/328 2/412 9/397 2/467 -5/3 4/17

 هاي تجاريانکب 9/963 5/1142 0/1405 6/1746 4/2167 3/24 1/24

 تسهیالت اعطایی 0/920 7/1072 1/1309 3/1648 3/2065 9/25 3/25

 ها و اعتبارات پرداختیامو 3/18 1/31 7/30 1/31 6/35 3/1 5/14

 مستقیم و مشارکت حقوقیگذاري رمایهس 6/25 7/38 2/65 2/67 5/66 1/3 -0/1

 هاي تخصصیانکب 6/1613 1/1823 4/2062 2/2382 7/2732 5/15 7/14

 اعطاییسهیالت ت 1/1597 0/1800 3/2028 7/2346 8/2687 7/15 5/14

 ها و اعتبارات پرداختیامو 8/1 2/4 2/3 2/5 6/12 5/62 3/142

 مستقیم و مشارکت حقوقیگذاري رمایهس 7/14 9/18 9/30 3/30 3/32 -9/1 6/6

 هاي غیر دولتیکل بانک 6/3731 6/4396 8/5709 7/6789 0/8226 9/18 2/21

 اعطاییسهیالت ت 5/3478 4/4089 9/5354 6/6426 2/7780 0/20 1/21

 ها و اعتبارات پرداختیامو 7/42 6/36 8/38 7/62 4/77 6/61 4/23

 گذاري مستقیم و مشارکت حقوقیرمایهس 4/210 6/270 1/316 4/300 4/368 -0/5 6/22

 باشد. می گذاري مستقیم و مشارکت حقوقی)(بدون سرمایه خرید دین و اموال معامالت ،اس قانون عملیات بانکی بدون رباها براسمنظور از تسهیالت اعطایی، تسهیالت اعطایی بانک -1
 التفاوت نـرخ ارز، اوراق مشـارکت، بـدهی مشـتریان بابـت مابـه هاي پرداخـت شـده،دهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي داخلی، بدهکاران بابت ضمانتها و اعتبارات پرداختی، تسهیالت مربوط به بمنظور از وام -2

 باشد.هاي واخواستی میسفته قدیم و مطالبات 
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 54جدول شماره  نقدینگی ) یلیارد ریالمهزار ( 

  السمانده در پایان  رصد تغییرد

 1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393     

 ولپ 6/1207 0/1367 3/1630 7/1946 3/2852 4/19 5/46

 سکناس و مسکوك در دست اشخاصا 7/351 9/371 3/393 7/442 5/547 6/12 7/23

 دیداريهاي پردهس 9/855 1/995 0/1237 0/1504 8/2304 6/21 2/53

 هاي دولتیبانک 3/310 7/332 7/396 1/500 0/759 1/26 8/51

 هاي غیر دولتیکل بانک 6/545 4/662 3/840 9/1003 8/1545 5/19 0/54

 پولبهش 3/6616 8/8805 6/10903 1/13353 6/15976 5/22 6/19

 هاي دولتیبانک 5/1836 0/2393 8/3064 9/4100 2/4911 8/33 8/19

 هاي غیر دولتیکل بانک 8/4779 8/6412 8/7838 2/9252 4/11065 0/18 6/19

 اندازالحسنه پسهاي قرضپردهس 9/390 8/469 9/602 9/801 5/1026 0/33 0/28

 هاي دولتیبانک 4/160 8/191 7/249 0/340 9/434 2/36 9/27

 دولتیهاي غیر کل بانک 5/230 0/278 2/353 9/461 6/591 8/30 1/28

 دارگذاري مدتهاي سرمایهپردهس 9/6100 4/8187 1/10123 1/12339 0/14646 9/21 7/18

 هاي دولتیبانک 5/1628 4/2145 4/2748 1/3684 4/4377 0/34 8/18

 هاي غیر دولتیکل بانک 4/4472 0/6042 7/7374 0/8655 6/10268 4/17 6/18

 مدتوتاهک 5/2692 2/3700 2/5286 5/3935 9/5848 -6/25 6/48

 لندمدتب 4/3408 2/4487 9/4836 6/8403 1/8797 7/73 7/4

 )1(هاي متفرقهپردهس 5/124 6/148 6/177 1/212 1/304 4/19 4/43

 هاي دولتیبانک 6/47 8/55 7/66 8/76 9/98 1/15 8/28

 هاي غیر دولتیکل بانک 9/76 8/92 9/110 3/135 2/205 0/22 7/51

 قدینگین 9/7823 8/10172 9/12533 8/15299 9/18828 1/22 1/23

 .باشدها و دولت میانداز کارکنان بانکدریافت بابت تسهیالت و وجوه صندوق بازنشستگی و پسها، وجوه اداره شده مصرف نشده، پیشنامههاي نقدي ضمانت، سپردهاعتبارات اسنادي دریافتپیشامل ش -1
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 )1369=100(                                                                                                         فعالیت بورس اوراق بهادار                                                                                                     55جدول شماره 

  الس رصد تغییرد 

 1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

       
 معاملهسهام مورد 

 تعداد(میلیارد سهم) 2/165 8/227 6/252 6/250 8/510 -8/0 8/103

 ارزش(هزار میلیارد ریال) 5/542 6/473 9/537 1/539 4/1407 2/0 1/161

      
 

 شاخص قیمت سهام در پایان دوره

 کل  62532 80219 77230 96290 178659 7/24 5/85

 مالی 135089 158225 131866 119176 205266 -6/9 2/72

 صنعت 51296 66994 66100 86082 161031 2/30 1/87

 تر(موزون)پنجاه شرکت فعال 2576 3254 3035 4036 7668 0/33 0/90

 بازار اول 45318 57004 54460 68124 133867 1/25 5/96

 بازار دوم 127841 170269 166371 206487 345162 1/24 2/67

  ارزش جاري سهام در پایان دوره(هزار میلیارد ریال) 2/2813 4/3448 4/3220 2/3824 8/6828 8/18 6/78

 تعداد روزهاي فعالیت 241 243 242 241 241 -4/0 0/0

 هاي درج شده در تابلوهاتعداد شرکت 314 319 325 326 328 3/0 6/0

 سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار تهرانماخذ:  



 

 

٨٨
 

88
 

 )2)(1(1397 سال دروضعیت انتشار اوراق مشارکت                                                                      56جدول شماره    

 الحسابنرخ سود علی

 (درصد در سال)

مدت 

 اوراق(سال)

 مبلغ فروش رفته

 (میلیارد ریال)

 انتشار میزان

 (میلیارد ریال)
  محل موضوع اوراق مشارکت زمان انتشار

 اوراق مشارکت دولت    20000 17858  

 ايدولتی ـ بودجه    20000 17858  

 وزارت امور اقتصادي و دارایی     1396قانون بودجه سال  5تبصره  بند (ب) هاي دولتطرح 26/12/1396 20000 17858 4 15

 ايغیر بودجهدولتی ـ        

 ها شهرداري        65500 22046  

20 4 4000 4000 
28/12/1396 

 قطار شهري 2خط  3فاز 
 شهرداري مشهد        1396قانون بودجه سال  5بند (د) تبصره 

 قطار شهري 3خط  2فاز  3000 3000 4 20

 شهرداري اصفهان        1396قانون بودجه سال  5بند (د) تبصره  قطار شهري 2خط  1فاز  28/12/1396 5000 4999 4 20

 شهرداري قم        1396قانون بودجه سال  5بند (د) تبصره  قطار شهري 1خط 1فاز  28/12/1396 3000 2999 4 20

 شهرداري تهران        1396قانون بودجه سال  5بند (د) تبصره  قطار شهري 7تکمیل خط  28/12/1396 7000 7000 4 20

 شهرداري تبریز        1397قانون بودجه سال  5بند (د) تبصره  قطار شهري 1تکمیل خط  26/12/1397 6500 6 4 18

 شهرداري کرج        1397قانون بودجه سال  5بند (د) تبصره  قطار شهري 2خط  1فاز  27/12/1397 2500 8/1 4 18

 شهرداري مشهد        1397قانون بودجه سال  5تبصره بند (د)  قطار شهري 3خط  3فاز  28/12/1397 7000 5 4 18

 شهرداري مشهد        1397قانون بودجه سال  5بند (د) تبصره  سازي خیابان حر عاملیتوسعه، تعریض و بدنه 28/12/1397 1500 5 4 18

 شهرداري شیراز        1397بودجه سال قانون  5بند (د) تبصره  قطار شهري 1و تکمیل خط  2احداث خط  28/12/1397 6000 30 4 18

 شهرداري اصفهان        1397قانون بودجه سال  5بند (د) تبصره  قطار شهري 2خط  2فاز  28/12/1397 5000 1 4 18

 شهرداري اهواز        1397قانون بودجه سال  5بند (د) تبصره  قطار شهري 1خط 1فاز  28/12/1397 2000 4/0 4 18

18 4 2/0 9100 
 شهرداري تهران        1397قانون بودجه سال  5بند (د) تبصره  قطار شهري 7و  6هاي تکمیل خط 28/12/1397

18 4 0 3900 

 جمع کل    85500 39905  

 .است اوراق مشارکت منتشر شده با مجوز بانک مرکزي شامل فقط -1
 صادر شد. 1397به طور کامل به فروش نرسیده بود، در سال  1396مجوز عرضه مجدد اوراق مشارکتی که در سال  -2
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 )1395=100(                                                                 هاي شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهريتوسط ساالنه گروهم                                                             57جدول شماره  

 همیت نسبی ا الس رصد تغییرد

 در سال پایه

 

 1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

 هاي اختصاصیروهگ        

 شاخص کاال 5/48 6/85 5/93 0/100 2/110 1/161 2/10 3/46

 شاخص خدمت 5/51 1/77 4/89 0/100 2/109 5/127 2/9 8/16

 اخص کلش 0/100 9/81 7/91 0/100 6/109 8/143 6/9 2/31

 و منتخب فرعی هاي اصلیروهگ        

 ها ها و آشامیدنیوراکیخ 5/25 8/83 4/92 0/100 9/113 5/166 9/13 2/46

 گوشت 3/5 0/87 8/90 0/100 5/116 2/172 5/16 9/47

 ماهی و حیوانات دریایی 6/0 2/78 6/90 0/100 0/108 3/182 0/8 7/68

 غالت و نان 4/4 7/74 3/86 0/100 4/113 6/140 4/13 0/24

 هاها و چربیروغن 8/0 8/90 8/93 0/100 1/112 7/146 1/12 0/31

 ها و خشکبارمیوه 5/5 5/86 3/99 0/100 7/110 3/194 7/10 5/75

 هاي سبزيانواع سبزي، حبوب و فرآورده 5/3 0/91 7/96 0/100 3/121 5/171 3/21 4/41

 پرندگانلبنیات و تخم  0/3 7/86 8/94 0/100 2/112 0/151 2/12 6/34

 دخانیات 4/0 8/93 9/90 0/100 1/103 2/205 1/3 1/99

 هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت 1/37 4/81 3/91 0/100 1/108 5/122 1/8 3/13

 اجاره بهاي مسکن غیر شخصی 7/7 0/81 1/91 0/100 3/108 8/122 3/8 4/13

 ارزش اجاري مسکن شخصی 4/25 6/80 8/90 0/100 4/108 1/123 4/8 6/13

 تعمیرات و خدمات ساختمانی 7/1 1/81 6/91 0/100 8/107 7/131 8/7 2/22

 آب 5/0 1/84 8/93 0/100 0/100 3/106 0/0 3/6

 هابرق، گاز و سایر سوخت 8/1 1/94 5/98 0/100 4/103 9/106 4/3 4/3

 پوشاك و کفش 6/4 9/84 8/93 0/100 4/105 8/142 4/5 5/35

 اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 3/4 0/90 1/95 0/100 1/108 2/171 1/8 3/58

 حمل و نقل 9/8 1/84 4/93 0/100 5/106 8/153 5/6 4/44

 ارتباطات 3/2 3/93 6/96 0/100 9/105 7/139 9/5 9/31

 بهداشت و درمان 8/7 2/69 7/85 0/100 1/110 8/128 1/10 0/17

 تفریح و امور فرهنگی 1/2 1/80 1/92 0/100 2/110 8/180 2/10 0/64

 تحصیل 0/2 0/74 2/86 0/100 3/111 1/130 3/11 8/16

 رستوران و هتل 8/1 6/78 4/91 0/100 3/111 4/141 3/11 0/27

 کاالها و خدمات متفرقه 2/3 0/82 2/91 0/100 2/110 9/162 2/10 9/47
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 )1395= 100(                                                                              هاي شاخص بهاي تولیدکننده         توسط ساالنه گروهم                                                                                       58جدول شماره 

 همیت نسبی ا  الس رصد تغییرد

 در سال پایه

 

 1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393   

 شاخص کل 0/100  8/90 3/95 0/100 0/110 4/156 0/10 2/42

 هاي اصلیروهگ         

 شاورزي، جنگلداري و ماهیگیريک     6/18  4/92 6/97 0/100 0/111 0/155 0/11 6/39

 ساخت(صنعت)     1/47  9/96 5/96 0/100 7/110 2/170 7/10 7/53

 مل و نقل و انبارداريح   9/16  4/88 2/96 0/100 5/106 2/149 5/6 1/40

 تل و رستورانه   8/0  3/76 1/90 0/100 3/111 4/141 3/11 0/27

 اطالعات و ارتباطات   5/1  0/87 1/94 0/100 0/103 6/106 0/3 5/3

 موزشآ   5/2  6/73 1/86 0/100 6/111 3/130 6/11 8/16

 هداشت و مددکاري اجتماعیب   6/11  6/66 1/85 0/100 7/110 8/127 7/10 4/15

 اجتماعی و شخصی ،هاي خدمات عمومیایر فعالیتس   9/0  3/72 7/88 0/100 3/112 6/134 3/12 9/19

 گروه اختصاصی         

 )1(خدمات     3/34  9/80 0/92 0/100 4/108 1/138 4/8 4/27

 با مجموع ضریب اهمیت » هاي خدمات عمومی، اجتماعی و شخصیسایر فعالیت«و » بهداشت و مددکاري اجتماعی«، »آموزش«، »هتل و رستوران«، »اطالعات و ارتباطات«، »حمل و نقل و انبارداري«هاي اصلی گروه اختصاصی خدمات شامل گروه -1
 باشد.می 3/34     
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 )1395= 100(                                                                   هاي شاخص بهاي کاالهاي صادراتی ایران         توسط ساالنه گروهم                                                                                 59جدول شماره 

 همیت نسبیا  الس رصد تغییرد

 در سال پایه 

 

 1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393   

 شاخص کل 0/100  3/122 7/102 0/100 3/118 4/281 3/18 9/137

 هاي اصلیگروه         

 محصوالت حیوانی 5/3  4/91 0/92 0/100 4/115 2/263 4/15 1/128

 محصوالت نباتی 0/8  6/99 3/106 0/100 6/109 7/283 6/9 9/158

 هاي حیوانی و نباتیها و روغنچربی 2/0  0/88 9/90 0/100 1/102 3/244 1/2 3/139

 ها و توتونمحصوالت صنایع غذایی، نوشابه 5/3  3/91 5/93 0/100 4/109 4/236 4/9 1/116

 محصوالت معدنی 4/40  7/169 9/108 0/100 0/122 8/279 0/22 4/129

 محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابسته 5/14  8/119 2/101 0/100 2/113 8/287 3/13 1/154

 مواد پالستیک و کائوچو و مصنوعات آنها 1/12  2/113 0/103 0/100 9/114 3/267 9/14 6/132

 چرم و محصوالت چرمی ،پوست 2/0  7/163 4/107 0/100 0/120 2/322 0/20 4/168

 چوبی يچوب و اشیا 1/0  1/97 3/97 0/100 5/94 8/196 -5/5 2/108

1/79 2/10 4/197 2/110 0/100 ooo ooo  1/0 1کاغذ و مقوا( ،خمیر چوب( 

 مواد نسجی و مصنوعات از این مواد 5/2  9/84 6/94 0/100 7/110 0/225 7/10 3/103

 انواع کفش 2/0  8/92 4/96 0/100 0/94 6/166 -1/6 3/77

 مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ 3/2  8/103 5/101 0/100 0/109 9/232 0/9 6/113

 فلزات معمولی و مصنوعات آنها 0/10  5/120 6/103 0/100 9/130 1/345 9/30 6/163

 آالت مکانیکی و ادوات برقیماشین 0/2  4/97 6/95 0/100 6/108 3/250 6/8 5/130

 تجهیزات ترابريوسایل نقلیه زمینی و  4/0  2/92 3/101 0/100 2/114 0/295 2/14 4/158

 اختصاصی گروه         

2/143 9/20 0/294 9/120 0/100 oo oo  5/38 محصوالت پتروشیمی 

    اضافه گردیده است. 1395در سال پایه  »خمیر چوب، کاغذ و مقوا«گروه  -1
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 ریال) میلیون(                                 هاي هزینه   هاي جاري در مناطق شهري برحسب گروهمتوسط هزینه ناخالص ساالنه خانوار به قیمت                                                    60جدول شماره 

  الس رصد تغییرد رصد)دهم(س

 1397 1396  1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

 هاآشامیدنیها و خوراکی 8/80 3/83 0/90 1/99 0/132 2/10 1/33 5/23 3/25

 دخانیات 2/1 1/1 3/1 4/1 3/2 1/4 9/67 3/0 4/0

 پوشاك و کفش 2/15 9/15 9/16 8/17 3/18 1/5 0/3 2/4 5/3

 هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت 9/109 5/123 4/139 4/149 7/195 1/7 0/31 5/35 5/37

 لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه 6/13 5/14 8/15 9/16 0/20 0/7 4/18 0/4 8/3

 بهداشت و درمان 0/19 5/20 2/23 2/24 4/28 5/4 5/17 7/5 4/5

 حمل و نقل 0/34 0/36 9/41 6/44 2/47 7/6 8/5 6/10 0/9

 ارتباطات 0/7 5/7 3/8 7/8 6/9 2/4 7/10 1/2 8/1

 تفریح و امور فرهنگی 7/7 9/6 6/7 0/8 9/8 0/5 6/10 9/1 7/1

 تحصیل 2/6 5/6 3/7 6/7 9/7 5/3 1/4 8/1 5/1

 رستوران و هتل  6/6 4/7 4/8 0/9 4/10 5/7 6/15 1/2 0/2

 ها و خدمات متفرقهکاال 5/27 4/29 9/32 6/34 2/41 2/5 1/19 2/8 9/7

 جمع  8/328 7/352 0/393 3/421 9/521 2/7 9/23 0/100 0/100

 

 ریال) میلیون(                                             )1395=100(هاي هزینهناخالص ساالنه خانوار در مناطق شهري برحسب گروه واقعیمتوسط هزینه                                              61جدول شماره 

  الس رصد تغییرد رصد)دهم(س

 1397 1396  1397 1396  1397 1396 1395 1394 1393  

 هاآشامیدنیها و خوراکی 5/96 1/90 0/90 0/87 2/79 -3/3 -0/9 6/22 5/21

 دخانیات 2/1 2/1 3/1 3/1 1/1 0/1 -7/15 4/0 3/0

 پوشاك و کفش 9/17 9/16 9/16 9/16 8/12 -3/0 -0/24 4/4 5/3

 هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت 1/135 2/135 4/139 2/138 7/159 -9/0 6/15 9/35 4/43

 لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه 1/15 3/15 8/15 6/15 7/11 -0/1 -2/25 1/4 2/3

 بهداشت و درمان 5/27 0/24 2/23 0/22 1/22 -0/5 4/0 7/5 0/6

 و نقل حمل 5/40 6/38 9/41 9/41 7/30 1/0 -7/26 9/10 3/8

 ارتباطات 5/7 8/7 3/8 2/8 9/6 -6/1 -0/16 1/2 9/1

 تفریح و امور فرهنگی 6/9 5/7 6/7 3/7 9/4 -7/4 -6/32 9/1 3/1

 تحصیل 3/8 6/7 3/7 8/6 1/6 -1/7 -9/10 8/1 7/1

 رستوران و هتل  3/8 1/8 4/8 1/8 4/7 -4/3 -0/9 1/2 0/2

 ها و خدمات متفرقهکاال 5/33 2/32 9/32 4/31 3/25 -5/4 -4/19 2/8 9/6

 )1جمع( 2/401 6/384 0/393 7/384 9/367 -1/2 -4/4 0/100 0/100

  هاي هزینه محاسبه شده است. هاي واقعی گروهها، از مجموع هزینههزینه کل واقعی به جاي تقسیم هزینه کل به قیمت جاري به شاخص کل قیمت -1


