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  گردآوری: شبنم فروحیاستخراج و 

 معاونت اقتصادی، مرکز تحقیقات اقتصادی

 

 های اقتصادی اتاق ایرانمرکز تحقیقات و بررسی

 

 در این شماره منتشر شد: 

 

  شاخص جدید جهانی 4 ایران و کشورهای منطقه دروضعیت: 

  ر منطقه(د 17کشور و رتبه  130در بین  120رتبه دارای ایران ) 2019آوری جهانی تاب شاخص 

 (99به  89از  ای ایرانرتبه 10)تنزل  2019پذیری جهانی رقابتشاخص 

  کشور مورد بررسی( 150در بین برای ایران  58)رتبه  2018پذیری صنعتی ابتعملکرد رقشاخص 

  فقر، فرار مغزها، تفرقه نخبگان ملی و محلی،  هایی چونبا زیرشاخص) 2019ها دولتشکنندگی شاخص

 و ....( ، حقوق بشر و حاکمیت قانونها، مشروعیت حکومتنارضایتی گروه

 

 1398 تابستانخام در روزانه و ماهانه و نرخ جهانی طال ، نقره و نفت -نرخ آزاد ارز 

  1398شش ماهه خارجی تجارت 

  1398ماهه  6ها در فکیک کاالهای خوراکی و آشامیدنی و غیرخوارکیبه تتورم کشور و مناطق شهری نرخ  

  98ماهه  4 -های اقتصادی و هدف از پرداختخشها به تفکیک بکل بانکپرداختی تسهیالت 

  1398ماهه  6میزان تولید نفت خام ایران و اوپک در 

 1398خرداد های بخش غیردولتی و نقدینگی در پول، شبه پول، سپرده 

 98بهار و تابستان های بازار کار در شاخص 

  1398، بهار های اصلیبه تفکیک گروه قیمت کاالهای صادراتی و وارداتیشاخص 
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 نام خداهب

 

 مقدمه

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

 امكان نیز و آینده، بینیپیش و موجود وضعیت و تاریخی روند تحلیل منظور به آماری هایداده اهمیت به توجه با همچنین و

 که را اقتصادی آمارهای چكیده تا شد آن بر ایران اتاق اقتصادی هایبررسی و تحقیقات مرکز اقتصادی، صحیح ریزیبرنامه

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

...  و( اوپک) نفت صادرکننده کشورهای سازمان و ، وزارت صمتایران اسالمی جمهوری گمرک ایران، آمار مرکز مرکزی،

 این به راحت و سریع دسترسی منظور به و خصوصی بخش فعاالن توسط آنها استفاده و اهمیت درجه اساس بر باشد،می

 .نماید درج ایران اتاق سایت روی بر ماه هر اطالعات

 به آمار این تهیه ،(63 شماره) 1397 مهر از ولیكن است شده تهیه ماهانه صورتبه آمار این 1397 شهریور تا 1392 مرداد از

 .باشدمی یفصل صورت به طوالنی، فواصل با آمار تولیدکننده منابع روزرسانیبه دلیل

 هایگزارش از شماره هر در آمارها این باشد،می مستمر فصلی و ماهانه روزانه، بخش آمارهای روزرسانی به که جاآن از

       سالیانه آمارهای غالبا که) آمار سایر بخش آمارهای خصوص در ولیكن گردند،می ارائه "اقتصادی آمارهای چكیده"

 به زمان در صرفا تكرار، از اجتناب منظور به است، موردی صورتبه یا و نامنظم آنها انتشار صلفوا کهآن دلیل به ،(باشندمی

 .گرفت خواهند قرار گزارش در روزرسانی

 1398بهار  -65به دلیل تغییر آمارهای ارائه شده در بانک مرکزی، تغییراتی نیز در گزارش چكیده آمارهای اقتصادی شماره 

 های بعدی نیز به همین منوال منعكس می شود:تداوم این موارد در شمارهاعمال شده که در صورت 

کننده، تولیدکننده و کاالهای صادراتی در حال حاضر در سایت بانک ( با توجه به آنکه شاخص قیمت مصرف1

شده است، این بخش از آمار  2های ملی سایت مزبور قدیمیو همچنین آمار حساب 1شودمرکزی منتشر نمی

های ملی مرکز آمار های قیمتی و حسابق به بانک مرکزی در گزارش فعلی حذف شده و صرفا شاخصمتعل

 .ارائه شده است ایران در گزارش

                                                       
 است. 1397ماه و برای شاخص قیمت تولیدکننده و کاالهای صادراتی دی 97کننده مربوط به آبان آخرین آمار منتشر شده برای شاخص قیمت مصرف 1
 است. 1397مربوط به سه ماهه اول  2
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به این دو شاخص شود لذا شاخص قیمت تولیدکننده و کاالهای صادراتی مرکز آمار به صورت فصلی ارائه می( 2

 ای وارداتی نیز اضافه شده است.بخش آمارهای فصلی منتقل شده و شاخص قیمت کااله

از های شاخص کل برای کشور هم شهری به تفکیک گروه کننده()درصد تغییر شاخص مصرف نرخ تورم (3

 شده است. ضافه( ا65شماره )

 تر درج شده است.صورت جداول مجزا برای استفاده راحتخام به( آمارهای روزانه طال و نقره و نفت4

 کشور خصوصی بخش نیاز مورد و روزبه آماری هایداده برخی به سریع دسترسی برای رسانییاری رشگزا این است امید

مرکز انتشارات گردآوری و در بخش  فصلیگزارش که در مقاطع کمی و کیفی این  یارتقا منظوربهخواهشمند است . باشد

 بانک اطالهات پژوهشی اتاق"و  "کشاورزی ایران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و پورتال خدمات الكترونیک"در تحقیقات 

 مائید.فرارسال   sh.forouhi@iccima.irنشانی ، نظرات و پیشنهادات خود را به شودمی "ایران بارگذاری

 از ابتدا تا کنون: "چکیده آمارهای اقتصادی" دسترسی به هایلینک* 

بندی/  دسته             انتشارات   انتشارات و اطالعات               http://chambertrust.ir/اول پورتال  صفحه( 1
 های آماریگزارش

ها             آمار           بندیطبقه           ambertrust.irhttp://research.ch/ ( صفحه نخست بانک اطالعات2
  آمار اجتماعی و اقتصادی

mailto:sh.forouhi@iccima.ir
http://chambertrust.ir/
http://research.chambertrust.ir/
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 آمارهای روزانهبخش اول: 



 آمار روزانه:

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

  ، نقره و نفت خامهای جهانی طالقیمت -1

 )بخش داده و نمودار(  اوپک ،(بخش اخبار اقتصادی روز)بانک مرکزی  هایخام برگرفته از سایتآمارهای جهانی طال، نقره و نفت

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

 شود:می این سازمان منتشر عمده، بازارهای طال و نفتارزی کشورهای 

 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 ی در این بورسبرای روزهای تعطیل رسم 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. نمیشنبه( آماری ثبت )شنبه و یک

  است. خام پایه آمریکا نفت

 هر اونس به دالر - (20/09/2019تا  42/06/2019) 1398 تابستاندر   فلزات قیمتیجهانی قیمت 

  
 نقره طال

میالدی تاریخ  نیویورک لندن نیویورک لندن تاریخ شمسی 

24-J un-2019 98/04/03 1405.7 1415.2 15.4 15.4 

25-J un-2019 98/04/04 1431.4 1423.3 15.4 15.4 

26-J un-2019 98/04/05 - 1411.2 - - 

27-J un-2019 98/04/06 - 1407.7 - - 

28-J un-2019 98/04/07 1409.0 1409.3 15.2 15.3 

1-J ul -2019 98/04/10 1390.1 1385.8 15.3 15.1 

2-J ul -2019 98/04/11 1391.1 1392.9 15.2 15.2 

3-J ul -2019 98/04/12 1413.5 1417.0 15.3 15.3 

4-J ul -2019 98/04/13 1414.9 1414.2 15.3 15.3 

5-J ul -2019 98/04/14 1388.7 1398.7 15.2 15.0 

8-J ul -2019 98/04/17 1400.1 1396.6 15.1 15.0 

9-J ul -2019 98/04/18 1391.6 1397.3 15.0 15.1 

http://www.opec.org/
http://www.kitco.com/
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 نقره طال

میالدی تاریخ  نیویورک لندن نیویورک لندن تاریخ شمسی 

10-J ul -2019 98/04/19 1408.3 1414.6 15.1 15.2 

11-J ul -2019 98/04/20 1413.8 1404.4 15.3 15.1 

12-J ul -2019 98/04/21 1407.6 1408.3 15.1 15.1 

15-J ul -2019 98/04/24 1412.4 1412.0 15.3 15.3 

16-J ul -2019 98/04/25 1409.9 1408.7 15.4 15.6 

17-J ul -2019 98/04/26 1410.4 1422.2 15.6 15.9 

18-J ul -2019 98/04/27 1417.5 1430.0 16.0 16.2 

19-J ul -2019 98/04/28 1439.7 1424.1 16.3 16.1 

22-J ul -2019 98/04/31 1427.8 1426.4 16.4 16.4 

23-J ul -2019 98/05/01 1425.6 1420.5 16.4 16.4 

24-J ul -2019 98/05/02 1427.0 1423.3 16.5 16.6 

25-J ul -2019 98/05/03 1416.1 1414.6 16.5 16.4 

26-J ul -2019 98/05/04 1420.4 1418.6 16.4 16.4 

29-J ul -2019 98/05/07 1419.1 1420.5 16.4 16.4 

30-J ul -2019 98/05/08 1425.9 1429.4 16.5 16.5 

31-J ul -2019 98/05/09 1427.6 1417.0 16.5 16.4 

1-Aug-2019 98/05/10 1406.8 1440.0 16.0 16.2 

2-Aug-2019 98/05/11 1441.8 1444.9 16.2 16.3 

5-Aug-2019 98/05/14 1465.3 1464.7 16.5 16.4 

6-Aug-2019 98/05/15 1461.9 1471.0 16.4 16.4 

7-Aug-2019 98/05/16 1506.1 1503.6 16.8 17.2 

8-Aug-2019 98/05/17 1495.8 1498.5 17.0 17.0 

9-Aug-2019 98/05/18 1497.7 1499.0 17.0 17.0 

12-Aug-2019 98/05/21 1504.7 1505.9 17.0 17.1 

13-Aug-2019 98/05/22 1498.4 1501.2 17.5 17.0 

14-Aug-2019 98/05/23 1513.3 1517.9 17.2 17.3 

15-Aug-2019 98/05/24 1515.7 1521.5 17.3 17.2 

16-Aug-2019 98/05/25 1515.3 1514.7 17.2 17.2 

19-Aug-2019 98/05/28 1496.6 1498.9 16.9 16.9 

20-Aug-2019 98/05/29 1504.6 1505.7 17.0 17.2 

21-Aug-2019 98/05/30 1503.3 1504.0 17.1 17.1 
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 نقره طال

میالدی تاریخ  نیویورک لندن نیویورک لندن تاریخ شمسی 

22-Aug-2019 98/05/31 1502.1 1498.5 17.0 17.1 

23-Aug-2019 98/06/01 1503.8 1526.6 17.1 17.4 

26-Aug-2019 98/06/04 1503.8 1529.9 17.1 17.7 

27-Aug-2019 98/06/05 1533.0 1540.6 17.7 18.2 

28-Aug-2019 98/06/06 1537.2 1541.2 18.4 18.4 

29-Aug-2019 98/06/07 1540.2 1526.6 18.5 18.2 

30-Aug-2019 98/06/08 1528.4 1520.4 18.4 18.2 

2-Sep-2019 98/06/11 1526.0 1525.1 18.4 18.4 

3-Sep-2019 98/06/12 1537.9 1546.3 18.5 19.0 

4-Sep-2019 98/06/13 1546.1 1556.4 19.3 19.5 

5-Sep-2019 98/06/14 1529.1 1542.5 19.2 19.3 

6-Sep-2019 98/06/15 1523.7 1508.0 18.2 18.1 

9-Sep-2019 98/06/18 1509.2 1503.6 18.2 18.1 

10-Sep-2019 98/06/19 1498.3 1492.2 18.0 18.1 

11-Sep-2019 98/06/20 1490.7 1490.3 18.2 18.1 

12-Sep-2019 98/06/21 1515.2 1498.7 18.2 18.0 

13-Sep-2019 98/06/22 1503.1 1491.4 18.1 17.5 

16-Sep-2019 98/06/25 1497.2 1503.3 17.8 17.9 

17-Sep-2019 98/06/26 1502.1 1495.7 17.8 17.8 

18-Sep-2019 98/06/27 1503.5 1487.4 17.9 17.6 

19-Sep-2019 98/06/28 1500.7 1500.6 17.8 17.8 

20-Sep-2019 98/06/29 1501.9 1500.5 17.9 17.8 

 بازارهای طال و نفت بانک مرکزی ،ارزی کشورهای عمده -های بررسی وضع اقتصادیشاخبار اقتصادی و گزارماخذ:          
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 هر بشکه به دالر - (20/09/2019تا  42/06/2019) 1398در تابستان در  نفتجهانی قیمت 

 نفت

 اوپک نیویورک لندن تاریخ شمسی تاریخ میالدی

24-J un-2019 98/04/03 64.9 57.9 65.1 

25-J un-2019 98/04/04 65.1 57.8 64.8 

26-J un-2019 98/04/05 66.5 59.4 65.6 

27-J un-2019 98/04/06 66.6 59.4 65.6 

28-J un-2019 98/04/07 64.7 58.5 65.6 

1-J ul -2019 98/04/10 65.1 59.1 65.7 

2-J ul -2019 98/04/11 62.4 56.3 64.0 

3-J ul -2019 98/04/12 63.8 57.3 62.7 

4-J ul -2019 98/04/13 63.3 56.9 63.4 

5-J ul -2019 98/04/14 64.2 57.5 63.6 

8-J ul -2019 98/04/17 64.1 57.7 64.7 

9-J ul -2019 98/04/18 64.2 57.8 64.4 

10-J ul -2019 98/04/19 67.0 60.4 66.1 

11-J ul -2019 98/04/20 66.5 60.2 67.6 

12-J ul -2019 98/04/21 66.7 60.2 67.4 

15-J ul -2019 98/04/24 66.5 59.6 66.8 

16-J ul -2019 98/04/25 64.4 57.6 66.1 

17-J ul -2019 98/04/26 63.7 56.8 64.6 

18-J ul -2019 98/04/27 61.9 55.3 63.1 

19-J ul -2019 98/04/28 62.5 55.6 62.9 

22-J ul -2019 98/04/31 63.3 56.2 64.3 

23-J ul -2019 98/05/01 63.4 56.4 63.9 

24-J ul -2019 98/05/02 63.2 55.9 64.6 

25-J ul -2019 98/05/03 63.4 56.0 64.6 

26-J ul -2019 98/05/04 63.5 56.2 64.0 

29-J ul -2019 98/05/07 63.7 56.9 63.8 

30-J ul -2019 98/05/08 64.7 58.1 64.6 

31-J ul -2019 98/05/09 65.2 58.6 65.5 

1-Aug-2019 98/05/10 60.5 54.0 63.5 

2-Aug-2019 98/05/11 61.9 55.7 61.6 
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 نفت

 اوپک نیویورک لندن تاریخ شمسی تاریخ میالدی

5-Aug-2019 98/05/14 59.8 54.7 60.5 

6-Aug-2019 98/05/15 58.9 53.6 59.6 

7-Aug-2019 98/05/16 56.2 51.1 57.7 

8-Aug-2019 98/05/17 57.4 52.5 57.4 

9-Aug-2019 98/05/18 58.5 54.5 57.9 

12-Aug-2019 98/05/21 58.6 54.9 58.0 

13-Aug-2019 98/05/22 61.3 57.1 59.5 

14-Aug-2019 98/05/23 59.5 55.2 60.0 

15-Aug-2019 98/05/24 57.7 54.5 58.8 

16-Aug-2019 98/05/25 58.6 54.9 59.0 

19-Aug-2019 98/05/28 59.7 56.2 59.5 

20-Aug-2019 98/05/29 60.0 56.3 59.9 

21-Aug-2019 98/05/30 60.3 55.7 60.7 

22-Aug-2019 98/05/31 59.9 55.4 60.5 

23-Aug-2019 98/06/01 59.3 54.2 59.7 

26-Aug-2019 98/06/04 58.7 53.6 59.2 

27-Aug-2019 98/06/05 59.5 54.9 59.0 

28-Aug-2019 98/06/06 60.5 55.8 60.2 

29-Aug-2019 98/06/07 61.1 56.7 - 

30-Aug-2019 98/06/08 60.4 55.1 - 

2-Sep-2019 98/06/11 58.7 54.8 58.8 

3-Sep-2019 98/06/12 58.3 53.9 57.8 

4-Sep-2019 98/06/13 60.7 56.3 59.0 

5-Sep-2019 98/06/14 61.0 56.3 60.6 

6-Sep-2019 98/06/15 61.5 56.5 60.8 

9-Sep-2019 98/06/18 62.6 57.9 62.0 

10-Sep-2019 98/06/19 62.4 57.4 62.7 

11-Sep-2019 98/06/20 60.8 55.8 62.1 

12-Sep-2019 98/06/21 60.4 55.1 60.5 

13-Sep-2019 98/06/22 60.2 54.9 60.0 

16-Sep-2019 98/06/25 69.0 62.9 66.4 
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 نفت

 اوپک نیویورک لندن تاریخ شمسی تاریخ میالدی

17-Sep-2019 98/06/26 64.6 59.3 67.9 

18-Sep-2019 98/06/27 63.6 58.1 64.6 

19-Sep-2019 98/06/28 64.4 58.1 64.4 

20-Sep-2019 98/06/29 64.3 58.1 65.3 

 و بازارهای طال و نفت بانک مرکزی ارزی کشورهای عمده، -های بررسی وضع اقتصادیشماخذ: اخبار اقتصادی و گزار                        

                       Opec Basket Price: www.opec.org 
 

  1398 تابستان - نیویورک )دالر(قیمت جهانی هر اونس طال در بورس لندن و 

 
 

  1398تابستان  -در بورس لندن و نیویورک )دالر(  نقره قیمت جهانی هر اونس

 

http://www.opec.org/
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  1398 تابستان - )دالر( و سبد نفتی اوپک پایه آمریکا خام برنت انگلستان،قیمت هر بشکه نفت

 

 ارز بازار آزاد قیمت -2

، از سایت های چکیده آمارهای اقتصادیدر گزارش ارز آزاد روزانههای نرخانتشار برای  ،1397قبل از سال 

http://www.sanarate.ir/   نرخ دالر ولیکن به دلیل تثبیت  گردیدمی)به دلیل اعتبار آن بر اساس اعالم بانک مرکزی(، استفاده

عدن و منعت، آماری وزارت صروزانه های گزارشز آن پس از ا، در سایت مزبور 1397ماه  فروردین 21ریال در  42000به میزان 

 ،شدتا نیمه مرداد با تغییرات جزئی غیرثابت اعالم می ها نیزدر این گزارششود. نرخ دالر میجارت برای انعکاس نرخ ارز استفاده ت

 (، دالر بانک سنا نیز به گزارش اضافه شده است.66)ین شماره از االزم به ذکر است که . باشدمی 42000مرداد ثابت  16از  کنولی

 برگرفته از آدرس زیر است: تابستانفصل آمار روزانه 

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

 1398 تابستان - (ریال) سنا-بانک دالر  و آزادبازار بانکی و  یورو قیمت

 نرخ یورو

 تاریخ
 دالر یورو تاریخ دالر یورو

سنا -بانک بازار آزاد بانک سنا -بانک بازار آزاد بانک    

98/04/01 47,752 149,000 130,000 98/05/15 47,112 134,430 119,500 

98/04/02 47,752 148,000 129,000 98/05/16 47,102 133,910 119,000 

98/04/03 47,800 150,000 131,000 98/05/17 47,347 133,000 118,000 

98/04/04 47,892 149,500 130,500 98/05/19 47,347 132,500 117,500 

98/04/05 47,695 148,000 129,000 98/05/20 47,347 131,500 116,500 

98/04/09 47,754 147,500 128,500 98/05/22 46,988 131,950 116,920 

http://www.sanarate.ir/
http://www.mimt.gov.ir/
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 نرخ یورو

 تاریخ
 دالر یورو تاریخ دالر یورو

سنا -بانک بازار آزاد بانک سنا -بانک بازار آزاد بانک    

98/04/10 47,676 145,000 126,000 98/05/23 46,920 131,920 117,000 

98/04/11 47,381 146,000 127,000 98/05/26 46,634 131,970 116,960 

98/04/12 47,422 146,000 127,000 98/05/27 46,634 131,970 116,960 

98/04/15 47,168 146,500 127,500 98/05/28 46,584 131,940 117,000 

98/04/16 47,168 148,000 128,500 98/05/30 46,613 132,000 116,920 

98/04/17 47,163 146,500 127,500 98/06/02 46,868 130,910 116,500 

98/04/18 47,096 145,500 126,500 98/06/03 46,868 129,400 114,890 

98/04/19 47,069 145,500 126,500 98/06/04 46,792 127,000 112,000 

98/04/22 47,395 145,000 126,000 98/06/05 46,631 123,000 110,940 

98/04/23 47,395 144,500 125,000 98/06/06 46,566 124,500 112,000 

98/04/24 47,317 140,440 122,500 98/06/09 46,226 125,500 113,500 

98/04/25 47,303 138,950 119,500 98/06/10 46,226 126,000 114,500 

98/04/26 47,096 130,930 111,970 98/06/11 46,162 124,500 112,500 

98/04/29 47,303 135,410 116,390 98/06/12 45,936 125,930 113,950 

98/04/30 47,303 138,000 118,970 98/06/13 46,098 125,500 113,500 

98/04/31 47,120 137,000 118,000 98/06/16 46,589 126,500 114,000 

98/05/01 47,017 137,000 119,000 98/06/17 46,589 128,500 116,000 

98/05/02 46,808 139,500 122,000 98/06/20 46,408 128,410 115,950 

98/05/05 46,768 138,000 120,000 98/06/23 46,513 127,000 114,500 

98/05/06 46,768 138,500 121,500 98/06/24 46,513 125,900 113,000 

98/05/07 16,749 137,000 120,500 98/06/25 46,505 126,500 113,500 

98/05/08 46,798 137,000 120,390 98/06/26 46,238 127,000 113,930 

98/05/12 46,670 134,890 119,910 98/06/27 46,478 127,000 113,970 

98/05/13 46,670 134,000 119,000 98/06/ 03  46,254 127,430 114,410 

98/05/14 46,732 134,000 119,000 98/06/31 46,254 127,000 114,000 

 باشد.(های روزانه در روزهای مختلف، متفاوت گزارش شده توضیح: ممکن است آماری در گزارش) ماخذ: وزارت صمت
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 1398 تابستان -)ریال(سنا -بانکبازار آزاد و دالر  یورونرخ 

 
 وزارت صمتبرنامه  ها، معاونت طرح ودفتر آمار و فرآوری دادهماخذ:                           

 

 1398 تابستان -)ریال( یبانک یورونرخ 

 
 وزارت صمتبرنامه  ها، معاونت طرح ودفتر آمار و فرآوری دادهماخذ:                         
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 شسز

 

 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

 بانک مرکزی نرخ ارز آزاد ماهانه -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  ادیها           آمارهای اقتصصفحه نخست          آمارها و داده

  است.شده منتشر  98سال  مهردر  "1398ماه مردادهای ماهانه اقتصادی شاخص" آخرین گزارش با نام

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

 
 رانک سوئیسف یکصد ین ژاپن 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 

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

 104,240 94,546 130,757 119,154 102,200 97مرداد 

 123,782 108,020 160,374 147,681 126,350 97شهریور 

 99,765 88,280 115,480 100,812 85,830 97 شش ماهه

 146,880 130,592 188,144 171,797 148,157 97مهر 

 138,695 119,647 177,432 158,679 137,948 97آبان 

 115,614 105,912 144,060 129,055 111,055 97آذر 

 119,364 104,812 138,079 120,578 103,126 97نه ماهه 

 111,083 103,573 139,171 127,492 109,643 97دی 

 119,709 110,140 155,866 138,383 120,065 97بهمن 

 131,195 118,249 170,401 151,492 132,459 97اسفند 

 119,796 107,354 142,984 125,593 107,832 1397سال 

 135,729 124,173 175,288 154,048 135,526 98فروردین 

,164 145,090 98اردیبهشت  721  185,543 130,934 142,460 

 134,080 124,147 170,360 152,814 134,276 98خرداد 

 137,993 127,045 177,800 157,520 138,778 98ماهه سه

 127,399 118,086 160,108 144,743 126,485 98تیر 

 119,940 111,401 146,681 134,156 118,964 98مرداد 

  .است دهرا اعالم کر 97ماهه  6ده ولیکن آمار منتشر نکرآمار نرخ ارز را  97، خرداد و تیر اردیبهشت ایههبرای مابانک مرکزی  *     

http://cbi.ir/
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 نرخ سکه ماهانه بانک مرکزی -2

 مهرمنتشره در  "1398ماه ماهانه اقتصادی مردادهای شاخص"از آخرین گزارش  آخرین آمار موجود از سکه در سایت بانک مرکزی

 ت: اس به دست آمده 98

 ریالهزار  -در بازار آزاد شهر تهران )طرح قدیم و جدید(متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی 

 
 طرح جدید طرح قدیم

 11,105 11,021 1395سال 

 13,264 12,941 1396سال 

 17,757 17,314 97فروردین 

 19,368 18,857 97اردیبهشت 

 22,715 21,980 97خرداد 

 20,050 19,482 97سه ماهه 

 28,891 27,352 97تیر 

 38,125 34,970 97مرداد 

 43,303 39,295  97شهریور 

 28,682 26,913 97شش ماهه 

 45,386 42,826 97مهر 

 44,140 42,022 97آبان 

 37,403 35,703 97آذر 

 33,329 31,435 97نه ماهه 

 37,561 36,071 97دی 

 42,418 41,235 97بهمن 

 46,303 44,729 97اسفند 

 35,542 33,770 1397سال 

 47,988 46,265 98فروردین 

 50,074 48,412 98اردیبهشت 

 46,638 45,248 98خرداد 

 48,349 46,756 98ماهه سه

 44,701 42,777 98تیر 

 42,032 41,110 98مرداد

 .است گردیده محاسبه روزشمار برحسب نظر مورد ای هدر دور سکه فروش قیمت متوسط *           
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 بورس اوراق بهادار تهران -3

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

 است:بدست آمده  98 مهرمنتشره در  "1398ماه مرداد

  (1395=100) اوراق بهادار تهران در بورسارد ریال( )میلیو ارزش سهام معامله شده )میلیون سهم( تعداد 

 (ارزش) شاخص (تعداد)شاخص  ارزش تعداد 

 100 100 537,937 252,614 1395سال 

 100.2 99.2 539,074 250,607 1396سال 

 37.3 45.6 16,718 9,602 97فروردین 

 106.5 111.2 47,741 23,411 97اردیبهشت 

 128.8 116.7 57,720 24,568 97خرداد 

 90.9 91.2 122,179 57,581 97سه ماهه 

 187.1 157.4 83,880 33,145 97تیر 

 297.1 236.5 133,201 49,787 97مرداد 

 373.7 299.4 167,533 63,025 97شهریور 

 188.4 161.1 506,793 203,538 97شش ماهه 

 657.6 429.9 294,769 90,502 97مهر 

 314.3 216.1 140,914 45,498 97آبان 

 169 132.6 75,747 27,917 97آذر 

 252.4 193.9 1,018,223 367,455 97نه ماهه 

 296.6 256.5 132,944 53,989 97دی 

 202.5 166.9 90,773 35,139 97بهمن 

 369.0 257.4 165,435 54,176 97اسفند 

 261.6 202.2 1,407,375 510,759 1397سال 

 335.1 302.5 150,238 63,675 98فروردین 

 623.3 518.5 279,419 109,143 98اردیبهشت 

 547.9 389.6 245,603 82,024 98خرداد 

 502.1 403.5 675,260 254,842 98ماهه سه

 522.3 324.4 234,154 68,282 98تیر 

 448.9 301.3 201,222 63,427 98مرداد 
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 بازرگانی خارجی -4

و سازمان ماهیانه از سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران  ،ت ایران به صورت آمار مقدماتیصادرات و واردا آمارهای مربوط به

 است.  شده آورده ایران توسعه تجارت

بر اساس کشورهای هدف و اقالم عمده توسط سایت گمرک ج.ا.ا های اکسل منتشره ، همچنان آخرین فایل1398در مهرماه سال 

های تحلیل ارائه شده است. در گزارش هرماه تنها تحلیل مقدماتی در دو صفحه برایاست! و  98فروردین  هب بوطمرتجاری 

کشور اصلی طرف تجاری قید شده و انعکاسی از اقالم عمده مورد مبادله  5غیر از ارقام کلی تجارت، صرفا  ،مقدماتی منتشره نیز

 وجود ندارد.

که پیش از این بر روی سایت خود بارگذاری کرده را  1398خرین آمار مربوط به فروردین ماه سازمان توسعه تجارت ایران نیز، آ

 است! 1397از سایت خود حذف کرده و درحال حاضر آخرین عملکرد تجاری بر روی سایت آن مربوط به سال بود، 

 زیر را دنبال نمایید: توانید مسیراطالعات میآخرین  مستقیم به جهت دسترسی

http://www.irica.gov.ir/             مشاهده آمار مقدماتی ماهیانه تجارت خارجی           پروژه انتشار بر خط و آزاد اطالعات      

 مقدماتی: تحلیل 1398 و شهریور مرداد یر،خرداد، تاردیبهشت، و  صادرات/ بر اساس کشور و اقالم کاالو: واردات1398فروردین 

 ماهانه صادرات -4-1

 1398ماهانه سال  -صادرات غیر نفتی

 )میلیون یورو(ارزش  )میلیون دالر(ارزش  )هزار تن(وزن  

 2،071 2,547 8.527 فروردین

 5,395 5,865 21.746 اردیبهشت*

 7،466 8،412 30،273 دو ماهه

 2,741 3,087 10,077 خرداد*

 10،207 11،499 40،350 ماهه سه

 2,774 3,106 9,448 تیر*

 12،981 14،605 49،798 ماههچهار 

 2,838 3,195 10,939 مرداد*

 15،819 17،800 60،737 ماههپنج 

 2،514 3،148 9,272 شهریور*

009،70 ماهه شش  948،20  333،18  

 ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران            

 * محاسبات گردآورنده بر اساس آمار کمرگ ج.ا.ا                 

 

http://www.irica.gov.ir/


21 

 

 های عمدهبه تفکیک بخش نفتیصادرات غیر -4-2

 )میلیون دالر، هزارتن و درصد( 1398 ماهه 1 -صادرات غیر نفتی

 *غیر نفتی صادرات سهم از وزن ارزش نوع کاالی صادراتی

 %14 674 348 میعانات گازی

 %35 2,324 881 پتروشیمی

 %38 3,222 959 صنعت

 %0 0.6 4 فرش و صنایع دستی

 %9 415 234 کشاورزی

 %5 1,892 121 معدن

86% 7853 2199 صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات *  

52% 5529 1318 و پتروشیمی*احتساب میعاناتبدونغیرنفتیراتصاد  

,2 صادرات غیرنفتی 754  8,527 100% 

 محاسبات گردآورنده   *  ،توسعه تجارت ایرانسازمان ماخذ:       

 

 

 1398 فروردین -با احتساب میعانات و پتروشیمی و بدون آنها صادرات غیرنفتیسهم 

 
 محاسبات گردآورنده * ، ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران                       
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 1398فروردین  - های عمدهبه تفکیک بخش صادرات غیرنفتیهم س

 
 ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران                               

 ده قلم عمده صادراتی –4-3

 )میلیون دالر، درصد( 1398ماهه  1 -ده قلم عمده صادراتی           

 سهم از ارزش کل صادرات  ارزش صادرات اقالم صادراتی

 13.7 348 . میعانات گازی1
 5.8 147 ها بجز بنزینرآوردههای سبک و ف. سایر روغن2
 5.6 144 متر مکعب و بیشتر. پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی3

 3.9 100 . متانول4
تمام ازآهن یا فوالد غیرممزوج با سطح مقطع مربع یا مستطیل که اندازه . محصوالت نیمه5

 متر میلی 200پهنای آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بیش از 
90 3.5 

 3.3 83 %94اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص )چگالی( کمتر از . پلی6

 3.2 81 . قیرنفت7
 3.1 79 . اوره حتی به صورت محلول در آب8
. سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیر مذکور در ظروف یک 9

 هزار سانتی مترمکعب و بیشتر
61 2.4 

 2.4 61 متر مکعب و بیشتروتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی. ب10

 46.9 1,195 قلم عمده 10جمع 

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

 )میلیون دالر، درصد( 1398ماهه  2 -ترین بازارهای هدف کاال برای صادراتمهم

 صادرات  زش کلسهم از ار ارزش صادرات کشورها

 25.15 2،116 . ترکیه1

 21.85 1,838 . عراق2

 19.57 1,646 . چین3

 7.19 605 . امارات متحده عربی4

 4.40 370 . افغانستان5

 78.2 6,575 کشور اول 5جمع 

 )میلیون دالر، درصد( 1398ماهه  3 -ترین بازارهای هدف کاال برای صادراتمهم

 صادرات  ز ارزش کلسهم ا ارزش صادرات کشورها

 22.99 2,644 . چین1

 20.72 2,383 . عراق2

 19.44 2,235 . ترکیه3

 8.04 925 . امارات متحده عربی4

 4.65 535 . افغانستان5

 75.8 8,722 کشور اول 5جمع 

 )میلیون دالر، درصد( 1398ماهه  4 -ترین بازارهای هدف کاال برای صادراتمهم

 صادرات  هم از ارزش کلس ارزش صادرات کشورها

 22.84 3,627 چین . 1

 19.78 2,889 . عراق2

 16.16 2,360 ترکیه. 3

 9.31 1,359 . امارات متحده عربی4

 5.02 733 . افغانستان5

 73.1 10,968 کشور اول 5جمع 

 )میلیون دالر، درصد( 1398ماهه  5 -ترین بازارهای هدف کاال برای صادراتمهم

 صادرات  سهم از ارزش کل صادراتارزش  کشورها

 24.91 4,435 چین . 1

 21.95 3,907 . عراق2

 13.88 2,470 ترکیه. 3

 9.36 1,667 . امارات متحده عربی4

 5.04 898 . افغانستان5

 75.1 13,377 کشور اول 5جمع 
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 )میلیون دالر، درصد( 1398ماهه  6 -ترین بازارهای هدف کاال برای صادراتمهم

 صادرات  سهم از ارزش کل ارزش صادرات هاکشور

 24.37 5,106 . چین 1

 22.26 4,663 . عراق2

 12.18 2,552 . ترکیه3

 11.25 2,356 . امارات متحده عربی4

 5.13 1,076 . افغانستان5

 75.2 15,753 کشور اول 5جمع 

 ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران                            

 ماهانه رداتوا -4-5

 1398ماهانه  -واردات

 ماه
 وزن

 )هزار تن(

 ارزش

 )میلیون دالر(

 ارزش

 (یورو)میلیون 

 1،898 2,334 2,083 فروردین 

 4,105 4,429 3,571 اردیبهشت*

 6،003 6،763 5،654 دو ماهه

 3,124 3,520 3,214 خرداد*

 9،127 10،283 8،868 سه ماهه

 3,592 4,027 2,961 تیر*

 12،719 14،310 11،829 ماهه چهار

 3,046 3,429 2,297 مرداد*

 15،765 17،739 14،126 پنج ماهه

 2،807 3،482 2،441 شهریور*

 18،572 21،221 16،567 شش ماهه

 ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران            

 * محاسبات گردآورنده بر اساس آمار کمرگ ج.ا.ا                
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 به تفکیک نوع مصرف تواردا -4-6

 )هزارتن، میلیون دالر و درصد( 1398ماهه  1 -به تفکیک نوع مصرف واردات 

 سهم از واردات  ارزش وزن گروه کاال

 62.6 1,460 1,763 ایواسطه

 13.1 306 17 ایسرمایه

 21.9 510 282 مصرفی

 2.5 58 21 سایر

 100.0 2,334 2,083 کل واردات

 سازمان توسعه تجارت ایران ماخذ:                             

 درصد -واردات  به تفکیک نوع مصرفسهم 

 

 

 ده قلم عمده وارداتی -4-7

 )میلیون دالر، درصد( 1398 ماهه 1 – اتیواردده قلم عمده 

 واردات هم از ارزش کل س ارزش واردات اقالم وارداتی

( حتی Wholly milled Riceنج کامل سفید شده )( یا برSemi milled Rice. برنج نیمه سفیدشده)1

 صیقلی یا براق شده
196 8.4 

 5.3 123 . ذرت دامی2
های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله ( و سایر آخالOilcake. کنجاله )3

 که از استخراج روغن سویا به دست می آید.
98 4.2 

 3.9 91 گرم 500های بیش از ستهبندی شده به صورت ب. کره بسته4
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 )میلیون دالر، درصد( 1398 ماهه 1 – اتیواردده قلم عمده 

 واردات هم از ارزش کل س ارزش واردات اقالم وارداتی

 3.2 75 . لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده5
 2000ccبنزینی با حجم سیلندر  8703. قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 6

 به استثنای الستیک %30تا کمتر از  %14باساخت داخل 
63 2.7 

 2.4 57 . الکترودهای زغالی برای کوره ها7

 2.4 56 . اجزاء و قطعات ماشین آالت و دستگاه ها8
 2.2 52 . جو به استثنای بذر9

 1.4 33 . سایر قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو10

 36 844 عمده قلم 10 جمع

 گمرک جمهوری اسالمی ایرانماخذ:   

 ترین مبادی وارداتمهم -4-8

 لیون دالر، درصد()می 1398 ماهه 2 -ترین مبادی وارداتمهم

 واردات  سهم از ارزش کل ارزش واردات کشورها

 21.8 1،471 چین. 1

 15.7 1,061 امارات متحده عربی . 2

 12.1 817 هند. 3

 12.0 810 ترکیه. 4

 5.2 354 . آلمان5

 66.7 4,513 کشور اول 5جمع 

 )میلیون دالر، درصد( 1398ماهه  3 -ترین مبادی وارداتمهم

 سهم از ارزش کل واردات  ارزش واردات اکشوره

 22.8 2،348 چین. 1

 15.0 1,544 امارات متحده عربی . 2

 12.3 1,260 ترکیه. 3

 12.1 1,247 هند. 4

 5.0 514 . آلمان5

 67.2 6,913 کشور اول 5جمع 

 )میلیون دالر، درصد( 1398ماهه  4 -ترین مبادی وارداتمهم

 ز ارزش کل واردات سهم ا ارزش واردات کشورها

 24.1 3,450 چین. 1

 15.8 2,257 امارات متحده عربی. 2
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 12.4 1,772 ترکیه. 3

 11.5 1,645 هند. 4

 4.7 678 . آلمان5

 68.5 9,802 کشور اول 5جمع 

 )میلیون دالر، درصد( 1398ماهه  5 -ترین مبادی وارداتمهم

 سهم از ارزش کل واردات ارزش واردات کشورها

 24.2 4,286 چین .1

 17.1 3,040 امارات متحده عربی . 2

 12.5 2,218 ترکیه. 3

 10.6 1,871 هند. 4

 4.9 865 . آلمان5

 69.2 12,280 کشور اول 5جمع 

 )میلیون دالر، درصد( 1398ماهه  6 -ترین مبادی وارداتمهم

 سهم از ارزش کل واردات  ارزش واردات کشورها

 25.0 5،304 چین. 1

 17.8 3,780 امارات متحده عربی . 2

 12.3 2,618 ترکیه. 3

 10.0 2,127 هند. 4

 4.8 1,013 . آلمان5

 69.9 14,842 کشور اول 5جمع 

 گمرک جمهوری اسالمی ایرانماخذ:                                

 

 و مبادالت تجاری ماهانه تراز بازرگانی -4-9

 (میلیون یورو -)میلیون دالر  1398ماهانه  -تراز بازرگانی و مبادالت تجاری

 ماه
صادرات 

 )میلیون دالر(

صادرات 

 )میلیون یورو(

 واردات

 )میلیون دالر(

ات وارد

 )میلیون یورو(

 تراز بارگانی

 )میلیون دالر(

 تراز بارگانی

 (یورو)میلیون 

مبادالت 

)میلیون  تجاری

 دالر(

مبادالت 

)میلیون  تجاری

 (یورو

 3,969 4,881 173 213 1,898 2,334 2,071 2,547 فروردین

 9،500 10,294 1,290 1،436 4,105 4,429 5,395 5,865 اردیبهشت*

 13،469 15,175 1,463 1،649 6,003 6,763 7,466 8,412 دو ماهه

-433 3,124 3,520 2,741 3,087 خرداد*  -383 6,607 5،865 

 19،334 21,782 1,080 1،216 9,127 10,283 10,207 11,499 سه ماهه

-921 3,592 4,027 2,774 3,106 تیر*  -818 7,133 6،366 
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 (میلیون یورو -)میلیون دالر  1398ماهانه  -تراز بازرگانی و مبادالت تجاری

 ماه
صادرات 

 )میلیون دالر(

صادرات 

 )میلیون یورو(

 واردات

 )میلیون دالر(

ات وارد

 )میلیون یورو(

 تراز بارگانی

 )میلیون دالر(

 تراز بارگانی

 (یورو)میلیون 

مبادالت 

)میلیون  تجاری

 دالر(

مبادالت 

)میلیون  تجاری

 (یورو

 25،700 28,915 262 295 12,719 14,310 12,981 14,605 چهار ماهه

-234 3,046 3,429 2,838 3,195 مرداد*  -208 6,624 5،884 

 31،584 35,539 54 61 15,765 17,739 15,819 17,800 پنج ماهه

-334 2،807 3،482 2،514 3،148 شهریور *  -293 6,630 5،321 

-273 18،572 21،221 18،333 20،948 شش ماهه  -239 42,169 36،905 

  گمرک جمهوری اسالمی ایرانماخذ: 

 * محاسبات گردآورنده بر اساس آمار کمرگ ج.ا.ا

 ر()میلیون دال 1398 فروردین تا شهریور –ارزش صادرات، واردات و تراز بازرگانی

 
 

 )میلیون دالر( 1398شش ماهه ماهه  –ارزش صادرات، واردات و تراز بازرگانی
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 صادرات خدمات -5

 باشد:آمار صادرات خدمات برگرفته از سایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس زیر می

http://farsi.tpo.ir/            ت   ماآمار صادرات خد              صادرات خدمات            صادرات 

منتشر کرده  1397فند اسدر 1397 ماهه10 را برای ای عملکرد صادراتآمار مقایسهآخرین نکته: سازمان توسعه تجارت ایران، 
 باشد.می1396ماهه 12 در سایت سازمان مربوطه، است. آمار قبلی

 میلیون دالر و درصد -صادرات خدمات                   

 1397ماهه  10 

 
 عملکرد

رشد نسبت به نرخ 
 96سال  ماهه 10

-%30 502 خدمات فنی و مهندسی  

979،9 گردشگری  46%  

904،2 مجموع ترانزیت  14%  

 8 306 هوایی%-  

 6 133 دریایی%-  

 314،2 ایجاده  18%  

 31 152 ریلی%  

385،13 جمع کل  32%  

 کاال و خدمات عه صادراتمعاونت توستهیه کننده:                                                   

  نرخ تورم -6  

 های آن عبارتند از: ترینتا از مهم 3شود که های مختلفی محاسبه مینرخ تورم در ایران، برای شاخص

 ( شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی1 

 کننده( شاخص قیمت تولید2

 ( شاخص قیمت کاالهای صادراتی 3

ولیکن در حال حاضر فقط مرکز  1گردیدورت ماهانه( و مرکز آمار تهیه میصبانک مرکزی ) به  توسط هر سه شاخص

کند. با توجه به آنکه شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی به صورت ماهانه و دو های فوق را تهیه میآمار شاخص

ر مرکز امار شود، شاخص اول در همین بخش با استفاده از آماشاخص دیگر به صورت فصلی توسط مرکز مزبور ارائه می

                                                       
 (10/10/97آمار را اعالم کرد ) مرکز با مشترک بررسی منظور به ثانوی اطالع تا رمتو نرخ انتشار مرکزی، عدم بانک اقتصادی اداره آمار مدیر 1

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
http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1812
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منعکس ولیکن آمار مربوط به دو شاخص قیمت تولیدکننده و کاالهای صادراتی از این شماره چکیده آمارهای 

  شوند.( به بخش آمار فصلی منتقل می1398بهار  -65اقتصادی )شماره 

یمت در شاخص بهای میزان افزایش قشود همان در هر کشور شناخته می "تورمنرخ "به عنوان  چهآنالزم به ذکر است 

 است.  کاالها و خدمات مصرفی

ماهه  12ماهه منتهی به ماه موردنظر نسبت به 12، درصد تغییر شاخص بهای کل در ماهه 12 تورم مقصود از همچنین

، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه یا دوره مشابه نقطه به نقطهتورم از و منظور  منتهی به همان ماه در سال قبل

 باشد.می سال قبل

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

 :آن از آدرس زیر میسر است

     شاخص قیمت های قیمت          شاخص          طالعات آماریها و اداده         http://amar.org.ir/درگاه ملی آمار  

 1398 شهریورو  مرداد ،تیر – کنندهمصرفگزارش شاخص قیمت            کننده/ نشریاتمصرف

 قید شده است:بندی ماهه و تورم نقطه به نقطه و در دو گروه 12به دو صورت تورم  هاگزارشارائه شده تورم در این آمار 

 ( کاالهای غیر خوراکی و خدمات 2ها و دخانیات و ها، آشامیدنی( خوراکی1

 کاالها  و خدمات مصرفی خانوارهای شهری، روستایی و کل کشور )تورم(کل درصد تغییر شاخص 

  (1395 = 100) درصد تغییر شاخص کل و اجزای آن

 1398سال 
 تورم نقطه به نقطه ماهه 12تورم 

 روستایی شهری کل کشور روستایی شهری کل کشور

 59.4 50.0 51.4 32.6 30.2 30.6 فروردین

 59.6 50.7 52.1 37.1 33.7 34.2 اردیبهشت

 56.5 49.3 50.4 41.0 36.9 37.6 خرداد

 54.3 46.9 48.0 44.4 39.7 40.4 تیر

 46.1 40.8 41.6 46.6 41.4 42.2 مرداد

 38.1 34.5 35.0 47.4 41.9 42.7 شهریور

 ماخذ: مرکز آمار ایران     

 
 
 

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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 )تورم( کشورشاخص کاالها  و خدمات مصرفی خانوارهای های گروهدرصد تغییر 

 ( 1395 = 100) درصد تغییر شاخص کل و اجزای آن

1398 

 تورم نقطه به نقطه  ماهه 12تورم 

شاخص 

 کل

ها، خوراکی

 ها و دخانیاتآشامیدنی

 کاالهای غیرخوراکی 

 و خدمات

شاخص 

 کل

ها، خوراکی

 ها و دخانیاتآشامیدنی

 کاالهای غیرخوراکی 

 و خدمات

 37.8 85.3 51.4 24.9 44.9 30.6 فروردین

 39.9 82.6 52.1 27.5 51.2 34.2 اردیبهشت

 40.4 75.0 50.4 30.1 56.4 37.6 خرداد

 38.4 71.8 48.0 32.1 60.4 40.4 تیر

 35.2 56.6 41.6 33.7 63.3 42.2 مرداد

 30.7 45.2 35.0 34.4 63.5 42.7 شهریور

  ماخذ: مرکز آمار ایران

 (شاخص کاالها  و خدمات مصرفی خانوارهای شهری )تورم هایگروهدرصد تغییر 

 ( 1395 = 100) درصد تغییر شاخص کل و اجزای آن

1398 

 تورم نقطه به نقطه  ماهه 12تورم 

شاخص 

 کل

ها، خوراکی

 آشامیدنیها و دخانیات

 کاالهای غیرخوراکی 

 و خدمات

شاخص 

 کل

ها، خوراکی

 آشامیدنیها و دخانیات

 کاالهای غیرخوراکی 

 و خدمات

 37.4 85.1 50.0 25.0 45.1 30.2 فروردین

 39.4 82.5 50.7 27.5 51.4 33.7 اردیبهشت

 39.9 75.0 49.3 30.0 56.6 36.9 خرداد

 37.8 72.3 46.9 32.2 61.2 39.7 تیر

 34.6 57.1 40.8 33.5 63.5 41.4 مرداد

 30.2 45.5 34.5 34.1 63.7 41.9 شهریور

 ماخذ: مرکز آمار ایران
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 1398 ه اول سالشش ما، نرخ تورم شاخص کل کشور

 
 مرکز آمار ایران ماخذ:                       

 

 هابه تفکیک گروه -1398 سال اول ماه شش، یخانوارهای شهر نقطه به نقطهنرخ تورم 

 
 مرکز آمار ایران ماخذ:                        

 

 های اقتصادیها به تفکیک بخشتسهیالت پرداختی کل بانک -7

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

http://www.cbi.ir/                   خبرها 

 

http://www.cbi.ir/
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        عالم نشده است.در اخبار سایت بانک مرکزی ا 98ماهه  3ماهه و  2 ،97ماهه  8 * آمار

 1398آمار سال  °

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد( -)میلیارد ریال 1398و  1397سال  -ها کل بانک رداختیپ تسهیالت

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

 
 مبلغ

سهم 

از 

 کل

 مبلغ

سهم 

از 

 کل

 مبلغ
 سهم

 از کل
 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

 100 1,671,323 0.1 1,303 41.4 691,612 15.0 250,537 9.0 150,374 28.0 468,362 6.5 109,135 ماهه  4

 100 2,407,991 0.1 1,650 40.7 980,714 13.3 320,837 8.6 207,717 28.2 680,019 9.0 217,054 ماهه 5

 100 3,032,082 0.1 2,472 40.7 1,233,049 13.7 415,128 8.5 258,253 27.9 846,745 9.1 276,434 ماهه 6

 100 3,581,022 0.1 2,867 40.8 1,461,264 13.8 495,820 8.6 306,881 27.7 993,319 9.0 320,869 ماهه 7

 100 4,823,942 0.1 3,328 40.7 1,962,940 13.6 655,731 8.9 427,985 28.5 1,375,055 8.3 398,903 ماهه 9

 100 5,380,276 0.1 3,575 40.8 2,196,822 13.8 741,936 8.8 474,057 28.6 1,538,266 7.9 425,619 ماهه 10

 100 6,492,358 0.1 7,019 37.4 2,429,489 12.7 824,308 14.4 931,956 27.4 1,776,658 8.1 522,929 ماهه 11

 100 7,737,278 0.1 7,431 37.4 2,892,407 14.6 1,125,860 13.4 1,037,335 27.0 2,089,333 7.6 584,911 ماهه12

 100 341,967 0.0 108 44.7 152,967 14.1 48,373 7.4 25,208 31.0 105,899 2.8 9,412 °ماهه  1

 100 2,188,424 0.1 3,100 40.6 887,553 17.8 389,387 5.8 126,355 27.5 602,546 8.2 179,483 °ماهه 4

 1398و  1397سال  -های مختلف اقتصادی در تسهیالت پرداختی کل بانکهاخشبماهانه سهم 
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 درصد(-)میلیارد ریال 1398ماهه  4 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

 208,564 9.5 119 100,844 16,022 19,260 36,689 35,631 ادایج

 1,308,525 59.8 2,709 496,664 187,958 27,730 486,836 106,627 تامین سرمایه در گردش

 63,466 2.9 34 23,624 1,156 35,640 2,003 1,009 تعمیر

 160,012 7.3 128 53,901 40,149 3,224 47,077 15,533 توسعه

 220,312 10.1 64 68,275 128,537 1,820 17,400 4,216 ی شخصیخرید کاال

 49,791 2.3 14 8,469 1,195 36,923 2,605 585 خرید مسکن

 177,754 8.1 33 135,776 14,370 1,758 9,935 15,884 سایر

 2,188,424 100.0 3,100 887,553 389,387 126,355 602,546 179,483 مبلغ کل )میلیارد ریال(

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 98 ماهه 4 –)%(های اقتصادی  بخشبه  پرداختی تسهیالتسهم  98ماهه  4 –های اقتصادی )%( هدف از تسهیالت پرداختی به بخش
 

  



35 

 

 های خارجیبدهی -8

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

http://www.cbi.ir/          فروردین،           ا هبخش تراز پرداخت           گزیده آمارهای اقتصای         هاآمارهاو داده

 1398اردیبهشت و خرداد 

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

 کل مدت و بلندمدتمیان مدتکوتاه 1398سال 
 میلیون یورو میلیون دالر میلیون یورو میلیون دالر میلیون یورو میلیون دالر 

,9 6,478 7,284 1,636 1,839 فروردین 412  8,114 
 7,896 8,816 6,342 7,082 1,554 1,735 اردیبهشت

 7,700 8,678 6,184 6,969 1,516 1,708 خرداد

 ماخذ: بانک مرکزی                       

   بر اساس سررسید اولیه بدهی *                      

 تولید نفت خام  -9

به آدرس:  "اوپک"کشورهای صادرکننده نفت  ، برگرفته از سایت سازمانین قسمتخام در اای 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 ای صادرکننده نفت )اوپک( منتشر میسازمان کشورهسایت 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

آگوست، سپتامبر و های ماهماهانه بازار نفت در  هایگزارشاز ( تهیه شده 1موجود )بر اساس منابع ثانویه هایآخرین آمارباشد. می

   است.  2019 اکتبر

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

2019سال   

 
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec 

,2 2,367 2,597 2,718 2,726 2,731 ایران 602  2,218 2,193 2,159 - - - 

,30 30,793 اوپک 655  30, 530  30,123 29,945 29, 658  29,616 29,809 28,491 - - - 

 .استشده  تجدیدنظر های می و جونجوالی، آگوست و سپتامبر جدید و آمار ماه ماهسه آمار ، 2019در سال  *                

 

                                                       
1 Secondary sources 

http://www.cbi.ir/
http://www.opec.org/
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 هزار بشکه در روز -2019ماهه در نه تولید نفت خام ماهانه ایران 

 

 

 تولید نفت خام ماهانه اوپک نه ماهه 2019- هزار بشکه در روز 

 
      Source: OPEC 
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 هزار بشکه در روز -(1398 تابستان) 2019سوم فصل میزان تولید نفت خام در کشورهای عضو اوپک، در 

 
 2019 اکتبرماخذ: گزارش ماهانه بازار نفت اوپک،         

در زمستان  ایران طوری کههاست. بروندی کاهشی داشته  در اوپک، ایرانتولید نفت خام کر است که به ذالزم 

و  از جایگاه سوم به چهارم و در بهارخام در اوپک، در بین کشورهای تولیدکننده نفت 97نسبت به پاییز  97

یز در پایدرصد  11بیش از در اوپک از  نفت خام ایرانسهم تولید است. تنزل یافته  جایگاه پنجمبه  98 تابستان

 .است تنزل داشته 98 تابستاندر درصد  7.5به  97

 درصد -(1398 تابستان) 2019سوم فصل در سهم کشورهای عضو اوپک در تولید نفت خام 

 
 2019 اکتبرگزارش ماهانه بازار نفت اوپک، بر اساس  محاسبات گرد آورندهماخذ:                            



 

 

 شسز

 آمارهای فصلیبخش سوم: 
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  فصلی: آمار

 است.  مرکز آمار ایرانو  بانک مرکزی برگرفته ازور در این بخش آمارهای مذک

 هایسری و 1397سال  اولمربوط به سه ماهه  "92"شماره آخرین نماگرهای اقتصادی  از های اول تا چهارم برگرفتهآمار بخش

 زیر است: هایآدرس به مرکز آمار ایران ملیهای زمانی حساب

 129شماره نماگرهای اقتصادی             ها   نشریات و پژوهش              /http://cbi.irسایت بانک مرکزی 

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

 1390 پایه سال اساس بر 1397 تا 1390 فصلی ملی هایحسابآماری/ 

 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: در این قسمت تولید ناخالص داخلی 

 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 چرا که همچنان برخی تفاوت ،دش خواهندن واحد ارقام و اعداد این کنولی شودمی کمتر ایران آمار مرکز و مرکزی انکب

 .گیری وجود داردهای نمونهکارشناسی و طبیعتا برخی تفاوت

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
کامل ولیکن در بانک مرکزی آخرین آمار همچنان مربوط به بهار  1397های ملی برای چهار فصل سال با توجه به آنکه آمار مرکز آمار در خصوص حساب 1

 های ملی بانک مرکزی از بخش اول در این گزارش حذف شده است.اند، آمار حسابهاست و آمارها به روز نشد 97

http://cbi.ir/
https://www.amar.org.ir/


40 

 

 قیمت جاریبه  - های اقتصادی در آنو سهم فعالیتتولید ناخالص داخلی  -1-1 

GDP به قیمت جاریهای اقتصادی، لی بر حسب فعالیتو سهم تولید ناخالص داخ 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 

97 

فصل دوم 

97 

فصل سوم 

97 

فصل چهارم 

97 

فصل اول 

97 

فصل دوم 

97 

فصل سوم 

97 

فصل 

97چهارم   

 5.9 10.9 9.1 5.9 414 683 541 295 گروه کشاورزی

 49.5 43.8 44.8 46.6 3,494 2,736 2,667 2,349 صنعتگروه 

 18.1 16.8 18.3 19.8 1,275 1,052 1,088 998 معدن -

 17.5 16.2 17.8 19.3 1,237 1,016 1,057 970 استخراج نفت و گاز طبیعی--

 0.5 0.6 0.5 0.5 38 36 31 28 سایر معادن --

 20.0 19.4 17.3 17.4 1,415 1213 1032 876 صنعت -

 7.8 4.4 5.4 6.1 549 274 320 310 تامین آب، برق و گاز  --

 3.6 3.1 3.8 3.3 255 197 227 166 ساختمان --

 43.9 45.4 45.9 47.3 3,100 2,838 2,729 2,382 گروه خدمات

عمده و خرده فروشی،  -

ط به های خدماتی مربوفعالیت

 تامین جا و غذا

564 706 791 861 11.2 11.9 12.6 12.2 

، حمل و نقل، انبارداری -

 و ارتباطات پست، اطالعات
429 512 542 643 8.5 8.6 8.7 9.1 

 2.3 2.1 2.5 2.3 160 131 150 116 بیمه و مالی هایفعالیت -

مستغالت، کرایه و خدمات  -

 دامپزشکی و کسب و کار
628 683 696 740 12.5 11.5 11.1 10.5 

 خدمات و عمومی امور اداره -

 های فعالیت آموزش، شهری،

 و انسان سالمت به مربوط

 اجتماعی مددکاری

594 619 625 642 11.8 10.4 10.0 9.1 

 عمومی، خدمات سایر -

 خانگی و شخصی اجتماعی،
50 60 54 54 1.0 1.0 0.9 0.8 

GDP   100.0 100.0 100.0 100.0 7,058 6,253 5,947 5,036 بازاربه قیمت 

GDP  )82.5 83.8 82.2 80.7 5,821 5,237 4,890 4,066 )بدون نفت 

 ماخذ: مرکز آمار ایران       

 * در ارقام تجدیدنظر شده است.       

 .باشدمی ها پاالیشگاه فصلی محاسبات از ناشی ساالنه ملی هایحساب با اختالف -       
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 قیمت ثابتبه  – های اقتصادیحسب فعالیت بر یرشد اقتصاد و الص داخلیتولید ناخ -1-2

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 GDPرشد 

 )درصد( اقتصادی

ول فصل ا

97 

فصل دوم 

97 

فصل سوم 

97 

فصل چهارم 

97 

فصل اول 

97 

فصل دوم 

97 

فصل سوم 

97 

فصل 

97چهارم   

 1.4 1.8- 3.4- 0.4- 76 138 137 89 گروه کشاورزی

 15.0- 21.1- 2.7- 0.5 728 658 838 832 صنعتگروه 

 23.8- 31.7- 0.8 1.0 309 295 447 441 معدن -

 25.2- 33.5- 0.6 1.0 286 271 422 417 استخراج نفت و گاز طبیعی--

 1.3- 1.3- 3.3 2.5 24 24 25 24 سایر معادن --

 12.2- 8.9- 3.0- 1.1- 214 209 220 220 صنعت -

 0.5 13.5- 11.4- 1.9 150 110 115 120 تامین آب، برق و گاز  --

 4.7- 3.4- 8.0- 1.0- 55 43 56 51 ساختمان --

 2.1- 1.8- 1.3 2.8 909 899 935 905 گروه خدمات

عمده و خرده فروشی،  -

های خدماتی مربوط به فعالیت

 تامین جا و غذا

217 233 215 207 0.2 -4.4 -8.6 -10.9 

، حمل و نقل، انبارداری -

 و ارتباطات پست، اطالعات
155 162 156 162 4.9 4.2 -2.0 0.2 

 9.4- 12.4- 0.0 5.1 51 44 49 49 بیمه و مالی هایفعالیت -

مستغالت، کرایه و خدمات  -

 دامپزشکی و کسب و کار
256 257 253 255 2.4 2.8 -0.7 -1.0 

 خدمات و عمومی امور اداره -

 های فعالیت آموزش، شهری،

 و انسان سالمت به مربوط

 اجتماعی مددکاری

211 215 215 219 4.0 4.8 6.6 6.0 

 عمومی، خدمات سایر -

 خانگی و شخصی اجتماعی،
17 19 16 15 1.9 -1.2 11.4 5.1 

GDP   8.4- 11.4- 1.0- 1.6 1,717 1,683 1,905 1,825 بازاربه قیمت 

GDP  )4.1- 5.4- 1.5- 1.8 1,431 1,413 1,483 1,408 )بدون نفت 

 ماخذ: مرکز آمار ایران        

 * در ارقام تجدیدنظر شده است.       

  باشد.می ها پاالیشگاه فصلی محاسبات از ناشی ساالنه ملی هایحساب با اختالف -       
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  جاریبه قیمت  - در آن سهم اجزای هزینه نهائیو تولید ناخالص داخلی  -1-3

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 

97 

فصل دوم 

97 

فصل سوم 

97 

فصل چهارم 

97 

فصل اول 

97 

فصل دوم 

97 

فصل سوم 

97 

فصل 

97چهارم   

 41.9 41.5 40.8 43.3 2,957 2,593 2,425 2,181 مصرف خصوصی

 11.7 13.2 13.9 16.4 828 828 828 828 مصرف دولتی

 14.8 13.9 14.8 14.0 1,043 868 878 703 ناخالصتشکیل سرمایه ثابت 

 7.0 7.1 6.5 6.8 491 443 386 344 آالتماشین

 7.8 6.8 8.3 7.1 551 425 492 359 ساختمان

 16.0 8.3 12.1 13.1 1,131 517 719 660 خالص صادرات کاالها و خدمات

GDP 100.0 100.0 100.0 100.0 7,058 6,253 5,947 5,036 به قیمت بازار 

 ماخذ: مرکز آمار ایران      

 * در ارقام تجدیدنظر شده است.

 

 به قیمت ثابت -بر حسب اقالم نهایی هزینهرشد اقتصادی  و تولید ناخالص داخلی -1-4

GDP 1390ثابت سال به قیمت و رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب اقالم هزینه نهایی،  بر حسب اقالم هزینه نهایی 

 GDP نهائی هزینه اجزای یکتفک به 

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

فصل اول  

97 

فصل دوم 

97 

فصل سوم 

97 

فصل چهارم 

97 

فصل اول 

97 

فصل دوم 

97 

فصل سوم 

97 

فصل 

97چهارم   

 5.3- 6.5- 0.7- 4.1 797 742 802 811 مصرف خصوصی

 4.6 4.6 4.6 4.6 254 254 254 254 مصرف دولتی

 10.7- 6.3- 5.6- 0.3 252 227 270 265 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

 17.3- 8.9- 2.7- 1.6 111 117 125 135 آالتماشین

 4.7- 3.3- 8.0- 1.1- 141 111 145 130 ساختمان

 12.8- 23.0- 7.7 8.9 357 292 491 439 خالص صادرات کاالها و خدمات

GDP 8.4- 11.4- 1.0- 1.6 1,717 1,683 1,905 1,825 به قیمت بازار 

 ماخذ: مرکز آمار ایران  

        * در ارقام تجدیدنظر شده است. 
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  ها )حساب جاری(تراز پرداخت  -2

 )میلیون دالر( تراز پرداخت ها 

 دوره
و  1نفتیصادرات 

 )فوب( غیرنفتی

-گاز و فرآورده واردات

و سایر  2های نفتی

 )فوب( کاالها

 حساب کاال

 (3ص)خال

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 

-7 22,596 75,546 98,142 1396سال  □ ,916 669 467 15,816 

-2 12,983 16,353 29,336 97ماهه  3 □ ,276 210 144 11,061 

 ماخذ: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی
 است.  ارقام مقدماتی □

 ملی پاالیش ایران، گاز ملی ایران، نفت ملی هایشرکت توسط شده ( صادر2711و  2709،2710 هایگازی )تعرفه میعانات و مایعات یعی،طب گاز نفتی، هایفرآورده خام،نفت ارزش 1 

 شده وارد (2711 و 271٠ هایتعرفه) گازی میعانات و مایعات طبیعی، گاز نفتی، هایفرآورده ارزش 2، غیرگمرکی( و سایرین )گمرکی و پتروشیمی هایشرکت نفتی ایران، هایفرآورده پخش و

-یم 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
 .باشد

 وضع مالی دولت -3

 ریال()هزار میلیارد 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

 مالی

 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 
 372.7 627.5 255.5 255.5- 356.2 386.6 742.8 611.7- 2,072.3 1,460.7 1395سال 
 331.7 628.2 270.1 270.1- 483.7 439.2 922.9 753.7- 2,429.4 1,675.7 1396سال 

 307.9 601.7 322.5 322.5- 455.6 620.0 1,075.6 778.1- 2,939.9 2,161.9 97مصوب سال 
 0.0 630.5 290.1 290.1- 99.7 226.7 326.4 389.7- 588.1 264.2  97ماهه سه

 47.0 - 372.3 372.3- 256.5 266.4 632.0 728.8- 1309.9 634.7 97شش ماهه 
 202.6 - 451.1 451.1- 575.8 321.0 896.7 1026.9- 1939.8 1009.4 97نه ماهه 

 ( 97)بخش مالی و بودجه شهریور و آذر  و گزیده آمارهای اقتصادی92شماره نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی؛ ماخذ:    
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 هاو رشد آن متغیرهای پولی -4

 هزار میلیارد ریال -(مانده در پایان دوره) 1یمتغیرهای پول

 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 13922سال 

 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 
 15,299.8 14,857.1 13,353.1 1,946.7 2,139.8 1396سال 
 18,828.9 18281.4 15,976.6 2,852.3 - 1397سال 

 19799.1 19296.9 16690.4 3108.7  1398خرداد 

 )درصد(فصلی و سالیانه  –های پولی متغیررشد 

 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 

823. 19.3 17.3 1395سال   23.9 23.2 
 22.1 22.4 22.5 19.4 19.0 1396سال 
 23.1 23.0 19.6 46.5 - 1397 سال

 5.2 5.6 4.5 9.0   98خرداد  °

 (98و خرداد  97اسفند )بخش پولی و بانکی  و گزیده آمارهای اقتصادی92نماگرهای اقتصادی شماره بانک مرکزی؛ ماخذ:                        

 97 داسفن به نسبت °
المللی کیش، ایران و ونزوئال و الحسنه رسالت، خاورمیانه، بینزمین، قرضبانک ایران 6، آمار 1392در سال  2 باشد.های تجاری نمیشامل شعب خارج بانک 1

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

 دفتر کل بانک آینده ادغام شده است.

 

 های بازار کارشاخص -5

بهار  از هااست. این گزارش "نیروی کار از طرح آمارگیری" ر اساسمرکز آمار ایران ب هایبرگرفته از گزارش ،های بازار کارشاخص

  .در سایت مرکز آمار منتشر شده استتا کنون  1384
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 باشد:قابل دسترسی می زیر آدرس درگزارش منتشره آخرین 

طرح ها و اطالعات آماری           جمعیت و نیروی کار          نیروی کار / داده           /http://amar.org.irدرگاه ملی آمار 

 98تابستان بهار و   -آمارگیری نیروی کارنتایج طرح 

 های بازار کار:تعاریف شاخص

 شاغل

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

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

 بیکار

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

 (.ی مرجع فاقد کار باشند )دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشنددر هفته( 1

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

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

 (.عمل آورده باشندخوداشتغالی 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

 (یتفعال 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

 نرخ اشتغالو  نسبت اشتغال

تر ساله و بیش 10 ،در سن کار یتبه کل جمع تر(ساله و بیش 15)ساله و بیش تر 10نسبت جمعیت شاغلنسبت اشتغال، 

نرخ اشتغال عبارت است از نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال )شاغل و بیکار(،  .است 100تر(، ضرب در ساله و بیش15)

 .100در ضرب

 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

 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

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

  (.اندهبود

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

* نرخ مشارکت  

 اقتصادی

* نسبت 

 اشتغال

نرخ  *

 اشتغال

* نرخ 

 بیکاری

 سهم اشتغال

 بخش عمومی خصوصی بخش ناقص خدمات صنعت کشاورزی فصل/سال

 16.0 84.0 9.2 47.9 33 19.2 10.8 89.2 33.9 38 94بهار 

 16.5 83.5 8.5 48.6 32.2 19.2 10.9 89.1 34.7 38.9 94تابستان 

 17.1 82.9 10.5 49.8 32.6 17.6 10.7 89.3 34.0 38.1 94پاییز 

 17.0 83.0 11.1 51.5 32.4 16.1 11.8 88.2 33.2 37.7 94زمستان 

 16.7 83.3 9.8 49.4 32.5 18.0 11.0 89.0 35.0 38.2 1394ل سا

 16.4 83.6 9.7 49.4 31.4 19.1 12.2 87.8 34.7 39.5 95بهار 

 16.1 83.9 9.5 49.1 31.5 19.4 12.7 87.3 35.3 40.4 95تابستان 

 16.7 83.3 11.3 50.6 32.1 17.3 12.3 87.7 34.2 38.9 95پاییز 

 16.9 83.1 10.9 51.4 32.5 16.1 12.5 87.5 34.0 38.9 95زمستان 

 16.5 83.5 10.3 50.1 31.9 18.0 12.4 87.6 34.5 39.4 1395سال 

 15.9 84.1 10.2 49.8 31.5 18.7 12.6 87.4 35.5 40.6 96بهار 

 15.6 84.4 9.2 49.5 31.4 19.1 11.7 88.3 36.2 41.0 96تابستان 

 16.1 83.9 10.8 50.1 32.6 17.2 11.9 88.1 35.4 40.1 96پاییز 

 16.4 83.6 11.5 52.1 32.6 15.3 12.1 87.9 34.8 39.7 96زمستان 

 16.0 84.0 10.4 50.4 32.0 17.6 12.1 87.9 35.5 40.3 1396سال 

 15.7 84.3 10.2 50.1 31.2 18.7 12.1 87.9 36.1 41.1 97بهار 

 15.3 84.7 10.0 49.5 31.6 18.9 12.2 87.8 35.9 40.9 97تابستان 

 15.6 84.4 11.7 49.9 32.9 17.2 11.7 88.3 35.7 40.5 97پاییز 

 15.6 84.4 11.5 51.6 32.4 16.0 12.1 87.9 34.7 39.5 97زمستان 

 - - 10.8 50.3 32.0 17.7 12.0 88.0 35.6 40.5 1397سال 

 - - 10.0 49.6 31.5 18.9 10.9 89.1 36.1 40.5 98بهار 

6.53 40.8 98تابستان   89.6 10.4 19.0 32.0 49.1 8.8 - - 

 ساله و بیشتر 10جمعیت  *
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   1398تا  1394  -نرخ مشارکت اقتصادی فصلی

 
 اخذ: بر اساس آمارهای مرکز آمار ایرانم  

 
 

   1398تا   1394 -فصلی بیکارینرخ 

 
 ماخذ: مرکز آمار ایران   
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 1398ا ت 1392 -فصلی روند نرخ مشارکت اقتصادی

 
 ماخذ: بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران

 

 1398تا  1392 -بیکاری فصلینرخ  روند

 
 ماخذ: بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران  
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 1397تا  1394، فصلی -سهم اشتغال بخش خصوصی کشور

 

 1397 تا 1394، فصلی -کشور عمومیسهم اشتغال بخش 

 

 1398تا  1394 -های مختلفدر بخش فصلیال سهم اشتغ

 
 ماخذ: مرکز آمار ایران       
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 کنندهشاخص قیمت تولید -6

شود و به طریق زیر قابل دسترسی منتشر می مرکز آمار کشورتوسط و سالیانه فصلی ، به صورت شاخص قیمت تولیدکننده

 است:

                   های قیمتشاخص           و اطالعات آماری هاداده     صفحه نخست       https://www.amar.org.ir/: درگاه ملی آمار

 فصل به نسبت کشور کل کننده تولید قیمت شاخص تغییر درصد         های زمانیسری           شاخص قیمت تولیدکننده

 1390=100 پایه سال مبنای بر اصلی هایبخش و فصل تفکیک به( طهنق به نقطه تورم) قبل سال مشابه

 (1390 = 100سال پایه ) -( نقطه به نقطه تورم)  قبل سال مشابه فصل به نسبت کشور کل کننده تولید قیمت شاخص تغییر درصد

          1395 1396 1397 1398 
هارب زمستان پاییز تابستان بهار زمستان پاییز تابستان بهار زمستان پاییز تابستان بهار    

 69.5 66.3 56.1 39.7 25.0 15.5 13.6 10.8 9.7 7.6 8.0 4.5 3.7  شاخص کل
 83.2 67.4 68.7 43.5 16.4 13.3 9.5 9.2 14.8 3.3- 8.4 4.0 3.6 کشاورزی  

 64.3 60.7 62.2 46.2 32.1 24.4 18.8 11.5 14.1 0.9 0.9- 2.7- 12.7- معدن     
 88.7 89.2 73.2 52.8 37.4 21.3 18.3 13.1 8.8 10.3 8.5 2.2 0.4 صنعت (ساخت)

 و انتقال تولید،    

برق توزیع  
-8.9 -5.0 -7.8 4.6 -6.0 -0.4 -11.9 -14.0 8.6 3.5 6.6 0.2 -17.3 

 32.6 31.0 25.5 19.7 11.9 8.9 9.2 8.4 9.1 8.7 8.1 8.9 10.0 خدمات   

 

  (نقطه به نقطه تورم)  قبل سال مشابه فصل به نسبت کشور کل کننده دتولی قیمت شاخص تغییر درصد

 
 
 

https://www.amar.org.ir/
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  شاخص قیمت کاالهای صادراتی -7

شود و به طریق زیر قابل منتشر می مرکز آمار کشور، به صورت فصلی و سالیانه توسط کاالهای صادراتیشاخص قیمت 

 دسترسی است:

های قیمت                   و اطالعات آماری           شاخص هاداده         https://www.amar.org.ir/ ه نخست درگاه ملی آمار: صفح

 هاىگروه و کل قیمت شاخص تغییر درصدجداول آماری و نشریات                      کاالهای صادراتی و وارداتیشاخص قیمت 

 گزارشو ( 1390=100 ریالى،)  -( نقطه به نقطه تورم) قبل سال مشابه فصل به نسبت جارى فصل صادراتى کاالهاى اصلى

                                                1398بهار  – صادراتی کاالهای قیمت شاخص مقدماتی

 معدنبخش  -درصد تغییر شاخص تولیدکننده کل کشور بخش صنعت -درصد تغییر شاخص تولیدکننده کل کشور

 

 خدماتبخش  -کل کشوردرصد تغییر شاخص تولیدکننده 

 

 کشاورزیبخش  -درصد تغییر شاخص تولیدکننده کل کشور

 

  

  

https://www.amar.org.ir/
https://www.amar.org.ir/
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 (1390=100 ریالى،)  صادراتى کاالهاى  اصلى هاى گروه  و کل قیمت  نقطه فصلی شاخص به نقطه تورم

          1395 1396 1397 1398 

ار
به

ن 
تا

س
تاب

 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

ار
به

ن 
تا

س
تاب

 

 پا
یز

ی
ان 

ست
زم

 

ار
به

ن 
تا

س
تاب

 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

ار
به

 

 95.1 102.9 71.7 37.2 28.5 10.6 6.7 2.6 2.4 1.9- 3.9- 4.2- 3.2- شاخص کل

 87.8 96.6 59.9 33.8 21.1 5.7 4.6 1.2- 1.7 1.1 0.4- 1.0- 0.4- حیوانات زنده و محصوالت حیوانى

 76.7 95.6 67.9 31.2 26.0 2.5 0.6 1.1 0.5- 4.5- 8.2- 7.8- 7.5- محصوالت  نباتى

 40.8 98.8 108.6 70.7 49.2 5.3 1.2 0.8 1.9 2.0 1.2 1.1 0.0 چربى ها و روغن حیوانى و ...

 115.2 133.9 85.1 38.7 28.7 6.8 6.1 1.0 0.8 2.7 3.6 4.7 4.5 محصوالت صنایع غذایى، ...

 74.9 80.8 65.9 51.3 45.3 34.7 25.2 12.2 9.2 4.9- 9.5- 9.2- 5.6- محصوالت معدنى

 148.2 144.2 87.6 47.2 27.4 11.1 0.5- 4.2- 0.3- 10.1- 7.2- 8.3- 8.0- محصوالت صنایع شیمیایى

 28.8 41.3 33.3 20.0 16.3 3.9 4.7 3.8 1.0 0.3- 5.0- 5.2- 2.3- مواد پالستیکی و اشیاء ساخته

 127.7 228.8 143.9 66.4 40.8 8.7- 5.2- 9.0- 0.3 12.8- 12.3- 12.4- 12.4- پوست خام و چرم

 124.3 129.5 51.1 26.0 9.9 0.5- 2.5 3.2 3.0 1.3- 7.1- 7.1- 6.9- چوب و اشیاء چوبى، ...

 155.4 163.5 95.3 46.6 14.0 3.5- 3.1- 6.4- 7.3 5.6 1.1 0.3- 1.2 الیافىخمیر چوب یا سایر مواد 

 49.0 63.2 46.6 25.3 20.1 0.4 2.5 2.4 2.2 2.2 1.0- 0.4 0.9 مواد نسجى و مصنوعات

 173.0 162.9 105.8 29.5 25.4 3.9 4.0- 18.2- 12.3- 2.0- 0.4 14.8 6.1 انواع کفش

 151.5 171.6 110.4 60.8 28.4 4.8 4.5 0.6- 0.4 2.3 1.1 0.4 0.8 مصنوعات از سنگ، گچ،سیمان

 0.3- 11.4 11.4 11.4 12.1 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مروارید و  سنگهاى گرانبها

 139.1 139.4 106.1 34.9 34.2 13.2 9.9 8.1 6.0 6.0 2.6 1.1- 1.2- فلزات معمولی و مصنوعات آنها

 169.4 172.1 116.3 42.0 26.3 2.3 0.1 0.7- 0.9- 2.2 2.1 0.5- 0.2- .ادوات برقى، اجزاء و..

 45.3 57.7 23.8 20.2 14.7 0.4- 2.4 0.1 2.2 4.1 2.3 1.9 1.9 وسایل نقلیه زمینى، هوایى، ..

 8.7 30.7 26.5 22.5 22.3 0.3- 0.9 1.1 1.0 1.0 0.1 0.0 0.0 دستگاههاى اپتیک و عکاسى

 214.2 196.7 114.7 56.0 23.1 2.2 4.2 4.2 12.9 1.2 6.2- 9.7- 12.7- گرکاالها و مصنوعات دی

 16.7 31.3 20.5 14.0 12.0 2.6- 1.9- 1.9- 1.9- 0.2- 0.0 0.0 0.0 اشیاء هنرى، کلکسیون و...
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  1398تا  1395 -ای صادراتینرخ تورم نقطه به نقطه فصلی شاخص بهای کااله

 
 

 1398بهار در فصلی شاخص بهای نرخ تورم نقطه به نقطه باالترین اتی با صادرکاالهای  هایگروه
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  وارداتیشاخص قیمت کاالهای  -8

شود و به طریق زیر قابل منتشر می مرکز آمار کشور، به صورت فصلی و سالیانه توسط کاالهای وارداتیشاخص قیمت 

 سی است:دستر

های قیمت                   و اطالعات آماری           شاخص هاداده         https://www.amar.org.ir/ درگاه ملی آمار: صفحه نخست 

 هاىگروه و کل قیمت شاخص تغییر درصد         جداول آماری و نشریات             کاالهای صادراتی و وارداتیشاخص قیمت 

 گزارشو ( 1390=100 ریالى،) -( نقطه به نقطه تورم) قبل سال مشابه فصل به نسبت جارى فصل وارداتى کاالهاى اصلى

 1398بهار  – وارداتی کاالهای قیمت شاخص مقدماتی

 (1390=100 ریالى،)  وارداتى کاالهاى  اصلى هاى گروه  و کل قیمت  نقطه فصلی شاخص به نقطه تورم

 

1395 1396 1397 1398 

ار
به

ن 
تا

س
تاب

 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

ار
به

ن 
تا

س
تاب

 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

ار
به

ن 
تا

س
تاب

 

یز
پای

ان 
ست

زم
 

ار
به

 

 183.0 203.3 121.6 73.3 45.9 1.2 4.3- 4.3- 2.5- 2.6- 1.6- 3.2- 3.8- شاخص کل

 1.2- 3.0 13.2 20.6 26.0 28.3 15.9 10.4 6.5 0.5 1.3- 1.2- 0.0 حیوانات زنده و محصوالت حیوانى

 142.2 91.9 40.6 10.0 8.3 2.3 0.4 1.4 6.3 8.2 9.4- 7.6- 14.5- محصوالت  نباتى

 4.1 5.9 5.7 9.1 11.2 4.3 2.5 2.1 0.7- 0.9 0.9 2.7 1.9 چربى ها و روغن حیوانى و ... 

 26.5 39.1 36.8 31.9 22.3 9.3 8.0 2.8 4.0 0.1 3.8- 6.0- 6.7- محصوالت صنایع غذایى، ...

 46.9 61.5 43.2 39.9 39.6 12.4 11.7 10.2 3.1 2.9 0.1 17.2- 11.1- محصوالت معدنى

 151.0 263.1 146.5 97.3 79.9 6.0 7.4- 6.0- 5.4- 10.1- 0.8 1.4- 0.2 محصوالت صنایع شیمیایى

 52.2 54.3 45.0 40.1 30.6 11.1 5.8 2.7 3.6 1.2 2.1- 1.8- 0.9- مواد پالستیکی و اشیاء ساخته  

 27.2 66.4 88.3 98.5 87.4 58.4 46.5 26.4 16.7 5.5 2.1 0.1- 18.6- پوست خام و چرم 

 5.5 19.6 20.7 20.0 22.0 6.9 2.5 0.8- 1.7- 1.2- 3.6- 3.6- 4.1- چوب و اشیاء چوبى، ... 

 14.5 23.2 28.2 27.7 31.4 17.8 8.4 5.1 1.6 0.0 1.6 2.0 1.0 خمیر چوب یا سایر مواد الیافى

 55.1 57.6 46.7 34.5 30.5 18.0 11.7 11.0 6.9 2.4 2.9 0.4 1.3- مواد نسجى و مصنوعات  

 50.9 146.0 149.7 102.7 81.7 8.4- 5.6- 3.0- 9.0- 10.5 2.7 2.6 7.0- انواع کفش

 81.7 97.9 82.0 51.6 44.6 15.4 6.8 3.9 2.5 1.5- 1.7- 9.0- 5.9- مصنوعات از سنگ، گچ،سیمان 

 14.8 17.3 18.4 1.2- 9.3 7.3- 31.3- 27.7- 33.6- 23.4- 1.1 15.1 2.7 مروارید و  سنگهاى گرانبها

 58.7 60.1 45.3 38.0 31.2 10.7 6.4 1.9 0.2 1.4- 4.3- 0.8 0.8- فلزات معمولی و مصنوعات آنها 

 281.7 308.9 175.7 98.1 49.5 4.1- 8.8- 7.6- 4.5- 3.0- 1.1- 4.7- 5.7- ادوات برقى، اجزاء و...

 44.2 68.0 57.5 38.9 30.4 0.3 1.8- 1.4- 1.8 1.5 2.0 0.9 1.5 وسایل نقلیه زمینى، هوایى، ..

 265.3 396.2 234.3 128.8 74.7 15.8- 18.5- 17.5- 12.3- 7.1- 7.3- 5.4- 4.7- دستگاههاى اپتیک و عکاسى  

 76.1 95.4 80.7 50.2 40.0 14.1 7.4 9.4 7.4 4.4 3.3 0.5 1.3- یگرکاالها و مصنوعات د 

 39.1 47.9 37.3 24.8 19.6 0.8- 4.3- 4.2- 2.2- 2.2- 2.3- 2.7- 2.7- اشیاء هنرى، کلکسیون و...   

https://www.amar.org.ir/
https://www.amar.org.ir/
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 1398تا  1395 --نرخ تورم نقطه به نقطه فصلی شاخص بهای کاالهای وارداتی 

 

 1398بهار در فصلی شاخص بهای نرخ تورم نقطه به نقطه باالترین ا کاالهای وارداتی ب هایگروه
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:ایر آمار  

 شسز

 آمار سایربخش چهارم: 
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 سایر آمار:

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

مجمع جهانی مانند  خارجیالمللی های بینسایتیا و ...  تجارت ، وزارت صنعت، معدن وهای مجلسمرکز پژوهشمرکز آمار، 

 هایطی فصلصرفا آمارهایی که ، هاآن به منظور اجتناب از تکرار که شودعرضه می و غیره بانک جهانیسازمان مللی متحد، ، اقتصاد

  د.شومیارائه در گزارش اخیر منتشر شده باشند، 

 1"2019 سال -آوریشاخص تابساالنه گزارش " ایران و کشورهای منطقه دروضعیت  -1

تامین را جمع آوری نموده و توجه ژرفی به هایطبیعی و زنجیرهت مربوط به عوامل اقتصادی، خطراتعاالاط ،آوریشاخص تاب

معنای ر، بهآوری در مواجه با خطتاب. دهدسوزی و طوفان نشان میسیاسی، آتشتالسایبری، تحوتخطرات تجاری مانند حمال

آوری جهانی کشورها برآمده بندی شاخص تابتبه. رکار و ترمیم سریع در صورت وقوع آن استودر کسبل مقاومت در برابر اختال

 و سازمان ملل متحد بدست آمده و همچنین  IMFهای منابع معتبری مانند بانک جهانی، محرک اصلی است که از داده12از 

تر  آوری شده است. این محرکها در قالب سه عامل کلیجمعFM Global  ها درک داراییط مهندسان ریسهایی که توسداده

  :2ار ایران به شرح جدول زیر استو امتیرتبه  .گیرندمورد مطالعه قرار می( اقتصادی، کیفیت ریسک و زنجیره تامین)

 2019سال  - ایران آوریتاب هایمحرک و امتیازرتبه 

 امتیاز کشور( 130از )رتبه  هاعوامل و محرک

 18.4 120 آوریشاخص تاب

 اقتصاد

 14.8 62 وریبهره 

 36.8 111 ریسک سیاسی 

 57.0 109 یژشدت انر 

 69.3 89 نرخ شهرنشینی 

کیفیت 

 ریسک

 109 طبیعی خطرهای معرض در گرفتن قرار - 

 23.2 68 طبیعی ریسک کیفیت 

 26.5 72 سوزیآتش خطر کیفیت 

 24.8 119 ذاتی سایبری ریسک 

زنجیره 

 تامین

 16.9 109 فساد کنترل 

 54.8 79 ساختها زیر کیفیت 

 22.5 125 شرکتها حکمرانی 

 33.5 86 تامین زنجیره دید میدان 

                                                       
1 2019 RESILIENCE INDEX ANNUAL REPORT 

 وزارت صمت، هامعاونت طرح و برنامه، دفتر آمار و فراوری داده، 2019آوری جهانی سال گزارش شاخص تاب 2
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 2019 -و عوامل آن آوری جهانی در شاخص تاب 1404انداز سند چشمرتبه و امتیاز ایران و کشورهای منطقه 

 رتبه 

 منطقه

  تبهر

 *کشور

امتیاز 

 کشور

امتیاز 

 اقتصاد

امتیاز کیفیت 

 ریسک

امتیاز زنجیره 

 تامین

 58.8 57.4 100 79.1 26 1  قطر

 77.7 31.2 46.4 70.7 32 2 رژیم اشغالگر قدس

 83.8 28.5 60.6 70.6 33 3  امارات

 56.6 30.9 63.4 56.1 51 4 عمان

 54.9 44.5 47.8 52.9 53 5  بحرین

 67.1 39.7 28.1 51.2 55 6  عربستان

 52.6 29.9 52.9 49.3 57 7 قزاقستان

 58.9 35.1 30.7 46 62 8  ترکیه

 45.3 11 57.6 41.5 69 9  کویت

 56 18.1 31.9 40 75 10 گرجستان

 46 28.8 33.3 37.5 83 11 مصر

 42.1 12.9 49.9 37.1 85  12 ارمنستان

 45.2 22.9 36.5 36.6 86 13 آذربایجان

 45.4 28.7 25.3 34 91 14  اردن

 36.1 2.6 29.1 22.5 111 15 تاجیکستان

 38.6 8.2 14.7 20.1 118 16  پاکستان

 32 6.7 21.8 18.4 120 17 ایران

 33.3 10.6 8.2 15.1 124 18  لبنان

 34.9 2.8 9.6 14.3 125 19  قرقیزستان
     Source: 2019 RESILIENCE INDEX ANNUAL REPORT 

 کشور 130بین *در        

 وزارت صمت( ،2019 سال جهانی آوریتاب شاخص گزارشست )ریق اینترنت قابل دسترسی نبوده ااز ط 2018عات سال اطال **       

 "2019پذیری جهانی گزارش رقابت"وضعیت ایران و کشورهای منطقه در  -2

سنجد و کشورها را پذیری کشورها را میمیزان رقابت ،پذیری جهانیشاخص رقابتهر ساله مجمع جهانی اقتصاد با شاخصی به نام 

، 2018از سال  سازد.منتشر می "پذیری جهانیگزارش رقابت"نیز در گزارشی با نام را کند. نتایج آن بندی میبر این اساس رتبه

در  99ایران با رتبه گاه جایپذیری جهانی، بر اساس آخرین گزارش رقابت .1نام گرفته است "4.0پذیری رقابتشاخص "این شاخص 

                                                       
وری در این عصر، شاخص جدیدی را با ب صنعتی چهارم و لحاظ نمودن عوامل ایجادکننده بهرهالد، در راستای همسویی با عصر انقمجمع جهانی اقتصا 1

    ای در سطوح متغیرهای آن مشاهده پذیری، تغییرات عمدهرکن رقابت 12کرده است که با وجود حفظ  طراحی 0.4جهانی پذیری عنوان شاخص رقابت

ب الب صنعتی چهارم مورد توجه قرار گرفته و شاخص بر مبنای انقالارها و شرایط پویای ناشی از انقیشود. در شاخص جدید مجمع جهانی اقتصاد، معمی
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های اندازه کشور مورد بررسی، ده رتبه در مقایسه با سال قبل تنزل کرده است. بهترین و بدترین رتبه ایران در شاخص 141بین 

 تهای بهداشبوده است. همچنین بیشترین و کمترین امتیاز ایران به ترتیب در شاخص 140و  21ترتیب با رتبه بازار و بازار کار به

 به آدرس زیر است: گزارش مزبور برگفته از سایت مجمع جهانی اقتصادی تعیین شده است.( 38)و نوآوری  (80.4)

https://www.weforum.org/              Reports            Global Competitiveness Report 2019: How to end a 

lost decade of productivity growth 

 2019 پذیری جهانیدر شاخص رقابت 1404انداز ایران و کشورهای منطقه سند چشمرتبه 

 کشورهای منطقه
 رتبه در بین 

 20 کشور منطقه*در 2019

GCI  2019  

کشور( 141)در بین     

GCI  2018  

کشور( 140)در بین   

 20 20 1 رژیم اشغالگر قدس

 27 25 2 امارات

 30 29 3 قطر

 39 36 4 عربستان

 50 45 5 بحرین

 47 53 6 عمان

 59 55 7 قزاقستان

 69 58 8 آذربایجان

 61 61 9 ترکیه

 54 46 10 کویت

 70 69 11 ارمنستان

 73 70 12 اردن

 66 74 13 گرجستان

 80 88 14 لبنان

 94 93 15 مصر

 97 96 16 قرقیزستان

 89 99 17 ایران

 102 104 18 تاجیکستان

 107 110 19 پاکستان

 139 140 20 یمن

 

                                                                                                                                                                               
پذیری و معیارهای سنجش آن، در هر دو بعد های متعاقب آن بازطراحی شده است. از اینرو، این شاخص با بازتعریف ارکان رقابتصنعتی چهارم و پیشرفت

، اتاق بازرگانی، 1397بولتن بررسی مسائل روز اقتصاد ایران آبان صفدری، فرناز، )روز کرده استپذیری بهنسبت به رقابت مفهومی و محاسباتی، نگاه خود را

 .صنعت، معادن و کشاورزی ایران(

https://www.weforum.org/


60 

 

 2019 پذیری جهانیشاخص رقابترکن  12ایران در رتبه و امتیاز 
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1 .
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 71 132 21 123 140 133 92 72 134 84 80 120 رتبه

 38 44.3 74.1 47.5 41.3 41.6 57.9 80.4 52.2 50.8 64.8 42.5 امتیاز
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 "2018 صنعتی پذیریرقابت عملکردگزارش "وضعیت ایران و کشورهای منطقه در  -3  

دهد، شاخص عملکرد هایی که برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار مییکی از شاخص

های ای از زیرشاخصگیری از مجموعهبا بهره (UNIDO)ملل متحد زمان توسعه صنعتیاست که از سوی سا (CIP1) رقابت صنعتی

شود. این شاخص، مورد ارزیابی قرار گرفته و با سایر کشورها مقایسه می اقتصاد مرتبط، توان تولید و صادرات کاالهای صنعتی یک

برتر نشان  فناوری هایی با ارزش افزوده باال و دارایالمللی و فعالیتظرفیت کشورها را برای حضور در بازارهای داخلی و بین

دهد. براساس این شاخص، قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر می

. تر باشد نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی استچه این رقم به عدد یک نزدیکهرشود. گیری میتا یک اندازه

عالی، متوسط رو به باال، متوسط، متوسط رو به پایین و پایین تقسیم بندی رقابت صنعتی، کشورها به پنج دسته براساس رتبه

  .شوندمی

 :2باشندبدین قرار مین زیرشاخص فرعی آ 8و ارزیابی عملکرد صنعتی  سه بعد

 ظرفیت تولید و صادرات کاالهای ساخته شده -1بعد 

  یسرانه صادرات صنعت -2افزوده صنعت )ساخت(، سرانه ارزش -1

 تعمیق و ارتقای فناوری -2بعد 

رزش افزوده از ا متوسط و باال فناوریسهم ارزش افزوده صنایع با  میانگین خطی بر اساسشدت )تراکم( صنعتی شدن )  -4و  3 

 خطی میانگینبر اساس کیفیت صادرات ) -6و  5 ،(صنعت از مجموع تولید ناخالص داخلی کل صنعت و سهم ارزش افزوده

 (کل صادرات سهم صادرات صنعتی با تکنولوژی پیشرفته و متوسط از مجموع صادرات صنعتی و سهم صادرات صنعتی از

                                                       
1 COMPETITIVE INDUSTRIAL PERFORMANCE 

 ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران"پذیری صنعتیرقابت"گزارش  2

https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
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  اثر جهانی -3بعد 

 در ارزش افزوده صنعتی جهانسهم ارزش افزوده کشورها  -7

 سهم ارزش افزوده هر کشور در تجارت صنعتی جهان -8

بندی شده است. رتبه در بین کشورهای صنعتی نوظهور و در انتهای دسته متوسط رو به باال طبقه ایران ،2018در گزارش سال 

کشور جهان  150را در بین  58جایگاه  بندی مزبور ایراناست. در رتبه 2016مربوط به سال  2018کشورها در گزارش سال 

 باشد:کسب کرده است. گزارش از آدرس زیر قابل دسترسی می

https://www.unido.org/           Recources/ Publications            Latest publications           Competitive 

Industrial Performance 2018 

 2018در گزارش سال  یه بعد ارزیابی عملکرد صنعتیتی و عنپذیری صرتبه و امتیاز ایران در شاخص رقابت

ی 
رتبه جهان

رتبه در منا 
ص 

نمره شاخ
ت تولید و  

ظرفی

ی 
ت کاالها

صادرا

ساخته شده
ی  

ق و ارتقا
تعمی

ی
فناور

ی 
اثر جهان

 

 42 82 78 0.0482 8 58 ایران

 (2018زارش گ) 2016تی سال صنعپذیری در شاخص رقابت 1404انداز ایران و کشورهای منطقه سند چشمرتبه 

 کشورهای منطقه
 رتبه در بین 

 24 کشور منطقه*در 2016

CIP 2016 

کشور( 150)در بین     

CIP  2015  

کشور( 150)در بین   

 28 28 1 رژیم اشغالگر قدس

 29 29 2 ترکیه

 35 36 3 عربستان

 41 41  4 امارات

 47 50  5 قطر

 55 55 6 بحرین

 59 57  7 کویت

 53 58 8 ایران

 60 66  9 نعما

 67 69  10 قزاقستان

 74 73 11 مصر

 80 80  12 اردن

https://www.unido.org/
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 کشورهای منطقه
 رتبه در بین 

 24 کشور منطقه*در 2016

CIP 2016 

کشور( 150)در بین     

CIP  2015  

کشور( 150)در بین   

 82 82 13 پاکستان

 89 90  14 لبنان

 98 97  15 گرجستان

 103 99 16 ارمنستان

 115 107 17 آذربایجان

 110 111  18 فلسطین

 81 112 19 سوریه

 124 121 20 قرقیزستان

 132 133 21 تاجیکستان

 139 139 22 یمن

 142 144  23 فغانستانا

 130 146 24 عراق

 باشد.نمیو ترکمنستان مشمول ازبکستان  2018صنعتی پذیری رقابتعملکرد * گزارش               

 1"2019سال  -هادولتشاخص شکنندگی گزارش ساالنه " درو کشورهای منطقه وضعیت ایران  -4

 (پذیریآسیب)شکنندگی شاخص با نام زارشی به روال هرساله در گ )Foundation For Peace, FFP( موسسه صندوق صلح

امتیازدهی بر اساس  .کندبندی میامتیازدهی و رتبه ،انداز نظر میزان ثبات و فشارهایی که با آن مواجه جهان را هایکشور ، هادولت

 شود:شرح انجام می بدینشاخص کلیدی زیروازده د

 ها و زندانیان سیاسی(گذاریت، کودتای نظامی، بمبهای داخلی، شورش و اعتصاباوضعیت امنیتی )مانند نزاع .1

 تفرقه نخبگان ملی و محلی .2

 ای، تبعیض(های قومی و مذهبی و فرقهتنش ها )مانندارضایتی گروهن .3

 فقر و کاهش قدرت اقتصادی )مانند بیکاری، قدرت خرید، درآمد سرانه، تورم،بدهی دولتی و رشد تولید ناخالص ملی( .4

 صادی )مانند نابرابری در توزیع در آمد و ثروت، میزان خدمات شهری و روستایی(توسعه نامتوازن اقت .5

 فرار مغزها و نیروی انسانی تحصیلکرده .6

 مشروعیت حکومت )مانند نحوه انتخابات و میزان فساد حکومت( .7

یالت آموزشی، خدمات عمومی )مانند پلیس و حفظ قانون، میزان بزهکاری، بهزیستی و بهداشت، دسترسی به اینترنت، تسه .8

 ها(ها و زیر ساختجاده

 حقوق بشر و حاکمیت قانون .9

                                                       
1 Fragile States Index, Annual report 2019 
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هایی مانند کمبود غذا، رشد جمعیت، نرخ مرگ و میر، بالیای طبیعی، آلودگی و کمبود فشارهای جمعیتی )با زیر شاخص .10

 (آب

 فشارهای ناشی از آوارگان و جابجایی داخلی جمعیت .11

 (بانان و حضور نیروی سازمان مللمداخله نظامی خارجیان و حضور صلح های خارجی،مداخله خارجی )مانند تحریم، کمک .12

پایین بودن مجموع امتیازات کسب بر خالف رسم رایج،   است. 120دارد و مجموع امتیاز حداکثر حداکثر ده امتیاز  هر زیرشاخص

پذیری کشورها بدین قرار درجه آسیببندی است. طبقه و ثبات بیشتر کمتر شکنندگی وپذیری نشانگر آسیب و رتبه باالتر شده

 100-120و  خطر  70-90،  هشدار 60-40،  باثبات:10-30پایدار:  است:

 2019سال  -های دوازدگانه شاخص شکنندگینمره ایران در زیرشاخص
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مجموع
 

 83.0 6.7 5.9 4.5 8.9 3.9 9.0 5.9 5.3 6.9 9.5 9.6 6.9 ایران

کشور جهان  187بین را در  52رتبه  ،83با امتیاز ، ایران 2019سال پذیری( در سیبآندگی )اساس آخرین گزارش شاخص شکنبر 

 را در پذیرییشترین آسیبو ب "خدمات عمومی" در ایران کمترین شکنندگی را .گرفته استدر دسته هشدار قرار و کسب کرده 

  .دارد  "هاارضایتی گروهن"و  "تفرقه نخبگان ملی و محلی"

 2019کشور در سال  پذیرترینآسیب 113.5و امتیاز  1پایدارترین کشور و یمن با رتبه  16.9و امتیاز  178ند با رتبه کشور فنال

  تعیین شده است.

 انداز در شاخص شکنندگیرتبه و امتیاز ایران و کشورهای منطقه سند چشم

 کشور 178رتبه در بین  امتیاز رتبه در منطقه 

 149 40.1 24 امارات

 141 45.4 23 قطر

 133 50.0 22 عمان

 130 53.2 21 کویت

 116 61.6 20 قزاقستان

 113 63.8 19 بحرین

 105 66.7 18 ارمنستان
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 کشور 178رتبه در بین  امتیاز رتبه در منطقه 

 93 70.4 17 عربستان

 85 71.4 16 ترکمنستان

 81 72.0 15 گرجستان

 76 73.2 14 آذربایجان

 69 75.9 13 اردن

 68 76.2 12 قرقیزستان

 67 76.5 11 باختری نهصهیونیستی/ کرا رژیم

 65 77.7 10 تاجیکستان

 59 80.3 9 ترکیه

 52 83.0 8 ایران

 44 85.0 7 لبنان

 34 88.4 6 مصر

 23 94.2 5 پاکستان

 13 99.1 4 عراق

 9 105.0 3 افغانستان

 4 111.5 2 سوریه

 1 113.5 1 یمن

 پذیری بیشتر اقتصاد است.گی و آسیبتوضیح: رتبه کمتر و امتیاز بیشتر نشانه شکنند              

 

 

 

 

 


