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 تشسسي آخشيي تحَالت التصاد کطَس
 1389دس سال  

 
 
 

 دکتش حسيي لضاٍي
 (هعاٍى التصادي تاًک هشکضي جوَْسي اسالهي ايشاى)

 1390اسديثْطت 
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 (درصد) 1383-1388ًشخ سضذ تَليذ ًاخالص داخلي طي سالْاي 



30/04/92 

2 

 ٍضعيت هتغيشّاي التصادي عوذُ دس جْاى
 (درصد)

4.6 
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 سْن فعاليت ّاي التصادي دس سضذ تَليذ ًاخالص داخلي

 (واحد درصد)

1386بٍ قيمتُاي ثابت  (و برآوردي مقدماتي) 1388سال    

 1.9 گروه كشاورزي 

 0.4- گروه نفت 

 0.5 گروه صنايع و معادن  

 1.7 گروه خدمات 

 3.5 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 

ِ  ًْايي  سضذ تَليذ ًاخالص داخلي تش حسة الالم ّضيٌ

 (درصد)

 
1386بٍ قيمتُاي ثابت   

(و برآوردي مقدماتي) 1388سال   

 3.7 مصرف خصوصي

 2.3 مصرف دولتي

-1.7 تشکيل سرمايه ثابت ناخالص  

 6.5 صادرات كاالها و خدمات

 -1.6 واردات كاالها و خدمات

 4.5 توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
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 دسصذ تغييشات الالم صَست سَد ٍ صياى ضشکت ّاي تَسسي هٌتخة

 (درصد -هسار ميليارد ريال)

 (ياقعي)درصد تغييز (جاري)درصد تغييز نه ماهه

       

        فروش

        سود ناويژه

        َاي مالي َشيىٍ

ويژه قبل از كسر  ( زيان)سود 
 ماليات

       

 52.0 -36.0 68.8 -35.1         ماليات

ويژه پس از كسر  زيان)سود 
 ماليات

       

 عولکشد ضشکت هلي صٌايع پتشٍضيوي
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 عولکشد صٌعت خَدسٍ
 (درصد -َشار دستگاٌ )

هاًذُ تسْيالت اعطايي تاًکْا ٍ هؤسسات اعتثاسي  غيش تاًکي تِ تخص 
 (1)صٌعت ٍ هعذى

 (َشار ميليارد ريال)
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 سًٍذ سضذ فصلي سطح کل صيش تٌا ًسثت تِ فصل هطاتِ سال لثل 
ِ ّاي ساختواًي  دس پشٍاً

 (درصد)

ِ ّاي ساختواًي صادس ضذُ تَسط ضْشداسي ّاي هٌاطك ضْشي  پشٍاً
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سشهايِ گزاسي تخص خصَصي دس ساختواى ّاي جذيذ هٌاطك ضْشي تِ 
 (1)تفکيک هشاحل ساخت 

 (درصد -َشار ميليارد ريال )
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 1389عولکشد هسکي هْش اص اتتذا تا پاياى آرس 

هاًذُ تسْيالت اعطايي تاًک ّا ٍ هؤسسات اعتثاسي غيش تاًکي تِ تخص   
 (َشار ميليارد ريال) ّاي هسکي ٍ ساختواى  
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 (1)تسْيالت اعطايي تاًک هسکي تش حسة عمَد 
 (يليارد ريالم)

 سهم درصد درصد تغيير ماهه اولنه

     
 

 

        مشاركت مدني

 فزيش اقساطي
 

      

اجارٌ بٍ شزط 
 تمليک

…   θ    

        جعالٍ

        قزض الحسىٍ

   θ θ    خزيد ديه

        سايز

        جمع

 باوک مسکهماخذ

 شامل تعُدات واشي اس عقد قزارداد ويش مي باشد .استبدين احتساب سًد ي درآمد سال َاي آتي  -1

 1388-89ٍ  1387-88ًوَداس همايسِ استفاع تجوعي تاسًذگي دس سال آتي 
 (ميلي متر)
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ٍضعيت هعاهالت ثثت ضذُ دس دفاتش اسٌاد سسوي کطَس طي ضص هاِّ اٍل سال ّاي  
89-1387 

 (َشار فقزٌ)

ُ ّاي اجشايي تطکيل ضذُ دس ضص هاِّ اٍل  هعاهالت ثثت ضذُ ٍ پشًٍذ
 1386-89سالْاي 

 (هسار فقره) معامالت ثبت شده (هسار فقره) پرونده هاي اجرايي
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 ٍضعيت اسٌاد هثادلِ ضذُ ٍ تشگطت دادُ ضذُ 

 1387-89طي ًِ هاِّ سال ّاي 

 ٍضعيت سفتِ ٍ تشات فشٍش سفتِ دسضْش تْشاى
 (ميليارد ريال) 1387 -89طي ًِ هاِّ سال ّاي   
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 1387-89ٍضعيت جويعت فعال ٍغيشفعال دس دٍسُ 

 (درصد -َشار وفز)

 ضاخص ّاي فعاليت تَسس اٍساق تْاداس تْشاى
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 1387-89ًٍذ تاصدّي تعضي اص اًَاع داسايي ّا طي سال ّاي س
 (درصد)

 رشد شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي
 (درصد)
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 (1383=100) ضاخص تْاي کاالّا ٍ خذهات هصشفي

ت  م تراىمي م تراثر مستقي م تراثر مستقي اثر مستقي

ذنسثي در ذتيمناسفن تغييرات شاخص  تغييرات شاخص تغييرات شاخصاسفن

ذ(138813891389 سال پايو م)ًاحذ درص ذ( ك م)ًاحذ درص ذ(13881389 ك م ) ًاحذ درص ك

م 100.0211.9245.6254.03.43.419.919.910.812.412.4شاخص ك

ة فرعي گرًه ىاي اصلي ً منتخ

ذني ىا 28.49229.7280.8288.62.80.925.67.99.916.25.0خٌراكي ىا ًآشامي

6.74251.2282.1285.01.00.113.51.120.427.32.0    گىشت 

ت ىا كن، آب، ترق ً گاز ً ساير سٌخ 28.60225.1245.6261.66.51.916.24.912.27.32.3مس

5.80228.0244.7246.30.70.08.00.512.86.00.4   اجاري بهای مسکه غيرشخصی

19.17229.2246.6248.30.70.18.31.713.36.51.4   ارزش اجاری مسکه شخصی

ذمات ساختماوی 1.82276.6306.4308.70.80.011.60.39.58.60.2  تعميرات و خ

گرًه ىاي شاخص

شاخص 

ذ تغيير ذ تغييردرص درص
ذ تغيير درص

م ت تو ماه قث ذ  ماه نسث ماسفن ت تو ماه مشاتو سال قث ذ نسث ماسفن ت تو سال قث ط سال نسث ٌس مت

 سضذ ضاخص تْاي تَليذ کٌٌذُ
 (درصد)
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تغييشات ضاخص تْاي کاالّا ٍ خذهات هصشفي ٍ تَليذکٌٌذُ دس 
ُ هاِّ هٌتْي تِ ّش هاُ ًسثت تِ دٍسُ هطاتِ سال لثل  دٍاصد

 (1383=100) (درصد)

 ضاخص تْاي تَليذ کٌٌذُ
(100=1383) 

ت  م تراىمي م تراثر مستقي م تراثر مستقي اثر مستقي

ذنسثي درگرًه ىاي شاخص ذتيمناسفن تغييرات شاخص  تغييرات شاخص تغييرات شاخصاسفن

ذ(138813891389 سال پايو م)ًاحذ درص ذ( ك م)ًاحذ درص ذ(13881389 ك م )ًاحذ درص ك

م 100.00189.0248.9253.71.91.934.234.27.416.616.6شاخص ك

گرًه ىاي اصلي 

ذاري 21.35207.0237.7240.71.30.316.33.811.712.22.9كشاورزي، شکار و جىگل

0.63218.7251.7258.42.70.018.20.117.616.90.1ماهيگيري 

48.06179.5275.7283.12.71.457.726.33.022.010.0ساخت )صىعت(

0.88244.9281.1283.81.00.015.90.217.518.90.2هتل و رستىران

21.04162.4177.6178.50.50.19.91.86.07.11.3حمل و وقل، اوبارداري و ارتباطات

2.43233.9261.2261.40.10.011.80.415.912.80.4آمىزش

ذاشت و مذدكاري اجتماعي 3.95265.3313.9317.61.20.119.71.121.121.81.2به

ذمات عمىمي,  ساير فعاليت هاي خ

اجتماعي و شخصي
1.66281.0331.8340.62.70.121.20.524.121.40.5

م ت تو ماه قث ذ نسث ماسفن ت تو ماه مشاتو سال قث ذ نسث ماسفن ت تو سال قث ط سال نسث ٌس مت

شاخص 
ذ تغيير درص

ذ تغيير ذ تغييردرص درص
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 هتَسط ليوت هاّاًِ ّش اًٍس طال ٍ ّش تطکِ ًفت خام اٍپک

 حساب جاسي ٍ حساب کاال
 (ميليارد دالر)
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 1384 -1389عولکشد هتغيشّاي پَلي ٍ اعتثاسي طي سالْاي 
 (درصد -َشارميليارد ريال)

 عَاهل هؤثش دس تغييش پايِ پَلي
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ُ ّا  ًسثت تسْيالت تِ سپشد

ُ ّا”ًسثت   “تغييش دس هاًذُ تسْيالت تِ تغييش دس هاًذُ سپشد
 (درصد)
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37 

 

 دس سضذ ًمذيٌگي( تذٍى سَد)ًشخ سضذ ًمذيٌگي ٍ سْن هطالثات اص تخص غيش دٍلتي 
  1380 -1389طي سال ّاي 


