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 مقدمه

ين در ا. برای اقتصاد ايران سال دشواری بود ١٣٩١سال 

منشـا داخلـی و    بـا را ای  سـابقه  های کـم  سال اقتصاد کشور تکانه

های انبساطی چنـد سـال    آثار سياست تخليه .تجربه کردخارجی 

هـا، افـزايش    آمدهای اجرای طرح هدفمندسـازی يارانـه   اخير، پی

المللـی   های تجاری و مـالی بـين   منرخ ارز و تشديد تحري چندباره

رکـود   بـروز منجـر بـه    ايـن شـرايط  . عليه کشور از اين جمله بود

تورمی در اقتصاد کشور شد، که بـه ويـژه پـس از اجـرای قـانون      

نـرخ  . بـود شـده  آن ظـاهر   اوليه های ها نشانه انههدفمندسازی يار

  ١٣٨٩د در سـال  درصـ  ٨/٥رشد توليد ناخالص داخلی کشـور از  

ــه   ١٣٩١درصــد در ســال  -٨/٥و  ١٣٩٠درصــد در ســال  ٠/٣ب

 درصــد در ســال  ٤/١٢نــرخ تــورم از  ،کــاهش يافــت و در مقابــل

ــه  ١٣٨٩ ــال  ٥/٣٠و  ٥/٢١ب ــد در س ــای  درص  ١٣٩١و  ١٣٩٠ه

 .افزايش پيدا کرد

فعلي حاکم بر اقتصاد کشور را برحسب تقدم زماني  رکود

توان ناشي از عوامل زير  مي ذاريشدت اثرگ اًعوامل و نه لزوم

هايي که در چند سال گذشته به  اول، نااطميناني: دانست

گذاري ايجاد و  هاي گوناگون و در سطوح مختلف سياست مناسبت

بخش هاي  سرمايه خروج بخشي ازتشديد گرديده و موجب 

دوم، آثار قابل انتظار اجراي . هاي مولد شد خصوصي از فعاليت

از هاي انرژي  ها و افزايش قيمت حامل يارانه طرح هدفمندسازي

شده بسياري از محصوالت  که قيمت تمام ١٣٨٩زمستان سال 

هاي حمل و نقل را افزايش داده و کاهش توان  بر و هزينه انرژي

کنندگان را به دنبال  مالي توليدکنندگان و قدرت خريد مصرف

 و هاي تجاری و مالي در د سوم، تشديد تحريم. داشته است

که مبادالت مالي و تجاري کشور با دنياي خارج را  بعدسال 

ها کاهش مقادير  اين تحريم. بسيار سخت و پرهزينه کرده است

فروش نفت خام و به تبع آن کاهش درآمدهاي ارزي کشور را به 

را با محدوديت منابع مواجه نموده و دولت دنبال داشته و بودجه 

جاي  و نرخ رشد اقتصادي برها  آثار خود را بر کاهش فعاليت

 .گذاشته است

هاي تورم جاري اقتصاد کشور در کجاست؟  اما ريشه

عوامل سمت   صاد ايران ناشي از هر دو مجموعهتورم جاري اقت

هاي انبساطي  در سمت تقاضا، سياست. تقاضا و سمت عرضه است

 به بعد، منشا ١٣٨٥  به تبع آن انبساطي پولي از سالمالي و 

ه نگاهي ب. اصلي افزايش تقاضاي کل در اقتصاد کشور بوده است

د ناخالص ، نقدينگي و تولي)قدرتپول پر(آمارهاي رشد پايه پولي 

واضحي در اين زمينه  ر نسبتاًتصوي داخلي در چند سال گذشته

متوسط نرخ رشد پايه  ،١٣٩١تا  ١٣٨٥طي دوره . دهد ه ميئارا

درصد و متوسط نرخ  ١/٢٦ و ٢/٢٤ترتيب ه پولی و نقدينگی ب

. درصد بوده است ٦/٢حدود رشد توليد ناخالص داخلي واقعي 

فرض در اين دوره ثابت ) نقدينگي(چنانچه سرعت گردش پول 

به افزايش متناسبی در شاخص  ، افزايش عرضه اسمي پولشود

ی تورم در اقتصاد گير قيمت توليد که معيار ديگري براي اندازه

  .منجر شده است ،است

در سمت عرضه کل اقتصاد، در بين مجموعه عواملي که 

اند،  هاي توليد شده در چند سال گذشته منجر به افزايش هزينه

اي ه اول، افزايش قيمت حامل: تر بوده است نقش چند عامل مهم

دوم،  و جبران ناکافي صنايع؛ ١٣٨٩انرژي از فصل پاياني سال 

اي  هاي واسطه هزينه که ١٣٩٠نيمه دوم سال  افزايش نرخ ارز از
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تر و مواد اوليه صنايع را باال برد و سرانجام، تقاضاي دستمزد باال

و  ٢/٣٤، ٦/١٦اين عوامل، رشدهاي   مجموعه .توسط نيروي کار

تا  ١٣٨٩هاي  درصدي شاخص بهاي توليدکننده طي سال ٦/٢٩

در گام بعدی به  شده توليد افزايش قيمت تمام. را رقم زد ١٣٩١

ها و خدمات مصرفی خانوار و شاخص بهای کاال سبد اقالم

 .مصرفی منتقل شد

بر اقتصاد کشور  ١٣٩١هايي که در سال  اما همه تکانه

 اجرای. منفی نيستند مدت و بلندمدت لزوماً د، در ميانوارد آم

در که  است ها گام بلندی ارانهقانون هدفمندسازی ي درست

منابع در  وري و افزايش بهره تواند به تخصيص بهتر میمدت دراز

توان  همچنين، افزايش نرخ ارز را می. اقتصاد کشور منجر شود

های نسبی به دنبال  واکنش طبيعی اقتصاد به اصالح قيمت

مدت  اگرچه آثار کوتاه. ها دانست انهاجرای قانون هدفمندسازی يار

منفی و  اين دو اتفاق در اقتصاد کشور رشد توليد ناخالص داخلی

رود با آشکار شدن  انتظار می ديد تورم را رقم زده است، ليکنتش

های رقابتی اقتصاد  م درست قيمتی در بازارها و بروز مزيتئعال

ها و  توليد و اشتغال در گروهگذاری،  کشور، به تدريج رشد سرمايه

   . روي دهدهای اقتصادی  گروهزير

 تحوالت اقتصادي جهان

را در  يد آغـاز خـوب  هرچنـ  ٢٠١٢سال  اقتصاد جهان در

ت رکـود و  يوضـع  به مجدداًه کرد، اما از فصل دوم فصل اول تجرب

نرخ رشـد اقتصـاد جهـان در    متوسط ساالنه . بازگشت ينانينااطم

که در مقايسـه بـا    رسيددرصد  ٦/٣ن سال به يسه ماهه نخست ا

واحـد درصـد    ٢٥/٠پول،  يالملل نيصندوق ب يقبل يها بيني پيش

مـدت و   اين افزايش تا حدي ناشي از عوامل کوتاه .داشتافزايش 

. موقتي مانند تسهيل شرايط مالي و افزايش اعتمـاد عمـومي بـود   

سـه ماهـه دوم ايـن سـال      عملکرد اقتصاد جهـان در حال،   اين با

تحــوالت اقتصــاد جهــاني و رونــد  بخــش نبــود چنــدان رضــايت

وجـود در  ن دوره فشارهاي ميدر ا. بروز داد راف هايي از ضع نشانه

دولتي در منطقه اروپا افـزايش   يها يبازارهاي مالي و بحران بده

ن حوزه را بـا مشـکالتي از قبيـل    يکشورهاي اکه  اي گونه به ،افتي

خروج جريان سرمايه، مشکل تامين مالي بخـش بـانکي، افـزايش    

هاي مرکـزي و کـاهش اعتبـارات اعطـايي بـه بخـش        بانک  بدهي

هـاي اقتصـادي     نيز شاخص قعيوادر بخش  .خصوصي مواجه کرد

ايـن منطقـه در فصـل دوم     يها کاهش سطح فعاليت دهنده نشان

آمارهاي مربوط بـه ايـاالت متحـده آمريکـا و برخـي از       .بودسال 

اقتصادهاي نوظهور اصلي نيز حاکي از تضعيف رشد اقتصـادي در  

 يدات صـنعت يزان توليکه م يا گونه به؛ ن سال بوديسه ماهه دوم ا

هـا در   تيـ کـاهش فعال . ديگرد يديدر سطح جهان دچار افت شد

کـا و انگلسـتان بـه    يژه آمريـ ر اقتصـادها بـه و  يمنطقه اروپا و سـا 

و به کـاهش   ر و در حال توسعه نيز سرايت کردنوظهو ياقتصادها

 يهــا در کشــورها تيــه و کــاهش ســطح فعاليــمــت مــواد اوليق

، ٢٠١٢سـال  فصـل سـوم    در. دين محصوالت انجاميصادرکننده ا

ن يتـر  را تجربه کرد که عمده يميبهبود مال شرايط اقتصاد جهاني

 نوظهـور و بهبـود   يدر اقتصـادها   تيـ ش سطح فعاليل آن افزايدل

ن دوره يـ در ا. بـود کـا  ياالت متحده آمريا وضعيت اقتصادي نسبي

اوراق قرضه  نرخ بهره هيت شد و حاشيتثبتا حدودي  يط ماليشرا

ي ريسکي ها ييمت دارايق ،نيهمچن. افتيدر منطقه اروپا کاهش 

ه بـه  يان سـرما يـ افته و جريش يافزا به ويژه سهام در سطح جهان

در  يط اقتصاد جهانيشرا. ديت گردينوظهور تقو يسمت اقتصادها

کـه   يا گونه به ،را تجربه نمود يشترين سال بهبود بيفصل چهارم ا

درصـد در فصـل دوم بـه     ٣/٢نرخ رشد اقتصـاد جهـان از حـدود    

بهبـود  . افـت يش يافزا ٢٠١٢مه دوم سال يدرصد در ن ٨/٢حدود 

ش ياتخـاذ شـده و افـزا    يها استيس به دليلمشاهده شده عمدتاً 
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شـده   انجـام اقـدامات   بـر ايـن،   عـالوه  .بود يمجدد اعتماد عموم

ز بهبـود  يـ اعتمـاد و ن  يه اروپا بـه ارتقـا  يگذاران در اتحاد استيس

ه يـ اول يها لياز تحل يحال، برخ  نيا با. کمک نمود يت ماليوضع

از عوامـل   ياز آن بود کـه بهبـود صـورت گرفتـه ناشـ      يز حاکين

االت متحـده  يـ ژه در ايـ انبـار بـه و   يش موجودير افزاينظ يموقت

 .کا بوده استيآمر

بـه   ٢٠١٢ان در سـال  در مجموع، نرخ رشد اقتصاد جهـ 

رصد کاهش نسـبت  واحد د ٧/٠ دهنده نشانکه رسيد درصد  ٢/٣

واحـد   ٢/٠شـرفته بـا   يپ ينرخ رشد اقتصادها. بود ٢٠١١به سال 

 يد و رشـد اقتصـادها  يـ درصـد بـالغ گرد   ٥/١درصد کـاهش بـه   

نسبت به واحد درصد کاهش  ٣/١ز با ينوظهور و در حال توسعه ن

  .رسيددرصد  ٩/٤به  از آن سال قبل

در اثر عـواملي همچـون    ٢٠١٢نرخ تورم جهاني در سال 

در  يگسترش رکود اقتصـاد  ي واقتصاد يها تيکاهش سطح فعال

و نيز کاهش قيمت مواد اوليه، کاهش يافـت   شرفتهيپ ياقتصادها

. درصد در اين سال رسـيد  ٠/٤به  ٢٠١١درصد در سال  ٨/٤و از 

واحـد کـاهش بـه     ٢/٦شاخص قيمـت مـواد اوليـه بـا     همچنين، 

ايي و رسيد که دليل عمـده آن کـاهش قيمـت مـواد غـذ      ٧/١٨٥

شاخص قيمت انرژي در اين سال اندکي افزايش يافت . فلزات بود

 .بالغ شد ٢/١٩٤واحد افزايش به  ٢/١و با 

 اقتصادهاي پيشرفته

بحران منطقـه اروپـا بـا وجـود اقـدامات       ،٢٠١٢در سال 

تر گرديد و لزوم انجام مداخالت جديد  سياستي اتخاذ شده عميق

. ي تشـخيص داده شـد  به منظور جلوگيري از تشـديد آن ضـرور  

 بحــران بازارهــاي مــالي در منطقــه اروپــا تــا حــد زيــادي ناشــي 

 بانکي  مشکالت يونان، در مالي و هاي سياسي از افزايش ريسک

انجـام   يهـا بـرا   خصـوص توانـايي دولـت    وجود ترديد در ،اسپانيا

اصالحات مـورد نيـاز و نيـز ميـزان      اعمالاي و  هاي بودجه تعديل

. بود اين اصالحاتبا  اهيهمر يبرا برتر منطقهاقتصادهاي تمايل 

انجـام   ين کشـورها بـرا  يت ايظرفخصوص  با افزايش ترديدها در

وجـود ترديـد   ز يـ مورد نظـر و ن  يو ساختار يا بودجه يها ليتعد

 يهـا  زمياروپـا و مکـان   يواکنش مناسب بانـک مرکـز  درخصوص 

از جملـه صـندوق    -ن حـوزه  يـ نجات اقتصاد ا يشده برا يطراح

 )٢(سـازوکار ثبـات اروپـا   و   (EFSF))١(اروپـا  يالت ثبات ماليتسه

(ESM) - ييهــا و پرســش افــزايش يافــتموجــود  يهــا ينگرانــ 

بـه   پاسـخ در . گرديـد ات حوزه اروپـا مطـرح   يدرخصوص ادامه ح

د يـ ا بـا تجد ي، اسـپان منطقه يمشکالت موجود و با توافق کشورها

 يورو منـابع مـال  يـ  ميليارد ١٠ تامين خود با يساختار بخش بانک

ي را درخصـوص  ن حـوزه طرحـ  ين، رهبران ايهمچن. موافقت کرد

ن يـ در ا يزم نظـارت يبه منظور اعمال مکـان  يه بانکيس اتحاديسات

در  يميسـهم مسـتق   ESMآن  براسـاس حوزه ارائـه کردنـد کـه    

اروپـا در سـپتامبر    يگر، بانک مرکزيد يدر اقدام. شدها دارا  بانک

ل يک برنامه تعديرا تحت  (OMT)) ٣(يلپو ين سال مبادالت آنيا

د اوراق يـ اقتصاد کالن در دستور کار خود قرار داد کـه شـامل خر  

. شد يمدت م د کوتاهيسررس يبا تمرکز بر اوراق دارا يبهادار دولت

ت يو بهبـود وضـع   ياعتماد عمـوم  ين اقدامات به ارتقايمجموع ا

 يا گونـه  کمک نمود؛ بـه  ٢٠١٢ يمه دوم سالاز ناين منطقه  يمال

ه اروپا تـا حـد   ياتحاد يخصوص فروپاش موجود در يها يکه نگران

 ٢٠١٢منطقه اروپـا در سـال    يرشد اقتصاد. ديمرتفع گرد ياديز

واحـد   ١/٢معادل  يکاهشدهنده  نشاندرصد بود که  -٦/٠معادل 

 .درصد نسبت به سال گذشته بود

___________________________________ 
  ١- European Financial Stability Facility 
  ٢- European Stability Mechanism 
  ٣- Outright Monetary Transactions 
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تا  ٢٠١٢در سال  ت متحده آمريکا نيزرشد اقتصادي اياال

 جا مانده از بحران مالي، بودجه انقباضـي  بهبه دليل آثار حد زيادي 

هاي موقتي همچون بروز خشکسـالي و طوفـان در شـمال     شوک و

احتمـال عـدم تمديـد قـوانين     . چندان بـاال نبـود   غربي اين کشور

هاي دولت تـا پايـان    مربوط به کاهش نرخ ماليات و افزايش هزينه

هاي بسـياري را درخصـوص بـروز رکـود گسـترده در       سال، نگراني

 )١(کـه اصـطالحاً بـه پرتگـاه مـالي      به وجود آورداقتصاد اين کشور 

وضـعيت   هـا،  بـا تمديـد ايـن قـوانين و رفـع نگرانـي      . موسوم شـد 

 ؛بهبـود يافـت   ٢٠١٣و اوايـل سـال    ٢٠١٢از اواخر سال  اقتصادي

دهـي بـانکي تسـهيل     رشد اعتبارات افـزايش يافـت و شـرايط وام   

هـاي سـاخت و سـاز در اقتصـاد      فعاليـت  ،٢٠١٢در سـال  . گرديد

قيمت مسکن شروع بـه افـزايش کـرد و     ،شدتقويت  دوبارهآمريکا 

اي کـه   نـه گو بـه  ؛تقويت شدايجاد مشاغل جديد در نيمه دوم سال 

رشد دسـتمزدها در ايـن سـال    . درصد رسيد ٨نرخ بيکاري به زير 

 .فشارهاي تورمي کمک نمود کنترلمهار شد که اين امر به 

درصد کاهش  ٧/١به  ٢٠١٢رشد اقتصاد کانادا در سال 

ط ي، شرايبه بودجه انقباض توان مي ل آنيدالاز جمله افت که ي

بازار مسکن، اختالالت رکود ، ياعتبارات مصرف يسخت اعطا

بر  يط نامطمئن خارجير شرايثاي و تدر بخش انرژ يموقت

ژاپن  يرشد اقتصاددر مقابل،  .اشاره نمود ياقتصاد يها تيفعال

واحد درصد نسبت به سال  ٦/٢معادل  يشيبا افزا ٢٠١٢در سال 

مربوط  يها نهيهز به دليلد که عمدتاً يدرصد رس ٠/٢به  ٢٠١١

ن کشور پس از يد ايدولت جد. بودين کشور ا زلزله يبه بازساز

پولي  استين، سييپا يو نرخ رشد اقتصاد يها تورم نزول سال

 يل مقداريبر تسه مبتني را اعالم نمود که يديجد يانبساط

و  يا بودجه يها ، محرکيدرصد ٢ ي، هدف مثبت تورم)٢(شديد

 .بود ياصالحات ساختار

 ٢٠١٢در مجموع، نرخ رشد اقتصادهاي پيشرفته در سال 

درصدي سال قبل،  ٧/١درصد بالغ شد که در مقايسه با رشد  ٥/١به 

نرخ تورم اين اقتصادها نيز . درصد است ٢/٠بيانگر کاهشي معادل 

 ٧/٠ثير کاهش تقاضاي کل و کاهش قيمت مواد اوليه، با اتحت ت

 .رسيد ٢٠١٢درصد در سال  ٠/٢واحد درصد کاهش به 

 هاي عمده اقتصادهاي پيشرفتهبرخي شاخص                                                                       )درصد(

 جاري به توليد ناخالص داخلي تراز حساب  نرخ تورمرشد اقتصادي

٢٠١١٢٠١١  ٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢ ٢٠١٢ 

 -١/٠ -١/٠  ٠/٢ ٧/٢ ٥/١ ٧/١ اقتصادهاي پيشرفته
 -٧/٢ -٩/٢  ١/٢ ١/٣ ٨/٢ ٨/١ اياالت متحده آمريکا

 ٩/١ ٧/٠  ٥/٢ ٧/٢ -٦/٠ ٥/١ منطقه اروپا
 ٠/٧ ٢/٦  ١/٢ ٥/٢ ٩/٠ ٤/٣ آلمان
 -٢/٢ -٨/١  ٢/٢ ٣/٢ ٠/٢ ٠/٠ فرانسه
 -٧/٠ -١/٣  ٣/٣ ٩/٢ -٤/٢ ٤/٠ ايتاليا
 -١/١ -٨/٣  ٤/٢ ١/٣ -٦/١ ١/٠ اسپانيا

 ٠/١ ٠/٢  ٠/٠ -٣/٠ ٠/٢ -٦/٠ ژاپن
 -٨/٣ -٥/١  ٨/٢ ٥/٤ ٢/٠ ١/١ انگلستان

 -٤/٣ -٨/٢  ٥/١ ٩/٢ ٧/١ ٥/٢ کانادا
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 اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور

ــال  ــه  ،٢٠١٢در س ــل مالحظ ــاهش قاب ــطح  ک اي در س

  هـاي اقتصـادهاي نوظهـور و در حـال توسـعه رخ داد کـه       فعاليت

از کــاهش شــديد تقاضــا از ســوي اقتصــادهاي پيشــرفته،  متــاثر

گـذاري در   هاي انقباضي داخلي و کـاهش رونـق سـرمايه    سياست

ــود   ــور اصــلي ب ــادهاي نوظه ــزايش  . برخــي اقتص ــان، اف ــم زم ه

هـاي   از نااطمينـاني ناشـي  گذاران که عمدتاً  گريزي سرمايه ريسک

کـاهش  نه تنها به  بودموجود نسبت به آينده رشد اقتصاد جهاني 

ها نظير سهام منجر گرديد، بلکـه از طريـق تقويـت     قيمت دارايي

جريان خروج سرمايه، کاهش ارزش پول ملي اين کشورها را نيـز  

 .به همراه داشت

 ٢/٦از  ي نوظهـور و در حـال توسـعه   نرخ رشد اقتصادها

سـطح  . ديرس ٢٠١٢درصد در سال  ٩/٤به  ٢٠١١درصد در سال 

شـد و   ياديـ ن سال دچار تنـزل ز يان در يها در اقتصاد چ تيفعال

از . ديدرصـد رسـ   ٧/٧واحد درصد کاهش بـه   ٦/١نرخ رشد آن با 

 يط انقباضـ يجاد شـرا يبه اتوان  مين کاهش يل عمده ايدالجمله 

از وقوع حباب در بازار امـالک   يل نگرانياعتبارات به دل يدر اعطا

ف يو تضـع  يدولتـ  يها يگذار هيل سرعت سرمايو مستغالت، تعد

ن سـال  يـ ز در اياقتصاد کشور هند ن. اشاره نمود يخارج يضاتقا

 يهـا  کـاهش تعـداد پـروژه    ،عمـومي اعتمـاد   تحت تاثير تضعيف

، يدر انجــام اصــالحات ســاختار يد، کنــديــجد يگــذار هيســرما

ف يضع يبه منظور مقابله با تورم و تقاضا ياستيس يباال يها نرخ

واحد درصد کاهش  ١/٣نرخ رشد اقتصاد اين کشور با . قرار داشت

 . درصد رسيد ٢/٣نسبت به سال قبل به 

ــرخ رشــد اقتصــاد  ــوزه آمر يدر اقتصــادها ين ــايح   يک

افـت کـه   يدرصـد کـاهش    ٩/٢بـه حـدود    ٢٠١٢در سال  نيالت

 ناشـي  ن کـاهش  يـ ا. دبول يکاهش رشد کشور برز به دليلعمدتاً 

 مقابلـه   يش گرفتـه شـده بـرا   يدر پ يانقباض يها استيس از آثار

ــارها  ــا فش ــورم يب ــ   يت ــارات در برخ ــد اعتب ــاهش رش  از  يو ک

 . بازارها بود

با کـاهش   ٢٠١٢در سال نيز  يينوظهور اروپا ياقتصادها

 منفي ناشـي از سـرايت  اثرات  ؛مواجه شدند يد رشد اقتصاديشد

ل يـ بـه دل  يانقباضـ  يها استيساتخاذ منطقه اروپا و  يبحران مال

. داشت ييسزاير بثاهش تين کادر ا يتيد ظرفيجد يها تيمحدود

زمان  کاهش يافت و همن سال يدر ااقتصادهاي ياد شده صادرات 

هـا   بانک ييزان اعتبارات اعطايمبا آن اعتماد عمومي تضعيف و از 

اقتصادهاي ياد شده نرخ رشد  ،ن تحوالتيجه ايدر نت. کاسته شد

ــال  ٣/٥از  ــه  ٢٠١١درصــد در س ــال  ٥/٢ب  ٢٠١٢درصــد در س

 . افتيکاهش 

مـه دوم سـال   يدر ن ي نوظهور و در حال توسعهاقتصادها

و در  ندارائه کرد نسبت به نيمه اول سال ي راعملکرد بهتر ٢٠١٢

ش يو افـزا  يمصـرف  يش سـطح تقاضـا  يل افـزا يـ اواخر سال به دل

ان يـ ش جريهـا و افـزا   تيـ ش سـطح فعال يمجدداً با افـزا  ،صادرات

ني قيمت مواد در پي کاهش جها. مواجه شدند يالملل نيه بيسرما

هـاي اقتصـادي، نـرخ تـورم ايـن       اوليه و نيز کاهش سطح فعاليت

درصـد در سـال    ١/٦واحد درصد کاهش بـه   ٠/١اقتصادها نيز با 

 .رسيد ٢٠١٢

از آن است که با وجود کاهش رشد  يشواهد موجود حاک

ن اقتصـادها  يـ ن سال، اينوظهور و در حال توسعه در ا ياقتصادها

شـرفته در  يپ ينسـبت بـه اقتصـادها    يتـر  يهمچنان عملکرد قو

مشـاهده   يهـا  کـاهش . دنداشـت  يخروج از بحران و رکود اقتصاد

ــد ا  ــرخ رش ــشــده در ن ــا ي ــادي ناشــي از  ن اقتصــادها ت حــد زي

و بـاالتر از   زيـاد که به منظور مقابلـه بـا رونـق     هايي بود سياست

، اتخـاذ  بر خالف گذشته. ه بوداتخاذ گرديد ن اقتصادهايت ايظرف

ت بالقوه يکل در سطح ظرف يدر حفظ تقاضا مذکور يها سياست

 . ين اقتصادها موفق بودا
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 هاي مهم اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور برخي شاخص                                                               )درصد(

 جاري به توليد ناخالص داخلي تراز حساب  نرخ تورمرشد اقتصادي

٢٠١١٢٠١٢٢٠١١ ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١٢ 

 ٤/١ ٦/١ ١/٦ ١/٧ ٩/٤ ٢/٦ اقتصادهاي درحال توسعه و نوظهور

 ٩/٠ ٩/٠ ٧/٤ ٣/٦ ٤/٦ ٨/٧ کشورهاي در حال توسعه آسيايي
 ٣/٢ ٩/١ ٦/٢ ٤/٥ ٧/٧ ٣/٩ چين
 -٨/٤ -٢/٤ ٤/١٠ ٤/٨ ٢/٣ ٣/٦ هند
 ٦/٠ ٦/٢ ٩/٣ ٠/٦ ٢/٦ ٥/٤ )١()(ASEANآن آسه

 -٣/٤ -٣/٦ ٨/٥ ٣/٥ ٤/١ ٤/٥ اروپاي مرکزي و شرقي
 ٩/٢ ٤/٤ ٥/٦ ١/١٠ ٤/٣ ٨/٤ المنافع کشورهاي مستقل مشترک

 ٧/٣ ١/٥ ١/٥ ٤/٨ ٤/٣ ٣/٤ روسيه
 ١/١٢ ٣/١٣ ٧/١٠ ٧/٩ ٦/٤ ٩/٣ خاورميانه و شمال آفريقا، افغانستان و پاکستان

 -٩/١ -٤/١ ٩/٥ ٦/٦ ٩/٢ ٦/٤ آمريکاي التين
 -٤/٢ -١/٢ ٤/٥ ٦/٦ ٩/٠ ٧/٢ برزيل

 -٢/١ -٠/١ ١/٤ ٤/٣ ٦/٣ ٠/٤ مکزيک
 -٠/٣ -٤/١  ٠/٩ ٣/٩ ٩/٤ ٥/٥ جنوب آفريقا
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 .باشد مالزي، فيليپين، سنگاپور و تايلند ميشامل کشورهاي اندونزي،  -۱

  
 ميانهو آسياي  )١(گروه مناپ

عملکرد اقتصـادي   ٢٠١٢در سال  گروه مناپکشورهاي 

کشـورهاي صـادرکننده نفـت در     بيشترهرچند . متفاوتي داشتند

هاي رشـد مناسـبي دسـت يافتنـد، امـا رشـد        اين منطقه به نرخ

اقتصادي در کشورهاي واردکننده نفت که بسياري از آنها درگيـر  

نـرخ رشـد   . مشکالت سياسي بودند، در سطوح پاييني قرار داشت

 ٢٠١٢اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت اين منطقـه در سـال   

د که تا حد زيـادي ناشـي از بازگشـت تقريبـاً     درصد رسي ٧/٥به 

کامل وضعيت ثبات به بخش توليد نفت در کشـور ليبـي و رشـد    

نـرخ  . فارس بـود  کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج چشمگير

بهره پايين جهاني و افزايش مخارج دولتي در برخـي از کشـورها   

در واکنش به فشـارهاي اجتمـاعي نيـز در رشـد توليـد ناخـالص       

قيمت باالي نفت . غيرنفتي در اين اقتصادها تاثيرگذار بود داخلي

جـاري   ي، مازاد حسـاب رو حجم باالي صادرات ذخاير هيدروکربو

 ٢٠١٢ميليــارد دالر در ســال  ٤٤٠ايــن اقتصــادها را بــه حــدود 
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 .شوند شناخته مي) MENAP(در مجموع به عنوان گروه مناپ       

رسد اين کشورها نسبت به کـاهش   به نظر مي ،حال  اين با. رساند

ند و احتمـاالً رشـد   پـذير باشـ   درآمدهاي نفتـي در آينـده آسـيب   

 .يابداقتصادي آنها با کاهش قيمت يا تقاضاي نفت تنزل 

 ياسـتثنا  بـه ( گـروه منـاپ  واردکننده نفت در  يکشورها

. داشـتند  ٢٠١٢درصـد در سـال    ٧/٢معادل نرخ رشدي ) يهسور

 ياجتمـاع  يها ي، تداوم ناآرامياسيس ينانيهمچون نااطم يعوامل

و خـالص   يگذار هيبه کاهش سرما ،م با چالشاتو يخارج يو فضا

  ياز کشــورها يدر برخــ. ن اقتصــادها منجــر شــديــصــادرات در ا

ش يافـزا ) معـوق ( يرجـار يهـا و اعتبـارات غ   ن منطقه حجم واميا

ه، يان سـرما يـ گر با افت شاخص سهام، خروج جريد يافت و برخي

  اوراق قرضـه نـرخ بهـره   يه ش حاشـ يو افـزا  ياعتبـار   تنزل رتبـه 

 ياقتصـادها  يت خـارج يـ موقع ،نيهمچنـ . مواجـه شـدند   يدولت

از کـاهش   يکه عموماً ناش شدف ين حوزه تضعيواردکننده نفت ا

ف صـنعت  يز تضـع يو ن يم خارجيمستق يگذار هيصادرات و سرما

 .سم بوديتور

بـه   عمـدتاً  ٢٠١٢طقـه در سـال   فشارهاي تورمي اين من

ختـي بـاال   هاي پردا يارانه و کل يمحدود بودن سطح تقاضا دليل



 ۱۳۹۱سال 
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در برخي از کشورها نظير . کاهش يافت يو انرژ ييمواد غذا براي

ثبات نرخ ارز نيز در کنترل اين فشارها تاثيرگذار و پاکستان  مصر

 يالمللـ  نير بيذخاسطح کاهش بود که البته اين رويکرد با هزينه 

ن يـ ا يهـا  بودجـه دولـت   يزان کسـر يـ م. اين کشورها ميسر شد

درصد  ٤/٨افت و به طور متوسط به يش يافزادر اين سال منطقه 

 يهـا  يش بدهين امر به افزايا. رسيدمنطقه  يد ناخالص داخليتول

 يداخلـ  يهـا  ق بانـک يموارد از طر يدر برخ که منجر شد يدولت

هـي  د وام ساز کـاهش قـدرت   به نوبه خود زمينه وي شد ن ماليتام

 .گرديدها به بخش خصوصي  اين بانک

در سال  (CCA) )١(انهيم يايحوزه قفقاز و آس يکشورها

بـا  . بودندبرخوردار  )درصد ٧/٥(باال  ياز نرخ رشد اقتصاد ٢٠١٢

 سال  به نسبت ٢٠١٢در سال  مزبور اقتصادهاي رشد ،اين حال

همچـون   يدهنـده عـوامل   نشـان اندکي کاهش داشت کـه   ٢٠١١

محصـوالت  توليـد  د ي، کـاهش شـد  يخـارج  يت تقاضـا يمحدود

ــاورز ــاهش تول  يکش ــتان و ک ــدر قزاقس ــور ي ــال در جمه  يد ط

نيز و  ييمواد غذا ين بودن نرخ جهانيياپل به دلي. زستان بوديقرق

نرخ  اقتصادهاي ياد شده،از  يدر برخ يانقباض يها استيساتخاذ 

 ٢٠١١نسبت به سـال   ٢٠١٢در سال ن حوزه يا يتورم اقتصادها

 .افتيکاهش 

ن يـ ادرکننده نفت اص ياقتصادها جاري حسابمازاد تراز 

 ١/٧به  ٢٠١١در سال  يد ناخالص داخليدرصد تول ٦/١٠حوزه از 

بـه کـاهش   مربـوط  افت که عمدتاً يکاهش  ٢٠١٢درصد در سال 

 يدر مقابل، کسر. ش رشد واردات بوديز افزايد نفت و گاز و نيتول

ن حـوزه در  يـ واردکننده نفت و گـاز ا  يدر اقتصادها يجار حساب

 .ماند يدرصد باق ٩/٩ يسطح نسبتاً باال
 

 گروه مناپهاي عمده اقتصادهايبرخي شاخص                                                       )درصد(

) درصد از توليد ناخالص داخلي(جاريتراز حساب  تورمرشد اقتصادي

۲۰۱۱۲۰۱۲۲۰۱۱ ۲۰۱۲  ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ 

 ٦/١٦ ٢/١٨ ٧/٤٧/٥٨/٩٠/١٢گروه مناپکشورهاي صادرکننده نفت 

 -٧/٥ -٥/٣ ٩/٩٥/٩ ٧/٢ ٢/٢گروه مناپکشورهاي واردکننده نفت 

 ٤/٥ ٤/٨ ٨/٦٧/٥١/٩٣/٥ کشورهاي حوزه آسياي ميانه

  ۲۰۱۳المللي پول، مي  ، صندوق بين)خاورميانه و شمال آفريقا(اي  انداز اقتصاد منطقه چشم: ماخذ

 

 تحوالت بازار نفت

 در جهــان  )٢(هــاي اوليــه ، مصــرف انــرژي۲۰۱۲در ســال 

 ۲۰۱۱عادل نفت رسيد که نسـبت بـه سـال    ميليارد تن م ۵/۱۲به 

اوليـه   هـاي  از کل مصـرف انـرژي  . درصد افزايش داشت ۱/۲حدود 

 غيـر   ميليارد تن معـادل نفـت مربـوط بـه کشـورهاي      ۷/۱۱جهان 

عضـو   ميليارد تن معادل نفـت مربـوط بـه کشـورهاي     ۸/۰اوپک و 

ــود اوپــک مصــرف  در ســال مــورد بررســي، بيشــترين ســهم از . ب

 متـرين و ک) درصد ۱/۳۳(هان مربوط به نفت جاوليه در  هاي انرژي

___________________________________ 
 ١- The Caucasus and Central Asia 

 آبـي و سـاير    اي، بـرق  سـنگ، انـرژي هسـته    شامل نفت، گاز طبيعي، زغـال  -٢ 
 .باشد ميپذير هاي تجديد انرژي      

 ۹/۱( )٣(هـاي تجديدپـذير   سـاير انـرژي  مصرف مربـوط بـه   سهم از 

 .بود) درصد

ــرف ــرژي مص ــاي ان ــال   ه ــران در س ــه در اي   ۲۰۱۲اولي

ميليون تن معادل نفت بالغ شد کـه نسـبت بـه سـال      ۲/۲۳۴به 

 هـاي   انـرژي . دهـد  درصـد افـزايش نشـان مـي     ۱/۳حدود  ۲۰۱۱

 اوليه مورد مصرف در ايران عمدتاً شامل نفت و گاز طبيعـي بـوده   

 هــاي  هــا ســهم قابــل تــوجهي در مصــرف انــرژي و ســاير انــرژي

  .اوليه ندارند

___________________________________ 
  تـوده  يدي و زيسـت گرمـايي، خورشـ   هاي حاصـل از بـاد، زمـين    امل انرژيش -۳

     (Biomass) باشد مي.  
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در سال مورد بررسي، ميانگين توليد نفت خام جهـان بـا   

ميليون بشـکه   ۲/۸۶به  ۲۰۱۱درصد افزايش نسبت به سال  ۳/۲

در اين سال توليد نفت خام کشورهاي عضو اوپـک  . در روز رسيد

ميليون بشکه در روز بالغ شـد کـه    ۴/۳۷درصد افزايش به  ۰/۴با 

همچنين، . داد درصد از توليد نفت خام جهان را تشکيل مي ۴/۴۳

کـه   بـالغ شـد  ميليون بشـکه در روز   ۸/۸۹هان به جمصرف نفت 

 .دهد نشان مي رشدصد در ۰/۱نسبت به سال قبل 

، قيمـت نفـت خـام در بازارهـاي جهـاني      ۲۰۱۲در سال 

 )١(، به طوري که ميانگين بهاي سبد نفتي اوپـک داراي نوسان بود

 ۹/۱دالر بود در اين سال با  ۴۴/۱۰۷بشکه  هر ۲۰۱۱که در سال 

بهاي ساير انواع نفت خـام  . دالر بالغ شد ۵/۱۰۹درصد افزايش به 

 .بررسي، تغييراتي مشابه داشتورد نيز در سال م

 گيري در سال مورد بررسي، عوامل مختلفي در شکل

ي آلمان، ط اقتصاديبهبود شرا. نوسانات قيمت نفت نقش داشتند 

يه و مصر، انه به خصوص سوريها در منطقه خاورم تداوم تنش

يکا، ارائه آمر يبانک مرکز ياز سو يمال يها ارائه مشوق

کاهش  ي ژاپن،بانک مرکزاز طرف  يد اقتصاديجد يها محرک

 و کاهش ارزش دالر در برابر يورو رانيحجم صادرات نفت خام ا

از طرف ديگر، تداوم . از جمله عوامل فزاينده قيمت نفت بودند

 هاي يونان بحران مالي و اقتصادي در اروپا به خصوص در کشور

اوپک،  رياوپک و غ ياسپانيا، افزايش توليد نفت خام کشورها و

 خصوص روند بهبود اقتصاد جهاني، کاهش تنش  رديدها درت

  يساز يرهد و ذخيزان توليش ميران و غرب و افزايدر روابط ا

از جمله عوامل کاهنده قيمت نفت در سال  کاينفت خام در آمر

 .بودند ۲۰۱۲

___________________________________ 
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سـيدر ليبـي، سـنگين ايـران،      ، مري ونزوئال، سبک بوني نيجريه، اس)عراق(
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 .   باشد الجزاير، اورينت اکوادور و گراسول آنگوال مي

 

 

 

 

 

 

 

، دو اجالس توسط کشورهاي عضو اوپک ۲۰۱۲در سال 

کل نفت خام اوپک تشکيل شد و در مورد ميزان توليد 

 .گيري شد تصميم

ژوئيـه   ۱۴کم اوپک در يصد و شصت و  در اجالس يک

در وين پايتخت اتريش، سقف توليـد ايـن سـازمان بـدون      ۲۰۱۲

 . ميليون بشکه در روز باقي ماند ۰/۳۰تغيير و در سطح 

 ۲۰۱۲دسامبر  ۱۲صد و شصت و دوم که در  اجالس يک

در وين برگزار گرديد، سقف توليد نفـت خـام اوپـک را در سـطح     

 ...عبـدا  ،همچنين .ميليون بشکه در روز تصويب نمود ۰/۳۰ قبلي

ديگـر در  سـال    کيـ اوپک به مدت  ييايبيکل ليردب يسالم البدر

 .گرديد سمت خود ابقا
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)متوسط(ايران

دبي

سبد نفتي اوپک

متوسط قيمت هاي تک محموله اي برخي از انواع نفت خام 

)دالر -بشکه(۲۰۱۲طي سال  

عربستان سعودي

۳۰/۸%

ايران

ونزوئال۹/۸%

۷/۳%

امارات متحده 

عربي

۹/۰%

كويت

۸/۴%

عراق

۸/۳%

ساير

۲۶/۳%

۲۰۱۲سهم توليدکنندگان نفت خام اوپک در سال      
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 الص داخليتوليد و هزينه ناخ

 براساس برآوردهاي اوليه، توليد ناخالص داخلي کشور به

هزار ميليارد ريال  ۶۱۰۵از  هاي جاري پايه برحسب قيمت  قيمت

 ۱۳۹۱هــزار ميليــارد ريــال در ســال  ۶۷۵۷بــه  ۱۳۹۰در ســال 

بـا  . درصـد اسـت   ۷/۱۰دهنده رشد اسمي   افزايش يافت که نشان

ها، آمارهاي مقدماتي بخش  توجه به تغييرات سطح عمومي قيمت

توليـد ناخـالص داخلـي بــه     دهـد کـه   مـي  واقعـي اقتصـاد نشـان   

 درصــد کــاهش  ۸/۵، ۱۳۹۱ر ســال د ۱۳۷۶هــاي ثابــت  قيمــت

، رشـد توليـد ناخـالص    ۱۳۹۰يافته است؛ در حالي کـه در سـال   

رشد نرخ بر اين اساس، . درصد بود ۰/۳هاي ثابت  داخلي به قيمت

 هـاي ثابـت    تبه قيمـ  ۱۳۹۱توليد ناخالص داخلي کشور در سال 

در مقايسه با عملکرد سال گذشته با کاهش قابل تـوجهی مواجـه   

  . شده است

هــاي  گــروه ۱۳۹۱وردهــاي اوليــه، در ســال اســاس برآبر

 -۰/۳ ،-۴/۳به ترتيب بـا  » خدمات«و » نفت«، »صنايع و معادن«

واحد درصد سهم از رشد اقتصادی، بيشترين سـهم را در   -۲/۰و 

در گروه . اشتندهاي ثابت د کاهش توليد ناخالص داخلي به قيمت

به ترتيب » ساختمان«و » صنعت«هاي  بخش ،»صنايع و معادن«

واحد درصد، بيشترين سهم را در کـاهش توليـد    -۴/۱و  -۰/۲با 

هـاي   نيـز بخـش  » خـدمات «ناخالص داخلي داشـتند و در گـروه   

خدمات مستغالت و خدمات «و » بازرگاني، رستوران و هتلداري«

واحـد درصـد،    -۱/۰و  -۳/۱بـه ترتيـب بـا    » ای و تخصصی حرفه

 .اخالص داخلي بودندداراي بيشترين سهم از کاهش توليد ن

هـاي   هزينـه  ۱۳۹۱براساس برآوردهـاي اوليـه، در سـال    

 هـاي ثابـت   به قيمـت و دولتي  خصوصي هاي ي نهايي بخشمصرف

مقايسه نتايج به  .رشد داشت درصد -۵/۸و  -۹/۱به ترتيب  ۱۳۷۶

کـاهش  دهنـده   با سال قبل از آن نشان ۱۳۹۱دست آمده در سال  

 .باشد خصوصي و دولتي ميمصرفي های  نرخ رشد هزينه

 

 

 

 

 

 

ش حاکي از کـاه  ۱۳۹۱نتايج حاصل از برآوردهاي سال 

نسـبت  درصـد   ۹/۲۱نرخ رشد تشکيل سرمايه ناخالص به ميـزان  

تشـکيل سـرمايه ثابـت     سـال در اين . باشد ميبه سال قبل از آن 

 نسبت بـه  آالت و ساختمان در ماشين هاي ثابت ناخالص به قيمت

  .يافت شکاهدرصد  ۰/۳۲و  ۰/۱۴ به ترتيب از آن قبلسال 

و براســـاس  در بخـــش تجـــارت خـــارجيهمچنـــين، 

کاالها و خـدمات  و واردات صادرات ، ۱۳۹۱برآوردهای اوليه سال 

درصـد نسـبت    ۵/۲۳و  ۴/۱۲ثابت به ترتيب معادل  هاي به قيمت

 .به سال قبل از آن کاهش يافت

 تحوالت بخش واقعي اقتصاد

 انرژي    

ــال  ــور در   ۱۳۹۱در س ــام کش ــت خ ــد نف ــانگين تولي ، مي

. چارچوب رعايت سهميه توليد تعيين شده از سوي اوپک انجام شد

اي هـر بشـکه نفـت     محموله در اين سال ميانگين تقريبي بهاي تک

بـه   ۱۳۹۰درصد کاهش نسبت به سـال   ۱/۳خام صادراتي کشور با 

 .دالر رسيد ۷/۱۰۷

رصـد کـاهش   د ۵/۰مصرف گاز طبيعي با  ،۱۳۹۱در سال 

. ميليارد متر مکعـب بـالغ گرديـد    ۰/۱۵۲نسبت به سال گذشته به 

هـاي خـانگي،    بيشترين ميزان مصرف گاز طبيعي مربوط به بخـش 

-۸

-۴

۰

۴

۸

۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱

كشاورزي  نفت

صنايع و معادن  خدمات

سهم بخش هاي اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي        

 (واحد درصد ) 



 خالصه تحوالت اقتصادي کشور 
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ميـزان  ميليـارد متـر مکعـب و کمتـرين      ۲/۸۳تجاري و صنعتي بـا  

در . ميليارد متـر مکعـب بـود    ۵/۲۹مصرف مربوط به صنايع عمده با 

ميليـارد متـر    ۳/۹سال مورد بررسي، صادرات گاز طبيعي کشور بـه  

. درصد کاهش داشت ۸/۱ قبل از آنکه نسبت به سال  مکعب رسيد

ميليـارد متـر    ۷/۴به  يدرصد ۵/۶۰ کاهش واردات گاز طبيعي نيز با

خـالص صـادرات گـاز طبيعـي      ،و به ايـن ترتيـب   گرديدمکعب بالغ 

در اين . ميليارد متر مکعب رسيد ۷/۴کشور در سال مورد بررسي به 

درصد گاز طبيعي وارداتي از ترکمنستان تامين شـد   ۹۲سال حدود 

 .بوددرصد از صادرات گاز طبيعي به ترکيه  ۹۱و بيش از 

درصـد رشـد    ۴/۳، توليد بـرق کشـور بـا    ۱۳۹۱در سال 

ساعت  ميليارد کيلو وات  ۲/۲۴۸بالغ بر  قبل از آنبه سال نسبت 

ــد ــرق توليــد شــده در کشــور،  . گردي ــه  ۵/۸۶از کــل ب درصــد ب

درصـد بـه سـاير     ۵/۱۳هاي تحت مديريت وزارت نيـرو و   نيروگاه

در سال مورد بررسي، بيشترين ميزان . موسسات اختصاص داشت

 ۳/۱۱۳(هـاي گـازي و چرخـه ترکيبـي      توليد برق توسط نيروگاه

ــاعت  ــو وات س ــارد کيل ــط  ) ميلي ــد توس ــزان تولي ــرين مي و کمت

ميليـارد کيلـو وات    ۷/۱۲(آبـي، ديزلـي و بـادي     هاي برق نيروگاه

سال بيشترين رشد توليـد بـرق بـه     در اين . صورت گرفت) ساعت

درصد رشد اختصـاص   ۸/۹ با گازي و چرخه ترکيبيهاي  نيروگاه

درصـد   ۲/۴بخـاري  ي هـا  داشت و از توليد بـرق توسـط نيروگـاه   

 . کاسته شد

درصد رشد نسبت به  ۷/۳، مصرف برق با ۱۳۹۱در سال 

در ايـن  . ميليارد کيلـو وات سـاعت رسـيد    ۲/۱۹۵به  ۱۳۹۰سال 

 ۴/۱۴بـا   سال بيشترين رشد مصرف برق به بخش روشنايي معابر

 صـنعتي   رشد مصرف برق در بخش. ص داشتدرصد رشد اختصا

 هـاي خـانگي،   در اين سـال مصـرف بـرق بخـش    . درصد بود ۱/۵

  ۴/۰ و ۸/۱ ،۷/۲ ،۳/۴ ترتيب به کشاورزي و تجاري عمومي،

بيشترين سهم مصرف برق مربوط به بخـش  . تياف افزايشدرصد 

 .درصد بود ۵/۳۱درصد و سپس بخش خانگي با  ۴/۳۴صنعتي با 

ميليـارد کيلـو    ۹/۱۰صادرات برق کشور به  ،در سال مورد بررسي

درصـد   ۰/۲۶ ،۱۳۹۰وات ساعت بالغ شـد کـه نسـبت بـه سـال      

 ۳/۲درصـد کـاهش بـه     ۱/۳۸واردات برق نيز بـا  . افزايش داشت

خـالص صـادرات    ،به ايـن ترتيـب   .ميليارد کيلو وات ساعت رسيد

 ۷/۸بـه   ۱۳۹۰درصد افزايش نسبت به سـال   ۸/۷۲برق کشور با 

بـرق   ،در سـال مـورد بررسـي   . لـو وات سـاعت رسـيد   ميليارد کي

درصـد از   ۷۳ حـدود تـامين شـد و    کشور ترکمنستان وارداتي از

  .صورت گرفتصادرات برق به عراق 

 کشاورزي

 وضعيت بارندگي

براساس آمار شرکت مديريت منابع آب ايران، حجم کل 

سال ( ۱۳۹۱پايان شهريور ماه  تا ۱۳۹۰ماه مهر از هاي جوي ريزش

که در مقايسه با ميانگين  متر بود ميلي ۶/۲۰۴معادل ) ۱۳۹۰-۹۱آبي 

 قبل از آنآبي  و در مقايسه با سالدرصد کاهش  ۰/۱۶دوره بلندمدت 

 .دهد درصد افزايش نشان مي ۸/۲
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 ۱۳۹۱سال 

 

 
١١

 )۱(کشاورزيتوليد محصوالت 

 ،کشاورزي جهاد وزارت مقدماتي برآوردهاي براساس

 زراعي، محصوالت شامل کشاورزي محصوالت توليد مجموع

 تن ميليون ٨/١١٧ حدود ١٣٩١ سال در شيالت و دامي باغي،

 سال اين در. يافت افزايش درصد ٧/٧ قبل سال به نسبت که بود

 درصدي ٥/١٣ و ٩/٦ رشد از ترتيب به باغي و زراعي توليدات

 . ندبود برخوردار

 بورس کاالي کشاورزي

 محصوالت معامالت حجم و ارزش کل ،١٣٩١ سال در

 هزار ٣/١ حدود ترتيب به ايران کاالي بورس در کشاورزي

به  گذشته سال با مقايسه در که بود تن هزار ١٨٥ و ميليارد ريال

 مورد سال در .دهد مي نشان کاهش درصد ٤/٦٦ و ٥/٦٤ ترتيب

 درصد ٦/٤٥ ميزان به مبادالت حجم سهم باالترين ،بررسي

 در کشاورزي کاالهاي مبادالت حجم کاهش. بود ذرت به مربوط

 مبادله کشاورزي کاالهاي سهم ايران موجب کاهش کاالي بورس

 به ١٣٩٠ سال در درصد ٧/٢ از تاالر اين در مبادالت کل از شده

 .گرديد ١٣٩١ سال در درصد ٨/٠

 هاي مالي از بخش کشاورزي حمايت

کل مبلغ تسهيالت پرداختي شبکه  ،١٣٩١در سال 

هزار ميليارد ريال بود که  ١٧٧بانکي به بخش کشاورزي معادل 

. دهد درصد افزايش نشان مي ٧/٢ از آن با سال قبل در مقايسه

رصد از تسهيالت د ٠/٩، بخش کشاورزي حدود بر اين اساس

 .دهاي اقتصادي را به خود اختصاص دا اعطايي به کل بخش

 سـال در ، ايـن بانـک   براساس گـزارش بانـک کشـاورزي   

هزار ميليارد ريال تسهيالت پرداخت کرد که  ٦/١٦٥مبلغ  ١٣٩١

از ايـن  . دهد مي درصد افزايش نشان ١/١٥ ،١٣٩٠نسبت به سال 

___________________________________ 
 .ارقام توليد محصوالت کشاورزي کامالً مقدماتي است - ١

 هاي ارتفاع تجمعي بارندگي به تفکيک حوضه
آبريز اصلي کشور)                     متر ميلي(

 

درصد اختالف باسال آبي

۹۰-۱۳۸۹ ۹۱-۱۳۹۰
سال

گذشته
متوسط

ساله۴۳

۹/۵۱۵۷/۳۴۰/۲۳ ۰/۳۸۳ درياي خزر
-۰/۳۹-۷/۲۲۱۳/۲۰ ۰/۲۷۸ خليج فارس

-۰/۱۳-۰/۲۹۴۱/۰ ۲/۲۹۴ درياچه اروميه
-۰/۱۳۹۳/۵۰/۱۴ ۰/۱۳۲ مرکزي
-۰/۲۴-۵/۷۸۳/۱ ۵/۷۹ هامون

۵/۲۴۴۹/۶۵۰/۱۳ ۴/۱۴۷ سرخس

-۶/۲۰۴۸/۲۰/۱۶ ۱/۱۹۹ کل کشور

 شرکت مديريت منابع آب ايران: ماخذ

 توليد محصوالت اصلي کشاورزي                                                                 )هزار تن(
 )درصد(رشدسال

۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ 

 ۹/۶ ۵/۲  ۷۵۳۶۷۷۷۲۲۹۸۲۵۳۷ زراعي

 ۵/۱۳ ۵/۳  ۱۶۵۷۰۱۷۱۴۸۱۹۴۶۰ باغي

 ۷/۴ ۹/۴  ۱۳۶۰۹۱۴۲۷۲۱۴۹۴۶ )١(دامي

 ۳/۱۴ ۷/۱۰  ۶۶۴۷۳۵۸۴۰ شيالت

 ۷/۷ ۰/۳  ۱۰۶۲۰۹۱۰۹۳۸۴۱۱۷۷۸۲ جمع کل

 وزارت جهاد کشاورزي: ماخذ

 بدون احتساب آمار توليد عسل -۱

 

 ختلف اقتصادي از تسهيالت پرداختيهاي م سهم بخش

 نظام بانکي                        )هزار ميليارد ريال(

 

 مبلغ

درصد 

 تغيير

 سهم از کل 

 در سال 

 ۱۳۹۰۱۳۹۱ )درصد(۱۳۹۱

 ۸/۴۵ ۱/۲ ۸۷۷۸۹۶ بازرگاني، خدمات و متفرقه

 ۰/۹ ۷/۲ ۱۷۲۱۷۷ کشاورزي

 ۷/۳۱ ۲/۰ ۶۱۸۶۱۹ صنعت و معدن

 ۵/۱۳ -۶/۲۲ ۳۴۱۲۶۴ ساختمانمسکن و 

 ۰/۱۰۰ -۶/۲ ۲۰۰۹۱۹۵۶ جمع کل
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  تکليفـي هـاي غيـر    درصـد شـامل پرداخـت    ٤/٧٤ميزان، حـدود  

ــود ــهو  ب ــده     بقي ــوه اداره ش ــي، وج ــهيالت تکليف ــل تس  از مح

درصـد   ٥/٥٠و  ٥/٦پرداخـت شـد کـه بـه ترتيـب       )١(و قراردادها

تسهيالت پرداختـي بانـک   درصد از  ٨/٩٠. دهد نشان ميافزايش 

هـا   بـه سـاير بخـش    بقيـه هـاي کشـاورزي و    کشاورزي به فعاليت

 . داشتاختصاص 

 انواع برحسب کشاورزي بانک تسهيالت ترکيب بررسي

 قالب در پرداختي تسهيالت که است آن از حاکي اسالمي عقود

قبل از  سال به نسبت »مضاربه« و »الحسنه قرض« ،»سلف« عقود

 ،١٣٩١ سال در. است يافته افزايش عقود ساير قالب در و کاهش آن

 قالب در کشاورزي بانک تسهيالت از درصد ٠/٣٧ و ٨/٤٧ ترتيب به

 .گرديد پرداخت »اقساطي فروش«و  »مدني مشارکت« عقود

 هاي بانک اعطايي تسهيالت مانده ،١٣٩١ سال پايان در

 هاي بنگاه گسترش اجرايي نامه آيين قالب در تخصصي و تجاري

 ميليارد هزار ٦/٦٦ به کشاورزي بخش به کارآفرين و زودبازده

 درصد ٤/٣ حدود از آن قبل سال پايان به نسبت که رسيد ريال

 بخش سهم ،بررسي مورد سال پايان در. دهد مي نشان افزايش

 از مزبور نامه آيين براساس اعطايي تسهيالت مانده از کشاورزي

 به اعطايي تسهيالت مانده کل از. بود درصد ٤/٢٣ تسهيالت کل

 سهم کشاورزي، بخش در کارآفرين و زودبازده هاي بنگاه

 تخصصي هاي بانک سهم و درصد ٩/٤٣ حدود تجاري هاي بانک

 . بود درصد ١/٥٦) کشاورزي بانک(

 مشمول زراعي محصوالت کليه ،١٣٩٠-٩١ زراعي سال در

 افزايش ميزان بيشترين. شدند مواجه قيمت افزايش با تضميني خريد

 رشد درصد ٣/٢٧ با که بود »سويا« به مربوط تضميني خريد قيمت

 . رسيد کيلوگرم هر ازاي به ريال ٦٦٢٠ به ،١٣٩٠ سال به نسبت

___________________________________ 
 .هاي پرداختي بانک کشاورزي با وزارت جهاد کشاورزي است نامه شامل تفاهم -١ 

  زراعي سال در کشاورزي، بيمه صندوق آمار براساس

 هزار ٤/٨ مبلغ کشاورزان به وارده هاي خسارت بابت ١٣٩٠-٩١

 ٤/١٧نسبت به سال زراعي قبل شد که  پرداخت غرامت ريال ميليارد

 و ٥/٣٦ با ترتيب به باغات و زراعت بخش دو .درصد کاهش يافت

 اختصاص خود به را پرداختي غرامت از سهم بيشترين درصد ٨/٢٩

 تنها کشاورزان توسط پرداختي بيمه ، حق١٣٩١ سال در. دادند

 از درصد ٧/٧٠ و داد پوشش را پرداختي غرامت از درصد ٣/٢٩

و در صورت عدم پرداخت  دولت توسط کشاورزان به پرداختي غرامت

 .شد تامين کشاورزي بانک به موقع توسط دولت از طريق

 و اقتصادي امور وزارت کل داري خزانه آمار براساس

 هاي دارايي تملک عملکرد مجموع ١٣٩١ سال در ،دارايي

 و کشاورزي« توسعه جهت) عمراني اعتبارات( ملي اي سرمايه

 که بود ريال ميليارد هزار ٤/٥ »آب منابع« و »طبيعي منابع

 بدين. دهد نشان مي کاهش درصد ١/٨٣ گذشته سال به نسبت

 تملک هاي طرح ملي اعتبارات مصوب رقم مجموع از ،ترتيب

تسهيالت اعطايي بانک کشاورزي به تفکيک نوع مصرف                                              )ميليارد ريال(
سال

 درصد تغيير
 )درصد(سهم از کل

۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۰ ۱۳۹۱ 

 ۳/۳۱ ۳/۳۱ ۴۴۹۸۷۵۱۷۵۰۰/۱۵ زراعت و باغداري
 ۰/۲۶ ۰/۲۳ ۳۳۱۵۶۴۳۱۰۷۰/۳۰ دامداري، دامپروري و طيور

 ۱/۲ ۹/۱ ۲۷۶۴۳۵۱۵۲/۲۷ شيالت و آبزيان
 ۷/۳۰ ۰/۳۷ -۵۳۱۹۰۵۰۷۹۹۵/۴ صنايع و خدمات کشاورزي

 ۷/۰ ۸/۰ -۱۱۸۳۱۱۲۸۶/۴ دستي بافي و صنايعقالي
 ۲/۹ ۰/۶ ۸۵۸۱۱۵۲۵۷۸/۷۷ )١(ها ساير بخش

 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۱۴۳۸۶۱۱۶۵۵۵۶۱/۱۵ جمع کل

 بانک کشاورزي: ماخذ
 .باشد شامل صنايع خارج از بخش کشاورزي و خدمات بازرگاني مي -۱
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 کشور کل بودجه قانون در مزبور فصول اي سرمايه هاي دارايي

 .يافت تحقق درصد ٧/٢٣ تنها )ريال ميليارد هزار ٠/٢٣(

 هاي قيمت شاخص

، ميانگين ١٣٩١در دوازده ماهه منتهي به اسفند 

» کشاورزي، شکار و جنگلداري«شاخص بهاي توليدکننده گروه 

در مقايسه با مدت مشابه سال ) درصد ٤/٢١با ضريب اهميت (

) ١٣٨٣=١٠٠( ١/٣٦١درصد افزايش يافت و به عدد  ٦/٣٧قبل 

در دوره مورد بررسي، ميانگين شاخص کل بهاي . رسيد

درصد افزايش  ٦/٢٩توليدکننده نسبت به مدت مشابه سال قبل 

کشاورزي، «بر اين اساس، شاخص بهاي توليدکننده گروه . يافت

واحد درصد  ٠/٨نسبت به شاخص کل » داريشکار و جنگل

در دوره مورد بررسي، دو شاخص . بيشتر افزايش يافته است

کاري، باغباني و  کاشت محصوالت زراعي، سبزي«زيرگروه 

به ترتيب با ضريب اهميت (» پرورش حيوانات«و » اي خزانه

درصد  ٧/٥٤و  ٤/٣١) درصدي از شاخص کل ٨/٥و  ٥/١٥

کشاورزي، شکار «بهاي توليدکننده گروه شاخص . افزايش يافتند

نسبت به مدت مشابه سال  ١٣٩١در اسفند ماه » و جنگلداري

 .افزايش مواجه شد درصد ٤/٤١قبل با 

بررسي تحوالت شاخص کل بهاي کاالها و خدمات 

دهنده آن است که در سال  مصرفي در مناطق شهري نشان

ها و  خوراکي«فروشي گروه  ، ميانگين شاخص بهاي خرده١٣٩١

 به  افزايش درصد ٦/٤٤با  گذشته سال به نسبت »ها آشاميدني

در اين دوره شاخص کل بهاي . رسيد) ١٣٩٠=١٠٠( ٦/١٤٤عدد 

درصد  ٥/٣٠کاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري معادل 

 .افزايش يافت

 کشاورزي بخش خارجي تجارت

 آمار و مبتني بر کشاورزي جهاد وزارت گزارش براساس

 ميليون ٥/٤ حدود ١٣٩١ سال در جمهوري اسالمي ايران، گمرک

 از خارج به دالر ميليارد ٢/٦ ارزش به کشاورزي کاالي انواع تن

 ارزش و مقدار نظر از قبل سال با مقايسه در که شد صادر کشور

 ميانگين. دهد مي نشان افزايش درصد ٧/١٠ و ٩/١٩ ترتيب به

 نسبت که بود دالر ١٣٨٦ صادراتي کشاورزي کاالي تن هر ارزش

 . دهد مي نشان کاهش درصد ٦/٧ معادل ١٣٩٠ سال به

 مختلف محصوالت تن ميليون ٠/٢٢ حدود سال اين در

 نسبت که شد کشور وارد دالر ميليارد ٣/١٤ ارزش به کشاورزي

 درصد ٩/٤٢ و ٠/٦٩ ترتيب به ارزش و وزن نظر از قبل سال به

 وارداتي کاالي تن هر ارزش متوسط. دهد مي نشان افزايش

 قبل سال مشابه رقم به که نسبت بود دالر ٦٥١ حدود کشاورزي

 .داشت کاهش درصد ٤/١٥

 غالت تن ميليون ٦/١٤ در مجموع ،١٣٩١ سال در

 دالر ميليارد ٣/٦ ارزش به ذرت و جو برنج، گندم، شامل عمده

 ارزش و مقدار لحاظ به قبل سال با مقايسه در که شد کشور وارد

 .دهد مي نشان افزايش درصد ٨/١١٢ و ٨/١٣٢ ترتيب به

 ارزش صادرات بخش کشاورزي
)ميليون دالر(ارزش

 درصد تغيير
 )درصد(سهم از کل

۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۰ ۱۳۹۱ 

 ۰/۵ ۱/۴ ۲۲۷۳۱۱۱/۳۷ گروه دام و طيور

 ۴/۱۸/۱۷  ۳/۰ گروه دارويي

 ۵/۳ ۷/۳ ۲۰۷۲۱۶۴/۴ گروه شيالت

 ۹/۶۱ ۶/۶۱ ۳۴۵۵۳۸۴۶۳/۱۱ گروه محصوالت زراعي و باغي

 ۳/۲۹ ۶/۳۰ ۱۷۱۵۱۸۱۷۰/۶ هاي غذايي فرآورده

 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۵۶۰۶۶۲۰۸۷/۱۰ جمع کل

 وزارت جهاد کشاورزي: ماخذ
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 کشاورزي محصوالت صادرات و واردات وضعيت بررسي

 با مقايسه در بخش اين بازرگاني تراز کسري که دهد مي نشان

 سال در دالر ميليارد ٤/٤ از افزايش درصد ٥/٨٣ با قبل سال

 .رسيد ١٣٩١ سال در دالر ميليارد ١/٨ به ١٣٩٠

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صنعت و معدن

هـای بخـش صـنعت و معـدن در سـال       بررسی شـاخص 

  گـذاري و  سـرمايه  تـر شـدن شـرايط    سـخت  دهنـده  نشان ١٣٩١

بـرداری   های بهره آمار عملکرد پروانه. باشد توليد در اين بخش می

 گـذاری انجـام    جديد صـنعتی برحسـب تعـداد و ميـزان سـرمايه     

 و  ١/٣٦شــده در ايــن ســال نســبت بــه ســال قبــل بــه ترتيــب  

آمـار عملکـرد    ،همچنـين . دهـد  درصد کـاهش نشـان مـی    ٥/٤٣

ــم    ــاخص چش ــوان ش ــه عن ــنعتی ب ــيس ص ــای تاس ــداز  جوازه ان

 و  ٤/٠گـذاری جديـد در ايـن بخـش حکايـت از کـاهش        سرمايه

گذاری نسـبت بـه سـال     درصدی در تعداد و ميزان سرمايه ٨/١٨

 .قبل دارد

 توليدات منتخب و صادرات صنعتي

درصد کاهش  ٩/٣ليدات پتروشيمي با تو ،١٣٩١در سال 

اين در حالي است  .ميليون تن رسيد ٠/٤١سال قبل به نسبت به 

نسبت به سال قبل از آن  ١٣٩٠که توليدات پتروشيمي در سال 

حجم صادرات و فروش داخلي  در اين سال. درصد رشد داشت ٤/٦

درصد  ٣/١٨محصوالت پتروشيمي نسبت به سال قبل به ترتيب از 

 .درصد افزايش برخوردار بود ٥/١٠کاهش و 

ارزش کل صادرات صنعتي نسبت به طي همين سال، 

درصد کاهش داشت که با توجه به کاهش بيشتر  ٢/٩سال قبل 

سهم اين گروه از محصوالت در کل  ،صادرات محصوالت پتروشيمي

درصد در  ١/٤٨به  ١٣٩٠درصد در سال  ٠/٥٥صادرات صنعتي از 

 .کاهش يافت ١٣٩١سال 

تراز بازرگاني بخش کشاورزي                    )ميليون دالر(

سال 
 درصد تغيير

۱۳۹۰۱۳۹۱

۱۰۰۴۰۱۴۳۴۶٩/٤٢ واردات

٦٢٠٨٧/١٠ ٥٦٠٦ صادرات

٥/٨٣ ٨١٣٨ ٤٤٣٤ کسري تراز بازرگاني

 وزارت جهاد کشاورزي: ماخذ

 ارزش واردات بخش کشاورزي 

)ميليون دالر(ارزش
 درصد تغيير

 )درصد(سهم از کل

۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۰ ۱۳۹۱ 

 ۸/۵ ۵/۱۰ -۱۰۵۸۸۳۹۷/۲۰ گروه دام و طيور

 ۶/۰ ۵/۰ ۵۱۷۹۹/۵۵ گروه دارويي

 ۴/۰ ۶/۰ -۶۱۶۰۹/۱ گروه شيالت

 ۰/۶۶ ۲/۵۶ ۵۶۴۲۹۴۶۹۸/۶۷ گروه محصوالت زراعي و باغي

 ۲/۲۷ ۱/۳۲ ۳۲۲۸۳۸۹۹۸/۲۰ هاي غذايي فرآورده

 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۱۰۰۴۰۱۴۳۴۶۹/۴۲ جمع کل

 جهاد کشاورزيوزارت : ماخذ

-۱۲

-۸

-۴

۰

۴

۸

۱۲

۱۶

۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱

صادرات

واردات

تراز بازرگاني

)ميليارد دالر(وضعيت تراز بازرگاني بخش کشاورزي 



 ۱۳۹۱سال 
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تعـداد   ۱۳۹۱براساس گزارش شرکت ساپکو، طی سـال  

شــامل انــواع خــودروی ســبک و ( هــزار دســتگاه خــودرو ۴/۹۲۱

درصـد   ۹/۴۳در کشور توليد شد که نسبت به سال قبل ) سنگين

همچنـين در ايـن سـال، توليـد خـودروی      . دهدکاهش نشان می

هزار  ۴/۷۸۸نسبت به سال قبل به  کاهش درصد ۲/۴۴سواری با 

سهم خودروهـای سـواری از کـل     ،۱۳۹۱در سال . دستگاه رسيد

 . درصد بود ۶/۸۵خودروهای توليدی 

هاي ادواري شرکت بورس کاالي ايـران،   براساس گزارش

بورس کاالي  انواع محصوالت صنعتي و معدني در معامالتحجم 

کـه از افـزايش   ميليون تـن رسـيد    ۱/۱۳به  ۱۳۹۱ايران در سال 

فوالد بـه لحـاظ   . درصدي نسبت به سال قبل برخوردار بود ۷/۱۲

درصدي از کـل معـامالت انـواع     ۳/۷۷و  ۲/۸۴وزن و ارزش سهم 

 .محصوالت صنعتي و معدني را به خود اختصاص داد

بـه لحـاظ وزن و    ١٣٩١صادرات صنعتي کشور در سـال  

که نسـبت   ميليارد دالر رسيد ٠/٢٥ميليون تن و  ٤/٤٣ارزش به 

در . دهد درصد کاهش نشان مي ٢/٩و  ٥/٣به سال قبل به ترتيب 

سهم صادرات صنعتي از کـل صـادرات گمرکـي بـه      ،١٣٩١سال 

 .بوددرصد  ٩/٦٢و  ٢/٧٧لحاظ ارزش و وزن به ترتيب 

 مجوزهاي صنعتي و معدني 

در سال  معدن و تجارت، صنعت، وزارت گزارش براساس

ــوع ۱۳۹۱ ــره  ۰/۴ در مجم ــزار فق ــه ه ــره پروان ــا  به ــرداري ب  ب

 مزبـور  عملکـرد . شد هزار ميليارد ريال صادر ۶/۸۸گذاری  سرمايه

درصد کـاهش نشـان    ۵/۴۳و  ۱/۳۶به ترتيب  قبل سال به نسبت

 هـاي  براسـاس پروانـه   شـده  ايجـاد  شـغلي  هـاي  فرصـت  .دهد مي

باشد که نسبت بـه عملکـرد    هزار نفر مي ۱/۷۰صادره  برداري بهره

هـاي   عملکرد پروانـه  .دهد درصد کاهش نشان مي ۹/۳۶ال قبل س

نسبت به سال قبل  ۱۳۹۰برداري صنعتي صادر شده در سال  بهره

گذاري  درصد و از نظر اشتغال و سرمايه ۹/۷از آن به لحاظ تعداد، 

 .درصد کاهش داشت ۴/۱۹و  ۵/۱۵به ترتيب 

صنعتي  گذاري سرمايه سرانه گزارش، مورد سال در

 ميليارد ۹/۲۱کشور  کل در صادره برداري بهره هاي پروانه  براساس

، تعداد جوازهاي تاسيس واحدهاي ۱۳۹۱در سال . بود  ريال

جديد صنعتي و توسعه واحدهاي موجود، صادر شده از سوي 

 هزار فقره بود که نسبت  ۹/۱۴وزارت صنعت، معدن و تجارت 

مورد نياز گذاري  سرمايه. درصد کاهش داشت ۶/۵به سال قبل 

هاي شغلي قابل  براي احداث واحدهاي مذکور و همچنين فرصت

درصد  ۰/۲۶و  ۰/۲۹انتظار نيز نسبت به سال قبل به ترتيب 

 .کاهش داشت

در سال مورد گزارش در بخش معدن، تعداد  ،همچنين

 ٠/١٤٧٦اي به ميزان  بيني ذخيره فقره گواهي كشف با پيش ٧٨٨

آمار مزبور در مقايسه با سال . ديدميليون تن مواد معدني صادر گر

طبق . دهد نشان ميدرصد کاهش  ١/٦٢و  ٧/١٠قبل به ترتيب 

برداري از معادن جديد،  به منظور بهره سالدر اين  ،گزارش مذکور

ميليون  ٠/٢٣٢٦برداري با ذخيره قطعي  فقره پروانه بهره ٨١٩ تعداد

ن برآورد ميليون ت ٠/٤٣ظرفيت استخراج اين معادن . تن صادر شد

۵۰۰۰

۱۵۰۰۰

۲۵۰۰۰

۳۵۰۰۰

۴۵۰۰۰

۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱

توليد

صادرات

فروش داخلي

)هزار تن(عملکرد صنايع پتروشيمي 
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درصدي ظرفيت استخراج  ٨/٣٦کاهش  دهنده نشانشده است که 

 . باشد سال قبل مينسبت به 

 تامين مالي صنعت و معدن

ميزان تسهيالت پرداختی توسط شـبکه   ،١٣٩١در سال 

بانکی و موسسات اعتباری غيربانکی به بخش صنعت و معدن بـه  

 ، سـهم بر ايـن اسـاس  . هزار ميليارد ريال بالغ گرديد ٣/٦١٩رقم 

 ختـی در سـال مزبـور   بخش صنعت و معدن از کل تسهيالت پردا

هاي پولي، اعتبـاري و نظـارتي    سياست براساس. بود درصد ٧/٣١

 ، سـهم )١٣٩٠ماه   مصوب دی( ١٣٩١در سال  انکي کشورنظام ب

بخش صنعت و معدن از تغيير در مانده تسهيالت بانکي  اي توصيه

 . گرديددرصد تعيين  ٠/٣٧معادل 

بانك صنعت و معدن بـه عنـوان تنهـا بانـک تخصصـي در      

هـزار ميليـارد    ۷/۲۷مبلـغ   ۱۳۹۱در سـال   ،بخش صنعت و معدن

رداخت نمود كه نسبت به سـال قبـل   ريال تسهيالت به اين بخش پ

 .دهد درصد افزايش نشان مي ۲/۸

هـاي   نامـه اجرايـي گسـترش بنگـاه     ينيبررسي عملکرد آ

نامـه   کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرين از ابتداي اجراي آيـين 

آن است کـه   دهنده نشان ۱۳۹۱تا پايان سال ) ۱۳۸۴ماه  اسفند(

هزار فقره قرارداد بـه   ۷/۶۸۳تعداد هاي عامل طي اين مدت  بانک

اســاس بر .انــد نمــودههــزار ميليــارد ريــال منعقــد  ۷/۳۰۴مبلــغ 

 ۰/۲ که براي بـيش از  شود ميبيني  قراردادهاي منعقد شده پيش

تسـهيالت پرداخـت شـده    . فرصت شغلي فراهم گردد ميليون نفر

 نامه تا پايـان اسـفند   هاي عامل از ابتداي اجراي آيين توسط بانک

هـزار ميليـارد ريـال گـزارش      ۵/۲۸۴ مبلغ در مجموع ۱۳۹۱ه ما

ميليـارد   هزار ۹/۱۰ مبلغ در مجموع ،۱۳۹۱طي سال . شده است

 .گرديدتسهيالت پرداخت به اين منظور ريال 

ميليـارد   ٤/٦٤٤٩براساس بودجه مصـوب دولـت، مبلـغ    

هـاي   هـاي تملـک دارايـي   ريال اعتبار براي اجرا و تكميـل طـرح  

صنعت و معدن و طـرح تحقيقـات اساسـي ايـن      اي فصل سرمايه

براسـاس آمـار   . شـده بـود  بينـي   پـيش  ١٣٩١بخش بـراي سـال   

ميليارد ريال از  ٤/٧٢٠مبلغ  در سال مورد گزارش ،كل داري خزانه

اعتبار مذكور پرداخت شد كه در مقايسه بـا عملكـرد سـال قبـل     

تحقيقـات  «به طـرح   ،١٣٩١در سال . کاهش داشت درصد ٥/٨٧

ريال اختصـاص   ميليارد  ٠/٩مبلغ  »خش صنعت و معدناساسي ب

. دهـد  درصد کاهش نشان مـي  ٨/٦٥يافت که نسبت به سال قبل 

سهم اين طرح از کل اعتبارات پرداختی بخش صنعت و معدن در 

 . بوددرصد  ٢/١معادل  ١٣٩١سال 

نشــان  ١٣٩١بررســي عملكــرد بودجــه دولــت در ســال 

هـاي تملـک    اعتبـارات طـرح  درصـد از   ٢/١١دهـد كـه تنهـا     مي

و  »صـنعت و معـدن  «اي بودجه مصوب فصـل   هاي سرمايه دارايي

محقـق گرديـده    »ح تحقيقات اساسي بخش صنعت و معـدن طر«

تحقق بودجـه طـي ايـن سـال مربـوط بـه       بيشترين ميزان . است

بـه   »شناسي برنامه زمين«و  »اندازي معادن برنامه اکتشاف و راه«

 .بوده استدرصد  ٥/٥٦و  ٠/٧٢به ميزان  ترتيب

 قيمت هاي  شاخص

نسبت  ١٣٩١متوسط شاخص بهاي توليدكننده در سال 

درصد  ٢/٣٤به ميزان  ١٣٩٠درصد و در سال  ٦/٢٩به سال قبل 

در  »)صـنعت (سـاخت  «متوسط شاخص بهاي گروه . رشد داشت

درصد نسبت به سال قبل  ٦/٢٩نرخ رشدي به ميزان  ١٣٩١سال 

  ٣/٥٤بـه ميـزان    ١٣٩٠رشـد ايـن گـروه در سـال     . تجربه نمـود 

 .درصد بود

 ساختمان و مسکن

شرايط نسبي رونق توليد متاثر از استقبال بخش 

خصوصي از ساخت و ساز و تسريع در اجراي طرح مسکن مهر در 

، ١٣٩١اي که در سال  ه گونهنيز ادامه يافت؛ ب ١٣٩١سال 

هاي جديد مناطق  گذاري بخش خصوصي در ساختمان سرمايه



 ۱۳۹۱سال 
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نسبت به ) هاي جاري به قيمت(درصد افزايش  ٠/٥٥شهري با 

در اين سال . هزار ميليارد ريال رسيد ٦/٦١٣سال قبل به 

و » شهرهاي بزرگ«، »شهر تهران«گذاري انجام گرفته در  سرمايه

 ١/٣٣و  ٦/٥٤، ٩/١٠٢به ترتيب » شهرهاي کوچک و متوسط«

های  گذاری در ساختمان ميزان سرمايه. درصد افزايش داشت

هاي قيمت خدمات  جديد مناطق شهري پس از تعديل با شاخص

 ۲/۵نسبت به سال قبل  ۱۳۹۱سال  و مصالح ساختماني در

در سال مورد بررسي، مجموع . دهد درصد افزايش نشان مي

توسط بخش خصوصي در کل  واحدهاي مسکوني ساخته شده

 ۳/۹۸هزار واحد با زيربنايي معادل  ۷/۷۵۳مناطق شهري به 

 .ميليون متر مربع بالغ گرديد

 هاي  هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري پروانه

 مناطق شهري کشور            

هاي سـاختماني صـادر شـده     براساس آمار عملکرد پروانه

تعــداد  ١٣٩١هــاي منــاطق شــهري، در ســال  توســط شــهرداري

هزار فقره پروانه ساختماني با سطح کل زيربنايي معـادل   ٩/١٩١

متر مربع صادر گرديد که نسبت به سال قبل بـه   ميليون ٥/١٣١

 طـي سـال مـورد بررسـي،    . درصد رشد داشت ٩/٨و  ٣/٠ترتيب 

 تفکيک  به ساختماني هاي پروانه در مندرج زيربناي کل سطح

درصد  ٨/٣١و  ١/٢١به ترتيب » شهرهاي بزرگ«و » تهران«شهر 

درصد نسبت بـه سـال    ١/١٣» ساير مناطق شهري«افزايش و در 

 .قبل کاهش داشت

 و ساختمان تسهيالت اعطايي به بخش مسکن

هـا و   ، مانده تسـهيالت اعطـايي بانـک   ١٣٩١در پايان سال 

بدون (هاي مسکن و ساختمان  به بخشغيربانکي موسسات اعتباري 

بـه   ١٣٩٠نسبت به پايان سال ) هاي آتي احتساب سود و درآمد سال

و  ١/١٠٧٦درصد کـاهش بـه    ٣/٣٠درصد افزايش و  ٢/٢١ترتيب با 

مار مزبور، بخش مسـکن در  براساس آ. هزار ميليارد ريال رسيد ٣/٣٧

درصد از کل تغيير در مانـده   ٤/٣٠سال مورد گزارش سهمي معادل 

را بـه خـود    غيربـانکي  ها و موسسات اعتباري تسهيالت اعطايي بانک

هاي  طي سال مذکور، کل تسهيالت پرداختي به بخش. اختصاص داد

 .هزار ميليارد ريال بود ١/٢٦٤مسکن و ساختمان 

مبلـغ   سال مورد گـزارش  در ،مسكن اساس گزارش بانكبر

هـاي   بدون احتساب سود سـال (هزار ميليارد ريال تسهيالت  ٤/٢٠٩

مبلغ مزبور . پرداخت گرديد قرارداد هزار فقره ١/٨٤٨، به تعداد )آتي

 . دهد درصد افزايش نشان مي ٥/١در مقايسه با سال قبل 
 

بررسي توزيع تسهيالت اعطايي بانـك مسـكن برحسـب    

 ٠/٨٥مبلـغ   ،عقود حاكي از آن است که در سـال مـورد گـزارش   

  هــزار ميليــارد ريــال تســهيالت در قالــب عقــد مشــاركت مــدني

ــالغ      ــه مب ــبت ب ــه نس ــد ک ــت ش ــکن پرداخ ــک مس ــط بان  توس

در . دهـد  درصد کـاهش نشـان مـي    ٢/٢٨ سال قبل اعطا شده در

مبلغ تسـهيالت اعطـايي در قالـب عقـد فـروش اقسـاطي        مقابل،

 افـزايش   ايـن  .داشـت درصـد افـزايش    ٤/٥٠نسبت به سال قبـل  

 »الشـرکه بانـک   فروش سهم«در  يدرصد ٩/١٣٦افزايش ناشي از 

 . بوده است

 الشـرکه بانـک    که تسـهيالت عقـد فـروش سـهم     از آنجا

ــان  ــان   هم ــدني در پاي ــارکت م ــايي مش ــهيالت اعط ــال تس  انتق

 ساخت مسـکن از سـازندگان بـه خريـداران مسـکن بـه صـورت        

 )۲)(۱(اعطايي بانک مسکنتسهيالت
  درصد تغيير  سال

۱۳۸۹۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ١٣٩١ ١٣٩٠ 
 -۱/۵ -۱/۸۴۸۸/۱ ۵/۹۰۹۴/۸۹۳ )هزار فقره(تعداد تسهيالت

 ۵/۱ -۲۰۹۳۶۹۳/۲۸ ۲۸۷۷۲۱۲۰۶۲۲۲ )ميليارد ريال(مبلغ تسهيالت

 بانک مسکن: ماخذ
 .هاي آتي است بدون احتساب سود و درآمد سال -۱
 .باشد شامل تعهدات ناشي از قراردادهاي منعقد شده نيز مي -۲
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ت فــروش فـروش اقســاطي اسـت، رشــد قابـل مالحظــه تسـهيال    

 تسـهيالت مشـارکت مـدني    الشـرکه بانـک متـاثر از انتقـال      سهم

 هـاي تکميـل شـده     اين بانک به ويـژه تسـهيالت سـاخت پـروژه    

ــ  ــر ب ــزارش  طــرح مســکن مه ــورد گ ــال م ــداران طــي س  ه خري

 . بوده است

 تسهيالت تکليفي پرداختي به بخش مسکن

بـه   شبکه بـانکي تسهيالت تکليفي پرداخت شده توسط 

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

تسـهيالت مزبـور در   . هزار ميليارد ريال بـود  ٦/٤٤٠ مبلغ ١٣٩١

هـزار   ٤/٣٨٠٦هاي مختلف حمايتي دولت و به تعـداد   قالب طرح

بيشترين سـهم از مبلـغ تسـهيالت    . فقره قرارداد پرداخت گرديد

) هزار ميليارد ريال ١/٣١٥معادل (درصد  ٥/٧١اعطايي به ميزان 

ت ساخت مسکن تسهيال(ساله  ٩٩برداري زمين  به طرح حق بهره

هاي  همچنين، سهم تسهيالت اعطايي بانک. اختصاص يافت) مهر

مزبور به منظور کمک بـه بهسـازي و نوسـازي مسـکن روسـتايي      

 .  درصد بود ١/١٦

 اي بخش  هاي سرمايه عملکرد دولت در تملک دارايي

 مسکنساختمان و      

 هـزار  ۹/۱۹، مبلـغ  ١٣٩١ودجـه سـال   قـانون ب اساس بر

اي ملـي در فصـل    هـاي سـرمايه   ميليارد ريال براي تملک دارايـي 

هــاي  و برنامــه »روســتايي و عشــايري, عمــران شــهري, مســکن«

طبـق  . بـه تصـويب رسـيد    »رفاه و تامين اجتماعي«مسکن فصل 

از هزار ميليارد ريال  ٤/٨مبلغ  ١٣٩١در سال  ،کل داري آمار خزانه

 ١/٢٩پرداخت شد که نسـبت بـه سـال قبـل      مذکورار اعتبمحل 

 ،ن اساس در سال مورد گـزارش يبر ا. دهد درصد کاهش نشان می

 . بود درصد ۰/۴۲عملکرد تخصيص اعتبار براساس بودجه مصوب 

آمار عملکرد طرح مسکن مهر از ابتـداي اجـرا تـا پايـان     

 هزار  ٤/١٩٦٤تعداد  ساخت پروانه که دهد نشان مي ١٣٩١سال 

 ،واحد مسکوني در اين طرح صـادر شـده اسـت و از ايـن ميـزان     

مراحـل  (مسـکوني در مراحـل سـاخت     هزار واحد ٦/١٨٦٥تعداد 

 . اند قرار گرفته) سازي و بعد از آن پي

 

 

 

 

 

 

 

 

 )١(١٣٩١تا پايان اسفند ماه  تسهيالت تکليفي پرداختي از شروع اجراي طرح مسکن مهر           )ميليارد ريال -فقره(
  )درصد(سهم ١٣٩١پايان اسفند ماه 

 مبلغ تعداد مبلغتعداد

 ۹/۱ ۹/۲۱ ۸۳۲۰۲۷۸۱۵۹ سازي آماده

۹۹ زمين برداري بهره حق  ۵/۷۱ ۹/۴۷ ۳۱۵۱۱۷ ۱۸۲۲۰۰۵ ساله 

 ۳/۱ ۱/۱ ۵۶۱۵ ۴۳۱۱۵ اي اجاره مسکن

 ۲/۴ ۹/۲ ۱۰۹۱۳۵۱۸۲۹۸شهريفرسوده و نامناسب هاي بافت در مسکن احداث

 ۲/۱ ۰/۱ ۳۷۴۸۰۵۴۸۴صنعتي ساخت و نوين هاي آوريفن

 ۱/۱۶ ۵/۲۲ ۸۵۶۶۶۵۷۰۹۳۴روستايي مسکن نوسازي و بهسازي

 ۸/۳ ۸/۲ ۱۰۶۰۰۷۱۶۹۵۳ خاص اقشار

 ۰/۱۰۰ ۴۴۰۵۵۹۰/۱۰۰ ۳۸۰۶۴۳۴ جمع

۶ تبصره )د( بند براساس مذکور تسهيالت -۱ ۱۳۸۶ سال بودجه قانون  هاي ملي، صادرات، تجارت، ملت، رفاه  مسکن و توسط بانک عرضه و توليد از حمايت و ساماندهي قانون و 

 .است شده اعطا کارگران و مسکن     

۰

۴۰۰

۸۰۰

۱۲۰۰

۱۶۰۰

۲۰۰۰

تعداد واحد داراي  

قرارداد ساخت

تعداد واحد داراي  

پروانه ساخت

تعداد واحد اتمام  

پي سازي

تعداد واحد اتمام  

اسکلت و سقف

تعداد واحد اتمام  

سفت کاري

تعداد واحد اتمام  

نازک کاري

#REF! ۱۳۹۱عملکرد طرح مسکن مهر از ابتداي اجرا تا پايان اسفندماه  

)هزار واحد مسکوني( 
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 هاي قيمتي بخش مسکن شاخص

 هاي قيمت شاخص

بـر  (، شاخص بهـاي خـدمات سـاختماني    ١٣٩١ سالدر 

. درصد افزايش يافـت  ٩/٣٣نسبت به سال قبل ) ١٣٩٠پايه سال 

شاخص مذكور مربوط به شـاخص  هاي  بيشترين رشد در زيرگروه

کـار   روز کارگر ساده ساختماني و شاخص اجرت آسفالت مزد يک 

در سـال مـورد   . بـود درصـد   ٤/٤١و  ٠/٤٤به ترتيـب بـه ميـزان    

درصد  ٩/٥٣گزارش، شاخص بهاي توليدکننده مصالح ساختماني 

شاخص مزبور به تفکيک مصالح فلزي و غيرفلـزي  . افزايش داشت

درصد  ٦/٣٠و  ٣/٦٨نسبت به سال قبل به ترتيب  ١٣٩١در سال 

بـه کـل   در سال مورد گزارش، نسبت ارزش زمـين  . افزايش يافت

ي تکميل شـده منـاطق شـهري    ها هزينه تمام شده در ساختمان

آن، سـال قبـل از   درصد بود که در مقايسه با  ٧/٥٤کشور معادل 

 . دهد واحد درصد افزايش نشان مي ٦/٥

 حمل و نقل

هـزار ميليـارد    ٤/٤١، مبلـغ  ١٣٩١سال قانون بودجه در 

اي ملـي   هـاي سـرمايه   هاي تملـک دارايـي   ريال براي اجراي طرح

در مقايسـه بـا اعتبـارات     فصل حمل و نقل به تصويب رسيد کـه 

بررسـي اعتبـارات   . داشـت  افزايشدرصد  ٦/٣٠مصوب سال قبل 

کـل نشـان    داري پرداختي به فصـل مزبـور براسـاس ارقـام خزانـه     

هـزار ميليـارد ريـال بـراي      ٠/١٧مبلـغ   اين سالدهد که طي  مي

هاي فصل مزبور پرداخت شد که در مقايسـه بـا رقـم     اجراي طرح

بر ايـن  . دهد نشان مي کاهشدرصد  ٩/٥٠پرداختي در سال قبل 

درصـد از اعتبـارات مصـوب     ١/٤١حـدود   ،١٣٩١ اساس در سال

 . محقق شد

جا شده توسط ناوگـان   تعداد مسافر جابه ،١٣٩١در سال 

درصدي نسبت به سال قبل  ٢/٤ کاهشبا  )١(اي حمل و نقل جاده

جـا شـده    همچنـين، مقـدار بـار جابـه    . ميليون نفر رسيد ٨٧٥به 

ميليـون تـن و    ٦١١درصد افـزايش بـه    ٣/٥توسط اين ناوگان با 

___________________________________ 
 .باشد هاي شخصي مي شامل سفرهاي عمومي، اختصاصي و سواري -١ 

 ٠/١٢درصـدي بـه    ٨/٢٩ميزان کاالي ترانزيت شده بـا افـزايش   

 . ميليون تن رسيد

 

 

 

 

 

 

 

عمـومي  در سال مورد گـزارش، متوسـط عمـر ناوگـان     

 ٩/١٥و  ٤/١١ترتيـب بـه   اي به  جاده و باري) اتوبوس( مسافري

 ٤/٣سال رسيد که نسبت به رقم مشابه سـال قبـل بـه ترتيـب     

 .دهد درصد افزايش نشان مي ٣/١درصد کاهش و 

 

 

 

 

 

جا شده از طريق  و مسافر جابه بارميزان  ،١٣٩١ سال در

 ٤/٥و درصـد افـزايش    ٥/٣ناوگان حمل و نقل ريلي به ترتيب با 

 ٠/٢٧ميليـون تـن و    ٣/٣٤نسبت به سال قبل بـه   کاهشدرصد 

 . ميليون نفر رسيد

-۱۰

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱

جاده ای ريلی

هوايي  دريايي 

)درصد(بخش هاي حمل و نقلنرخ رشد مسافر جابه جا شده در 

-۵۰

-۳۵

-۲۰

-۵

۱۰

۲۵

۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱

 

جاده ای ريلی
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در بخـش حمـل و نقـل ريلـي بـه ترتيـب        در اين سـال 

بازســازي و  بهســازيکيلــومتر از خطــوط ريلــي  ٥/٧٦و  ٥/١٣٠

 ٠/٦٣و  ٥/٢اين عملکرد در مقايسه با سال قبل به ترتيب  .گرديد

طول خطوط ريلي اصـلي کشـور در    .دهد درصد کاهش نشان مي

سال قبـل  پايان افزايش نسبت به  درصد ٣/٢با  ١٣٩١يان سال پا

 .کيلومتر رسيد ١٠٢٢٣به 

درصـد   ٧/٣در سال مورد گزارش، تعداد کل لوکوموتيو با 

در ايـن  . دستگاه بـالغ گرديـد   ٧٧٨افزايش نسبت به سال قبل به 

بـا  » تعداد لوکوموتيو در سرويس به کـل لوکوموتيـو  «سال نسبت 

 .درصد رسيد ٩/٥٦قبل به  واحد درصد کاهش نسبت به سال ٦/١

در حوزه حمل و نقـل دريـايي، بررسـي عملکـرد بنـادر      

 و  تخليه ميزان دهد مي نشان ١٣٩١ سال در کشور تجاري

بارگيري به تفکيک کاالهاي نفتي و غيرنفتي در بنادر کشـور بـه   

ميليون تن بود که در مقايسه با سـال قبـل    ٨/٩٩و  ٨/٣٨ترتيب 

ــب  ــه ترتي ــاهش  ٠/٩ب ــت  ٨/٧و درصــد ک ــزايش ياف . درصــد اف

جـا شـده در بنـادر در سـال مـورد       همچنين، تعداد مسـافر جابـه  

ميليون نفر رسيد که اين ميـزان در مقايسـه بـا     ٤/١١گزارش به 

 .دهد درصد افزايش نشان مي ٨/١١سال قبل 

هاي کشور  تعداد مسافر اعزامي و پذيرشي توسط فرودگاه

 ۴/۴۱ه سال قبل بـه  درصد کاهش نسبت ب ۷/۰با  ۱۳۹۱در سال 

 .ميليون نفر رسيد

در اين سال ميزان حمل بار توسط ناوگان هوايي کشـور  

درصـد   ۳/۲۳و  ۲/۷۵در دو بخش داخلي و خارجي به ترتيب بـا  

 . رسيدهزار تن  ۰/۶۶و  ۰/۱۴نسبت به سال قبل به  کاهش
 

 زايي هاي اشتغال معيت و سياستج

 ۲/۱ ي معادلجمعيت کشور با نرخ رشد ،۱۳۹۱در سال 

سـهم مـردان از کـل جمعيـت     . ميليون نفر رسيد ۰/۷۶به  درصد

درصـد   ۸/۷۱ درصد و ضريب شهرنشيني جمعيت کشور به ۴/۵۰

جمعيـت   ميليون نفـر از کـل   ۶/۵۴، گزارشدر سال مورد . رسيد

. کشور در مناطق شهري و بقيه در مناطق روستايي ساکن بودنـد 

در اين سال نسبت جنسي جمعيت که نسبت مردان بـه زنـان را   

کـاهش   قبلبود که در مقايسه با نسبت سال  ۱۰۲دهد  نشان مي

 .دهد نشان مي

مطــابق گــزارش مرکــز آمــار ايــران از طــرح آمــارگيري  

 ۱/۲۴ )١(ل اقتصــاديجمعيــت فعــا ۱۳۹۱در ســال  ،کــار نيــروي

 ۱/۳ته ميليون نفر برآورد گرديد کـه در مقايسـه بـا سـال گذشـ     

در ايـن بـين جمعيـت فعـال زنـان       .دهد درصد افزايش نشان مي

 .درصد افزايش يافت ۵/۱درصد و مردان  ۹/۱۰

نيـروي   اساس گزارش مرکز آمار ايران، نـرخ مشـاركت  بر

ــال  ــار در س ــا  ۱۳۹۱ك ــه   ۸/۰ب ــزايش ب ــد اف ــد درص   ۷/۳۷واح

___________________________________ 
 طبق آخرين تعريف مرکز آمار ايران، جمعيت فعـال عبـارت اسـت از تمـام     -١ 

 تقويمي قبل   که در هفته) حداقل سن تعيين شده(ساله و بيشتر  ۱۰افراد       
  طبق تعريف کار، در توليد کاال و خـدمات ) مرجع  هفته(از هفته آمارگيري       
 ).بيکار(اند  يا از قابليت مشارکت برخوردار بوده) شاغل(مشارکت داشته       

 هاي کليدي بخش حمل و نقل هواييعملکرد شاخص

  واحد  

  درصد تغيير    سال
۱۳۸۹۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ١٣٩١ ١٣٩٠ 

 ۱/۹ ۰/۱۴۴۳/۲ ۰/۱۲۹۰/۱۳۲فروند جايگزيني و توسعه ناوگان ملکي

 -۷/۰ ۴/۴۱۰/۴ ۱/۴۰۷/۴۱ميليون نفرهاي کشور اعزام و پذيرش مسافر در فرودگاه

 ۸/۲ ۵/۷۹۷/۱۶ ۰/۶۰۷/۷۶درصد)١(هاي داخلي سهم بخش غيردولتي در پرواز

 ۶/۶ ۵/۶۵۲/۰ ۷/۵۸۹/۵۸درصد)١(سهم بخش غيردولتي در پروازهاي خارجي

 سازمان هواپيمايي کشوري: ماخذ
.باشدميدرصد تغييرات سهم بخش غيردولتي در پروازها برحسب واحد درصد-۱

    



 ۱۳۹۱سال 
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 هـاي   از ميـانگين ايـن نـرخ طـي سـال      همچناناما  ،درصد رسيد

کســادي . بــودتــر  پــايين) درصــد ۹/۳۸معــادل ( ۹۱-۱۳۸۴

ها از جمله داليل پـايين بـودن    هاي اقتصادي در اين سال فعاليت

اساس ارقام سرشماري بر. کلي نرخ مشارکت در کشور است سطح

و بيشـتر در  سـاله   ۱۰معيـت  نـرخ مشـارکت ج   ،مرکز آمار ايران

 ،۰/۳۹ ،۶/۴۲بـه ترتيـب    ۱۳۸۵و ۱۳۷۵، ۱۳۶۵، ۱۳۵۵ هاي سال

نرخ مشـارکت زنـان و    ،همچنين. است  درصد بوده ۴/۳۹ و ۳/۳۵

درصد بـود کـه در    ۶/۶۱و  ۸/۱۳به ترتيب  ۱۳۹۱مردان در سال 

واحـد درصـد    ۹/۰و  ۲/۱مقايسه با ارقـام سـال قبـل بـه ترتيـب      

 .دهد نشان مي افزايش

 نرخ ارز منجر به اتکاي بيشتر بهافزايش  ،١٣٩١در سال 

پـذيري کاالهـاي    با توجه به افـزايش رقابـت   .توليدات داخلي شد

تا شرايط بازار کار  ،تر شدن کاالهاي وارداتي داخلي به دليل گران

 .حدي بهبود يافت

 ١٣٨٦-٩١ يها سال يموجودي اشتغال کشور ط يبررس

مشاغل در بيشـترين سـطح    تعداد ،١٣٩١دهد در سال  نشان مي

در ايـن سـال موجـودي    . رسيدميليون نفر  ٢/٢١ به و قرار گرفت

رشـد   )هـزار نفـر   ٦٥١ خالص اشـتغال (درصد  ٢/٣اشتغال کشور 

واردات محصـوالت   هـاي  و محـدوديت  بهبود شرايط جوي. داشت

و در رشـد بخـش کشـاورزي     ،کشاورزي به دليل مشـکالت ارزي 

 .است افزايش اشتغال آن موثر بوده

نرخ بيکـاري کشـور توسـط مرکـز آمـار       ،۱۳۹۱در سال 

واحـد   ۱/۰درصد برآورد شد که نسبت به سال قبـل   ۲/۱۲ايران 

 ۱/۰شـهري بـا   اين نرخ در منـاطق  . دهد درصد کاهش نشان مي

 ۷/۰و در مناطق روستايي بـا  درصد  ۸/۱۳واحد درصد افزايش به 

رغـم   علـي در ايـن سـال   . درصد رسيد ۲/۸ واحد درصد کاهش به

به دليل افزايش نرخ  نرخ بيکاري  افزايش موجودي مشاغل کشور،

شـرايط   ،به ايـن ترتيـب  . محدودي داشت هش بسيارمشارکت کا

بازار کار متاثر از افزايش تقاضاي نيروي کار در مقايسـه بـا سـال    

 .قبل بهبود نسبي داشت

 

 

 

 

 

 

 

واحـد درصـد    ۰/۱، نرخ بيکاري زنـان بـا   ۱۳۹۱در سال 

رسـيد و نـرخ   درصـد   ۹/۱۹کاهش نسبت به سال پيش از آن به 

) درصـد  ۵/۱۰( ۱۳۹۰در سطح سـال  بدون تغيير بيکاري مردان 

 .باقي ماند

درصد رشد نسـبت   ۳/۲جمعيت بيکار با  ،۱۳۹۱در سال 

اران بررسـي سـهم بيکـ    .ميليون نفر رسيد ۹/۲ل گذشته به به سا

دهـد ايـن سـهم از     از کل جمعيت بيکار نشـان مـي   هسال ۲۹-۱۵

ــه  ۱۳۸۴درصــد در ســال  ۰/۷۲  ۱۳۹۱درصــد در ســال  ۰/۶۷ب

به دليل افـزايش سـن    اين کاهش سهم عمدتاً. ش يافته استکاه

مقايسه تعـداد بيکـاران در دو گـروه    . بيکاران صورت گرفته است

نشـان   ۱۳۹۱و  ۱۳۸۴هاي  در سال هسال ۱۵-۲۹و  ۱۵-۲۴سني 

 ۵۶۴به ترتيب ه سال ۲۴-۲۹دهد تعداد بيکاران در گروه سني  مي

 با سـن  تعداد بيکاران ،در همين مدت. بوده استهزار نفر  ۹۰۳و 

 ۹۷۰بـه   ۱۳۸۴هـزار نفـر در سـال     ۷۴۸از نيز سال  ۲۹باالتر از 

اشـتغال ايـن گـروه    . افزايش يافته اسـت  ۱۳۹۱هزار نفر در سال 

دوره تحصيل و ضرورت تشکيل خـانواده از  سني با توجه به اتمام 

 . اهميت بااليي برخوردار است

۶

۸

۱۰

۱۲

۱۴

۱۶

۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱

کل کشور

مناطق شهري 

مناطق روستايي

)درصد(نرخ بيکاري برحسب مناطق شهري و روستايي 
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 موضـوع  (ي به بخش خصوصي و تعـاوني  هاي فني و اعتبار کمک

 قـانون بودجـه    ۲تبصـره  ) ژ(و ) ذ(نامه اجرايي بندهاي  آيين    

 ) ۱۳۸۴سال     

نامـه   ينيـ ع آمقايسه عملکرد تسـهيالت اعطـايي موضـو   

کـل   ۱۳۸۴قانون بودجه سال  ۲تبصره  )ژ(و  )ذ( هاياجرايي بند

مـاه سـال    در مقايسه بـا اسـفند   ۱۳۹۱ سال ماهاسفند کشور در 

انـدکي  دهد که ميزان تسهيالت پرداختي بـا   مي  قبل از آن نشان

اين روند کاهشي به دليل . ميليارد ريال رسيد ۵/۳۵۲۱کاهش به 

 .بودبازپرداخت تسهيالت 

 هاي کوچک اقتصادي  هها به بنگا تسهيالت اعطايي بانک

 ازده و کارآفرينبزود     

مجموع سهميه ابالغي بانک مرکزي براي اعطاي 

هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرين تا  تسهيالت به بنگاه

هزار ميليارد ريال بود که در  ۷/۴۶۷مبلغ  ۱۳۹۱پايان سال 

نامه  بررسي عملکرد آيين. تغييري نداشت ۱۳۹۰مقايسه با سال 

هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرين  اجرايي گسترش بنگاه

 ۱۳۹۱تا پايان سال  )۱۳۸۴اسفند ماه (نامه  از ابتداي اجراي آيين

توسط  قرارداد هزار ميليارد ريال ۷/۳۰۴مبلغ دهد  نشان مي

براساس قراردادهاي منعقد شده، . شبکه بانکي منعقد گرديد

ميليون نفر فرصت شغلي فراهم  ۰/۲د براي وش ميبيني  پيش

هاي عامل از  مانده تسهيالت پرداخت شده توسط بانک. گردد

در مجموع  ۱۳۹۱نامه تا پايان اسفند ماه  ابتداي اجراي آيين

 در مذکورمانده تسهيالت . استهزار ميليارد ريال  ۵/۲۸۴ مبلغ

ار هز ۹/۱۰، ۱۳۹۰نسبت به اسفند سال  ۱۳۹۱پايان اسفند سال 

 .دهد ميليارد ريال افزايش نشان مي

هاي معرفي شده  ، مانده مبلغ طرح۱۳۹۱در اسفند ماه 

هاي تاييد شده  هزار ميليارد ريال و ارزش طرح ۲/۷۵۰ها  به بانک

هزار ميليارد ريال بود که در مقايسه با اسفند  ۵/۳۴۰ها  در بانک

به با توجه . درصد رشد داشت ۱/۲و  ۸/۲به ترتيب  ۱۳۹۰ماه 

هاي شغلي مورد انتظار در  مبلغ قراردادهاي منعقد شده و فرصت

، ميزان اعتبار الزم براي ايجاد هر فرصت مذکورقراردادهاي 

 .گردد يميليون ريال برآورد م ۰/۱۵۱شغلي 

 تسهيالت مشاغل خانگي و خوداشتغالي

به دنبال تصويب و ابالغ قـانون سـاماندهي و حمايـت از    

اسـاس مصـوبه   بانـک مرکـزي بر   ،۱۳۸۹خانگي در سـال  مشاغل 

هـا مبـالغي را    الحسـنه بانـک   شوراي پول و اعتبار و از منابع قرض

مشـاغل خـانگي بـه     اشـتغالي و هاي خود جهت اختصاص به طرح

براسـاس مصـوبه شـوراي پـول و      ،۱۳۹۱در سال . تصويب رساند

تغالي و اشـ ميليارد ريال براي تسـهيالت خود  ۳۲۰۰۰اعتبار مبلغ 

در پايـان  هـاي عامـل    بانـک عملکـرد  . ي تصويب شدمشاغل خانگ

اعطـايي بـراي   تسـهيالت   ميـزان دهد  نشان مي ۱۳۹۱ اسفند ماه

و  ۳/۱۱۴۶۸ترتيـب   خوداشـتغالي بـه  هـاي   طرحمشاغل خانگي و 

الحسـنه   محدوديت منـابع قـرض   .باشد ميليارد ريال مي ۵/۷۵۳۹

در  ،تاخير در بازپرداخـت تسـهيالت دريـافتي    همچنينها و  بانک

 . است بوده ها موثر عملکرد پايين بانک

 تحوالت بخش مالي

 بودجه و وضع مالي دولت

بـه عنـوان دومـين     کـل کشـور   ۱۳۹۱قانون بودجه سـال  

با توجـه   برنامه مالي دولت در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و

انداز بيسـت سـاله    سند چشمدستاوردهاي برنامه چهارم توسعه، به 

 يکلـ  يها توسعه فرابخشي، بخشي و استاني، سياستکشور، اسناد 

هاي کـالن   و همچنين در چارچوب سياست يقانون اساس ۴۴اصل 

 .دکشور تدوين گردي

مجموع درآمدها،  ،۱۳۹۱بودجه سال  قانونطبق جداول 

مـالي مبلـغ    هاي واگذاري دارايي اي و هاي سرمايه واگذاري دارايي

اي،  هـاي هزينـه   اخـت ميليارد ريـال و مجمـوع پرد   ۱/۱۴۴۲۶۹۹

مـالي مبلـغ    هـاي  تملـک دارايـي   اي و هاي سـرمايه  تملک دارايي
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ــود   ۱/۱۴۴۲۶۹۹ ــال ب ــارد ري ــذاري  . ميلي ــدها، واگ ــهم درآم   س

از مجموع منابع  هاي مالي اي و واگذاري دارايي سرمايه هاي اراييد

. درصـد بـود   ۳/۶و  ۴/۴۸، ۳/۴۵به ترتيـب   دولتعمومي بودجه 

اي و تملـک   هـاي سـرمايه   اي، تملـک دارايـي   هزينههاي  پرداخت

درصـد از   ۴/۲و  ۵/۲۷، ۱/۷۰ هـاي مـالي نيـز بـه ترتيـب      دارايي

 .مصارف بودجه مصوب را به خود اختصاص دادند

مبلـغ   ۱۳۹۱عملکرد درآمدهاي عمومي دولت در سـال  

درصـد   ۴/۴ميليارد ريال بود که نسبت به سال قبـل   ۲/۵۶۸۲۰۳

سـهم  . درصـد تحقـق داشـت    ۸۷مصوب  ش و نسبت به رقمافزاي

 يعمـوم  يو سـاير درآمـدها از کـل درآمـدها     يماليات يدرآمدها

در سـال   ودرصـد   ۵/۳۰و  ۵/۶۹به ترتيـب   ۱۳۹۱دولت در سال 

 .درصد بود ۳۴و  ۶۶به ترتيب  ۱۳۹۰

 ۷/۳۹۵۱۶۶بـه   ۱۳۹۱درآمدهاي مالياتي دولت در سال 

درصـد   ۹/۹ميليارد ريال بالغ گرديد که در مقايسه با سـال قبـل   

در سـال  . درصد تحقق داشت ۸۷نسبت به رقم مصوب و ش افزاي

مورد بررسي، تمام اجـزاي درآمـدهاي ماليـاتي بجـز ماليـات بـر       

در اين ميـان،  . واردات نسبت به سال قبل با افزايش مواجه شدند

بيشترين افـزايش برخـوردار   درصد از  ۳/۲۶ماليات بر درآمدها با 

 در سال  .مواجه شد کاهش درصد ۲/۳بود و ماليات بر واردات با 

. درصد تحقق يافت ۴/۶۷، ماليات بر واردات تنها به ميزان ۱۳۹۱

درصد مازاد تحقق از بيشـترين   ۹/۱ماليات بر کاالها و خدمات با 

درصد تحقق در ميان اجزاي درآمدهاي مالياتي دولـت برخـوردار   

هـاي   درصد و ماليات ۵/۹۱هاي مستقيم  ميزان تحقق ماليات. ودب

 .درصد بود ۵/۸۰غيرمستقيم 

 بلــغ، ســاير درآمــدهاي دولــت م  ۱۳۹۱طــي ســال  

 ۵/۶ از آن ميليارد ريال بود كه نسبت بـه سـال قبـل    ۵/۱۷۳۰۳۶

. درصد تحقق داشـت  ۸/۸۶و نسبت به رقم مصوب  کاهشدرصد 

 ۱۳۹۰نسبت بـه سـال   » درآمدهاي متفرقه«درصدي  ۵۶کاهش 

 .درصدي ساير درآمدها بود ۵/۶ترين دليل کاهش  عمده

ميليـارد ريـالي    ۶/۲۶۲۵۶، عـدم تحقـق   ۱۳۹۱در سال 

درصــدي  ۳/۳۴ســاير درآمــدهاي دولــت ناشــي از عــدم تحقــق  

ميليـارد   ۰/۵۰۹۳۹درآمدهاي حاصل از مالکيت دولت به ميـزان  

درصـدي   ۷/۴۳ناشـي از عـدم تحقـق     عمدتاً ريال بود که آن هم

ميليـارد ريـال    ۵/۵۱۲۱۶هاي دولتي به ميزان  سود سهام شرکت

هاي دولتي نيـز ناشـي از عـدم     عدم تحقق سود سهام شرکت. بود

هاي دولتي به ميزان  شرکت ابرازيدرصدي سود سهام  ۳۳تحقق 

درصدي سـود سـهام    ۴/۵۵ميليارد ريال و عدم تحقق  ۵/۱۵۸۸۹

 .ميليارد ريال بود ۹/۳۵۵۴۸هاي دولتي به ميزان  معوقه شرکت

  

هـاي   حاصـل از واگـذاري دارايـي    منـابع ، ۱۳۹۱در سال 

 ميليـارد ريـال رسـيد کـه در مقايسـه       ۴/۴۲۸۵۲۱اي بـه   سرمايه

ــل   ــال قب ــا س ــاهشدرصــد  ۸/۲۴ب ــه   ک ــا بودج  و در مقايســه ب

 هاي  دارايي واگذاري از مجموع. درصد تحقق داشت ۳/۶۱مصوب 

 

ميليــارد ريــال از  ۹/۲۹۹۴و  ۵/۴۲۵۵۲۶بــه ترتيــب  ،اي ســرمايه

فروش اموال «و  »ينفت يها منابع حاصل از نفت و فرآورده«محل 

حاصل گرديد که در مقايسه با سال قبل بـه  » منقول و غيرمنقول

 . درصد افزايش داشت ۶/۸۳درصد کاهش و  ۱/۲۵ترتيب 

                     )هاي اختصاصي استثناي درآمدها و هزينهبه(درآمدهاي بودجه عمومي دولت )                            ميليارد ريال( 
  )درصد(سهم سال

۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱  ۱۳۸۹۱۳۹۰ ۱۳۹۱ 

 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۰/۳۸۴۲۸۸۴/۵۴۴۴۷۰۲/۵۶۸۲۰۳ درآمدها
 ۵/۶۹ ۰/۷۴۰/۶۶ ۵/۳۵۹۴۵۱۷/۳۹۵۱۶۶ ۹/۲۸۴۵۲۷ درآمدهاي مالياتي

 ۵/۳۰ ۰/۲۶۰/۳۴ ۱/۹۹۷۶۰۹/۱۸۵۰۱۸۵/۱۷۳۰۳۶ ساير درآمدها

کل وزارت امور اقتصادي و دارايي داري خزانه: ماخذ
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هاي مالي شامل استفاده از منابع خارجي  واگذاري دارايي

نسـبت بـه سـال     ۱۳۹۱در سال  افزايشدرصد  ۱/۱۱و داخلي با 

ميليـارد ريـال رسـيد کـه در مقايسـه بـا رقـم         ۱/۶۷۶۹۶قبل به 

درصـدي   ۶/۲۰عـدم تحقـق   . درصد تحقـق داشـت   ۷/۷۴مصوب 

هـاي   وصولي از محل واگـذاري شـرکت  ) ميليارد ريال ۴/۱۳۳۶۱(

استفاده ) هزار ميليارد ريال ۱۰(درصدي  ۱۰۰دولتي، عدم تحقق 

درصــدي  ۳/۷۸حســاب ذخيــره ارزي، عــدم تحقــق از موجــودي 

هـاي داخلـي و    منابع حاصل از اصـل وام ) ميليارد ريال ۹/۲۰۱۱(

اسـتفاده از  ) ميليـارد ريـال   ۳/۹۲۶(درصـدي   ۹/۴۴عدم تحقـق  

ــق    ــدم تحق ــل ع ــه دالي ــارجي از جمل ــابع خ درصــدي  ۳/۲۵من

 . هاي مالي بود دارايي  واگذاري) ميليارد ريال ۹/۲۲۹۴۰(

بودجه عمومي دولت برحسب اقالم ناشـي   تفکيک منابع

، سـهم منـابع   ۱۳۹۱دهد که در سال  از نفت و غيرنفت نشان مي

درصـد بـود؛    ۴۰ناشي از نفت از کل منابع بودجه عمومي حـدود  

 .درصد بود ۵۰رقم مشابه سال قبل از آن 

مبلــغ  ۱۳۹۱در ســال ) جــاري(اي  هــاي هزينــه پرداخــت

 ۴/۱مقايسـه بـا سـال قبـل     ميليارد ريال بود كـه در   ۲/۸۸۹۹۹۳

درصـد تحقـق    ۱/۸۸درصد افزايش و در مقايسه بـا رقـم مصـوب    

 ۱/۳۳اي دولـت در سـال گذشـته از     هـاي هزينـه   پرداخـت  .داشت

هـاي   از مجموع پرداخت ،۱۳۹۱در سال  .درصد رشد برخوردار بود

درصـد   ۶/۴صـورت ملـي و    درصد بـه  ۴/۹۵اي دولت معادل  هزينه

هـاي   ، همه رديف۱۳۹۱در سال . صورت استاني پرداخت گرديد به

ملـي   -اي ملي بجز پرداخـت اعتبـارات هزينـه    هاي هزينه پرداخت

مستقر در مرکز، پرداخت حقوق آموزش و پرورش، پرداخت حقوق 

هـا بـا کـاهش     مرکز و پرداخت حقوق ملي مستقر در استان -ملي

کـه سـهمي معـادل    پرداخت يارانه کاالهـاي اساسـي   . روبرو بودند

اي دولــت را بــه خــود  هــاي هزينــه درصــد از کــل پرداخــت ۸/۱۲

رديف . درصد کاهش داشت ۱/۹اختصاص داد، نسبت به سال قبل 

 .درصد افزايش يافته بود ۶/۴۵به ميزان  ۱۳۹۰مذکور در سال 

ــال  ــي  ۱۳۹۱در س ــك داراي ــت تمل ــت باب ــاي  ، پرداخ ه

نسبت بـه   کاهش درصد ۳/۴۷با ) هاي عمراني پرداخت(اي  سرمايه

ميليارد ريال رسيد و در مقايسه بـا رقـم    ۴/۱۵۲۲۷۷سال قبل به 

از  ،طـي سـال مـورد بررسـي    . درصد تحقـق داشـت   ۳/۳۸مصوب 

درصــد  ۹/۸۵اي  هــاي ســرمايه مجمــوع اعتبــارات تملــک دارايــي

اين . صورت استاني پرداخت گرديد درصد به ۱/۱۴صورت ملي و  به

در سـال  . درصد بـود  ۴/۱۸و  ۶/۸۱ترکيب در سال قبل به ترتيب 

 ۶/۴۰ملـي   -اي سـرمايه  يهـا  درصد تحقق تملـک دارايـي  ، ۱۳۹۱

 . درصد بود ۵/۲۸ ياستان -يا سرمايه يها درصد و تملک دارايي

بـا توجـه بـه رقـم عملكـرد درآمـدها و        ،۱۳۹۱در سال 

ميليارد  ۰/۳۲۱۷۹۰، تراز عملياتي دولت با يا هاي هزينه پرداخت

درصد کاهش  ۴/۳شد که نسبت به سال قبل ريال كسري مواجه 

بــا اي  هــاي ســرمايه خــالص واگــذاري دارايــيهمچنــين، . يافــت

بـا توجـه بـه فزونـي     . مازاد روبـرو بـود  ميليارد ريال  ۰/۲۷۶۲۴۴

هـاي   کسري تراز عملياتي نسبت به مازاد خالص واگذاري دارايـي 

اي بودجـه عمـومي    اي، مجمـوع تـراز عمليـاتي و سـرمايه     سرمايه

ميليارد ريال کسري مواجه گرديد کـه نسـبت    ۰/۴۵۵۴۶ت با دول

 ياد شده کسري .داشت کاهشدرصد  ۱۳به رقم مشابه سال قبل 

 . هاي مالي تامين گرديد از محل خالص واگذاري دارايي

-۴۰۰

-۲۰۰

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱

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 



 ۱۳۹۱سال 
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با احتسـاب رقـم مـازاد    (هاي مالي  تملك داراييعملکرد 

 ۷/۱۸۶۲۴منابع بودجه عمومي نسبت بـه مصـارف آن بـه مبلـغ     

هاي دولـت بابـت    ميليارد ريال و دريافت ۱/۲۲۱۵۰ )ليارد ريالمي

بـدين  . بـود ميليـارد ريـال    ۱/۶۷۶۹۶هـاي مـالي    واگذاري دارايي

ميليـارد   ۰/۴۵۵۴۶هاي مالي مبلغ  خالص واگذاري دارايي ،ترتيب

 .ريال بود

 تحوالت بازرگاني خارجي کشور 

 حجم ايران، اسالمي جمهوري گمرک آمار بر بنا

 از قبل سال به نسبت ١٣٩١ سال در )١(گمرکي کااليي مبادالت

  درصد ٤/٤ مقدار نظر از و کاهش درصد ٠/١٠ ارزش نظر

 کااليي مبادالت مقدار و ارزش از صادرات سهم. يافت افزايش

  و ٥/٢ ترتيب هب که بود درصد ٩/٦٣ و ٩/٣٧ ترتيب به کشور

 افزايش از آن قبل سال متناظر رقم به نسبت درصد واحد ٥/٠

 . دهد مي نشان

 درصد ٧/٣ با گمرکي صادرات ارزش ،١٣٩١ سال در

 دالر ميليون ٣٢٥٦٧ به قبل سال متناظر رقم به نسبت کاهش

 هزار ٦٩٩٣٦ به صادراتي کاالهاي وزن مدت، همين در. رسيد

 افزايش درصد ٣/٥ قبل سال مشابه رقم به نسبت که رسيد تن

 مورد سال در گمرکي صادرات ارزش کاهش. دهد مي نشان

 محصوالت صادرات مقدار و قيمت کاهش از ناشي بررسي

 کاالي تن هر قيمت سال اين در. بود پتروشيمي و شيميايي

 يافت کاهش قبل سال مشابه رقم به نسبت درصد ٥/٨ صادراتي

 .رسيد دالر ٧/٤٦٥ حدود به و

 نشان ١٣٩١ سال در شده صادر کااليي هاي گروه بررسي

 ،»گاز و نفت از حاصل هاي فرآورده« ارزش، نظر از که دهد مي

 هاي ميوه« ،»پالستيکي مواد« ،»)غيرآلي و آلي( شيميايي مواد«

___________________________________ 
 .شود سبات منظور نميارزش و مقدار نفت خام صادراتي کشور در اين محا - ١

 با ترتيب به» سراميکي و سنگي مصنوعات« و »خشک و تازه

 خود به را سهم بيشترين درصد ٨/٥ و ٦/٧ ،٢/١١ ،٣/١٢ ،٨/١٥

 صادرات ارزش از مزبور کاالهاي سهم مجموع .دادند اختصاص

 ٦/٥٢ به قبل سال به نسبت کاهش درصد واحد ٧/٦ با گمرکي

 . رسيد درصد

 مصنوعات« ،»فلزي کاني هاي کلوخه« نيز مقداري نظر از

 و »)آلي و غيرآلي( شيميايي مواد« ،»سراميکي و سنگي

 ،٣/٣١ تشکيل با ترتيب به »گاز و نفت از حاصل هاي فرآورده«

 صادره، گمرکي کاالهاي وزن از درصد ٢/١٠ و ٣/١٠ ،٦/٢٧

 مجموع. بودند بررسي مورد سال در صادراتي اقالم ترين عمده

 درصد واحد ٢/١ با گمرکي صادرات وزن از مزبور کاالهاي سهم

 کاهش اين. رسيد درصد ٤/٧٩ به قبل سال به نسبت کاهش

 حاصل هاي فرآورده« سهم درصدي واحد ٩/٥ افت از ناشي عمدتاً

 .بود بررسي مورد سال در صادرات وزن از» گاز و نفت از

 ٥/١٣ با گمرکي واردات سيف ارزش ،١٣٩١ سال در

 ميليون ٥٣٤٥١ به قبل سال متناظر رقم به نسبت کاهش درصد

 ٣٩٤٨١ به وارداتي کاالهاي وزن مدت، همين در. رسيد دالر

 درصد ٩/٢ قبل سال مشابه رقم به نسبت که رسيد تن هزار

 وارداتي کاالي تن هر قيمت سال اين در. دهد مي نشان افزايش

 قبل سال مشابه رقم به نسبت درصد ٩/١٥ حدود کشور به

 .رسيد تن هر در دالر ١٣٥٤ به و يافت کاهش

 سال در شده وارد کااليي هاي زيرگروه و ها گروه بررسي

 حمل لوازم و آالت ماشين« ارزش، نظر از که دهد مي نشان ١٣٩١

 و آهن« و »آن هاي فرآورده و غالت« ،»شيميايي مواد« ،»نقل و

 مجموع، در. دادند اختصاص خود به را سهم بيشترين» فوالد

 را گمرکي واردات ارزش از درصد ٥/٦٦ حدود مزبور کاالهاي

 واحد ٣/٠ حدود ١٣٩٠ سال با مقايسه در که دادند تشکيل

 هاي گروه مجموع سهم بين اين در. دهد مي نشان افزايش درصد
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 ارزش از »فوالد و آهن« و »نقل و حمل لوازم و آالت ماشين«

 درصد واحد ٤/٧ حدود ١٣٩٠ سال به نسبت گمرکي واردات

 و غالت« سهم درصدي واحد ١/٧ افزايش اما يافت؛ کاهش

 مواد« سهم يدرصد واحد ٦/٠ افزايش کنار در »آن هاي فرآورده

 در مزبور هاي گروه مجموع سهم جزئي افزايش موجب »شيميايي

 نظر از ١٣٩١ سال در ها فرآورده و غالت واردات. شد ١٣٩١ سال

 افزايش درصد ٥/١١٢ ،ارزش لحاظ به و درصد ٢/١٣٣ وزن

 با مقايسه در را افزايش ميزان بيشترين جنبه دو هر از که هداشت

 . دهد مي نشان ها گروه ساير

 و  آهن« و »آن هاي فرآورده و غالت« نيز مقداري نظر از

 کاالهاي وزن از درصد ٥/١٧ و ٠/٣٧ تشکيل با ترتيب به »فوالد

 بررسي مورد سال در وارداتي اقالم ترين عمده وارده، گمرکي

 ٥/٥٤ گمرکي واردات وزن از مزبور کاالهاي مجموع سهم. بودند

  .بود درصد

 

 خارجيهاي  تراز پرداخت

 با ها پرداخت تراز جاري حساب مازاد ،١٣٩١ سال در

 کاهش. رسيد دالر ميليون ٢٦٢٧١ به کاهش درصد ٨/٥٥

 سال اين در جاري حساب مازاد کاهش اصلي علت نفتي صادرات

 کاهش با غيرنفتي جاري حساب کسري بررسي، مورد سال در. بود

 کسري کاهش. رسيد دالر ميليارد ٢/٣٩ به درصدي ٢/٢٦

 و واردات کاهش از ناشي سال اين در غيرنفتي جاري حساب

 .بود خدمات حساب کسري کاهش

  در کاال صادرات مالحظه قابل کاهش به توجه با

 درصد ٨/٥٣) بازرگاني تراز( کاال حساب مازاد ،١٣٩١ سال

 دوره، همين در. رسيد دالر ميليون ٣٠٩٧٥ به و يافت کاهش

 ميليارد ٥/٣٤ به غيرنفتي) بازرگاني تراز( کاالي حساب کسري

 کاهش درصد ٠/٢٤ آن از قبل سال با مقايسه در که رسيد دالر

 .دهد مي نشان

 با کشور کااليي صادرات کل ارزش ،١٣٩١ سال در

 ٠/٩٨ به ١٣٩٠ سال متناظر رقم به نسبت کاهش درصد ٣/٣٢

 )١(نفتي صادرات ارزش همچنين سال اين در. رسيد دالر ميليارد

 کاهش. رسيد دالر ميليارد ١/٦٨ به کاهش درصد ٤/٤٢ با

___________________________________ 
 طبيعــي، مايعــات و هــاي نفتــي، گــاز  ارزش صــادرات نفــت خــام، فــرآورده -١ 

  صادر شـده توسـط  ) ٢٧١١و  ٢٧١٠، ٢٧٠٩کدهاي تعرفه (ميعانات گازي       
 هـاي نفتـي ايـران،     فـرآورده  هاي ملي نفت، گاز و پـااليش و پخـش   شرکت      
 )گمرکي و غيرگمرکي(هاي پتروشيمي و سايرين شرکت      

دهنده آن                                                        ارزش واردات گمرکي براساس اقالم اصلي تشکيل                                             )ميليون دالر( 

 )درصد(سهم      درصد تغيير     سال     

۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ 

 ٩/١١ ٩/٤ ٥/١١٢ ٦/٣١ ٦٣٧٠ ٢٩٩٨ ۲۲۷۸ هاي آن غالت و فرآورده

 ٥/١١ ٥/١٣ -٨/٢٦ -٥/٩ ٦١٢١ ٨٣٥٧ ٩٢٣٥ فوالدآهن و 

 ٤/٣٠ ٨/٣٥ -٥/٢٦ ٩/٦ ١٦٢٧١ ٢٢١٣٦ ٢٠٧١٣ آالت و لوازم حمل و نقل ماشين

 ٧/١٢ ٠/١٢ -٠/٩ ١/٦ ٧٠١١٧٤٤١٦٧٧٣ مواد شيميايي

 ٥/٣٣ ٨/٣٣ -٢/١٤ -٢/١٧ ١٧٩١٦ ٢٠٨٧٧ ٢٥٢١٣ ساير

 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ -٥/١٣ -١/٤ ٥٣٤٥١ ٦١٨٠٨ ٦٤٤٥٠ جمع کل

.ا.ا.استخراج شده از آمارهاي گمرک ج: ماخذ

 جاري                         حساب)                     ميليون دالر(

 درصد  سال 

 ۱۳۸۹۱۳۹۰ ۱۳۹۱  تغيير

-٨/٥٥ ٢٦٢٧١ ٥٩٣٨٣ ٢٧٥٥٤ يجار حساب

 -٨/٥٣ ٣٠٩٧٥ ٣٧٣٣٠٦٧٠٦٩ کاال حساب
 -٤/٢٥ -٦٢٩٣ -٨٤٣٢-١٠٠٤٠ خدمات حساب
 ٦/٢٢١ ١٠٣٧ ٧٩٣٢٣ درآمد حساب
 ٣/٣٠ ٥٥٢ ١٨٥٤٢٣ جاري انتقاالت حساب
 -٢/٢٦ -٣٩٢٢٤ -٥٣١٢٣-٥٥٨٤٩ جاري غيرنفتي حساب

 -٠/٢٤ -٣٤٥٢١ -٤٥٤٣٧-٤٦٠٧٣ کاالي غيرنفتي  حساب



 ۱۳۹۱سال 

 

 
٢٧

 نفتي هاي تحريم اعمال از ناشي عمدتاً سال اين در نفتي صادرات

 همين در. بود ارزي انتقاالت و نقل سر بر شده ايجاد موانع و

 حدود به رشد درصد ٢/١٢ با )١(غيرنفتي صادرات ارزش دوره،

 .يافت افزايش دالر ميليارد ٩/٢٩

 کشور به کاال واردات فوب ارزش بررسي، مورد سال در

 به قبل سال متناظر رقم با مقايسه در کاهش درصد ٨/١٣ با

 و گاز واردات سال اين در. رسيد دالر ميليارد ١/٦٧ حدود

 درصد ٦/١٠ و ٩/٥٣ ترتيب به کاالها ساير و نفتي هاي فرآورده

 .  يافت تقليل

 درصد ٤/٢٥ با ١٣٩١ سال در خدمات حساب کسري

 دالر ميليون ٦٢٩٣ به قبل سال مشابه رقم به نسبت کاهش

 ترتيب به خدمات واردات و صادرات ارزش مدت، همين در. رسيد

 به قبل سال متناظر ارقام به نسبت کاهش درصد ٩/٢٣ و ٤/٢٢ با

 خدمات سهم دوره، اين در. رسيد دالر ميليون ١٢٩٧٩ و ٦٦٨٧

 به و يافت افزايش درصد واحد ٣/٠ کشور المللي بين تجارت از

 .رسيد درصد ٦/١٠

 خدمات صادرات از سهم بيشترين ،١٣٩١ سال در

خدمات ساختماني و  نقل، و  حمل سرفصل سه به مربوط

 اين. بود درصد ٧/١٦ و ٢/٢٢ ،٥/٤٤ به ميزان ترتيب به مسافرت

 به را خدمات صادرات از درصد ٣/٨٣ حدود مجموع در گروه سه

___________________________________ 
 منظــور از غيرنفتــي، عــدم احتســاب ارزش صــادرات و واردات نفــت خــام،   -١

 کـدهاي تعرفـه   (ت گـازي  يعانـا مايعـات و م   گاز طبيعي،  هاي نفتي، فرآورده     
ــرکت   ) ۲۷۱۱و  ۲۷۱۰، ۲۷۰۹      ــط ش ــده توس ــده و وارد ش ــادر ش ــاي ص   ه
 هـاي   شـرکت ،  هـاي نفتـي ايـران    ز و پااليش و پخـش فـرآورده  نفت، گا ملي     
 در آمارهــاي صــادرات و ) گمرکــي و غيــر گمرکــي(پتروشــيمي و ســايرين      
 .باشد واردات مي     

 و حمل و مسافرت هاي سرفصل همچنين، .دادند اختصاص خود

 واردات در را سهم بيشترين درصد ٣/٢٤ و ٥/٥٠ با ترتيب به نقل

 . داشتند خدمات

 ميليون ١٠٣٧ مازاد با ١٣٩١ سال در درآمد حساب

 افزايش از ناشي عمدتاً مذکور حساب مازاد. شد مواجه دالري

 . بود گذاري سرمايه هزينه کاهش وگذاري  سرمايه درآمد

 نتيجه در جاري انتقاالت حساب مازاد ،١٣٩١ سال در

 افزايش درصد ٣/٣٠ به ميزان ها پرداخت درصدي ٦/٢٧ کاهش

 .رسيد دالر ميليون ٥٥٢ به و يافت

ا ب »سرمايه و مالي« حساب کسري ،١٣٩١ سال در

 حدود به قبل سال متناظر رقم به نسبت کاهش درصد ٩/٤١

 از ناشي کسري اين عمده بخش رسيد؛ دالر ميليون ٢٢٠٤٧

 با مالي حساب کسري سال اين در. بود مالي حساب کسري

 ٢١٧٩٩ به قبل سال متناظر رقم به نسبت کاهش درصد ٥/٤١

 هاي سرفصل بدهکار مانده کاهش. )٢(رسيد دالر ميليون

 علل از ها گذاري سرمايه ساير و مالي سبد در گذاري سرمايه

 .  آيند مي شمار به مذکور حساب کسري کاهش

 از تغيير درصد ٣/٥٨ با كشور خارجي تعهدات مجموع

 ميليون ١٥٨٥٠ به ١٣٩٠ سال پايان در دالر ميليون ٣٨٠١٥

 پايان در بالفعل تعهدات. يافت کاهش ١٣٩١ سال پايان در دالر

 درصد ٥/٦٠ با خارجي بالقوه تعهدات و درصد ٧/٥٥ با ماه اسفند

 ٨١٦٩ و ٧٦٨٢ به ترتيب به ١٣٩٠ سال پايان به نسبت کاهش

ها در  بدهيهاي بلندمدت از کل  سهم بدهي. رسيد دالر ميليون

واحد  ٦/٣٦ بود که درصد ٧/٨٧حدود  ١٣٩١پايان اسفند ماه 

 .باشد مي ١٣٩٠از رقم متناظر در پايان سال  بيشتردرصد 

 حـدود  کشور خارجي مبادالت نتيجه در ،١٣٩١ سال در

 مرکـزي  بانـک  خارجي هاي دارايي ارزش به دالر ميليون ١٢٢١٣

 .شد افزوده

___________________________________ 
 هـاي خـارجي    هاي خارجي و کاهش بدهي با توجه به ثبت مشابه افزايش دارايي -٢ 

 .ري يا مازاد آن دقت نموددر اين حساب، بايد در تفسير کس) عالمت منفي(     

ارزش صادرات کاال                         )                       ميليون دالر(

سال 
 درصد تغيير

۱۳۸۹ ۱۳۹۰۱۳۹۱

 -٣/٣٢ ٩٨٠٣٤ ١٤٤٨٧٤ ١١٢٧٨٨ صادرات کاال
 -٤/٤٢ ٦٨١٣٥ ١١٨٢٣٢ ٩٠١٩١ صادرات نفتي

٢/١٢ ٢٩٨٩٩ ٢٦٦٤٢ ٢٢٥٩٦ صادرات غيرنفتي
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 پول و اعتبار

 موثر بر آن لنقدينگي و عوام

درصد  ۰/۳۰رشدي معادل  ١٣٩١نقدينگي طي سال 

 افزايشواحد درصد  ٩/٩داشت که در مقايسه با رشد سال قبل، 

 .دهد نشان مي

ترين عامل افزايش نقدينگي طي سال مورد بررسي  مهم

هزار  ٥/١٠٠١هاي داخلي سيستم بانکي بود که با  خالص دارايي

واحد درصدي نقدينگي  ٣/٢٨موجب رشد ميليارد ريال افزايش، 

لي، مطالبات از بخش هاي داخ در ميان خالص دارايي. گرديد

ريال هزار ميليارد  ٥/٥٥٩(درصد رشد  ٦/١٧غيردولتي با 

واحد درصد در رشد  ٨/١٥، سهمي فزاينده به ميزان )افزايش

خالص عامل مهم ديگر در افزايش سهم . نقدينگي داشت

هزار ميليارد  ٢/٢٠٠خلي در رشد نقدينگي، افزايش هاي دا دارايي

واحد  ٧/٥رشد بود که موجب  دولتريالي خالص مطالبات از 

 عمدتاً دولترشد خالص مطالبات از . نقدينگي گرديددرصدي 

هزار ميليارد ريالي خالص بدهي دولت به  ٨/١٤٠ناشي از افزايش 

خالص مطالبات از موسسات و . ها و موسسات اعتباري بود بانک

هزار ميليارد  ٤/٦٣(درصد رشد  ٣/٥١هاي دولتي نيز با  شرکت

 .نگي گرديدواحد درصدي نقدي ٨/١موجب رشد ) ريال افزايش

 درصد افزايش نسبت به  ٣/٢٥خالص ساير عوامل با 

 واحد درصد در  ٠/٥پايان سال قبل، سهمي فزاينده معادل 

 ١٣٩٠رشد نقدينگي ايفا نمود که در مقايسه با رقم مشابه سال 

واحد درصد افزايش  ٣/٩معادل ) واحد درصدي ٣/٤سهم کاهنده (

 . دهد نشان مي

هاي خارجي سيستم  ، خالص دارايي١٣٩١طي سال 

هزار ميليارد ريال افزايش يافت که اين امر  ٩/٦٢بانکي به ميزان 

اين ميزان . واحد درصدي نقدينگي گرديد ٨/١موجب افزايش 

هزار ميليارد ريالي خالص  ٣/٤٢افزايش، حاصل افزايش 

سهم فزاينده (ها و موسسات اعتباري  هاي خارجي بانک دارايي

هزار  ٦/٢٠و افزايش ) درصدي در رشد نقدينگيواحد  ٢/١

سهم (مرکزي   هاي خارجي بانک ميليارد ريالي خالص دارايي

 . بود) واحد درصدي در رشد نقدينگي ٦/٠فزاينده 

 

 

 

 

 

 

 

 سهم پول در نقدينگي

  ١٣٩١سهم پول از مانده نقدينگي در پايان سال 

درصد بود که در مقايسه با رقم سال گذشته به  ٧/٢٤معادل 

 در اين ميان، . دهد واحد درصد کاهش نشان مي ٦/٠ميزان 

در  ١٣٩١هاي ديداري در نقدينگي در پايان سال  سهم سپرده

 ٥/١٧به  کاهشواحد درصد  ٤/٠با  ١٣٩٠مقايسه با پايان سال 

 . درصد رسيد

 بررسي عوامل موثر بر پايه پولي

درصد افزايش  ٦/٢٧معادل  ١٣٩١ي طي سال پايه پول

 ٤/١١( قبل از آنيافت که در مقايسه با رشد پايه پولي در سال 

 .دهد نشان مي افزايشواحد درصد  ٢/١٦، )درصد

مطالبات بانک مرکزي از خالص  ،١٣٩١سال  در پايان

 ١٣٩٠درصد افزايش نسبت به پايان سال  ٩/١٦٢با بخش دولتي 

ترين عامل  واحد درصد، مهم ٦/١٥ل و سهمي فزاينده معاد

با  ١٣٩٠در سال  متغير مزبور. پايه پولي بودفزاينده در رشد 
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 ۱۳۹۱سال 

 

 
٢٩

واحد درصد در  ٦/٨سهمي کاهنده معادل  ،درصد کاهش ٠/٤٢٧

 . داشترشد پايه پولي 

 ٧/١٦با  ١٣٩١در سال  ها به بانک مرکزي بدهي بانک

 واحد درصد در رشد  ٢/٩درصد افزايش سهمي فزاينده معادل 

سهم فزاينده (پايه پولي داشت که در مقايسه با رقم سال قبل 

طي . دهد واحد درصد کاهش نشان مي ٧/٣، )واحد درصدي ٩/١٢

هزار ميليارد  ٠/٧٠ها به بانک مرکزي  ، بدهي بانک١٣٩١سال 

برداشت  ريال افزايش يافت که عمدتاً به دليل افزايش اضافه

ها به بانک مرکزي  افزايش شديد بدهي بانک دليلبه  .ها بود بانک

اين بانک تمهيدات  ،١٣٩١و ادامه آن در سال  ١٣٩٠در سال 

ها به بانک  متعددي انديشيد که به دنبال آن رقم بدهي بانک

 ٢/٤٤با روند کاهشي به خود گرفت و  ١٣٩١ماه  مرکزي از تير

هزار ميليارد ريال در پايان  ٥/٥٣٢هزار ميليارد ريال کاهش از 

 ماه هزار ميليارد ريال در پايان اسفند ٣/٤٨٨به  ١٣٩١ ماه تير

 .محدود شد

درصد  ٨/٢خارجي بانک مرکزي با  هاي داراييالص خ

پايه پولي در  واحد درصد ٧/٢افزايش سهمي فزاينده معادل 

سهم فزاينده ( ١٣٩٠داشت که در مقايسه با رقم مشابه سال 

  . دهد درصد کاهش نشان ميواحد  ٧/١٦) د درصديواح ٤/١٩

با  نيز خالص ساير اقالم بانک مرکزي، ١٣٩١در سال 

 اي فزايندهش نسبت به پايان سال قبل، نقش افزايدرصد  ٥/٠

 .واحد درصد در رشد پايه پولي داشت ١/٠معادل 

، بانک مرکزي به منظور کنترل ١٣٩١همچنين در سال 

ه انتشار اوراق مشارکت کرد مرحله اقدام بهاي پولي در سه  کل

هزار  ٩/٤٦ مبلغ، ١٣٩١ ماه تا پايان اسفند اساس آنکه بر

اثر انقباضي فروش . فروش رفت  بهاوراق مشارکت  ميليارد ريال

اوراق مشارکت بانک مرکزي در رشد پايه پولي و نقدينگي حدود 

 .واحد درصد بوده است ۲/۶

 دينگيبررسي اجزاي ضريب فزاينده نق

درصد  ٩/١، ضريب فزاينده نقدينگي با ١٣٩١طي سال 

 ٨/٧(رسيد که در مقايسه با رشد سال قبل  ٧٢١/٤افزايش به 

 . دهد واحد درصد کاهش نشان مي ٩/٥، )درصد

در توضيح تغيير ضريب فزاينده نقدينگي در پايان سال 

کاهنده بر ضريب  تنها جزئي که اثر نمود کهبايد اشاره  ١٣٩١

بود که با  »ها سبت سپرده قانوني به کل سپردهن«فزاينده داشت 

واحدي ضريب  ١١٩٤/٠درصد افزايش موجب کاهش  ٤/٥

ديگر ضريب فزاينده  در مقابل، دو جزء. نقدينگي گرديد فزاينده

به دليل رشد منفي، سهمي مثبت در رشد ضريب فزاينده 

سبت ذخاير اضافي به ن«که ايفا نمودند؛ بدين ترتيب  نقدينگي

وک در دست اشخاص نسبت اسکناس و مسک«و » ها کل سپرده

درصد کاهش  ٩/٣و  ٠/١٨به ترتيب معادل  »ها به کل سپرده

د که به دليل ارتباط معکوس آنها با ضريب فزاينده، منجر داشتن

دي در ضريب فزاينده واح ٠٤٩٢/٠و  ١٥٨٤/٠به افزايش 

 . ندنقدينگي شد

 بخش غيردولتيهاي  سپرده

ها و  هاي بخش غيردولتي نزد بانک مانده سپرده

 ٨/٤٢٧٦به  ١٣٩١موسسات اعتباري غيربانکي در پايان سال 

، ١٣٩٠هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با پايان سال 

هاي غيردولتي و  سهم بانک. دهد ميدرصد رشد نشان  ٤/٣٠

بخش غيردولتي هاي  موسسات اعتباري غيربانکي از کل سپرده

درصد بود که در مقايسه با  ٥/٦٥معادل  ١٣٩١در پايان سال 

 .دهد يش نشان ميواحد درصد افزا ٦/١رقم مشابه سال قبل 

به  ١٣٨٨ماه در پايان سال  ٧/٢٤ها از  ماندگاري سپرده

بهبود شاخص . افزايش يافت ١٣٨٩ماه در پايان سال  ٦/٢٨

نيز ادامه يافت و به  ١٣٩٠ها در پايان سال  ماندگاري سپرده

ها در  شاخص ماندگاري سپرده. سال رسيد اين ماه در پايان ٨/٣٠

 .ماه کاهش يافت ١/٢٨به  ١٣٩١سال 
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 )الوصول سررسيدگذشته، معوق و مشکوک(مطالبات غيرجاري

شامل مطالبات از بخش (نسبت مطالبات غيرجاري 

و ها  بانکو ارزي به کل تسهيالت ريالي ) دولتي و غيردولتي

درصد در  ١/١٥واحد درصد کاهش از  ٤/٠موسسات اعتباري با 

 .رسيد ١٣٩١درصد در پايان سال  ٧/١٤به  ١٣٩٠سال 

 هاي پرداخت نظام

 و بانکداري خدمات کاربري و ابزاري توسعه کنار در

هايي  با معرفي و اجراي طرح مرکزي بانک الکترونيکي، پرداخت

رساني  سامانه پيامهاي خرد، ايجاد  نظير ساماندهي پرداخت

به عنوان زيرساخت ارائه خدمات بانکي، ) سپام(الکترونيکي مالي 

استقرار کامل شبکه  بانکي، اندازي سامانه تبادالت مالي بين راه

سازي زيرساخت مناسب  الکترونيکي پرداخت کارتي و آماده

هاي ارزشمندي را در  هاي دولتي، قدم متمرکزسازي پرداخت

هاي شبکه بانکي  محور و کنترل فعاليت جهت تحقق نظارت داده

در راستاي امنيت اطالعات و پايداري  ،همچنين .کشور برداشت

کنترل مرکز بانکي، سند راهبردي  شده در شبکه خدمات ارائه 

انون ک عنوان  به )کاشف( هاي بانکي امنيت شبکه و فوريت

و  هماهنگی ،گذاری اشتراک تخصصي و قابل اعتماد جهت به

و موسسات مالي و  ها بانکتحليل اطالعات و رخدادهاي امنيتي 

 . اعتباري ايجاد شد

 )اسکناس و مسکوک(هاي نقدي پرداخت

 مرکزي بانک هاي چک ايران کنار در مسکوک و اسکناس

 قرار استفاده مورد کشور در پرداخت نقد ابزارهاي عنوان به

 و اسکناس آمار در مرکزي بانک هاي چک ايران لحاظ با. گيرند مي

 دست در( جريان در مسکوک و اسکناس مبلغ کل مسکوک،

 هزار ٦/٣٧١ به ١٣٩١ سال پايان تا) ها بانک نزد و اشخاص

 ٥/١٩ گذشته سال پايان رقم به نسبت که رسيد ريال ميليارد

 .دهد مي نشان رشد درصد

 احتساب با( اشخاص دست در مسکوک و اسکناس رقم

  ٢/٢٦٣ از رشد درصد ٤/٢٥ با) مرکزي بانک چک ايران

 ميليارد هزار ٢/٣٣٠ به ١٣٩٠ سال پايان در ريال ميليارد هزار

  مسکوک و اسکناس سهم. رسيد ١٣٩١ سال پايان در ريال

  ٢/٠ با ١٣٩١ سال پايان در نقدينگي از اشخاص دست در

  ٢/٧ به قبل سال پايان به نسبت کاهش درصد واحد

  درصد ٣/۲۹ از پول حجم از آن سهم ،همچنين ؛رسيد درصد

  ١٣٩١ سال پايان در درصد ٠/٢٩ به ١٣٩٠ سال پايان در

 .يافت کاهش

 اتاق پاياپاي اسناد بانکي

 انواع برگ ميليون ١/١١٨ مجموع در ،١٣٩١ سال در

 هاي اتاق در ريال ميليارد هزار ٧/١٤٧١٨ معادل ارزشي با چک

 انتشاربا . گرديد مبادله کشور سراسر بانکي اسناد پاياپاي

 آن جايگزيني و ١٣٨٧ سالاواسط  از مرکزي بانک هاي چک ايران

  چک بانک شامل( ها بانک توسط صادره هاي پول چک جاي به

 پاياپاي اتاق به تحويلي هاي چک ايران کل حجم ،)چک ايران و

 ٦١٥ معادل ارزشي با برگ ٥٥٧ تنها ١٣٩١ سال در بانکي اسناد

  به تحويلي عادي هاي چک تعداد مقابل، در. بود ريال ونميلي

 افزايش درصد ٦/٠ بانکي بين مبادالت تسويه براي پاياپاي اتاق

  ١٣٩٠ نسبت به سال افزايش درصد ٤/٢٠ با آنها ارزش و يافت

  و تعداد مجموع، در. رسيد ريال ميليارد هزار ٧/١٤٧١٨ به

 به ١٣٩١ سال در بانکي اسناد پاياپاي اتاق در مبادالت ارزش

 ١٣٩٠ سال به نسبت افزايش درصد ٤/٢٠ و ٦/٠از  ترتيب

 .شد برخوردار



 ۱۳۹۱سال 

 

 
٣١

 در اتاق پاياپاي اسناد بانکي مبادالتتعداد و ارزش 

)هزار(تعداد 
  )ميليارد ريالهزار (مبلغ  درصد تغيير

 تغيير درصد
١٣٩٠١٣٩١ ١٣٩٠١٣٩١  

 -٤/٧٩ ٠٠٣/٠٠٠٠٦/٠ -٧/٢٥٥٧/٠٠/٧٩ ها هاي صادره توسط بانک چکايران

 ٤/٢٠ ٧/١٤٧١٨ ٢/١٢٢٢٥ ٢/١١٧٣٧٥٩/١١٨٠٥٣٦/٠ عادي هايچک

 ٤/٢٠ ٧/١٤٧١٨ ٢/١٢٢٢٥ ٩/١١٧٣٧٧٥/١١٨٠٥٤٦/٠ جمع کل 

    

 يابزارها و تجهيزات پرداخت الکترونيک

 پرداخت تجهيزات و ابزارها تعداد ،١٣٩١ سال در

 در .رشد قابل قبولي داشت کشور بانکي  شبکه در الکترونيکي

 با بانکي شبکه توسط شده صادر هاي کارت تعداد مزبور، سال

 اين از. گرديد بالغ عدد ميليون ٢٢٦حدود  به رشد درصد ٧/٢٩

 برداشت کارت) عدد ميليون ٩/١٥٤( درصد ٦/٦٨ معادل تعداد،

  کارت) عدد ميليون ١/٦٩( درصد ٦/٣٠ ،))١(بدهي کارت(

 ميليون ٨/١( درصد ٨/٠ تنها و) )٢(پرداخته پيش( هديه/خريد

 پول هاي کارت تعداد عالوه، به. بود )٣(اعتباري کارت) عدد

 افزايش با پرداختی ابزارها از ديگری يک عنوان به الکترونيکي

 رسيد فقره ميليون ٦/١ به قبل سال پايان به نسبت توجهي قابل

 پول کيف طرح قالب در ملت بانک فعاليتبه دليل  عمدتاً که

 .بود سوخت هاي کارت به مربوط الکترونيکي
   

 تعداد ابزارها و تجهيزات پرداخت الکترونيکي

پايان سال
 درصد تغيير

۱۳۹۰ ۱۳۹۱

 ٧/٢٩ ٢٢٥٧٦٤ ١٧٤٠٢٥ )هزار(ها بانککارت
٣/١٣ ٣٠١٧٣ ٢٦٦٢٦ خودپردازها

 ١/٢٣ ٢٦٨٩٢٥٣ ٢١٨٤٢٣٧ هاي فروشپايانه
 ٦/٠ ٥٣١١٧ ٥٢٧٨٢ هاي شعبپايانه

 

 رشدي با )٤(خودپرداز هاي دستگاه تعداد ،١٣٩١ سال در

 هاي پايانه تعداد. رسيد دستگاه ٣٠١٧٣ به درصد ٣/١٣ معادل

___________________________________ 
 ١ - Debit Card 
 ٢ - Prepaid Card 
 ٣ - Credit Card 
 ٤ - Automated Teller Machine(ATM) 

 و ٦/٠ معادل رشدي از ترتيب به نيز )٥(فروش هاي پايانه و شعب

 فروش هاي پايانه تعداد اساس، اين بر. شد برخوردار درصد ١/٢٣

 که رسيد دستگاه ميليون ٧/٢ به ١٣٩١ سال پايان در

 بيشتر گسترش در بانکي شبکه مناسب گيري جهت دهنده نشان

 .است کشور سطح در الکترونيکي هاي پرداخت

 يبادالت الکترونيکم

 شبکه در شده انجام الکترونيکي مبادالت ارزش و تعداد

 از ترتيب به ١٣٩٠ سال به نسبت ١٣٩١ سال در کشور بانکي

 رشد رغم علي. بود برخوردار درصد ٨/١٠٤ و ٣/٥١ معادل رشدي

 فروش، هاي پايانه در شده انجام هاي تراکنش تعداد باالي

 ٣/٦١( خودپردازها در ها تراکنش کل تعداد عمده سهم همچنان

 تعداد از فروش هاي پايانه سهم حال، اين با. شود مي انجام) درصد

 نسبت که بود درصد ٠/٣٦ معادل ١٣٩١ سال در ها تراکنش کل

 نشانقابل توجهی  افزايش) درصد ٢/٣٠( ١٣٩٠ سال رقم به

 ها تراکنش سهم بر ،موجود روند تداوم با رود مي انتظار. دهد مي

 مبادالت در نقد پول نقش و شده افزوده فروش هاي پايانه در

 ٥/٨٠ رشد با فروش هاي پايانه هاي تراکنش تعداد. يابد کاهش

 ميليون ٢٣٥٥ به ١٣٩٠ سال در عدد ميليون ١٣٠٥ از درصدي

 رشد به منجر امر اين که يافت افزايش ١٣٩١ سال در عدد

. گرديد ها پايانه اين در شده انجام مبادالت ارزش درصدي ١/١٤٤

 هاي پايانه در شده انجام هاي تراکنشو ارزش  تعداد همچنين،

 افزايش درصد ١/٥٨و  ٧/٩به ترتيب  ١٣٩١ سال طي شعب

 نوين ابزارهاي از استفاده گسترش از حاکي آمار اين. يافت

 .  است افراد روزانه معامالت در پرداخت

___________________________________ 
  ٥ - Point of Sale(POS) 
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 شتاب

 بانکي شبکه در الکترونيکي هاي تراکنش از بااليي سهم

 شبکه طريق از که است بانکي بين هاي تراکنش به مربوط کشور

 تعداد. گيرد مي انجام) شتاب( بانکي بين الکترونيکي تبادالت

 طريق از شتاب مرکز در شده پردازش بانکي بين هاي تراکنش

 رشدي با ترتيب به ١٣٩١ سال در فروش هاي پايانه و خودپردازها

تراکنش  ميليون ٢٠٦٧ و ٢٢١١ به درصد ١/١١٩ و ٧/٣٩ معادل

  تلفن طريق از تراکنش ميليون ٣٧٧ تعداد ،همچنين .رسيد

 

 مرکز اين در شعبه پايانه و ، کيوسکاينترنت همراه، تلفن ثابت،

 .شد پردازش

 پردازش بانکي بين هاي تراکنش کل تعداد اساس، اين بر

 به ١٣٩٠ سال به نسبت رشد درصد ٣/٧٧ با شتاب مرکز در شده

 با مبادالت اين ارزش همچنين،. رسيد تراکنش ميليون ٤٦٥٥

 هزار ٧٦٧٥ معادل ١٣٩٠ سال به نسبت رشد درصد ٤/١٢٩

 .بود ريال ميليارد

 سحاب

 بانکي بين الکترونيکي حواله سامانه از استفاده گسترش

 خدمات توسعه موارد ديگر از وجوه کارتي انتقال براي) سحاب(

 ٢٩٥ از بيش سال اين در. بود ١٣٩١ سال در شتاب مرکز

و  خودپردازها طريق از بانکي شبکه در وجه انتقال مورد ميليون

 نسبت که گرفت صورت سحاب به متصل هاي بانک يها کيوسک

 ،همچنين. دهد مي نشان رشد درصد ٧/٧٧ معادل ١٣٩٠ سال به

 در شعب هاي پايانه در شده انجام تراکنش ميليون ٢/١٠معادل 

  مختلف هاي بانک   بين وجوه الکترونيکي انتقال براي ١٣٩١ سال

 

 با شده انجام مبادالت تعداد. گرفت صورت سحاب طريق از

 نيز سامانه اين طريق از وجه انتقال براي اينترنت از استفاده

 ،١٣٩١ سال در اساس اين بر. شد برابر ٣/٢ قبل سال به نسبت

 طريق از بانکي شبکه در وجه انتقال مورد ميليون ٣٢٥بيش از 

 معادل ١٣٩٠ سال به نسبت که گرفت صورت سحاب سامانه

 هاي تراکنش ارزش همچنين،. دهد مي نشان رشد درصد ٧/٨١

 سال به نسبت رشد درصد ٣/١١٦ با سامانه اين در گرفته صورت

 . گرديد بالغ ريال ميلياردهزار  ١٩٦٨ به گذشته

 شوردر شبکه بانکي کيهاي الکترونيکتراکنشارزشتعداد و

 
 )ميليون(تعداد

 )درصد(رشد
 )ميليارد ريالهزار(مبلغ 

 )درصد(رشد
١٣٩٠١٣٩١١٣٩٠١٣٩١ 

 ٨/١٠٤ ١٣٤٢١ ٦٥٥٤ ٤٣٢٤٦٥٤٤٣/٥١ ها تراکنشکل

 ٦/١٠١ ٢٤٤٣٤٩٢٤ ٤/٤٠ ٤٠١٠ ٢٨٥٥ خودپردازها

 ١/١٤٤ ٢٣٢٤٥٦٧٣ ٥/٨٠ ٢٣٥٥ ١٣٠٥ هاي فروش پايانه

 ١/٥٨ ٢٨٢٤ ١٧٨٦ ١٦٤١٨٠٧/٩ هاي شعب پايانه

 مرکز شتاببانکي پردازش شده در  ي بينها تراکنش ارزشتعداد و 

 
 )ميليون(تعداد

 )درصد(رشد
 )ميليارد ريالهزار (ارزش

 )درصد(رشد
١٣٩٠١٣٩١١٣٩٠١٣٩١ 

 ٤/١٢٩ ٣٣٤٦۷۶۷۵ ٢٦٢٦۴۶۵۵٣/٧٧ )١(کل تبادالت شتاب

 ٣/٧٠ ٢٢٨٦ ١٣٤٢ ١٥٨٣٢٢١١٧/٣٩ خودپردازها 

 ٨/١٦٨ ٤٨٤٣ ١٨٠١ ٩٤٣٢٠٦٧١/١١٩ هاي فروش پايانه 

 ٦/١٦٩ ۵۴۶ ٢٠٣ ١٠٠٣٧٧٧/٢٧٨ )شعبه، کيوسک واينترنت همراه، تلفن ثابت، نفتل(ساير 
 .در شبکه بانکي کشور منظور شده است يهاي الکترونيک ارقام شتاب شامل ارقام سحاب نيز بوده و در آمار کل تراکنش -۱



 ۱۳۹۱سال 

 

 
٣٣

 
 

 اتناس

 الکترونيکي يپاپايا سامانه کامل شدن عملياتي از پس

 در کشور بانکي شبکه خرد هاي پرداخت کليه ،١٣٨٩ سال در

 از  بيش انتقاالت صرفاً و شده هدايت مزبور سامانه به ١٣٩٠ سال

 تسويه ناخالص آني سامانه در ريال ميليون پنجاه و صد يک

در سال  ترتيب، اين به. )١(گرفت قرار پردازش مورد )ساتنا(

 ساتنا سامانه در مشتري به مشتري تبادالت تعداد رشد از ١٣٩١

در اين سال تعداد تبادالت . شد کاسته توجهي قابل ميزان به

درصد کاهش داشت، اما  ٢/٦٤بانک به بانک در سامانه مزبور 

اين روند برای تبادالت . افزايش يافت درصد ٥/٥٦مبلغ آن 

 نوع  اين تعداد که به طوري داشت، وجود مشتری به مشتری نيز

 

درصد  ٦/٢٤درصد کاهش و در مقابل، ارزش آنها  ٤/٦٨تبادالت 

ها  تعداد و ارزش تسويه نتيجه مبادالت سيستم. افزايش يافت

و  ٥/٦٦ نيز به ترتيب) شتاب، اتاق پاياپاي اسناد بانکي و پايا(

به اين ترتيب، تعداد کل تبادالت انجام . درصد افزايش يافت ٩/١٢١

هزار عدد و ارزش آن به  ٤٥٠٢به  ١٣٩١ساتنا طي سال  شده در

به  ١٣٩٠هزار ميليارد ريال بالغ گرديد که نسبت به سال  ١٦٣٣٦

همچنين، .  درصد افزايش داشت ٤/٥٨درصد کاهش و  ٧/٦٧ترتيب 

 ٧/٩٦هاي  شده در اين سامانه حاکي از سهم ترکيب مبادالت انجام

درصدي مبادالت مشتري به مشتري به ترتيب از تعداد و  ٦/٤٢و 

 .است ١٣٩١ارزش کل مبادالت سامانه مزبور در سال 

 پايا

  ١٣٨٨ ماه دي در كه) پايا( الکترونيکي پاياپاي سامانه

 طور به ١٣٨٩ سال در نمود، كار به آغاز آزمايشي صورت به

 اين مستقيم واريز هسته ،اول فاز در و گرديد عملياتي رسمي

  مورد انبوه و انفرادي هاي پرداخت دستور پردازش براي سامانه

___________________________________ 
 ۱۹/۱۰/۱۳۹۰مورخ  ۲۵۱۱۴۶/۹۰شماره موضوع بخشنامه  - ١

 

 و ساتنا سامانه دو کنار در سامانه اين. گرفت قرار برداري بهره

 فعال كشور در الكترونيكي وجه انتقال انواع پوشش براي سحاب

و  حساب به حساب وجه  انتقال براي پايا و ساتنا هاي سامانه. است

 قرار استفاده مورد كارت به كارت وجه انتقال براي سحاب سامانه

با  ۱۹/۱۰/۱۳۹۰مورخ  ٢٥١١٤٦/٩٠با اجراي بخشنامه  .گيرند مي

 سحاب بانکي وجوه از طريقانتقال بينارزشتعداد و

 
)هزار(تعداد

 )درصد(رشد
 )ميليارد ريالهزار(مبلغ

 )درصد(رشد
١٣٩٠۱۳۹۱١٣٩٠١٣٩١ 

 ۳/۱۱۶ ٩١٠١٩٦٨ ١٧٩١٦٨۳۲۵۴۷۳۷/۸۱ سحابکل تبادالت 
 ٩/١٠٠ ١٥١٦ ٧٥٥ ١٦٦٣١٥٢٩٥٤٦٥٧/٧٧ )شامل کيوسک(خودپردازها 
 ٢/١٩٨ ١١٨٣٥١ ٤١٧٩١٠٢٢٤٧/١٤٤ هاي شعب پايانه 
 ٠/١٦٨ ٣٧١٠١ ٨٦٧٥١٩٧٨٥١/١٢٨ اينترنت 

 )ساتنا(تبادالت در سامانه تسويه ناخالص آني ارزشتعداد و 

 
)هزار(تعداد

 )درصد(رشد
 )ميليارد ريالهزار (مبلغ 

 )درصد(رشد
١٣٩٠١٣٩١١٣٩٠١٣٩١ 

 ٥/٥٦ ٢٦٦٨ ١٧٠٥  -٣٤٢/٦٤ ٩٦ بانک به بانک
 ٦/٢٤ ٦٩٦٠ ٥٥٨٦ -٤٣٥٢٤/٦٨ ١٣٧٧٩ مشتري به مشتري

 ٩/١٢١ ٦٧٠٨ ٣٠٢٢ ١١٥٥/٦٦ ٦٩هاي پاياپاي اسناد بانکي ها و اتاق سيستمتسويه 
 ۴/۵۸ ١٦٣٣٦ ١٠٣١٣ -۷/۶۷ ۴۵۰۲ ١٣٩٤٥ جمع



 خالصه تحوالت اقتصادي کشور 

 

 
٣۴

ميليون ريال به سامانه  ۱۵۰هاي کمتر از  هدف هدايت تراکنش

هاي فروش  پايا و همچنين انتقال تسويه بخشي از مبادالت پايانه

تعداد و  ١٣٩١ سال در، )نه شاپرکاز طريق ساما(به اين سامانه 

ارزش مبادالت انجام شده در سامانه پايا با رشد قابل توجهي 

 مبادله ميليون ۲۵۴به اين ترتيب، در اين سال حدود . رو بود روبه

هزار ميليارد ريال از طريق سامانه پايا  ۴۵۷۱بانکی به ارزش  

گروهي و هاي  شود با گسترش پرداخت بيني مي پيش. انجام شد

و همچنين انتقال تسويه کليه  اندازي خدمات برداشت مستقيم راه

هاي فروش به اين سامانه، تعداد و ارزش مبادالت  مبادالت پايانه

 .رو شود پايا با افزايش قابل توجهي روبه

 

 ها تحوالت بازار دارايي

 اوراق بهادار بورس

بـا   ١٣٩١شاخص کل قيمت بورس که در فروردين مـاه  

هاي ارديبهشت تـا مـرداد رونـد نزولـي      افزايش همراه بود، در ماه

 ٣/٢٣٧٨٧بـه   ١٣٩١که در هجـدهم مـرداد مـاه     طوري به ؛داشت

درصـد کـاهش    ٢/٨، ١٣٩٠واحد رسيد که نسبت به پايان سـال  

در حقيقت شاخص مذکور در اين تاريخ به حـدود  . دهد نشان مي

 قيمت  مذکور، تاريخ در .رسيد ١٣٨٩رقم شاخص در اسفند ماه 

 

بت هاي بورسي بـه حـداقل خـود رسـيد و نسـ      اکثر سهام شرکت

کـل بـورس کـه در پايـان سـال      ) E/P(قيمت به درآمد انتظاري 

پـس از  . کاهش يافـت واحد  ٤٩/٤واحد بود به  ٠٥/٦برابر  ١٣٩٠

 .هاي بورس با روند صعودي همراه بودند اين تاريخ، شاخص

هاي قيمتـي   شاخص همه ،١٣٩١در سال به طور کلي 

يـن ميـان،   در ا. نـد نسبت به سال گذشته با افزايش همراه بود

را در ميان رشد بيشترين » صنعت«و » بازار دوم«هاي  شاخص

 .هاي قيمت دارا بودند شاخص

 هاي پايا تعداد و ارزش تراکنش

 
)هزار(تعداد

 )درصد(رشد
 )ميليارد ريالهزار(مبلغ 

 )درصد(رشد
١٣٩٠١٣٩١١٣٩٠١٣٩١ 

 ٤/٢٨١ ١٧٥٧ ٤٦١  ٣/٣٥٦ ١٥٠٠٤ ٣٢٨٨ دستور پرداخت واريز مستقيم
 - ٢٨١٤ -- ٢٣٨٧٩٧ - شاپرک

  ٤٥٧١ ٤٦١  ٢٥٣٨٠١ ٣٢٨٨ جمع

 )۱۳۶۹=۱۰۰(هاي بورس اوراق بهادار تهران                                                           شاخص                                                                              

 
 درصد تغيير  سال

١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩١٣٩٠١٣٩١ 

 ٨/٤٦ ٢/١١ ٠/٩٤٧٧٦٠/١٠٥٣٩٨٠/١٥٤٧٧١ شاخص قيمت و سود نقدي

 ٨/٤٦ ٢/١١ ٨/٣٨٠٤٠ ٦/٢٥٩٠٥ ٩/٢٣٢٩٤ شاخص کل قيمت

 ٠/١ ٦/٠ ٦/٦٠٨١١ ٥/٦٠١٩١ ٧/٥٩٨٣٨ شاخص قيمت مالي

 ٩/٥٨ ٤/١٤ ٧/٣٢٨٩١ ٧/٢٠٦٩٧ ٥/١٨٠٩٣ شاخص قيمت صنعت

 ٧/٢٩ ٠/١٤ ٧/١٦١٧ ١/١٢٤٧ ٣/١٠٩٤ تر شاخص قيمت پنجاه شرکت فعال

 ٨/٣٨ ٤/١٠ ٧/٣٠٠٣٠ ٣/٢١٦٤٣ ١/١٩٦١٢ اول شاخص قيمت بازار

 ٩/٨٢ ٩/١٥ ٩/٦٢٨٣٩ ٢/٣٤٣٤٨ ٦/٢٩٦٢٧ شاخص قيمت بازار دوم

 شرکت بورس اوراق بهادار تهران: ماخذ



 ۱۳۹۱سال 

 

 
٣۵

 ١٣٩١تعــداد و ارزش ســهام داد و ســتد شــده در ســال 

. درصد افـزايش يافـت   ٥/١٣و  ٥/٩نسبت به سال قبل به ترتيب 

ميليـارد  هزار  ٥/١٧٠٧سال به اين ارزش جاري بازار نيز در پايان 

درصـد افـزايش    ١/٣٣سـال قبـل   پايان ريال رسيد که نسبت به 

از ميليـون سـهم    ٤/٢٢٤٦، در مجمـوع  ١٣٩١طي سـال  . داشت

 ٦/٦١١٦بـه ارزش  هـا   هاي دولتي و بانک ها، شرکت سهام سازمان

هــاي  ســازي و شــرکت زمان خصوصــيميليــارد ريــال توســط ســا

تخصصي در بورس اوراق بهادار عرضه گرديد کـه در مقايسـه   درما

 ٢/٧١و  ٣/٦٤با سال گذشـته از نظـر تعـداد و ارزش بـه ترتيـب      

 .داشتدرصد کاهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي کااليي بورس

هـزار   ۵/۲۱۷۰۸، در بورس کاالي ايران ۱۳۹۱طي سال 

که شد ميليارد ريال داد و ستد  ۵/۳۱۵۰۷۴تن محصول به ارزش 

 ۶/۸۴و  ۷/۶و ارزش به ترتيب  حجماز نظرنسبت به سال گذشته 

 .دادافزايش نشان  درصد

وزن و ارزش معامالت محصوالت صـنعتي و   اين سال در

 ۰/۱۹۷۳۴۱تن و  هزار ۰/۱۳۱۷۲معدني در بورس کاال به ترتيب 

 ۵/۹۲و  ۷/۱۲ترتيـب    ال بود که نسبت به سال قبل بهميليارد ري

بيشـترين سـهم از وزن و ارزش   . دهـد  درصد افـزايش نشـان مـي   

محصوالت صنعتي و معدني معامله شـده در سـال مـورد بررسـي     

 .بود »فوالد«متعلق به 

 هــزار  ۵/۱۸۴، در بــورس کــاالي ايــران ۱۳۹۱در ســال 

ميليـارد ريـال    ۵/۱۳۴۶تن انواع محصوالت کشـاورزي بـه ارزش   

بـه   از نظـر وزن و ارزش  که در مقايسه با سال گذشتهمبادله شد 

بيشـترين ســهم از  . درصـد کـاهش داشـت    ۵/۶۴و  ۴/۶۶ترتيـب  

حجم و ارزش محصوالت داد و ستد شده کشاورزي طي اين سال 

 .بود» ذرت«مربوط به 

هزار تن  ۰/۸۳۵۲ي ايران ، در بورس کاال۱۳۹۱در سال 

ــرآورده ــواع ف ــه ارزش   ان  ۰/۱۱۶۳۸۷هــاي نفتــي و پتروشــيمي ب

ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت که در مقايسه با سـال قبـل   

درصد افـزايش نشـان    ۸/۸۰و  ۹/۲از نظر وزن و ارزش به ترتيب 

بيشترين سهم از حجـم و  » قير«طي سال مورد بررسي، . دهد مي

هـاي نفتـي داد و سـتد     ن سهم از ارزش فـرآورده بيشتري» پليمر«

 .  ندشده را به خود اختصاص داد

 نماگرهاي فعاليت بورس اوراق بهادار                                                          

 
 درصد تغييرسال

١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩١٣٩٠١٣٩١ 

 ۱/۳۳ ٠/١٥ ٢/١١١٥٦٣٦٧/١٢٨٢٥٠٦۸/۱۷۰۷۴۹۷ )ميليارد ريال(بازار يارزش جار

    و ستد شده سهام داد

 ٥/٩ -٢/٢٨ ٧/١٠١٩١٢٨/٧٣١٨٨۸/۸۰۱۵۵)ميليون سهم(ستد شده و تعداد سهام داد

 ٥/١٣ ٨/٣ ٩/٢١٨٠٥٤٣/٢٢٦٤٤٧٤/٢٥٧٠٧٢)ميليارد ريال(ستد شده و ارزش سهام داد

   )١(هاو بانک يعرضه سهام توسط بخش عموم

 -٣/٦٤ -٣/٢٤ ٦/٨٣١٣٠/٦٢٩٣٤/٢٢٤٦ )ميليون سهم(تعداد

 -٢/٧١ -٣/١٥ ٧/٢٥١١٠٢/٢١٢٧٢٦/٦١١٦ )ميليارد ريال(ارزش

 شرکت بورس اوراق بهادار تهران: ماخذ
 .است يو سهام بابت رد ديون دولت و جوايز صادرات يسهام در قالب سهام عدالت، سهام ترجيح يشامل واگذار -١

-۳۰

۰

۳۰

۶۰

۹۰

۱۲۰

شاخص قيمت شاخص قيمت و سود نقدي

شاخص مالي شاخص صنعت

درصد تغيير هر ماه نسبت به ماه(تغييرات شاخص هاي سهام 

)مشابه سال قبل 



 خالصه تحوالت اقتصادي کشور 
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 فرابورس

ارزش کــل معــامالت فرابــورس بــه     ،۱۳۹۱در ســال 

ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با سال قبـل از رشـد    ۱۴۷۱۶۲

بيشــترين ارزش معــامالت بــازار . درصــدي برخــوردار بــود ۵/۶۹

بـه  » ابزارهاي نوين مـالي «در بازار  ۱۳۹۱فرابورس ايران در سال 

درصـد کـل ارزش معـامالت     ۲/۲۸(ميليارد ريـال   ۴۱۴۴۲ارزش 

ميليارد ريال  ۳۴۸۳۹به ارزش » دوم«سپس در بازار  و) فرابورس

 . بود) درصد ۷/۲۳(

 سهام آتي

سهام به ارزش  رارداد آتيق ۱۲۰۴تعداد  ،۱۳۹۱در سال 

ميليارد ريال منعقد شد که نسبت به سال قبـل از لحـاظ    ۹/۳۶

. درصـد کـاهش داشـت    ۳/۹۰و  ۴/۸۷يـب  تعداد و ارزش به ترت

به ارزش  قرارداد ۹۵۴۳تعداد  ۱۳۹۰سهام در سال  معامالت آتي

 .ميليارد ريال بود ۳۸۱

 بورس کاال آتي

ارزش معــامالت قراردادهــاي آتــي در  ،۱۳۹۱در ســال 

ميليارد ريـال رسـيد    ۷/۳۶۲۸۱۵به ) آتي سکه طال(بورس کاال 

 خالصه عملکرد فرابورس ايران

 
درصدسال

تغيير ١٣٩٠١٣٩١

۳۳۳۷۴۴۴۹۲۰۰۵۴/۴۷ )ميليارد ريال(ارزش بازار

۵/۶۹ ۱۴۷۱۶۲ ۸۶۸۳۶ )ميليارد ريال(ارزش معامالت

 ۹/۷۱ ۳۲۳۲۳ ۱۸۸۰۶ )ميليون ورقه(حجم معامالت

۹/۶۰ ۱۷۱۳۶۶۵۲۷۵۶۴۶۸ تعداد دفعات معامله

 ۱۲۱۸۱۱۴۷/۱۷۱ ۴۴۸۴۰۲ تعداد خريداران

 ۴/۸۴)۱(۱۰۹۲۰۱ تعداد نمادهاي مورد معامله

 شرکت فرابورس ايران: ماخذ
 نماد به صـورت پيوسـته    ۱۲۷نماد معامالتي، تعداد  ۲۰۱، از تعداد ۱۳۹۱در سال  -۱

ــداد       ــد و تع ــه ش ــه      ۷۴معامل ــام معامل ــت انج ــه از قابلي ــازار پاي ــز در ب ــاد ني  نم
 هـا اسـت    اين تعداد فقط شامل نماد اصلي شـرکت . به صورت توافقي برخوردار شد    
.شودو شامل نمادهاي معامالت عمده يا نمادهاي حق تقدم نمي   

 مقايسه ارزش و حجم معامالت در بازارهاي فرابورس ايران 

 

 ۱۳۹۱سال 

ارزش معامالت

 )ميليارد ريال(

سهم از کل

 )درصد(

 حجم معامالت

 )ميليون ورقه(

 سهم از کل

 )درصد(

 ۱/۱۲ ۳۹۰۳ ٣/٩ ١٣٧٦٠ بازار اول

 ۷/۳۶ ۱۱۸۶۵ ٧/٢٣ ٣٤٨٣٩ بازار دوم

 ٤/٢١ ۶۹۰۰ ٢/٢٠ ٢٩٧٧٤ بازار سوم

 ١/٠ ۴۴ ۲/۲۸ ۴۱۴۴۲ ابزارهاي نوين ماليبازار

 ٧/٢٩ ۹۶۱۰ ۶/۱۸ ۲۷۳۴۷ بازار پايه

 ٠/١٠٠ ٣٢٣٢٣ ١٤٧١٦٢٠/١٠٠جمع

 رانشرکت فرابورس اي: ماخذ

 )۱(معامالت بورس کاال

 
 درصد تغييرسال

١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٩٠١٣٩١)٢(١٣٨٩ 

    يکشاورز محصوالت

 -٤/٦٦ -٤/٦٦ ٩/١٦٣٣٦/٥٤٩٥/١٨٤ )تن هزار(حجم معامالت
 -٥/٦٤ ٧/١ ٧/٣٧٢٩٨/٣٧٩٢٥/١٣٤٦ )ميليارد ريال(ارزش معامالت

    محصوالت صنعتي و معدني

 ٧/١٢ ٤/٣٤ ٠/٨٦٩٤٨/١١٦٨٥٠/١٣١٧٢ )تن هزار(حجم معامالت

 ٥/٩٢ ٣/٣٦ ٥/٧٥٢٣٥١/١٠٢٥٣٤٠/١٩٧٣٤١ )ميليارد ريال(ارزش معامالت

   هاي نفتي و پتروشيمي محصوالت فرآورده

 ٩/٢ ٨/٢١ ٦/٦٦٦٢٦/٨١١٦٠/٨٣٥٢ )تن هزار(معامالت حجم

 ٨/٨٠ ٢/٥٥ ٠/٤١٤٧٨٨/٦٤٣٦٠٠/١١٦٣٨٧ )ميليارد ريال(ارزش معامالت

    کل بورس کاال

 ٧/٦ ٨/١٩ ٥/١٦٩٩٠٠/٢٠٣٥٢٥/٢١٧٠٨ )تن هزار(حجم معامالت

 ٦/٨٤ ٧/٤١ ٢/١٢٠٤٤٣٧/١٧٠٦٨٧٥/٣١٥٠٧٤ )ميليارد ريال(ارزش معامالت

 شرکت بورس کاالي ايران: ماخذ
 .باشد شامل معامالت نقدي، نسيه و سلف مي -۱
 .پتروشيمي به گروه محصوالت صنعتي و معدني انتقال يافت هاي نفتي و اين کاال از گروه محصوالت فرآورده. اصالح شده است »سيمان«بندي  بعد از تغيير در دسته ۱۳۸۹ارقام سال  -۲

 



 ۱۳۹۱سال 
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در اين سال به . برابر شد ۸/۲که نسبت به رقم مشابه سال قبل 

، ارزش معامالت آتي سکه از رشد بسيار دليل تحوالت بازار سکه

تي بيشترين سهم از ارزش معامالت آ. چشمگيري برخوردار بود

 مهـر و  هاي بهمن ماه به ترتيب مربوط به ۱۳۹۱سال  سکه طي

فروردين  مربوط بهدرصد و کمترين آن  ۳/۱۱و  ۸/۱۲به ميزان 

درصـد کـل ارزش    ۱/۵و  ۳/۳به ترتيب به ميـزان  ماه  خردادو 

 .معامالت بود

 اوراق مشارکت

اي، کـه   بودجـه  -، اوراق مشارکت دولتي۱۳۹۱طي سال 

شـود،   بيني مـي  پيش  بازپرداخت اصل و سود آنهادر قانون بودجه 

در ايـــن ســـال اوراق مشـــارکت دولتـــي . عملکـــردي نداشـــت

از محل منابع داخلي   اي که بازپرداخت اصل و سود آنها غيربودجه

 ۹/۱۱۹۵۳۳گردد، به ميـزان   کننده تامين مي هاي استفاده شرکت

درصـد ايـن رقـم بـه ميـزان       ۷/۶۱ميليارد ريال منتشر شـد کـه   

 .ميليارد ريال به فروش رسيد ۴/۷۳۸۰۶

، بانـک مرکـزي بـه منظـور     ۱۳۹۱همچنين طـي سـال   

هـزار ميليـارد ريـال اوراق مشـارکت      ۱۰۰ ،آوري نقـدينگي  جمع

طـي سـال   . درصد آن به فروش رسيد ۹/۴۶منتشر نمود که تنها 

ميليـارد ريـال اوراق    ۰/۲۹۱۵ها به ميزان  مورد بررسي، شهرداري

هاي تجاري منتشر کردند کـه   مشارکت به منظور ساخت مجتمع

 .به فروش رسيد )درصد ۳/۸۷(ميليارد ريال آن  ۱/۲۵۴۵

گيـري   ، بـه دليـل اوج  ۱۳۹۱هـاي پايـاني سـال     ماهطي 

هـزار   ۱۰بازي در بازارهـاي غيررسـمي ارز و سـکه طـال، از      سفته

شرکت ساخت و توسعه «ميليارد ريال اوراق منتشر شده از سوي 

هـزار ميليـارد ريـال اوراق     ۹و » زيربناهاي حمـل و نقـل کشـور   

اسـفند  که در » شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران«مشارکت 

در مجموع در  .عرضه شد، هيچ اوراقي به فروش نرسيد ۱۳۹۱ماه 

ميليارد ريال اوراق مشارکت منتشـر   ۹/۲۲۲۴۴۸، مبلغ ۱۳۹۱سال 

بـه  ) درصـد  ۴/۵۵(ميليارد ريال  ۱/۱۲۳۲۱۸شد که از مبلغ مذکور 

 . فروش رسيد

 بازار ارز و طال

 هاي ارز و قيمت سکه نرخ

 يورو، آمريکا، دالر برابري نرخ متوسط ،١٣٩١ سال در

 ريال مقابل در سوئيس فرانک و ژاپن ين صد يک انگليس، پوند

 ١٤٨٩٣ ،١٩٤٠٥ ،١٥٨٠٩ ،١٢٢٦٠ ترتيب به بانکي بين بازار در

 يورو و درصد ٨/١١ با دالر ،اساس اين بر که بود ريال ١٣٠٦٧ و

 را رشد ميزان کمترين و بيشترين ترتيب به تغيير درصد ٦/٤ با

 اين ماه مهر از ،همچنين. داشتند ١٣٩٠ سالی ها نرخ به نسبت

 نياز مورد ارز از بخشي ارزي مبادالت مرکز اندازي راه با سال

 مرکز نرخ متوسط. گرديد مينات مرکز اين طريق از متقاضيان

 براي ١٣٩١ ماه اسفند به منتهي ماهه  شش در ارزي مبادالت

 .بود ريال ٣٢٤٣٦ و ٢٤٧٥٢ ترتيب به يورو و دالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 در بانکي بين بازار در آمريکا دالر نرخ تثبيت به توجه با

 در نيز ريال برابردر  عمده اسعار ساير نوسان ريال، ١٢٢٦٠ سطح

 مقايسه. شد محدودتر ١٣٩٠ سال با مقايسه در ١٣٩١ سال

 که دهد مي نشانبانکي  در بازار بين ارزها نرخ )١(تغييرات ضريب

___________________________________ 
 .حاصل تقسيم انحراف معيار بر ميانگين است - ١

۱۳۹۰
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)درصد(ضريب تغييرات

تحوالت نرخ دالر در بازار رسمي 



 خالصه تحوالت اقتصادي کشور 
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 نوسان بيشترين ژاپن ين و کمترين انگليس پوند ،١٣٩١ سال در

 نيز ارزي مبادالت مرکز در دالر نرخ نوسانات. ندا هکرد تجربه را

 به منتهي ماهه  شش در ارز اين تغييرات ضريب و بود محدود

 . بود ٩٣/١ حدود ١٣٩١ سال پايان

  انجام معامالت دالري معادل بررسي، مورد سال در

  رقم به نسبت درصد ٤/٥٠ حدود بانکي بين بازار در شده

  دالر ميليون ٣٨٣٠٢ به و يافت کاهش قبل سال مشابه

  اين در ارز فروش از درصد ٧/٩٤ حدود مرکزي بانک. رسيد

  ٩/٣ قبل سال با مقايسه در که داشت عهده بر را بازار

  اندازي راه با همچنين. دهد نشان مي افزايش درصد واحد

 را خود اختيار در ارز از بخشيی مرکز بانک ارزي، مبادالت مرکز

 کل آن احتساب با که نمود عرضه مرکز اين دری ا مبادله نرخ با

 .گرديد بالغ دالر ميليارد ٦/٤٤ به ١٣٩١ سال در ارز عرضه

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازار در سکه مختلف قطعات قيمت ،١٣٩١ سال در

 و دالر برابري نرخ طال، جهاني قيمت تاثير  تحت عمدتاً داخلي

 مقايسه. يافت افزايش ها دارايي ساير نگهداري بازدهي نرخ

 آن از حاکي قبل سال با سکه مختلف قطعات قيمت متوسط

 به آزادي بهار تمام سکه و جديد طرح تمام سکه قيمت که است

 قبل سال متناظر قيمت از باالتر درصد ۷/۷۲و  ۲/۸۰ ترتيب

 درصد، ٩/٨٤ با سکه نيم و سکه ربع مزبور، سال در. بود

 تغيير درصد ٧/٧٢ با آزادي بهار تمام سکه و افزايش بيشترين

 .داشتند سکه مختلف قطعات ميان در را قيمت افزايش کمترين

 بانکي بين بازار در ارزي مبادالت

 دالر،( ارز دالر ميليون ٣٨٣٠٢ معادل ،١٣٩١ سال در

 ٦٢٩٢ و بانکي بين بازار در) ارزها ساير و امارات درهم يورو،

)بانکي اصلي بين(نرخ ارزهاي عمده در بازار رسمي ارز                                                     )ريال(
 درصد تغيير  ۱۳۹۱ ۱۳۸۹۱۳۹۰ 

 متوسط ساالنه  ضريب تغييراتمتوسط ساالنه  ضريب تغييراتمتوسط ساالنهضريب تغييراتمتوسط ساالنه

۱۰۳۳۹۱ دالر /۲۴٨/١١ ١٢٢٦٠٠٠/٠ ١٠٩٦٢٤٦/٥ 
۳ ۱۳۶۵۵ يورو /۹۹٦/٤ ٧٤/٢ ١٥٨٠٩ ٢٥/٤ ١٥١٢٠ 

۱۶۰۵۸۳ پوند /۴۹٩/١٠ ١٩٤٠٥٩٨/١ ١٧٥٠٢٩١/٤ 

۱۲۰۵۸۵ صد ين ژاپنيک /۴۷٢/٧ ١٤٨٩٣٩٢/٥ ١٣٨٩٨١٨/٦ 

۱۰۱۸۹۶ فرانک سوئيس /۶۳٠/٥ ١٣٠٦٧٢٧/٢ ١٢٤٥١١٧/٦ 

)۱۳۹۱شش ماهه دوم سال(نرخ ارزها در مرکز مبادالت ارزي  ) ريال(

 ضريب تغييرات متوسط دوره 

 ٢٤٧٥٢۹۳/۱ دالر آمريکا
٠٧/٢ ۳۲۴۳۶ يورو

٢٢٨٣١١٠/٢ هزار وون کره

۳۹۶۸٧٨/١ يوآن چين

 ۲۸/۸ ۲۸۸۳۴ صد ين ژاپنيک
 سکه طالمتوسط قيمت قطعات مختلف )           هزار ريال(

درصد  سال 
 ۱۳۹۱ ۱۳۸۹۱۳۹۰ تغيير

 ٩/٨٤ ٢٧٧١ ۸۳۵١٤٩٨ ربع سکه
 ٩/٨٤ ٥١٢٢ ٢٧٧٠ ۱۶۲۹ سکهنيم

 ٧/٧٢ ١٠١٤٨ ٥٨٧٦ ۳۴۹۸ سکه تمام بهار آزادي

 ٢/٨٠ ١٠٢٠٠ ٥٦٦١ ۳۲۵۲ سکه تمام طرح جديد

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۰۰۰

۱۳۵۰۰

۱۴۰۰۰

۱۴۵۰۰

۱۵۰۰۰

۱۵۵۰۰

۱۶۰۰۰
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تحوالت نرخ يورو در بازار رسمي 
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 متقاضيان اختيار در ارزي مبادالت مرکز طريق از دالر ميليون

 و ارزي درآمدهاي کاهش به توجه با سال اين در. گرفت قرار

 تقاضا و عرضه زمان هم مديريت بانکي، مبادالت تحريم همچنين

 و ايران اسالمي جمهوري گمرک مرکزي، بانک کار دستور در

 که صورت بدين. گرفت قرار تجارت و معدن صنعت، وزارت

 هاي گروه که شد بندي اولويت گروه ده در گمرکي تعرفه کدهاي

 دارو و مواد اوليه دارويي، اساسي، کاالهاي شامل دوم و اول

نهايي و مصرفي، مواد اوليه صنعتي،  کاالهاي شامل دهم گروه

 هاي گروه و شده غير ضروري ساخته يا ساخته کشاورزي نيمه

 نرخ با هاي اول و دوم گروه ارز. بود کاالها ساير شامل مياني

 اي مبادله نرخ با) تدريج به( نهم تا سوم هاي گروه وبانکي  بين

 به. شد ممنوع دهم اولويت براي سفارش ثبت و ديگرد مينات

 شد مقرر ارزي مبادالت بر بيشتر هرچه نظارت ، به منظورعالوه

 ارزي پورتال سامانه در ارزي هاي پرداخت و ها دريافت کليه که

 .     گردد ثبت

 بانک اي مداخله ارز همچنان يورو ،بررسي مورد سال در

 بيشترين ارزي مبادالت مرکز و بانکي بين بازار در و بود مرکزي

 علت به ،مقابل در. داد اختصاص خود به را ارز عرضه از سهم

 با سفارش ثبت در که هايي محدوديت و بانکي سيستم تحريم

 درهم و دالر سهم آمد، وجود به عربي متحده امارات هاي بانک

 با ،چنينمه. يافت کاهش شدت به ارزي مبادالت در امارات

 سمت به بازرگانان هدايت بر مبني مرکزي بانک سياست ادامه

 ارزهايي سهم ارزي مبادالت تسهيل به منظور محلي، ارزهاي

 .  يافت افزايش مبادالت در چين يوآن وی جنوب کره وون مانند

  ها روند قيمت

 شاخص مصرفي، خدمات و کاالها بهاي شاخص متوسط

 سال در صادراتي کاالهاي بهاي شاخص و کننده توليد بهاي

 درصد ٦/٨٨ و ٦/٢٩ ،٥/٣٠ ترتيب به قبل سال به نسبت ١٣٩١

 ،٥/٢١( قبل سال مشابه ارقام با ارقام اين مقايسه. داشت رشد

 بهاي شاخص رشد که دهد مي نشان) درصد ٢/١٤ و ٢/٣٤

کاالها و خدمات مصرفي و کاالهاي صادراتي افزايشي و رشد 

 .است  شاخص بهاي توليدکننده کاهشي بوده

 )۱۳۸۳=۱۰۰(               هاي قيمت رشد شاخص                                  

 درصد تغيير متوسط شاخص

 نسبت به سال قبل 
١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ 

 ٥/٣٠ ٥/٢١ ٤/١٢)١٣٩٠=١٠٠(کاالها و خدمات مصرفي

 ٦/٢٩ ٢/٣٤ ٦/١٦ توليدکننده

 ٦/٨٨ ٢/١٤ ٠/١١ کاالهاي صادراتي

 

 

 

 

 

 

     

 
 

  شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي

 مصرفي خدمات و کاالها بهاي شاخص تغييرات بررسي

 سال مشابه دوره به نسبت ماه هر به منتهي ماهه دوازده طي

 ١٣٨٧اين نرخ از بهمن ماه  کاهشي روند که دهد مي نشان قبل

 با ماه شهريور از ادامه يافت، اما مجدداً ١٣٨٩ ماه مردادتا 

 با. رسيد ١٣٨٩ ماه آذر در درصد ١/١٠ به افزايشي روندي

 ،١٣٨٩ ماه آذر اواخر از ها يارانه يهدفمندساز قانون ياجرا

 خالصه معامالت بازار ارز )             ميليون دالر( 

درصدسال 
تغيير ۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱

 -٧٢٤٦٧٧٧٢٢٧٣٨٣٠٢٤/٥٠ بانکي بازار بين
ooo ooo٦٢٩٢ مرکز مبادالت ارزي

 -٣/٤٢ ٤٤٥٩٤ ٧٧٢٢٧ ٧٢٤٦٧ جمع کل
۰

۹

۱۸

۲۷

۳۶

۴۵

 

)۱۳۸۳=۱۰۰(توليدکننده 

)۱۳۹۰=۱۰۰(خرده فروشي 

درصد تغيير هر ماه نسبت به ماه مشابه(رشد شاخص هاي قيمت 

)سال قبل 
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 درصد ٤/١٢ به و يافت افزايش يبيشتر شدت با مذکور تغييرات

 ١٣٩٠ سال در مذکور يافزايش روند. رسيد ١٣٨٩ ماه اسفند در

 .رسيد سال اين پايان در درصد ٥/٢١ به و يافت ادامه نيز

تشديد فشارهاي تورمي در اقتصاد که ناشي از اعمال 

اعمال  هاي انبساطي چند سال اخير، افزايش نرخ ارز و سياست

هاي شديد اقتصادي بود، باعث شد که نرخ رشد ساالنه  تحريم

به  ١٣٩١شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي در پايان سال 

 .درصد افزايش يابد ٥/٣٠رقم 

 خدمات و کاالها بهاي شاخص تغييرات همچنين،

 درصد در ٤/٩از  قبل سال مشابه ماه به نسبت ماه هر در مصرفي

 اسفند ماه در درصد ٩/١٩ به صعودي روندي با ١٣٨٩تير ماه 

ي نوسانات با ١٣٩٠ سال در مذکور تغييرات. رسيد همان سال

ي اجرا از پسسال   يک( آذر ماه در درصد ٤/٢٢ به و بود همراه

، ١٣٩٠ماه سال  بهمناز . رسيد) ها يارانهي هدفمندساز قانون

مجدداً روند صعودي تغييرات اين شاخص شروع شد و با حفظ 

 .رسيد ١٣٩١درصد در پايان سال  ٢/٤١به  ١٣٩١روند طي سال 

 با »کاال« بهاي شاخص اختصاصي، هاي  گروه بين در

 نسبت ١٣٩١ سال در درصد ٨/٤١ ميزان به رشدي از برخورداري

 معادل درصد، ٦٨/٥٢ نسبي اهميت  ضريب  و  گذشته سال به

كاالها و خدمات  بهاي شاخص کل افزايش از درصد ٠٢/٧٣

 بهاي شاخص همچنين،. داد اختصاص خود به مصرفي را

 به نسبت درصد ٦/١٧ برابر رشدي از برخورداري با »خدمت«

 ٩٨/٢٦ معادل درصد، ٣٢/٤٧ نسبي اهميت   ضريب و  گذشته سال

 . داد اختصاص خود به را كل بهاي شاخص افزايش از درصد

 بهاي شاخص منتخب، فرعي و اصلي هاي گروه ميان در

لبنيات و « ،»ماهي و حيوانات دريايي« ،»دخانيات«هاي   گروه

» اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه« و» تخم پرندگان

 به ترتيب قبل سال به نسبت ١٣٩١ سال طي را رشد بيشترين

 شاخص. داشتند درصد ٩/٥٠ و ٩/٥٣ ،٧/٦٢ ،٥/٨٢ ميزان به

 ٧/٣٣ ،٨/١٧ ،٤/٦ ميزان به ترتيب به ١٣٩٠ سال در ها گروه اين

 . داشت افزايش درصد ٣/١٨ و

  هاي اصلي شاخص بهاي گروه بهاي ساير شاخص

  سال به نسبت ١٣٩١ سال درنيز کاالها و خدمات مصرفي 

 بجز گانه اصلي، هاي دوازده در ميان گروه .يافت قبل افزايش

 ،»ها مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت« گروه بهاي شاخص 

 سال از بيشتر ١٣٩١سال  در اصلي هاي گروه ساير نرخ رشد

 . بود ١٣٩٠

  ها تورم در استان

 هاي استان در مصرفي خدمات و کاالها بهاي شاخص

 نسبت ١٣٩١ سال در فارس و رضوي خراسان اصفهان، تهران،

 درصد ١/٣٢ و ٠/٣٣ ،٨/٣١ ،٥/٢٦ ترتيب به قبل سال به

 اهميت ضريب داشتن دليل به تهران استان. داشت افزايش

 بهاي شاخص افزايش از درصد ٢/٢٥ معادل درصد، ٠/٢٩ نسبي

 خود به را بررسي مورد سال در مصرفي خدمات و کاالها

 کشور، هاي استان بين در ،١٣٩١ سال در. داد اختصاص

 باالترين درصد ٨/٣٤ و ٩/٣٤ با ترتيب به يزد و خراسان شمالي

 درصد ٥/٢٦ و ٨/٢٦ با ترتيب به تهران و البرز هاي استان و

 .داشتند را تورم نرخ ترين پايين

)۱۳۹۰=۱۰۰(        )        ۱(هاي منتخبمتوسط ساالنه شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي و نرخ تورم در مناطق شهري استان                      

اهميت نسبي در  
 سال پايه

 شاخص
 

  )نرخ تورم(درصد تغيير
 اثر مستقيم در تغيير شاخص

 ١٣٩١کل سال 
 درصد واحد درصد١٣٩١ ١٣٩٠١٣٩١١٣٩٠

 ٢/٢٥ ٥/٢٦٧/٧ ٠٠/٢٩٠/١٠٠٥/١٢٦٩/١٩ تهران

 ٠/٩ ٨/٣١٧/٢ ۶۲/۸۰/۱۰۰۸/۱۳۱۵/۲۱ اصفهان

 ٠/٧ ٠/٣٣١/٢ ۴۸/۶۰/۱۰۰۰/۱۳۳۲/۲۵ خراسان رضوي

 ١/٦ ١/٣٢٩/١ ۸۱/۵۰/۱۰۰۱/۱۳۲۰/۲۰ فارس

 ٠/١٠٠ ٥/٣٠٥/٣٠ ۰۰/۱۰۰۰/۱۰۰۵/۱۳۰۵/۲۱ متوسط کل کشور

 . هاي کشور دارند را در ميان ساير استان ۱۳۹۰ها بيشترين ضريب اهميت در سال پايه  اين استان -۱



 ۱۳۹۱سال 
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 شاخص بهاي توليدکننده

 نسبت توليدكننده بهاي شاخص متوسط ،١٣٩١ سال طي

 در شاخص اين رشد داشت؛ درصد ٦/٢٩ برابر رشدي قبل سال به

 اختصاصي، هاي گروه بين در. بود درصد ٢/٣٤ ميزان به قبل سال

 رشدي نرخ از برخورداري با» )صنعت(ساخت « گروه بهاي شاخص

 به کل شاخص افزايش از سهم باالترين درصد ٦/٢٩ ميزان به

 شاخص اين رشد نرخ داد؛  اختصاص خود به را درصد ٨/٥٤ ميزان

 ،»)صنعت(ساخت « گروه از پس. بود درصد ٣/٥٤ قبل سال در

کشاورزي، دامداري، جنگلداري و « گروه بهاي شاخص

 از درصد ٤/٢٦ درصد، ٢/٣٨معادل  رشدي نرخ با »ماهيگيري

 گروه آن نيز از پس. داد اختصاص خود به را کل شاخص افزايش

 موجب درصد، ٦/٢٢ ميزان به رشدي از برخورداري با »خدمات«

 . گرديد كل بهاي شاخص درصدي ٨/١٨ افزايش

 بهاي شاخص دهنده تشکيل اصلي هاي  گروه بين در

 هاي گروه بهاي شاخص متوسط ،١٣٩١ سال در توليدکننده

 ميزان باالترين »کشاورزي، شکار و جنگلداري« و» يماهيگير«

 رشد نرخ. داشتند درصد ٦/٣٧ و ٩/٥٣ ميزان به ترتيب به را رشد

 .بود درصد ٦/١٦ و ٤/٣٥ ترتيب به قبل سال در مذکور گروه دو

 شاخص بهاي کاالهاي صادراتي 

 ١٣٩١ سال در صادراتي كاالهاي بهاي شاخص متوسط

 در شاخص اين. داشت افزايش درصد ٦/٨٨ قبل سال به نسبت

 بين در. بود يافته افزايش درصد ٢/١٤ ميزان به ١٣٩٠ سال

محصوالت « گروه شاخص، اين دهنده تشكيلاصلي  هاي گروه

 برخوردار درصد ٩/١٨١ ميزان به رشد نرخ باالترين از» معدني

 رشدنرخ  باالترين داراي» محصوالت نباتي« گروه آن، از پس. بود

در سال مذکور، گروه اختصاصي  .بود درصد ١/٨٨ ميزان به

درصد  ٥/١٨٧از نرخ رشدي به ميزان » محصوالت پتروشيمي«

 ميزان به ترتيب به ١٣٩٠ سال در مذکور گروه سه. بودبرخوردار 

 ،١٣٩١ سال در. بودند يافته افزايش درصد ٨/٢٩و  ٥/٠ ،١/٢١

 درصد، ٠٢/١٩نسبي  اهميت ضريب با» يمعدن محصوالت« گروه

 .داد اختصاص خود به را کل شاخص افزايش از درصد ٥/٥٣

 تحليل هزينه و رفاه خانوار

اساس نتايج مقدماتي بررسي بودجه خانوار در منـاطق  بر

هـاي   به قيمـت  ييک خانوار شهر شهري، متوسط هزينه ناخالص

سال قبل بـه  به درصد رشد نسبت  ۱/۲۷با  ۱۳۹۱سال  ي درجار

 . رسيد) ميليون ريال ۴/۱۸ماهانه (ميليون ريال  ۰/۲۲۱

بررســي هزينــه ناخــالص خانوارهــاي شــهري بــه تفکيــک 

، آب  مسـکن، «دهد سـهم چهـار گـروه     هاي هزينه نشان مي گروه

، »هـا  هـا و آشـاميدني   خـوراکي «، »هـا  ، گـاز و سـاير سـوخت   برق

مقايسـه بـا    در ۱۳۹۱در سال  »دخانيات«و  »بهداشت و درمان«

واحد درصد افزايش و  ۱/۰و  ۲/۰، ۸/۰ ،۱/۳ به ترتيب ۱۳۹۰سال

بيشترين کاهش مربوط بـه  . ها کاهش يافته است گروه سهم ديگر

 . واحد درصد است ۴/۲معادل  »حمل و نقل«  گروه

هـا و  يخـوراک «هـاي   هم گروهس  مجموع ،۱۳۹۱در سال 

 بـه  »هـا  ، برق، گـاز و سـاير سـوخت   آب  مسکن، «و  »هايآشاميدن

 درهـا   که متوسـط سـهم ايـن گـروه     در حالي ؛درصد رسيد ۴/۵۹

افـزايش  . درصـد بـوده اسـت    ۴/۵۴د حـدو  ۱۳۸۳-۹۰ هـاي  سال

بيشـتري از منـابع    سـهم ها منجر به تخصيص  در اين گروه قيمت

 خــانوار در ديگــر هزينــهســهم  کــاهش و هخــانوار شــد درآمــدي

 . داشته استاي را در پي  هاي هزينه گروه

لـوازم و اثـاث   «اي  هـاي هزينـه   اين سال سـهم گـروه  در 

تفــريح و امــور « ،»حمــل و نقــل«، »پوشــاک و کفــش«  ،»خانــه

بـه کمتـرين مقـدار     »رستوران و هتـل «و  »تحصيل« ،»فرهنگي

کاالها و خـدمات    قيمتافزايش شديد   .رسيد ۱۳۸۳خود از سال 

از داليـل مهـم   در گروه کاالهاي ضروري نظير خوراک و بهداشت 

 . استبوده  مذکوري ها کاهش سهم هزينه خانوارها در گروه
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ثابـت    به قيمت ۱۳۹۱متوسط هزينه کل خانوار در سال 

بـه   کـاهش درصـد   ۳/۱ نسبت بـه سـال گذشـته بـا     ۱۳۹۰سال 

رات هزينـه واقعـي   لي تغييبررسي فص. ميليون ريال رسيد ۷/۱۷۱

عمده رشد هزينه فصلي خانوار نسبت به  دهد که خانوار نشان مي

 ۴/۱۰ادل و معـ  زمسـتان فصل مشابه سال قبل مربوط بـه فصـل   

در مقايسه با  ۱۳۹۱در سه فصل ابتدايي سال  ه است ودرصد بود

 ۶/۴و  ۹/۶، ۶/۴ميـزان   ترتيب به فصول مشابه سال قبل از آن به

 . اشته استدرصد کاهش د

بررسي هزينه خانوار به تفکيک اجزاي آن و به 

دهد که بجز چهار گروه  نشان مي ۱۳۹۰ هاي ثابت قيمت

 ،»ارتباطات« ،»ها ساير سوختگاز و  ،مسکن، آب، برق«

 هزينه کاهش با ها ديگر گروه ،»تحصيل«و » بهداشت و درمان«

در هزينه بيشترين کاهش . اند مواجه بودهاي  مالحظه  قابل

 اثاث  ،لوازم« ،»و نقل حمل« ،»يفرهنگ امور و تفريح« هاي گروه

کاالها و « و» رستوران و هتل«، »ستفاده در خانهو خدمات مورد ا

 و ۶/۱۷ ،۹/۲۰، ۸/۲۱، ۵/۲۲به ترتيب به ميزان » خدمات متفرقه

 . است  درصد بوده ۱/۱۷

، ميزان افزايش حداقل دستمزد اسمي ۱۳۹۱در سال 

 ۰/۱۵(و شاخص ضريب حقوق کارمندان دولت ) درصد ۰/۱۸(

کاهش  موجببود که ) درصد ۵/۳۰(کمتر از ميزان تورم ) درصد

شاخص دستمزد کارگران  در اين سال. شد هاآنقدرت خريد 

) درصد ۰/۴۴(ساختماني در مقايسه با تورم از رشد بيشتري 

، پرداختي به ۱۳۹۱با توجه به اينکه در سال . ار بودبرخورد

و در داشته ها تداوم  يارانه کردنقالب قانون هدفمند  خانوارها در

ميزان آن تغييري نداشت، به دليل رشد  ۱۳۹۰مقايسه با سال 

ها، درآمد واقعي خانوار در مقايسه با سال قبل  بيشتر قيمت

نجر به کاهش رفاه کاهش درآمد واقعي خانوار م. کاهش داشت

 . گردد خانوار مي

 

 

 

 

 )۱(حداقل دستمزد ماهانه، شاخص ضريب حقوق کارمندان و شاخص خدمات ساختماني
 سال

۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱ 

۰/۳۰۳۰ )هزار ريال(حداقل مزد اسمي

)۰/۱۵(

۰/۳۳۰۳

)۰/۹( 
۰/۳۸۹۷ 

)۰/۱۸( 
۷/۳۶۸۱ )هزار ريال(حداقل مزد واقعي

)۳/۲(

۰/۳۳۰۳

)۳/۱۰-( 
۲/۲۹۸۶ 

)۶/۹-( 
۴/۸۵)١٣٩٠=١٠٠(شاخص خدمات ساختماني

)۷/۸(

۰/۱۰۰

)۱/۱۷( 
۹/۱۳۳ 

)۹/۳۳( 
٦٣٦ )بدون واحد(ضريب حقوق کارکنان

)٠/٦(

۷۰۰

)۰/۱۰( 
۸۰۵ 

)۰/۱۵( 
 ۳-۵ ۳-٣۵-٥ درصد افزايش ساالنه

 ۰/۱۸-۰/۲۰ ۰/۱۳-٠/٩۰/۱۵-٠/١١ جمع افزايش ساالنه حقوق کارکنان
۳/۸۲)١٣٩٠=١٠٠(کاالها و خدمات مصرفيمتوسط شاخص بهاي 

)۴/۱۲(

۰/۱۰۰

)۵/۲۱( 
۵/۱۳۰ 

)۵/۳۰( 
 مصوبات وزارت کار و امور اجتماعي: ماخذ

ارقام داخل پرانتز نرخ رشد هر سال نسبت به سال قبل برحسب درصد-۱



 

 

 

 جداول آماری  



 
۴۴

 آماري لجداو فهرست
 

 

 ناخالص داخليهزينه  و توليد
 ۴۶ )هاي جاري به قيمت(اقتصادي هاي فعاليتدرآمد و توليد ناخالص ملي برحسب  -۱

 ۴۷ ) ۱۳۷۶سال  هاي ثابت به قيمت(اقتصادي هاي فعاليتدرآمد و توليد ناخالص ملي برحسب  -۲

 ۴۸ )هاي جاري به قيمت(هزينه ناخالص ملي -۳

 ۴۹ )۱۳۷۶سال  ثابت هاي قيمتبه (اخالص مليهزينه ن -۴

 انرژي
 ۵۰ هاي اوليه جهان مصرف انرژي -۵

 ۵۱ ذخاير اثبات شده نفت خام جهان -۶

 ۵۲ توليد نفت جهان -۷

 ۵۳ جهان مصرف نفت -۸

 ۵۴ كشورهاي عضو اوپك خامتوليد نفت  -۹

 ۵۵ ۲۰۱۳اهه اول و سه م ۲۰۱۲طي سال  خام نفت (Spot) اي محموله هاي تك متوسط قيمت -۱۰

 ۵۵ صادرات نفت ايران -۱۱

 ۵۶ نفتيهاي  مصرف داخلي فرآورده -۱۲

 ۵۶ گاز طبيعي  مصرف -۱۳

 ۵۶ صادرات و واردات گاز طبيعي -۱۴

 ۵۷  توليد برق -۱۵

 ۵۷ برق مصرف -۱۶

 ۵۷ صادرات و واردات برق -۱۷

 كشاورزي

 ۵۸ اسالمي عقودنوع  برحسب كشاورزيتسهيالت بانك  -۱۸

 ۵۸  محصوالت عمده زراعي شتر کزيآورد توليد و سطح بر -۱۹

 ۵۹  زراعيمحصوالت عمده  در واحد سطح عملكرد -۲۰

 ۵۹ زراعيقيمت تضميني خريد محصوالت  -۲۱

 ۵۹ توليد محصوالت دامي -۲۲

 معدن و صنعت

 اي ملي در فصل صنعت و معدن  هاي سرمايه تملک دارايياعتبارات  -۲۳

 ۶۰ صنعت و معدن سي بخشو طرح تحقيقات اسا      

 ۶۰ معدنبانك صنعت و  هاي پرداختي -۲۴

 ۶۱ عملکرد صنايع پتروشيمي -۲۵

 مسكن و ساختمان

 ۶۱ دولت در بخش مسکنملي اي  هاي سرمايه تملک دارايي -۲۶

 ۶۲ تسهيالت اعطايي بانك مسكن -۲۷

 ۶۲ )ي جاريها به قيمت(د مناطق شهريجدي هاي ساختمانگذاري بخش خصوصي در  سرمايه -۲۸

 ۶۲ مناطق شهري  هاي توسط شهرداري شدههاي ساختماني صادر  پروانه -۲۹

 ۶۳ خصوصي در مناطق شهري بخشهاي شروع شده توسط  ساختمان -۳۰

 ۶۳ بخش خصوصي در مناطق شهري  توسطهاي تكميل شده  ساختمان -۳۱

 ۶۴ هاي ساختماني شاخص -۳۲



 
۴۵

 حمل و نقل

 ۶۴ حمل و نقلدر فصل  دولت ملي اي سرمايههاي  تملک دارايياعتبارات  -۳۳

 زايي هاي اشتغال جمعيت و سياست

 ۶۵ مناطق شهري و روستايي برحسبتوزيع جمعيت كل كشور  -۳۴

 ۶۵ واقعي ماهانه واسمي  مزدميزان حداقل  -۳۵
 ۶۵ ايرانكيفيت آموزش در  هاي صشاخ -۳۶
 ۶۶ آموزان مدارس كشور دانش -۳۷

 ۶۶ كادر آموزشي وها  مدارس، كالس -۳۸

 ۶۷ در مناطق شهري و روستاييمقاطع مختلف تحصيلي آموزان  شنتركيب دا -۳۹

 ۶۷ برحسب جنس تحصيليآموزان مقاطع مختلف  دانش -۴۰

 ۶۷ در مقاطع مختلف تحصيلي دولتيغيرآموزان مدارس  دانش -۴۱

 ۶۸ کشور عاليآموزش  موسساتها و  دانشجويان دانشگاه -۴۲

 ۶۸  اسالميانشگاه آزاد دانشجويان د -۴۳

 وضع مالي دولت و بودجه

 ۶۹ )هاي اختصاصي درآمدها و پرداخت استثناي  به(وضع مالي دولت -۴۴

 ۷۰ )درآمدهاي اختصاصي استثناي  به(دولت درآمدهاي مالياتي -۴۵

 ۷۱ )اختصاصي يدرآمدها استثناي  به(ساير درآمدهاي دولت -۴۶

 ۷۲ يهاي مال واگذاري و تملك دارايي -۴۷

 بخش خارجي اقتصاد

 ۷۳ وزن صادرات گمرکي -۴۸

 ۷۴ ارزش صادرات گمركي -۴۹

 ۷۵ المللي کاال بندي بين وزن واردات گمرکي براساس طبقه -۵۰

 ۷۶ المللي کاال بندي بين ارزش واردات گمرکي براساس طبقه -۵۱

 ۷۷ هاي خارجي تراز پرداخت -۵۲

 و اعتبار پول

 ۷۹ بانكي سيستماي ه ها و بدهي خالصه دارايي -۵۳

 ۸۰ و موسسات اعتباري غيربانكي ها بانكبدهي بخش غيردولتي به  -۵۴

 ۸۱ نقدينگي -۵۵

 ها تحوالت بازار دارايي

 ۸۲ تهرانفعاليت بورس اوراق بهادار  -۵۶
 ۸۳ ۱۳۹۱تا پايان سال وضعيت انتشار اوراق مشارکت  -۵۷

 ۸۴ صلي و فرعيبانکي ارزي به تفکيک بازار ا معامالت بازار بين -۵۸

 ها قيمت روند

 ۸۵ بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري شاخصهاي  متوسط ساالنه گروه -۵۹

 ۸۶ بهاي توليدكننده شاخصهاي  متوسط ساالنه گروه -۶۰

 ۸۷ هاي شاخص بهاي کاالهاي صادراتي ايران متوسط ساالنه گروه -۶۱

 تحليل هزينه و رفاه خانوار

 ۸۸ هاي هزينه در مناطق شهري برحسب گروههاي جاري  به قيمتخالص ساالنه خانوار متوسط هزينه نا -۶۲

 ۸۸ )۱۳۹۰=۱۰۰(هاي هزينه متوسط هزينه حقيقي ناخالص ساالنه خانوار در مناطق شهري برحسب گروه -۶۳



 

 

هاي اقتصاديدرآمد و توليد ناخالص ملي برحسب فعاليت  ۴۶
)ميليارد ريال(                                                                                                            )هاي جاريقيمتبه(                                                                                                                  ۱جدول شماره

 )درصد(سهم درصد تغييرسال
۱۳۸۷١٣٨٩١٣٩٠ ١٣٨٨١٣٩١ ١٣٩١ ١٣٩٠  ١٣٩٠١٣٩١  

 ۸/۱۱ ۸/۸ ۵/۴۸ ۴/۲۲ ۵۳۴۸۵۸۷۹۴۲۶۳ ۴۳۶۹۷۵ ۳۶۵۹۷۶ ۳۰۲۲۱۰ گروه كشاورزي

 ۷/۱۷ ۳/۲۷ -۱/۲۸ ۱/۷۰ ۱۱۹۶۸۰۳ ۱۶۶۳۶۲۱ ٩٧٧٧٩٩ ٧٢٩٢٨٢ ٨٥٠٦٤٢ گروه نفت

 ۳/۲۲ ۲/۲۱ ۱/۱۶ ۹/۵۴ ۱۲۹۶۹۱۲۱۵۰۵۶۹۸ ٨٣٧٤٧٥ ٦٥٣٧٥١ ٦٣٢٢٦٣ گروه صنايع و معادن

 ۱/۱ ۸/۰ ۱/۵۳ ۹/۴۶ ۷۱۷۹۱ ۴۶۸۸۱ ٣١٩٠٣ ٢٦٦٩٦ ٢٧٩١٩ معدن
 ۹/۱۳ ۱/۱۳ ۳/۱۷ ۹/۵۶ ۹۳۷۱۹۹ ۷۹۸۸۱۹ ٥٠٩١٥٠ ٣٧٤٩٥٠ ٣٤٥٨٠٦ صنعت

 ۳/۲ ۴/۲ ۵/۶ ۸/۱۸۵ ۱۵۸۴۷۹ ۱۴۸۸۶۲ ٥٢٠٨٥ ٤١٩٣٠ ٤٢٦٦٠ و گازبرق، آب
 ۰/۵ ۰/۵ ۹/۱۱ ۷/۲۳ ۳۳۸۲۳۰ ۳۰۲۳۵۱ ٢٤٤٣٣٧ ٢١٠١٧٦ ٢١٥٨٧٧ ساختمان

 ۵/۵۱ ۳/۴۶ ۱/۲۳ ۴/۲۸ ۳۴۸۰۰۵۹ ۲۸۲۵۹۲۲ ٢٢٠٠٧٣٣ ١٩١٩٠٨٣ ١٦٩١٩٥٥ گروه خدمات

 ۲/۱۲ ۰/۱۱ ۵/۲۲ ۶/۳۳ ۸۲۳۲۳۳ ۶۷۱۸۲۹ ٥٠٣٠٤٨ ٤١١٣٥٣ ٣٦٤٦٦١ بازرگاني، رستوران و هتلداري
 ۰/۸ ۳/۷ ۷/۲۱ ۷/۱۴ ۵۴۳۶۶۳ ۴۴۶۸۳۴ ٣٨٩٤٢٦ ٣٥٠٩٤٩ ٣١٧٥١٢ حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

 ۸/۳ ۰/۴ ۶/۵ ۱/۴۵ ۲۵۶۴۳۴ ۲۴۲۸۲۹ ١٦٧٤٠٣ ١٢٠٠٥٩ ١٠٢٧١٨ خدمات موسسات مالي و پولي
 ۰/۱۶ ۸/۱۲ ۵/۳۸ ۲/۲۸ ۱۰۷۸۷۳۰ ۷۷۹۱۲۵ ٦٠٧٩٣٤ ٥٥٨٨٣٤ ٥٠٦٨٢٨ اي و تخصصيخدمات مستغالت و خدمات حرفه

 ۷/۸ ۹/۸ ۹/۷ ۰/۳۲ ۵۸۶۶۴۴ ۵۴۳۵۹۳ ٤١١٧٤٥ ٣٨٠٩٢٦ ٣١٢٦١١ خدمات عمومي
 ۸/۲ ۳/۲ ۰/۳۵ ۹/۱۶ ۱۹۱۳۵۵ ۱۴۱۷۱۲ ١٢١١٧٧ ٩٦٩٦٢ ٨٧٦٢٤ خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي

          :شود كسر مي
 ۳/۳ ۵/۳ ۵/۱ ۵/۴۵ ۲۱۹۷۳۴  ٢١٦٤٤٥ ١٤٨٧١٧ ١٠٥٨٠٣ ٩٨٣٤٤ كارمزد احتسابي

 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۷/۱۰ ۸/۴۱ ۶۷۵۷۰۹۰ ٦١٠٤٨٦٨ ٤٣٠٤٢٦٤ ٣٣٧٨٧٢٤٣٥٦٢٢٨٩ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 ۳/۸۲ ۷/۷۲ ۲/۲۵ ۵/۳۳ ۵۵۶۰۲۸۷ ٤٤٤١٢٤٧ ٣٣٢٦٤٦٦ ٢٨٣٣٠٠٧ ٢٥٢٨٠٨٢ )نفتبدون(توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

     -٧٦٢٨ -١٠٨٧٠ -٣٢٥٥٥ -٣٣٨٢٣ -٢٣٢١٢ توليد از خارجخالص درآمد عوامل
     ٣٦٠٨٠ ١٦١٣٦ ٢٨٨٢٣ ١٥١٠٨ -٢٢٢٧٧ مستقيمهاي غيرخالص ماليات

   ١/١١ ١/٤٢ ٦٧٨٥٥٤٢ ٦١١٠١٣٤ ٣٣٣٣٢٣٥٣٥٤٣٥٧٤٤٣٠٠٥٣١ ناخالص ملي به قيمت بازار)درآمد(توليد

          :شودكسر مي

   ٣/١٩ ٩/١٨ ۵۹۵۵۲۵ ۴۹۹۱۶۶ ۴۱۹۹۰۵ ۳۵۱۲۲۸ ۲۹۳۹۵۸ هاي ثابت  استهالك سرمايه

     ۳۶۰۸۰ ۱۶۱۳۶ ۲۸۸۲۳ ۱۵۱۰۸ -۲۲۲۷۷هاي غيرمستقيمخالص ماليات
   ٣٨٥١٨٠٣٥٥٩٤٨٣٢٦١٥٣٩٣٧٣/٤٥۰/۱۰ ٣٠٦١٥٥٤٣١٧٧٢٣٨ درآمد ملي

 



 

 

۴٧
 

هاي اقتصاديدرآمد و توليد ناخالص ملي برحسب فعاليت 
)ميليارد ريال(                                                                                                   )۱۳۷۶ثابت سالهايبه قيمت(                                                                                                   ۲جدول شماره

 درصد تغييرسال
١٣٨٨١٣٨٩١٣٩٠ ١٣٨٧١٣٩١  ١٣٩١ ١٣٩٠  

 ٣/٦ ٨/٤ ٧٨٩٤٣ ٧٤٢٦٥ ٧٠٨٦٣ ۶۵۱۳۲ ۵۷۳۸۵ گروه كشاورزي
 -١/٣٤ ٣/١ ٣١٩٦٢ ٤٨٥٠١ ٤٧٨٧٢ ٤٦٩٦٩ ٤٨٨٨١ گروه نفت

 -٤/١٢ ٣/٣ ١٣٥٠٠٨ ١٥٤١٢١ ١٤٩١٨٨ ١٣٦٥٣٢ ١٣٢٧٩٧ معادنگروه صنايع و
 -٤/٢ ٧/٢٢ ٥٥٢٢ ٥٦٦١ ٤٦١٥ ٤١٩٣ ٤١٨٨ معدن
 -٩/٩ ٩/٢ ١٠٢٤٤١ ١١٣٦٧٦ ١١٠٤٢٢ ١٠٠٣٥٧ ٩٥٣٢٣ صنعت

 ٦/٣ ٨/٠ ٦٦٣١ ٦٣٩٩ ٦٣٤٨ ٦٠٦١ ٦٠١٩ و گاز برق، آب
 -١/٢٨ ١/٢ ٢٠٤١٤ ٢٨٣٨٥ ٢٧٨٠٢ ٢٥٩٢١ ٢٧٢٦٨ ساختمان

 -٤/٠ ٤/٢ ٢٨٦٩٥١ ٢٨٨٠٢١ ٢٨١٢٠١ ٢٧٠٤٣١ ٢٦٤٥٢٠گروه خدمات
 -٧/٧ ١/٤ ٨٧١٧٩ ٩٤٤١٤ ٩٠٦٥٦ ٨٤٨٤٢ ٨١٧٧٩ بازرگاني، رستوران و هتلداري

 ٠/٥ ٣/٤ ٨٦٠٢٧ ٨١٩٥٣ ٧٨٥٧٦ ٧٥١٢٩ ٧١٧٤٤ حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات
 ٩/٩ -٣/١ ١٤٣٢٨ ١٣٠٣٩ ١٣٢٠٦ ١٢١٨٣ ١٠٣٩٧ خدمات موسسات مالي و پولي

 -۹/۰ -٢/٠ ٥٥١٨٧ ٥٥٧٠١ ٥٥٨٣٩ ٥٥٨١٥ ٥٦٠٦٥ اي و تخصصيمستغالت و خدمات حرفهخدمات

   ٠/٠ ۰/۰ ٢٩٣٠٨ ٢٩٣٠٨ ٢٩٣٠٨ ٢٩٤٨٥ ٣٠٨٩٢ خدمات عمومي

 ٧/٩ -١/٠ ١٤٩٢٣ ١٣٦٠٦ ١٣٦١٧ ١٢٩٧٧ ١٣٦٤٤ خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي
        :شود كسر مي

   ٦/٤ -٤/٤ ٩٩٠٧ ٩٤٧٢ ٩٩٠٥ ٩١٦٩ ٨٣١٧ كارمزد احتسابي
 -٨/٥ ٠/٣ ٥٢٢٩٥٧ ٥٥٥٤٣٦ ٥٣٩٢١٩ ٥٠٩٨٩٥ ٤٩٥٢٦٦ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 -١/٣ ٢/٣ ٤٩٠٩٩٥ ٥٠٦٩٣٥ ٤٩١٣٤٧ ٤٦٢٩٢٦ ٤٤٦٣٨٦ )بدون نفت(توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

   -٩٨٤ -١٨٠٤ -٣٤٣٤ -٤٤٦٨ -٢٦٣٦ خالص درآمد عوامل توليد از خارج

   ٢٢٩٨ ١١٣٤ ٢٩٥٥ ٢٠٨٠ -٢٧٤٦ مستقيمغيرهايخالص ماليات

   ١٦١٥٩ ٦٥١٢٠ ٥٤٨٣١ ٤٤١٥٧ ٥٦٩٥٢ نتيجه رابطه مبادله بازرگاني

 -٨/١٢ ٤/٤ ٥٤٠٤٣١ ۶۱۹۸۸۶ ۵۹۳۵۷۱ ۵۵۱۶۶۳ ٥٤٦٨٣٥ ناخالص ملي به قيمت بازار)درآمد(توليد

        :شودكسر مي
 ٣/٦ ٣/٦ ۷۶۶۶۹۸۱۵۳۶۸۶۶۷۳۹۲۱۴۹ ۷۲۱۲۰ هاي ثابتاستهالك سرمايه

   ۲۲۹۸ ۱۱۳۴ ۲۹۵۵ ۲۰۸۰ -۲۷۴۶ هاي غيرمستقيم خالص ماليات
 -۲/۱۶ ٥/٤ ۴۷۲۹۱۴۵۰۹۰۸۰۵۳۲۰۷۹۴۴۵۹۸۴ ٤٧٧٤٦١ درآمد ملي



 

 

هزينه ناخالص ملي۴٨
)ميليارد ريال(                                                                                                                 )جاريهايبه قيمت(                                                                                                                   ۳جدول شماره

  )درصد(سهم  درصد تغيير سال 
 ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧ ١٣٩١  ١٣٩١ ١٣٩٠  ١٣٩١ ١٣٩٠  

 ٢/٤٤ ٧/٣٧  ١/٣٠ ٥/٣٠ ٢٩٩٩٨١٦ ٢٣٠٦٢٦٤ ١٧٦٧١٣٢ ۱۵۴۰۶۲۸ ١٤٢٠٦٥٧ هاي مصرفي خصوصي  هزينه

 ٩/٩ ٣/١٠  ۱/۶ ۲/۳۱ ٦٧٠٤٠٦ ٦٣١٦٥١ ٤٨١٣٥٠ ٤٤٥٣٢٠ ٣٩١٥١٩ هاي مصرفي دولتي  هزينه

 ٧/٢٣ ٩/٢٤  ٧/٥ ٨/٣٢ ١٦٠٩٩٦٦ ١٥٢٣٣٠٤ ١١٤٦٩١٧ ٩٤٩٣٥٤ ٩٥٧٢٧١ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 

 ٥/١١ ٦/١١  ٠/٤٥٥/٩ ٧٧٧٩٩٤ ٧١٠٦٠٤ ٤٨٩٩٩٥ ٣٨٨٣٢٠ ٣٧٥٩٠٣ آالتماشين

     ٤١١٦١٨oooo ٢٨٨٤٧٣٣١٧٦٩٤ بخش خصوصي

     ٧٨٣٧٧oooo ٨٧٤٣٠٧٠٦٢٦ بخش دولتي

 ٢/١٢ ٣/١٣  ٤/٢ ۶۵۶۹۲۲۸۱۲۷۰۱۸۳۱۹۷۲٧/٢٣ ٥٨١٣٦٨٥٦١٠٣٤ ساختمان

     oooo ٣٤٩٥٥٤ ٣٠٤١٤٠ ٣٠٤٩٨١ بخش خصوصي

     ٣٠٧٣٦٨oooo ٢٧٦٣٨٧٢٥٦٨٩٣ بخش دولتي

 ٢/١٨ ٤/١٦    ۱۲۳۸۵۹۳ ۱۰۰۶۶۱۹ ۶۳۹۳۱۲ ۴۷۵۴۷۲ ۳۱۳۳۸۶ )۱(تغيير در موجودي انبار

 ٠/٤ ٧/١٠    ۲۷۴۳۸۸ ۶۵۳۱۶۵ ۲۹۸۳۷۵ ١٦٦٦٢٤ ٢٧٣٦١٣ ها و خدمات خالص صادرات كاال

 ٤/٢٤ ٨/٢٦  ٨/٠ ٦/٣٧ ۱۶۵۶۱۸۸ ۱۶۴۳۴۶۳ ۱۱۹۴۳۹۱ ۹۲۳۴۱۱ ۱۰۱۵۵۶۲ ها و خدماتصادرات كاال

 ٣/٢٠ ٢/١٦  ٥/٣٩ ٥/١٠ ۱۳۸۱۸۰۰ ۹۹۰۲۹۸ ۸۹۶۰۱۶ ۷۵۶۷۸۸ ۷۴۱۹۴۹ ها و خدماتواردات كاال

 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠  ۰/۱۱ ۳/۴۱ ۶۷۹۳۱۷۰ ۶۱۲۱۰۰۴ ۴۳۳۳۰۸۷ ٣٣٥٦٤٤٧۳۵۷۷۳۹۷ هزينه ناخالص داخلي

      -۷۶۲۸ -۱۰۸۷۰ -۳۲۵۵۵ -۳۳۸۲۳ -٢٣٢١٢ خالص درآمد عوامل توليد از خارج

    ١/١١ ١/٤٢ ٦٧٨٥٥٤٢ ٦١١٠١٣٤ ٤٣٠٠٥٣١ ٣٣٣٣٢٣٥٣٥٤٣٥٧٤ ناخالص ملي به قيمت بازار) توليد(هزينه 

           :شود كسر مي

    ۴۱۹۹۰۵۴۹۹۱۶۶۵۹۵۵۲۵٩/١٨٣/١٩ ۲۹۳۹۵۸۳۵۱۲۲۸ هاي ثابتاستهالك سرمايه

      ۳۶۰۸۰ ۱۶۱۳۶ ۲۸۸۲۳ ۱۵۱۰۸ -۲۲۲۷۷ هاي غيرمستقيم خالص ماليات

    ۰/۱۰ ٣/٤٥ ۶۱۵۳۹۳۷ ٥٥٩٤٨٣٢ ٣٨٥١٨٠٣ ٣١٧٧٢٣٨ ٣٠٦١٥٥٤ درآمد ملي

 .هات آماري است شامل اشتبا -۱ 



 

 

۴٩
 

 

هزينه ناخالص ملی   
)ميليارد ريال(                                                                                                     )۱۳۷۶ثابت سالهايبه قيمت(                                                                                                           ۴جدول شماره

  درصد تغيير سال
١٣٨٩ ١٣٨٧١٣٨٨۱۳۹۰۱۳۹۱  ١٣٩١ ١٣٩٠  

 -٩/١ ٧/٧ ۲۸۹۰۸۵ ۲۹۴۶۸۰ ۲۷۳۶۸۴ ٢٦٨٦٣٦ ٢٧١٦٩٥ هاي مصرفي خصوصي  هزينه

 -٥/٨ ١/٠ ٤٦٨٨٠ ٥١٢٤٩ ٥١٢١٩ ٥٢٦٧٥ ٥١٤٦٦ هاي مصرفي دولتيهزينه

 -٩/٢١ ٠/١ ١٦٧٧٩٢ ٢١٤٧٧٦ ٢١٢٦٦١ ١٩٨٩٣٤ ٢٠٠٧٢٢ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

 -٠/١٤ ٣/٠ ١٠٣٦٤٢ ١٢٠٤٧٠ ١٢٠٠٥٠ ١١٣٠٣٠ ١١١٦٢٣ آالتماشين

  ٩٢٤٧٣١٠٠٨٤٧oooo ٨٥٦٦١ بخش خصوصي

  ٢٥٩٦٢٢٠٥٥٧١٩٢٠٣oooo بخش دولتي

 -۰/۳۲ ۸/۱ ٦٤١٥٠ ٩٤٣٠٧ ٩٢٦١١ ٨٥٩٠٤ ٨٩٠٩٩ ساختمان

  ٤٥٥٥٧oooo ٤٢٩٨٢ ٤٣٠٥٣ بخش خصوصي

  ٤٧٠٥٤oooo ٤٢٩٢٢ ٤٦٠٤٦ بخش دولتي

  ۲۹۶۷۴۹۱۰۵۲۰۶۸۴ ١٧٢١١ ٨٨٥ )۱(تغيير در موجودي انبار

   ٨١٤ -١٣٢٤١ -٢٥٠٦٣ -٢٥٤٨٢ -٣٢٢٤٨ ها و خدماتكاالخالص صادرات

 -٤/١٢ ١/٦ ۸۵۸۷۵ ۹۸۰۲۱ ۹۲۴۲۱ ۸۳۰۷۱ ٧٨٠٧٠ ها و خدماتصادرات كاال

 -٥/٢٣ -٣/٥ ٨٥٠٦١ ١١١٢٦٢ ١١٧٤٨٤ ١٠٨٥٥٣ ١١٠٣١٨ ها و خدماتواردات كاال

 -٦/٥ ٧/٢ ٥٢٥٢٥٥ ٥٥٦٥٧٠ ٥٤٢١٧٤ ٥١١٩٧٥ ٤٩٢٥٢٠ هزينه ناخالص داخلي

   ١٦١٥٩ ٦٥١٢٠ ٥٤٨٣١ ٤٤١٥٧ ٥٦٩٥٢ نتيجه رابطه مبادله بازرگاني

    -٩٨٤ -١٨٠٤ -٣٤٣٤ -٤٤٦٨ -٢٦٣٦ خالص درآمد عوامل توليد از خارج

  -۸/۱۲ ۴/۴ ۵۴۰۴۳۱ ۶۱۹۸۸۶ ۵۹۳۵۷۱ ۵۵۱۶۶۳ ٥٤٦٨٣٥ ناخالص ملي به قيمت بازار)توليد(ينههز

         :شودكسر مي

  ٣/٦ ٧٢١٢٠۷۶۶۶۹۸۱۵۳۶۸۶۶۷۳۹۲۱۴۹٣/٦ ثابتهاياستهالك سرمايه

    ۲۲۹۸ ۱۱۳۴ ۲۹۵۵ ۲۰۸۰ -۲۷۴۶ هاي غيرمستقيم خالص ماليات

 -٢/١٦ ٥/٤ ٤٧٧٤٦١۴۷۲۹۱۴۵۰۹۰۸۰۵۳۲۰۷۹۴۴۵۹۸۴ درآمد ملي

 .هات آماري است شامل اشتبا -۱ 



 

 

 )تن معادل نفت ميليون(                                                                             )۱(هاي اوليه جهان مصرف انرژي                                                                                                            ۵ جدول شماره۵٠

 ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ 

 
 نفت

گاز

 طبيعي 
 سنگ زغال

  انرژي

اي هسته آبي برق 
هايساير انرژي

 تجديدپذير
 نفت جمع كل

گاز

 طبيعي
 سنگ زغال

 انرژي

اي هسته   آبي برق 
هاي  ساير انرژي

 تجديدپذير
 جمع كل

 ٤/٢٧٢٥ ٠/٥٧ ٣/١٥٦ ٩/٢٠٦ ٥/٤٦٨ ٠/٨٢٠ ٣/٢٧٧٤۸/۱۰۱۶ ٣/١٦٦٩/٥٠ ٩/٢١١ ٧/٥٢٦ ٢/٧٨٦ ۳/۱۰۳۲ آمريكاي شمالي 

 ٨/٢٢٠٨ ٧/٥٠ ٢/٦٣ ٢/١٨٣ ٨/٤٣٧ ٠/٦٥٤ ٩/٨١٩ ٢/٢٢٦٥ ٠/٤٥ ٠/٧٣ ٢/١٨٨ ٥/٤٩٥ ٥/٦٢٦ ٠/٨٣٧ متحده آمريكااياالت

 ٨/٣٢٨ ٣/٤ ٠/٨٦ ٧/٢١ ٩/٢١ ٦/٩٠ ٣/١٠٤ ٦/٣٢٨ ٩/٣ ٢/٨٥ ٤/٢١ ٣/٢٢ ٨/٩٠ ٠/١٠٥ كانادا

 ٧/١٨٧ ٠/٢ ١/٧ ۰/۲ ٨/٨ ٣/٧٥ ٦/٩٢ ٥/١٨٠ ٠/٢ ١/٨ ۳/۲ ٩/٨ ٠/٦٩ ٣/٩٠ مكزيك

 ٣/٦٦٥ ٦/١٥ ٧/١٦٥ ٠/٥ ٢/٢٨ ٦/١٤٨ ٢/٣٠٢ ٥/٦٤٩ ٩/١٦٧٠/١٣ ٩/٤ ٦/٢٧ ٨/١٤٠ ٤/٢٩٥ آمريكاي جنوبي و مركزي 

 ٥/٢٩٢٨ ١/٩٩ ٨/١٩٠ ٩/٢٦٦ ٩/٥١٦ ٠/٩٧٥ ٨/٨٧٩ ٦/٢٩٣٦ ٠/١٧٩٩/٨٥ ٥/٢٧١ ٦/٥٠٤ ٢/٩٩٥ ٣/٩٠٠ اروپا و آسياي ميانه 

 ٣/١٠٢٩ ٦/٠ ٩/٥٤ ٢/٦١ ٢/١٨٠ ٤/٥٢٦ ٩/٢٠٥ ٣/١٠٣٠ ٥/٠ ١/٥٥ ١/٦٠ ٩/١٧٥ ٢/٥٣٩ ٥/١٩٩ المنافعكشورهاي مستقل مشترك

 ١/٤٨ ٥/٠ ٣/٣٢ ٠/٠ ٧/٠ ٩/٣ ٨/١٠ ٢/٤٣ ٤/٠ ٦/٢٧ ٠/٠ ٧/٠ ٩/٣ ٦/١٠ نروژ

 ٦/٢٠٣ ٤/٨ ٢/١ ٩/١٥ ١/٣٩ ٥/٧٠ ٥/٦٨ ٥/٢٠٠ ٦/٦ ٣/١ ٦/١٥ ٥/٣١ ٥/٧٤ ١/٧١ انگلستان

 ٦/١٦٤٧ ٦/٨٩ ٤/١٠٢ ٨/١٨٩ ٩/٢٩٦ ٢/٣٧٤ ٧/٥٩٤ ٤/١٦٦٢ ٤/٧٨ ٠/٩٥ ٨/١٩٥ ٥/٢٩٦ ٦/٣٧٧ ١/٦١٩ساير

 ۹/۷۶۱ ١/٠ ١/٥ ٣/٠ ٩/٩ ٦/٣٧٠ ٨/٣٧٥ ۴/۷۲۷ ١/٠ ٣/٤ ٠/٠ ٠/٩ ٣/٣٥٥ ٧/٣٥٨ خاورميانه 

 ٣/٤٠٣ ٤/١ ١/٢٤ ٢/٣ ٥/٩٧ ٥/١١٠ ٥/١٦٦ ٠/٣٨٤ ٣/١ ٥/٢٢ ٩/٢ ٧/٩٦ ٦/١٠٢ ٠/١٥٨ آفريقا 

 ٢/٤٩٩٢ ١/٦٤ ٠/٢٨٩ ١/٧٨ ١/٢٦٠٩ ٢/٤٧٥٣٤/١٣٨٩٥/٥٦٢ ٧/٢٥٤٤/٥٤ ١/١٠٩ ٢/٢٤٦٤ ٦/١٣٣٦٢/٥٣٤ آسيا پاسيفيك 

 ٦/١٢٤٧٦ ٤/٢٣٧ ١/٨٣١ ٤/٥٦٠ ٠/١٢٢٢٥٥/٤١٣٠١/٢٩٨٧١/٣٧٣٠ ٧/٧٩٤٦/٢٠٥ ٨/٣٦٢٨٤/٦٠٠ ٢/٢٩١٤ ٤/٤٠٨١ جمع كل جهان 

 ٣/١١٧١٧ ٣/٢٣٧ ٧/٨٠٦ ١/٥٦٠ ٥/٣٧٨٥٧/٢٥٩٨٠/٣٧٢٩ ٤/١١٥٠٠ ١/٧٧١٥/٢٠٥ ٦/٣٧٤٩٢/٢٥٤٦٧/٣٦٢٧٤/٦٠٠ كل غير اوپك 

 ٨/٥٤٨٨ ٢/١٦٩ ٦/٣١٥ ٥/٤٤٤ ٣/٥٥٣٨٨/٢٠٧٢٦/١٤٣٣١/١٠٥٣ ٥/٣١٤١/١٤٩ ٩/٤٨٨ ١/١٠٩٦ ٦/١٣٩٤ ٢/٢٠٩٥ OECDكشورهاي عضو  

 ٣/٧٥٩ ١/٠ ٤/٢٤ ٣/٠ ١/١ ٤/٣٨٨ ١/٣٤٥ ٦/٧٢٤ ١/٠ ٦/٢٣ ٠/٠ ١/١ ٠/٣٦٨ ٨/٣٣١ )۲(اوپك 

 ٢/٢٣٤ ٠/٠ ٩/٢ ٣/٠ ٩/٠ ٥/١٤٠ ٦/٨٩ ٠/٢٢٧ ٠/٠ ٢/٢ ٠/٠ ٩/٠ ٢/١٣٨ ٦/٨٥ ايران 

 ۲۰۱۳سال  ، BPنشريه آماري: ماخذ 
 .اند معادل صفر فرض شده اند،  بوده ۱/۰کليه ارقامي که پس از گرد کردن کمتر از  -۱ 
 .شود عراق، آنگوال، ليبي و نيجريه را شامل نمي -۲ 



 

 

۵١
 

)ميليارد بشكه(                                                                 جهانخامشده نفتذخاير اثبات                                                                      ۶جدول شماره

 )درصد(سهم تغيير درصد سال
۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ٢٠١٠٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١١٢٠١٢  ٢٠١٢  

 ٢/١٣ ٤/١٣ -٤/٠ -٤/٠ ۲/۲۲۰ ۰/۲۲۱ ٩/٢٢١ ۹/۶۸ ۳/۹۶ آمريكاي شمالي 

 ١/٢ ١/٢ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٣٥ ٠/٣٥ ٠/٣٥ ۴/۳۰ ۸/۳۳ متحده آمريكا اياالت

 ٤/١٠ ٦/١٠ -٤/٠ -٣/٠ ٩/١٧٣ ٦/١٧٤ ٢/١٧٥ ۳/۱۸ ۲/۱۱ كانادا

 ٧/٠ ٧/٠ -١/٠ -٥/٢ ٤/١١ ٤/١١ ٧/١١ ۲/۲۰ ۳/۵۱ مكزيك

 ٧/١٩ ٨/١٩ ٥/٠ ٨/٠ ٤/٣٢٨ ٩/٣٢٦ ٢/٣٢٤ ۹/۹۷ ۶/۷۱ آمريكاي جنوبي و مركزي 

 ٤/٨ ٥/٨ ٤/٠ ٧/١ ٨/١٤٠ ٣/١٤٠ ٠/١٣٨ ۹/۱۰۷ ۸/۸۰ اروپا و آسياي ميانه 

 ٥/٧ ٦/٧ ٢/٠ ٥/١ ٠/١٢٦ ٨/١٢٥ ٩/١٢٣ ۷/۸۷ ۳/۶۳ المنافع كشورهاي مستقل مشترك

 ٤/٠ ٤/٠ ٧/٨ ٥/١ ٥/٧ ٩/٦ ٨/٦ ۴/۱۱ ۳/۸ نروژ

 ٢/٠ ٢/٠ ٠/٠ ٧/١٠ ١/٣ ١/٣ ٨/٢ ۷/۴ ۰/۴ انگلستان

 ٣/٠ ٣/٠ -٧/٦ ٠/٠ ٢/٤ ٥/٤ ٥/٤ ۱/۴ ۲/۵ ساير

 ٤/٤٨ ٢/٤٨ ٢/١ ٢/٤ ٧/٨٠٧ ٩/٧٩٧ ٩/٧٦٥ ۹/۶۹۲ ۶/۶۵۹ خاورميانه

 ٨/٧ ٧/٧ ٩/٢ ٣/١ ٣/١٣٠ ٦/١٢٦ ٠/١٢٥ ۴/۹۳ ۷/۵۸ آفريقا

 ٥/٢ ٥/٢ ٢/٠ -٧/٠ ٥/٤١ ٤/٤١ ٧/٤١ ۹/۴۲ ۵/۳۶ پاسيفيكآسيا 

 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٩/٠ ٣/٢ ٩/١٦٦٨ ١/١٦٥٤ ٧/١٦١٦ ۵/۱۱۰۴ ۱/۱۰۰۱ جمع كل جهان

 ٤/٢٧ ٥/٢٧ ٤/٠ ٤/٠ ٠/٤٥٧ ١/٤٥٥ ٤/٤٥٣ ٧/٢٥٨ ٧/٢٣٧ كل غير اوپك

 ٣/١٤ ٤/١٤ -١/٠ -٣/٠ ٣/٢٣٨ ٥/٢٣٨ ١/٢٣٩ OECD ۱/۱۱۵ ۳/۹۳كشورهاي عضو 

 ٦/٧٢ ٥/٧٢ ١/١ ١/٣ ٩/١٢١١ ٠/١١٩٩ ٣/١١٦٣ ۸/۸۴۵ ۴/۷۶۳ اوپك

 ٤/٩ ٣/٩ ٦/١ ٢/٢ ٠/١٥٧ ٦/١٥٤ ٢/١٥١ ۵/۹۹ ۹/۹۲ ايران

 ۲۰۱۳سال  ، BPنشريه آماري: ماخذ 



 

 

)هزار بشكه در روز(                                                                                              )١(جهانتوليد نفت                                                                                                       ۷جدول شماره۵٢

 )درصد(سهم تغيير درصد سال
۱۹۹۰  ۲۰۰۰ ٢٠١٠٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢  

 ١/١٨ ٠/١٧ ٥/٨ ٦/٣ ۱۵۵۵۷ ۱۴۳۳۵ ١٣٨٤٣ ۱۳۹۰۴ ۱۳۸۵۶ آمريكاي شمالي 

 ٣/١٠ ٣/٩ ٢/١٣ ٢/٤ ٨٩٠٥ ٧٨٦٨ ٧٥٥٢ ۷۷۳۳ ۸۹۱۴ متحده آمريكا اياالت

 ٣/٤ ٢/٤ ١/٦ ٨/٥ ٣٧٤١ ٣٥٢٦ ٣٣٣٢ ۲۷۲۱ ۱۹۶۵ كانادا

 ۴/۳ ۵/۳ -٠/١ -٦/٠ ٢٩١١ ٢٩٤٠ ٢٩٥٩ ۳۴۵۰ ۲۹۷۷ مكزيك

 ٥/٨ ٨/٨ -٢/١ ١/١ ٧٣٥٩ ٧٤٤٩ ٧٣٦٧ ۶۸۱۳ ۴۵۰۷ آمريكاي جنوبي و مركزي 

 ٠/٢٠ ٧/٢٠ -٤/١ -٧/١ ١٧٢١١ ١٧٤٥١ ١٧٧٥٥ ۱۴۹۵۱ ۱۶۱۰۶ اروپا و آسياي ميانه 

 ٩/١٥ ٢/١٦ ٤/٠ ٤/٠ ١٣٦٥٩ ١٣٦٠٩ ١٣٥٥٨ ۸۰۱۴ ۱۱۵۶۶ المنافع كشورهاي مستقل مشترك

 ٢/٢ ٤/٢ -١/٦ -٥/٤ ١٩١٦ ٢٠٤٠ ٢١٣٧ ۳۳۴۶ ۱۷۱۶ نروژ

 ١/١ ٣/١ -٢/١٣ -٩/١٧ ٩٦٧ ١١١٤ ١٣٥٧ ۲۶۶۷ ۱۹۱۸ انگلستان

 ٨/٠ ٨/٠ -٨/٢ -١/٢ ٦٦٩ ٦٨٨ ٧٠٣ ۹۲۴ ۹۰۶ ساير

 ٨/٣٢ ٢/٣٣ ٠/١ ٦/٨ ٢٨٢٧٠ ٢٧٩٨٨ ٢٥٧٦٣ ۲۳۵۱۶ ۱۷۵۴۰ خاورميانه

 ٠/١١ ٤/١٠ ٠/٨ -٦/١٣ ٩٤٤٢ ٨٧٤٢ ١٠١٢٣ ۷۸۰۴ ۶۷۲۵ آفريقا

 ٦/٩ ٨/٩ ۸/۰ -۱/۲ ٨٣١٣ ٨٢٤٦ ٨٤٢٠ ۷۹۲۸ ۶۷۴۳ آسيا پاسيفيك

 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٣/٢ ١/١ ٨٦١٥٢ ٨٤٢١٠ ٨٣٢٧٢ ٧٤٩١٦ ۶۵۴۷۷ جمع كل جهان

 ٦/٥٦ ٣/٥٧ ۰/۱ ٢/٠ ٤٨٧٤٧ ٤٨٢٥٦ ٤٨١٧٥ ٤٣٧٧١ ٤١٦٢٠ كل غير اوپك

 ٦/٢٢ ١/٢٢ ٨/٤ ٣/٠ ١٩٤٩٥ ١٨٦٠٧ ١٨٥٦٠ OECD ۱۸۸۴۵ ۲۱۵۲۱كشورهاي عضو 

 ٤/٤٣ ٧/٤٢ ٠/٤ ٤/٢ ٣٧٤٠٥ ٣٥٩٥٤ ٣٥٠٩٧ ٣١١٤٥ ٢٣٨٥٧ اوپك

 ٣/٤ ٢/٥ -٦/١٥ ٠/٠ ٣٦٨٠ ٤٣٥٨ ٤٣٥٦ ۳۸۱۸ ۳۲۷۰ ايران

 ۲۰۱۳سال  ،BPنشريه آماري : ماخذ  
 .باشد نيز مي (Oil sands)هاي آغشته به نفت  و شن (Shale oil)، پلمه سنگ نفتي NGLشامل  -۱  



 

 

۵٣
 

)هزار بشكه در روز(                                                                                            )١(مصرف نفت جهان                                                                                                           ۸جدول شماره

 )درصد(سهم تغيير درصد سال
۱۹۹۰۲۰۰۰ ٢٠١٠٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢  

 ٧/٢٥ ٣/٢٦ -٥/١ -٣/٠ ۲۳۰۴۰ ۲۳۳۹۷ ۲۳۴۶۴ ۲۳۵۴۸ ۲۰۲۰۶ آمريكاي شمالي 

 ٧/٢٠ ٣/٢١ -١/٢ -٠/١ ١٨٥٥٥ ١٨٩٤٩ ١٩١٣٤ ۱۹۷۰۱ ۱۶۹۸۸ متحده آمريكا اياالت

 ٧/٢ ٦/١ ٨/٧١ -٤/٣٩ ٢٤١٢ ١٤٠٤ ٢٣١٦ ۱۹۳۷ ۱۷۶۲ كانادا

 ٣/٢ ٣/٢ ٥/١ ٤/١ ٢٠٧٤ ٢٠٤٣ ٢٠١٤ ۱۹۱۰ ۱۴۵۶ مكزيك

 ٣/٧ ٢/٧ ٠/٢ ٩/٢ ٦٥٣٣ ٦٤٠٥ ٦٢٢٢ ٤٩٠٧ ٣٧٧٣ آمريكاي جنوبي و مركزي 

 ٧/٢٠ ٣/٢١ -٣/٢ -٤/٠ ١٨٥٤٣ ١٨٩٧٤ ١٩٠٥٧ ١٩٥٦٤ ٢٣٥٤٠ اروپا و آسياي ميانه 

 ٩/٤ ٨/٤ ۱/۳ ۵/۷ ٤٣٩١ ٤٢٦١ ٣٩٦٣ ٣٦٢٣ ٨٥٨٢ المنافع كشورهاي مستقل مشترك

 ٣/٠ ٣/٠ ٩/٢ ١/٢ ٢٤٧ ٢٤٠ ٢٣٥ ۲۰۱ ۲۰۳ نروژ

 ٦/١ ٧/١ -٢/٤ -٥/٣ ١٤٦٨ ١٥٣٢ ١٥٨٨ ۱۶۹۷ ۱۷۶۲ انگلستان

 ٩/١٣ ٦/١٤ -٩/٣ -٥/٢ ١٢٤٣٧ ١٢٩٤١ ١٣٢٧١ ١٤٠٤٣ ۱۲۹۹۴ ساير

 ٣/٩ ٠/٩ ٥/٤ ٧/١ ٨٣٥٤ ٧٩٩٢ ٧٨٦١ ٤٧١٦ ٣٤٨٤ خاورميانه

 ٩/٣ ٨/٣ ٩/٤ -٠/٣ ٣٥٢٣ ٣٣٥٩ ٣٤٦٣ ٢٤٥٨ ١٩٧٦ آفريقا

 ٢/٣٣ ٤/٣٢ ٦/٣ ٦/٣ ٢٩٧٨١ ٢٨٧٥٤ ٢٧٧٦٦ ٢١١٤٧ ١٣٨٧٦ آسيا پاسيفيك

 ٣/٥ ٠/٥ ٦/٥ -٢/٠ ٤٧١٤ ٤٤٦٥ ٤٤٧٣ ٥٥٧٧ ٥٣٠٤ ژاپن

 ٤/١١ ٠/١١ ٨/٤ ٢/٥ ١٠٢٢١ ٩٧٥٠ ٩٢٧٢ ٤٧٧٢ ٢٣٢٣ چين

 ۵/۱۶ ۴/۱۶ ١/٢ ٧/٣ ۱۴۸۴۶ ۱۴۵۳۹ ١٤٠٢١ ١٠٧٩٨ ۶۲۴۹ ساير

 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ۰/۱ ۲/۱ ٨٩٧٧٤ ٨٨٨٧٩ ۸۷۸۳۳ ۷۶۳۴۰ ٦٦٨٥٥ جمع كل جهان

 ٤/٩١ ٦/٩١ ٧/٠ ٠/٠ ٨٢٠٤٠ ٨١٤٣١ ٨١٤٦٢ ٧١٨٧٦ ٦٣٥٥٨ اوپك كل غير

 ٨/٥٠ ٩/٥١ -١/١ -٧/٠ ٤٥٥٨٧ ٤٦١١٧ ٤٦٤٦٠ ٤٧٦٧٢ ٤١٣٥٦ OECDکشورهاي عضو 

 ٦/٨ ٤/٨ ٨/٣ ٩/١٦ ٧٧٣٤ ٧٤٤٨ ٦٣٧١ ٤٤٦٤ ٣٢٩٧ )۲(اوپك

 ٢/٢ ١/٢ ٠/٥ -٠/٣ ١٩٧١ ١٨٧٨ ١٩٣٦ ١٣٠١ ٩٥١ )۳( ايران

    ۲۰۱۳سال  ،BPنشريه آماري : ماخذ
              .باشد ها و ضايعات نفتي مي هاي هوايي و دريايي، سوخت پااليشگاه شامل تقاضاي داخلي نفت، سوخت -۱
 .شود نيجريه، ليبي و آنگوال را شامل نمي  عراق، -۲
 .باشد  BPتواند برآوردي بودن آمار اي بيشتر از ارقام منتشر شده توسط وزارت نفت است که علت آن مي مالحظه  ميزان قابل به  BPآمار منتشر شده از سوي  -۳



 

 

)هزار بشكه در روز(                                                                                      )١(عضو اوپكخام كشورهايتوليد نفت                                                                                                  ۹جدول شماره۵۴

 )درصد(سهم تغيير درصد سال 
 ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ٢٠١٠ ٢٠١١٢٠١٢ ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٢  

 ٦/٧١ ٣/٧٣ ٧/١ ٦/٩ ۲۶۷۹۸ ۲۶۳۳۸ ۲۴۰۲۸ ۲۱۵۴۳ ۱۶۲۰۵ اعضاي خاورميانه

 ٨/٣٠ ٠/٣١ ٥/٣ ٦/١٠ ١١٥٣٠ ١١١٤٤ ١٠٠٧٥ ۹۴۹۱ ۷۱۰۵ عربستان سعودي

 ٨/٩ ١/١٢ -٦/١٥ ٠/٠ ٣٦٨٠ ٤٣٥٨ ٤٣٥٦ ۳۸۵۵ ۳۲۷۰ ايران

 ٣/٨ ٨/٧ ٢/١١ ٥/١٢ ٣١١٥ ٢٨٠١ ٢٤٩٠ ۲۶۱۴ ۲۱۴۹ عراق

 ٤/٨ ٠/٨ ٦/٨ ٦/١٣ ٣١٢٧ ٢٨٨٠ ٢٥٣٦ ۲۲۰۶ ۹۶۴ كويت

 ٠/٩ ٢/٩ ٨/١ ٦/١٤ ٣٣٨٠ ٣٣١٩ ٢٨٩٥ ۲۶۲۰ ۲۲۸۳ امارات متحده عربي

 ٣/٥ ١/٥ ١/٧ ٥/٩ ١٩٦٦ ١٨٣٦ ١٦٧٦ ۷۵۷ ۴۳۴ قطر 

 ٤/٢٨ ٧/٢٦ ٣/١٠ -١/١٣ ١٠٦١٠ ٩٦١٦ ١١٠٦٩ ٩٦٠٢ ٧٦٥٢ ساير اعضا

 ٣/٧ ٧/٧ -٥/١ -٥/٢ ٢٧٢٥ ٢٧٦٦ ٢٨٣٨ ۳۲۳۹ ۲۲۴۴ ونزوئال

 ٥/٦ ٨/٦ -٧/١ -٥/٢ ٢٤١٧ ٢٤٦٠ ٢٥٢٣ ۲۱۵۵ ۱۸۷۰ نيجريه

 ٤/١ ٤/١ ٨/٠ ٧/٢ ٥٠٥ ٥٠١ ۴۸۸ ۴۰۹ ۲۹۲ اکوادور

 ٠/٤ ٣/١ ٠/٢١٥ -١/٧١ ١٥٠٩ ٤٧٩ ١٦٥٩ ۱۴۷۵ ۱۴۲۴ ليبي

 ٥/٤ ٧/٤ -٠/١ -٨/٠ ١٦٦٧ ١٦٨٤ ١٦٩٨ ۱۵۷۸ ۱۳۴۷ الجزاير

 ٨/٤ ٨/٤ ٥/٣ -٤/٧ ١٧٨٧ ١٧٢٦ ۱۸۶۳ ۷۴۶ ۴۷۵ آنگوال

 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ٠/٤ ٤/٢ ٣٧٤٠٥ ٣٥٩٥٤ ٣٥٠٩٧ ٣١١٤٥ ٢٣٨٥٧ )٢( جمع كل

     ۲۰۱۳سال  ،BPنشريه آماري : ماخذ
 .باشد مينيز  (Oil sands)هاي آغشته به نفت  و شن (Shale oil)، پلمه سنگ نفتي NGLشامل  -١
 ميليـون بشـكه در روز    ۷/۵و  ۴/۵ترتيـب    در كشـورهاي عضـو اوپـك بـه    ) non conventional oils(متعـارف  و نفـت غير ) NGL(توليـد مايعـات گـاز طبيعـي      ،٢٠١٢ و ۲۰۱۱هـاي   ، طي سال)٢٠١٣ مه( اوپكبازار نفت  ماهانه گزارشبراساس آمار مندرج در  -٢

   .بوده است     



 

 

۵۵
 

)دالر ـ بشكه(                                               ۲۰۱۳و سه ماهه اول ۲۰۱۲نفت خام طي سال(Spot)ايمحموله هاي تك متوسط قيمت                                                                 ۱۰جدول شماره 

تي اوپكفسبد ن انگليس  آمريكا  امارات متحده عربي عربستان سعودي ايران 

 WTI 

  )درجه ۰/۴٠(
 برنت

دوبي )۱(  )درجه ۰/۳۸(
سبك  )درجه٤/٣٢(

سنگين متوسط  )درجه٢/٣٤(
 )درجه٠/٣١(

سبك
 )درجه٩/٣٣(

۲۰۱۲سال         
 ٧٦/١١١ ٥٨/١١٠ ٣٠/١٠٠ ٨٦/١٠٩ ٨٢/١١٢ ٧٧/١١١ ٧٧/١١٠ ٧٦/١٠٩ ژانويه

 ٤٨/١١٧ ٥٦/١١٩ ٣٥/١٠٢ ١٧/١١٦ ٠١/١١٨ ٥١/١١٦ ٧٨/١١٦ ٠٥/١١٧ فوريه

 ٩٧/١٢٢ ٣٣/١٢٥ ٣١/١٠٦ ٤٧/١٢٢ ٤٣/١٢٣ ٤٦/١٢٢ ٦٥/١٢٢ ٨٣/١٢٢ مارس

 ۳۵/۱۰۳ ١٨/١١٨ ٧١/١١٩ ٣٠/١١٧ ٩٤/١١٨ ٧٨/١١٧ ٥٧/١١٧ ٣٥/١١٧ آوريل

 ٠٧/١٠٨ ٢٧/١١٠ ٤٥/٩٤ ٧١/١٠٧ ٤٨/١٠٨ ٠٦/١٠٧ ٣٨/١٠٧ ٦٩/١٠٧ مه

 ٣٣/٨٢ ۱۹/۹۵ ٩٨/٩٣ ۴۴/۹۴ ٥١/٩٤ ٢٢/٩٣ ٠٩/٩٣ ٣٥/٩٣ ژوئن

 ٧٩/٨٧ ۵۹/۱۰۲ ٥٥/٩٩ ١٥/٩٩ ٩٠/٩٩ ٣٩/٩٩ ٨١/٩٨ ٩٧/٩٩ ژوئيه

 ٥٢/١٠٩ ٤٨/١١٣ ٠٨/٩٤ ٦٢/١٠٨ ٩٤/١٠٩ ٣٦/١٠٩ ٣٣/١١٠ ٣٠/١١١ اوت

 ٦٧/١١٠ ٨٦/١١٢ ٥٥/٩٤ ٢٢/١١١ ٣٢/١١١ ٩٩/١١٠ ٦٢/١١١ ٢٤/١١٢ سپتامبر

 ٣٦/١٠٨ ٦١/١١١ ٤٧/٨٩ ٨٠/١٠٨ ٠٩/١٠٩ ١١/١٠٨ ٨٦/١٠٨ ٦٠/١٠٩ اكتبر

 ٨٦/١٠٦ ١١/١٠٩ ٥٩/٨٦ ٢٢/١٠٧ ٤٧/١٠٨ ٨٠/١٠٦ ٢٩/١٠٧ ٧٧/١٠٧ نوامبر

 ٥٥/١٠٦ ٢٩/١٠٩ ٢٣/٨٨ ٣٤/١٠٦ ٣٥/١٠٨ ٥٦/١٠٦ ٠٩/١٠٧ ٦١/١٠٧ دسامبر

 ۲۰۱۲متوسط سال ٧١/١٠٩ ١١/١٠٩ ٤١/١٠٩ ٢٧/١١٠ ١١/١٠٩ ٥٠/١٠٩ ٦٣/١١١ ١٥/٩٤ 
 ۲۰۱۳سال         
 ٢٨/١٠٩ ٠١/١١٣ ٧٧/٩٤ ٩٤/١٠٧ ٦٤/١١٠ ٥٢/١٠٨ ٤٥/١٠٩ ٣٨/١١٠ ژانويه

 ٧٥/١١٢ ٢٩/١١٦ ٣١/٩٥ ٢٥/١١١ ٩٥/١١٣ ٢٤/١١٢ ٤٦/١١٣ ٦٨/١١٤ فوريه

 ٤٤/١٠٦ ٣٧/١٠٨ ٨٧/٩٢ ٥٥/١٠٥ ٦١/١٠٧ ٤٧/١٠٥ ٠٠/١٠٧ ٥٢/١٠٨ مارس

 
٣٧/١٠٨ ٠٧/١٠٧ ٧٢/١٠٧ ٤٣/١٠٨ ١٣/١٠٧ ٥٢/١٠٧ ١٥/١١٠ ٩٨/٩١ 

 متوسط تقريبي
 )۲(۱۳۹۱سال

 ۲۰۱۳مه بولتن ماهانه اوپک، : ماخذ 
 .باشد ال ميسيدر ليبي، سنگين ايران، صادراتي کويت، مارين قطر، موربان امارات متحده عربي، مخلوط صحاران الجزاير، اورينت اکوادور و گراسول آنگو ، مري ونزوئال، سبک بوني نيجريه، اس)عراق(سبک عربستان، سبک بصره : شامل دوازده نوع نفت خام به شرح -۱ 
 .باشد مي ٢٠١٣و سه ماهه اول سال  ۲۰۱۲سوم و چهارم سال ميانگين سه ماهه دوم،  -۲ 
  
 

)هزار بشكه در روز(                                                                                                         صادرات نفت ايران                                                                                                                     ۱۱جدول شماره

 )درصد(سهم درصد تغييرسال
١٣٩١ ١٣٩٠  ١٣٨٩١٣٩٠١٣٩١١٣٩٠١٣٩١ ١٣٨٧١٣٨٨  

  ۸/۹۵  oo٦/٠ ٢٠٣٣ ٢٠٢١ ٢٠٥٦ ٢٣٧١ خامنفت
  ٢/٤  oo٣/٩ ٨٨ ٨١ ١٠٩ ٩٨ هاي نفتيفرآورده

  ٠/١٠٠  ٩/٠ oo ٢١٢١ ٢١٠٢ ٢١٦٥ ٢٤٦٩ جمع كل
 وزارت نفت: ماخذ



 

 

)هزار بشكه در روز(                                                                                           هاي نفتيمصرف داخلي فرآورده                                                                                                  ۱۲جدول شماره۵۶

 )درصد(سهم درصد تغييرسال
١٣٩١ ١٣٩٠  ١٣٨٩١٣٩٠١٣٩١١٣٩٠١٣٩١ ١٣٨٧١٣٨٨  

  ۷/۳۴  oo٠/٢ ٥٠٧ ٤٩٧ ٤٨٩ ٥٤١ نفت گاز
  ٤/٢٣  -oo٩/٣ ٣٤٣ ٣٥٧ ٣٥٣ ٣٦٨ نفت كوره

  ٦/٢٤  oo٧/٨ ٣٦٠ ٣٣١ ٤٠٢ ٤١٢ بنزين موتور
  ٥/٨  -oo١/٨ ١٢٥ ١٣٦ ١٣٦ ١٥٦ نفت سفيد
  ۲/۳  oo٧/٣٠ ٤٧ ٣٦ ٢٩ ٤٤گاز مايع

  ٥/٥  -oo٠/٢٧ ٨١ ١١١ ١٠٢ ٩٦هاساير فرآورده
  ٠/١٠٠  -oo٣/٠ ١٤٦٣ ١٤٦٨ ١٥١١ ١٦١٧ جمع كل

 وزارت نفت: ماخذ
 
 
 
 
 

)مكعب ميليارد متر(                                                                                                        گاز طبيعيمصرف                                                                                                                      ۱۳جدول شماره

 )درصد(سهم درصد تغيير سال 

 ١٣٩١ ١٣٩٠  ١٣٩١ ١٣٩٠  ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧  
 ۷/۵۴ ۱/۵۶ -۸/۲ ۸/۷ ۲/۸۳ ۶/۸۵ ۴/۷۹ ۸/۷۵ ٧/٦٩ خانگي، تجاري و صنعتي

 ۹/۲۵ ۷/۲۴ ۴/۴ -۴/۱۵ ۳/۳۹ ۷/۳۷ ۵/۴۴ ۲/۴۲ ۹/۴۲ هانيروگاه
 ۴/۱۹ ۳/۱۹ ۱/۰ ۵/۹ ۵/۲۹ ۴/۲۹ ۹/۲۶ ۲/۲۳ ٢/٢٠ صنايع عمده
 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ -۵/۰ ۸/۱۵۰۷/۱۵۲۰/۱۵۲۳/۱ ۲/۱۴۱ ٨/١٣٢ جمع کل

                            شرکت ملي گاز ايران: ماخذ 
 
 
 
 
 

)ميليارد متر مکعب(گاز طبيعي                                                                           و وارداتصادرات                                                                                                                   ۱۴جدول شماره

 درصد تغيير سال 

 ١٣٩١ ١٣٩٠  ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧ 
 -٨/١ ٦/١١ ٣/٩ ٥/٩ ٥/٨ ٨/٦ ٧/٤صادرات
 -٥/٦٠ ٣/٣١ ٧/٤ ٨/١١ ٠/٩ ٨/٥ ١/٧ واردات

   ٧/٤ -٣/٢ -٥/٠ ٠/١ -٤/٢ خالص صادرات
 

 شرکت ملي گاز ايران: ماخذ



 

 

۵٧
 

)وات ساعت ميليون كيلو(                                                                                                     توليد برق                                                                                                                                      ۱۵جدول شماره

 )درصد(سهم درصد تغييرسال
 ١٣٩١ ١٣٩٠  ١٣٩١ ١٣٩٠  )١(١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٧١٣٨٨  

 ٥/٨٦ ٨/٨٦ ٠/٣ ٩/١ ٢١٤٦٦٠ ٢٠٨٤١٤ ٢٠٤٥١٥ ١٩٥٥٧٨ ١٩٢٩٥١ وزارت نيرو
 ١/٥ ٣/٥ ١/٠ ٧/٢٨ ١٢٧٠٧ ١٢٦٩٨ ٩٨٦٣ ٧٥٥٥ ٥٤٠٣ آبي، ديزلي و بادي

 ٧/٣٥ ٦/٣٨ -٢/٤ ٤/٢ ٨٨٦٣٤ ٩٢٥٥٤ ٩٠٣٤٨ ٩٢٢٥٢ ٩٤٠١٢ بخاري
 ٧/٤٥ ٠/٤٣ ٨/٩ -١/١ ١١٣٣١٩ ١٠٣١٦٢ ١٠٤٣٠٤ ٩٥٧٧١ ٩٣٥٣٦ گازي و چرخه تركيبي

 ٥/١٣ ٢/١٣ ٩/٥ ١/١١ ٣٣٥٠٦ ٣١٦٥٠ ٢٨٤٧٩ ٢٥٧٣٦ ٢١٥٧٩)۲(ساير موسسات

 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰  ٤/٣ ٠/٣  ٢٤٨١٦٦ ٢٤٠٠٦٤ ٢٣٢٩٩٤ ٢٢١٣١٤ ٢١٤٥٣٠ جمع كل
                                 زارت نيروو: ماخذ 
 .ميليون کيلو وات ساعت نيز برق اتمي توسط وزارت نيرو توليد شده است ۱۸۵۸ميليون کيلو وات ساعت،  ۲۴۸۱۶۶، عالوه بر توليد ۱۳۹۱در سال  -۱ 
 .باشد شامل بخش خصوصي و صنايع بزرگ مي -۲ 
 
 
 

)ساعتوات  ميليون كيلو(                                                                                                    )١(مصرف برق                                                                                                                            ۱۶جدول شماره

 )درصد(سهم درصد تغييرسال
١٣٩١ ١٣٩٠  ١٣٨٩١٣٩٠١٣٩١١٣٩٠١٣٩١ ١٣٨٧١٣٨٨  

 ٥/٣١ ٣/٣١ ٣/٤ -٣/٣ ٦١٤٥٨ ٥٨٩١٣ ٦٠٩٠٨ ٥٥٦٣٠ ٥٢٨٩٦ خانگي
 ٤/٣٤ ٩/٣٣ ١/٥ ٩/٣ ٦٧٠٨٩ ٦٣٨٦٢ ٦١٤٨٦ ٥٤٨٨٧ ٥٢١١٠ صنعتي
 ٩/٨ ٠/٩ ٧/٢ -٢/٢٠ ١٧٤٥٩ ١٧٠٠١ ٢١٣٠٨ ٢١٨٢٧ ٢٠٤٣٧عمومي
 ٥/٦ ٦/٦ ٨/١ -٣/٢ ١٢٦٥٠ ١٢٤٢٨ ١٢٧٢٥ ١١٠١٥ ١٠٧٤٢ تجاري

 ٨/١٦ ٣/١٧ ٤/٠ ٨/٣٤ ٣٢٧٣١ ٣٢٦١١ ٢٤١٨٩ ٢١٤٠٥ ٢١١٧٩كشاورزي
 ٠/٢ ٨/١ ٤/١٤ -٠/٦ ٣٨٣٢ ٣٣٥٠ ٣٥٦٣ ٣٦٧٤ ٤٠٩١روشنايي معابر

 ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ٧/٣ ٢/٢ ١٩٥٢١٩ ١٨٨١٦٥ ١٨٤١٧٩ ١٦٨٤٣٨ ١٦١٤٥٥ جمع كل

 مشتركان فروش برق به -١                                وزارت نيرو: ماخذ
  

 وزارت نيرو: ماخذ

 )وات ساعتميليون کيلو (برق                                                                              و وارداتصادرات                                                                                                                    ۱۷جدول شماره

 درصد تغيير سال 

 ١٣٩١ ١٣٩٠  ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧ 
 ٠/٢٦ ٢/٢٩ ١٠٩٢٤ ٨٦٦٨ ٦٧٠٧ ٦١٥٢ ٣٨٧٥ صادرات
 -١/٣٨ ٢/٢١ ٢٢٦٤ ٣٦٥٦ ٣٠١٥ ٢٠٦٨ ١٦٨٤ واردات

 ٨/٧٢ ٨/٣٥ ٨٦٦٠ ٥٠١٢ ٣٦٩٢ ٤٠٨٤ ٢١٩١ خالص صادرات



 

 

)ميليارد ريال(                                                                         )١(نوع عقود اسالميتسهيالت بانك كشاورزي برحسب                                                                                       ۱۸جدول شماره۵٨

  )درصد(سهم  درصد تغيير سال
١٣٩١ ١٣٩٠  ١٣٨٧١٣٨٨١٣٨٩١٣٩٠١٣٩١١٣٩٠١٣٩١  

 ۱/۳ ۲/۸ -١١٨٣٩٥٠٧١٩/١١٦٢/٥٧ ٢٢٥٢٤٧٤١٥٤٥٩الحسنهقرض

 ٠/٣٧ ٦/٣٥ ٤٥٦٣٥٢٧٥١١٢٩٧٠٠٥١١٨٤٦١١٩٥٣/٧٢٦/١٩فروش اقساطي

 ٨/٤٧ ٠/٤٠ ١١٨٨٤٢١٦٧٥٤١١٤٧٥٧٥٠٩٧٩١٩٣٨/٣٩٧/٣٧مشاركت مدني

 ٠/٧ ٢/١٠ -٥٩٣٨٦٧٠٨١٠٦٦٢١٤٧٠٤١١٥١٨٩/٣٧٧/٢١مضاربه

 ٢/٤ ١/٥ -۷۳۱۷۷۰۱۴٨/٩١/٤ ۶۷۸۹۶۶۸۵۶۶۶۱سلف

 ٥/٠ ٦/٠ ٤/١ ٦/١٠٦ ٨٠٩ ٧٩٧ ٣٨٦ ٢٨٧ ١٩٠١ جعاله

 ٥/٠ ٤/٠ ٥١٠٧٥٧۸/۱۲۸۴/۴۸ ٩٤١٤٣٢٢٣اجاره به شرط تمليك
 ٠/٠ ٠/٠ ۰۰  ۲/۰۰۰خريد دين

 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ١/١٥ ٧٤٤٩٤٦٧٧٤٩٩٤٢٣٨۱۴۳۸۶۱۱۶۵۵۵۶٧/٥٢ کلجمع

 بانك كشاورزي: ماخذ
 .باشد هاي تکليفي و غيرتکليفي و وجوه اداره شده مي شامل پرداخت -۱
 

 

)هزار تنـ  هزار هكتار(                                                             برآورد توليد و سطح زير كشت محصوالت عمده زراعي                                                          ۱۹جدول شماره

 
  درصد تغيير۹۰-۱۳۸۹۹۱-۱۳۹۰

  توليد سطح زير كشتتوليدسطح زير كشت توليدسطح زير كشت
 ٠/٧ ٥/٢ ١٣٢٠٥ ٦٥٣٨ ۱۲۳۳۹ ۶۳۷۶ گندم

 ٨/١٨ ٩/٤ ٣٣٩١ ١٦٦٤ ۲۸۵۴ ۱۵۸۷ جو

 ۶/۱ ۷/۲ ۲۷۹۱ ۵۹۰ ۲۷۴۷ ۵۷۴ شلتوك برنج

 ٧/٧ ٣/٦ ٢٠٥٤ ٢٨٢ ۱۹۰۷ ۲۶۵ايذرت دانه

 ٥/٢٤ ٧/٤ ٣٣٧ ١٢٣ ۲۷۱ ۱۱۷ پنبه

 -٠/٥ ٦/١٠ ٥٣٧٨ ٨٥ ۵۶۵۹ ۷۷ نيشكر

 -٠/١ -٥/١١ ٤٦٥٥ ٩٧ ۴۷۰۳ ۱۱۰ قند چغندر

 ٢/٢١ ١/١٢ ٤٦٢ ٢٥٢ ۳۸۱ ۲۲۵ هاي روغنيدانه

 ۴/۳ -۸/۱۰ ٢٠ ١١ ۱۹ ۱۲ توتون و تنباكو

 ۵/۳۰ ۳/۳۰ ٧٩٢ ٨٨٦ ۶۰۷ ۶۸۰ حبوبات

 ٠/١ -٦/٤ ٥٦٣٢ ١٧٧ ۵۵۷۸ ۱۸۶ زمينيسيب

 ٦/٩ -٦٠٢٣٧٦٧/١ ۶۲۲۱۶۸پياز

 وزارت جهاد كشاورزي: ماخذ



 

 

۵٩
 

 
)ريال -كيلوگرم(        زراعي   قيمت تضميني خريد محصوالت         ۲۱جدول شماره

 
 سال زراعي

 درصد تغيير
١٣٩٠-٩١ ١٣٨٩-٩٠ 

 ٧/١٦ ٤٢٠٠ ٣٦٠٠گندم
 ٢/٩ ٤١٥٠ ٣٨٠٠ گندم دوروم

 ٢/١٧ ٣٤٠٠ ٢٩٠٠ جو
 ٢/١٦ ١٧٢٠٠ ١٤٨٠٠ برنج خزر

 ٢/١٦ ١٥١٠٠ ١٣٠٠٠ برنج سفيدرود
 ٤/١٦ ١٢٨٠٠ ١١٠٠٠ برنج نعمت و ندا

 ١/١٥ ١٠٧٠٠ ٩٣٠٠برنج آمل
 ٧/١٦ ٣٥٠٠ ٣٠٠٠ ايذرت دانه

 ٧/١٦ ١٠٥٠ ٩٠٠ چغندر قند
 ٧/١٦ ٧٠٠٠ ٦٠٠٠آفتابگردان

 ٣/٢٧ ٦٦٢٠ ٥٢٠٠سويا
 ٢/١٦ ٧٥٥٠ ٦٥٠٠کلزا
 ٧/١٦ ٧٠٠٠ ٦٠٠٠)برگ سبز درجه يک(چاي
 ٢/١٦ ٧٩٠٠ ٦٨٠٠عدس

 ٧/١٦ ٧٠٠٠ ٦٠٠٠لوبيا قرمز
 ١/١٦ ٧٢٠٠ ٦٢٠٠لوبيا چيتي

 ٢/١٦ ٧٩٠٠ ٦٨٠٠نخود
 ١/١٦ ١٤٧٠ ١٢٦٦زميني پاييزهسيب
 ٧/١٦ ١٠٥٠ ٩٠٠)پاييزه(پياز

 ٧/١٦ ١٠٥٠٠ ٩٠٠٠پنبه وش
 مصوبات هيات وزيران:ماخذ

)هزار تن(                                                                توليد محصوالت دامي                                                                                                                                         ۲۲جدول شماره

 
  )درصد(سهم  درصد تغيير  سال     

۱۳۸۷۱۳۸۸ ۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٠  
 ٦/٦ ٨/٦ ١/٣ ٦/٣ ٩٩٧ ٩٦٧ ٩٣٤ ٩٠٢ ٨٧٠گوشت قرمز

 ٤/٧٤ ٦/٧٥ ٢/٣ ٧/٥ ١١١٦٥ ١٠٨٢٢ ١٠٢٤٢ ٩٥٥٢ ٨٧٧٢ شير خام
 ۵/۱۲ ۵/۱۲ ۹/۴ ۰/۷ ١٨٧١ ١٧٨٣ ١٦٦٦ ١٦١٠ ١٥٦٥ گوشت مرغ

 ١/٦ ٩/٤ ٣/٣٠ -٧/٨ ٩١٣ ٧٠٠ ٧٦٧ ٧٥١ ٧٢٧ مرغتخم
 ٥/٠ ٤/٠ ٥١٧١٦/١٢٢/٤٠ ٤٥ ٤١٤٦عسل
 ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ١٣٦٥٤١٤٣٢٣١٥٠١٧٩/٤٨/٤ ١١٩٧٥١٢٨٦٢کلجمع

جهاد کشاورزي، معاونت امور داموزارت:ماخذ

عملكرد در واحد سطح محصوالت
)هكتار -كيلوگرم(                                 )١(زراعيعمده                                          ۲۰جدول شماره

 
 زراعيسال

 درصد تغيير
۹۰-۱۳۸۹۹۱-۱۳۹۰ 

 ۴/۴ ٢٠٢٠ ١٩٣٥ گندم

 ٣/١٣ ٢٠٣٧ ١٧٩٨ جو

 -۱/۱ ۴۷۸۴۴۷۳۲ شلتوك برنج

 ٣/١ ٧٢٩٢ ٧١٩٦ايدانهذرت

 ٩/١٨ ٢٧٥٠ ٢٣١٢ پنبه

 -١/١٤ ٦٣٤٢٢ ٧٣٨٠٦ نيشكر

 ٨/١١ ٤٨٠١٨ ٤٢٩٤٣ چغندر قند

 ١/٨ ١٨٣٠ ١٦٩٣هاي روغنيدانه

 ٩/١٥ ١٨٢٢ ١٥٧٣توتون و تنباكو

 ۲/۰ ٨٩٤ ٨٩٢حبوبات

 ٨/٥ ٣١٧٨٤ ٣٠٠٣٣زمينيسيب

 ۵/۱۱ ٣٩٢٩١ ٣٥٢٤١پياز

 وزارت جهاد كشاورزي: ماخذ

 .ارقام عملکرد از نسبت اعداد کامل توليد به سطح زير کشت محاسبه شده است-١



 

 

۶٠
 

اي ملي در فصل صنعت و معدنهاي سرمايهاعتبارات تملک دارايي۶٠
)ميليون ريال(                                                                                           و طرح تحقيقات اساسي بخش صنعت و معدن                                                                         ۲۳جدول شماره

  ۱۳۹۱  )درصد(سهم  درصد تغيير  سال  
  ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱  ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ درصد عملکرد مصوب  

 ۱/۱۱ ۶۴۱۴۳۴۰ ۸/۹۸ ۵/۹۹ -۶/۸۷ ۵۷۱۸۴۱۲۷۱۱۴۱۳۴/۱۴۷ ۲۳۱۰۹۹۰صنعت و معدنفصل

 ۲/۲۷ ۷۴۲۹۳۲ ۱/۲۸ ۵/۹ -۹/۶۲ -۵/۱۴ ۲۰۲۱۰۴ ۵۴۵۰۵۹ ۶۳۷۸۶۴ هاي صنعتي و معدنيبرنامه زيرساخت
 ۱/۱۱ ۱۹۶۳۱۷۸ ۲/۳۰ ۸/۴۳ -۴/۹۱ ۸/۲۴۲ ۲۱۷۲۱۱ ۲۵۱۶۱۴۶ ۷۳۴۰۲۱برنامه ايجاد و توسعه صنايع

 ۵/۵۶ ۳۲۸۸۱۶ ۸/۲۵ ۸/۲ ۹/۱۳ ۹/۷ ۱۸۵۸۸۹ ۱۶۳۲۳۷ ۱۵۱۳۱۸ شناسيبرنامه زمين
 ۰/۷۲ ۵۱۹۶۱ ۲/۵ ۰/۱ -۹/۳۴ -۴/۸۱ ۳۷۴۳۲ ۵۷۵۳۴ ۳۰۹۳۷۲ اندازي معادنبرنامه اکتشاف و راه

 ۳/۲ ۲۸۱۵۳۵۱ ۱/۹ ۶/۳۵ -۸/۹۶ ۲۰۴۶۱۱۸۶۵۵۰۰۳/۳۷۸ ۴۲۷۷۶۴ برنامه ارتقاي توليدات صنعتي
 ۳۸۸۸۱۸۳۲۷۷ ۲/۹۹- ۸/۶ ۵/۰ ۵۰۰۰۰۰ ۷/۰ ۴۹۴۹۹برنامه ارتقاي توليدات معدني

  ۰/۰ ۱۲۱۰۲ ۰/۰ -۰/۱۰۰ ۱۵۰۰۰۲/۳۰ ۱۱۵۲هاسازي ساختمانبرنامه مقاوم

 ۷/۲۵ ۳۵۰۳۷ ۲/۱ ۵/۰-۳/۳۹۸/۶۵ ۹۰۰۰ ۲۶۳۴۱ ۱۸۹۱۵ رح تحقيقات اساسي بخش صنعت و معدنط

 ۲/۱۱ ۶۴۴۹۳۷۷ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰-۶/۱۴۶۵/۸۷ ۵۷۴۴۷۵۳۷۲۰۴۱۳ ۲۳۲۹۹۰۵جمع کل

 کل، وزارت امور اقتصادي و دارايي داري خزانه :ماخذ  

 

 

 

)ميليارد ريال(                                                                                                هاي بانك صنعت و معدن  يپرداخت                                                                                                             ۲۴جدول شماره 

سال درصد تغيير  )درصد(سهم 

 ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩

۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۲/۸ ۸/۲ ۸/۲۷۷۳۴ ۵/۲۵۶۴۰ ۱/۲۴۹۴۶ )۱(تسهيالت

۴/۷۷ ۰/۸۲ ۱/۲ ۶/۵- ۸/۲۱۴۶۳ ۳/۲۱۰۲۹ ۱/۲۲۲۸۶ منابع داخلي

۷/۰ ۷/۰ ۵/۹ ۰/۴۱- ۳/۲۰۰ ۹/۱۸۲ )ريالي(وجوه اداره شده ۳/۳۱۰

۹/۲۱ ۰/۱۷ ۶/۳۹ ۲/۹۳ ۷/۶۰۷۰ ۴/۴۳۴۹ ۶/۲۲۵۱ حساب ذخيره ارزي

)٢(ساير ٢/٩٨ ۹/۷۸ ۰/۰ -۶/۱۹ -۰/۱۰۰ ۳/۰ ۰/۰

۰/۰ ۰/۰   ۰/۰ ۰/۰  گذاري مستقيم و مشاركت حقوقيسرمايه ۰/۰

 جمع كل ١/٢٤٩٤٦ ٥/٢٥٦٤٠ ٨/٢٧٧٣٤ ٨/٢ ٢/٨ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰

  بانك صنعت و معدن: ماخذ 
 .گذاري مستقيم و مشارکت حقوقي است از سرمايهشامل کليه عقود به غير  -١ 
 .باشد ديده بم مي متفرقه و بازسازي صنايع آسيب  شامل پرداخت به شرکت ليزينگ صنعت و معدن، -٢ 



 

 

۶١
 

                                                                                          )٢)(١(عملکرد صنايع پتروشيمي                                                                                                                      ۲۵جدول شماره 
سال  درصد تغيير 

 ١٣٩٠ ١٣٩١  ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧

۹/۳- ۴/۶ ۴۱۰۶۴ ۴۲۷۳۶ ۴۰۱۷۵ ۳۴۴۳۳ ۳۰۰۴۰  )هزار تن(توليد

 صادرات    

۳/۱۸- ۰/۸ ۱۵۷۵۷ ۱۹۲۸۲ ۱۷۸۶۱ ۱۴۰۳۹ ۱۲۲۵۴ )هزار تن(مقدار

۵/۲۰- ۳/۳۱ ۱۲۰۶۱ ۱۵۱۷۷ ۱۱۵۵۹ ۹۱۴۷ )ميليون دالر(ارزش ۷۸۴۳

فروش داخلي    

۵/۱۰ ۰/۱۴ ۱۳۲۷۳ ۱۲۰۱۰ ۱۰۵۳۲ ۷۸۶۵ )هزار تن(مقدار ۷۵۶۶

۷/۵۵ ۸/۶۵ ۱۷۴۷۷۷ ۱۱۲۲۶۴ ۶۷۶۹۲ ۴۶۷۶۶ ۴۰۰۵۶ )ميليارد ريال(ارزش

۲/۹- ۱/۳۷ ۲۵۰۶۱ ۲۷۵۹۰ ۲۰۱۲۱ ۱۷۰۱۷ ارزش کل صادرات صنعتي ۱۴۶۶۲

  ۱/۴۸ ۰/۵۵ ۴/۵۷ ۸/۵۳ )درصد(سهم ارزش صادرات پتروشيمي از کل صادرات صنعتي ۵/۵۳

 گزارش عملکرد شرکت ملي صنايع پتروشيمي :ماخذ
 .باشد هاي پتروشيمي واگذار شده و خصوصي مي هاي توليدي شرکت ملي صنايع پتروشيمي و مجتمع شامل عملکرد مجتمع -۱
 .همواره از مجموع مقدار صادرات و فروش داخلي بيشتر استرود، حجم توليدات پتروشيمي کار مي اي در اين صنايع بهچون بخشي از توليدات صنايع پتروشيمي به عنوان محصول واسطه-۲

 
 
 

)ميليارد ريال(                                                                                   دولت در بخش مسکنمليايهاي سرمايهتملک دارايي                                                                                   ۲۶جدول شماره
سال ۱۳۹۱ 

درصد تغيير )درصد(سهم مصوب درصد عملکرد ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ 

 فصل مسکن و عمران شهري، روستايي و عشايري ٨/٩٩٦٣ ٧/١١٧٧٦ ٠/٨٣٥٥ -۱/۲۹ ٠/١٠٠ ٤/١٩٨٦٦ ١/٤٢

١/٥٦ ٩/١٠ ١/٧٦٢ ٩/١١٩-  فاضالبوهاي پساببرنامه سامانه ١/١٤٥٧ ١/٢٠٨٠ ١/٩١٤

 برنامه آب شهري و روستايي ٦/٢٧٣ ٦/٣٦٤ ٠/٣٢ -٢/٩١ ٤/٠ ٣/٤٥١ ١/٧

٦/١٩ ٤/٧١ ١/١٢٠٦٣ ٥/٤٩-  برنامه حمل و نقل شهري و روستايي ١/٦٨٠٢ ٠/٧٤١٨ ٧/٥٩٦٥

٩/٥٠ ٣/٨ ٢/١٩٥٧ ٦/٣٥ برنامه خدمات شهري و روستايي ١/٣٣١ ٢/٤٦١ ١/٦٩٦

٧/٠ ٤/٥١٢ ٩/١١ ۶/۶۰-  برنامه ساماندهي عشاير ١/٧٧ ٠/١٥٥ ١/٦١

برنامه مسکن ٠/٢٣٣ ٩/٢١٠ ٧/٤٦ -٩/٧٧ ٦/٠ ١/١٧٩ ٠/٢٦

٥/٧ ٩/٣٨٦٢ ٢/١٦ ۲/۳۹-  برنامه ساماندهي کالبدي شهري و روستايي ٣/٧٤٤ ٥/١٠٢٨ ١/٦٢٥

٠/٠ ٠/١٩ ٠/٠ ۰/۱۰۰-  هاسازي ساختمانبرنامه مقاوم ٣/١٤ ٣/١٣ ٠/٠

۴/۲۸ ٢/٠ ١/٤٦ ۷/۶۱- ۱/۱۳ ٢/٣٤ ها و تجهيزاتبرنامه ساختمان ٦/٢٥

۹/۸ ٠/٠ ٢/١٣ ۳/۸۹- ۲/۱ ٩/١٠ برنامه مطالعه و تدوين ضوابط و مقررات ٦/٥

٠/٠ ٠/٢٥ ٣/٧ ۰/۸۸- ٨/١ ٣/١٥ فصل رفاه و تامين اجتماعيهاي مسکنبرنامه ٤/١٦

٠/٠ ٠/٢٥ ٣/٧ ۵/۷۹-  درآمدهاي کممحرومان و گروهامين مسکنبرنامه حمايت از ت ٦/١٠ ٩/٨ ٨/١

 ooo ooo  ooo برنامه کمک به تامين مسکن معلوالن و نيازمندان ٧/٥ ٤/٦

جمع کل ٢/٩٩٨٠ ٠/١١٧٩٢ ٨/٨٣٥٦ -١/٢٩ ٠/١٠٠ ٤/١٩٨٩١ ٠/٤٢

 کل، وزارت امور اقتصادي و دارايي داري خزانه :اخذم    



 

 

۶٢
 

)۱(تسهيالت اعطايي بانك مسكن                                                                                              ۲۷جدول شماره۶٢
سال  درصد تغيير 

 ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧ 
۱/۵- ۸/۱- ۱/۸۴۸ ۴/۸۹۳ ۵/۹۰۹ ۶/۴۷۷ )هزار فقره(تعداد تسهيالت ۱/۳۳۴

۶/۱۳ ۵/۱۵- ۳۱۲۳۷۴ ۲۷۴۹۲۱ ۳۲۵۵۳۵ ۱۰۷۸۸۶ )ميليارد ريال(مبلغ تسهيالت ۶۵۸۸۵

 بانك مسكن: ماخذ   
 .باشد مي هاي آتي با احتساب سود و درآمد سال -١   
 

 )١(هاي جديد مناطق شهريگذاري بخش خصوصي در ساختمان سرمايه          
 )ميليارد ريال(                                                                                                                )هاي جاريبه قيمت(                                                                                                           ۲۸جدول شماره

سال درصد تغيير )درصد(سهم

 ١٣٩٠ ١٣٩١  ١٣٩٠ ١٣٩١  ۱۳۹۱ 
۱۳۹۰

)۲)(بررسي جديد(
۱۳۹۰

)بررسي قديم(
١٣٨٨ ١٣٨٩ 

۵/۲۷ ۰/۲۱ ۹/۱۰۲ ۰/۳۳ ۱۶۸۸۷۱ ۸۳۲۳۶ ۷۹۸۸۸ ۶۰۰۸۵ تهران ۵۹۸۸۱

۶/۳۳ ۷/۳۳ ۶/۵۴ ۸/۳۰ ۲۰۶۱۶۲ ۱۳۳۳۶۳ ۱۱۱۵۴۷ ۸۵۲۵۹ هاي بزرگشهر ۸۳۰۵۷

۹/۳۸ ۳/۴۵ ۱/۳۳ ۲/۱۶ ۲۳۸۵۶۲ ۱۷۹۲۲۲ ۲۱۱۹۳۲ ۱۸۲۳۴۷ ساير مناطق شهري ۱۶۰۳۸۵

 مناطق شهريکل ۳۰۳۳۲۲ ۳۲۷۶۹۰ ۴۰۳۳۶۷ ۳۹۵۸۲۱ ۶۱۳۵۹۵ ۱/۲۳ ۰/۵۵ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰
 .بدون در نظر گرفتن ارزش زمين است -١    

 ) ١٣٨٣(هاي آماري، نتايج بررسي جديد با آمار محاسبه شده بر مبناي سال پايه قديم  دليل تجديد نظر در بلوک به . شود محاسبه مي) ١٣٩٠(براساس سال پايه جديد  ١٣٩١هاي جديد مناطق شهري از ابتداي سال  آمار عملکرد بخش خصوصي در ساختمان -٢    
 .از آمار بررسي جديد استفاده شده است) ١٣٩٠نسبت به  ١٣٩١(ها  ، در محاسبه درصد تغييرات دوره١٣٩١از سال . باشد قابل مقايسه نمي         

 

 مناطق شهريهايتوسط شهرداريهاي ساختماني صادر شده  روانهپ                                        ۲۹جدول شماره

الس رصد تغييرد )رصدد(همس

 ١٣٩١  ١٣٩٠ ١٣٩١  ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ ۱۳۸۷  
 )قرهف(عدادت     

۰/۱۶ ۴/۱۷ ۳/۷- ۰/۶۸ ۳۰۷۷۹ ۳۳۲۱۷ ۱۹۷۶۷ ۱۱۹۶۴ هرانت ۲۰۵۸۸
۴/۲۶ ۱/۲۲ ۸/۱۹ ۰/۶ ۵۰۵۹۶ ۴۲۲۲۹ ۳۹۸۳۹ ۳۰۹۵۰ هاي بزرگهرش ۴۰۴۲۷
۶/۵۷ ۵/۶۰ ۶/۴- ۵/۴- ۱۱۰۵۵۸ ۱۱۵۹۳۶ ۱۲۱۳۸۸ ۹۶۵۴۴ اير مناطق شهريس ۱۱۵۶۶۸

۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۳/۰ ۷/۵ ۱۹۱۹۳۳ ۱۹۱۳۸۲ ۱۸۰۹۹۴ ۱۳۹۴۵۸  مناطق شهريکل ۱۷۶۶۸۳

)متر مربعهزار(هازيربناي طبقات ساختمانکلسطحبرآورد    
۷/۳۵ ۱/۳۲ ۱/۲۱ ۱/۴۳ ۸/۴۶۹۹۴ ۰/۳۸۸۰۷ ۴/۲۷۱۲۵ ۶/۱۵۴۰۶ هرانت ۰/۲۰۵۱۵
۷/۲۹ ۶/۲۴ ۸/۳۱ ۰/۵ ۰/۳۹۱۱۲ ۰/۲۹۶۶۴ ۹/۲۸۲۵۲ ۱/۲۲۵۱۴ هاي بزرگهرش ۸/۲۵۷۷۰
۶/۳۴ ۳/۴۳ ۱/۱۳- ۱/۱۱- ۷/۴۵۴۳۷ ۱/۵۲۲۷۱ ۸/۵۸۷۹۹ ۰/۴۵۶۷۶ اير مناطق شهريس ۸/۵۳۰۲۴

۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۹/۸ ۷/۵ ۵/۱۳۱۵۴۴ ۱/۱۲۰۷۴۲ ۱/۱۱۴۱۷۸ ۷/۸۳۵۹۶  مناطق شهريکل ۶/۹۹۳۱۰

 )متر مربع(طبقات هر ساختمانمتوسط سطح زيربناي    

  ۷/۳۰ ۹/۱۴- ۱۵۲۷ ۱۱۶۸ ۱۳۷۲ ۱۲۸۸ هرانت ۹۹۶

  ۰/۱۰ ۹/۰- ۷۷۳ ۷۰۲ ۷۰۹ ۷۲۷ هاي بزرگهرش ۶۳۷

  ۸/۸- ۹/۶- ۴۱۱ ۴۵۱ ۴۸۴ ۴۷۳ اير مناطق شهريس ۴۵۸

  ۶/۸ ۰/۰ ۶۸۵ ۶۳۱ ۶۳۱ ۵۹۹  مناطق شهريکل ۵۶۲



 

 

۶٣
 

 هاي شروع شده توسط بخش خصوصي در مناطق شهرياختمانس                                   ۳۰جدول شماره

الس رصد تغييرد )رصدد(همس

 ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٩١ 
١٣٩٠

)١)(بررسي جديد(

١٣٩٠
)بررسي قديم(

١٣٨٩ ۱۳۸۸ 

)دستگاه(عدادت     
۰/۱۲ ۸/۹ ۷/۲۷ ۴/۱۵ ۲۷۱۰۷ ۲۱۲۲۶ ۱۹۶۲۵ ۱۷۰۰۴ ۱۱۶۹۹ هرانت
۹/۲۷ ۹/۲۸ ۶/۰ ۴/۹- ۶۲۹۶۳ ۶۲۵۹۴ ۴۴۴۵۴ ۴۹۰۵۶ ۵۴۷۹۵ هاي بزرگهرش
۱/۶۰ ۳/۶۱ ۱/۲ ۳/۸- ۱۳۵۷۲۷ ۱۳۲۸۷۲ ۱۳۳۱۹۶ ۱۴۵۲۹۸ ۱۵۴۲۵۴ اير مناطق شهريس
۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۲/۴ ۷/۶- ۲۲۵۷۹۷ ۲۱۶۶۹۱ ۱۹۷۲۷۵ ۲۱۱۳۵۸ ۲۲۰۷۴۸ مناطق شهريلك

)هزار متر مربع(هارآورد سطح كل زيربناي طبقات ساختمانب     
۲/۲۳ ۵/۱۷ ۵/۲۹ ۲/۲۶ ۲۷۱۹۴ ۲۱۰۰۷ ۱۹۷۱۱ ۱۵۶۱۹ هرانت ۱۲۶۴۶
۷/۳۵ ۳/۳۴ ۸/۱ ۰/۶ ۴۱۸۸۰ ۴۱۱۳۹ ۳۰۴۸۰ ۲۸۷۵۹ ۲۸۰۶۵ هاي بزرگهرش
۰/۴۱ ۲/۴۸ ۸/۱۶- ۴/۱۷- ۴۸۰۹۷ ۵۷۸۳۳ ۵۷۸۱۵ ۷۰۰۱۰ ۵۹۶۷۵ اير مناطق شهريس
۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۳/۲- ۶/۵- ۱۱۷۱۷۱ ۱۱۹۹۷۹ ۱۰۸۰۰۷ ۱۱۴۳۸۸ ۱۰۰۳۸۶ مناطق شهريکل

)تر مربعم(توسط سطح زيربناي طبقات هر ساختمانم     
   ۴/۱ ۳/۹ ۱۰۰۳ ۹۹۰ ۱۰۰۴ ۹۱۹ هرانت ۱۰۸۱

   ۲/۱ ۰/۱۷ ۶۶۵ ۶۵۷ ۶۸۶ ۵۸۶ هاي بزرگهرش ۵۱۲

   ۶/۱۸- ۹/۹- ۳۵۴ ۴۳۵ ۴۳۴ ۴۸۲ اير مناطق شهريس ۳۸۷

  ۳/۶- ۲/۱ ۵۱۹ ۵۵۴ ۵۴۷ ۵۴۱ مناطق شهريکل ۴۵۵

 ) ١٣٨٣(هاي آماري، نتايج بررسي جديد با آمار محاسبه شده بر مبناي سال پايه قـديم   به دليل تجديد نظر در بلوک. شود محاسبه مي) ١٣٩٠(براساس سال پايه جديد  ١٣٩١هاي جديد مناطق شهري از ابتداي سال  آمار عملکرد بخش خصوصي در ساختمان -١
.از آمار بررسي جديد استفاده شده است)١٣٩٠نسبت به  ١٣٩١(هادر محاسبه درصد تغييرات دوره،١٣٩١از سال.باشدقابل مقايسه نمي    

  
 شده توسط بخش خصوصي در مناطق شهريتكميلهاياختمانس                                        ۳۱جدول شماره

الس رصد تغييرد )رصدد(همس

 ١٣٩٠ ١٣٩١  ١٣٩٠ ١٣٩١  ۱۳۹۱ 
١٣٩٠

)١)(بررسي جديد(

١٣٩٠
)قديمبررسي(

١٣٨٩ ۱۳۸۸ 

 )فقره(عدادت         
١٩٠١٧ ٧/٥ ٢/٥٢ ٨/١٢ ٢/٩ ١٢٤٩٨ ١٤٢٥٢ ١٣٤٨٥ هرانت ١٨٠٥١
٥٦٨٧٤ -١/١٩ ٦/١١٩ ٥/٢٦ ٦/٢٧ ٢٥٩٠٣ ٤١٧٠٩ ٥١٥٤٦ هاي بزرگهرش ٦١٤٠٦
٠/١٢٠ ٧/٦٠ ٢/٦٣ ١٣٠٤٢٥ -٧/١٦ ٥٩٢٨٨ ١١٤٤٨١ ١٣٧٤٥١ ١٤٣٢٥٩ شهرياير مناطقس
٨/١٥ ٢/١١١ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠- ٢٠٦٣١٧ ٩٧٦٨٩ ١٧٠٤٤٢ ٢٠٢٤٨٢ ٢٢٢٧١٦ ل مناطق شهريك
)هزار متر مربع(هابرآورد سطح كل زيربناي طبقات ساختمان     
١٨٩٨٦ -٦/٣ ٤/٥٩ ٨/٢٢ ٩/١٧ ١١٩٠٩ ١٢٩٢٨ ١٣٤١٦ هرانت ١٤٥٧٣
٩/١١٧ ٠/٣٠ ٣/٣٢ ٣٤٢٢١ ٥/٥ ١٥٧٠٨ ٢٣٤٢٤ ٢٢١٩٥ هاي بزرگهرش ٢٥٩٧٠
٠/١١٤ ٢/٤٧ ٨/٤٩ ٥٢٨٢٤ ٨/١ ٢٤٦٨٧ ٤٥٦٤٣ ٤٤٨٣٨ اير مناطق شهريس ٥٢٥٣٥
۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ٧/١٠٢ ١٠٦٠٣٠ ٩/١ ٥٢٣٠٣ ٨١٩٩٥ ٨٠٤٤٩ ل مناطق شهريك ٩٣٠٧٨
)تر مربعم(توسط سطح زيربناي طبقات هر ساختمانم     
  ٩٩٨ -٨/٨ ٨/٤ ٩٥٣ ٩٠٧ ٩٩٥ هرانت ٨٠٧
  ٦٠٢ ٤/٣٠ -٨/٠ ٦٠٦ ٥٦٢ ٤٣١ هاي بزرگهرش ٤٢٣
  ٤٠٥ ٢/٢٢ -٧/٢ ٤١٦ ٣٩٩ ٣٢٦ اير مناطق شهريس ٣٦٧
  ٥١٤ ١/٢١ -٠/٤ ٥٣٥ ٤٨١ ٣٩٧ ل مناطق شهريك ٤١٨

)١٣٨٣(هاي آماري، نتايج بررسي جديد با آمار محاسبه شده بر مبناي سال پايه قديم  به دليل تجديد نظر در بلوک. شود محاسبه مي) ١٣٩٠(براساس سال پايه جديد  ١٣٩١هاي جديد مناطق شهري از ابتداي سال  آمار عملکرد بخش خصوصي در ساختمان -١
.از آمار بررسي جديد استفاده شده است)١٣٩٠نسبت به  ١٣٩١(هادر محاسبه درصد تغييرات دوره،١٣٩١سالاز.باشدقابل مقايسه نمي    



 

 

۶۴
 

هاي ساختمانياخصش ۶۴ ۳۲جدول شماره
  الس  رصد تغييرد   

 ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٩١  

 )١٣٩٠=١٠٠(اخص خدمات ساختمانيش ۸/۷۱ ۶/۷۸ ۴/۸۵ ۰/۱۰۰ ۹/۱۳۳ ۱/۱۷ ۹/۳۳

 كارروز بناي سفتاخص مزد يكش ۴/۷۴ ۷/۷۹ ۶/۸۶ ۰/۱۰۰ ۳/۱۳۰ ۵/۱۵ ۳/۳۰

 روز كارگر ساده ساختمانياخص مزد يكش ۴/۷۴ ۰/۷۷ ۳/۸۲ ۰/۱۰۰ ۰/۱۴۴ ۵/۲۱ ۰/۴۴

 اخص اجرت نقاشش ۵/۶۶ ۰/۷۴ ۲/۸۳ ۰/۱۰۰ ۶/۱۴۰ ۲/۲۰ ۶/۴۰

 کارآسفالتاخص اجرتش ۲/۷۰ ۷/۷۳ ۰/۸۱ ۰/۱۰۰ ۴/۱۴۱ ۵/۲۳ ۴/۴۱

 اخص اجرت مقنيش ۶/۷۳ ۰/۸۲ ۵/۸۶ ۰/۱۰۰ ۵/۱۳۰ ۶/۱۵ ۵/۳۰

 كاراخص اجرت سيمانش ۱/۷۲ ۹/۸۰ ۶/۸۶ ۰/۱۰۰ ۸/۱۲۹ ۵/۱۵ ۸/۲۹

 كاراخص اجرت كاشيش ۵/۷۷ ۷/۸۴ ۱/۹۰ ۰/۱۰۰ ۵/۱۲۵ ۰/۱۱ ۵/۲۵

 كاراخص اجرت گچش ۴/۷۳ ۶/۸۰ ۰/۸۷ ۰/۱۰۰ ۵/۱۳۲ ۹/۱۴ ۵/۳۲

کششاخص اجرت کارگر ماهر لوله ۹/۶۲ ۸/۷۳ ۳/۸۵ ۰/۱۰۰ ۸/۱۲۸ ۲/۱۷ ۸/۲۸

کارشاخص اجرت کارگر ماهر برق ۲/۷۳ ۵/۸۰ ۱/۸۶ ۰/۱۰۰ ۰/۱۳۵ ۱/۱۶ ۰/۳۵

 )١٣٨٣=١٠٠(ساختمانيمصالحتوليدکنندهاخص بهايش ۷/۲۰۴ ۶/۱۹۳ ۷/۲۱۰ ۵/۲۵۹ ۵/۳۹۹ ۲/۲۳ ۹/۵۳

 فلزي ۵/۲۱۸ ۳/۱۸۸ ۱/۲۱۰ ۳/۲۵۴ ۱/۴۲۸ ۰/۲۱ ۳/۶۸

غيرفلزي ۰/۱۸۱ ۶/۲۰۲ ۸/۲۱۱ ۳/۲۶۸ ۵/۳۵۰ ۷/۲۶ ۶/۳۰

 
 

 

)ميليارد ريال(                                                                  دولت در فصل حمل و نقل    مليايهاي سرمايهاعتبارات تملک دارايي                                                         ۳۳جدول  شماره

 ۱۳۹۱)درصد(سهمسال
 ۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۰۱۳۹۱درصد عملکرد     مصوب درصد تغيير 

 ۷/۳۲ ۳/۱۹۷۵۹ -۳/۴۱ ۰/۳۸ ۸/۳۱ ۵/۶۴۵۸ ۳/۱۰۹۹۳ آهنبرنامه حمل و نقل راه
 ۲/۴۹ ۹/۲۰۳۲۵ -۶/۵۴ ۸/۵۸ ۶/۶۳ ۲/۹۹۹۷ ۸/۲۲۰۳۱ ايبرنامه حمل و نقل جاده
 ۷/۴۵ ۶/۷۲۴ -۸/۷۱ ۹/۱ ۴/۳ ۹/۳۳۰ ۶/۱۱۷۳ برنامه حمل و نقل هوايي
 ۳/۳۷ ۲/۳۲۱ -۴/۴۰ ۷/۰ ۶/۰ ۷/۱۱۹ ۰/۲۰۱ برنامه حمل و نقل دريايي

 ۶/۳۹ ۳/۳۰ -۷/۶۲ ۱/۰ ۱/۰ ۰/۱۲ ۲/۳۲ هاي کاربرديبرنامه پژوهش
   ۷/۵۳- ۱/۶ ۱/۴۹ ۰/۳ ۵/۶اينقل جادهبرنامه راهبري توسعه حمل و

 ۲/۳۳ ۰/۲۲۰ -۴/۵۶ ۴/۰ ۵/۰ ۰/۷۳ ۳/۱۶۷برنامه ايمني حمل و نقل هوايي
   ۵/۷۶- ۶/۱۲ ۹/۱۵ ۰/۲ ۵/۸هاسازي ساختمانبرنامه مقاوم

 ۱/۴۱ ۰/۴۱۴۰۰ -۹/۵۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۳/۱۶۹۹۶ ۱/۳۴۶۱۴ جمع کل

 اقتصادي و داراييکل، وزارت امور  داري خزانه: اخذم  



 

 

۶۵
 

)فرنهزار (    ۳۴جدول شماره )۱(برحسب مناطق شهري و روستاييكل كشوروزيع جمعيتت

  الس )رصدد(همس

 ۱۳۹۱ ۱۳۹۰   ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷  

 ناطق شهريم ۵۰۳۴۰ ۵۱۴۱۶ ۵۲۵۱۹ ۵۳۶۴۷ ۵۴۶۱۲   ۴/۷۱ ۸/۷۱

)۲(ناطق روستاييم ۲۱۹۲۶ ۲۱۷۸۰ ۲۱۶۳۹ ۲۱۵۰۳ ۲۱۴۲۶   ۶/۲۸ ۲/۲۸

 ل كشورك        

 معيت فعالج ۲۲۸۹۲ ۲۳۸۴۱ ۲۳۸۷۵ ۲۳۳۸۸ ۲۴۱۰۶ ۱/۳۱ ۷/۳۱

 معيت كلج ۷۲۲۶۶ ۷۳۱۹۶ ۷۴۱۵۷ ۷۵۱۵۰ ۷۶۰۳۸   ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰

 مرکز آمار ايران: ماخذ
 .را مورد تجديد نظر قرار داده است ۱۳۷۵-۹۰هاي  ، برآوردهاي جمعيتي سال۱۳۹۰مرکز آمار با توجه به نتايج سرشماري سال  -۱
 .باشد شامل جمعيت غير ساکن نيز مي -۲

 

 

)ريالهزار (                                                                                         ۳۵جدول شماره هانهيزان حداقل مزد اسمي و واقعي مام

  الس 

 ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١  

 داقل مزد اسميح ۲۱۹۶ ۲۶۳۵ ۳۰۳۰ ۳۳۰۳ ۳۸۹۷

 )١٣٩٠=١٠٠(ها و خدمات مصرفيتوسط شاخص بهاي كاالم ۱/۶۶ ۲/۷۳ ۳/۸۲ ۰/۱۰۰ ۵/۱۳۰

 )١(داقل مزد واقعيح ۳۳۲۲ ۳۶۰۰ ۳۶۸۲ ۳۳۰۳ ۲۹۸۶

 ازمان تامين اجتماعيس: اخذم
 .ديل شده استتع ۱۳۹۰=۱۰۰براساس سال پايه  -۱

 
 

)نفر(                                                                                                                      )۱(در ايرانهاي كيفيت آموزشاخصش                                                  ۳۶جدول شماره 

 
  درصد تغيير

  ال تحصيليس

۹۲-۱۳۹۱ ۹۱-۱۳۹۰ ۹۰-۱۳۸۹ ۸۹-۱۳۸۸ ۸۸-۱۳۸۷  

 مدرسهآموز بهانشد ۱/۱۰۰ ۷/۱۰۲ ۸/۹۸ ۴/۱۱۳ ۴/۱۱۵ ۸/۱

 آموز به كالسانشد ۷/۲۲ ۷/۲۲ ۶/۲۲ ۴/۲۳ ۵/۲۲ -۰/۴

 آموز به معلمانشد ۷/۱۶ ۳/۱۷ ۶/۱۵ ۱/۱۵ ۰/۱۵ -۷/۰

               و پرورش آموزشزارت و: اخذم
 .اند آموزان بزرگسال در نظر گرفته نشده هاي کيفيت آموزش، دانش در محاسبه شاخص -۱



 

 

۶۶
 

)زار نفره(۶۶ ۳۷جدول شماره كشورآموزان مدارسانشد

ال تحصيليس رصد تغييرد )رصدد(همس
 

 ۹۲-۱۳۹۱ ۹۱-۱۳۹۰  ۹۲-۱۳۹۱ ۹۱-۱۳۹۰  ۹۲-۱۳۹۱ ۹۱-۱۳۹۰ ۹۰-۱۳۸۹ ۸۹-۱۳۸۸ ۸۸-۱۳۸۷

 ودكستان يا آمادگيك ۴۵۶ ۴۵۲ ۴۶۴ ۴۰۵ ۴۵۹ -۸/۱۲ ۴/۱۳ ۱/۳ ۵/۳

۱/۵۲ ۱/۴۳ ۲/۲۰ ۲/۱ ۶۸۵۱ ۵۷۰۲  بتداييا ۵۶۵۵ ۵۵۹۲ ۵۶۳۳

۱/۱۶ ۴/۲۴ ۶/۳۴- ۵/۰- ۲۱۱۳ ۳۲۲۸  اهنمايي تحصيلير ۳۴۷۸ ۳۲۹۲ ۳۲۴۵

 )شبانه و روزانه(بيرستاند ۲۷۸۲ ۲۵۵۶ ۲۳۶۴ ۲۲۷۳ ۲۵۱۰ -۹/۳ ۴/۱۰ ۲/۱۷ ۱/۱۹

 ايدارس فني و حرفهم ۳۱۴ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۶ ۳۲۶ ۳/۱ ۱/۳ ۴/۲ ۵/۲

کار و دانش ۴۱۴ ۳۹۳ ۳۶۲ ۳۶۸ ۴۴۲ ۷/۱ ۰/۲۰ ۸/۲ ۴/۳

 دانشگاهييشپ ۴۴۷ ۴۱۱ ۴۳۵ ۴۴۱ ۰ ۳/۱ -۰/۱۰۰ ۳/۳ ۰/۰

 ۳/۰  ۷/۲ oo ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۱۰ راكز تربيت معلم و دانشسراهام 

۴/۳ ۵/۳ ۸/۲- ۱/۷- ۴۵۲ ۴۶۶  )١(ايرس ۴۱۲ ۳۶۱ ۵۰۱

۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۶/۰- ۹/۰- ۱۳۱۵۳ ۱۳۲۳۴ جمع ۱۳۹۶۸ ۱۳۴۰۱ ۱۳۳۵۲

 وزارت آموزش و پرورش: ماخذ 
 .باشد دانشگاهي مي آموزان بزرگسال در دوره ابتدايي، عمومي، متوسطه و پيش شامل دانش -۱ 

 
 
 

)تعداد(      )١(ها و كادر آموزشيمدارس، كالس ۳۸جدول شماره

 ال تحصيليس رصد تغييرد )رصدد(همس

 ۹۲-۱۳۹۱ ۹۱-۱۳۹۰  ۹۲-۱۳۹۱ ۹۱-۱۳۹۰  ۹۲-۱۳۹۱ ۹۱-۱۳۹۰ ۹۰-۱۳۸۹ ۸۹-۱۳۸۸ ۸۸-۱۳۸۷  

 دارسم         

 ناطق شهريم ۶۵۳۱۵ ۶۱۷۸۳ ۶۴۴۱۸ ۵۲۸۹۴ ۵۱۸۷۲ -۹/۱۷ -۹/۱ ۰/۴۷ ۱/۴۷

 ناطق روستاييم ۷۰۱۳۸ ۶۵۱۹۸ ۶۵۶۸۲ ۵۹۶۷۴ ۵۸۱۶۳ -۱/۹ -۵/۲ ۰/۵۳ ۹/۵۲

 ل كشورك ۱۳۵۴۵۳ ۱۲۶۹۸۱ ۱۳۰۱۰۰ ۱۱۲۵۶۸ ۱۱۰۰۳۵ -۵/۱۳ -۳/۲ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰

 هاالسك         

 ناطق شهريم ۳۹۵۷۶۰ ۳۸۶۲۴۶ ۳۸۴۷۵۰ ۳۶۶۸۹۸ ۳۸۷۸۵۲ -۶/۴ ۷/۵ ۴/۶۷ ۸/۶۸

 ناطق روستاييم ۲۰۱۷۶۸ ۱۸۸۸۴۴ ۱۸۳۸۵۹ ۱۷۷۶۹۸ ۱۷۶۲۵۹ -۴/۳ -۸/۰ ۶/۳۲ ۲/۳۱

 ل كشورك ۵۹۷۵۲۸ ۵۷۵۰۹۰ ۵۶۸۶۰۹ ۵۴۴۵۹۶ ۵۶۴۱۱۱ -۲/۴ ۶/۳ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰

 )نفر(هاي آموزشگاهادر آموزشك         

 ناطق شهريم ۵۸۱۸۲۲ ۵۳۵۵۷۰ ۵۷۴۵۴۴ ۵۸۹۶۹۱ ۵۸۰۰۴۶ ۶/۲ -۶/۱ ۶/۶۹ ۳/۶۸

 ناطق روستاييم ۲۳۲۰۹۷ ۲۱۹۱۴۰ ۲۵۰۷۸۹ ۲۵۸۰۸۰ ۲۶۹۳۵۸ ۹/۲ ۴/۴ ۴/۳۰ ۷/۳۱

 ل كشورك ۸۱۳۹۱۹ ۷۵۴۷۱۰ ۸۲۵۳۳۳ ۸۴۷۷۷۱ ۸۴۹۴۰۴ ۷/۲ ۲/۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰

 وزارت آموزش و پرورش  : ماخذ  
 .باشد آموزان بزرگسال نمي شامل دانش -١  



 

 

۶٧
 

 ۳۹جدول شماره آموزان مقاطع مختلف تحصيلي در مناطق شهري و روستايي ركيب دانشت )درصد(  

 ۹۲-۱۳۹۱ ۹۱-۱۳۹۰
وستايير لك هريش وستايير لك  هريش

 بتداييا ۱/۶۸ ۹/۳۱ ۰/۱۰۰ ۸/۶۸ ۲/۳۱ ۰/۱۰۰

 اهنمايي تحصيلير ۰/۷۵ ۰/۲۵ ۰/۱۰۰ ۹/۷۵ ۱/۲۴ ۰/۱۰۰

 توسطه عموميم ۰/۸۶ ۰/۱۴ ۰/۱۰۰ ۷/۸۷ ۳/۱۲ ۰/۱۰۰

 معج ۴/۷۴ ۶/۲۵ ۰/۱۰۰ ۱/۷۵ ۹/۲۴ ۰/۱۰۰

 زارت آموزش و پرورشو: اخذم  
 
 

 

 

)نفرهزار (             ۴۰جدول شماره آموزان مقاطع مختلف تحصيلي برحسب جنسانشد

۱۳۹۱-۹۲  درصد تغيير  ۹۱-۱۳۹۰
خترد سرپ خترد سرپ  سرپ  خترد

 بتداييا ۲/۲۷۶۹ ۳/۲۹۳۲ ۱/۳۳۲۸ ۹/۳۵۲۲ ۲/۲۰ ۱/۲۰

 اهنمايي تحصيلير ۱/۱۵۳۵ ۳/۱۶۹۳ ۴/۱۰۰۲ ۵/۱۱۱۰ -۷/۳۴ -۴/۳۴

 توسطه عموميم ۶/۱۳۸۹ ۷/۱۵۶۷ ۷/۱۵۹۴ ۳/۱۶۸۳ ۸/۱۴ ۴/۷

 معج ۰/۵۶۹۴ ۲/۶۱۹۳ ۲/۵۹۲۵ ۷/۶۳۱۶ ۱/۴ ۰/۲

 زارت آموزش و پرورشو: اخذم  
 

 

 

 

)فرنهزار (   ۴۱جدول شماره در مقاطع مختلف تحصيليغيردولتيآموزان مدارس انشد

درصد تغيير  )رصدد(آموزان هم در كل دانشس    ال تحصيليس 

 ۹۲-۱۳۹۱ ۹۱-۱۳۹۰ ۹۲-۱۳۹۱ ۹۱-۱۳۹۰ ۹۲-۱۳۹۱ ۹۱-۱۳۹۰  

 بتداييا ۴/۴۳۱ ۴/۵۴۰ ۷/۳ ۳/۲۵ ۶/۷ ۹/۷

۱/۷ ۵/۷ ۴/۳۷- ۱/۳ ۰/۱۵۱  اهنمايي تحصيلير ۲/۲۴۱

 )١(توسطه عموميم ۹/۲۴۶ ۵/۳۱۳ ۰/۲ ۹/۲۶ ۳/۸ ۶/۹

 معج ۶/۹۱۹ ۹/۱۰۰۴ ۱/۳ ۳/۹ ۴/۷ ۶/۷

 آموزش و پرورشزارت و: اخذم 

 .باشد کار و دانش مياي و  آموزان متوسطه نظري، فني و حرفه شامل دانش -١ 



 

 

۶٨
 

)نفر( ۶٨      ۴۲جدول شماره کشورها و موسسات آموزش عاليانشجويان دانشگاهد

ال تحصيليس رصد تغييرد )رصدد(همس

 ۹۲-۱۳۹۱ ۹۱-۱۳۹۰  ۹۲-۱۳۹۱ ۹۱-۱۳۹۰  ۹۲-۱۳۹۱ ۹۱-۱۳۹۰ ۹۰-۱۳۸۹ ۸۹-۱۳۸۸ ۸۸-۱۳۸۷

 علوم تربيتي ۱۶۷۸۲۰ ۱۷۶۶۹۷ ۱۸۵۰۷۸ ۲۰۳۳۳۷ ۱۷۵۰۸۴ ۹/۹ -۹/۱۳ ۶/۴ ۰/۴

 علوم انساني و هنر ۳۴۸۴۶۷ ۳۷۱۸۵۹ ۳۵۰۳۴۷ ۳۶۴۰۲۴ ۳۴۵۷۹۷ ۹/۳ -۰/۵ ۳/۸ ۹/۷

 علوم اجتماعي، بازرگاني و حقوق ۱۰۳۶۹۲۸ ۱۱۷۲۴۲۶ ۱۳۱۹۰۴۴ ۱۳۹۰۶۵۴ ۱۳۶۵۲۲۸ ۴/۵ -۸/۱ ۶/۳۱ ۳/۳۱

 علوم، رياضيات و محاسبات ۳۳۸۱۱۴ ۳۰۸۲۴۹ ۳۱۵۴۴۲ ۳۲۰۶۸۶ ۳۰۶۵۴۴ ۷/۱ -۴/۴ ۳/۷ ۰/۷

 مهندسي، توليد و ساخت ۱۰۷۸۸۲۲ ۱۳۲۲۰۲۸ ۱۴۶۵۲۱۲ ۱۵۹۹۳۲۶ ۱۶۴۰۳۲۷ ۲/۹ ۶/۲ ۳/۳۶ ۶/۳۷

 کشاورزي و دامپزشکي ۱۴۶۸۹۶ ۱۷۳۰۳۸ ۱۸۲۷۴۲ ۱۹۱۹۵۳ ۱۷۳۸۳۴ ۰/۵ -۴/۹ ۴/۴ ۰/۴

 )بهزيستي(بهداشت و رفاه ۱۵۶۲۰۸ ۱۶۲۲۳۶ ۱۷۳۴۶۶ ۱۸۹۱۱۲ ۲۱۷۵۳۰ ۰/۹ ۰/۱۵ ۳/۴ ۰/۵

۳/۳ ۳/۳ ۴/۱- ۲/۱۶ ۱۴۳۵۵۷ ۱۴۵۵۲۲ ۱۲۵۲۶۲  خدمات ۷۶۴۸۶ ۱۰۴۳۲۶

  معج ۳۳۴۹۷۴۱ ۳۷۹۰۸۵۹ ۴۱۱۶۵۹۳ ۴۴۰۴۶۱۴ ۴۳۶۷۹۰۱ ۰/۷ -۸/۰ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰

 آوري زارت علوم، تحقيقات و فنو: اخذم 

 

 

 

)فرن(                                                                                                             انشجويان دانشگاه آزاد اسالمي    د                                                                                                          ۴۳جدول شماره

  ال تحصيليس رصد تغييرد )رصدد(همس

 ۹۲-۱۳۹۱ ۹۱-۱۳۹۰  ۹۲-۱۳۹۱ ۹۱-۱۳۹۰  ۹۲-۱۳۹۱ ۹۱-۱۳۹۰ ۹۰-۱۳۸۹ ۸۹-۱۳۸۸ ۸۸-۱۳۸۷  

۰/۴ ۶/۳ ۶/۶ ۶/۱۴  ۶۳۰۳۵ ۵۹۱۵۸ ۵۱۶۳۳  زشكيپ ۴۵۰۰۲ ۴۵۳۹۵

۸/۳۶ ۶/۳۶ ۵/۲- ۵/۴ ۵۸۲۲۳۶ ۵۹۶۸۶۷ ۵۷۱۱۵۶  لوم انسانيع ۵۵۲۰۵۱ ۵۷۶۰۸۱

۹/۵ ۰/۶ ۴/۴- ۵/۰- ۹۳۸۹۱ ۹۸۱۹۰ ۹۸۷۰۳  لوم پايهع ۱۰۱۶۰۷ ۹۸۶۳۸

۶/۴۴ ۲/۴۵ ۴/۴- ۳/۸ ۷۰۵۷۳۴ ۷۳۷۸۷۱ ۶۸۱۰۳۷  ني و مهندسيف ۵۶۴۳۴۹ ۶۱۰۱۵۸

۱/۴ ۵/۴ ۸/۱۲- ۲/۵- ۶۴۶۰۲ ۷۴۰۸۲ ۷۸۱۴۴  شاورزي و دامپزشكيك ۸۰۸۸۶ ۸۰۸۳۷

۶/۴ ۰/۴ ۴/۱۲ ۸/۱۶ ۷۲۸۸۳ ۶۴۸۵۴ ۵۵۵۱۷  نره ۴۷۹۷۹ ۴۸۹۱۹

۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۰/۳- ۲/۶ ۱۵۸۲۳۸۱  مع ج ۱۳۹۱۸۷۴ ۱۴۶۰۰۲۸ ۱۵۳۶۱۹۰ ۱۶۳۱۰۲۲

 زاد اسالميآانشگاه د: اخذم 



 

 

۶٩
 

ضع مالي دولتو

)يليارد ريالم(                                                                              )هاي اختصاصي استثناي درآمدها و پرداخت  هب(                                                                                      ۴۴جدول شماره 

   السعملکرد رصد تغييرد )رصدد(همس

 ۱۳۹۱ ۱۳۹۰  ۱۳۹۱ ۱۳۹۰  ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷  

 ها رآمدد ۴/۳۷۹۳۳۸ ۱/۴۶۶۵۴۶ ۰/۳۸۴۲۸۸ ۴/۵۴۴۴۷۰ ۲/۵۶۸۲۰۳  ۷/۴۱ ۴/۴ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰

۵/۶۹ ۰/۶۶ ۹/۹ ۳/۲۶  ۷/۳۹۵۱۶۶  مالياتيهايرآمدد ۴/۲۳۹۷۴۱ ۵/۳۰۰۰۳۵ ۹/۲۸۴۵۲۷ ۵/۳۵۹۴۵۱

۵/۳۰ ۰/۳۴ ۵/۶- ۵/۸۵  ۵/۱۷۳۰۳۶  هااير درآمدس ۰/۱۳۹۵۹۷ ۶/۱۶۶۵۱۰ ۱/۹۹۷۶۰ ۹/۱۸۵۰۱۸

 )جاري(اي هاي هزينه پرداخت ۴/۵۸۲۷۲۳ ۹/۵۹۳۷۸۳ ۵/۶۵۹۳۴۱ ۹/۸۷۷۷۰۱ ۲/۸۸۹۹۹۳  ۱/۳۳ ۴/۱ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰

- - ۴/۳- ۲/۲۱  ۰/۳۲۱۷۹۰- ۵/۳۳۳۲۳۱- ۵/۲۷۵۰۵۳- ۸/۱۲۷۲۳۷- ۱/۲۰۳۳۸۵-  عملياتي تراز

 اي هاي سرمايه واگذاري دارايي ۷/۲۱۶۶۳۶ ۳/۱۵۸۶۱۳ ۲/۴۳۵۷۸۰ ۷/۵۶۹۹۰۸ ۴/۴۲۸۵۲۱  ۸/۳۰ -۸/۲۴ ۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰

۳/۹۹ ۷/۹۹ ۱/۲۵- ۸/۳۰  ۵/۴۲۵۵۲۶  هاي نفتيفروش نفت و فرآورده ۳/۲۱۵۶۵۰ ۵/۱۵۷۸۱۷ ۵/۴۳۴۴۸۵ ۱/۵۶۸۲۷۷

۹/۸۰ ۷/۸۷ ۷/۳۰- ۱/۱۵  ۶/۳۴۶۵۵۶  فت خامنفروش    ۶/۱۴۶۸۶۵ ۵/۱۵۳۱۸۷ ۵/۴۳۴۴۸۵ ۲/۴۹۹۹۴۲

۸/۲ ۶/۲ ۳/۱۸-   ۳/۱۱۹۸۳ ۹/۱۴۶۷۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ 

درصد درآمد صادرات نفت و گاز به۲اختصاص   

 خيز و محروم  هاي نفت استان       

۰/۰ ۰/۰    ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۷/۳۸۷۸۴ 

۷بند)هـ(موضوع جزء(هاي انرژيسازي حاملشفاف   

 )۱۳۸۷ماده واحده قانون بودجه سال        

۰/۰ ۰/۰    ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ )خرجي-جمعي(واردات بنزين    ۰/۳۰۰۰۰ ۰/۰

۶/۱۵ ۴/۹ ۸/۲۴   ۶/۶۶۹۸۶ ۰/۵۳۶۶۴ ۰/۰ ۰/۴۶۳۰ ۰/۰ هاي نفتي و ميعانات گازيمنابع حاصل از صادرات فرآورده    

۷/۰ ۳/۰ ۶/۸۳ ۰/۲۶  ۹/۲۹۹۴ ۵/۱۶۳۱ ۷/۱۲۹۴ ۸/۷۹۵ ۵/۹۸۶  فروش اموال منقول و غيرمنقول

 )هاي عمراني پرداخت(اي هاي سرمايه تملك دارايي ۷/۲۲۳۰۱۸ ۱/۱۹۸۱۷۳ ۰/۲۱۲۸۴۵ ۰/۲۸۹۰۰۱ ۴/۱۵۲۲۷۷  ۸/۳۵ -۳/۴۷ - -

 اي هاي سرمايه خالص واگذاري دارايي -۰/۶۳۸۲ -۸/۳۹۵۵۹ ۲/۲۲۲۹۳۵ ۶/۲۸۰۹۰۷ ۰/۲۷۶۲۴۴  ۰/۲۶ -۷/۱ - -

- - ۰/۱۳- ۴/۰  ۰/۴۵۵۴۶- ۸/۵۲۳۲۳- ۳/۵۲۱۱۸- ۶/۱۶۶۷۹۷-  )۱(اي تراز عملياتي و سرمايه -۰/۲۰۹۷۶۷

 هاي مالي واگذاري دارايي ۴/۲۴۶۲۲۷ ۸/۲۲۰۱۱۳ ۷/۷۶۰۰۵ ۴/۶۰۹۰۶ ۱/۶۷۶۹۶  -۹/۱۹ ۱/۱۱ - -

 هاي مالي تملك دارايي ۴/۳۶۴۶۰ ۲/۵۳۳۱۶ ۴/۲۳۸۸۷ ۶/۸۵۸۲ ۱/۲۲۱۵۰  -۱/۶۴ ۱/۱۵۸ - -

 هاي مالي خالص واگذاري دارايي ۰/۲۰۹۷۶۷ ۶/۱۶۶۷۹۷ ۳/۵۲۱۱۸ ۸/۵۲۳۲۳ ۰/۴۵۵۴۶  ۴/۰ -۰/۱۳ - -

 کل وزارت امور اقتصادي و دارايي داري قوانين بودجه کل کشور و خزانه: ماخذ 
 .آيد دست مي اي به هاي سرمايه اگذاري دارايياي دولت از مجموع تراز عملياتي و خالص و تراز عملياتي و سرمايه -۱    



 

 

٧٠
 

دولتهاي مالياتيرآمدد٧٠
)يليارد ريالم(                                                                                                            )هاي اختصاصياستثناي درآمدهب(                                                                                                  ۴۵جدول شماره

 السعملکرد رصد تغييرد )رصدد(همس

 ۱۳۹۱ ۱۳۹۰  ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷

۹/۴۲ ۹/۴۳ ۵/۷ ۵/۳۵ ۷/۱۶۹۷۰۵  اليات اشخاص حقوقيم ۲/۱۲۷۷۹۴ ۹/۱۶۷۲۹۹ ۲/۱۱۶۵۰۰ ۶/۱۵۷۸۹۲

۸/۱۶ ۶/۱۹  ۷/۵- ۴/۵۳ ۰/۶۶۳۸۷ )۱(دولتيشخاص حقوقيا ۸/۹۴۶۵۶ ۱/۱۱۶۵۱۸ ۱/۴۵۸۶۲ ۸/۷۰۳۶۵

۰/۰ ۰/۰    ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۶/۳۶۷۳۱ ۴/۳۶۷۰۰ ماليات عملکرد نفت   

۱/۲۶ ۴/۲۴  ۰/۱۸ ۹/۲۳ ۶/۱۰۳۳۱۸  شخاص حقوقي غيردولتيا ۴/۳۳۱۳۷ ۸/۵۰۷۸۱ ۱/۷۰۶۳۸ ۸/۸۷۵۲۶

۹/۱۵ ۸/۱۳ ۳/۲۶ ۷/۲۰ ۱/۶۲۶۷۸  اليات بر درآمدم ۷/۳۱۵۸۷ ۰/۳۳۹۲۸ ۷/۴۱۱۱۵ ۳/۴۹۶۱۲

۰/۱۰ ۷/۸  ۹/۲۶ ۶/۲۱ ۶/۳۹۴۹۷  قوقح ۰/۱۹۵۷۰ ۴/۲۰۹۰۸ ۴/۲۵۵۸۲ ۸/۳۱۱۱۲

۸/۴ ۵/۴  ۹/۱۷ ۹/۱۷ ۷/۱۹۱۴۹  شاغلم ۱/۱۰۸۸۱ ۷/۱۱۶۲۲ ۰/۱۳۷۸۰ ۵/۱۶۲۴۴

۸/۰ ۶/۰  ۹/۴۰ ۳/۲۸ ۲/۳۰۵۱  ستغالتم ۲/۱۰۶۵ ۱/۱۳۳۰ ۰/۱۶۸۷ ۸/۲۱۶۴

۲/۰    ۱/۳۶ ۷/۹۷۹ ماليات متفرقه درآمد ۴/۷۱ ۸/۶۶ ۳/۶۶ ۳/۹۰

۰/۴ ۶/۳ ۱/۲۳ ۰/۱۶ ۰/۱۵۸۹۴  اليات بر ثروتم ۶/۷۷۷۰ ۹/۷۸۰۱ ۶/۱۱۱۳۲ ۷/۱۲۹۱۲

۶/۰ ۴/۰  ۲/۴۴ ۷/۲۷ ۳/۲۳۱۸ ماليات بر ارث ۶/۸۸۳ ۴/۱۰۲۰ ۳/۱۲۵۹ ۲/۱۶۰۸

۹/۰ ۷/۰  ۲/۵۲ ۲/۳۵ ۳/۳۶۱۹  قل و انتقاالت سرقفلين ۸/۱۴۰۵ ۴/۱۲۶۶ ۹/۱۷۵۸ ۰/۲۳۷۸

۴/۱ ۴/۱  ۰/۵ ۷/۰- ۵/۵۴۴۲  ق تمبر و اوراق بهادارح ۴/۳۴۷۸ ۵/۳۶۵۷ ۲/۵۲۲۱ ۰/۵۱۸۴

۱/۱ ۰/۱  ۶/۲۰ ۴/۲۹ ۹/۴۵۱۳  ايرس ۸/۲۰۰۲ ۶/۱۸۵۷ ۲/۲۸۹۳ ۵/۳۷۴۲

۸/۶۲ ۳/۶۱ ۶/۱۲ ۶/۳۰ ۹/۲۴۸۲۷۷ ۶/۲۲۰۴۱۷ ۴/۱۶۸۷۴۸  هاي مستقيممع مالياتج ۵/۱۶۷۱۵۲ ۷/۲۰۹۰۲۹

۳/۱۹ ۰/۲۲  ۲/۳- ۳/۱ ۹/۷۶۴۰۲ ۸/۷۸۹۲۹ ۳/۷۷۸۸۶  بر وارداتالياتم ۱/۵۶۶۸۹ ۴/۶۲۵۵۴

۲/۱۹ ۷/۲۱  ۴/۲- ۶/۰ ۸/۷۶۰۴۸ حقوق ورودي ۵/۵۶۴۷۳ ۰/۶۱۷۲۸ ۶/۷۷۴۳۳ ۵/۷۷۸۸۵

۱/۰ ۳/۰  ۱/۶۶- ۷/۱۳۰  ۲/۳۵۴  )٢(ايرس ۶/۲۱۵ ۴/۸۲۶ ۷/۴۵۲ ۲/۱۰۴۴

۸/۱۷ ۷/۱۶  ۳/۱۷ ۶/۵۸ ۹/۷۰۴۸۵ ۱/۶۰۱۰۴ ۲/۳۷۸۹۳  كاالها و خدماتاليات برم ۸/۱۵۸۹۹ ۳/۲۸۴۵۱

۹/۱ ۳/۵  ۴/۶۱- ۶/۱۴۶ ۱/۷۳۹۳  هاي نفتيفرآورده ۱/۲۵۷۷ ۹/۵۴۲۴ ۱/۷۷۶۴ ۵/۱۹۱۴۹

۷/۱۳ ۱/۹  ۵/۶۵ ۵/۵۶ ۸/۵۴۱۲۸ ۹/۳۲۷۰۱ ۴/۲۰۸۹۷ ۴/۱۶۱۵۴ ۸/۲۴۴۸ ماليات بر ارزش افزوده

۵/۰ ۳/۰  ۱/۷۶ ۹/۳۴ ۸/۱۷۸۰ فروش سيگار ۹/۳۹۸ ۷/۷۷۱ ۶/۷۴۹ ۲/۱۰۱۱

۶/۰ ۵/۰  ۳/۳۱ ۳/۱۲ ۸/۲۴۱۱ نقل و انتقاالت اتومبيل ۹/۱۲۰۱ ۸/۱۴۸۹ ۷/۱۶۳۴ ۵/۱۸۳۶

۸/۰ ۰/۱  ۶/۱۱- ۹/۶ ۹/۳۲۳۰ ۰/۳۶۵۵ ۷/۳۴۱۸ ۶/۲۴۳۱ ۱/۲۰۱۷ گذاري خودروماليات شماره

۳/۰ ۴/۰  ۶/۲۱- ۹/۱۳ ۳/۱۲۴۱  عوارض خروج مسافر از مرزهاي کشور ۲/۷۳۵ ۵/۷۴۴ ۴/۱۳۸۹ ۴/۱۵۸۲

۰/۰   ۰/۱۰۰- ۵/۲۹ ۰/۰  غيرالكليهايفروش نوشابه ۷/۱۵۱ ۸/۵ ۷/۱۴ ۰/۱۹

۱/۰   ۵/۱۰۱ ۷/۹۲- ۲/۲۹۹ ۵/۱۴۸ ۷/۲۰۲۴ ۷/۱۴۲۸ ۹/۶۳۶۸ )٣(ساير

۲/۳۷ ۷/۳۸  ۶/۵ ۱/۲۰ ۸/۱۴۶۸۸۸ ۸/۱۳۹۰۳۳ ۵/۱۱۵۷۷۹  مستقيمهاي غيرجمع ماليات ۹/۷۲۵۸۸ ۸/۹۱۰۰۵

۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰  ۹/۹ ۳/۲۶ ۷/۳۹۵۱۶۶ ۵/۳۵۹۴۵۱ ۹/۲۸۴۵۲۷  جمع كل ۴/۲۳۹۷۴۱ ۵/۳۰۰۰۳۵

 کل وزارت امور اقتصادي و دارايي داري بودجه سنواتي و خزانهوانين ق: اخذم 
 .باشد ، شامل ماليات عملکرد نفت مي۱۳۸۶-۸۸هاي  در سال -۱    
 .باشد نيز مي) خرجي -جمعي(هاي اجرايي  شامل حقوق ورودي دستگاه -۲    
 .باشد ماليات واگذاري تلفن همراه مي هاي خودکار و درصد ماليات ساير کاالها، ماليات حق اشتراک تلفن ۲شامل  -۳    



 

 

٧١
 

هاي دولتساير درآمد  
)ميليارد ريال(                                                                                                )هاي اختصاصياستثناي درآمدهب(                                                                                                        ۴۶جدول شماره

 السعملکرد رصد تغييرد )رصدد(همس

 ۱۳۹۱ ۱۳۹۰  ۱۳۹۱ ۱۳۹۰  ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ 

۵/۵۶ ۱/۳۹ ۹/۳۴ ۳/۴ ۷/۹۷۶۸۶ ۵/۷۲۳۹۲ ۹/۶۹۳۹۱ ۲/۱۳۴۷۲۲  هاي حاصل از مالكيت دولتدرآمد ۱/۱۱۵۸۴۶

۲/۳۸ ۳/۲۵ ۰/۴۱ ۶/۹- ۹/۶۶۱۰۹  )۱(هاي دولتيسود سهام شركت ۶/۱۰۹۷۵۵ ۵/۱۲۳۸۵۰ ۹/۵۱۸۶۶ ۶/۴۶۸۸۰

۰/۰ ۰/۰   ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۳/۵۸۷۷۶ سهم دولت از ارزش نفت خام توليدي)الحسابعلي(سود    ۶/۵۸۷۲۰

۰/۰ ۰/۰  ۰/۱۰۰- ۰/۰ ۰/۰ ۰/۱۹۳۰۰ ۰/۲۴۱۹۴ مازاد سود سهام شرکت نفت در سال قبل    ۰/۰

۰/۰ ۰/۰  ۰/۱۰۰- ۲/۰ ۰/۰ ۳/۰ دولت در خارج از کشورهايبهره وام ۷/۰ ۰/۱

۲/۰ ۲/۰ ۰/۶  ۶/۳۴۸ ۰/۳۲۹ ۴/۴۵ ۷/۴۳ هاي حاصل از اجارهدرآمد ۵/۵۱

۰/۱۸ ۶/۱۳ ۰/۲۴ ۱/۴۴ ۰/۳۱۲۲۸ ۹/۲۵۱۸۲ ۳/۱۷۴۷۹ ۰/۱۰۸۲۷ )۲(هاي حاصل از مالكيت دولتساير درآمد ۲/۶۰۳۸

۷/۱۵ ۷/۱۱ ۴/۲۵ ۶/۲۰ ۶/۲۷۱۲۵ ۵/۲۱۶۲۷ ۸/۱۷۹۳۱ ۶/۱۲۹۸۸ حاصل از خدمات و فروش كاالهايدرآمد ۰/۱۱۳۴۷

۵/۱۵ ۶/۱۱ ۵/۲۵ ۱/۲۱ ۱/۲۶۸۹۳ ۲/۲۱۴۳۴ ۵/۱۷۶۹۶ ۷/۱۲۸۰۹ درآمد حاصل از خدمات ۹/۱۰۸۴۹

۸/۷ ۳/۵ ۵/۳۸ ۳/۹ ۱/۱۳۵۷۶ ۵/۹۸۰۲ ۹/۸۹۶۸ ۹/۶۱۰۹ خدمات قضايي و ثبتي ۵/۴۷۸۴

۰/۱ ۶/۰ ۴/۴۶ ۴/۳۷ ۳/۱۶۶۷ ۵/۱۱۳۸ ۷/۸۲۸ ۱/۳۵۶ خدمات انتظامي ۴/۳۵۰

۵/۰ ۴/۰ ۲/۲۹ ۲/۳۴ ۱/۹۴۶ ۲/۷۳۲ ۵/۵۴۵ ۰/۵۰۶ خدمات آموزشي و فرهنگي ۶/۴۷۷

۸/۱ ۹/۰ ۹/۸۲ ۱/۳۵ ۲/۳۰۸۴ ۱/۱۶۸۶ ۰/۱۲۴۸ ۴/۱۰۴۲ خدمات کشاورزي، صنعتي و معدني ۰/۹۶۰

۴/۴ ۴/۴ ۶/۵- ۳/۳۲ ۵/۷۶۱۹ ۸/۸۰۷۴ ۴/۶۱۰۵ ۲/۴۷۹۵ ساير ۵/۴۲۷۷

۱/۰ ۱/۰ ۳/۲۰ ۸/۱۷- ۵/۲۳۲ ۳/۱۹۳ ۳/۲۳۵ ۹/۱۷۸ هاي حاصل از فروش كاالهادرآمد ۱/۴۹۷

۸/۶ ۴/۴ ۶/۴۵ ۹/۶۲ ۰/۱۱۷۶۴ ۲/۸۰۸۲ ۰/۴۹۶۱ ۷/۴۶۹۷ هاي حاصل از جرايم و خساراتدرآمد ۷/۴۰۸۴

۹/۴ ۳/۲ ۰/۹۸ ۸/۱۲ ۲/۸۴۱۱ ۰/۴۲۴۸ ۹/۳۷۶۵ ۸/۳۶۱۰ جرايم رانندگي ۴/۲۹۴۷

۳/۰ ۱/۰ ۱/۱۱۱ ۴/۱۶- ۹/۵۷۶ ۳/۲۷۳ ۹/۳۲۶ ۵/۳۳۷ مبارزه با مواد مخدردرآمدهاي حاصل از ۵/۳۷۶

  ۲/۵۷ ۵/۱۳ ۱/۵۸ ۰/۳۷ ۶/۳۲ ۰/۲۴ هاي موضوع قانون کار، ورود و اقامت غيرمجازجرايم و مجازات ۰/۲۴

۶/۱ ۹/۱ ۹/۲۲- ۸/۳۲۱ ۸/۲۷۱۷ ۰/۳۵۲۴ ۶/۸۳۵ ۴/۷۲۵ ساير ۹/۷۳۶

۱/۲۱ ۸/۴۴ ۰/۵۶-  ۲/۳۶۴۶۰ ۷/۸۲۹۱۶ ۵/۷۴۷۵ ۱/۱۴۱۰۲ هاي متفرقهدرآمد ۲/۸۳۱۹

۱/۰ ۱/۰ ۵/۱۲ ۲/۱۸۳ ۰/۲۱۱ درآمد حاصل از حق اشتراک اراضي ۶/۲۵ ۴/۹۳ ۲/۶۶ ۵/۱۸۷

۱/۰ ۱/۰ ۶/۴ ۱/۲۸ ۲/۱۰۶ آهنها و راهدرآمد حاصل از اجراي قانون ايمني راه ۷/۶۸ ۱/۸۴ ۲/۷۹ ۵/۱۰۱

۲/۰ ۸/۱۰ ۱/۹۸-  ۹/۳۷۱ ۷/۱۹۹۳۴ ۰/۰ خام و ميعانات گازيالتفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفتمابه ۰/۰ ۰/۰

۷/۲۰ ۹/۳۳ ۹/۴۲-  ۷/۳۵۷۷۱ )۲(ساير ۹/۸۲۲۴ ۶/۱۳۹۲۴ ۰/۷۳۳۰ ۰/۶۲۶۹۳

۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۵/۶- ۵/۸۵ ۵/۱۷۳۰۳۶ ۹/۱۸۵۰۱۸ ۱/۹۹۷۶۰ ۶/۱۶۶۵۱۰ جمع کل ۰/۱۳۹۵۹۷

 کل وزارت امور اقتصادي و دارايي داري قوانين بودجه سنواتي و خزانه: اخذم    
 .باشد نيز مي» مازاد سود سهام شرکت نفت در سال قبل«، شامل ۱۳۸۹و  ۱۳۸۸هاي  و در سال» الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليدي سود علي«، شامل ۱۳۸۵-۸۸هاي  در سال -۱    
 .منتقل شده است» درآمدهاي حاصل از مالکيت دولتساير «به » درآمدهاي متفرقه«از بخش » درآمد حاصل از افزايش قيمت سيگار«، رديف ۱۳۸۸طبق قانون بودجه سال  -۲    



 

 

٧٢
 

)ميليارد ريال(                                                                                           هاي ماليواگذاري و تملك دارايي                                                                                                         ۴۷جدول شماره ٧٢

  السعملکرد رصد تغييرد )رصدد(همس

 ۱۳۹۱ ۱۳۹۰  ۱۳۹۱ ۱۳۹۰  ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷  

٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ۱/۱۱ ۹/۱۹- ١/٦٧٦٩٦ ٤/٢٤٦٢٢٧ ٨/٢٢٠١١٣ ٧/٧٦٠٠٥ ٤/٦٠٩٠٦  هاي ماليواگذاري دارايي

٨/٠ ٧/١ ۳/۱۲۲ ۷/۶۹ ٣/١١٣٥ خارجياستفاده از منابع ٥/٨٥٣ ٨/٩٣٣ ١/٣٠١ ٨/٥١٠

٨/١١٣٢ ٣/٧٠ ٨/١٢٢ ٨/٠ ٧/١  استفاده از تسهيالت خارجي ٦/٨٤٩ ٦/٩٢٧ ٥/٢٩٨ ٤/٥٠٨

٠/٠ ٣/٠  ٠/١٠٠- ٥/١٨٢ ٠/٠ ٦/١٧٨ ٦/٩٢٧ الت بانك جهانييوصولي از محل تسه ٠/٧٨٧

٣/٩٥٠ ٠/٣٢٤ ٩/٨٦ ٨/٠ ٤/١ ٤/٥٠٨ ٩/١١٩ ٠/٠ ها و منابع خارجیوصولی از محل ساير بانک ٦/٦٢

  ۱/۶ ۴/۵- ٥/٢ ٤/٢ ٥/٢ ٢/٦ هاي خارجي دولتدريافت اصل وام ٠/٤

٢/٩٩ ٣/٩٨ ۲/۱۰ ۲/۲۰- ٨/٦٦٥٦٠ ٧/٦٠٣٩٥ ٦/٧٥٧٠٤ ٠/٢١٩١٨٠ ٨/٢٤٥٣٧٣ استفاده از منابع داخلي

۳/۷۶ ۵/۷۹ ۷/۶ ۴/۴ ٤/٥١٦٣٩ ٩/٤٨٣٩٧ ١/٤٦٣٥١ ٢/٦٢٩٣٦ )۱(هاي دولتيوصولي از محل واگذاري شركت ٣/١٠٩٥٩

۳/۷۶ ۵/۷۹ ۷/۶ ۰/۲۸ ٩/٥١٦٣٦ ٧/٤٨٣٩٥ ٠/٣٧٨٠١ ٤/١٨٤٢٦ هاي دولتيمنابع حاصل از واگذاري شرکت ٣/١٠٩٥٩

۰/۰ ۰/۰   ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/١٩٥٠٠ )بابت رد ديون(هاي دولتيمنابع حاصل از واگذاري شرکت ٠/٠

  ۰/۱۴ ۰/۱۰۰- ٥/٢ ٢/٢ ١/٨٥٥٠ ٧/٢٥٠٠٩ ساير ٠/٠

۸/۰ ۵/۰ ٦/٥٥٨ -٢/٦١ ٩/٦٧ ٧/٣٣٢ ٦/٨٥٨ ٤/٧٣٨ هاي داخلي دولتمنابع حاصل از دريافت وام ٣/١٠٤٤

۲/۲۱ ۲/۱۹ ٨/١٤٣٦٢ ٨/٧٠ ١/٢٣ ١/١١٦٦٥ ٣/٦٨٢٨ ٤/٢٢٣٨٨ هاي قبلمنابع حاصل از برگشتي سال ٤/٢١١٧٩

۰/۰ ۰/۰  ٠/١٠٠- ٠/٠ ٠/٠ ٦/٢١٦٦٦ ٠/١٣٣١١٧ استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي ٩/٢١٢١٩٠

۰/۰ ۰/۰   ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۷/۱۱۲۹۵۵ هاي عمرانياجراي طرح ١/١٣٠٥٩٨

۰/۰ ۰/۰  ٠/١٠٠- ٠/٠ ٠/٠ ٠/٣٨٠٠ ٤/٣٨٤٧ موضوع تعهدات ارزي ۵/۹۷۶۸

۰/۰ ۰/۰  ٠/١٠٠- ٠/٠ ٠/٠ ٦/١٧٨٦٦ ٩/١٦٣١٣ ساير ٣/٧١٨٢٤

۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ١/٢٢١٥٠ -١/٦٤ ١/١٥٨ ٦/٨٥٨٢ ٤/٢٣٨٨٧ ٢/٥٣٣١٦ هاي ماليتملك دارايي ٤/٣٦٤٦٠

۱/۸۴ ۸/۹   ٧/١٨٦٢٤ ٨/٨٤٤ ٠/٠ ٠/٠ )٨٠٠١حساب شماره(موجودي حساب درآمد عمومي ٩/١٤٤٢٤

۰/۰ ۰/۰  ٠/٠ -٠/١٠٠ ٠/٠ ٠/٣٨٠٠ ٤/٣٨٤٧ )از محل حساب ذخيره ارزي(بازپرداخت تعهدات ارزي ٥/٩٧٦٨

۰/۰ ۰/۰   ٠/٠ ٠/١٩٥٠٠ ٠/٠ ٠/٠ ٠/٠ 

بازنشستگيهاي بيمه وبازپرداخت بدهي دولت به صندوق

 )واگذاري سهام(   

٤/٣٥٢٥ -٥/٦١ -٤/٥٤ ٢/٩٠ ٩/١٥ ٨/٧٧٣٧ ٤/٢٠٠٨٧ ٨/٢٩٩٦٨ ساير ٠/١٢٢٦٧

- - ٠/٤٥٥٤٦ ٤/٠ -٠/١٣ ٨/٥٢٣٢٣ ٣/٥٢١١٨ ٦/١٦٦٧٩٧ هاي ماليخالص واگذاري دارايي ٠/٢٠٩٧٦٧

 کل وزارت امور اقتصادي و دارايي داري قوانين بودجه کل کشور و خزانه: ماخذ  
 .باشد هاي عمراني مي ، شامل منابع حاصل از واگذاري معادن و طرح۱۳۸۸-۹۱هاي  در سال -۱  



 

 

٧٣
 

)هزار تن(                                                                                                                            گمركيصادراتوزن                                                                                                                    ۴۸جدول شماره
سال تغيير درصد )درصد(سهم

 ۱۳۹۱ ۱۳۹۰  ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٧ ١٣٨٨

۴/۵ ۷/۴ ۷/۲۱ ۴/۱۶- ۳۷۶۷ ۳۰۹۴ ۳۷۰۰ ۲۶۹۳ ۲۷۲۱ سنتي و كشاورزيكاالهاي
۱/۲ ۹/۱ ۴/۱۸ ۷/۳- ۱۴۶۴ ۱۲۳۷ ۱۲۸۵ ۱۱۰۸ ۱۰۲۹ هاي تازه و خشكميوه
۲/۰ ۲/۰ ۳/۷- ۰/۸- ۱۲۹ ۱۳۹ ۱۵۱ ۱۱۹ ۱۰۶ پسته
۲/۰ ۲/۰ ۸/۱۲ ۴/۱۱- ۱۵۳ ۱۳۶ ۱۵۳ ۱۲۱ ۸۴ کشمشانگور تازه و
۲/۰ ۲/۰ ۲/۳ ۸/۱۲ ۱۳۹ ۱۳۴ ۱۱۹ ۹۴ ۱۰۵ خرما
۶/۰ ۳/۰ ۴/۷۶ ۶/۱۵- ۳۹۹ ۲۲۶ ۲۶۸ ۳۵۶ ۳۴۲ سيب درختي

  ۷/۱۱- ۶/۱۷- ۶ ۷ ۸ ۸ ۸ بافتدستفرش

  ۱/۶۳-  ۶ ۱۵ ۲ ۲۹ ۵۸ حيوانات زنده
۲/۲ ۷/۱ ۶/۳۳ ۳/۱ ۱۵۴۳ ۱۱۵۴ ۱۱۳۹ ۱۱۱۲ ۱۱۲۱ سبزيجات و نباتات
۰/۰ ۰/۰ ۹/۱۳ ۳/۱۳ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ زعفران

  ۰/۱۲ ۲/۰ ۲۸ ۲۵ ۲۵ ۲۴ ۲۷ چرمانواع پوست و

  ۸/۷ ۱/۲۱ ۳ ۳ ۲ ۲ ۳ روده
۰/۱ ۰/۱ ۸/۹ ۲/۴۷- ۷۱۷ ۶۵۳ ۱۲۳۸ ۴۰۹ ۴۷۵ ساير
۳/۳۱ ۶/۲۷ ۲/۱۹ ۵/۲- ۲۱۸۸۳ ۱۸۳۵۵ ۱۸۸۱۹ ۱۱۲۹۲ ۶۴۰۸ هاي كاني فلزيكلوخه
۳/۶۳ ۷/۶۷ ۵/۱- ۴/۱۹ ۴۴۲۸۴ ۴۴۹۷۸ ۳۷۶۷۸ ۳۳۵۱۵ صنعتيهايكاال ۲۴۱۰۹
۲/۱۰ ۰/۱۶ ۱/۳۳- ۸/۴۲ ۷۱۲۵ ۱۰۶۵۶ ۷۴۶۳ ۷۹۳۴ ۶۳۶۵ هاي حاصل از نفت و گازدهورفرآ
۳/۴ ۶/۱۰ ۹/۵۷- ۲/۵۳ ۲۹۷۶ ۷۰۶۴ ۴۶۱۰ ۴۸۶۱ ۴۳۲۶ ورهاي نفتيگازهاي نفتي و ساير هيدروکرب
۱/۰ ۱/۰ ۹/۳۱- ۵/۳۰ ۶۷ ۹۹ ۷۶ ۱۶۳ ۹۹ هاي هيدروکربورهاي بودارنفتالين و ساير مخلوط
۹/۱ ۱/۲ ۴/۶- ۸/۵۲ ۱۲۹۴ ۱۳۸۳ ۹۰۵ ۱۴۷۸ ۸۷۷ هاهاي سبک و فرآوردهروغن
۷/۲ ۴/۲ ۱/۱۹ ۷/۲۹ ۱۹۰۲ ۱۵۹۸ ۱۲۳۲ ۱۴۲۲ ۸۶۴ و مصنوعات آنهافوالد،آهنچدن،
۵/۷ ۵/۹ ۵/۱۷- ۷/۰- ۵۲۲۷ ۶۳۳۱ ۶۳۷۵ ۶۰۵۹ ۵۷۲۸ محصوالت شيميايي آلي
۲/۱ ۹/۱ ۳/۳۰- ۷/۹۵ ۸۶۴ ۱۲۴۰ ۶۳۴ ۱۱۷۲ ۱۱۰۰ ...)ها، تولوئن وبنزن، واکسيلن(هيدروکربورهاي حلقوي
۰/۵ ۴/۶ ۰/۱۸- ۵/۳- ۳۵۱۴ ۴۲۸۴ ۴۴۴۰ ۳۶۸۳ ۳۱۰۶ و اتيلن گليکول)الکل متليک(متانول
۴/۰ ۶/۰ ۱/۲۰- ۴/۶ ۳۰۱ ۳۷۶ ۳۵۴ ۴۲۸ ۲۶۹ مصنوعات آنها م، مس، روي ووآلوميني
۵/۳ ۳/۳ ۳/۹ ۱/۲- ۲۴۱۵ ۲۲۰۹ ۲۲۵۸ ۲۰۴۱ ۱۰۷۲ ساخته شده از اين مواديمواد پالستيکي و اشيا
۶/۲۷ ۴/۲۳ ۲/۲۴ ۴/۲۰ ۱۹۳۲۹ ۱۵۵۶۶ ۱۲۹۳۱ ۱۰۲۷۷ ۵۰۸۸ مصنوعات سنگي و سراميکي سنگ، سيمان، گچ وخاک و
۱/۰  ۵/۲۰ ۵/۱۲ ۴۰ ۳۳ ۲۹ ۳۴ ۳۱ آماده، تريكو و انواع پارچهملبوس
۲/۰ ۱/۰ ۰/۳۶ ۶/۲۸- ۱۰۹ ۸۰ ۱۱۲ ۹۴ ۸۷ و قطعات يدکي آنزمينينقليهلوساي
۸/۲ ۰/۴ ۴/۲۶- ۷/۶- ۱۹۵۷ ۲۶۵۸ ۲۸۴۹ ۲۱۹۵ ۲۱۲۴ آليغيرمحصوالت شيميايي
۴/۰ ۳/۰ ۴/۱۷ ۵/۴ ۲۶۷ ۲۲۷ ۲۱۷ ۱۳۰ ۲۱۴ اکسيد و هيدروکسيدهاي فلزي
۶/۰ ۵/۱ ۸/۵۵- ۵/۱۰- ۴۴۸ ۱۰۱۲ ۱۱۳۰ ۶۸۱ ۸۸۵ آمونياک
۳/۱ ۷/۱ ۶/۱۸- ۵/۷- ۹۱۷ ۱۱۲۶ ۱۲۱۸ ۱۱۰۴ ۶۹۱ انواع گوگرد
۱/۰ ۱/۰ ۰/۲۰ ۰/۰ ۵۴ ۴۵ ۴۵ ۳۹ ۳۹ هاپوشفرش ماشيني و ساير کف
۰/۰ ۰/۰ ۴/۵۴- ۵/۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ زيورآالت و جواهرآالت
۴/۰ ۳/۰ ۳/۱۹ ۶/۲ ۲۷۰ ۲۲۷ ۲۲۱ ۲۴۰ ۱۳۱ صابون، پودر و ساير مواد شوينده 

  ۳/۱۰ ۰/۲ ۲۰ ۱۸ ۱۷ ۱۹ ۱۹ کفش
۹/۷ ۸/۷ ۸/۶ ۶/۳۶ ۵۵۳۷ ۵۱۸۲ ۳۷۹۲ ۲۷۳۳ ۲۲۹۳ ساير

  ۱/۹۴ ۸/۱۸۳ ۲ ۱ ۴/۰ ۱ ۱۴ بندي نشدهکاالهاي طبقه
۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۳/۵ ۴/۱۰ ۶۹۹۳۶ ۶۶۴۲۹ ۶۰۱۹۸ ۴۷۵۰۲ كلجمع ۳۳۲۵۳

      استخراج شده از آمارهاي گمرک ايران: ماخذ  



 

 

٧۴
 

)ميليون دالر(                                                                                                          گمركيصادراتزشار                                                                                                                     ۴۹جدول شماره٧۴
سال تغيير درصد    )درصد(سهم

 ۱۳۹۱ ۱۳۹۰  ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ 

٣/١٥ ١/١٧ ۳/۷ ۵/۲ ٥٥٦٠ ٥١٨١ ۵۰۵۶ ٤١٣٣ کاالهای سنتی و کشاورزی ۳۳۰۴
٥/٦ ٦/٧ ۶/۱۲ ۴/۰ ٢٤٨٢ ٢٢٠٤ ٢١٩٤ ١٧٧٩ های تازه و خشکميوه ۱۳۰۷
٢/٣ ٥/٣ ۶/۴ ۲/۴- ١١٣٩ ١٠٨٩ ١١٣٦ ٩٣٢ پسته ۷۲۷
٩/٠ ٢/١ ۱/۱۸ ۸/۶- ٣٧٥ ٣١٨ ٣٤١ ٢٦٦ انگور تازه و کشمش ۱۳۹
٦/٠ ٦/٠ ۹/۳- ۵/۲۷ ١٨٢ ١٨٩ ١٤٨ ٩٢ خرما ۹۰
٦/٠ ٠/١ ۰/۷۳ ۷/۱۹- ٣٣١ ١٩١ ٢٣٨ ٢٧٧ سيب درختی ۱۷۶
٧/١ ٣/١ ۶/۲۳- ۳/۰ ٤٢٧ ٥٥٩ ٥٥٧ ٤٩٥ بافتفرش دست ۴۲۲

۱/۰ ۲/۰ ۹/۵۱-  ٢٨ ٥٨ ٩ ٧١ حيوانات زنده ۱۳۶
٩/١ ٣/٢ ۳/۱۲ ۴/۶- ٧٣٣ ٦٥٣ ٦٩٧ ٦٨٥ سبزيجات و نباتات ۴۷۴
١/١ ٣/١ ۹/۱۳ ۰/۱۱ ٤١٩ ٣٦٨ ٣٣٢ ١٨٠ زعفران ۹۲
٦/٠ ٧/٠ ۴/۱۹ ۱/۲۵ ٢٢٧ ١٩٠ ١٥٢ ١٥٥ انواع پوست و چرم ۱۵۹
٣/٠ ٣/٠ ۴/۱۴ ۴/۸۷ ١١١ ٩٧ ٥٢ ٦٤ روده ۱۲۰
١/٣ ٥/٣ ۷/۷ ۰/۱- ١١٣٣ ١٠٥٢ ١٠٦٣ ٧٠٥ ساير ۵۹۶
١/٣ ٦/٣ ۰/۱۳ ۳/۲۰- ١١٦٩ ١٠٣٥ ١٢٩٨ ٧٠٢ های کانی فلزیکلوخه ۳۱۹
٦/٨١ ٢/٧٧ ۹/۸- ۶/۳۶ ٢٥١٣٧ ٢٧٥٩٠ ٢٠١٩٤ ١٧٠١٧ کاالهای صنعتی ۱۴۶۶۲
١/٢٥ ٨/١٥ ۳/۳۹- ۵/۷۳ ٥١٤٩ ٨٤٨٥ ٤٨٩٢ ٣٩٢٥ های حاصل از نفت و گازفرآورده ۳۸۱۹
١/١٨ ٦/٧ ۹/۵۹- ۷/۹۳ ٢٤٦٢ ٦١٣٥ ٣١٦٧ ٢٥٨٦ گازهای نفتی و ساير هيدروکربورهای نفتی ۲۸۷۳
١/٠ ١/٠ ۳/۴۲- ۳/۲۳ ٢٧ ٤٧ ٣٨ ٢٤ های هيدروکربورهای بودارنفتالين و ساير مخلوط ۱۷
٧/٣ ٨/٣ ۵/۰ ۶/۸۶ ١٢٥٣ ١٢٤٧ ٦٦٨ ٨٢١ هاهای سبک و فرآوردهروغن ۶۱۴
٥/٤ ٥/٥ ۵/۱۸ ۹/۴۹ ١٨٠٤ ١٥٢٢ ١٠١٥ ١٠٤١ چدن، آهن، فوالد و مصنوعات آنها ۶۷۹
١/١١ ٥/١٠ ۰/۹- ۸/۳۳ ٣٤٣٢ ٣٧٧٠ ٢٨١٨ ٢٤٣٦ محصوالت شيميايی آلی ۳۱۳۰
٩/٣ ٢/٣ ۹/۲۱- ۳/۱۱۶ ١٠٤٢ ١٣٣٥ ٦١٧ ٨٨٥ ...)ها، تولوئن وبنزن، واکسيلن(هيدروکربورهای حلقوی ۹۷۲
١/٥ ٨/٤ ۴/۹- ۰/۳۷ ١٥٧٤ ١٧٣٦ ١٢٦٧ ٨٢٨ و اتيلن گليکول)الکل متليک(متانول ۱۰۴۱
٨/٣ ٨/٢ ۷/۲۷- ۷/۱۰ ٩١٧ ١٢٦٩ ١١٤٦ ٩١٥ آلومينيوم، مس، روی و مصنوعات آنها ۷۷۸
٠/١٠ ٢/١١ ۸/۷ ۲/۱۸ ٣٦٤٣ ٣٣٨٠ ٢٨٦٠ ٢٣٠١ مواد پالستيکی و اشيای ساخته شده از اين مواد ۱۴۱۱
٢/٤ ٨/٥ ۵/۳۱ ۸/۱۱ ١٨٧٥ ١٤٢٦ ١٢٧٦ ١٢٨٦ سيمان، گچ و مصنوعات سنگی و سراميکیخاک و سنگ، ۵۲۶
٥/٠ ٦/٠ ۹/۸ ۳/۵ ١٨٠ ١٦٥ ١٥٧ ٢٦٠ ملبوس آماده، تريکو و انواع پارچه ۱۷۷
١/١ ٧/١ ۴/۵۰ ۱/۳۷- ٥٥٧ ٣٧٠ ٥٨٩ ٤٧٣ وسايل نقليه زمينی و قطعات يدکی آن ۴۵۶
٤/٢ ٧/١ ۲/۳۰- ۵/۲۳ ٥٦١ ٨٠٤ ٦٥٠ ٣٤٩ محصوالت شيميايي غيرآلی ۷۵۱
٣/٠ ٣/٠ ۱/۱- ۷/۴۰ ١٠٦ ١٠٨ ٧٦ ٦٢ اکسيد و هيدروکسيدهای فلزی ۸۸
٣/١ ٧/٠ ۴/۴۹- ۷/۱۳ ٢٣٠ ٤٥٥ ٤٠٠ ١٨٠ آمونياک ۴۰۲
٥/٠ ٥/٠ ۹/۶- ۸/۳۴ ١٥١ ١٦٢ ١٢٠ ٦١ انواع گوگرد ۲۱۷
٠/١ ٢/١ ۳/۱۶ ۲/۸ ٣٩٣ ٣٣٨ ٣١٢ ٢٧٧ هاپوشفرش ماشينی و ساير کف ۲۳۲
١/٢ ٩/١ ۹/۱۱- ۳/۱۶۹ ٦٢٣ ٧٠٨ ٢٦٣ ١٤٦ آالت و جواهرآالتزيور ۶۸
٥/٠ ٦/٠ ۹/۲۲ ۳/۵ ٢٠٦ ١٦٧ ١٥٩ ١٦٩ صابون، پودر و ساير مواد شوينده ۸۴
٤/٠ ٤/٠ ۳/۱۳- ۸/۲۱ ١٣٠ ١٥٠ ١٢٣ ١٢٥ کفش ۹۲
٩/١٤ ٤/١٧ ۵/۱۲ ۰/۲۸ ٥٦٦٧ ٥٠٣٦ ٣٩٣٤ ٣٣١٦ ساير ۲۴۶۰
٢/٢    ۷۰۰ ۱۳ ۲ ۳۹ بندي نشدهکاالهاي طبقه ۴۸
٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ۷/۳- ۴/۲۷ ۳۲۵۶۷ ۳۳۸۱۹ ۲۶۵۵۱ ۲۱۸۹۱ جمع کل ۱۸۳۳۴

 استخراج شده از آمارهاي گمرک ايران                                                                                         :ماخذ  



 

 

٧۵
 

)هزار تن(                                                                                           المللي کاالبندي بينطبقهبراساسوزن واردات گمركي                                                                                         ۵۰جدول شماره 

سال تغيير درصد  )درصد(سهم

 ۱۳۹۱ ۱۳۹۰  ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹   ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ 
۹/۵۰ ۷/۲۸  ۹/۸۲ ۳/۱۰- ۲۰۱۰۷ ۱۰۹۹۷ ۱۲۲۶۰ ۱۵۸۸۷ مواد غذايي و حيوانات زنده ۱۵۹۲۱
۲/۰ ۲/۰  ۱/۰- ۳/۷ ۸۴ ۸۴ ۷۹ ۸۴ مرغلبنيات و تخم  ۷۲
۰/۳۷ ۳/۱۶  ۲/۱۳۳ ۳/۰- ۱۴۶۲۷ ۶۲۷۱ ۶۲۹۳ ۱۱۵۲۶ هاي آنغالت و فرآورده  ۱۲۰۵۳
۳/۴ ۳/۳  ۸/۳۴ ۰/۳۰- ۱۷۰۸ ۱۲۶۶ ۱۸۰۸ ۹۱۴ هاي آن و عسلشكر و فرآورده  ۱۱۱۸
۳/۰ ۳/۰  ۲/۴- ۶/۶- ۱۰۵ ۱۰۹ ۱۱۷ ۹۲ جات و ساير محصوالت مشابهقهوه، چاي، كاكائو، ادويه  ۸۴
۶/۱ ۸/۲  ۴/۴۲- ۹/۱۳- ۶۲۱ ۱۰۷۸ ۱۲۵۲ ۱۳۱۸ هاها و سبزيميوه  ۱۰۵۴
۵/۷ ۷/۵  ۵/۳۵ ۳/۱۹- ۲۹۶۲ ۲۱۸۷ ۲۷۱۲ ۱۹۵۳ ساير  ۱۵۴۰
۲/۰ ۳/۰  ۲/۳۱- ۵/۳۶ ۸۷ ۱۲۷ ۹۳ ۸۵ ها و دخانياتنوشابه ۱۱۹
۸/۳ ۷/۵  ۲/۳۰- ۷/۲۶- ۱۵۱۶ ۲۱۷۱ ۲۹۶۴ ۳۱۵۵ نفتي سوختنيمواداستثنايبهخوراكيمواد خام غير ۳۰۶۸
۲/۰ ۳/۰  ۸/۶- ۶/۳- ۹۳ ۱۰۰ ۱۰۴ ۱۲۴ كائوچوي خام  ۹۹
۶/۰ ۶/۰  ۴/۴- ۱/۴- ۲۳۰ ۲۴۱ ۲۵۱ ۲۶۸ الياف نساجي ذكر نشده  ۲۴۵
۶/۰ ۹/۰  ۸/۳۷- ۷/۳- ۲۲۱ ۳۵۵ ۳۶۹ ۲۱۹ انواع كودهاي خام و مواد معدني  ۲۰۲
۵/۲ ۸/۳  ۱/۳۴- ۲/۳۴- ۹۷۲ ۱۴۷۵ ۲۲۴۰ ۲۵۴۳ ساير  ۲۵۲۲
۲/۵ ۸/۱۲  ۰/۵۸- ۱/۱۶- ۲۰۵۸ ۴۹۰۲ ۵۸۴۲ ۱۰۲۳۶ مواد معدني، سوخت، مواد روغني و مواد مربوط به آن ۵۶۶۷
۱/۴ ۲/۳  ۰/۳۰ ۶/۱۳- ۱۶۱۵ ۱۲۴۳ ۱۴۳۸ ۱۱۵۷ هاي گياهي و حيوانيروغن ۱۰۲۵
۱/۴ ۲/۳  ۲/۳۰ ۶/۱۳- ۱۶۱۴ ۱۲۳۹ ۱۴۳۵ ۱۱۵۳ هاي گياهيروغن  ۱۰۱۹

  ۶/۵۲- ۳/۲۹ ۲ ۴ ۳ ساير  ۶ ۴
۱/۵ ۳/۷  ۱/۲۸- ۵/۲۱- ۲۰۰۲ ۲۷۸۶ ۳۵۵۱ ۳۳۲۲ مواد شيميايي ۳۰۲۴
۶/۱ ۸/۱  ۱/۱۱- ۷/۲۹- ۶۲۶ ۷۰۴ ۱۰۰۱ ۹۸۰ مواد و تركيبات شيميايي  ۹۰۳
۲/۰ ۳/۰  ۱/۲۹- ۰/۱۲- ۷۴ ۱۰۴ ۱۱۸ ۱۱۰ رودموادي که در رنگرزي و دباغي به کار مي  ۸۹
۱/۰ ۱/۰  ۶/۱۳ ۷/۲۹- ۲۵ ۲۲ ۳۱ ۳۱ محصوالت پزشكي و دارويي  ۳۰
۳/۲ ۱/۳  ۲/۲۴- ۳/۰ ۸۹۹ ۱۱۸۶ ۱۱۸۲ ۱۰۸۶ هاي مصنوعيپالستيكي، سلولز احيا شده و صمغمواد  ۸۹۰
۶/۰ ۷/۰  ۰/۱۰- ۵/۱ ۲۳۲ ۲۵۷ ۲۵۴ ۲۵۲ مواد و محصوالت شيميايي ذكر نشده  ۲۱۰
۴/۰ ۳/۱  ۳/۷۱- ۹/۴۶- ۱۴۷ ۵۱۲ ۹۶۴ ۸۶۴ ساير  ۹۰۱

۶/۲۵ ۶/۳۴  ۸/۲۳- ۰/۱۸- ۱۰۱۲۳ ۱۳۲۸۶ ۱۶۲۱۰ ۱۵۷۳۹ ۱۲۹۹۴ 
كار رفته در آنهابندي آنها برحسب ماده بهكاالهايي كه طبقه

صورت گرفته است   
۴/۲ ۷/۲  ۷/۹- ۲/۸- ۹۴۲ ۱۰۴۳ ۱۱۳۶ ۱۲۰۷ غذ، مقوا و محصوالت وابسته به آنهاكا  ۹۶۱
۶/۰ ۸/۰  ۵/۱۶- ۵/۰ ۲۵۲ ۳۰۲ ۳۰۰ ۳۱۴ هاي نساجي و محصوالت وابسته به آنانواع نخ  ۲۶۵
۳/۱ ۰/۲  ۳/۳۵- ۰/۱ ۵۰۷ ۷۸۴ ۷۷۷ ۶۷۴ فلزيغيرهاي ساخته شده از مواد كانيكاال  ۶۹۷
۵/۱۷ ۶/۲۴  ۶/۲۶- ۲/۲۳- ۶۹۲۷ ۹۴۴۱ ۱۲۲۹۱ ۱۲۱۳۸ آهن و فوالد  ۱۰۰۲۴
۸/۳ ۵/۴  ۹/۱۲- ۶/۰ ۱۴۹۶ ۱۷۱۶ ۱۷۰۶ ۱۴۰۶ ساير  ۱۰۴۶
۵/۴ ۸/۶  ۵/۳۱- ۲/۰ ۱۷۷۷ ۲۵۹۳ ۲۵۸۸ ۲۱۱۱ آالت و لوازم حمل و نقلماشين ۲۱۲۳
۲/۲ ۴/۳  ۱/۳۱- ۷/۲- ۸۸۸ ۱۲۸۹ ۱۳۲۵ ۱۰۷۲ الكتريكيغيرآالتماشين  ۱۰۰۷
۱/۱ ۴/۱  ۹/۱۷- ۲/۱- ۴۴۲ ۵۳۹ ۵۴۶ ۴۸۱ هاي الكتريكيها و ابزاردستگاه،آالتماشين  ۴۶۷
۱/۱ ۰/۲  ۵/۴۱- ۶/۶ ۴۴۷ ۷۶۵ ۷۱۸ ۵۵۸ وسايل حمل و نقل  ۶۴۹
۵/۰ ۷/۰  ۳/۳۰- ۹/۰- ۱۸۹ ۲۷۱ ۲۷۴ ۲۲۱ هاي ساخته شده متفرقهكاال ۱۹۸
۱/۰ ۱/۰  ۹/۲۴- ۳/۵ ۳۶ ۴۸ ۴۵ ۴۶ ايلوازم علمي و حرفه  ۴۰
۲/۰ ۴/۰  ۱/۳۴- ۸/۵- ۹۴ ۱۴۲ ۱۵۱ ۱۱۷ اشياي مصنوعي متفرقه و ذكر نشده  ۱۰۶
۲/۰ ۲/۰  ۹/۲۶- ۸/۴ ۵۹ ۸۱ ۷۸ ۵۸ ساير  ۵۳

   ۳/۶۷ ۳/۹۷- ۶ ۳ ۱۲۷ اندبندي نشدهكه براساس نوع طبقههاييكاال ۹ ۷
۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰  ۹/۲ ۴/۱۵- ۳۹۴۸۱ ۳۸۳۷۹ ۴۵۳۴۶ ۵۱۹۲۱ جمع كل ۴۴۱۴۸

 استخراج شده از آمارهاي گمرک ايران: ماخذ   



 

 

٧۶
 

)ميليون دالر(                                                                                      المللي کاالبندي بينارزش واردات گمركي براساس طبقه                                                                                    ۵۱جدول شماره٧۶

سال تغيير درصد  )درصد(سهم

 ۱۳۹۱ ۱۳۹۰  ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ 
۵/۲۱ ۰/۱۲  ۹/۵۵ ۸/۸ ۱۱۵۱۷ ۷۳۸۸ ۶۷۹۰ ۶۴۰۹ مواد غذايي و حيوانات زنده ۶۷۳۸
۷/۰ ۶/۰  ۵/۱۱ ۹/۰ ۳۹۶ ۳۵۵ ۳۵۲ ۲۴۸ مرغلبنيات و تخم  ۲۹۲
۹/۱۱ ۹/۴  ۵/۱۱۲ ۶/۳۱ ۶۳۷۰ ۲۹۹۸ ۲۲۷۸ ۳۵۱۷ هاي آنغالت و فرآورده  ۴۴۳۴
۱/۲ ۳/۱  ۲/۴۰ ۳/۷ ۱۱۰۴ ۷۸۷ ۷۳۴ ۳۴۵ هاي آن و عسلشكر و فرآورده  ۳۴۵
۸/۰ ۶/۰  ۷/۱۵ ۹/۹ ۴۰۶ ۳۵۱ ۳۱۹ ۲۱۲ جات و ساير محصوالت مشابهقهوه، چاي، كاكائو، ادويه  ۱۸۳
۹/۰ ۲/۱  ۸/۳۳- ۱/۵- ۴۹۹ ۷۵۴ ۷۹۵ ۶۹۷ هاها و سبزيميوه  ۴۲۹
۱/۵ ۵/۳  ۰/۲۸ ۴/۷- ۲۷۴۲ ۲۱۴۲ ۲۳۱۳ ۱۳۹۱ ساير  ۱۰۵۶
۵/۰ ۵/۰  ۴/۶- ۴/۴۴ ۲۸۹ ۳۰۹ ۲۱۴ ۳۴۴ ها و دخانياتنوشابه ۴۹۹
۴/۳ ۷/۳  ۵/۲۱- ۷/۶ ۱۸۰۵ ۲۳۰۰ ۲۱۵۶ ۲۰۵۵ نفتي سوختنيمواداستثنايبهخوراكيمواد خام غير ۲۱۵۹
۶/۰ ۷/۰  ۳/۲۰- ۰/۳۳ ۳۴۵ ۴۳۳ ۳۲۶ ۲۶۹ كائوچوي خام  ۲۷۶
۲/۱ ۱/۱  ۴/۹- ۲/۲۵ ۶۳۶ ۷۰۳ ۵۶۱ ۵۰۴ الياف نساجي ذكر نشده  ۵۳۴
۲/۰ ۲/۰  ۵/۳۱- ۰/۹ ۹۵ ۱۳۹ ۱۲۷ ۱۰۷ انواع كودهاي خام و مواد معدني  ۱۱۰
۴/۱ ۷/۱  ۰/۲۹- ۲/۱۰- ۷۲۸ ۱۰۲۶ ۱۱۴۲ ۱۱۷۵ ساير  ۱۲۳۹
۹/۲ ۳/۶  ۸/۶۰- ۴/۱ ۱۵۳۸ ۳۹۲۰ ۳۸۶۷ ۵۷۵۲ مواد معدني، سوخت، مواد روغني و مواد مربوط به آن ۴۶۵۶
۸/۳ ۶/۲  ۶/۲۵ ۵/۱۲ ۲۰۴۱ ۱۶۲۵ ۱۴۴۴ ۹۸۹ هاي گياهي و حيوانيروغن ۱۱۵۰
۸/۳ ۶/۲  ۶/۲۵ ۵/۱۲ ۲۰۳۵ ۱۶۲۰ ۱۴۴۰ ۹۸۳ هاي گياهيروغن  ۱۱۴۲
   ۴/۴ ۹/۱۱ ۵ ۵ ۵ ساير  ۸ ۵
۷/۱۲ ۰/۱۲  ۰/۹- ۱/۶ ۶۷۷۳ ۷۴۴۱ ۷۰۱۱ ۶۰۲۹ مواد شيميايي ۶۳۴۳
۷/۲ ۳/۲  ۳/۰ ۴/۰ ۱۴۴۴ ۱۴۴۰ ۱۴۳۴ ۱۲۴۸ مواد و تركيبات شيميايي  ۱۳۴۴
۶/۰ ۵/۰  ۶/۱۱- ۴/۶ ۲۹۸ ۳۳۷ ۳۱۷ ۲۷۶ رودموادي که در رنگرزي و دباغي به کار مي  ۲۶۵
۳/۳ ۷/۲  ۴/۳ ۳/۳ ۱۷۵۱ ۱۶۹۵ ۱۶۴۱ ۱۴۰۵ محصوالت پزشكي و دارويي  ۱۲۴۶
۹/۳ ۱/۴  ۹/۱۷- ۸/۱۵ ۲۰۸۲ ۲۵۳۶ ۲۱۹۰ ۱۸۳۵ هاي مصنوعيپالستيكي، سلولز احيا شده و صمغمواد  ۱۸۱۱
۶/۱ ۳/۱  ۱/۶ ۵/۹ ۸۳۲ ۷۸۵ ۷۱۷ ۶۷۲ مواد و محصوالت شيميايي ذكر نشده  ۶۲۲
۷/۰ ۰/۱  ۷/۴۳- ۰/۹- ۳۶۵ ۶۴۹ ۷۱۳ ۵۹۳ ساير  ۱۰۵۵

۹/۱۹ ۷/۲۱  ۹/۲۰- ۵/۵- ۱۰۶۳۱ ۱۳۴۴۲ ۱۴۲۳۱ ۱۲۵۹۰ ۱۳۳۶۴ 
كار رفته در آنهابندي آنها برحسب ماده بهكاالهايي كه طبقه

صورت گرفته است   
۳/۲ ۰/۲  ۶/۰- ۵/۰- ۱۲۱۲ ۱۲۱۸ ۱۲۲۵ ۱۰۸۸ غذ، مقوا و محصوالت وابسته به آنهاكا  ۱۰۶۵
۲/۱ ۱/۱  ۶/۸- ۲/۸ ۶۴۲ ۷۰۳ ۶۵۰ ۶۱۲ هاي نساجي و محصوالت وابسته به آنانواع نخ  ۵۵۲
۰/۱ ۲/۱  ۵/۲۵- ۲/۱۱ ۵۴۰ ۷۲۵ ۶۵۲ ۶۷۹ فلزيغيرهاي ساخته شده از مواد كانيكاال  ۵۸۲
۵/۱۱ ۵/۱۳  ۸/۲۶- ۵/۹- ۶۱۲۱ ۸۳۵۷ ۹۲۳۵ ۸۱۶۶ آهن و فوالد  ۹۳۰۷
۰/۴ ۹/۳  ۳/۱۳- ۲/۱- ۲۱۱۵ ۲۴۳۹ ۲۴۷۰ ۲۰۴۶ ساير  ۱۸۵۷
۴/۳۰ ۸/۳۵  ۵/۲۶- ۹/۶ ۱۶۲۷۱ ۲۲۱۳۶ ۲۰۷۱۳ ۱۸۰۶۰ آالت و لوازم حمل و نقلماشين ۱۹۱۷۱
۲/۱۴ ۷/۱۶  ۴/۲۶- ۷/۳- ۷۵۷۹ ۱۰۲۹۱ ۱۰۶۹۲ ۹۵۵۲ الكتريكيغيرآالتماشين  ۹۰۱۵
۱/۹ ۸/۸  ۲/۱۱- ۰/۲۴ ۴۸۴۵ ۵۴۵۶ ۴۴۰۰ ۳۹۷۳ هاي الكتريكيها و ابزاردستگاه،آالتماشين  ۴۶۰۹
۲/۷ ۳/۱۰  ۸/۳۹- ۷/۱۳ ۳۸۴۷ ۶۳۸۸ ۵۶۲۰ ۴۵۳۵ وسايل حمل و نقل  ۵۵۴۸
۹/۲ ۹/۲  ۱/۱۵- ۲/۱ ۱۵۳۶ ۱۸۰۹ ۱۷۸۸ ۱۸۶۷ هاي ساخته شده متفرقهكاال ۱۷۲۹
۴/۱ ۵/۱  ۹/۱۷- ۰/۸- ۷۴۵ ۹۰۸ ۹۸۶ ۱۲۳۱ ايلوازم علمي و حرفه  ۱۰۵۲
۱/۱ ۱/۱  ۸/۱۰- ۸/۹ ۵۹۹ ۶۷۱ ۶۱۱ ۴۹۳ اشياي مصنوعي متفرقه و ذكر نشده  ۵۴۸
۴/۰ ۴/۰  ۱/۱۶- ۴/۲۰ ۱۹۳ ۲۳۰ ۱۹۱ ۱۴۲ ساير  ۱۲۹
۰/۲ ۳/۲  ۰/۲۷- ۹/۷۶- ۱۰۴۹ ۱۴۳۷ ۶۲۳۵ ۱۱۹۲ اندبندي نشدهكه براساس نوع طبقههاييكاال ۲۳۳
۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰  ۵/۱۳- ۱/۴- ۵۳۴۵۱ ۶۱۸۰۸ ۶۴۴۵۰ ۵۵۲۸۷ جمع كل ۵۶۰۴۲

   استخراج شده از آمارهاي گمرک ايران: ماخذ   



 

 

٧٧
 

)ميليون دالر(                                                                                                              ي خارجي    هاپرداختتراز                                                                                                            ۵۲جدول شماره

سال  درصد تغيير
 

١٣٩٠ ١٣٩١  ۱۳۹۱ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧

 جاريحساب ٢٢٨٣٧ ۹۴۷۷ ۲۷۵۵۴ ۵۹۳۸۳ ۲۶۲۷۱ ۵/۱۱۵ -۸/۵۵
 کاالحساب ۳۱۱۱۴ ۱۹۰۷۹ ۳۷۳۳۰ ۶۷۰۶۹ ۳۰۹۷۵ ۷/۷۹ -۸/۵۳
 )فوب(صادرات کاال ۱۰۱۲۸۹ ۸۸۳۲۶ ۱۱۲۷۸۸ ۱۴۴۸۷۴ ۹۸۰۳۳ ۴/۲۸ -۳/۳۲
 )١(صادرات نفتي ۸۶۶۱۹ ۶۹۹۵۷ ۹۰۱۹۱ ۱۱۸۲۳۲ ۶۸۱۳۵ ۱/۳۱ -۴/۴۲
 صادرات غيرنفتي ۱۴۶۷۰ ۱۸۳۶۹ ۲۲۵۹۶ ۲۶۶۴۲ ۲۹۸۹۹ ۹/۱۷ ۲/۱۲
 )فوب(واردات کاال ۷۰۱۷۵ ۶۹۲۴۷ ۷۵۴۵۸ ۷۷۸۰۵ ۶۷۰۵۸ ۱/۳ -۸/۱۳
 )٢(هاي نفتيگاز و فرآورده ۷۸۱۵ ۶۵۹۸ ۶۷۸۸ ۵۷۲۶ ۲۶۳۹ -۶/۱۵ -۹/۵۳
 ساير کاالها ۶۲۳۶۰ ۶۲۶۴۹ ۶۸۶۷۰ ۷۲۰۷۹ ۶۴۴۱۹ ۰/۵ -۶/۱۰
 حساب خدمات -۹۹۷۴ -۹۵۸۲ -۱۰۰۴۰ -۸۴۳۲ -۶۲۹۳ -۰/۱۶ -۴/۲۵
 صادرات خدمات ٧٧٧٥ ۸۰۷۴ ۸۸۵۳ ۸۶۲۱ ۶۶۸۷ -٦/٢ -٤/٢٢
 نقلحمل و ۳۸۴۹ ۳۵۰۵ ۳۸۶۷ ۳۶۱۰ ۲۹۷۷ -۶/۶ -۵/۱۷
 مسافر ۲۴۱ ۲۰۴ ۱۹۳ ۱۹۳ ۲۳۲ ۲/۰ ۱/۲۰
 بار ۳۳۲۰ ۳۰۴۹ ۳۴۳۹ ۳۲۰۲ ۲۵۳۰ -۹/۶ -۰/۲۱
 ساير ۲۸۸ ۲۵۳ ۲۳۵ ۲۱۵ ۲۱۵ -۷/۸ ۰/۰
 مسافرت ۱۷۳۷ ۲۰۵۵ ۲۴۳۸ ۲۳۸۱ ۱۱۱۴ -۳/۲ -۲/۵۳
 تجاري ۳۷۰ ۴۷۶ ۵۸۱ ۵۶۰ ۲۸۵ -۶/۳ -۰/۴۹
 شخصي ۱۳۶۷ ۱۵۷۸ ۱۸۵۷ ۱۸۲۲ ۸۲۹ -۹/۱ -۵/۵۴
 خدمات ارتباطي ۷۳ ۸۸ ۶۵ ۷۲ ۷۲ ۷/۱۱ ۰/۰
 خدمات ساختماني ۱۴۹۳ ۱۶۶۲ ۱۶۰۰ ۱۴۸۲ ۱۴۸۲ -۴/۷ ۰/۰
 خدمات بيمه ۳۰ ۵۳ ۶۵ ۷۷ ۷۷ ۳/۱۸ -۲/۰
 )جز بيمهب(خدمات مالي ۵۵ ۶۶ ۸۰ ۱۰۱ ۹۷ ۳/۲۷ -۰/۴
 خدمات کامپيوتري و اطالعاتي ۷۴ ۸۱ ۸۳ ۸۷ ۸۶ ۴/۴ -۸/۰
 معنوي و حق امتيازهامالکيت ۶ ۸ ۹ ۱۲ ۱۱ ۳/۲۷ -۰/۴
 ساير خدمات تجاري ۲۱۰ ۲۵۱ ۳۰۴ ۳۸۷ ۳۷۲ ۳/۲۷ -۰/۴
 خدمات شخصي، فرهنگي و تفريحي ۱۰۱ ۱۲۰ ۱۴۶ ۱۸۶ ۱۷۸ ۳/۲۷ -۰/۴
 خدمات دولتي ۱۴۶ ۱۸۶ ۱۹۶ ۲۲۵ ۲۲۰ ۸/۱۴ -۴/۲
 واردات خدمات ۱۷۷۴۹ ۱۷۶۵۶ ۱۸۸۹۳ ۱۷۰۵۳ ۱۲۹۷۹ -۷/۹ -۹/۲۳
 حمل و نقل ۴۲۰۶ ۳۶۹۹ ۳۶۸۹ ۳۵۳۵ ۳۱۶۰ -۲/۴ -۶/۱۰
 مسافر ۷۰۴ ۶۹۸ ۹۱۵ ۱۱۰۳ ۹۶۷ ۵/۲۰ -۳/۱۲
بار ۲۵۳۴ ۲۰۳۶ ۱۹۱۷ ۱۵۴۴ ۱۲۹۸ -۵/۱۹ -۹/۱۵

 ساير ۹۶۷ ۹۶۵ ۸۵۷ ۸۸۹ ۸۹۶ ۷/۳ ۸/۰
 مسافرت ۷۵۶۶ ۷۸۰۵ ۹۶۵۵ ۹۷۷۸ ۶۵۵۰ ۳/۱ -۰/۳۳



 

 

٧٨
 

 تجاري ۱۳۷۲ ۱۲۸۵ ۱۵۸۳ ۱۶۲۰ ۱۱۲۰ ۴/۲ -٧٨۸/۳۰
شخصي ۶۱۹۴ ۶۵۱۹ ۸۰۷۳ ۸۱۵۸ ۵۴۲۹ ۱/۱ -۵/۳۳

خدمات ارتباطي ۳۷۷ ۲۷۹ ۲۴۵ ۲۱۰ ۲۱۰ -۲/۱۴ ۰/۰

)فني و مهندسي(خدمات ساختماني ۳۰۶۲ ۳۰۸۶ ۱۹۴۴ ۲۹۶ ۲۹۶ -۸/۸۴ ۰/۰

خدمات بيمه ۱۶ ۷۷ ۶۸ ۶۵ ۶۳ -۴/۳ -۸/۳

)بجز بيمه(خدمات مالي ۲۸۰ ۳۸۷ ۵۸۰ ۵۵۶ ۴۸۰ -۱/۴ -۷/۱۳

کامپيوتري و اطالعاتيخدمات ۳۴۷ ۳۴۳ ۴۰۰ ۳۸۳ ۳۳۱ -۱/۴ -۷/۱۳

مالکيت معنوي و حق امتيازها ۱۶۸ ۱۶۶ ۱۹۳ ۱۸۵ ۱۶۰ -۱/۴ -۷/۱۳

ساير خدمات تجاري ۷۹۸ ۸۱۹ ۱۰۵۶ ۱۰۲۸ ۸۸۳ -۷/۲ -۰/۱۴

خدمات شخصي، فرهنگي و تفريحي ۲۸۰ ۲۷۶ ۳۲۲ ۳۰۹ ۲۶۷ -۱/۴ -۷/۱۳

خدمات دولتي ۶۴۹ ۷۱۹ ۷۴۰ ۷۰۶ ۵۷۹ -۶/۴ -۰/۱۸

حساب درآمد ۱۳۳۵ -۱۲۲ ۷۹ ۳۲۳ ۱۰۳۷ ۱/۳۰۸ ۶/۲۲۱

دريافت ۳۲۷۰ ۱۷۹۱ ۱۹۵۲ ۲۱۷۱ ۲۴۶۹ ۳/۱۱ ۷/۱۳

جبران خدمات کارگران ۵۵۸ ۲۷۰ ۳۱۶ ۳۶۰ ۳۲۴ ۰/۱۴ -۰/۱۰

گذاريدرآمد سرمايه ۲۷۱۲ ۱۵۲۱ ۱۶۳۶ ۱۸۱۱ ۲۱۴۴ ۷/۱۰ ۴/۱۸

پرداخت ۱۹۳۵ ۱۹۱۲ ۱۸۷۳ ۱۸۴۹ ۱۴۳۱ -۳/۱ -۶/۲۲

جبران خدمات کارگران ۳۲۴ ۴۹۶ ۶۳۵ ۵۹۸ ۳۴۹ -۹/۵ -۷/۴۱

گذاريهزينه سرمايه ۱۶۱۱ ۱۴۱۷ ۱۲۳۷ ۱۲۵۱ ۱۰۸۲ ۱/۱ -۵/۱۳

۳/۳۰ ۷/۱۲۸ ۵۵۲ ۴۲۳ ۱۸۵ ۱۰۱ حساب انتقاالت جاري ۳۶۲

دريافت ۷۳۲ ۵۵۵ ۷۲۷ ۸۹۲ ۸۹۱ ۷/۲۲ -۱/۰

  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ دولت

هاساير بخش ۷۳۲ ۵۵۵ ۷۲۷ ۸۹۲ ۸۹۱ ۷/۲۲ -۱/۰

پرداخت ۳۷۰ ۴۵۳ ۵۴۱ ۴۶۹ ۳۳۹ -۵/۱۳ -۶/۲۷

دولت ۴۲ ۴۸ ۱۱۷ ۵۲ ۵۲ -۲/۵۵ ۰/۰

هاساير بخش ۳۲۸ ۴۰۵ ۴۲۵ ۴۱۶ ۲۸۷ -۰/۲ -۰/۳۱

۹/۴۱- ۳/۵۶ ۲۲۰۴۷- ۳۷۹۷۴- ۲۴۲۹۶- ۶۴۶۰- ۱۹۱۳۵- حساب مالي و سرمايه

۶/۶۳- ۶/۳۰- ۲۴۹- ۶۸۴- ۹۸۶- ۷۴۴- حساب سرمايه -۳۸۳

)۳(حساب مالي -۱۸۷۵۳ -۵۷۱۶ -۲۳۳۱۰ -۳۷۲۹۱ -۲۱۷۹۹ ۰/۶۰ -۵/۴۱

۰/۴۳-  ۱۲۲۱۳- ۲۱۴۳۶- ۹۴۷ ۷۲۶۸ هاي ذخيرهدارايي -۸۲۲۹

۳/۸۰-  ۴۲۲۴- ۲۱۴۰۹- ۳۲۵۹- ۳۰۱۶- ۳۷۰۲- هااشتباهات و از قلم افتادگي 
 )گمرکي و غيرگمرکي(هاي پتروشيمي و سايرين هاي نفتي ايران، شرکت هاي ملي نفت، گاز و پااليش و پخش فرآورده شده توسط شرکت صادر) ۲۷۱۱و  ۲۷۱۰، ۲۷۰۹هاي  تعرفه(هاي نفتي، گاز طبيعي، مايعات و ميعانات گازي  ارزش نفت خام، فرآورده -۱
 )گمرکي و غيرگمرکي(هاي نفتي ايران و سايرين فرآوردههاي ملي نفت، گاز و پااليش و پخش  وارد شده توسط شرکت) ۲۷۱۱و  ۲۷۱۰، ۲۷۰۹هاي  تعرفه(هاي نفتي، گاز طبيعي، مايعات و ميعانات گازي  ارزش فرآورده -۲
 .باشد هاي خارجي بانک مرکزي مي شامل تغييرات حساب ذخيره ارزي و دارايي -۳

   



 

 

٧٩
 

)يليارد ريالم(                                                                                           )۱(سيستم بانكيهايها و بدهيالصه داراييخ                                                                                        ۵۳جدول شماره

  السمانده درپايان رصد تغييرد

 ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ )٢(١٣٩٠ ١٣٩١  ١٣٩٠ ١٣٩١  

 هااراييد        

۰/۶ ۵/۲۷ ۶/۲۲۷۳۵۷۰ ۷/۲۱۴۵۶۸۷ ۱/۱۶۸۲۵۵۶ ۸/۱۳۳۱۲۲۳  هاي خارجياراييد ۰/۱۲۱۶۲۳۷

 دهي بخش دولتيب ۴/۲۹۱۵۳۹ ۹/۳۶۴۶۳۳ ۵/۵۵۳۴۰۳ ۱/۶۳۸۴۷۶ ۴/۹۱۰۳۵۴ ۴/۱۵ ۶/۴۲
 ولتد ۹/۲۰۶۹۲۵ ۴/۲۸۴۹۰۶ ۸/۴۶۸۹۲۸ ۳/۴۸۸۴۶۶ ۷/۶۹۸۹۸۹ ۲/۴ ۱/۴۳
 ها و موسسات دولتيركتش ۵/۸۴۶۱۳ ۵/۷۹۷۲۷ ۷/۸۴۴۷۴ ۸/۱۵۰۰۰۹ ۷/۲۱۱۳۶۴ ۶/۷۷ ۹/۴۰
 دهي بخش غيردولتيب  ۹/۱۸۶۶۵۵۰ ۸/۲۱۳۷۳۶۳ ۵/۲۹۲۹۲۲۴ ۰/۳۵۱۶۸۴۶ ۷/۴۱۳۸۹۷۴ ۱/۲۰ ۷/۱۷

 ايرس  ۷/۱۲۰۸۱۶۰ ۰/۱۳۳۸۰۱۶ ۲/۱۷۹۶۰۵۲ ۹/۲۱۴۶۹۳۱ ۲/۲۹۹۲۰۶۲ ۵/۱۹ ۴/۳۹

 معج   ۰/۴۵۸۲۴۸۸ ۵/۵۱۷۱۲۳۷ ۳/۶۹۶۱۲۳۶ ۷/۸۴۴۷۹۴۱ ۹/۱۰۳۱۴۹۶۱ ۴/۲۱ ۱/۲۲

 اقالم زير خط ۲/۸۱۰۳۸۲ ۹/۹۲۱۶۸۸ ۳/۱۲۰۵۷۷۷ ۳/۱۴۵۱۳۹۵ ۴/۱۳۴۵۵۵۹ ۴/۲۰ -۳/۷

 هامع داراييج ۲/۵۳۹۲۸۷۰ ۴/۶۰۹۲۹۲۶ ۶/۸۱۶۷۰۱۳ ۰/۹۸۹۹۳۳۷ ۳/۱۱۶۶۰۵۲۱ ۲/۲۱ ۸/۱۷

 هادهيب    

۰/۳۰ ۱/۲۰ ۹/۴۶۰۶۹۳۵ ۹/۳۵۴۲۵۵۱ ۲/۲۹۴۸۸۷۴ ۱/۲۳۵۵۸۸۹  قدينگين ۰/۱۹۰۱۳۶۶
۶/۲۶ ۳/۱۸ ۷/۱۱۳۶۷۱۷ ۵/۸۹۷۵۷۲ ۶/۷۵۸۷۱۶ ۰/۶۰۱۶۹۷  ولپ ۵/۵۲۵۴۸۲
۲/۳۱ ۸/۲۰ ۲/۳۴۷۰۲۱۸ ۴/۲۶۴۴۹۷۹ ۶/۲۱۹۰۱۵۷ ۱/۱۷۵۴۱۹۲  پولبهش ۵/۱۳۷۵۸۸۳
۱/۲ ۱/۱۰ ۳/۴۰۷۷۷۹ ۶/۳۹۹۵۳۶ ۴/۳۶۲۸۷۰ ۱/۳۰۰۰۲۵  هاي بخش دولتيپردهسها ووام ۶/۳۳۵۶۲۰
۷/۲ ۷/۸ ۸/۳۸۹۶۳۵ ۷/۳۷۹۲۸۵ ۴/۳۴۹۰۴۲ ۴/۲۸۳۱۳۰  ولتد ۴/۳۱۹۵۴۲
۴/۱۰- ۴/۴۶ ۵/۱۸۱۴۳ ۹/۲۰۲۵۰ ۰/۱۳۸۲۸ ۷/۱۶۸۹۴  ها و موسسات دولتيركتش ۲/۱۶۰۷۸
۲/۲۷ ۸/۳۲ ۷/۵۷۴۶۴۳ ۳/۴۵۱۹۲۷ ۷/۳۴۰۲۹۵ ۰/۲۶۳۱۰۵  ساب سرمايهح ۸/۲۵۲۲۵۱

۰/۵ ۳/۳۱ ۵/۱۳۷۳۸۶۴ ۵/۱۳۰۸۸۷۳ ۰/۹۹۶۸۳۹ ۰/۶۰۶۰۰۶  هاي ارزيها و اعتبارات دريافتي از خارج و سپردهامو ۱/۶۱۱۹۸۶

۰/۰ ۰/۰ ۰/۲ ۰/۲ ۰/۲ ۰/۲  هاي بخش غيردولتيكاال ديعه ثبت سفارشو ۰/۲

۰/۴۲۳ ۶/۲۱- ۶/۱۵۰۱ ۱/۲۸۷ ۲/۳۶۶ ۰/۵۷۸  بخش دولتي پرداخت اعتبارات اسنادييشپ ۷/۶۶۲

۱/۲۲ ۷/۱۸ ۹/۳۳۵۰۲۳۴ ۳/۲۷۴۴۷۶۳ ۸/۲۳۱۱۹۸۸ ۳/۱۶۴۵۶۳۲  ايرس ۸/۱۴۸۰۵۹۸

۱/۲۲ ۴/۲۱ ۹/۱۰۳۱۴۹۶۱ ۷/۸۴۴۷۹۴۱ ۳/۶۹۶۱۲۳۶ ۵/۵۱۷۱۲۳۷  عمج ۰/۴۵۸۲۴۸۸

۳/۷- ۴/۲۰ ۴/۱۳۴۵۵۵۹ ۳/۱۴۵۱۳۹۵ ۳/۱۲۰۵۷۷۷ ۹/۹۲۱۶۸۸  اقالم زير خط ۲/۸۱۰۳۸۲

۸/۱۷ ۲/۲۱ ۳/۱۱۶۶۰۵۲۱ ۰/۹۸۹۹۳۳۷ ۶/۸۱۶۷۰۱۳ ۴/۶۰۹۲۹۲۶ هامع بدهيج ۲/۵۳۹۲۸۷۰

  .اند بندي شده هاي غيردولتي طبقه هاي تجاري دولتي خارج و در رديف بانک بانک رديفهاي صادرات، ملت، تجارت و رفاه از  ، بانک۱۳۸۸از اسفند ماه . باشد هاي تجاري نمي شامل شعب خارج بانک -۱

 .نظر قرار گرفته است براساس آخرين اطالعات موجود مورد تجديد ١٣٩٠آمار سال  -٢



 

 

٨٠
 

)يليارد ريالم(                                                                      ) ۱(ها و موسسات اعتباري غيربانكيدهي بخش غيردولتي به بانكب                                                                   ۵۴جدول شماره٨٠

  السمانده در پايان رصد تغييرد

 ۱۳۹۱ ۱۳۹۰  ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ )٢(١٣٩٠ ١٣٩١  

 ها و موسسات اعتباري انكب ۹/۱۸۶۶۵۵۰ ۸/۲۱۳۷۳۶۳ ۵/۲۹۲۹۲۲۴ ۰/۳۵۱۶۸۴۶ ۷/۴۱۳۸۹۷۴ ۱/۲۰ ۷/۱۷

 )٣(اعطاييسهيالت ت ۱/۱۷۷۳۴۲۷ ۶/۲۰۵۷۶۰۱ ۳/۲۸۵۶۶۷۶ ۰/۳۴۰۲۹۹۱ ۹/۳۹۶۴۴۴۹ ۱/۱۹ ۵/۱۶

 )٤(ها و اعتبارات پرداختي امو ۸/۵۲۰۷۹ ۲/۳۲۶۶۷ ۷/۸۲۶۳ ۷/۱۶۰۵۲ ۶/۲۶۶۶۸ ۳/۹۴ ۱/۶۶

 گذاري مستقيم و مشاركت حقوقي رمايهس ۰/۴۱۰۴۴ ۰/۴۷۰۹۵ ۵/۶۴۲۸۴ ۳/۹۷۸۰۲ ۲/۱۴۷۸۵۶ ۱/۵۲ ۲/۵۱

 هاي تجاري انكب ۹/۱۱۲۰۱۵۵ ۲/۵۱۹۰۶۹ ۷/۶۳۵۹۳۵ ۶/۷۳۹۷۱۵ ۶/۷۸۲۵۳۲ ۳/۱۶ ۸/۵

 ها و موسسات دولتي شرکت ۷/۱۰۵۴۷۶۷ ۵/۴۹۴۷۵۰ ۴/۶۱۸۱۱۸ ۶/۷۲۶۶۴۶ ۳/۷۶۷۰۱۵ ۶/۱۷ ۶/۵

 ۴/۸۴- ۴/۷۸۲ ۸/۱۱۴ ۷/۷۳۷ ۵/۷۲۴۳ ۴/۳۸۰۳۴ ها و اعتبارات پرداختي امو 

 گذاري مستقيم و مشاركت حقوقي رمايهس ۸/۲۷۳۵۳ ۲/۱۷۰۷۵ ۶/۱۷۰۷۹ ۲/۱۲۹۵۴ ۹/۱۴۷۳۴ -۲/۲۴ ۷/۱۳

 هاي تخصصي انكب ۱/۳۹۹۳۶۸ ۷/۵۰۳۴۰۵ ۵/۸۴۹۷۰۹ ۶/۱۰۰۵۶۴۷ ۰/۱۲۲۱۸۶۲ ۴/۱۸ ۵/۲۱

 اعطاييسهيالت ت ۹/۳۹۲۹۱۵ ۳/۴۹۴۹۳۵ ۳/۸۴۲۸۳۹ ۵/۹۹۶۲۷۸ ۲/۱۲۱۰۲۴۰ ۲/۱۸ ۵/۲۱

 ها و اعتبارات پرداختي امو ۹/۲۱۵۷ ۳/۲۴۱۳ ۹/۶۰ ۷/۴۹ ۹/۳۵ -۴/۱۸ -۸/۲۷

 گذاري مستقيم و مشاركت حقوقي رمايهس ۳/۴۲۹۴ ۱/۶۰۵۷ ۳/۶۸۰۹ ۴/۹۳۱۹ ۹/۱۱۵۸۵ ۹/۳۶ ۳/۲۴

 غيردولتيهاي  کل بانک ۹/۳۴۷۰۲۶ ۹/۱۱۱۴۸۸۸ ۳/۱۴۴۳۵۷۹ ۸/۱۷۷۱۴۸۲ ۱/۲۱۳۴۵۸۰ ۷/۲۲ ۵/۲۰

 اعطاييسهيالت ت ۵/۳۲۵۷۴۳ ۸/۱۰۶۷۹۱۵ ۶/۱۳۹۵۷۱۸ ۹/۱۶۸۰۰۶۵ ۴/۱۹۸۷۱۹۴ ۴/۲۰ ۳/۱۸

 ها و اعتبارات پرداختي امو ۵/۱۱۸۸۷ ۴/۲۳۰۱۰ ۱/۷۴۶۵ ۲/۱۵۸۸۸ ۳/۲۵۸۵۰ ۸/۱۱۲ ۷/۶۲

 گذاري مستقيم و مشاركت حقوقي رمايهس ۹/۹۳۹۵ ۷/۲۳۹۶۲ ۶/۴۰۳۹۵ ۷/۷۵۵۲۸ ۴/۱۲۱۵۳۵ ۰/۸۷ ۹/۶۰

 .اند بندي شده هاي غيردولتي طبقه هاي تجاري دولتي خارج و در رديف بانک بانک رديفصادرات، ملت، تجارت و رفاه از  هاي بانک، ۱۳۸۸از اسفند ماه  -١ 

 .نظر قرار گرفته است براساس آخرين اطالعات موجود مورد تجديد ١٣٩٠آمار سال  -٢ 

 . باشد خريد دين و اموال معامالت مي -گذاري مستقيم و مشارکت حقوقي بدون سرمايه -ها براساس قانون عمليات بانکي بدون ربا ، تسهيالت اعطايي بانک»تسهيالت اعطايي«منظور از  -٣ 

 التفـاوت نـرخ ارز، اوراق مشـارکت،     بـدهي مشـتريان بابـت مابـه      هاي پرداخت شده، رداخت شده، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي داخلي، بدهکاران بابت ضمانت، تسهيالت مربوط به بدهي مشتريان بابت اعتبارات اسنادي پ»ها و اعتبارات پرداختي وام«منظور از  -٤ 

 .باشد هاي واخواستي مي سفته قديم و مطالبات 



 

 

٨١
 

) يليارد ريالم(  )١(قدينگين ۵۵جدول شماره

  السمانده در پايان رصد تغييرد

 ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ )٢(١٣٩٠ ١٣٩١  ١٣٩٠ ١٣٩١  

 ولپ ۵/۵۲۵۴۸۲ ۰/۶۰۱۶۹۷ ۶/۷۵۸۷۱۶ ۵/۸۹۷۵۷۲ ۷/۱۱۳۶۷۱۷ ۳/۱۸ ۶/۲۶

 سكناس و مسكوك در دست اشخاصا ۲/۱۵۷۷۶۴ ۹/۱۹۲۳۱۳ ۳/۲۲۵۱۵۵ ۳/۲۶۳۲۰۹ ۲/۳۳۰۱۶۴ ۹/۱۶ ۴/۲۵

  ديداريهاي   پردهس ۳/۳۶۷۷۱۸ ۱/۴۰۹۳۸۳ ۳/۵۳۳۵۶۱ ۲/۶۳۴۳۶۳ ۵/۸۰۶۵۵۳ ۹/۱۸ ۱/۲۷

 هاي دولتي بانک ۴/۳۴۴۹۸۲ ۸/۱۶۳۱۲۰ ۴/۲۱۶۷۱۰ ۴/۲۵۹۳۳۶ ۶/۲۸۶۱۲۳ ۷/۱۹ ۳/۱۰

 هاي غيردولتي بانککل  ۹/۲۲۷۳۵ ۳/۲۴۶۲۶۲ ۹/۳۱۶۸۵۰ ۸/۳۷۵۰۲۶ ۹/۵۲۰۴۲۹ ۴/۱۸ ۸/۳۸

 پول بهش ۵/۱۳۷۵۸۸۳ ۱/۱۷۵۴۱۹۲ ۶/۲۱۹۰۱۵۷ ۴/۲۶۴۴۹۷۹ ۲/۳۴۷۰۲۱۸ ۸/۲۰ ۲/۳۱

 هاي دولتي بانک ۹/۹۸۴۲۱۷ ۹/۶۴۹۹۵۶ ۱/۷۶۹۶۴۳ ۱/۹۲۳۵۹۰ ۱/۱۱۹۰۶۰۱ ۰/۲۰ ۹/۲۸

 هاي غيردولتي بانککل  ۶/۳۹۱۶۶۵ ۲/۱۱۰۴۲۳۵ ۵/۱۴۲۰۵۱۴ ۳/۱۷۲۱۳۸۹ ۱/۲۲۷۹۶۱۷ ۲/۲۱ ۴/۳۲

 انداز الحسنه پس هاي قرض  پردهس ۷/۱۵۳۹۴۶ ۳/۱۸۰۱۱۴ ۴/۲۳۹۰۷۵ ۲/۲۵۵۷۵۶ ۵/۳۱۰۲۷۷ ۰/۷ ۳/۲۱

 هاي دولتي بانک ۲/۱۵۰۱۲۵ ۴/۱۰۵۱۳۳ ۴/۱۳۰۲۴۹ ۹/۱۳۳۷۴۱ ۱/۱۵۱۲۸۱ ۷/۲ ۱/۱۳

 هاي غيردولتي بانککل  ۵/۳۸۲۱ ۹/۷۴۹۸۰ ۰/۱۰۸۸۲۶ ۳/۱۲۲۰۱۴ ۴/۱۵۸۹۹۶ ۱/۱۲ ۳/۳۰

 دار گذاري مدت هاي سرمايه  پردهس ۱/۱۱۷۷۶۴۴ ۸/۱۵۲۲۳۲۱ ۳/۱۸۸۶۷۰۸ ۶/۲۲۹۷۹۳۷ ۴/۳۰۵۹۹۷۱ ۸/۲۱ ۲/۳۳

 هاي دولتي بانک ۹/۷۹۵۱۲۸ ۲/۵۱۶۵۱۸ ۶/۶۰۵۹۷۲ ۰/۷۳۷۹۳۷ ۳/۹۹۳۴۱۸ ۸/۲۱ ۶/۳۴

 هاي غيردولتي بانککل  ۲/۳۸۲۵۱۵ ۶/۱۰۰۵۸۰۳ ۷/۱۲۸۰۷۳۵ ۶/۱۵۶۰۰۰۰ ۱/۲۰۶۶۵۵۳ ۸/۲۱ ۵/۳۲

 مدت وتاهك ۶/۵۶۷۴۵۸ ۳/۶۷۳۳۶۵ ۳/۷۷۰۳۰۹ ۷/۸۶۹۹۰۹ ۹/۱۳۲۷۳۲۶ ۹/۱۲ ۶/۵۲

 لندمدتب ۵/۶۱۰۱۸۵ ۵/۸۴۸۹۵۶ ۰/۱۱۱۶۳۹۹ ۹/۱۴۲۸۰۲۷ ۵/۱۷۳۲۶۴۴ ۹/۲۷ ۳/۲۱

 )٣(هاي متفرقه  پردهس ۷/۴۴۲۹۲ ۰/۵۱۷۵۶ ۹/۶۴۳۷۳ ۶/۹۱۲۸۵ ۳/۹۹۹۶۹ ۸/۴۱ ۵/۹

 هاي دولتي بانک ۸/۳۸۹۶۳ ۳/۲۸۳۰۵ ۱/۳۳۴۲۱ ۲/۵۱۹۱۱ ۷/۴۵۹۰۱ ۳/۵۵ -۶/۱۱

 هاي غيردولتي بانککل  ۹/۵۳۲۸ ۷/۲۳۴۵۰ ۸/۳۰۹۵۲ ۴/۳۹۳۷۴ ۶/۵۴۰۶۷ ۲/۲۷ ۳/۳۷

 قدينگين ۰/۱۹۰۱۳۶۶ ۱/۲۳۵۵۸۸۹ ۲/۲۹۴۸۸۷۴ ۹/۳۵۴۲۵۵۱ ۹/۴۶۰۶۹۳۵ ۱/۲۰ ۰/۳۰

 .اند بندي شده هاي غيردولتي طبقه هاي تجاري دولتي خارج و در رديف بانک بانک رديفهاي صادرات، ملت، تجارت و رفاه از  ، بانک۱۳۸۸از اسفند ماه  -۱ 

 .نظر قرار گرفته است براساس آخرين اطالعات موجود مورد تجديد ١٣٩٠آمار سال  -٢ 

 .باشد ها و دولت مي انداز كاركنان بانك دريافت بابت تسهيالت و وجوه صندوق بازنشستگي و پس ها، وجوه اداره شده مصرف نشده، پيش  نامه هاي نقدي ضمانت ، سپرده اعتبارات اسنادي دريافت پيشامل ش -۳ 



 

 

٨٢
 

 )١٣٦٩=١٠٠(                                                                                                      فعاليت بورس اوراق بهادار تهران                                                                                           ۵۶جدول شماره ٨٢

 الس رصد تغييرد

١٣٩٠ ١٣٩١  ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ١٣٨٨ ١٣٨٧ 

 معاملهسهام مورد        

۵/۹ ۲/۲۸- ۸/۸۰۱۵۵ ۸/۷۳۱۸۸ ۷/۱۰۱۹۱۲ )١)(ميليون سهم(تعداد ۴/۴۷۹۷۵ ۱/۸۵۶۲۵

۵/۱۳ ۸/۳ ۴/۲۵۷۰۷۲ ۳/۲۲۶۴۴۷ ۹/۲۱۸۰۵۴ )١)(ميليارد ريال(ارزش ۴/۱۳۷۳۸۵ ۲/۱۸۴۱۶۶

۱/۱۵ ۵/۲۳ ۱۸۳۸۵۰۰ ۱۵۹۶۸۶۲ ۱۲۹۳۲۹۴ ۸۵۹۵۸۴ )٢(تعداد خريداران ۵۴۰۳۹۸

)٣(دفعات معامله ۱۸۷۵۳۷۲ ۳۰۳۰۳۷۹ ۳۳۹۸۵۲۴ ۴۵۳۷۱۰۵ ۵۲۳۵۳۲۵ ۵/۳۳ ۴/۱۵

 )۴(واگذاري سهام بخش عمومي       

۳/۶۴- ۳/۲۴- ۴/۲۲۴۶ ۰/۶۲۹۳ ۶/۸۳۱۳ )ميليون سهم(تعداد ۷/۲۷۵۴۲ ۵/۵۴۹۱۸

۲/۷۱- ۳/۱۵- ۶/۶۱۱۶ ۲/۲۱۲۷۲ ۷/۲۵۱۱۰ )ميليارد ريال(ارزش ۶/۷۵۸۷۹ ۴/۱۱۹۵۱۰

 قيمت سهام در پايان دورهشاخص        

كل ۵/۷۹۶۶ ۷/۱۲۵۳۶ ۹/۲۳۲۹۴ ۶/۲۵۹۰۵ ۸/۳۸۰۴۰ ۲/۱۱ ۸/۴۶

مالي ۸/۲۰۵۵۲ ۶/۳۳۶۴۱ ۷/۵۹۸۳۸ ۵/۶۰۱۹۱ ۶/۶۰۸۱۱ ۶/۰ ۰/۱

صنعت ۶/۶۱۷۲ ۵/۹۶۲۹ ۵/۱۸۰۹۳ ۷/۲۰۶۹۷ ۷/۳۲۸۹۱ ۴/۱۴ ۹/۵۸

۷/۲۹ ۰/۱۴ ۷/۱۶۱۷ ۱/۱۲۴۷ ۳/۱۰۹۴ ۲/۵۴۹ ترپنجاه شرکت فعال ۱/۲۹۱

۸/۳۸ ۴/۱۰ ۷/۳۰۰۳۰ ۳/۲۱۶۴۳ ۱/۱۹۶۱۲ ۵/۱۰۳۳۶ بازار اول ۷/۶۳۸۳

۹/۸۲ ۹/۱۵ ۹/۶۲۸۳۹ ۲/۳۴۳۴۸ ۶/۲۹۶۲۷ ۴/۱۷۷۱۰ بازار دوم ۵/۱۲۵۶۳

 شاخص قيمت و سود نقدي ۳/۳۲۱۱۷ ۰/۵۱۰۰۶ ۰/۹۴۷۷۶ ۰/۱۰۵۳۹۸ ۰/۱۵۴۷۷۱ ۲/۱۱ ۸/۴۶

  )ميليارد ريال(جاري سهام در پايان دورهارزش  ۹/۴۴۸۹۵۴ ۳/۶۵۱۴۲۸ ۲/۱۱۱۵۶۳۶ ۷/۱۲۸۲۵۰۶ ۸/۱۷۰۷۴۹۷ ۰/۱۵ ۱/۳۳

 تعداد روزهاي فعاليت ۲۳۸ ۲۴۴ ۲۴۳ ۲۴۱ ۲۳۹ -۸/۰ -۸/۰

 درج شده در تابلوهاهاي  تعداد شركت ۳۴۶ ۳۳۷ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۲۲ ۳/۰ -۱/۶

 سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار تهران: ماخذ 
 .با احتساب معامالت تابلوي غيررسمي است -۱ 
 .عوض شده است هاي محاسباتي تعداد خريداران سهام تغيير کرده و لذا روند آماري متغير کامالً فرض پيش، ۱۶/۹/۱۳۸۷تاريخ امانه جديد معامالت بورس از س دليل اجرايبه  -۲ 
 .باشد ارقام براساس کل معامالت سهام و اوراق مشارکت مي -۳ 
 .باشد سهام عدالت و سهام ترجيحي مي تعداد و ارزش سهام واگذار شده بخش عمومي، شامل -۴ 
 



 

 

٨٣
 

 ۱۳۹۱سال  تا پايانوضعيت انتشار اوراق مشاركت                                                                      ۵۷جدول شماره    
 الحساب نرخ سود علي

 مبلغ فروش رفته )سال(مدت اوراق )درصد در سال(
 )ميليارد ريال(

شدهمبلغ منتشر
  موضوع اوراق مشارکت زمان انتشار )ميليارد ريال(

اوراق مشارکت دولت   ٩/١١٩٥٣٣ ٤/٧٣٨٠٦  

 )۱(ايدولتي ـ بودجه     ۰/۰ ۰/۰  
 )۲(ايبودجهغيردولتي ـ      ٩/١١٩٥٣٣ ٤/٧٣٨٠٦  
 سازمان توسعه برق ايران        ها توسعه و ساخت نيروگاه ۲۳/۰۲/۱۳۹۱ ۰/۷۵۸۶ ۰/۷۵۸۶ ۴ ۲۰
 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران        آبی طرح برق ۰۱/۰۳/۱۳۹۱ ۰/۱۳۸۰ ۰/۱۳۸۰ ۴ ۲۰
 شرکت آب و فاضالب خوزستان        شبکه فاضالب استان خوزستان ۰۲/۰۳/۱۳۹۱ ۰/۲۱۴۰ ۰/۲۱۴۰ ۴ ۲۰
 شرکت توانير        اي  هاي برق منطقهطرح ۰۸/۰۳/۱۳۹۱ ۰/۹۹۴ ۰/۹۹۴ ۴ ۲۰
 شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور        رسانی به کشور های آبطرح ۲۰/۰۳/۱۳۹۱ ۹/۳۶۸ ۹/۳۶۸ ۴ ۲۰
 شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور        آهنخط ۲۰/۰۳/۱۳۹۱ ۰/۲۱۵۴ ۰/۲۱۵۴ ۴ ۲۰
 شرکت نفت و گاز پارس        پارس جنوبي  ۰۶/۰۴/۱۳۹۱ ۰/۵۰۰۰ ۰/۵۰۰۰ ۴ ۲۰
 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران        آبی طرح برق ۰۱/۰۶/۱۳۹۱ ۰/۹۵۱ ۰/۹۵۱ ۴ ۲۰
 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران        آبی طرح برق ۰۱/۰۶/۱۳۹۱ ۰/۲۰۰۰ ۰/۲۰۰۰ ۴ ۲۰
 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران        های مرزی طرح آب ۲۰/۰۶/۱۳۹۱ ۰/۴۰۴۵ ۰/۴۰۴۵ ۴ ۲۰
 شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور        آهنخط ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ ۰/۴۹۸۸ ۰/۴۹۸۸ ۴ ۲۰
 شرکت آب و برق خوزستان        رسانیتکميل ساختمان سد و آب ۲۹/۰۶/۱۳۹۱ ۰/۲۱۴۲ ۰/۲۱۴۲ ۴ ۲۰
 شرکت نفت و گاز پارس        پارس جنوبي  ۱۵/۰۷/۱۳۹۱ ۰/۱۰۰۰۰ ۰/۵۴۱۲ ۴ ۲۰
 خيز جنوبشرکت ملي مناطق نفت        ميادين نفتي ۰۲/۱۰/۱۳۹۱ ۰/۷۵۰۰ ۰/۷۵۰۰ ۴ ۲۰
 شرکت آب و برق خوزستان        رسانيتکميل ساختمان سد و آب ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ ۰/۲۳۳۵ ۰/۶۰۵ ۴ ۲۰
 شرکت نفت فالت قاره ايران        ميادين نفتي ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ۰/۷۵۰۰ ۰/۷۵۰۰ ۴ ۲۰
 آب منطقه تهران        رود سد کوچری و نم ۰۱/۱۱/۱۳۹۱ ۰/۹۰۰ ۰/۹۰۰ ۴ ۲۰
 سازمان بنادر و دريانوردی        توسعه بنادر  ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۳۰۰۰ ۰/۱۶۰۸ ۴ ۲۰
 آب منطقه فارس        رسانی آب ۰۶/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۱۲۰۰ ۰/۱۲۰۰ ۴ ۲۰
 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور        های آب و فاضالب طرح ۰۶/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۵۶۰۰ ۰/۲۷۴۶ ۴ ۲۰
 شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور        ها  توسعه راه ۰۶/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۶۹۰۰ ۰/۶۰۰۰ ۴ ۲۰
 گيالنآب منطقه        رسانی آب ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۱۰۵۰ ۰/۱۵۴ ۴ ۲۰
 شرکت آب و فاضالب خوزستان        آب و فاضالب  ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۲۷۰۰ ۰/۱۶۴ ۴ ۲۰
 شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور        ها  توسعه راه ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۱۰۰۰۰ ۰/۰ ۴ ۲۰
 شرکت نفت مناطق مرکزی ايران        توسعه ميادين نفتی  ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۵۰۰۰ ۰/۵۰۰۰ ۴ ۲۰
 شرکت ارتباطات زيرساخت        ترانزيت ارتباطات مخابراتی ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۵۰۰۰ ۰/۴۸ ۴ ۲۰
 ای زنجانآب منطقه        رسانی آب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۹۰۰ ۰/۹۰۰ ۴ ۲۰
 توانير        خطوط انتقال  ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۵۰۰۰ ۰/۲۳۲ ۴ ۲۰



 

 

٨۴
 

 ای کرمانآب منطقه        رسانی آب ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۷۰۰ ۰/۷۷ ۴ ٨۴۲۰
 شرکت آب و فاضالب تهران        آب و فاضالب  ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۱۵۰۰ ۵/۱۱ ۴ ۲۰
 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران        های مرزی آب ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۹۰۰۰ ۰/۰ ۴ ۲۰
 هااوراق مشارکت شهرداري   ٠/٢٩١٥ ١/٢٥٤٥  
 شهرداری ماهشهر        مجتمع تجاری  ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۱۴۵ ۰/۱۴۵ ۴ ۲۰
 شهرداری شيراز        مجتمع تجاری  ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۱۸۰۰ ۰/۱۸۰۰ ۴ ۲۰
 شهرداری اراک        مجتمع تجاری  ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۳۷۰ ۱/۰ ۴ ۲۰
 شهرداری دزفول        مجتمع تجاری  ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۶۰۰ ۰/۶۰۰ ۴ ۲۰
 اوراق مشارکت بانک مرکزی   ۰/۱۰۰۰۰۰ ۶/۴۶۸۶۶  
 )مرحله اول(اوراق مشارکت بانك مركزي         ۲۲/۰۷/۱۳۹۱ ۰/۲۵۰۰۰ ۰/۱۲۴۶۰ ۱ ۲۰
 )مرحله دوم(اوراق مشارکت بانك مركزي         ۲۵/۰۹/۱۳۹۱ ۰/۲۵۰۰۰ ۰/۲۶۷۰۷ ۱ ۲۰
 )مرحله سوم(زياوراق مشارکت بانك مرك         ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ ۰/۵۰۰۰۰ ۶/۷۶۹۹ ۱ ۲۰

 جمع كل   ٩/٢٢٢٤٤٨ ١/١٢٣٢١٨  
 .                                                      ا.ا.و بانک مرکزي ج ۱۳۹۱قانون بودجه سال : ماخذ

 .گردد بيني مي اوراق مشارکتي که در قوانين بودجه ساالنه بازپرداخت اصل و سود آنها پيش -۱
 .شود کننده تامين مي هاي استفاده بازپرداخت اصل و سود آنها از محل منابع داخلي شرکتاوراق مشارکتي که  -۲
 
 
 

 )ميليون دالر(                                           بانکي ارزي به تفکيک بازار اصلي و فرعي                         معامالت بازار بين                                                              ٥٨جدول شماره 
١٣٨٩ ١٣٩٠  ١٣٩١    درصد تغيير ١٣٨٨  ١٣٨٧  

  خريد فروش خريد فروش خريد فروش خريد فروش  خريد فروش  خريد فروش

 بازار اصلي ١٨٦١٩ ١٨٦١٩  ١٥٣٢٠ ١٥٣٢٠  ٢٠٠٣٨ ٢٠٠٣٨  ٤٢٤١٢ ٤٢٤١٢  ٣٨٣٠٢ ٣٨٣٠٢  -٧/٩ -٧/٩

 بانک مرکزي ۲۰۵۵ ۱۶۲۵۲  ۲۸۴۲ ۱۱۸۸۴  ۶۰۵۳ ۱۳۹۸۳  ۳۷۴۳ ۳۶۳۴۸  ۸۳۶ ۳۶۲۶۸  -۷/۷۷ -۲/۰

 هابانک ۱۶۵۶۴ ۲۳۶۷  ۱۲۴۷۷ ۳۴۳۶  ۱۳۹۸۵ ۶۰۵۵  ۳۸۶۶۹ ۶۰۶۴  ۳۷۴۶۶ ۲۰۳۴  -۱/۳ -۵/۶۶

 بازار فرعي ٣٧٨١٩ ٣٧٨١٩  ٣٨٠٢٤ ٣٨٠٢٤  ٥٢٤٢٩ ٥٢٤٢٩  ٣٤٨١٥ ٣٤٨١٥  ٠ ٠  - -

 بانک مرکزي ۱۷۲ ۳۶۳۶۳  ۱۰۵ ۳۷۳۰۳  ۱۵۵۴ ۵۰۷۹۱  ۷۰۱ ۳۳۷۵۶  ۰ ۰  - -

هابانک ۳۷۶۴۷ ۱۴۵۶  ۳۷۹۱۸ ۷۲۰  ۵۰۸۷۵ ۱۶۳۸  ۳۴۱۱۴ ۱۰۵۹  ۰ ۰  - -

 جمع کل ۵۶۴۳۸ ۵۶۴۳۸  ۵۳۳۴۳ ۵۳۳۴۳  ۷۲۴۶۷ ۷۲۴۶۷  ۷۷۲۲۷ ۷۷۲۲۷  ۳۸۳۰۲ ۳۸۳۰۲  -۴/۵۰ -۴/۵۰

بانک مرکزي ۲۲۲۷ ۵۲۶۱۵  ۲۹۴۸ ۴۹۱۸۷  ۷۶۰۷ ۶۴۷۷۴  ۴۴۴۴ ۷۰۱۰۵  ۸۳۶ ۳۶۲۶۸  -۲/۸۱ -۳/۴۸

هابانک ۵۴۲۱۱ ۳۸۲۳  ۵۰۳۹۶ ۴۱۵۶  ۶۴۸۶۰ ۷۶۹۳  ۷۲۷۸۳ ۷۱۲۲  ۳۷۴۶۶ ۲۰۳۴  -۵/۴۸ -۴/۷۱



 

 

٨۵
 

 )١٣٩٠=١٠٠(                                                                 هاي شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهريتوسط ساالنه گروهم                                                            ۵۹جدول شماره  

الس رصد تغييرد  هميت نسبي ا

 در سال پايه

 
١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١  ١٣٩٠ ١٣٩١  

هاي اختصاصيروهگ        

شاخص کاال ٦٨/٥٢ ٩/٦٣ ٩/٦٨ ٥/٧٨ ٠/١٠٠ ٨/١٤١ ٤/٢٧ ٨/٤١

شاخص خدمت ٣٢/٤٧ ٠/٦٩ ٨/٧٨ ٢/٨٧ ٠/١٠٠ ٦/١١٧ ٧/١٤ ٦/١٧

 اخص كلش ٠٠/١٠٠ ١/٦٦ ٢/٧٣ ٣/٨٢ ٠/١٠٠ ٥/١٣٠ ٥/٢١ ٥/٣٠

 و منتخب فرعيهاي اصليروهگ        
 هاها و آشاميدنيوراكيخ ٣٨/٢٧ ۲/۶۲ ۳/۶۸ ۴/۷۹ ٠/١٠٠ ۶/۱۴۴ ۹/۲۵ ۶/۴۴
 گوشت ١٢/٦ ۶/۵۸ ۶/۷۰ ۸/۸۹ ۰/۱۰۰ ۰/۱۴۹ ۴/۱۱ ۰/۴۹
 ماهي و حيوانات دريايي ٧٣/٠ ۴/۶۶ ۷/۷۵ ۹/۸۴ ۰/۱۰۰ ۷/۱۶۲ ۸/۱۷ ۷/۶۲
 غالت و نان ٠٥/٥ ۹/۵۶ ۱/۵۵ ۵/۶۴ ۰/۱۰۰ ۳/۱۳۷ ۰/۵۵ ۳/۳۷
 هاچربيها وروغن ٩٤/٠ ۶/۵۵ ۰/۵۲ ۱/۶۹ ۰/۱۰۰ ۴/۱۴۴ ۷/۴۴ ۴/۴۴
 ها و خشکبارميوه ٣٨/٥ ۸/۶۷ ۳/۸۰ ۴/۸۴ ۰/۱۰۰ ۱/۱۳۹ ۵/۱۸ ۱/۳۹
 هاي سبزيانواع سبزي، حبوب و فرآورده ٤٢/٣ ۲/۶۷ ۹/۶۷ ۴/۸۲ ۰/۱۰۰ ۷/۱۴۴ ۴/۲۱ ۷/۴۴
 پرندگانلبنيات و تخم ٠٧/٣ ۲/۶۶ ۹/۷۱ ۸/۷۴ ۰/۱۰۰ ۹/۱۵۳ ۷/۳۳ ۹/۵۳
 دخانيات ٣٥/٠ ۶/۷۰ ۹/۹۱ ۰/۹۴ ٠/١٠٠ ۵/۱۸۲ ۴/۶ ۵/۸۲
 هاگاز و ساير سوختمسکن، آب، برق، ٨٢/٣٢ ۲/۷۰ ۸/۷۸ ۶/۸۴ ٠/١٠٠ ۹/۱۱۲ ۲/۱۸ ۹/۱۲
 اجاره بهاي مسکن غيرشخصي ٥١/٧ ۲/۷۵ ۹/۸۴ ۰/۹۰ ۰/۱۰۰ ۶/۱۱۲ ۱/۱۱ ۶/۱۲
 ارزش اجاري مسکن شخصي ٩٢/٢٠ ۶/۷۴ ۵/۸۴ ۰/۹۰ ۰/۱۰۰ ۳/۱۱۲ ۱/۱۱ ۳/۱۲
 تعميرات و خدمات ساختماني ٧١/١ ۸/۷۱ ۶/۷۸ ۴/۸۵ ۰/۱۰۰ ۹/۱۳۳ ۱/۱۷ ۹/۳۳
 آب ٥٣/٠ ۴/۵۲ ۲/۵۴ ۰/۵۶ ۰/۱۰۰ ۰/۱۲۱ ۶/۷۸ ۰/۲۱
هابرق، گاز و ساير سوخت ١٦/٢ ۵/۲۶ ۶/۲۵ ۰/۳۴ ۰/۱۰۰ ۸/۱۰۰ ۱/۱۹۴ ۸/۰

پوشاک و کفش ٩٤/٤ ۵/۶۶ ۳/۷۳ ۹/۸۱ ٠/١٠٠ ۸/۱۴۷ ۱/۲۲ ۸/۴۷

خدمات مورد استفاده در خانهاثاث، لوازم و ١٣/٥ ۲/۷۴ ۴/۷۷ ۵/۸۴ ٠/١٠٠ ۹/۱۵۰ ۳/۱۸ ۹/۵۰

حمل و نقل ٨٧/٩ ۴/۶۴ ۲/۶۸ ۴/۷۸ ٠/١٠٠ ۵/۱۲۹ ۶/۲۷ ۵/۲۹

ارتباطات ٣٨/٢ ۰/۹۸ ۴/۹۸ ۲/۹۸ ٠/١٠٠ ۵/۱۰۷ ۸/۱ ۵/۷

بهداشت و درمان ٩٨/٦ ۹/۵۹ ۲/۷۱ ۳/۸۵ ٠/١٠٠ ۷/۱۲۴ ۲/۱۷ ۷/۲۴

تفريح و امور فرهنگي ٨٥/٢ ۰/۷۲ ۳/۷۸ ۴/۸۷ ٠/١٠٠ ۰/۱۴۱ ۴/۱۴ ۰/۴۱

تحصيل ٢٤/٢ ۰/۶۷ ۷/۷۷ ۷/۸۷ ٠/١٠٠ ۱/۱۱۴ ۰/۱۴ ۱/۱۴

رستوران و هتل ٨٦/١ ۹/۶۲ ۷/۷۲ ۸/۸۴ ٠/١٠٠ ۷/۱۳۸ ۹/۱۷ ۷/۳۸

 کاالها و خدمات متفرقه ۲۰/۳ ۴/۶۴ ۵/۷۲ ۰/۸۲ ٠/١٠٠ ۶/۱۴۶ ۰/۲۲ ۶/۴۶



 

 

٨۶
 

)١٣٨٣= ١٠٠(                                                                              هاي شاخص بهاي توليدكننده          توسط ساالنه گروهم                                                                                       ۶۰جدول شماره ٨۶

 هميت نسبيا  الس رصد تغييرد

 در سال پايه 

 

 ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١  ١٣٩٠ ١٣٩١   

 هاي اختصاصي روهگ         

 شاورزي، دامداري، جنگلداري و ماهيگيريك     ٩٨/٢١  ۵/۱۷۹ ۷/۲۰۰ ۵/۲۲۵ ۲/۲۶۴ ۰/۳۶۵ ٢/١٧ ٢/٣٨

 )صنعت(ساخت     ٠٦/٤٨  ٧/١٦٦ ٧/١٧١ ٥/٢٠٩ ٣/٣٢٣ ٠/٤١٩ ٣/٥٤ ٦/٢٩

 دماتخ     ٩٦/٢٩  ۷/۱۶۳ ۸/۱۸۱ ۳/۲۰۳ ۷/۲۳۳ ۵/۲۸۶ ٠/١٥ ٦/٢٢

 اخص كلش ٠٠/١٠٠  ۶/۱۶۸ ۱/۱۸۱ ۲/۲۱۱ ۵/۲۸۳ ۴/۳۶۷ ٢/٣٤ ٦/٢٩

 هاي اصلي روهگ         

 شاورزي، شکار و جنگلداريك   ٣٥/٢١  ٧/١٧٩ ٦/٢٠٠ ١/٢٢٥ ٥/٢٦٢ ١/٣٦١ ٦/١٦ ٦/٣٧

 اهيگيريم   ٦٣/٠  ٣/١٧٣ ٨/٢٠٣ ١/٢٣٨ ٣/٣٢٢ ٩/٤٩٥ ٤/٣٥ ٩/٥٣

 )صنعت(ساخت   ٠٦/٤٨  ٧/١٦٦ ٧/١٧١ ٥/٢٠٩ ٣/٣٢٣ ٠/٤١٩ ٣/٥٤ ٦/٢٩

 تل و رستورانه   ٨٨/٠  ١/١٩٢ ٨/٢٢٥ ٤/٢٦٨ ٠/٣١٩ ٣/٤٢٣ ٩/١٨ ٧/٣٢

 مل و نقل، انبارداري و ارتباطاتح   ٠٤/٢١  ١/١٤٩ ١/١٥٨ ٣/١٦٩ ٢/١٩٠ ٩/٢٢٨ ٣/١٢ ٣/٢٠

 موزشآ   ٤٣/٢  ٥/١٨٧ ٤/٢١٧ ٢/٢٤٥ ٥/٢٧٩ ٦/٣١٨ ٠/١٤ ٠/١٤

 هداشت و مددكاري اجتماعيب   ٩٥/٣  ٢/٢٠١ ٧/٢٤٣ ٩/٢٩٦ ٨/٣٥٣ ٠/٤٥٥ ٢/١٩ ٦/٢٨

 اجتماعي و شخصي ،هاي خدمات عمومي اير فعاليتس   ٦٦/١  ٧/٢٠٩ ٢/٢٦٠ ٩/٣١٥ ٥/٣٨٧ ٥/٤٩٥ ٧/٢٢ ٩/٢٧

 



 

 

٨٧
 

)١٣٨٣= ١٠٠(                                                                          کاالهاي صادراتي ايرانهاي شاخص بهاي  توسط ساالنه گروهم                                                                                  ۶۱جدول شماره 

 هميت نسبيا  الس رصد تغييرد

 در سال پايه 
 

 ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١  ١٣٩٠ ١٣٩١   

 محصوالت حيواني ۰۷/۲  ۲/۱۳۱ ٠/١٣٣ ٨/١٤١ ٢/١٦٧ ٤/٢٤٤ ٩/١٧ ٢/٤٦

 محصوالت نباتي ۵۰/۱۵  ۹/۲۴۴ ۱/۲۸۸ ۸/۲۴۸ ۱/۲۵۰ ۴/۴۷۰ ٥/٠ ١/٨٨

 هاي حيواني و نباتي ها و روغن چربي ۶۱/۰  ۳/۲۲۴ ٤/١٨٣ ٩/٢٣٨ ٨/٣١١ ١/٥٠١ ٥/٣٠ ٧/٦٠

 ها و توتون  محصوالت صنايع غذايي، نوشابه ۹۸/۲  ۴/۱۸۰ ۲/۱۹۱ ۵/۲۰۲ ۵/۲۳۳ ۰/۴۰۴ ٣/١٥ ٠/٧٣

 محصوالت معدني ۰۲/۱۹  ۸/۲۱۸ ۳/۲۱۲ ۴/۲۶۵ ۴/۳۲۱ ۰/۹۰۶ ١/٢١ ٩/١٨١

 محصوالت صنايع شيميايي و صنايع وابسته ۲۹/۱۲  ۵/۱۸۸ ٣/١٣٢ ٨/١٥٢ ٦/١٩١ ٣/٣١٢ ٤/٢٥ ٠/٦٣

 مواد پالستيك و كائوچو و مصنوعات آنها ۷۸/۳  ۳/۱۴۰ ٦/١٢٧ ٦/١٣٥ ٧/١٥٦ ٣/٢٣٢ ٦/١٥ ٢/٤٨

 پوست و چرم و محصوالت چرمي ۴۶/۱  ۷/۱۲۲ ٤/١١٨ ٧/١٨١ ٨/٢٧٠ ٨/٤٦٢ ٠/٤٩ ٩/٧٠

 چوبي يچوب و اشيا ۱۳/۰  ۷/۱۸۷ ٨/١٧١ ٢/١٧٣ ٧/١٧٥ ٨/٢١٢ ٤/١ ١/٢١

 موادمواد نسجي و مصنوعات از اين  ۶۹/۱۳  ۳/۲۰۱ ٦/٢١٥ ٣/٢٢٣ ٨/٢٤٨ ٧/٣١٦ ٤/١١ ٣/٢٧

 انواع كفش ۷۲/۰  ۶/۱۲۵ ٤/١٣٠ ١/١٦٩ ٧/٢٣٠ ٠/٢٥٣ ٥/٣٦ ٧/٩

 مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ ۸۵/۲  ۱/۱۲۹ ٨/١٣٣ ٥/١٣٧ ٦/١٤٨ ٧/٢٦٧ ١/٨ ١/٨٠

 فلزات معمولي و مصنوعات آنها ۱۲/۱۹  ۴/۱۹۷ ٦/١٢٨ ٤/١٨٢ ٨/٢٠٨ ٣/٣٠٨ ٥/١٤ ٧/٤٧

 آالت مكانيكي و ادوات برقي ماشين ۱۱/۳  ۳/۱۸۰ ١/١٥٩ ٥/١٥٨ ٤/١٦٧ ٨/١٨٧ ٦/٥ ٢/١٢

 وسايل نقليه زميني و تجهيزات ترابري ۳۷/۲  ۶/۱۲۷ ٦/١٣١ ٨/١٣٨ ٦/١٤٠ ١/٢١٤ ٣/١ ٣/٥٢

 سنجي و پزشكي اپتيك، دقت ها و لوازم دستگاه ۳۰/۰  ۷/۱۵۹ ٩/١٦١ ٥/١٥١ ٣/١٥٢ ٣/١٥٢ ٥/٠ ٠/٠

 هاي اختصاصي گروه         

 محصوالت پتروشيمي ۸۶/۲۱  ۱/۱۹۳ ٧/١٥٥ ٩/١٩٥ ٢/٢٥٤ ٨/٧٣٠ ٨/٢٩ ٥/١٨٧

 )١(شاخص كل ۰۰/۱۰۰  ۵/۱۹۸ ١/١٨٥ ٥/٢٠٥ ٧/٢٣٤ ٧/٤٤٢ ٢/١٤ ٦/٨٨

   .ها با ضريب اهميت کل اندکي تفاوت دارد ها در اين جدول ذکر نگرديده است، لذا جمع ضرايب اهميت گروهبرخي از گروه-۱



 

 

٨٨
 

)هزار ريال(                                     هاي هزينه هاي جاري در مناطق شهري برحسب گروهمتوسط هزينه ناخالص ساالنه خانوار به قيمت                                                 ۶۲جدول شماره٨٨

 الس رصد تغييرد )رصدد(همس

 ۱۳۹۱ ۱۳۹۰  ۱۳۹۱ ۱۳۹۰  ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷

۷/۲۵ ۹/۲۴ ۴/۳۱ ۹/۲۲ ۴/۵۶۸۳۵ ۸/۴۳۲۶۶ ۳/۳۵۲۱۳   هاآشاميدنيها وخوراکي ۲/۲۷۴۷۵ ۳/۳۰۱۶۸
۴/۰ ۳/۰ ۴/۵۴ ۶/۷ ۸/۸۶۱ ۲/۵۵۸ ۸/۵۱۸  دخانيات ۶/۴۵۲ ۶/۵۱۸
۵/۴ ۶/۴ ۶/۲۴ ۹/۱۴ ۱/۹۹۲۳ ۴/۷۹۶۳ ۵/۶۹۳۱  پوشاک و کفش ۸/۵۳۵۸ ۴/۶۴۴۷
۷/۳۳ ۶/۳۰ ۹/۳۹ ۰/۲۵ ۳/۷۴۵۴۲ ۶/۵۳۲۹۱ ۸/۴۲۶۳۶  هااير سوختمسکن، آب، برق، گاز و س ۲/۳۸۲۱۱ ۷/۳۹۸۷۸
۵/۴ ۸/۴ ۳/۱۹ ۵/۱۲ ۳/۹۹۰۴ ۳/۸۳۰۴ ۴/۷۳۸۲  خانهلوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در ۷/۵۸۱۱ ۷/۶۷۰۲
۵/۵ ۳/۵ ۷/۳۰ ۲/۱۸ ۲/۱۲۱۵۹ ۹/۹۲۹۹ ۳/۷۸۶۶  بهداشت و درمان ۸/۵۲۰۸ ۵/۶۴۵۵
۳/۹ ۷/۱۱ ۳/۱ ۸/۲۶ ۵/۲۰۵۷۹ ۹/۲۰۳۰۹ ۰/۱۶۰۱۴ حمل و نقل ۲/۱۳۳۶۵ ۷/۱۴۷۶۶

۰/۲ ۳/۲ ۰/۱۳ ۰/۲۳ ۶/۴۴۵۳ ۵/۳۹۴۱ ۳/۳۲۰۳ ۱/۲۹۴۲ ۰/۲۹۸۳ ارتباطات

۳/۲ ۷/۲ ۲/۹ ۷/۱۸ ۸/۵۱۲۴ ۴/۴۶۹۱ ۷/۳۹۵۱ ۹/۳۴۵۹ ۰/۲۸۲۴ تفريح و امور فرهنگي

۹/۱ ۱/۲ ۳/۱۶ ۱/۵ ۱/۴۲۴۷ ۷/۳۶۵۲ ۷/۳۴۷۴ ۱/۲۸۵۴ ۵/۲۶۵۰ تحصيل

۱/۲ ۳/۲ ۵/۱۴ ۴/۲۶ ۹/۴۵۴۷ ۳/۳۹۷۳ ۸/۳۱۴۲ ۰/۲۸۴۶ ۸/۲۴۸۱ رستوران و هتل

۱/۸ ۴/۸ ۵/۲۱ ۵/۲۹ ۴/۱۷۸۲۹ ۰/۱۴۶۷۳ ۲/۱۱۳۲۶ ۱/۱۰۰۹۹ ۶/۸۶۲۲ ها و خدمات متفرقهکاال

۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۱/۲۷ ۸/۲۲ ۵/۲۲۱۰۰۸ ۹/۱۷۳۹۲۵ ۸/۱۴۱۶۶۱ ۱/۱۲۷۱۳۹ ۴/۱۱۵۴۴۵ جمع

 
)هزار ريال(                                           )۱۳۹۰=۱۰۰(هاي هزينهمتوسط هزينه حقيقي ناخالص ساالنه خانوار در مناطق شهري برحسب گروه                                           ۶۳جدول شماره

  الس رصد تغييرد )رصدد(همس

 ۱۳۹۱ ۱۳۹۰  ۱۳۹۱ ۱۳۹۰  ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷  

۹/۲۲ ۹/۲۴ ۲/۹- ۴/۲- ۲/۳۹۳۰۵ ۸/۴۳۲۶۶ ۲/۴۴۳۴۹   هاآشاميدنيها وخوراکي ۴/۴۴۱۷۲ ۲/۴۴۱۷۰
۳/۰ ۳/۰ ۴/۱۵- ۲/۱ ۲/۴۷۲ ۲/۵۵۸ ۹/۵۵۱  دخانيات ۱/۶۴۱ ۴/۵۶۴
۹/۳ ۶/۴ ۷/۱۵- ۹/۵- ۹/۶۷۱۳ ۴/۷۹۶۳ ۳/۸۴۶۳  پوشاک و کفش ۴/۸۰۵۸ ۹/۸۷۹۵
۵/۳۸ ۶/۳۰ ۹/۲۳ ۷/۵ ۰/۶۶۰۲۵ ۶/۵۳۲۹۱ ۲/۵۰۳۹۸  هااير سوختمسکن، آب، برق، گاز و س ۸/۵۴۴۳۱ ۵/۵۰۶۰۷
۸/۳ ۸/۴ ۰/۲۱- ۹/۴- ۵/۶۵۶۳ ۳/۸۳۰۴ ۶/۸۷۳۶  لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه ۵/۷۸۳۲ ۹/۸۶۵۹
۷/۵ ۳/۵ ۸/۴ ۸/۰ ۸/۹۷۵۰ ۹/۹۲۹۹ ۹/۹۲۲۱  بهداشت و درمان ۹/۸۶۹۵ ۷/۹۰۶۶
۳/۹ ۷/۱۱ ۸/۲۱- ۶/۰- ۵/۱۵۸۹۱ ۹/۲۰۳۰۹ ۰/۲۰۴۲۶ حمل و نقل ۴/۲۰۷۵۳ ۰/۲۱۶۵۲

۴/۲ ۳/۲ ۱/۵ ۸/۲۰ ۹/۴۱۴۲ ۵/۳۹۴۱ ۱/۳۲۶۲ ۰/۲۹۹۰ ۸/۳۰۴۳ ارتباطات

۱/۲ ۷/۲ ۵/۲۲- ۸/۳ ۶/۳۶۳۴ ۴/۴۶۹۱ ۴/۴۵۲۱ ۸/۴۴۱۸ ۲/۳۹۲۲ تفريح و امور فرهنگي

۲/۲ ۱/۲ ۹/۱ ۸/۷- ۳/۳۷۲۲ ۷/۳۶۵۲ ۰/۳۹۶۲ ۲/۳۶۷۳ ۰/۳۹۵۶ تحصيل

۹/۱ ۳/۲ ۵/۱۷- ۲/۷ ۹/۳۲۷۸ ۳/۳۹۷۳ ۱/۳۷۰۶ ۷/۳۹۱۴ ۶/۳۹۴۵ رستوران و هتل

۱/۷ ۴/۸ ۱/۱۷- ۲/۶ ۰/۱۲۱۶۲ ۰/۱۴۶۷۳ ۴/۱۳۸۱۲ ۸/۱۳۹۲۹ ۲/۱۳۳۸۹ ها و خدمات متفرقهکاال

۰/۱۰۰ ۰/۱۰۰ ۳/۱- ۵/۱ ۹/۱۷۱۶۶۲ ۹/۱۷۳۹۲۵ ۱/۱۷۱۴۱۱ ۰/۱۷۲۴۴۳ ۳/۱۷۲۸۴۲ )۱(جمع

.زينه محاسبه شده استهاي ههاي حقيقي گروهها، از مجموع هزينه هزينه کل حقيقي به جاي تقسيم هزينه کل به قيمت جاري به شاخص کل قيمت-۱  
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