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 گردآوری: شبنم فروحی استخراج و 

 معاونت اقتصادی

 

 های اقتصادی اتاق ایرانمرکز تحقیقات و بررسی
 

 در این شماره منتشر شد: 

  1396آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در پایان سال: 

 های اقتصادیحسب فعالیت و سهم آن بر تولید ناخالص داخلی 

 هارشد اقتصادی، مصرف خصوصی و دولتی و تراز پرداخت 

  ،1397بهار و  1396سال آمار بانک مرکزی: 

 های جاری و عمرانی و ...(وضع مالی دولت )درآمد، پرداخت 

 نقدینگی پول، شبه پول و 

  1397بهار  -های کشاورزی، صنعت و خدماتبیکاری، مشارکت اقتصادی و اشتغال در بخشنرخ 

 2018سال  گزارش -جایگاه ایران و کشورهای عمده تولیدکننده فلزات اساسی 

 فروردین طرف تجاری و اقالم عمده تجاریگمرک، به تفکیک کشورهای  آمار صادرات و واردات 

 97تا خرداد      

 1396خدمات سال ادرات ص 

 و تسهیالت پرداختی  1397ماهه  3ا تهای مختلف اقتصادی، تسهیالت پرداختی به بخش 

 97تا خرداد  96از خرداد  های دانش بنیان ها به شرکتبانک

  1397بهار  -خدمات وعت، معدن نصهای خشب تولیدکنندهقیمت شاخص تورم 

 1397نفت خام در خرداد و تیر  جهانی طال، نقره ویمت ق 

 ... و 
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 مقدمه

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 

بینی آینده، و نیز امكان نظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیشهای آماری به مو همچنین با توجه به اهمیت داده

های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چكیده آمارهای اقتصادی را که اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی ریزی صحیحبرنامه

منابع آماری معتبر همچون بانک کشور و برگرفته از و سالیانه فصلی  روزانه، ماهانه،متشكل از برخی آمارهای اقتصادی 

باشد، بر میو ... مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسالمی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 

اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعاالن بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطالعات هر 

 ایران درج نماید. ماه بر روی سایت اتاق 

، این آمارها در هر شماره از 1شوندمیروزرسانی بهصورت مستمر بهو فصلی ماهانه  ،جا که آمارهای بخش روزانهاز آن

)که غالبا آمارهای  ولیكن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار ،گردندمی ارائه "چكیده آمارهای اقتصادی" هایگزارش

در  به منظور اجتناب از تكرار، صرفا ،صورت موردی استنامنظم و یا به آنها که فواصل انتشارآن به دلیل، باشند(سالیانه می

 .گرفتخواهند  در گزارش قرارزمان به روزرسانی 

روز و مورد نیاز بخش خصوصی کشور های آماری به رسانی برای دسترسی سریع به برخی دادهامید است این گزارش یاری

مرکز انتشارات گزارش که در مقاطع ماهانه گردآوری و در بخش کمی و کیفی این  یارتقا منظوربهت خواهشمند اسباشد. 

نشانی ، نظرات و پیشنهادات خود را به شوداتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بارگذاری می در سایتتحقیقات 

.irsh.forouhi@iccim   مائید.فرارسال 

 از ابتدا تا کنون: "چکیده آمارهای اقتصادی"های شماره دسترسی بهلینک * 

   انتشارات و اطالعات                        /http://chambertrust.ir صفحه اول پورتال خدمات الكترونیک اتاق ایران

                 بندی/  آمارهای اقتصادی دسته             انتشارات

                                                       
صورت منظم منتشر نشوند ولیکن به دلیل دسترسی فعاالن اقتصادی به آمارهای مهم، همچون روال گذشته )قبل از فروردین ممکن است آمارهای فصلی به 1

 شوند.های چکیده آمارهای اقتصادی قید می(، هر ماه در گزارش95

 

mailto:sh.forouhi@iccim.ir
mailto:sh.forouhi@iccim.ir
http://chambertrust.ir/
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 شسز

 آمارهای روزانهبخش اول: 



 آمار روزانه:

 باشد.می اوپکو  ، کیتو، سامانه سنابانک مرکزی هایسایتآمارهای روزانه قید شده در این بخش برگرفته از 

  های جهانی طال، نقره و نفت خامقیمت -1

 )بخش داده و نمودار(  اوپک ،(بخش اخبار اقتصادی روز)بانک مرکزی  هایخام برگرفته از سایته و نفتآمارهای جهانی طال، نقر

-بررسی وضع اقتصادیگزارشات صورت هفتگی نیز در روزانه بر روی سایت بانک و بهاخبار اقتصادی باشد. آمار میکیتو و 

 شود. می این سازمان منتشر ارزی کشورهای عمده، بازارهای طال و نفت

 کشورهای ارزی - اقتصادی وضع بررسیو   بار اقتصادی روزاخ  ها          نشریات و پژوهش           بانک مرکزی فحه نخستص

 نفت و طال بازارهای عمده،

http://www.opec.org/              Data/Graphs            OPEC Basket Price         

http://www.kitco.com/             sHistorical London Fixing    

ها برای روزهای تعطیل رسمی در این بورس وگردد طور جداگانه اعالم میبر اساس بورس لندن و نیویورک بهبانک مرکزی آمار  

      وانگلستان خام برنت نفت، لندن و نیویورکخام اعالم شده نرخ نفتهمچنین شود. نمیثبت شنبه( آماری )شنبه و یک

  است. خام پایه آمریکا نفت

 20/07/2018تا  22/05/2018از  -1397 خرداد و تیرقیمت جهانی فلزات قیمتی و نفت در 

 تاریخ

فلزات قیمتی هر 

اونس و نفت خام هر 

 بشکه به دالر آمریکا

 نیویورک لندن

 May 2018 97/03/01 22 شنبهسه

 1292.51 1293.05 طال

 16.57 16.58 نقره

 72.13 79.57 نفت

 77.19 سبد نفت اوپک

 May 2018 97/03/02 23 چهارشنبه

 1294.19 1289.00 طال

 16.45 16.53 نقره

 71.84 79.80 نفت

 76.43 سبد نفت اوپک

 May 2018 97/03/03 24 شنبهپنج

 1305.18 1304.85 طال

 16.67 16.51 نقره

 70.71 78.89 نفت

 76.62 سبد نفت اوپک

http://www.opec.org/
http://www.kitco.com/
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 تاریخ

فلزات قیمتی هر 

اونس و نفت خام هر 

 بشکه به دالر آمریکا

 نیویورک لندن

 May 2018 97/03/04 25 جمعه

 1303.34 1303.50 طال

 16.53 16.67 نقره

 67.88 76.44 نفت

 74.87* سبد نفت اوپک

 May 2018 97/03/07 28 دوشنبه

 - 1303.50 طال

 - 16.67 قرهن

 - - نفت

 73.37 سبد نفت اوپک

 May 2018 97/03/08 29 شنبهسه

 1300.01 1295.50 طال

 16.38 16.48 نقره

 66.73 75.39 نفت

 72.91 سبد نفت اوپک

 May 2018 97/03/09 30 چهارشنبه

 1302.17 1300.70 طال

 16.53 16.37 نقره

 68.21 77.50 نفت

 73.72 سبد نفت اوپک

 May 2018 97/03/10 31 شنبهپنج

 1300.66 1305.35 طال

 16.46 16.55 نقره

 67.04 77.56 نفت

 75.17 سبد نفت اوپک

 June 2018 97/03/11 1 جمعه

 1295.19 1294.60 طال

 16.42 16.42 نقره

 66.56 76.65 نفت

 74.25* سبد نفت اوپک

 June 2018 97/03/14 4 دوشنبه

 1296.60 1295.45 طال

 - - نقره

 64.75 75.29 نفت

 73.57* سبد نفت اوپک

 June 2018 97/03/15 5 شنبهسه

 1298.45 1292.05 طال

 - - نقره

 65.52 75.38 نفت

 72.80* سبد نفت اوپک
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 تاریخ

فلزات قیمتی هر 

اونس و نفت خام هر 

 بشکه به دالر آمریکا

 نیویورک لندن

 June 2018 97/03/16 6 چهارشنبه

 1295.80 1300.10 طال

 16.65 16.55 نقره

 64.73 75.26 نفت

 73.05 سبد نفت اوپک

 June 2018 97/03/17 7 شنبهپنج

 1299.05 1297.25 طال

 16.78 16.75 نقره

 65.95 77.32 نفت

 73.62 سبد نفت اوپک

 June 2018 97/03/18 8 جمعه

 1298.11 1298.25 طال

 16.70 16.72 نقره

 65.74 76.46 نفت

 74.23* سبد نفت اوپک

 June 2018 97/03/21 11 دوشنبه

 1299.83 1299.60 طال

 16.87 16.76 نقره

 66.07 76.46 نفت

 73.96 سبد نفت اوپک

 June 2018 97/03/22 12 شنبهسه

 1294.96 1298.65 طال

 16.86 16.86 نقره

 66.36 75.88 نفت

 74.11 سبد نفت اوپک

 June 2018 97/03/23 13 چهارشنبه

 1297.64 1296.15 طال

 - - نقره

 66.64 76.74 نفت

 73.36* سبد نفت اوپک

 June 2018 97/03/24 14 شنبهپنج

 1303.70 1302.75 طال

 - - نقره

 66.89 75.94 نفت

 73.81* سبد نفت اوپک

 June 2018 97/03/25 15 جمعه

 1278.80 1285.25 طال

 16.49 17.23 نقره

 65.06 73.44 نفت

 72.79 سبد نفت اوپک
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 تاریخ

فلزات قیمتی هر 

اونس و نفت خام هر 

 بشکه به دالر آمریکا

 نیویورک لندن

 June 2018 97/03/28 18 دوشنبه

 1278.18 1281.55 طال

 16.45 16.61 نقره

 65.85 75.34 نفت

 71.09 سبد نفت اوپک

 June 2018 97/03/29 19 شنبهسه

 1276.19 1276.15 طال

 16.32 16.36 نقره

 65.07 75.08 نفت

 71.87 سبد نفت اوپک

 June 2018 97/03/30 20 چهارشنبه

 1272.44 1274.20 طال

 16.31 16.29 نقره

 66.22 74.74 نفت

 72.48 سبد نفت اوپک

 June 2018 97/03/31 21 شنبهپنج

 1265.40 1266.15 طال

 16.33 16.25 نقره

 65.54 73.05 نفت

 70.94 سبد نفت اوپک

 June 2018 97/04/01 22 جمعه

 1268.76 1269.15 طال

 16.44 16.43 نقره

 68.58 75.55 نفت

 71.89* سبد نفت اوپک

 June 2018 97/04/04 25 دوشنبه

 1266.29 1268.70 طال

 16.31 16.38 نقره

 68.08 74.73 نفت

 72.15 سبد نفت اوپک

 June 2018 97/04/05 26 شنبهسه

 1257.53 1260.30 طال

 16.26 16.23 نقره

 70.53 76.31 نفت

 72.69 سبد نفت اوپک

 June 2018 97/04/06 27 چهارشنبه

 1255.17 1254.60 طال

 16.17 16.21 نقره

 74.08 79.39 نفت

 74.31 سبد نفت اوپک
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 تاریخ

فلزات قیمتی هر 

اونس و نفت خام هر 

 بشکه به دالر آمریکا

 نیویورک لندن

 June 2018 97/04/07 28 شنبهپنج

 1248.04 1251.55 طال

 15.98 16.11 نقره

 73.45 77.85 نفت

 74.86* سبد نفت اوپک

 June 2018 97/04/08 29 جمعه

 1252.81 1250.45 طال

 16.13 16.03 نقره

 72.76 77.62 نفت

 75.68* سبد نفت اوپک

 July 2018 97/04/11 2 دوشنبه

 1242.01 1247.80 طال

 15.85 15.98 نقره

 73.94 77.30 نفت

 75.28 سبد نفت اوپک

 July 2018 97/04/12 3 شنبهسه

 1252.96 1251.75 طال

 16.01 15.93 نقره

 74.14 77.76 نفت

 74.62 سبد نفت اوپک

 July 2018 97/04/13 4 چهارشنبه

 - 1255.65 طال

 - 16.05 نقره

 - - نفت

 75.38 بد نفت اوپکس

 July 2018 97/04/14 5 شنبهپنج

 1255.90 1255.50 طال

 15.96 15.95 نقره

 72.94 77.39 نفت

 75.21 سبد نفت اوپک

 July 2018 97/04/15 6 جمعه

 1254.45 1255.35 طال

 16.01 16.00 نقره

 73.55 77.00 نفت

 74.50* سبد نفت اوپک

 July 2018 97/04/18 9 دوشنبه

 1258.52 1262.05 طال

 16.10 16.21 نقره

 73.85 78.07 نفت

 75.23 سبد نفت اوپک
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 تاریخ

فلزات قیمتی هر 

اونس و نفت خام هر 

 بشکه به دالر آمریکا

 نیویورک لندن

 July 2018 97/04/19 10 شنبهسه

 1255.09 1254.00 طال

 16.05 15.93 نقره

 74.11 78.86 نفت

 76.34 سبد نفت اوپک

 July 2018 97/04/20 11 چهارشنبه

 1243.57 1251.40 طال

 15.82 15.92 نقره

 70.38 73.40 نفت

 74.40 سبد نفت اوپک

 July 2018 97/04/21 12 شنبهپنج

 1247.07 1245.90 طال

 15.97 15.84 نقره

 70.33 74.45 نفت

 72.15 سبد نفت اوپک

 July 2018 97/04/22 13 جمعه

 1240.90 1241.70 طال

 15.80 15.81 نقره

 71.01 75.33 نفت

 72.15* سبد نفت اوپک

 July 2018 97/04/25 16 دوشنبه

 1239.11 1241.10 طال

 15.77 15.81 نقره

 68.06 71.84 نفت

 71.90 سبد نفت اوپک

 July 2018 97/04/26 17 شنبهسه

 1226.91 1232.80 طال

 15.60 15.77 نقره

 68.08 72.16 نفت

 70.38 سبد نفت اوپک

 July 2018 97/04/27 18 چهارشنبه

 1227.26 1224.50 طال

 15.56 15.44 نقره

 68.76 72.90 نفت

 69.98 سبد نفت اوپک

 July 2018 97/04/28 19 شنبهپنج

 1223.15 1217.55 طال

 15.42 15.26 نقره

 69.46 72.58 نفت

 70.91 سبد نفت اوپک
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 تاریخ

فلزات قیمتی هر 

اونس و نفت خام هر 

 بشکه به دالر آمریکا

 نیویورک لندن

 July 2018 97/04/29 20 جمعه

 1230.89 1228.75 طال

 15.52 15.37 نقره

 70.46 73.07 نفت

 71.57* سبد نفت اوپک

 بازارهای طال و نفت بانک مرکزی ،ارزی کشورهای عمده -های بررسی وضع اقتصادیشاخبار اقتصادی و گزارماخذ:     
  * Opec Basket Price: www.opec.org  

 

 May 2018- 20 July 2018 22: 97 خرداد و تیر در قیمت جهانی هر اونس طال در بورس لندن و نیویورک )دالر(

 

 
  May 2018- 20 July 2018 22 :97خرداد و تیر در  )دالر( و سبد نفتی اوپک پایه آمریکا خام برنت انگلستان،قیمت هر بشکه نفت

 

http://www.opec.org/
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 ارز بازار آزاد قیمت -2

)به دلیل اعتبار آن بر اساس اعالم بانک مرکزی(، در   /http://www.sanarate.irهای ارز آزاد روزانه، از سایت تاکنون برای نرخ

ماه فروردین 21ریال در  42000دالر به میزان  های چکیده آمارهای اقتصادی استفاده شده است ولیکن به دلیل تثبیت نرخگزارش

  فروردین موجود است. 20، آمار این سایت صرفا تا 1397

 آمار روزانه ارز اردیبهشت بر اساس گزارش های آماری روزانه وزارت صمت برگرفته از آدرس زیر است:

http://www.mimt.gov.ir/              گزارش روزانه        اطالعات و آمار 

 1397خرداد و تیر های ماهدر به ریال )دالر و یورو( ارز  قیمت

 نرخ ارز

 دالر تاریخ
 یورو

 دالر تاریخ
 یورو

 بازار آزاد بانک بازار آزاد بانک

97/03/01 42،060 49،568 74،290 97/04/02 510،42  537،49  530،90  

97/03/02 800،42  466،49  320،75  97/04/03 510،42  537،49  940،98  

97/03/03 090،42  258،49  200،74  97/04/04 520،42  544،49  250،99  

97/03/04 090،42  258،49  460،74  97/04/05 540،42  845،49  340،95  

97/03/05 110،42  109،49  500،74  97/04/06 560،42  630،49  960،91  

97/03/06 110،42  109،49  870،74  97/04/09 610،42  807،49  400،94  

97/03/07 125،42  329،49  910،74  97/04/10 610،42  807،49  210،96  

97/03/08 135،42  003،49  060،72  97/04/11 625،42  703،49  380،96  

97/03/09 143،42  599،48  450،75  97/04/12 700،42  673،49  920،95  

97/03/12 165،42  177،49  870،74  97/04/ 31  770،42  887،49  200،95  

97/03/13 165،42  177،49  880،74  97/04/16 930،42  463،50  460،93  

97/03/19 210،42  639،49  200،77  97/04/17 930،42  463،50  810،93  

97/03/20 210،42  639،49  050،81  97/04/19 010،43  562،50  380،91  

97/03/21 230،42  798،49  100،79  97/04/20 100،43  545،50  800،90  

97/03/22 245،42  701،49  560،82  97/04/23 270،43  566،50  320،92  

97/03/23 270،42  647،49  390،84  97/04/24 270،43  566،50  650،95  

97/03/27 390،42  179،49  640،79  97/04/25 350،43  659،50  520،93  

97/03/28 420،42  169،49  610،82  97/04/26 420،43  866،50  520،94  

97/03/29 440،42  408،49  640،83  97/04/27 500،43  695،50  390،94  

97/03/30 460،42  163،49  330،84  97/04/30 650،43  199،51  980،98  

-    97/04/31 650،43  199،51  420،103  

 ماخذ: وزارت صمت   

http://www.sanarate.ir/
http://www.mimt.gov.ir/
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 1397 خرداد و تیر -)ریال( نرخ ارز

 
 وزارت صمترح و برنامه ها، معاونت طدفتر آمار و فرآوری دادهماخذ: 
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 آمارهای ماهانهبخش دوم: 



 آمار ماهیانه:

 سازمان توسعه تجارت،جمهوری اسالمی ایران،  گمرکهای داخلی کشور شامل شود که از سایتاین بخش شامل آماری می

  شود.صورت ماهیانه استخراج میبه اوپکالمللی ایران و سایت بین مرکز آمار، بانک مرکزی

 اهانه بانک مرکزینرخ ارز آزاد م -1

استخراج شده است. جهت دسترسی مستقیم به این اطالعات   /http://cbi.irنرخ ارز آزاد ماهانه از سایت بانک مرکزی به نشانی  

 توانید مسیر زیر را دنبال نمایید:می

 های ماهانه اقتصادی های قیمت          شاخصشاخص  اقتصادی ها           آمارهایصفحه نخست          آمارها و داده

 .منتشر شده است 97سال  تیردر  "1397ماه اردیبهشتهای ماهانه اقتصادی شاخص" آخرین گزارش با نام

 متوسط قیمت فروش ارزهای عمده )اسکناس( در بازار آزاد شهر تهران )ریال(

 فرانک سوئیس ژاپن یکصد ین پوند انگلیس یورو دالر آمریکا 

 37,234 34,030 48,019 40,390 36,440 1395سال 

 42,642 37,168 54,476 48,080 40,453 1396سال 

 38,517 34,676 47,349 40,987 37,768 96فروردین 

 38,372 34,438 48,591 41,750 37,602 96ت شهاردیب

 54,378 49,034 72,522 60,972 50,083 97فروردین 

 است. گردیده محاسبه روزشمار برحسب جدول این نظر مورد های دوره در ارز فروش قیمت متوسط *     

 نرخ سکه ماهانه بانک مرکزی -2

منتشره  "1397ماه اردیبهشتهای ماهانه اقتصادی شاخص"از آخرین گزارش  آخرین آمار موجود از سکه در سایت بانک مرکزی

 برداشته شده است:   97تیر در 

 ریال -در بازار آزاد شهر تهران )طرح قدیم و جدید(ط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی متوس

 طرح جدید طرح قدیم 

 11,105,000 11,021,000 1395سال 

 13,264,000 12,941,000 1396سال 

 12,126,000 11,926,000 96فروردین 

 12,159,000 11,844,000 96اردیبهشت 

,17,314 97فروردین  000  17,757,000 

 19,368,000 18,857,000 97اردیبهشت 

 .است گردیده محاسبه روزشمار برحسب نظر مورد ای هدر دور سکه فروش قیمت متوسط *           

http://cbi.ir/
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 بورس اوراق بهادار تهران -3

های ماهانه اقتصادی خصشا"از آخرین گزارش  در سایت بانک مرکزی تهراناوراق بهادار له شده در بورس هام معامسآخرین آمار 

 است:بدست آمده  97تیر منتشره در  "1397ماه اردیبهشت

 * (1395=100) تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران

 
 تعداد

 )میلیون سهم(

 ارزش

 )میلیارد ریال(

 شاخص 

 تعداد

 شاخص

 ارزش 

 100 100 537,937 252,614 1395سال 

 100.2 99.2 539,074 250,607 1396سال 

 73.2 76.4 32,795 16,073 96فروردین 

 168.7 151.3 75,639 31,848 96اردیبهشت 

 37.3 45.6 16,718 9,602 97فروردین 

 106.5 111.2 47,741 23,411 97اردیبهشت 

 

 بازرگانی خارجی -4

و سازمان نه از سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران ماهیا ،صادرات و واردات ایران به صورت آمار مقدماتی آمارهای مربوط به

 زیر را دنبال نمایید: توانید مسیراطالعات میآخرین  مستقیم به است. جهت دسترسی شده آورده ایران توسعه تجارت

http://www.irica.gov.ir/             مشاهده آمار مقدماتی ماهیانه تجارت خارجی           اد اطالعاتپروژه انتشار بر خط و آز           

 1397خرداد 

http://farsi.tpo.ir/                      1397ماهه سال  2گزارش عملکرد ماهانه تجارت خارجی/  آمارهای تجاری 

 ماهانه صادرات -4-1

 1397 ماهانه سال -نفتیصادرات غیر 

 ماه
 وزن

 )هزار تن(

 ارزش

 )میلیون دالر(

 3,133 7,985 فروردین

 4,606 10,783 *اردیبهشت

 7,739 18,768 دو ماهه

 3,879 9,115 *خرداد

 11,618 27,883 سه ماهه

 اس آمار گمرکاس محاسبات گردآورنده بر *  ،ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران                           

http://www.irica.gov.ir/
http://farsi.tpo.ir/
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 های عمدهبه تفکیک بخش نفتیصادرات غیر -4-2

 1397ماهه  2-صادرات غیر نفتی

 نوع کاالی صادراتی
 وزن

 )هزار تن(

 ارزش

 )میلیون دالر(

 صادرات  سهم از

 (درصد)  *غیر نفتی

 13.3 1,029 1,972 میعانات گازی

 30.0 2,318 4,216 پتروشیمی 

 46.7 3,613 9,281 صنعت

 0.5 39 2 و صنایع دستی فرش 

 8.7 675 1,244 کشاورزی

 0.8 65 2,053 معدن

 86.7 6,710 16,796 *صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات

 100 7,739 18,768 صادرات غیرنفتی

 سازمان توسعه تجارت ایرانماخذ:    

 محاسبات گردآورنده   *   

 ،(دالر میلیارد 7.7) ماهه 2دالر تعیین شده که با توجه به عملکرد ارد میلی 54.9، 1397سال کل ت برای نکته: هدف صارات غیرنفتی با احتساب میعانا   

 درصد بوده است. 84 (دالر میلیارد 9.2) ماهه 2درصد تحقق نسبت به اهداف 

 ده قلم عمده صادراتی –4-3

 1397ماهه  3 -ده قلم عمده صادراتی           

 اقالم صادراتی
 راتارزش صاد

 )میلیون دالر(

 سهم از ارزش کل 

 )درصد(صادرات 

 13.4 1,558 میعانات گازی  -1
 4.6 534 پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر -2

 3.5 409 سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین -3
 2.6 306 %94پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص )چگالی( کمتر از  -4
سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیر مذکور در ظروف یک  -5

 هزار سانتی متر مکعب و بیشتر
304 2.6 

 2.5 294 بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر -6
 2.2 259 اتیلن گلیکول )ا تان دی ئول( -7

 2.1 246 متانول -8
 2.0 238 یا بیشتر %94گرید فیلم با وزن مخصوص )چگالی(  پلی اتیلن -9

 1.7 203 قیرنفت -10

 37.4 4,350 قلم عمده 10جمع 

 گمرک جمهوری اسالمی ایرانماخذ:       
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 ترین بازارهای هدف صادراتمهم –4-4 

 1397ماهه  3 -ترین بازارهای هدف کاال برای صادراتمهم

 کشورها
 ارزش صادرات

 ر()میلیون دال

 سهم از ارزش کل

 )درصد(صادرات 

 19.33 2,245 . چین1

 18.27 2,123 . امارات متحده عربی2

 15.23 1,769 . عراق3

 6.79 788 . افغانستان4

 6.44 748 . جمهوری کره 5

 5.26 612 . هند6

 3.63 422 . ترکیه7

 2.42 282 . پاکستان8

 2.17 252 . تایلند9

 2.07 241 . اندونزی10

 81.61 9,482 کشور 10جمع 

 ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران                                

 ماهانه واردات -4-5

 1397 ماهانه -واردات

 ماه
 وزن

 )هزار تن(

 ارزش

 )میلیون دالر(

 2,529 1,933 فروردین 

 4,268 3,330 *اردیبهشت

 6,797 5,263 دو ماهه 

 4,456 3,108 *خرداد

 11,253 8,371 ماههسه 

 ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران                             

 سبات گردآورنده بر اساس آمار گمرکمحا *                        
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 به تفکیک نوع مصرف واردات -4-6

 1397ماهه  2 -به تفکیک نوع مصرف واردات 

 گروه کاال
 وزن

 )هزارتن(

 ارزش

 ()میلیون دالر

سهم از واردات 

 )درصد(

 63.5 4,313 4,206 ایواسطه

 15.4 1,050 112 ایسرمایه

 15.3 1,042 389 مصرفی

 5.8 392 556 سایر

 100 6,797 5,263 کل واردات

 سازمان توسعه تجارت ایران ماخذ:                           

 ده قلم عمده وارداتی -4-7

 1397ماهه  3 -اتیواردده قلم عمده 

 اقالم وارداتی
 ارزش واردات

 )میلیون دالر(

 سهم از ارزش کل 

 )درصد(واردات 

با  2000ccبنزینی با حجم سیلندر  8703قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف . 1

 به استثنای الستیک %30تا کمتر از  %14ساخت داخل 
541 4.8 

 3.9 436 ذرت دامی. 2
 Wholly milled( یا برنج کامل سفید شده )Semi milled Rice) برنج نیمه سفیدشده .3

Riceحتی صیقلی یا براق شده ) 
375 3.3 

 3.3 373 لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده. 4
 1.7 192 گوشی تلفن همراه. 5

 1.7 190 اجزاء و قطعات ماشین آالت و دستگاه ها. 6
 1.2 138 موز سبز تازه یا خشک کرده. 7

 1.2 135 جو به استثنای بذر. 8
با  2000ccبنزینی با حجم سیلندر  8703قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف . 9

 و بیشتر به استثنای الستیک %50ساخت داخل 
122 1.1 

با  2000ccبنزینی با حجم سیلندر  8703قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف . 10

 به استثنای الستیک %50تا کمتر از  %30 ساخت داخل
115 1.0 

 23.3 2,617 قلم عمده 10جمع 

 گمرک جمهوری اسالمی ایرانماخذ:   
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 ترین مبادی وارداتمهم -4-8

 1397ماهه  3-ترین مبادی وارداتمهم

 کشورها
 ارزش واردات

 )میلیون دالر(

 سهم از ارزش کل

 )درصد(واردات 

 26.09 2,936 چین

 15.04 1,692 ات متحده عربیامار

 6.33 712 جمهوری کره 

 5.09 573 آلمان

 4.90 551 ترکیه

 4.79 539 هند

 4.39 494 سوئیس

 3.39 382 فدراسیون روسیه

 2.87 323 سنگاپور

 2.52 283 فرانسه

 75 8,485 کشور 10جمع 

 گمرک جمهوری اسالمی ایرانماخذ:                                 

 

 و مبادالت تجاری ماهانه تراز بازرگانی -4-9

 )میلیون دالر(  1397 ماهانه -تراز بازرگانی و مبادالت تجاری

 مبادالت تجاری* تراز بارگانی* واردات صادرات ماه

 5662 604 2,529 3,133 فروردین

 8874 338 4,268 4,606 اردیبهشت*

 14536 942 6,797 7,739 دو ماهه

 8335 577- 4,456 3,879 خرداد*

 22871 365 11,253 11,618 سه ماهه

 ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران         

       بات گردآورنده بر اساس آمار گمرکمحاس *       
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 )میلیون دالر( 1397 خردادتا  فروردین -ارزش ماهانه صادرات، واردات و تراز بازرگانی 

 

 

 )میلیون دالر( 1397ماهه  3– کاالزرگانی و تراز باواردات صادرات، ارزش 

 
 اخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایرانم                                 

 ردآورنده بر اساس آمار گمرکمحاسبات گ *                                
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 صادرات خدمات -5

 باشد:س زیر میآمار صادرات خدمات برگرفته از سایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدر

http://farsi.tpo.ir/            ت          آمار صادرات خدما              خدمات صادرات            صادرات                            

 میلیون دالر و درصد -صادرات خدمات  

 1396ماهه  12 

 95نرخ رشد نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال  عملکرد 

 6.1 1012.6 خدمات فنی و مهندسی

 1.1- 8228.5 گردشگری

 18.09 3062 مجموع ترانزیت

 11.63 384 هوایی 

 33.86 170 دریایی 

 18.78 2367.3 ایجاده 

 9.07 140.7 ریلی 

 3.67 12303.1 جمع کل

 کاال و خدمات معاونت توسعه صادرات -بنیانو محصوالت دانش تهیه کننده: دفتر توسعه صادرات خدمات                 

 نرخ تورم  -6  

 های آن عبارتند از: ترینتا از مهم 4شود که فی محاسبه میهای مختلشاخصبرای در ایران،  نرخ تورم

 ( شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی1 

 ندهکن ( شاخص قیمت تولید2

 ( شاخص قیمت کاالهای صادراتی 3

 فروشی( شاخص قیمت عمده4

ص بهای کاالها و خدمات میزان افزایش قیمت در شاخشود همان در هر کشور شناخته می "تورم"چه که به عنوان لیکن آن

 است.  مصرفی

ارقام مربوط به شاخص بهای کاال و شود. شاخص از چهار شاخص باال منعکس می 3های چکیده آمارهای اقتصادی، در گزارش

جا که در جداول زیر آورده شده است ولی از آن ده و شاخص قیمت کاالهای صادراتیخدمات مصرفی، شاخص قیمت تولید کنن

نظر شده است، از گنجاندن آن در این گزارش صرف 1386فروشی متعلق به سال عمده های مربوط به شاخص بهایهآخرین داد

 است. 

ماهه منتهی به ماه 12، درصد تغییر شاخص بهای کل در ماهه 12 تورم مقصود ازالزم به ذکر است برای هر شاخص، 

، درصد تغییر شاخص کل نقطه به نقطهتورم از و منظور  ماهه منتهی به همان ماه در سال قبل 12موردنظر نسبت به 

 باشد.می نسبت به ماه یا دوره مشابه سال قبل

http://farsi.tpo.ir/
http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1747
http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1747
http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1812
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 شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی )تورم(  -6-1

شود.  شاخص به صورت ماهانه گزارش می بانک مرکزیایران و  مرکز آمارتوسط شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در ایران، 

ماهه و  12صورت تورم ها و خدمات مصرفی در چکیده آمارهای اقتصادی مرکز تحقیقات، بر اساس دو منبع مذکور، بهبهای کاال

 گردد.تورم نقطه به نقطه اعالم می

 نرخ تورم مرکز آمار ایران -6-1-1 

شود که دسترسی به گزارش میتوسط مرکز آمار ایران  صورت ماهانه به تفکیک کشور، شهری و روستاییبه تورم ماهیانهنرخ آمار 

 :آن از آدرس زیر میسر است

های قیمت                شاخص          ها و اطالعات آماری داده             /http://amar.org.irصفحه نخست درگاه ملی آمار 

 1397 اردیبهشت –گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور     کننده/ نشریات      شاخص قیمت مصرف

ها و ها، آشامیدنی( خوراکی1بندی در دو گروه ماهه و تورم نقطه به نقطه و 12آمار ارائه شده تورم در این بخش به دو صورت تورم 

 ( کاالهای غیر خوراکی و خدمات در جدول ذیل قید شده است:2دخانیات و 

 مرکز آمار ایران -)تورم( ، روستایی و کل کشورکاالها  و خدمات مصرفی خانوارهای شهریکل شاخص درصد تغییر 

  (1395 = ١٠٠) کل و اجزای آنشاخص درصد تغییر 

 1397ل سا
 تورم نقطه به نقطه ماهه 12تورم 

 روستایی شهری کل کشور روستایی شهری کل کشور

 5.4 7.3 7.0 8.3 8.0 8.1 فروردین

 6.6 8.6 8.3 7.9 8.1 8.0 اردیبهشت

 9.9 10.2 10.2 7.9 8.2 8.2 خرداد

 12.7 14.0 13.8 8.2 8.8 8.7 تیر

 مرکز آمار ایران -وارهای شهری )تورم(درصد تغییر شاخص کاالها  و خدمات مصرفی خان

  (1395 = ١٠٠) کل و اجزای آنشاخص درصد تغییر 

1397 

 تورم نقطه به نقطه  ماهه 12تورم 

 شاخص کل

ها، خوراکی

ها آشامیدنی

 و دخانیات

کاالهای 

غیرخوراکی 

 و خدمات

 شاخص کل

ها، خوراکی

ها و آشامیدنی

 دخانیات

کاالهای 

غیرخوراکی و 

 خدمات

 7.6 6.5 7.3 6.9 11.4 8.0 روردینف

 8.6 8.7 8.6 7.1 10.8 8.1 اردیبهشت

 9.2 13.1 102 7.4 10.7 8.2 خرداد

 13.4 16.0 14.0 8.0 11.0 8.8 تیر

http://amar.org.ir/default.aspx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1396/g_gshghkvkhmkhshk_96-1.pdf
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 (1395)سال پایه  مرکز آمار ایران -1397سال  تیرفروردین تا  ،کشور شاخص کلنرخ تورم 

  

  نرخ تورم بانک مرکزی -6-1-2

شود و به طریق زیر منتشر می بانک مرکزی، به صورت ماهانه توسط در مناطق شهری االها و خدمات مصرفیشاخص بهای ک

 قابل دسترسی است:

                  ای قیمت هشاخص        ها          آمارهای اقتصادیدادهوصفحه نخست         آمارها /http://www.cbi.irسایت بانک مرکزی: 

 قابل تجارت و غیر قابل تجارت/  شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی

باشد که در گزارش های اصلی و اختصاصی کاالها میماهه و تورم نقطه به نقطه برای گروه 12های آماری مذکور، شامل تورم داده

شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق ’گزارش  گزارش، شود. آخرینآماری مرکز تحقیقات فقط آمار شاخص کل قید می

 است.  ‘ 1397خردادماه شهری ایران 

 بانک مرکزی ایران –درصد تغییر شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی شهری)تورم( 

 (9513  =١٠٠) –١اقالم قابل تجارت و غیرقابل تجارت درصد تغییر شاخص کل، 

 1397سال 

 شاخص اقالم غیرقابل تجارت قابل تجارتشاخص اقالم  شاخص کل

 ماهه 12تورم 
تورم نقطه به 

 نقطه
 ماهه 12تورم 

تورم نقطه به 

 نقطه
 ماهه 12تورم 

تورم نقطه 

 به نقطه

 9.4 8.9 6.2 9.7 7.9 9.2 فروردین

 9.7 8.9 9.7 9.3 9.7 9.1 اردیبهشت 

                                                       
اند، به فروش برسند بنابراین این اقالم بالقوه دارای ویژگی کانی دیگر و دورتر از جایی که تولید شدهتوانند در ماقالم قابل تجارت اقالمی هستند که می 1

باشند. عمده کاالهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشی از خدمات، در دسته کاالهای قابل تجارت جای دارند. مسکن و نیز بخشی از صادرات یا واردات می

 )بانک مرکزی( گیرندبل تجارت جای میخدمات در بخش تولیدات غیرقا

http://www.cbi.ir/
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 (9513  =١٠٠) –١اقالم قابل تجارت و غیرقابل تجارت درصد تغییر شاخص کل، 

 1397سال 

 شاخص اقالم غیرقابل تجارت قابل تجارتشاخص اقالم  شاخص کل

 ماهه 12تورم 
تورم نقطه به 

 نقطه
 ماهه 12تورم 

تورم نقطه به 

 نقطه
 ماهه 12تورم 

تورم نقطه 

 به نقطه

 11.1 9.1 16.8 9.8 13.7 9.4 خرداد

 - - - - 18.0 10.2 تیر *

 اخبار بانک مرکزی سبر اسا *

 

 (1395)سال پایه  بانک مرکزی   -97 تیرتا  فروردین، در مناطق شهری نرخ تورم شاخص کل

    

 تجارت(تجارت و اقالم غیرقابل)کل، شاخص اقالم قابلکننده در نقاط شهری ایران نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف

 بانک مرکزی -(1395=100)
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 کنندهشاخص قیمت تولید -6-2

 شود و به طریق زیر قابل دسترسی است:منتشر می بانک مرکزی، به صورت ماهانه توسط شاخص قیمت تولیدکننده

های شاخص             ها           آمارهای اقتصادیداده و صفحه نخست          آمارها /http://www.cbi.irسایت بانک مرکزی: 

 قیمت           شاخص قیمت تولیدکننده

باشد که در چکیده های اصلی و اختصاصی کاالها میماهه و تورم نقطه به نقطه برای گروه 12های آماری مذکور، شامل تورم داده

بهای تولیدکننده در ایران  شاخص"شود. آخرین گزارش منتشره آمارهای اقتصادی مرکز تحقیقات فقط آمار شاخص کل قید می

 1390اعالم تغییر سال پایه به با توجه  است ولیکن 1390که درصد تغییر شاخص در آن بر اساس سال پایه  است "1397خرداد 

، نرخ تورم شاخص مزبور بر اساس اخبار بانک روابط عمومی بانک مرکزی توسط محاسبه شاخص بهای تولید کننده برای 1395به 

 ال حاضر صرفا برای تیرماه امسال اعالم شده است.مرکزی در ح

 (1395 = 100سال پایه ) - کننده در ایرانشاخص بهای تولیددرصد تغییر 

1397 
 شاخص کل

 تورم نقطه به نقطه ماهه 12تورم 

 27.8 13.1 تیر

                                                 

 شاخص قیمت کاالهای صادراتی -6-3

 در ایران یکی از انواع شاخصهای قیمت است که تغییرات سطح عمومیXPI خص بهای کاالهای صادراتی شا

ارزی  دهد. با توجه به این که در تهیه این شاخص، قیمتنشان میFOB  قیمت کاالهای غیرنفتی صادراتی را بر اساس قیمت

بازارهای  ص نمایانگر تغییرات قیمت کاالهای صادر شده درشود، تغییرات این شاخکاالهای صادر شده به قیمت ریالی تبدیل می

شاخص قیمت کاالهای  باشد. هدف بررسی و محاسبه شاخص بهای کاالهای صادراتی، نمایش نوسان وجهانی و نوسانات نرخ ارز می

 شود و به طریق زیر قابل دسترسی است:صادراتی، به صورت ماهانه توسط بانک مرکزی منتشر می

های ها          آمارهای اقتصادی            شاخصصفحه نخست          آمارها و داده http://www.cbi.irبانک مرکزی:  سایت

 قیمت           شاخص قیمت کاالهای صادراتی

باشد که در چکیده های اصلی و اختصاصی کاالها میهماهه و تورم نقطه به نقطه برای گرو 12های آماری مذکور، شامل تورم داده

شاخص بهای "منتشره  شود. آمار ذیل برگرفته از آخرین گزارشآمارهای اقتصادی مرکز تحقیقات فقط آمار شاخص کل قید می

 باشد.می" 1397خرداد  -کاالهای صادراتی در ایران

 است. 1390دراتی سال پایه برای محاسبه درصد تغییر شاخص بهای کاالهای صا

http://www.cbi.ir/
http://www.cbi.ir/
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 (1390 = 100سال پایه ) - شاخص بهای کاالهای صادراتی در ایراندرصد تغییر 

1397 
 شاخص کل

 تورم نقطه به نقطه ماهه 12تورم 

 42.9 23.1 فروردین

 74.9 28.3 اردیبهشت

 84.9 34.2 خرداد

 ماخذ: بانک مرکزی                                               

                                               

  شاخص کل -در ایران کاالهای صادراتیماهه شاخص بهای  12نرخ تورم نقطه به نقطه و 

 

 های اقتصادیها به تفکیک بخشتسهیالت پرداختی کل بانک -7

 :استقابل دسترسی به آدرس زیر بانک مرکزی  اخبار از مربوط به تسهیالت پرداختیاطالعات 

http://www.cbi.ir/                   خبرها 

 
 

 درصد( -)میلیارد ریال 1397سال  -ها کل بانک پرداختی تسهیالت   

 کل بخش ها متفرقه خدمات بازرگانی مسکن و ساختمان صنعت و معدن کشاورزی 

 مبلغ 
سهم 

 از کل
 مبلغ

سهم 

 از کل
 مبلغ

 سهم

 کل از
 مبلغ

 سهم

 از کل
 مبلغ

 سهم

 از کل
 مبلغ

سهم 

 از کل
 مبلغ

سهم 

 از کل

 100 257,229 0.2 497 44.8 115,309 15.3 39,458 7.8 20,000 28.7 73,807 3.2 8,156 ماهه 1

 100 689,491 0.1 725 40.6 280,170 14.0 96,841 7.7 53,234 30.8 212,446 6.7 46,075 ماهه 2

 100 1,178,577 0.1 996 40.7 479,339 14.0 164,578 8.4 98,906 29.3 345,698 7.6 89,060 ماهه 3

http://www.cbi.ir/
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 درصد(-)میلیارد ریال 1397ماهه  2 ها،کل بانک –و هدف از دریافت اقتصادی های بخش  تفکیک به پرداختی تسهیالت

 
 کشاورزی

صنعت و 

 معدن

مسکن و 

 ساختمان
 متفرقه خدمات بازرگانی

 هاکل بخش

 میلیارد ریال درصد

 48,280 7.0 14 24,535 2,878 4,553 9,170 7,130 ایجاد

 450,879 65.4 221 154,506 72,828 9,432 181,243 32,649 تامین سرمایه در گردش

 9,755 1.4 2 3,729 297 5,445 206 76 تعمیر

 42,168 6.1 378 13,171 3,496 6,402 16,207 2,514 توسعه

 37,791 5.5 37 29,711 4,985 1,102 861 1,095 صیخرید کاالی شخ

 29,459 4.3 67 3,429 1,152 24,255 432 123 خرید مسکن

 71,158 10.3 6 51,089 11,205 2,045 4,326 2,487 سایر

 689,491 100 725 280,170 96,841 53,234 212,446 46,075 مبلغ کل )میلیارد ریال(

 درصد(-)میلیارد ریال 1397ماهه   3ها،کل بانک –و هدف از دریافت اقتصادی های شبخ  تفکیک به پرداختی تسهیالت

 
 کشاورزی

صنعت و 

 معدن

مسکن و 

 ساختمان
 متفرقه خدمات بازرگانی

 هاکل بخش

 میلیارد ریال درصد

 90,704 7.7 27 46,769 6,113 8,964 13,699 15,132 ایجاد

 742,947 63.0 421 250,241 118,511 18,176 295,734 59,863 تامین سرمایه در گردش

 16,619 1.4 5 5,585 580 9,903 369 179 تعمیر

 64,241 5.5 385 21,260 6,270 7,423 23,897 5,007 توسعه

 78,539 6.7 62 62,950 9,225 1,764 2,214 2,324 خرید کاالی شخصی

 59,060 5.0 75 7,442 2,406 48,040 815 283 خرید مسکن

 126,467 10.7 22 85,092 21,474 4,636 8,970 6,272 سایر

 1,178,577 100 996 479,339 164,578 98,906 345,698 89,060 مبلغ کل )میلیارد ریال(

 

 

 

 )میلیارد ریال(  97ماهه  2 – اقتصادی هایبخش  تفکیک به اعتباری مؤسسات و هاپرداختی بانک تعداد و مبلغ تسهیالت

 کل بخش ها متفرقه خدمات بازرگانی مسکن و ساختمان نعت و معدنص کشاورزی 

 831,224 278 451,301 112,681 116,088 24,671 126,205 تعداد

 689,491 725 280,170 96,841 53,234 212,446 46,075 مبلغ

 )میلیارد ریال(  97ماهه  3 – اقتصادی هایبخش  تفکیک به اعتباری مؤسسات و هاپرداختی بانک تعداد و مبلغ تسهیالت

 1,662,153 562 917,544 212,286 222,624 51,015 258,122 تعداد

 1,178,577 996 479,339 164,578 98,906 345,698 89,060 مبلغ
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 )درصد( 1397ماهه  3 –های مختلف اقتصادی به بخش پرداختی تسهیالتسهم 

 
 اساس آمار بانک مرکزی بر ماخذ: محاسبات گردآورنده                  

 

 )درصد( 1397ماهه سال  3 –پرداختی تسهیالتهدف از دریافت 

  
 بر اساس آمار بانک مرکزی :ماخذ                                             
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 های خارجیبدهی -8

 این آمارها از بخش گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به آدرس زیر قابل دسترسی است:

http://www.cbi.ir/          96 اسفند          ها بخش تراز پرداخت           گزیده آمارهای اقتصای         هاآمارهاو داده 

 *)میلیون دالر(  های خارجی )تعهدات بالفعل( کشور در پایان هر ماه آمار بدهی

 کل مدت و بلندمدتمیان مدتکوتاه 1396سال 
 8,819 5,615 3,203 فروردین

 8,913 5,617 3,296 اردیبهشت
 8,966 5,494 3,472 خرداد

 9,122 5,819 3,303 تیر
 9,276 5,943 3,333 مرداد

 9,444 5,978 3,466 شهریور
 9,680 6,131 3,549 مهر
 9,746 6,108 3,638 آبان
 9,885 6,160 3,725 آذر
 10,346 6,336 4,010 دی

 10,758 6,560 4,198 بهمن
 10,910 6,713 4,197 اسفند 

 ماخذ: بانک مرکزی                       

   بر اساس سررسید اولیه بدهی *                      

 تولید نفت خام  -9     

به آدرس:  "اوپک"کشورهای صادرکننده نفت  ، برگرفته از سایت سازمانخام در این قسمتای ارائه شده از میزان تولید نفتآماره

http://www.opec.org/            Publication          Reports           Report Monthly Oil Market باشد.می 

گردد و غالباً در گزارش هر ماه، آمار سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( منتشر میسایت در طور ماهانه بهاین آمار  

کند. عالوه بر آدرس فوق، آخرین گزارش منتشره از صفحه اصلی سایت نیز قابل دانلود گزارشات قبل تجدیدنظر شده و تغییر می

   .است 2018 وئیهژماهانه بازار نفت در  هایگزارشاز ( تهیه شده 1آخرین آمار موجود )بر اساس منابع ثانویهباشد. می

 (tb/d) هزار بشکه در روز  -نفت خامماهانه تولید 

2٠١8 Jan Feb Mar Apr May June 

 3,799 3,822 3,823 3,813 3,810 3,816 ایران

 32,327 32,154 32,156 31,918 32,086 32,274 اوپک

                                                       
1 Secondary sources 

http://www.cbi.ir/
http://www.opec.org/
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 .است تجدیدنظر شدهآوریل  جدید و آمار ماهمی و ژوئن های آمار ماه *                    

 June 2018 -Jan ،)هزار بشکه در روز(ایران  ماهانه تولید نفت خام

 
                      Source: OPEC 

 
 June 2018 -Jan  ،)هزار بشکه در روز(اوپک  ماهانه تولید نفت خام

 
                    Source: OPEC 
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  )هزار بشکه در روز( 2018ل سا ژوئنمیزان تولید نفت خام در کشورهای عضو اوپک، در 

 
 مجددا به سازمان اوپک ملحق شده است. 2016جون  پایان یافته بود، از 1995* کشور گابن که عضویتش در سال            

لغو به دلیل  زی در بین کشورهای عضو اوپکاندونتولید نفت خام ، آمار 2017اوپک از ابتدای سال  های ماهانه بازار نفت** در گزارش          

 ضویت این کشور در اوپک، حذف شده است.ع

 به سازمان اوپک ملحق شده است. 2017*** کشور گینه استوایی از می          

 باشد.امین عضو این سازمان می 15، درخواست کنگو برای عضویت در سازمان اوپک پذیرفته شد. این کشور 2018**** در ژوئن         

 )درصد(  2018 ژوئناوپک در تولید نفت خام در سهم کشورهای عضو 

 
                               Source: OPEC 

 محاسبات گرد آورنده *                               



 

 

 شسز

 آمارهای فصلیبخش سوم: 
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  فصلی: آمار

 است.  مرکز آمار ایرانو  بانک مرکزی برگرفته ازآمارهای مذکور در این بخش 

)منتشر  1396سال  چهارممربوط به سه ماهه  "91"شماره آخرین نماگرهای اقتصادی  برگرفته از تا چهارماول  هایبخش آمار

 زیر است: هایآدرس به مرکز آمار ایران ملیهای زمانی حساب هایسریو  (1397ماه تیرشده در 

 91شماره نماگرهای اقتصادی             ها   پژوهش نشریات و             /http://cbi.irسایت بانک مرکزی 

های ملی           جداول ها و اطالعات آماری          حسابداده          /https://www.amar.org.ir سایت مرکز آمار ایران

 1390بر اساس سال پایه  1396تا  1390های ملی فصلی حسابآماری/ 

 به روزرسانی شده است. مرکز آمار ایرانهای منتشره توسط آمارهای بخش پنجم به بعد نیز بر اساس گزارش

 های ملیحساب  -1

)به قیمت  های مختلف اقتصادیافزوده بخششارز( روش تولید بر اساس جمع 1به دو روش: ناخالص داخلی  در این قسمت تولید

 نهایی )به قیمت بازار( منظور شده است. هزینه  ( روش2و  پایه(

 رشد و تورم به مربوط ارقام و اعداد میان آماری هایتفاوت آمار، پایه سال شدن واحد بابر طبق اظهارات رئیس مرکز آمار ایران، 

های را که همچنان برخی تفاوتچ ،دش خواهندن واحد ارقام و اعداد این کنولی شودمی کمتر ایران آمار مرکز و مرکزی انکب

 .گیری وجود داردهای نمونهکارشناسی و طبیعتا برخی تفاوت

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cbi.ir/
https://www.amar.org.ir/
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/7338/Q.Account.Issue.90=100-96-4.xlsx
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 قیمت جاریبه  - های اقتصادی در آنو سهم فعالیتتولید ناخالص داخلی  -1-1 

 مرکز آمار ایران -1-1-1

GDP به قیمت جاریاقتصادی،  هایو سهم تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت های اقتصادیبر حسب فعالیت 

 

GDP های اقتصادیفعالیت و ارزش افزوده رشته 

 )هزار میلیارد ریال(

های اقتصادی از ارزش افزوده رشته فعالیتسهم 

GDP ()درصد 

 فصل اول

 96  

فصل دوم 

96 

فصل سوم 

96 

فصل چهارم 

96 

 فصل اول

 96  

فصل دوم 

96 

 فصل سوم

96 

فصل 

96چهارم   

 5.3 10.4 10.6 6.9 242 459 442 260 گروه کشاورزی

 45.2 40.9 39.3 41.4 2047 1809 1644 1561 صنعتگروه 

 16.5 15.4 13.4 14.4 748 682 560 541 معدن -

 16.0 14.9 12.9 13.8 724 659 539 521 استخراج نفت و گاز طبیعی--

 0.5 0.5 0.5 0.5 24 22 21 21 سایر معادن --

 18.8 17.4 16.6 18.1 851 769 697 682 صنعت -

 6.2 5.1 5.2 5.3 279 227 219 201 تامین آب، برق و گاز  --

 3.7 3.0 4.0 3.6 168 131 169 136 ساختمان --

 48.3 47.9 50.0 51.7 2189 2118 2094 1950 گروه خدمات
عمده و خرده فروشی، هتل  -

 و رستوران
467 541 539 543 12.4 12.9 12.2 12.0 

انبارداری و  حمل و نقل، -

 ارتباطات
364 386 401 416 9.7 9.2 9.1 9.2 

 2.5 2.2 2.5 2.3 114 99 103 86 بیمه و مالی هایفعالیت -
مستغالت، کرایه و خدمات  -

 دامپزشکی و کسب و کار
512 524 553 572 13.6 12.5 12.5 12.6 

 خدمات و عمومی امور اداره -

 های فعالیت آموزش، شهری،

 و انسان متسال به مربوط

 اجتماعی مددکاری

478 488 485 502 12.7 11.7 11.0 11.1 

 عمومی، خدمات سایر -

 خانگی و شخصی اجتماعی،
44 52 40 41 1.2 1.3 0.9 0.9 

GDP   100.0 100.0 100.0 100.0 4531 4420 4186 3770 بازاربه قیمت 

GDP  )84.0 85.1 87.1 86.2 3807 3760 3647 3250 )بدون نفت 

 .باشدمی ها پاالیشگاه فصلی محاسبات از ناشی ساالنه ملی هایحساب با اختالف -          
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  بانک مرکزی -1-1-2

GDP  هزار میلیارد ریال(به روش تولید به قیمت جاری( 

 دوره
GDP  به

 1قیمت پایه

GDP  بدون

 نفت

ارزش افزوده 

 نفت

ارزش افزوده 

 کشاورزی

ارزش افزوده 

 2صنایع و معادن

 ارزش افزوده 

 صنعتو   معدن

ارزش افزوده 

 ساختمان

ارزش افزوده 

 خدمات

 3,143 492 737 1,338 367 1,564 4,681 6,246 1390سال 

 3,732 672 1,140 2,177 559 1,005 6,279 7,284 1391سال 

 4,802 750 1,459 2,588 969 1,671 8,171 9,843 1392سال 

 5,748 851 1,681 3,029 1,127 1,535 9,725 11,260 1393سال 

 6,381 697 1,494 2,723 1,197 1,041 10,088 11,129 1394سال 

 7,265 662 1,651 2,889 1,267 1,564 11,159 12,723 1395سال 

 8,325 761 1941 3,343 1,455 2,004 1,2803 1,4807 1396سال 

,3 96_1فصل ▲  822  2, 628  645  153  570  426 121 1, 688  

,4 96_2فصل ▲ 820  3, 995  348  327  788  284  235 2, 690  

,3 96_3فصل ▲ 606  3, 411  519 366 780  848  166 2, 440  

 2,325 238 545 944 51 546 3,237 3,783 96_4فصل 

 )درصد(به قیمت جاری  GDP در های اقتصادیفعالیت ارزش افزودهسهم 

 دوره
GDP  به

 1قیمت پایه

GDP  بدون

 نفت

ارزش افزوده 

 نفت

رزش افزوده ا

 کشاورزی

ارزش افزوده 

 2صنایع و معادن

 ارزش افزوده 

 صنعتو   معدن

ارزش افزوده 

 ساختمان

ارزش افزوده 

 خدمات

 50.3 7.9 11.8 21.4 5.9 25.0 75.0 100 1390سال 

 51.2 9.2 15.6 29.9 7.7 13.8 86.2 100 1391سال 

 48.8 7.6 14.8 26.3 9.8 17.0 83.0 100 1392سال 

 51.0 7.6 14.9 26.9 10.0 13.6 86.4 100 1393سال 

 57.3 6.3 13.4 24.5 10.8 9.4 90.6 100 1394سال 

 57.1 5.2 13.0 22.7 10.0 12.3 87.7 100 1395سال 

 56.2 5.1 13.1 22.6 9.8 13.5 86.5 100 1396سال 

 57.5 3.7 13.0 21.5 9.6 13.9 86.1 100 96_1فصل ▲

 50.7 5.8 11.8 21.7 17.7 11.8 88.2 100 96_2فصل ▲

 55.9 4.5 13.3 22.0 10.0 14.2 85.8 100 96_3فصل ▲

 61.5 6.3 14.4 25.0 1.4 14.4 85.6 100 96_4فصل 

 گیرد.ارقام مقدماتی است. ارقام فصلی هر سال پیش از تعدیل فصلی بوده و تا هنگام قطعی شدن رقم ساالنه مورد تجدیدنظر قرار میبه بعد  1394از سال  -

 . اختالف در جمع ارزش افزوده در زیربخش آب، برق و گاز است.2 ها مربوط به کارمزد احتسابی است.. اختالف بین تولید ناخالص داخلی و جمع ارزش افزوده بخش1

 در ارقام تجدیدنظر شده است. ▲
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 ت ثابتقیمبه  – های اقتصادیحسب فعالیت بر یرشد اقتصاد و تولید ناخالص داخلی -1-2

 مرکز آمار ایران -1-2-1

GDP 1390ثابت سال به قیمت  های اقتصادیو رشد اقتصادی بر حسب فعالیت 

 

GDP های اقتصادیفعالیت و ارزش افزوده رشته 

 میلیارد ریال( )هزار 

 هایفعالیت رشته افزوده ارزش و GDP رشد

 )درصد( اقتصادی

 فصل اول

 96  

فصل دوم 

96 

فصل سوم 

96 

ارم فصل چه

96 

 فصل اول

 96  

فصل دوم 

96 

 فصل سوم

96 

فصل 

96چهارم   

 1.9 1.0 0.6- 2.9 75 140 142 90 گروه کشاورزی

 3.2- 0.5 5.1 4.5 853 831 854 828 صنعتگروه 

 3.8- 1.8 3.8 4.5 406 431 443 437 معدن -

 4.2- 1.6 3.9 4.7 382 407 419 413 استخراج نفت و گاز طبیعی--

 3.7 5.0 1.4 1.0 24 24 24 24 دنسایر معا --

 2.2 3.6 2.3 6.5 244 230 227 223 صنعت -

 10.0- 10.8- 16.4 1.7 146 125 123 118 تامین آب، برق و گاز  --

 1.7- 8.2 4.7 3.1 58 45 61 51 ساختمان --

 6.0 6.9 6.9 7.3 929 916 924 881 گروه خدمات

عمده و خرده فروشی، هتل  -

 و رستوران
217 244 235 232 5.9 4.1 5.3 3.5 

حمل و نقل، انبارداری و  -

 ارتباطات
147 155 159 161 7.3 7.9 9.6 8.6 

 14.3 8.4 3.1 14.5 58 52 51 48 بیمه و مالی هایفعالیت -

مستغالت، کرایه و خدمات  -

 دامپزشکی و کسب و کار
250 249 255 257 7.7 8.5 5.7 4.6 

 ماتخد و عمومی امور اداره -

 های فعالیت آموزش، شهری،

 و انسان سالمت به مربوط

 اجتماعی مددکاری

203 205 201 206 6.9 8.3 7.9 6.1 

 عمومی، خدمات سایر -

 خانگی و شخصی اجتماعی،
17 19 15 15 5.2 8.8 8.4 13.0 

GDP   1.2 3.4 4.8 5.6 1872 1899 1920 1796 بازاربه قیمت 

GDP  )2.6 3.9 5.1 5.9 1490 1492 1501 1383 )بدون نفت 

 .باشدمی ها پاالیشگاه فصلی محاسبات از ناشی ساالنه ملی هایحساب با اختالف -               
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 بانک مرکزی -1-2-2

GDP هزار میلیارد ریال( 1390 سال پایه -به روش تولید به قیمت ثابت( 

 دوره
GDP  به

 1قیمت پایه

GDP 
 بدون نفت

ارزش 

 افزوده نفت

افزوده  ارزش

 کشاورزی

ارزش افزوده 

 2صنایع و معادن

ارزش افزوده 

 صنعت و معدن

ارزش افزوده 

 ساختمان

ارزش افزوده 

 خدمات

 3,159 468 798 1,629 365 887 4,986 5,873 1391سال 

 3,231 424 764 1,561 385 841 5,013 5,854 1392سال 

 3,277 421 823 1,646 405 880 5,163 6,043 1393سال 

 3,202 349 781 1,546 424 943 5,003 5,947 1394سال 

 3,316 303 832 1,580 442 1,524 5,167 6,691 1395سال 

 3,462 307 875 1,660 456 1,539 5,402 6,941 1396سال 

,1 96_1فصل ▲ 864  1, 626  381 310  703  200 56 583  

,1 1,904 96_2فصل ▲ 944  410 622  544  422  97 786  

,1 96_3فصل ▲ 866  1,303 833  112 140  921  67 348  

 926 88 233 443 16 365 1,338 1,703 96_4فصل 

 )درصد( 1390 سال پایه -به قیمت ثابت های اقتصادیبر حسب فعالیت GDPرشد 

 دوره
GDP  به

 1قیمت پایه

GDP 
 بدون نفت

ارزش 

 افزوده نفت

ارزش افزوده 

 کشاورزی

ارزش افزوده 

 2صنایع و معادن

زوده ارزش اف

 صنعت و معدن

ارزش افزوده 

 ساختمان

ارزش افزوده 

 خدمات

 1.5 3.2- 3.8- 2.3- 4.7 36.5- 0.4 7.7- 1391سال 

 2.3 9.2- 4.2- 4.2- 5.5 5.1- 0.5 0.3- 1392سال 

 1.4 0.9- 7.6 5.4 5.4 4.5 3.0 3.2 1393سال 

 2.3- 17.0- 5.0- 6.1- 4.6 7.2 3.1- 1.6- 1394سال 

 3.6 13.1- 6.6 2.2 4.2 61.6 3.3 12.5 1395سال 

 4.4 1.2 5.2 5.1 3.2 0.9 4.6 3.7 1396سال 

 4.3 3.5- 5.0 4.6 2.2 5.9 4.3 4.6 96_1فصل ▲

 4.8 3.1 6.1 5.5 3.3 5.7 4.9 5.1 96_2فصل ▲

 4.0 1.4 4.2 4.5 4.0 3.3- 4.2 2.4 96_3فصل ▲

 4.4 2.0 5.4 5.5 2.1 4.2- 4.8 2.7 96_4فصل 

 گیرد.ارقام مقدماتی است. ارقام فصلی هر سال پیش از تعدیل فصلی بوده و تا هنگام قطعی شدن رقم ساالنه مورد تجدیدنظر قرار میبه بعد  1394ل ز ساا -

 ها مربوط به کارمزد احتسابی است. اختالف بین تولید ناخالص داخلی و جمع ارزش افزوده بخش1
 .باشددر زیربخش آب و برق و گاز می اختالف در جمع مربوط به ارزش افزوده2  

 در ارقام تجدیدنظر شده است. ▲     
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  به قیمت ثابت -تولید ناخالص داخلیهای اقتصادی در رشد سهم فعالیت -1-3

 )درصد( 1390ثابت سال به قیمت  اقتصادی، های اقتصادی در رشدسهم فعالیت

95سال   96فصل اول   96فصل دوم   96فصل سوم    

 0.3 0.5 0.2 0.3 گروه کشاورزی

 1.8- 1.2 1.3 9.8 گروه نفت

 1.0 1.2 1.0 0.6 گروه صنایع و معادن

 0.0 0.0 0.0 0.0 معدن

 0.5 0.7 0.5 0.8 صنعت

 0.5 0.4 0.6 0.5 برق، گاز و آب

 0.1 0.2 0.1- 0.8- ساختمان

 1.5 1.9 2.0 1.9 گروه خدمات

 0.2 0.5 0.7 0.7 بازرگانی، رستوران و هلتداری

 0.7 0.7 0.6 0.7 ارداری و ارتباطاتحمل و نقل، انب

 0.1 0.1 0.1 0.1 خدمات موسسات پولی و مالی
 ای و خدمات مستغالت و خدمات حرفه

 تخصصی
0.3 0.5 0.4 0.4 

 0.3 0.2 0.2 0.2 خدمات عمومی

 0.2- 0.1- 0.0 0.0 خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی

GDP  1.0 4.8 4.5 12.5 به قیمت پایه 

 ماخذ: بانک مرکزی 

 گیرد.فصلی هر سال پیش از تعدیل فصلی بوده و تا هنگام قطعی شدن رقم ساالنه مورد تجدیدنظر قرار میمقدماتی است. ارقام  ارقام -

 اندکی تغییر  1395ماهه  9دی در ، در مقایسه با خالصه گزارش تحوالت اقتصا1395نکته: آمارهای فصلی در گزارش خالصه تحوالت اقتصادی سال     

 اند.یافته
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 جاریبه قیمت  - در آن سهم اجزای هزینه نهائیو تولید ناخالص داخلی  -1-4

  مرکز آمار ایران -1-4-1

GDP به قیمت جاریو سهم تولید ناخالص داخلی بر حسب اقالم هزینه نهایی،  بر حسب اقالم هزینه نهایی 

 
GDP نهائی هزینه اجزای تفکیک به 

 )هزار میلیارد ریال(

  GDP از نهائی هزینه اجزای سهم

 )درصد(  

 
فصل اول 

96 

فصل دوم 

96 

فصل سوم 

96 

فصل چهارم 

96 

فصل اول 

96 

فصل دوم 

96 

 فصل سوم

96 

فصل 

96چهارم   

 48.7 46.5 48.9 51.0 2208 2054 2046 1923 مصرف خصوصی

 14.4 14.7 15.6 17.3 652 652 652 652 مصرف دولتی

 15.2 13.2 15.8 15.6 688 583 662 589 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

 7.2 6.8 7.1 7.8 324 300 297 293 آالتماشین

 8.0 6.4 8.7 7.8 364 283 365 295 ساختمان

 12.1 8.6 6.3 7.1 546 380 263 266 خالص صادرات کاالها و خدمات

GDP 100.0 100.0 100.0 100.0 4531 4420 4186 3770 به قیمت بازار 

  بانک مرکزی -1-4-2  

GDP هزار میلیارد ریال( به روش هزینه نهایی به قیمت جاری( 

 دوره
GDP  

  به قیمت بازار

های مصرفی هزینه

 خصوصی

 های هزینه

 مصرفی دولتی

تشکیل سرمایه 

 کل ثابت ناخالص
 خالص صادرات

 573 1,649 631 2,778 6,285 1390سال 

 65 2,079 694 3,500 7,342 1391سال 

 341 2,522 918 4,527 9,934 1392سال 

 193 3,000 1,184 5,334 11,517 1393سال 

 54 2,594 1,449 5,741 11,414 1394سال 

 210 2,664 1,752 6,495 13,151 1395سال 

 169 3,023 2,057 7,294 15,317 1396سال 

,3 96_1فصل ▲ 403  1,809 384 548  55 

,4 96_2فصل ▲ 641  1,812 531 684  44 

,3 96_3فصل ▲ 797  1, 667  477 869  70-  

 140 994 665 19,08 4,034 96_4فصل 



42 

 

 )درصد( هزینه نهایی به قیمت جاری بر حسب اقالم GDPسهم 

 دوره
GDP  

  به قیمت بازار

های مصرفی هزینه

 خصوصی

 های هزینه

 مصرفی دولتی

تشکیل سرمایه 

 کل ثابت ناخالص
 لص صادراتخا

 9.1 26.2 10.0 44.2 100 1390سال 

 0.9 28.3 9.5 47.7 100 1391سال 

 3.4 25.4 9.2 45.6 100 1392سال 

 1.7 26.1 10.3 46.3 100 1393سال 

 0.5 22.7 12.7 50.3 100 1394سال 

 1.6 20.3 13.3 49.4 100 1395سال 

 1.1 19.7 13.4 47.6 100 1396سال 

 1.6 14.5 11.5 54.1 100 96_1فصل ▲

 1.1 20.3 12.8 43.5 100 96_2فصل ▲

 1.9- 18.5 12.6 46.7 100 96_3فصل ▲

 3.5 24.6 16.5 47.3 100 96_4فصل ▲

 گیرد.جدیدنظر قرار میفصلی هر سال پیش از تعدیل فصلی بوده و تا هنگام قطعی شدن رقم ساالنه مورد تبه بعد مقدماتی است. ارقام  1394از سال  ارقام -                 

 در ارقام تجدیدنظر شده است. ▲                

 

 

 به قیمت ثابت -بر حسب اقالم نهایی هزینهرشد اقتصادی  و تولید ناخالص داخلی -1-5

  مرکز آمار ایران -1-5-1

GDP 1390ثابت سال ت به قیمو رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب اقالم هزینه نهایی،  بر حسب اقالم هزینه نهایی 

 GDP نهائی هزینه اجزای تفکیک به 

 )هزار میلیارد ریال(
 )درصد(نهائی  هزینه اجزای و  GDP رشد

فصل اول  

96 

فصل دوم 

96 

فصل سوم 

96 

فصل چهارم 

96 

فصل اول 

96 

فصل دوم 

96 

 فصل سوم

96 

فصل 

96چهارم   

 5.5 7.4 7.7 7.4 840 793 806 778 مصرف خصوصی

 7.4 7.4 7.4 7.4 243 243 243 243 مصرف دولتی

 0.4 4.8 3.9 4.8 282 242 286 264 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

 3.1 2.2 2.9 6.0 135 128 129 133 آالتماشین

 2.0- 8.0 4.8 3.5 148 114 157 131 ساختمان

 8.1- 14.6- 2.1- 7.9- 455 418 491 438 خالص صادرات کاالها و خدمات

GDP 1.2 3.4 4.8 5.6 1872 1899 1920 1796 اربه قیمت باز 
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  بانک مرکزی -1-5-2

GDP میلیارد ریال(هزار ) 1390 پایه سال -به روش هزینه نهایی به قیمت ثابت 

 دوره
GDP 

 به قیمت بازار

های هزینه

 مصرفی خصوصی

های مصرفی هزینه

 دولتی

تشکیل سرمایه 

 کل ثابت ناخالص
 خالص صادرات

 335 1,387 587 2,714 5,920 1391سال 

 456 1,279 592 2,664 5,909 1392سال 

 573 1,379 616 2,718 6,181 1393سال 

 867 1,213 646 2,623 6,099 1394سال 

 1,419 1,168 670 2,723 6,916 1395سال 

 1,377 1,184 696 2,791 7,176 1396سال 

,1 96_1فصل ▲ 776  709 144 198 583  

,1 96_2فصل ▲ 429  707 174 347 723  

 300 270 152 671 1,741 96_3فصل ▲

 347 369 227 704 1,816 96_4فصل 

 )درصد( 1390 پایه سال -هزینه نهایی به قیمت ثابت ر حسب اقالمب GDPرشد 

 دوره
GDP 

 به قیمت بازار

های هزینه

 مصرفی خصوصی

های مصرفی هزینه

 دولتی

تشکیل سرمایه 

 کل ثابت ناخالص
 خالص صادرات

 - 19.0- 4.7- 2.2- 7.4- 1391ال س
 - 7.8- 0.8 1.9- 0.2- 1392سال 
 - 7.8 4.2 2.0 4.6 1393سال 

 - 12.0- 4.8 3.5- 1.3- 1394سال 

 - 3.7- 3.7 3.8 13.4 1395سال 

 - 1.4 3.9 2.5 3.8 1396سال 

 - 1.8- 2.6 5.7 3.5 96_1فصل ▲

 - 1.4 4.1 4.8 6.1 96_2فصل ▲

 - 4.1 7.7 1.5- 2.4 96_3فصل ▲

 - 1.2 2.1 1.0 2.9 96_4فصل 

 گیرد.به بعد مقدماتی است. ارقام فصلی هر سال پیش از تعدیل فصلی بود و تا هنگام قطعی شدن رقم ساالنه مورد تجدیدنظر قرار می 1394ارقام از سال  -                   

 در ارقام تجدیدنظر شده است. ▲                   
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  ها )حساب جاری(راز پرداختت  -2

 )میلیون دالر( تراز پرداخت ها 

 دوره
و  1نفتیصادرات 

 )فوب( غیرنفتی

-گاز و فرآورده واردات

و سایر  2های نفتی

 )فوب( کاالها

 حساب کاال

 (3)خالص

حساب 

 4خدمات

 )خالص(

حساب 

 4درآمد

 )خالص(

حساب انتقاالت 

 )خالص( جاری

حساب 

جاری 

 (3)خالص

 25,105 565 2,034 6,820- 29,326 63,584 92,910 1392سال 

-6 18,060 70,915 88,976 1393سال  ,877 1,845 543 13,571 

26 1394سال  ,995 75 ,641 5,354 -4,785 241 427 1,237 

-5 20,843 63,135 83,978 1395سال  □ ,941 928 558 16,388 

-1 5,059 16,283 21,342 96ماهه  3 □ ,713 263 114 3, 372  

-4 10,726 33,552 44,278 96ماهه  6 □ ,010 501 224 7,441 

-6 16,369 52,710 69,078 96ماهه  9 □ ,567 771 341 10,914 

-7،916 22,596 75,546 98,142 96ماهه  12 □  669 467 15,816 

 است.  ارقام مقدماتی □
 و ملی پاالیش ایران، گاز ملی ایران، نفت ملی هایشرکت توسط شده ( صادر2711و  ،27102709 هایگازی )تعرفه اتمیعان و مایعات طبیعی، گاز نفتی، هایفرآورده خام،نفت ارزش 1 

 شده وارد (1127 و 271٠ هایتعرفه) گازی میعانات و مایعات طبیعی، گاز نفتی، هایفرآورده ارزش 2، غیرگمرکی( و سایرین )گمرکی و پتروشیمی هایشرکت نفتی ایران، هایفرآورده پخش

 .باشدیم ارقام کردن گرد علت به اجزا با حساب خالص ارقام اختالف 3( و غیرگمرکی و گمرکی)سایرین  و ایران نفتی هایفرآورده پخش و پاالیش ملی ایران، گاز ملی ایران، نفت ملی هایشرکت توسط

 وضع مالی دولت -3

 )هزار میلیارد ریال(وضع مالی دولت  

 دوره
 درآمدها

 کل

های  پرداخت

 ایهزینه

 )جاری(

تراز 

 1عملیاتی

کل 

واگذاری 

داراییهای 

 ایسرمایه

تملک 

داراییهای 

 ایسرمایه

های )پرداخت

 عمرانی(

خالص 

واگذاری 

های دارایی

 2ایسرمایه

تراز 

عملیاتی و   

 3ایسرمایه

خالص 

واگذاری 

های دارایی

 مالی

واگذاری 

های دارایی

 مالی

تملک 

های دارایی

 لیما

 45.4 173.7 128.3 128.3- 332.0 299.5 631.9 460.7- 1,438.3 977.6 1393سال 
 38.2 219.8 181.6 181.6- 401.6 272.0 673.6 583.1- 1,706.9 1,123.7 1394سال 
 338.9 627.5 288.5 288.5- 321.8 421.0 742.8 610.3- 2,070.2 1,459.9 1395سال 

 215.7 537.1 321.4 321.4- 475.8 713.7 1,189.5 797.2- 2,538.2 1,741.0 96مصوب سال 
 331.7 601.7 270.1 270.1- 483.7 439.2 922.9 537.7- 2,429.4 1,675.7 1396سال 

 9.7 184.4 174.7 174.7- 181.4 8.2 189.7 356.2- 548.8 236.4 96_1ماهه سه
 62.5 68.8 6.4 6.4- 189.2 70.0 259.2 195.6- 526.1 331.4 96_2 ماههسه
 143.8 348.1 204.3 204.3- 30.3- 224.0 193.6 174.0- 560.3 385.4 96_3ماهه سه
 115.7 0.4 115.4- 115.4 143.4 137.0 280.4 28- 794.2 722.4 96_4ماهه سه
 0.0 290.1 290.1 290.1- 99.7 226.7 326.4 389.7- 588.1 264.2 * 97_1ماهه سه

 گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی *، صادی بانک مرکزینماگرهای اقتماخذ: 
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 هاو رشد آن متغیرهای پولی -4

 هزار میلیارد ریال -(مانده در پایان دوره) 1متغیرهای پولی

 شبه پول پول پایه پولی دوره
 هایسپردهکل 

 بخش غیردولتی
 نقدینگی

 4,606.9 4,276.8 3,470.2 1,136.7 975.8 1391سال 

 6,395.5 6,061.4 5,199.5 1,196.0 1,184.9 92132سال 

 7,823.8 7,472.2 6,616.3 1,207.6 1,311.5 1393سال 

 10,172.8 9,800.9 8,805.8 1,367.0 1,533.6 1394سال 

 12,533.9 12,140.6 10,903.6 1,630.3 1,798.3 1395سال 
 13,149.1 12,809.0 11,502.0 1,647.1 1,851.9 96_1ماهه سه

 13,899.5 13,554.8 12,217.1 1,682.4 1,964.9 96_2 ماهههس

 14,450.1 14,101.5 12,715.7 1,734.4 1,994.5 96_3 ماههسه

 15299.8 14857.1 13353.1 1946.7 2139.8 96_4ماهه سه

 15827.5 - 13768.0 2059.5 - * 97_1ماهه سه

 )درصد(متغیرهای پولی رشد 

 شبه پول پول پایه پولی دوره
 هایسپردهکل 

 بخش غیردولتی
 نقدینگی

 30.0 30.4 31.2 26.6 27.6 1391سال 

 38.8 41.7 49.8 5.2 21.4 13922سال 

 22.3 23.3 27.2 1.0 10.7 1393سال 

 30.0 31.2 33.1 13.2 16.9 1394سال 

 23.2 23.9 23.8 19.3 17.3 1395سال 
 4.9 5.5 5.5 1.0 3.0 96_1ماهه سه

 10.9 11.6 12.0 3.2 9.3 96_2 ماههسه

 15.3 16.2 16.6 6.4 10.9 96_3 ماههسه

 22.1 22.4 22.5 19.4 19.0 96_4 ماههسه

 نماگرهای اقتصادی بانک مرکزیماخذ: 
المللی کیش، ایران و ونزوئال و ه، بینالحسنه رسالت، خاورمیانزمین، قرضبانک ایران 6، آمار 1392در سال  2 باشد.های تجاری نمیشامل شعب خارج بانک 1

موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی در خالصه  2و اطالعات به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه  (ریهملل )عسکموسسه اعتباری کوثر و  2مین و اقو

 دفتر کل بانک آینده ادغام شده است.

 گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی *

 

 

 

 



46 

 

 ای بازار کارهشاخص -5

بهار  است. این گزارشات از "نیروی کار از طرح آمارگیری" ر اساسبرگرفته از گزارشات مرکز آمار ایران ب ،های بازار کارشاخص

  .در سایت مرکز آمار منتشر شده استتا کنون  1384

 باشد:قابل دسترسی می زیر بر اساس سایت جدید به آدرسآخرین گزارش منتشره 

ها و اطالعات آماری           جمعیت و نیروی کار          نیروی کار / داده           /http://amar.org.irملی آمار  درگاه

 1397بهار  -نشریات/ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار

 های بازار کار:تعاریف شاخص

 شاغل

طور ی مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی بهکه در طول هفتهساله و بیشتر  10تمام افراد 

 شوند.موقت کارشان را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می

 بیکار

 :شود کهساله و بیشتر اطالق می 10بیکار به تمام افراد 

 (.خوداشتغالی نباشندی مرجع فاقد کار باشند )دارای اشتغال مزدبگیری یا در هفته( 1

 (.ی بعد از آن آماده برای کار باشند )برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی آماده باشندی مرجع و یا هفتهدر هفته( 2

ی مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند )اقدامات مشخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا در هفته( 3

 (.ل آورده باشندعمخوداشتغالی به

اند افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده، ولی فاقد کار و آماده برای کار بوده

 .شوندنیز بیکار محسوب می

 (فعالیت نرخ) اقتصادی مشارکت نرخ

 و ساله 10 کار، سن در جمعیت به (تربیش و ساله 15 یا)تر بیش و ساله 10 (بیکار و شاغل) فعال جمعیت نسبت از است عبارت

 .100در (، ضربتر بیش و ساله 15 یا)تربیش

 بیکاری نرخ

 .100 درضرب ،(بیکار و شاغل) فعال جمعیت به بیکار جمعیت نسبت از است عبارت

 ناقص اشتغال سهم

 تمام شامل ناقص اشتغال دارای افراد) 100 در ضرب ،شاغل جمعیت به زمانی ناقص اشتغال دارای جمعیت نسبت از است عبارت

 ساعت با کار نکردن پیدا کاری، رکود نظیر دالیل اقتصادی به بوده، کار محل از موقت غایب یا سرکار در حاضر مرجع، هفته در که است شاغالنی

 (.اندهبود مرجع هفته در اضافی کار انجام برای آماده و ، خواهان کرده کار ساعت 44 از کمتر ...و غیرکاری فصل در داشتن قرار تر،بیش کار

 (.اندهبود

http://amar.org.ir/
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 کل کشور -های بازار کارشاخص

 
نرخ مشارکت *

 اقتصادی

نرخ *

 بیکاری

 سهم اشتغال

 ناقص خدمات صنعت کشاورزی فصل/سال
بخش 

 خصوصی

بخش 

 عمومی 

 17.0 83.0 8.2 46.5 33.7 19.7 10.6 39.3 92بهار 

 16.8 83.2 7.6 46.5 33.9 19.5 10.4 39.1 92تابستان 

 16.9 83.1 9.2 48 34.5 17.5 10.3 36.7 92پاییز 

 17.6 82.4 11 48.6 35.1 16.3 10.5 35.4 92زمستان 

 17.1 82.9 8.9 47.4 34.3 18.3 10.4 37.6 1392سال 

 16.9 83.1 9.5 47.3 33 19.6 10.7 37.1 93بهار 

74 33.6 19 9.5 37.2 93تابستان  .4 8.6 83.1 16.9 

 16.9 83.1 9.5 48.8 34.4 16.8 10.5 37.3 93پاییز 

 16.9 83.1 10.8 49.8 34.1 16.1 11.5 37.3 93زمستان 

 16.9 83.1 9.6 48.3 33.8 17.9 10.6 37.2 1393سال 

 16.0 84.0 9.2 47.9 33 19.2 10.8 38 94بهار 

 16.5 83.5 8.5 48.6 32.2 19.2 10.9 38.9 94تابستان 

 17.1 82.9 10.5 49.8 32.6 17.6 10.7 38.1 94پاییز 

 17.0 83.0 11.1 51.5 32.4 16.1 11.8 37.7 94زمستان 

 16.7 83.3 9.8 49.4 32.5 18.0 11.0 38.2 1394سال 

 16.4 83.6 9.7 49.4 31.4 19.1 12.2 39.5 95بهار 

 16.1 83.9 9.5 49.1 31.5 19.4 12.7 40.4 95تابستان 

 16.7 83.3 11.3 50.6 32.1 17.3 12.3 38.9 95پاییز 

 16.9 83.1 10.9 51.4 32.5 16.1 12.5 38.9 95زمستان 

 16.5 83.5 10.3 50.1 31.9 18.0 12.4 39.4 1395سال 

 15.9 84.1 10.2 49.8 31.5 18.7 12.6 40.6 96بهار 

 15.6 84.4 9.2 49.5 31.4 19.1 11.7 41.0 96تابستان 

 16.1 83.9 10.8 50.1 32.6 17.2 11.9 40.1 96 پاییز

 16.4 83.6 11.5 52.1 32.6 15.3 12.1 39.7 96زمستان 

 16.0 84.0 10.4 50.4 32.0 17.6 12.1 40.3 1396سال 

 - - 10.2 50.1 31.2 18.7 12.1 41.1 97بهار 

 ساله و بیشتر 10جمعیت  *
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 1397ار بهتا  1392بهار   -نرخ مشارکت اقتصادی فصلی

           
 ماخذ: بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران      

 

 1397بهار تا  1392روند نرخ مشارکت اقتصادی از بهار 

 
 ماخذ: بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران   
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 1397بهار تا  1392از بهار  بیکاری فصلی روند

 
 ماخذ: بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران  

 

 1397بهار تا   1392بهار  -فصلی بیکارینرخ 

 
 ماخذ: مرکز آمار ایران            
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 1397بهار تا  1392بهار  -های مختلفدر بخش فصلیسهم اشتغال 

 

 1396تا زمستان  1392، بهار فصلی -سهم اشتغال بخش خصوصی کشور

 

 1396تا زمستان  1392، بهار فصلی -کشور عمومیسهم اشتغال بخش 

 
 ذ: مرکز آمار ایرانماخ      
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  شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن -6

شاخص قیمت های قیمت           ها و اطالعات آماری           شاخصداده           /http://amar.org.irدرگاه ملی آمار  

 1397 بهار –گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن / نشریات            تولیدکننده 

 فصل منتهی به فصل موردنظر نسبت به دوره مشابه سال قبل 4درصد تغییر در  خ تورم:نر

 درصد تغییر نسبت به فصل قبل تورم فصلی:

 درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه:

 (1390=100نرخ تورم کل بخش معدن )

 تورم نقطه به نقطه تورم فصلی نرخ تورم دوره

 38.7 14.2 28.9 92بهار 

 35 1.9 32.9 92تابستان 

 31.6 6.3 33.3 92پاییز 

 22.6 1- 31.5 92زمستان 

 18.7 10.6 26.3 93بهار 

 33.9 14.9 26.6 93تابستان 

 36.6 8.5 28.3  93پاییز 

 35.1 2.1- 31.3 93زمستان 

 18.7 2.8- 30.7 94بهار 

 3.6- 6.6- 20.1 94تابستان 

 13.5- 2.6- 6.9  94پاییز 

 10.8- 0.9 3.3- 94زمستان 

 12.7- 4.8- 10.2- 95بهار 

 2.7- 4.0 10.1- 95تابستان 

 0.9- 0.8- 7.0- 95پاییز 

 0.9 2.8 4.1- 95زمستان 

 14.1 7.6 2.7 96بهار 

 11.5 1.6 6.3 96تابستان 

 18.8 5.7 11.2 96پاییز 

 24.4 7.7 17.3 96زمستان 

 32.1 14.3 22.0 97بهار 

 

 

http://amar.org.ir/
javascript:void(window.open('http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1394/g_shghtkbm_94-1.pdf'))
javascript:void(window.open('http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1394/g_shghtkbm_94-1.pdf'))
javascript:void(window.open('http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1394/g_shghtkbm_94-1.pdf'))
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1394/g_shghtkbm_94-4vsal.pdf
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 (1390=100) های اصلیمعدن و بخشتورم ساالنه کل بخش 

 استخراج سایر معادن های فلزیاستخراج کانه سنگاستخراج زغال کل بخش معدن سال

1392 31.5 35.1 33.1 25.2 

1393 31.3 18.8 33.5 26.2 

1394 -3.3 7.3 -8.1 12.6 

1395 -4.1 6.5 -7.3 3.8 

 5.7 1.2 9.3 2.7 96بهار 

 7.9 5.3 12.2 6.3 96تابستان 

 9.3 11.4 18.8 11.2 96پاییز 

 10.7 19.0 24.9 17.3 96زمستان 

 9.0 26.2 26.7 22.0 97بهار 

 شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت -7

شاخص قیمت            های قیمتاری           شاخصها و اطالعات آمداده           /http://amar.org.irدرگاه ملی آمار  

 1397 بهار – صنعتگزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش / نشریات            تولیدکننده 

 فصل منتهی به فصل موردنظر نسبت به دوره مشابه سال قبل 4درصد تغییر مجموع  نرخ تورم:

 درصد تغییر نسبت به فصل قبل تورم فصلی:

 مشابه سال قبلدرصد تغییر نسبت به فصل  تورم نقطه به نقطه:

 (1390=100) صنعتنرخ تورم کل بخش 

 تورم نقطه به نقطه تورم فصلی نرخ تورم دوره

 45.5 9.4 36.1 92بهار 

 40.4 2.5 41 92تابستان 

 19.7 0 35.6 92پائیز 

 13.7 1.3 28.3 92زمستان 

 18.7 14.3 22.2 93بهار 

 16.9 0.9 17.2 93تابستان 

 17.2 0.3 16.7 93پائیز 

 11.6 3.6- 16.1 93زمستان 

 0.3 2.7 11.1 94بهار 

 0.6- 0.0 6.6 94تابستان 

http://amar.org.ir/
javascript:void(window.open('http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1394/g_shghtkbm_94-1.pdf'))
javascript:void(window.open('http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1394/g_shghtkbm_94-1.pdf'))
javascript:void(window.open('http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1394/g_shghtkbm_94-1.pdf'))
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1394/g_shghtkbm_94-4vsal.pdf
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 (1390=100) صنعتنرخ تورم کل بخش 

 تورم نقطه به نقطه تورم فصلی نرخ تورم دوره

 2.8- 1.8- 1.8 94پائیز 

 1.0 0.3 0.5- 94زمستان 

 0.4 2.0 0.5- 95بهار 

 2.2 1.9 0.2 95تابستان 

 8.5 4.2 3.0 95پائیز 

 10.3 1.9 5.3 95زمستان 

 8.8 0.6 7.4 96بهار 

 13.1 5.9 10.2 96تابستان 

 18.3 9.0 12.7 96پاییز 

 21.3 4.5 15.5 96زمستان 

 37.4 14.0 22.7 97بهار 

 

 های خدماتشاخص قیمت تولیدکننده بخش  -8

  این شاخص به تازگی توسط مرکز آمار بر روی سایت درگاه ملی آمار به آدرس زیر قرار گرفته است:

شاخص قیمت های قیمت           ها و اطالعات آماری           شاخصداده           /http://amar.org.irدرگاه ملی آمار  

 1397و بهار  1396زمستان  – خدمات هایگزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش/ نشریات           تولیدکننده

 فصل منتهی به فصل موردنظر نسبت به دوره مشابه سال قبل 4درصد تغییر مجموع  نرخ تورم:

 درصد تغییر نسبت به فصل قبل فصلی:تورم 

 نسبت به فصل مشابه سال قبلدرصد تغییر  تورم نقطه به نقطه:

 (1390=100های خدمات )تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش

 تورم نقطه به نقطه تورم فصلی  نرخ تورم دوره

 27.9 6.4 24.9 92بهار 

 26.9 5.1 26.7 92تابستان 

 22.1 4.8 25.7 92پاییز 

 20.0 2.5 24.0 92زمستان 

 19 5.5 21.8 93بهار 

 19.4 5.4 20.1 93تابستان 

 18.9 4.3 19.3 93پاییز 

http://amar.org.ir/
javascript:void(window.open('http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1394/g_shghtkbm_94-1.pdf'))
javascript:void(window.open('http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1394/g_shghtkbm_94-1.pdf'))
javascript:void(window.open('http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1394/g_shghtkbm_94-1.pdf'))
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1394/g_shghtkbm_94-4vsal.pdf
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 (1390=100های خدمات )تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش

 تورم نقطه به نقطه تورم فصلی  نرخ تورم دوره

 18.8 2.4 19.0 93زمستان 

 15.7 2.8 18.1 94بهار 

 13.4 3.3 16.6 94تابستان 

 12.9 3.8 15.1 94پاییز 

 11.7 1.3 13.4 94زمستان 

 10.0 1.3 12.0 95بهار 

 8.9 2.3 10.8 95تابستان 

 8.1 3.0 9.6 95پائیز 

 8.6 1.8 8.9 95زمستان 

 9.1 1.7 8.7 96بهار 

 8.4 1.6 8.5 96تابستان 

 9.2 3.7 8.8 96پاییز 

 8.9 1.5 8.9 96زمستان 

 11.9 4.6 9.6 97بهار 
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:ایر آمار  

 شسز

 آمار سایربخش چهارم: 
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 سایر آمار:

مرکز آمار، همچون بانک مرکزی،  های معتبر داخلیدر سایت طور موردیبهاست که آمارهای سالیانه و یا آمارهایی این بخش شامل 

، بانک المللی پولصندوق بینمانند  خارجیالمللی های بینسایتیا و ...  ، وزارت صنعت، معدن و تجارتهای مجلسمرکز پژوهش

)برای آمارهای ه اخیر ی دو ماطی یکصرفا آمارهایی که  ،هاآن ظور اجتناب از تکراربه من که شودعرضه می و غیره ، فائوجهانی

 د.شومیارائه در گزارش منتشر شده باشند، ( ماه اخیر ششخارجی طی 

 1397 خرداد تا 1396 خرداد بنیان ازهای دانشتسهیالت پرداختی به شرکت -1

 خرداد تا 1396 خرداد از بنیان دانش های شرکت به کشور بانکی شبکه تسهیالت اعطایی کزی،به گزارش روابط عمومی بانک مر

 .رسید ریال میلیارد 50084.4 به 1397

 دانش تسهیالت پرداختی بانک های خصوصی شده، بانک های خصوصی و موسسات اعتباری و بانک های دولتی به شرکت های

 .است بوده ریال لیاردمی 11653.2 و 14825.7 ،23605.5 ترتیب به مذکور مدت در بنیان

شرکت دانش بنیان )به طور  377میلیارد ریال تسهیالت به  12785.5معادل  1397بر این اساس در سه ماهه منتهی به خرداد ماه 

 با ترتیب به ملت و ملی الزم به ذکر است در این مدت بانک های میلیارد ریال( اعطا شده است. 33.9متوسط به هر شرکت 

   میلیارد ریال بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند.  2916.6 و 2963.3

 55.1 میانگین) ریال میلیارد 62231.3 معادل 1397 ماه خرداد پایان در بنیان دانش شرکت 1129 به مانده کل تسهیالت اعطایی

 و( میلیاردریال 9144.9) ملت ،( ریال میلیارد12057.4) ملی هایبانک به مانده بیشترین کهاست( شرکت هر به ریال میلیارد

  ل( تعلق دارد. ریا میلیارد 8544.9) صادرات

 مانده کل درصد 16.7 معادل و( شرکت 178 به متعلق) ریال میلیارد 10421.3 میزان به همچنین مانده مطالبات غیر جاری

میلیارد ریال  2250.1شرکت( ،  85میلیارد ریال سررسید گذشته ) 2689.3 شامل  جاری غیر مطالبات مانده .است تسهیالت

 شرکت( است. 52میلیارد ریال مشکوک الوصول ) 5481.9شرکت( و  41معوق )

 )میلیارد ریال( بنیانهای دانشبه شرکتپرداختی  تسهیالت 
 1397تا خرداد  1396خرداد 

 2302.3 96خرداد 
 2417.1 96تیر 

 3480.4 96مرداد 
 2208.1 96ریور شه

 3113.0 96مهر  
 4021.2 96آبان 
 3709.7 96آذر 
 3323.3 96دی 

 5014.6 96بهمن 
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 )میلیارد ریال( بنیانهای دانشبه شرکتپرداختی  تسهیالت 
 1397تا خرداد  1396خرداد 

 4813.6 96اسفند 
 2895.5 97فروردین 

 5346.5 97اردیبهشت 
 7439.0 97خرداد 

 مجموع تسهیالت پرداختی
 97تا خرداد  96خرداد ها از بانک 

50084.4 

 ماخذ: اخبار بانک مرکزی                                          

 به تفکیک نوع بانک بنیانهای دانشتسهیالت پرداختی به شرکت 
 1397خرداد  -1396خرداد 

 
  مبلغ

 )میلیارد ریال(
 سهم 
 )درصد(

 23.3 11653.2 تسهیالت پرداختی بانک های دولتی

 47.1 23605.5 شدههای خصوصیتسهیالت پرداختی بانک

 29.6 14825.7 های خصوصی و موسسات اعتباریت پرداختی بانکتسهیال

 بنیان به تفکیک نوع بانکهای دانشتسهیالت پرداختی به شرکت             
 1397ماهه منتهی به خرداد  3

 
 مبلغ 

 )میلیارد ریال(
 سهم 
 )درصد(

 23.3 11653.2 تسهیالت پرداختی بانک های دولتی

 47.1 23605.5 شدهای خصوصیهتسهیالت پرداختی بانک

 29.6 14825.7 های خصوصی و موسسات اعتباریتسهیالت پرداختی بانک

 ماخذ: اخبار بانک مرکزی             

مانده مطالبات جاری و غیرجاری بابت تسهیالت پرداختی به 
 1397بنیان، در پایان خرداد های دانششرکت

 
 مبلغ 

 )میلیارد ریال(
 سهم 
 )درصد(

 83.3 51810.0 انده جاریم

 8.8 5481.9 مانده سررسید گذشته

 3.6 2250.1 مانده معوق

 4.3 2689.3 مانده مشکوک الوصول

 ماخذ: اخبار بانک مرکزی                                          
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 1397تا خرداد  1396خرداد  -بنیان )میلیارد ریال(های دانشتسهیالت پرداختی به شرکت

 
 بانک مرکزیاخبار ماخذ:                    

 

 بنیان )درصد(های دانشتسهیالت پرداختی به شرکت ها در مجموعسهم بانک

 1397تا خرداد  1396خرداد  

 
 ماخذ: بر اساس اخبار بانک مرکزی                                              
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 بنیان )درصد(های دانشه شرکتتسهیالت پرداختی ب ها در مجموعسهم بانک

 97ماهه منتهی به خرداد  3 

 
 

 1397بنیان، در پایان خرداد های دانشمانده مطالبات جاری و غیرجاری بابت تسهیالت پرداختی به شرکت

 
 

 2018سال  گزارش -جایگاه ایران و کشورهای عمده تولیدکننده فلزات اساسی -2

    توسعه یافته نشان  کشورهایتجربه وزارت صنعت، معدن و تجارت،  معاونت طرح و برنامهاساس گزارش تهیه شده توسط بر 

ع بتفاده شود. منامزیت نسبی است، اس هایی در کشور که دارایایی اقتصاد هر جامعه باید از بخشدهد، برای رشد و شکوفمی

 آیند.شمار میهای توسعه اقتصادی بهاز انرژی و معدن یکی از مزیت زیرزمینی، اعم
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د و همچنین ظرفیت کشور برتر معدنی جهان قرار دارد و با توجه به گستره زمینی و موقعیت جغرافیایی خو 10در ردیف ایران 

و  استحصالاستخراج، اکتشاف، های فناوری و ذخایر معدنی و فسیلی، این موقعیت را دارد که با توسعهخدادادی منابع زیرزمینی 

 پیشرفته قرار گیرد.های فرآوری در زنجیره تامین و عرضه مواد خام حساس و پراهمیت موثر در توسعه فناوری

ی گسترش رابگیری مناسب پذیری تولید و شکلتواند منجر به ارتقای قدرت رقابتبرداری مناسب از منابع میتردید بهرهون بد

 زنجیره تولید از معدن تا محصول نهایی صنعتی شود. 

به شرح عمده  در ایران و کشورهایصادرات برخی فلزات  ذخایر و میزان ،تولید "2018سال  -گزارش فلزات اساسی" اساسبر 

 دسترسی به اطالعات کامل گزارش، به آدرس زیر مراجعه نمائید:برای جداول زیر است. 

http://www.mimt.gov.ir/            المللیهای بینگزارش            اطالعات و آمار 

 درصد( -)هزار تن 2016سال  -برخی فلزات در ایران و کشورهای عمدهلید تو

 )درصد(سهم  )هزار تن(ولید ت شورک

 
 خاموالد ف خامدن چ

 مولومینیآ

 اولیه
 خاموالد ف خامدن چ

 مولومینیآ

 اولیه

000،229،1 جهان  000،623،1  58،800 100 100 100 

736،700 چین  663،808  31،873 57.0 49.8 54.2 

186،80 ژاپن  775،104  - 6.5 6.5 - 

254،77 هند  443،97  2،897 6.3 6.0 4.9 

900،51 روسیه  600،69  3،561 4.2 4.3 6.1 

336،46 جنوبیکره   575،68  - 3.8 4.2 - 

000،35 برزیل  200،30  793 2.8 1.9 1.3 

269،27 آلمان  081،42  - 2.2 2.6 - 

293،22 آمریکا  475،78  818 1.8 4.8 1.4 

860،21 اوکراین  166،23  - 1.8 1.4 - 

000،20 ترکیه  163،33  - 1.6 2.0 - 

300،18 ایران  000،17  360 1.5 1.3 1.2 

 2.8 - - 1،635 - - استرالیا

 2.8 - - 1،635 - - امارات

 2.1 - - 1،247 - - نروژ

 1.7 - - 971 - - بحرین

 - - - - - - روسیه

 5.5 - - 3،209 - - کانادا

 

http://www.mimt.gov.ir/
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 )میلیون تن( 2017سال  -فلزات اساسی در ایران و کشورهای عمدهخایر ذ

 شورک
 خایر د

 سنگ آهن خام

 خایرذ

 محتوبآهن 

 83 170 جهان

 24 50 استرالیا

 14 25 روسیه

 12 23 برزیل

 7.2 21 چین

 5.2 8.1 هند

 2.3 6.5 اوکراین

 2.3 6 کانادا

 2.2 3.5 سوئد

 - 2.9 آمریکا

 1.5 2.7 ایران

 0.9 - قزاقستان

 

 (زار دالره) 2017سال  -فلزات اساسی در ایران و کشورهای عمده صادرات

 شورک
آهن و صادرات 

 فوالد
 رتبه آلومینیومصادرات  شورک رتبه

113،673،368 جهان 419،038،4 جهان -   - 

950،073،43 چین 910،086،2 ینهگ 1   1 

053،980،27 ژاپن 417،844 سترالیاا 2   2 

796،376،26 آلمان 835،237 برزیل 3   3 

528،334،22 جنوبیکره  137،153 گویان 4   4 

911،762،18 روسیه 450،92 امائیکاج 5   5 

960،376،17 بلژیک 586،79 ناغ 6   6 

886،068،16 آمریکا 402،77 النکاسری  7   7 

555،883،14 فرانسه 005،74 سولومونجزایر  8   8 

302،787،14 هلند 024،66 اندونزی 9   9 

024،204،13 ایتالیا 735،61 هلند 10   10 

817،378،1 ایران  55 10 ایران 38 

 


