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است٠اي ٹٰاٹٴ٨ي ٵ اٛضايؾ ػاص٧اسي 

 اتضاسٹاي ػياػتي 
 تا ٯ٠تويات خاسي دس اٟتلاد  

 بسمه تعالي

 1392اردتشهبي   دکتر اصغر ابوالحسني هستياني

 با مقتضيات جاري رد اقتصاد    ازباراهي سياستيارتقاي هماهنگي و افزايش سازگاري 
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ٳااًٰيٴاٳي ،(1390 پايٸ ػا٩ تا دسكذ 30.5) تاال تٶس٭ تا سا 1391 ػا٩ ايشاٱ اٟتلاد 
 .٣شد ػپشي ٬٣يذي  ؿاخق ٹاي تشخي اٛت ٵ تٶسٯي

اص ٯ٠أًي (ٯؼ٤ٲ ٵ ًال اسص، اص آٮ) داسايي تاصاسٹاي ٗا٫ة ٯحيٌي، ؿشايي د٫ي٪ تٸ 
 .٣شدٳذ تدشتٸ سا ػٜتٸ تاصاٳٸ حٰالت

ٵ ػياػتي دٗذٗٸ ٛٶسي تشيٲ ٵ ٯٺٮ تشيٲ ٣الٱ اٟتلاد ٛواي تٸ  ثثات تخـي تذيٲ تشتية 
   .ؿذ ت٠٬ي ٯذيشيتي

ٛـاسٹاي اص ٳتٶاٳؼت اٟتلاد ٯتاػٜاٳٸ ٯخت٬ٚ، ػياػتي اتضاسٹاي ت٤اس٧يشي تٸ سٗٮ 
 .ؿٶد خاسج ٣اٯ٪ ًٶس تٸ س٣ٶدي ؿشايي ٵ تٶسٯي

ٵ خاسخي تحشيٮ ٹاي تـذيذ تٸ اٳتؼاب ٟات٪ ٯز٣ٶس ٛـاسٹاي اص تٶخٺي ٟات٪ تخؾ 
 ٳٜت خشيذ تحشيٮ  داٯٴٸ اٛضايؾ ٵ ٯش٣ضي تاٳ٢ تيٲ ا٬٬ٰ٫ي اسصي ٬ٰٓيات تٸ آٱ ػشايت

 .اػت1391 تيشٯاٷ اص ايشاٱ

 1391مشيسي بش يضعيت اقتظاد کالن کشًس دس سال  -1
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سٵي٤شد اسص، ٵ ٣اال ٳ٠٪ ٵاٳت٠ا٩ دس ٯحذٵديت اٛضايؾ ٵ ٣ـٶس اسصي دسآٯذٹاي ٣اٹؾ تا 
 .ؿذ ٧شيضٳاپزيش ٟيٰت ٹا ٵ تاصاسٹا دس ٣ٴتش٫ي ػياػت ٹاي تٸ

اسصي، ٯلاسٙ خشياٱ پايؾ تٺثٶد ٵ ٯلشٛي اػاػي ٳياصٹاي تاٯيٲ اص اًٰيٴاٱ ٣ؼة 
 .آٵسد سٵي اسص تخليق تشٳاٯٸ اخشاي ٵ ٵاسدات اٵ٫ٶيت تٴذي تٸ ٵاداؿت سا دٵ٫ت

ػا٩ ٳخؼت ٳيٰٸ دس تشخيحي ٳشخ تا اسص ٯحذٵديت تذٵٱ ٵ ٧ؼتشدٷ ٓشهٸ ٵخٶد تا  
 ٵ خاٳ٨ي اٳثاؿت ٵ خشيذ تشاي ٯ٠ٌٔي تاٹدٶ٭ ٬٣يذي تاصاسٹاي تشخي ٯتاػٜاٳٸ ٧زؿتٸ،

 .تٶدٳذ ٯٶاخٸ خشدٷ ٛشٵؿي ػٌح دس ٟيٰت چٴذ٧اٳ٨ي

دس تٶ٫يذ سؿذ ٳشخ ٣اٹؾ تياٳ٨ش دػتشع، دس اسٟا٭ ٵ ٯ٠ذٯاتي تشآٵسدٹاي تشآٱ، ٓالٵٷ 
 ٧شٵٷ ٵيظٷ تٸ) سٵصٯشٷ ٯلشٛي اٟال٭ حتي ٵ ٯٔذٳي ٵ كٴٔتي ؿاخق ٧شٵٷ ٹاي اص تشخي

   .اػت تٶدٷ (٫ثٴيات

 1391مشيسي بش يضعيت اقتظاد کالن کشًس دس سال 
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 CPI) )شاخض بُاي کاالَا ي خذمات مظشفی

 (تٶس٭ ٳشخ) ٟث٪ ػا٩ ٯـاتٸ ٯذت تٸ ٳؼثت دٵاصدٷ ٯاٹٸ ت٘ييشات

ٯشدادٯاٷ  تا ٣ٸ ٧شٛت پيؾ دس سا ٳضٵ٫ي سٵٳذي تٶس٭، ٳشخ 1387 ػا٩ اػٜٴذ ٯاٷ اص 

 .٧شديذ ٯحذٵد ٯاٷ ايٲ دس دسكذ 8.8 تٸ ٵ داؿت اداٯٸ 1389 ػا٩

اػٜٴذٯاٷ تا ٵ ٧زاؿت اٛضايؾ تٸ سٵ دسكذ 8.9 اص 1389 ػا٩ ٯاٷ ؿٺشيٶس اص ٳشخ ايٲ 

   .سػيذ ٯاٷ ايٲ دس دسكذ 21.5 تٸ ٵ اداٯٸ 1390 ػا٩

داد اداٯٸ تيـتشي ؿذت تا سا خٶد اٛضايـي سٵٳذ ٳيض 1392 ٵ 1391 ػا٩ دس ٳشخ ايٲ 

   .سػيذ 1392 ٯاٷ ٛشٵسديٲ دس دسكذ 32.3 تٸ ٵ
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 CPI) )شاخض بُاي کاالَا ي خذمات مظشفی

ٟث٪ ػا٩ ٯـاتٸ ٯاٷ تٸ ٳؼثت ٯاٷ ٹش دس ت٘ييشات  

اص ٟث٪ ػا٩ ٯـاتٸ ٯاٷ تٸ ٳؼثت ٯاٷ ٹش دس ٯلشٛي خذٯات ٵ ٣االٹا تٺاي ؿاخق سؿذ شخٳ 
   .ياٛت ٣اٹؾ ٯز٣ٶس ػا٩ خشدادٯاٷ دس دسكذ 8.3 تٸ 1389 ٯاٷ ٛشٵسديٲ دس دسكذ 10.3

ٯاٷاػٜٴذ دس دسكذ 19.9 تٸ ٵ ٧شٛت خٶد تٸ كٔٶدي سٵٳذ 1389 ٯاٷ تيش اصٯز٣ٶس ٳشخ  
 .ياٛت اٛضايؾ ٯز٣ٶس ػا٩

ٳٶػاٳاتي تا ت٘ييشات ايٲ 1390 ػا٩ ذسٹٰ سٵٳذي تا 1392 ٵ 1391 ػا٩ دس ٳشخ ايٲ 
 .سػيذ آرسٯاٷ دس دسكذ 22.4 حذا٣ثش تٸ ٵ تٶد ٹٰشاٷ

سػيذ 1392 ٯاٷ ٛشٵسديٲ دس دسكذ 42.2 تٸ ٵ تٶد ٹٰشاٷ اٛضايـي ٵاسٷ.   
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 ٍشابماٌ م بٍ ماٌ وسبت دس َش تغييشات شاخض بُاي کاالَا ي خذمات مظشفی

   (دسكذ)ي دس دياصدٌ ماٍَ                       سال قبل                        ( 1390;100) 
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 PPI) )تًليذکىىذٌ شاخض بُاي 
 

دسكذ 21.1 اص ٣اٹـي ٹٰٶاسٷ سٵٳذ تا تٶ٫يذ٣ٴٴذٷ تٺاي ؿاخق دٵاصدٷ ٯاٹٸ سؿذ ٳشخ 

 .سػيذ 1389 ٛشٵسديٲ دس دسكذ 7.3 تٸ 1387 تٺٰٲ دس

37.9 تٸ دسكذ 7.4 اص ٛضايٴذٷ سٵٳذي تا ؿاخق ايٲ ،1389 ػا٩ ٯاٷ اسديثٺـت اص  

 .سػيذ 1390 آرسٯاٷ دس دسكذ

دس دسكذ 24.4 تٸ 1390 ٯاٷ دي دس دسكذ 36.9 اص ٳضٵ٫ي سٵٳذي تا ت٘ييشات ايٲ  

 .سػيذ 1391 ٯٺش ٯاٷ

دس دسكذ 31.5 تٸ دسكذ 24.6 اص كٔٶدي ٯدذداً سٵٳذ تا 1391 ٯاٷ آتاٱ اص  

 .سػيذ 1392 ٛشٵسديٲ ٯاٷ
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 مشابٍ سال ماٌ غييشات شاخض بُاي تًليذکىىذٌ دس َش ماٌ وسبت بٍت
 (دسكذ) ماٍَ                   ي دس دياصدٌ  قبل                     ( 1383;100)
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 تغييشات شاخض قيمت َا                
 

 

139113921391139213911392

1390 10021.532.321.342.22.33.0

1383 10032.431.518.841.11.61.6
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 تًليذات طىعتی

تٶ٫يذ ٧شٛتٲ ٳِش دس تا) پتشٵؿيٰي تٶ٫يذات 1391 ػا٩ ٯاٹٸ ٳٸ دس پتشٵؿيٰي، كٴايْ ٯ٬ي ؿش٣ت ٧ضاسؽ اػاع تش 

ْ ٹاي   .سػيذ تٲ ٯي٬يٶٱ  30.7 تٸ ٟث٪ ػا٩ ٯـاتٸ ٯذت تٸ ٳؼثت ٣اٹؾ دسكذ 2.4 تا (ؿذٷ ٵا٧زاس  ٵ خلٶكي ٯدتٰ

خٶدسٵي اٳٶاّ ؿاٯ٪) خٶدسٵ دػت٨اٷ ٹضاس 676.5 تٔذاد ،1391 ػا٩ ٯاٹٸ ٳٸ ًي ػاپ٤ٶ، ؿش٣ت ٧ضاسؽ تشاػاع  

 .ٯي دٹذ ٳـاٱ ٣اٹؾ دسكذ 45.9 ٟث٪ ػا٩ ٯـاتٸ ٯذت تٸ ٳؼثت ٣ٸ ؿذ تٶ٫يذ ٣ـٶس دس (ػٴ٨يٲ ٵ ػث٢

 
    

1389 1390 1391   1390 1391 

 1174.4 1249.5 676.5 
 

6.4 -45.9 

 997.4 1079.7 581.9 
 

8.3 -46.1 

 84.9 86.4 86.0   1.7 -0.5 
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 تًليذات طىعتی

سؿذ اص تشتية تٸ 1391 ػا٩ اٵ٩ ٯاٹٸ ؿؾ دس ٛٶالدي ٯحلٶالت ٵ ػيٰاٱ خا٭، ٛٶالد تٶ٫يذ   
   .تٶدٳذ تشخٶسداس ٟث٪ ػا٩ ٯـاتٸ ٯذت تٸ ٳؼثت دسكذي 1.6 ٵ 4.1 ،9.3

اػت تٶدٷ دسكذ 12.5 ٵ 14.6 ،15.6 ٯٔاد٩ تشتية تٸ 1390 ػا٩ ٯاٹٸ ؿؾ دس ٯضتٶس كٴايْ سؿذ. 

 

     

9.3  7528 6890  

1.6  8890 8750  
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ٍ گزاسي ي تًليذ دس بخش طىعت  افت چشم اوذاص سشماي

تشداسي تٺشٷ ٹاي پشٵاٳٸ ٵ تاػيغ خٶاصٹاي ٧زاسي ػشٯايٸ ٯيضاٱ ٵ تٔذاد ٛل٬ي سٵٳذ تشسػي 
  ػا٩ ػٶ٭ ٯاٹٸ ػٸ اص ٯت٘يش ايٲ سؿذ ٯي دٹذ ٳـاٱ ت،ٰك ٵصاست تٶػي كادسٷ كٴٔتي
 .اػت ياٛتٸ تذاٵ٭ 1391 ػا٩ دٵ٭ ٯاٹٸ ػٸ پاياٱ تا ٯٴٜي سؿذ ايٲ ٵ ؿذٷ ٯٴٜي 1390

ٌ بشداسي ٍ َاي بُش  سيوذ سشذ تعذاد جًاصَاي تاسيس ي پشياو
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ٍ گزاسي دس بخش ساختمان ي مسکه  بُبًد چشم اوذاص سشماي

1391 ػا٩ اٵ٩ ٯاٹٸ ؿؾ دس ؿٺشداسي ٹا تٶػي كادسٷ ػاختٰاٳي پشٵاٳٸ ٹاي آٯاس  
 ؿٺشي ٯٴاًٞ ػاختٰاٱ ٹاي ًث٠ات صيشتٴاي ٣٪ ػٌح ٵ پشٵاٳٸ ٹا تٔذاد اٛضايؾ اص حا٣ي
   .اػت (دسكذ 14.9 ٵ 9.0 ٯيضاٱ تٸ تشتية تٸ) ٟث٪ ػا٩ ٯـاتٸ دٵسٷ تٸ ٳؼثت

ٍ َاي ساختماوی طادس شذٌ تًسط شُشداسي َاي مىاطق شُشي   پشياو

   

 ▲   ▲  
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 پشياوٍ َاي ساختماوی طادس شذٌ دس مىاطق شُشي

٧شٵٷ ٹاي ت٤ٜي٢ تٸ ػاختٰاٳي پشٵاٳٸ ٹاي دس ٯٴذسج صيشتٴاي ٣٪ ػٌح تحٶالت تشسػي 
 ؿٺشٹاي" ٵ "تٺشاٱ" ؿٺش ٣ٸ اػت آٱ ٧ٶياي 1391 ػا٩ اٵ٩ ٯاٹٸ ؿؾ دس ؿٺشي
  28.9 ٵ 29.8 ٯٔاد٩ تشتية تٸ) ٯ٬ٌٶب سؿذ اص ٟث٪، ػا٩ ٯـاتٸ دٵسٷ تٸ ٳؼثت "تضس٥

  ٯٴاًٞ دس ػاخت ٵػاص ٯٴاػة ؿشايي ٯٶيذ ٯٶهٶّ ايٲ .تٶدٷ اٳذ تشخٶسداس (دسكذي
 .ٯي تاؿذ ٯضتٶس

ػٶددٹي اٛضايؾ ٵ 1391 ػا٩ دٵ٭ ٳيٰٸ ٟيٰتي تحٶالت تٸ تٶخٸ تا ٯي سٵد اٳتِاس 
 دادٷ سخ ٟيٰت اٛضايؾ تا ٯ٠ايؼٸ دس ػاخت ٹضيٴٸ ٹاي اٛضايؾ تٶدٱ ٣ٰتش) ػاخت ٵػاص

 ؿتاب اص ٧زؿتٸ ػا٩ چٺاس٭ ٵ ػٶ٭ ٛلٶ٩ دس پشٵاٳٸ ٹا سؿذ ػيش (ٯؼ٤ٲ ٟيٰت دس
   .تاؿذ تشخٶسداس تيـتشي

 تٴاتشايٲ .اػت ٯتٶػي ٵ ٣ٶچ٢ ؿٺشٹاي تٸ ٯؼ٤ٲ ٟيٰت سؿذ ػشايت تياٳ٨ش ؿٶاٹذ 
 ايٲ ػاختٰاٳي پشٵاٳٸ ٹاي ٤٬ٰٓشد 1391 ػا٩ چٺاس٭ ٵ ػٶ٭ ٯاٹٸ ػٸ دس ٯي سٵد اٳتِاس

 .تاؿذ ياٛتٸ تٺثٶد ٳيض ٯٴاًٞ
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ٍ گزاسي بخش خظًطی دس بخش ساختمان ي مسکه  سشماي

 
تا ؿٺشي، ٯٴاًٞ خذيذ ػاختٰاٱ ٹاي دس ػشٯايٸ ٧زاسي ٯيضاٱ 1391 ػا٩ ٳخؼت ٳيٰٸ دس 

 274.6  تٸ ٟث٪، ػا٩ ٯـاتٸ دٵسٷ تٸ ٳؼثت (خاسي ٟيٰت ٹاي تٸ) دسكذي 37.8 اٛضايؾ

 ػايش ٵ تضس٥ ؿٺش ٹاي تٺشاٱ، ؿٺش دس اٛضايؾ ايٲ ت٤ٜي٢ .٧شديذ تا٫ٖ سيا٩ ٯي٬ياسد ٹضاس

   .ٯي تاؿذ دسكذ 20.4 ٵ 45.0 ،68.0 ٯٔاد٩ تشتية تٸ ؿٺشي ٯٴاًٞ

پايٸ تش) ٯضتٶس ٯذت دس ؿٺشي ٯٴاًٞ خذيذ ػاختٰاٱ ٹاي دس ػشٯايٸ ٧زاسي ٯيضاٱ 

 .دٹذ ٯي ٳـاٱ اٛضايؾ دسكذ 2.0 ٟث٪ ػا٩ ٯـاتٸ دٵسٷ تٸ ٳؼثت (1383 ثاتت ٟيٰت ٹاي

سؿذ تذاٵ٭ تش ٓالٵٷ سٵد ٯي اٳتِاس ،ػاختٰاٳي ٹاي پشٵاٳٸ كذٵس آٯاس اػتٴاد تٸ ٯدٰٶّ دس 

 ٧زاسي ػشٯايٸ ٤٬ٰٓشد ،1391 ػا٩ دٵ٭ ٯاٹٸ ؿؾ دس يؿٺش ٯٴاًٞ ٬٣يٸ دس ػشٯايٸ ٧زاسي

 .ٳٰايذ ايٜا اٟتلادي سؿذ ٳشخ دس ت٠ٶيت ٣ٴٴذ٧ي ٳ٠ؾ تخؾ ايٲ دس
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ٍ گزاسي بخش خظًطی دس بخش ساختمان ي مسکه  سشماي

□
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  عملکشد اجشايی طشح مسکه مُش

ٵاحذ ٹضاس 1927.8 تٔذاد ػاخت پشٵاٳٸ كذٵس اص ٳـاٱ 1391 آرسٯاٷ پاياٱ تا اخشا اتتذاي اص ٯٺش ٯؼ٤ٲ ًشح ٤٬ٰٓشد آٯاس تشسػي 

   .٧شٛتٸ اٳذ ٟشاس (آٱ اص تٔذ ٵ ػاصي پي ٯشاح٪) ػاخت ٯشاح٪ دس ٯؼ٤ٶٳي ٵاحذ ٹضاس 1806.8 تٔذاد، ايٲ اص ٵ داسد ٯؼ٤ٶٳي

1391عملکشد طشح مسکه مُش بٍ تفکيک مشاحل ساخت اص ابتذا تا پايان آرسماٌ   

 

      
      

      

      
      

     

0

500

1000

1500

2000

2500



18 

 اوتظاس سشذ ميضان تًليذ محظًالت کشايسصي

 ٣ـاٵسصي خٺاد  ٵصاست سػاٳي اًالّ پاي٨اٷ دس ٧ياٹي تٶ٫يذات اٯٶس دس ٣ـاٵسصي خٺاد  ٵصيش ٯٔاٵٱ اص ٳ٠٪ تٸ -1
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اػاع تش ٫ي٤ٲ .ٳيؼت اختياس دس ٹٴٶص 1391 ػا٩ دس دٵ٫ت ٰٓٶٯي تٶدخٸ ٤٬ٰٓشد اسٟا٭ 
 ٣اٹؾ اص ٯتاثش ؿذت تٸ ٧زؿتٸ ػا٩ دس دٵ٫ت ٯا٫ي ٬ٰٓيات ياصدٷ ٯاٹٸ، ٤٬ٰٓشد

 دٵ٫ت دسآٯذٹاي ػايش ٵ ٯا٫ياتي دسآٯذٹاي تح٠ٞ ٓذ٭ ٵ ٳٜت تخؾ اسصي دسآٯذٹاي
 .اػت تٶدٷ

 ت٢٬ٰ تح٠ٞ ٣اٹؾ ٵ ٟث٪ ػا٩ ٯـاتٸ دٵسٷ تٸ ٳؼثت دسآٯذٹا ٯحذٵد سؿذ ٳشخ د٫ي٪ تٸ 
 تشاص ٯدٰٶّ ٵ ٬ٰٓياتي تشاص سٵد ٯي اٳتِاس ، (ٰٓشاٳي پشداخت ٹاي) ػشٯايٸ اي داسايي ٹاي

 .تاؿذ ٯٶاخٸ ٣ؼشي  تا 1391 ػا٩ ًي دٵ٫ت ػشٯايٸ اي ٵ ٬ٰٓياتي

ػا٩ دس 1391 تٶدخٸ ػشٛل٪ ٹاي تشخي تح٠ٞ ٓذ٭ تش ٯٶثش ٓٶاٯ٪ تذاٵ٭ د٫ي٪ تٸ 
 .دٹذ سٵي صٯيٴٸ ايٲ دس خاكي ٧ـايؾ ٳٰي سٵد اٳتِاس خاسي،

دٵ٫ت ٯحذٵد تٶاٱ ٵ ٣اال تاصاس دس ؿذٷ حادث اهٌشاسٹاي د٫ي٪ تٸ ٣ٸ داؿت تٶخٸ تايذ 
 ٯش٣ضي تاٳ٢ تٸ دٵ٫ت تذٹي ٯيضاٱ تش ٵاسداتي، اػاػي ٳياصٹاي ٛٶسي ٯا٫ي تاٯيٲ تشاي
   .ؿذ اٛضٵدٷ 1391 ٯا٫ي دٵسٷ ًي

 يضعيت بًدجٍ عمًمی ديلت
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 يضعيت بًدجٍ عمًمی ديلت 
(ٹاي اختلاكي تٸ اػتثٴاي دسآٯذٹا ٵ پشداخت)  

(د سيالميلياس)  
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ٵ ٯحيٌي ؿشايي ت٘ييش تا ،1391 ػا٩ دس آٱ ػشٛل٪ ٹاي ٵ اٟتلاد خاسخي پشداختٺاي تشاص 

   .ؿذٳذ ٯحؼٶػي ت٘ييشات دچاس ػياػتي سٵي٤شدٹاي

 ٯئاٳات احتؼاب تذٵٱ) ٧ٰش٣ي كادسات اسصؽ ،1391 ػا٩ دس ٧ٰش١، ٯ٠ذٯاتي آٯاس اػاع تش  

  سٟٮ تٸ ٳؼثت ٣اٹؾ دسكذ 4.0 تا (ٯي ؿٶد ثثت ٳٜت تخؾ ٤٬ٰٓشد آٯاس ػشٛل٪ ٹاي دس ٣ٸ ٧اصي

 .سػيذ دالس ٯي٬يٶٱ 32454 تٸ 1390 ػا٩ ٯتٴاُش

 ػٺٮ ٹٰچٴاٱ اسصؽ، ٳِش اص ٣ٸ ٯي دٹذ ٳـاٱ 1391 ػا٩ دس ؿذٷ كادس ٣االيي ٧شٵٷ ٹاي تشسػي  

  كادسات ٯدٰٶّ اص «پالػتي٤ي ٯٶاد» ٵ «ؿيٰيايي ٯٶاد» ،«٧اص ٵ ٳٜت  اص حاك٪ ٛشآٵسدٷ ٹاي» ٯؼ٬ي

  اص دسكذ 40 حذٵد ٯدٰٶّ دس ٧شٵٷ ػٸ ايٲ تٸ ٳحٶي ٣ٸ اػت؛ ؿذٷ حَٜ ٧ٰش٣ي ٗيشٳٜتي

 .دادٷ اٳذ اختلاف خٶد تٸ سا حٶصٷ ايٲ اسصي دسآٯذٹاي

 يضعيت بخش خاسجی اقتظاد 
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ٯ٬ٔٶ٩ ٰٓذتاً ،1391 ػا٩ دس ٧ٰش٣ي ٗيشٳٜتي كادسات سؿذ آٹٴ٦ اٛضايؾ ٣اسؿٴاػي، تح٬ي٪ ٹاي دس 

 .ٯي ؿٶد داٳؼتٸ ٣االٹا داخ٬ي ٓشهٸ تٸ ٳؼثت كادساتي دسآٯذٹاي ٯضيت تٺثٶد ٵ اسص ٳشخ اٛضايؾ

ٯٔشم دس داخ٬ي، تٶس٭ ؿتاب ٵاػٌٸ تٸ صٯيٴٸ ايٲ دس ؿذٷ ايداد سٟاتتي ٯضيت ٣ٸ اػت حا٫ي دس ايٲ 

   .داسد ٟشاس تٺذيذ

 ٳياصٯٴذ كادسات تش ٯ٬ي پٶ٩ اسصؽ ٣اٹؾ تش ٯتشتة ٯثثت آثاس تشٵص دادٷ ٳـاٱ ٳيض ٣ـٶسٹا دي٨ش تداسب 

 اسصؽ ٣اٹؾ ٯي سٵد اٳتِاس .اػت خذيذ ؿشايي تا اٟتلادي ٛٔا٫يت ٹاي تٌثيٞ تشاي ٯٴاػة تؼتش ايداد

 .دٹذ اٛضايؾ سا كادسات ؿذٷ تٰا٭ ٹضيٴٸ ٹاي  ٣ٶتاٷ ٯذت، دس تٶس٭ تش خٶد ٯياٱ ٧زس آثاس ًشيٞ اص ٯ٬ي پٶ٩

 .اػت ت٤ٰي٬ي اٟذاٯات ٳياصٯٴذ كادسات، ػٶد حاؿيٸ تٺثٶد تذاٵ٭ ٵ تثثيت تٴاتشايٲ،

 يضعيت بخش خاسجی اقتظاد 
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دسكذ 13.7 تا 1391 ػا٩ دس ٧ٰش٣ي ٵاسدات ػيٚ اسصؽ ٧ٰش١، ٯ٠ذٯاتي آٯاس تشاػاع 

 ٯذت، ٹٰيٲ دس .سػيذ دالس ٯي٬يٶٱ 53348 تٸ 1390 ػا٩ ٯتٴاُش سٟٮ تٸ ٳؼثت ٣اٹؾ

 آٱ، اص ٟث٪ ػا٩ ٯـاتٸ سٟٮ تٸ ٳؼثت ٣ٸ سػيذ تٲ ٹضاس 39391 تٸ ٵاسداتي ٣االٹاي ٵصٱ

   .ٯي دٹذ ٳـاٱ اٛضايؾ دسكذ 2.6

اسصؽ، ٳِش اص ٣ٸ ٯي دٹذ ٳـاٱ 1391 ػا٩ دس ؿذٷ ٵاسد ٣االيي ٧شٵٷ ٹاي تشسػي  

 تٸ «ٛٶالد ٵ آٹٲ»ٵ «صٳذٷ حيٶاٳات ٵ ٗزايي ٯٶاد» ،«ٳ٠٪ ٵ حٰ٪ ٫ٶاص٭ ٵ آالت ٯاؿيٲ»

 اسصؽ اص ٯضتٶس ٣االٹاي ٯدٰٶّ ػٺٮ .دادٷ اٳذ اختلاف خٶد تٸ سا ػٺٮ تيـتشيٲ تشتية

 . اػت تٶدٷ دسكذ 63.5 ٧ٰش٣ي ٵاسدات

تش اسص ٳشخ اٛضايؾ تاثيش٧زاسي تـذيذ تياٳ٨ش حذي تا ٧ٰش٣ي، ٵاسدات چٺاس٭ ٛل٪ ٤٬ٰٓشد 

 .اػت داخ٬ي تٶ٫يذات سٟاتت پزيشي ٟذست

 

 يضعيت بخش خاسجی اقتظاد
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1391 ػا٩ چٺاس٭ ٛل٪ دس ٧ٰش٣ي ٵاسدات اسصؽ اٛت ػشٓت ٧ٰش١، ٯ٠ذٯاتي آٯاس تشاػاع 

 .اػت ػا٩ دٵٳيٰٸ ٤٬ٰٓشد تشاي ٯـاتٸ ٯت٘يش اص تيـتش ٯاٟث٪،  ػا٩ ٯـاتٸ ٛل٪ تٸ ٳؼثت

1390 صٯؼتاٱ ٵاسدات اص ٣ٰتش دسكذ 22 حذٵد 1391صٯؼتاٱ دس ٧ٰش٣ي ٵاسدات اسصؽ 

 ٣اٹؾ دسكذ 16/7 تٴٺا 1391 ػا٩ دٵ٭ ٳيٰٸ دس ٵاسدات ٣ٸ اػت حا٫ي دس ايٲ .اػت تٶدٷ

   .اػت داؿتٸ

سا خٶد تاثيش آٱ، تٸ ٯحذٵدتش دػتشػي ٵ اسص ٳشخ اٛضايؾ ؿذ ٯذٓي ٯي تٶاٱ اػاع ايٲ تش 

 .اػت ٧زاسدٷ تشخاي داخ٬ي تٶ٫يذ ٣االٹاي سٟاتت پزيشي تش

٣االٹاي سا ٣ـٶس سػٰي ٵاسدات ٰٓذٷ تخؾ ٣ٸ داؿت تٶخٸ تايذ اسٟا٭، ايٲ اص اػتٜادٷ دس 

   .ٯي دٹذ تـ٤ي٪ تٶ٫يذ ٳياص ٯٶسد ػشٯايٸ اي ٵ ٵاػٌٸ اي

 

 يضعيت بخش خاسجی اقتظاد
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11 دس ٧اص ٵ ٳٜت ػثذ كادسات دالسي اسصؽ دسكذي 43 ٣اٹؾ ٗيشٳٜتي، تخؾ تش ٓالٵٷ 

 دس ؿذٷ ثثت سٵيذاد ٯٺٮ تشيٲ1390 ػا٩ ٯتٴاُش سٟٮ تٸ ٳؼثت 1391 ػا٩ ٯاٹٸ

   .اػت ٣ـٶس خاسخي تشاصپشداختٺاي

1391 تيشٯاٷ ٣اٹـي ؿٶ١ اص پغ ٣ـٶس ٳٜتي كادسات سٵٳذ ٯي سٛت، اٳتِاس ٣ٸ ٹٰاٳ٨ٶٳٸ 

 خاسي، ػا٩ دس ٯضتٶس اٟال٭ كادسات سٵٳذ تذاٵ٭ كٶست دس ٣ٸ تاحذي ياٛت؛ تٺثٶد تٸ تذسيح

   .ٯي ؿٶد ٣ٮ سٳ٦ صيادي تاحذ ٳٜت ػثذ ٛشٵؽ تحشيٮ تٺذيذ تش ٳاُش ٳ٨شاٳي ٹاي

اٳدا٭  ٣اٳا٩ ٹاي تٶخٸ ٟات٪ ٣اٹؾ اػت، آصاسدٹٴذٷ تيـتش تحشيٮ ٹا خلٶف دس ٣ٸ آٳچٸ 

 ٯ٠اكذ تشاي ٣ـٶس خاسخي رخايش اص تٺشٷ تشداسي ٵ دػتشػي ٟات٬يت ٵ ٯا٫ي ٳ٠٪ ٵاٳت٠االت

   .اػت خاسخي تشاصپشداختٺاي

 

 يضعيت بخش خاسجی اقتظاد 
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٣اٹؾ ػثة ٗيشٳٜتي، ٵ ٳٜتي حٶصٷ دٵ دس اٟتلاد خاسخي ٯثادالت تحٶالت  ٯدٰٶّ، دس  

 ؿذٷ خاسي حؼاب ٯاصاد دسكذي 50/7 ٵ (تاصس٧اٳي تشاص) ٣اال حؼاب ٯاصاد دسكذي 52/5

   .اػت

تٸ دالس ٯي٬ياسد 9/1 حذٵد اسصي، ٯثادالت  ٳتيدٸ دس ٵ ٧زؿتٸ ػا٩ ٳخؼت ٯاٷ 11 دس 

 .اػت  ؿذٷ اٛضٵدٷ ٯش٣ضي تاٳ٢ خاسخي داسايي ٹاي اسصؽ

 يضعيت بخش خاسجی اقتظاد 
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 مًاصوٍ پشداختُاي خاسجی
(ٯي٬يٶٱ دالس)  
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 تحًالت وقذيىگی ي پايٍ پًلی

تٸ 1390 ػا٩ پاياٱ تٸ ٳؼثت يدسكذ 30.8 سؿذ تا 1391 ػا٩ پاياٱ دس ٳ٠ذيٴ٨ي حدٮ 

   .سػيذ سيا٩ ٯي٬ياسد ٹضاس 4607

 ٵ (دسكذ 19.4 ) ٟث٪ ا٩ػ ٤٬ٰٓشد تا ٯ٠ايؼٸ دس ٧زؿتٸ ػا٩ دس ٳ٠ذيٴ٨ي سؿذ ٳشخ 

 .تٶد تيـتش پيـيٲ دٵسٷ ٹاي

 ياٛزت  اٛزضايؾ  دسكذ  27.2ٳؼثت تٸ پاياٱ ػا٩ ٟث٪، ٯٔاد٩  1391پاياٱ ػا٩ پايٸ پٶ٫ي دس

ٵاحزذ   15.8تزٸ ٯيزضاٱ   ( دسكزذي  11.4سؿزذ  )٣ٸ دس ٯ٠ايؼٸ تا سؿذ دٵسٷ ٯـاتٸ ػا٩ ٟث٪ 

 . ٳـاٱ ٯي دٹذ اٛضايؾدسكذ 

 ٳؼثت تٸ پاياٱ ػا٩ ٟثز٪  سػيذ ٣ٸ  4.735هشية ٛضايٴذٷ ٳ٠ذيٴ٨ي تٸ ، 1391ػا٩ دس پاياٱ

 .سؿذ ٳـاٱ ٯي دٹذدسكذ  2.8
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 سشذ دياصدٌ ماٍَ ي وسبت بٍ اسفىذ سال قبل وقذيىگی، پايٍ پًلی ي
 1390-91ضشيب فضايىذٌ وقذيىگی دس سالُاي   

(دسكذ)  
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 سشذ وقذيىگی، پايٍ پًلی ي ضشيب فضايىذٌ وقذيىگی
 1391تا  1385طی سالُاي  

(دسطذ)  

138526.939.49.8

138630.527.7-2.2

138747.615.9-21.5

138811.923.910.7

138913.725.210.1

139011.419.47.2

139127.230.82.8
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 بشسسی عًامل مًثش بش پايٍ پًلی

 ياٛتاٛضايؾ دسكذ  27.2ٳؼثت تٸ پاياٱ ػا٩ ٟث٪، ٯٔاد٩  1391پاياٱ ػا٩ پايٸ پٶ٫ي دس. 

 ٹضاس ٯي٬ياسد سيا٩  117.7)دسكذ سؿذ  160.9خا٫ق ٯٌا٫ثات تاٳ٢ ٯش٣ضي اص تخؾ دٵ٫تي تا

ٵاحذ دسكزذ ٯٺٰتزشيٲ    15.4ٵ تا ػٺٰي ٛضايٴذٷ ٯٔاد٩  1390ٳؼثت تٸ پاياٱ ػا٩ ( اٛضايؾ

 .تٶدٷ اػت 1391ٓاٯ٪ ٛضايٴذٷ سؿذ پايٸ پٶ٫ي دس پاياٱ ػا٩ 

     ػٺٮ خا٫ق ٯٌا٫ثات تاٳ٢ ٯش٣ضي اص تخؾ دٵ٫تي دس سؿذ پايزٸ پزٶ٫ي دس دٵسٷ ٯـزاتٸ ػزا٩

ايٲ ٯيزضاٱ اٛزضايؾ دس خزا٫ق ٯٌا٫ثزات تاٳز٢ ٯش٣زضي اص       . ٵاحذ دسكذ تٶدٷ اػت -8.6ٟث٪ 

دسكزذي ٯٌا٫ثزات تاٳز٢ ٯش٣زضي اص تخزؾ       43.1، ٳتيدٸ سؿزذ  1391تخؾ دٵ٫تي دس ػا٩ 

دسكذي ػزپشدٷ ٹزاي تخزؾ     -8.0ٵ سؿذ ( ٵاحذ دسكذ ػٺٮ دس سؿذ پايٸ پٶ٫ي12.3)دٵ٫تي 

 .تٶدٷ اػت( ٵاحذ دسكذي دس سؿذ پايٸ پٶ٫ي 3.1ػٺٮ اص سؿذ )دٵ٫تي ٳضد تاٳ٢ ٯش٣ضي 
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 بشسسی عًامل مًثش بش پايٍ پًلی 

ٹضاسٯي٬ياسد 38.3 ٯٔاد٩) دسكذي 40.8 اٛضايؾ اص ٳاؿي ٯش٣ضي تاٳ٢ تٸ دٵ٫تي تخؾ تذٹي اٛضايؾ  

  تذٹي (سيا٫ي ٯي٬ياسد ٹضاس 56.1 ٯٔاد٩) دسكذي 44.8 اٛضايؾ ٵ ٯش٣ضي تاٳ٢ تٸ دٵ٫ت تذٹي (سيا٫ي

 .اػت تٶدٷ ٯش٣ضي تاٳ٢ تٸ دٵ٫تي ٯٶػؼات ٵ ؿش٣تٺا

ٛضايٴذٷ ػٺٰي تا ٵ 1390 ػا٩ پاياٱ تٸ ٳؼثت سؿذ دسكذ 17.5 تا تاٳ٢ ٹا اص ٯش٣ضي تاٳ٢ ٯٌا٫ثات 

   .اػت تٶدٷ 1391 ػا٩ پاياٱ دس پٶ٫ي پايٸ سؿذ ٛضايٴذٷ ٓاٯ٪ ٯٺٮ تشيٲ دسكذ، ٵاحذ 9.6 ٯٔاد٩

12.9 ٯيضاٱ تٸ ٛضايٴذٷ اي ػٺٮ دسكذ، 26.9 ٯٔاد٩ سؿذي تا ٳيض ٧زؿتٸ ػا٩ ٯـاتٸ دٵسٷ دس ٯت٘يش ايٲ 

   . داؿت پٶ٫ي پايٸ سؿذ دس دسكذ ٵاحذ

تٶدٷ تاٳ٤ٺا اهاٛٸ تشداؿت اٛضايؾ 1391 ػا٩ دس ٯش٣ضي تاٳ٢ تٸ تاٳ٤ٺا تذٹي اٛضايؾ د٫ي٪ ٯٺٮ تشيٲ  

 .اػت
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 بشسسی عًامل مًثش بش پايٍ پًلی

ٛضايٴذٷ ػٺٰي ٵ ٟث٪ ػا٩ پاياٱ تٸ ٳؼثت اٛضايؾ دسكذ 3.4 تا ٯش٣ضي تاٳ٢ اٟال٭ ػايش خا٫ق 

 .اػت تٶدٷ پٶ٫ي پايٸ سؿذ ٛضايٴذٷ ٓاٯ٪ دي٨ش دسكذ، ٵاحذ 1.4 ٯٔاد٩

تذٹي ٹاي ٵ داسايي ٹا تؼٔيش رخيشٷ حؼاب اٟال٭، ػايش خا٫ق تـ٤ي٪ دٹٴذٷ ٯت٘يشٹاي ٯياٱ اص 

  ٯيضاٱ تٸ ٛضايٴذٷ ٳ٠ـي ٣ٸ داؿتٸ  ٣اٹؾ (سيا٩ ٯي٬ياسد ٹضاس 26.5) دسكذ 13.3 ٯٔاد٩ اسصي

   . اػت ٳٰٶدٷ ايٜا پٶ٫ي پايٸ سؿذ دس دسكذ ٵاحذ 3.5

تا ٵ 1390 ػا٩ پاياٱ تٸ ٳؼثت اٛضايؾ دسكذ 0.9 تا ٯش٣ضي تاٳ٢ خاسخي داسايي ٹاي خا٫ق 

 دس پٶ٫ي پايٸ سؿذ دس ٛضايٴذٷ ٓاٯ٪ اٹٰيت  تشيٲ ٣ٮ دسكذ، ٵاحذ 0.8 ٯٔاد٩ ٛضايٴذٷ ػٺٰي

 . اػت تٶدٷ 1391 ػا٩ پاياٱ

پٶ٫ي پايٸ سؿذ دس دسكذي ٵاحذ 19.4 ٵ ٛضايٴذٷ ػٺٰي ٯضتٶس ٯت٘يش ٟث٪، ػا٩ ٯـاتٸ دٵسٷ دس 

 .اػت داؿتٸ
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   75508964710.90.8

   44549117668160.915.4

   3132709436243.112.3

   268721-23306-8.03.0

   4913557305117.59.6

   -318106111293.41.4

   97288720831927.227.2
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1391تا   1382سيوذ ماوذٌ پايٍ پًلی ي اجضاي آن طی سالُاي   

(ٹضاس ٯي٬ياسد سيا٩)  

-   

-   

 

   

   

   

   

    



 استفادٌ اص ابضاسَاي سياست پًلی بشاي کىتشل سيوذ حشکت متغيشَا

 ٵ پٶ٩ ؿٶساي ٯدٶص تا ٯش٣ضي تاٳ٢ ،1391 ػا٩ ٳخؼت ٯاٷ ٹاي اص پٶ٫ي پايٸ سؿذ د٫ي٪ تٸ 

 .٣شد ٯٴتـش ٯـاس٣ت اٵساٝ سيا٩ ٯي٬ياسد ٹضاس 41/5 حذٵد ٯشح٬ٸ، ػٸ دس آتثاس

 ٵاحذ 5.6 ٵ پٶ٫ي پايٸ دسكذ ٵاحذ 5.4 اٳ٠ثام ٯٶخة سٛتٸ ٛشٵؽ ٯـاس٣ت اٵساٝ ٯيضاٱ ايٲ 

 .اػت ؿذٷ ٳ٠ذيٴ٨ي اص دسكذ

 تشاي ٯحذٵد ٟذست داساي ٵ ٣ٶتاٷ ٯذت اتضاسي كشٛاً ٯـاس٣ت اٵساٝ ٛشٵؽ ٣ٸ داؿت تٶخٸ تايذ 

 تٸ ؿذٷ ٯٴ٠ثن ٯث٬ٖ اص تيؾ ٯي تٶاٳذ ٯـاس٣ت اٵساٝ تاصخشيذ .اػت پٶ٫ي ٣٪ ٹاي ٛـاس اص ٣اػتٲ

   .دٹذ اٛضايؾ سا پٶ٫ي پايٸ ًشيٞ ايٲ اص ٵ ٳٰٶدٷ تضسيٞ تاصاس

د٫ي٪ تٸ داسايي تاصاسٹاي تالًٮ ٹاي ٣ٴتش٩ ٯٴِٶس تٸ ػ٤ٸ پيؾ ٛشٵؽ ًشح اخشاي تشآٱ، ٓالٵٷ 

 .اػت ٳذاؿتٸ ر٣شي ٟات٪ ٤٬ٰٓشد اسص، ٗيشسػٰي ٳشخ ٣اٹؾ ٵ ًال خٺاٳي تاصاس حش٣ت سٵٳذ ت٘ييش

 



 

 استفادٌ اص ابضاسَاي سياست پًلی بشاي کىتشل سيوذ حشکت متغيشَا

 ٵ پٶ٩ ؿٶساي ٯدٶص تا ٯش٣ضي تاٳ٢ ،1391 ػا٩ ٳخؼت ٯاٷ ٹاي اص پٶ٫ي پايٸ سؿذ د٫ي٪ تٸ 

 .٣شد ٯٴتـش ٯـاس٣ت اٵساٝ سيا٩ ٯي٬ياسد ٹضاس 41/5 حذٵد ٯشح٬ٸ، ػٸ دس آتثاس

 ٵاحذ 5.6 ٵ پٶ٫ي پايٸ دسكذ ٵاحذ 5.4 اٳ٠ثام ٯٶخة سٛتٸ ٛشٵؽ ٯـاس٣ت اٵساٝ ٯيضاٱ ايٲ 

 .اػت ؿذٷ ٳ٠ذيٴ٨ي اص دسكذ

 تشاي ٯحذٵد ٟذست داساي ٵ ٣ٶتاٷ ٯذت اتضاسي كشٛاً ٯـاس٣ت اٵساٝ ٛشٵؽ ٣ٸ داؿت تٶخٸ تايذ 

 تٸ ؿذٷ ٯٴ٠ثن ٯث٬ٖ اص تيؾ ٯي تٶاٳذ ٯـاس٣ت اٵساٝ تاصخشيذ .اػت پٶ٫ي ٣٪ ٹاي ٛـاس اص ٣اػتٲ

   .دٹذ اٛضايؾ سا پٶ٫ي پايٸ ًشيٞ ايٲ اص ٵ ٳٰٶدٷ تضسيٞ تاصاس

د٫ي٪ تٸ داسايي تاصاسٹاي تالًٮ ٹاي ٣ٴتش٩ ٯٴِٶس تٸ ػ٤ٸ پيؾ ٛشٵؽ ًشح اخشاي تشآٱ، ٓالٵٷ 

 .اػت ٳذاؿتٸ ر٣شي ٟات٪ ٤٬ٰٓشد اسص، ٗيشسػٰي ٳشخ ٣اٹؾ ٵ ًال خٺاٳي تاصاس حش٣ت سٵٳذ ت٘ييش



 

 اضافٍ بشداشت باوکُا اص باوک مشکضي

 دس  ٰٓذتاً ٯش٣ضي؛ تاٳ٢ تٸ تاٳ٤ٺا تذٹي اٛضايؾ پٶ٫ي، پايٸ سؿذ ٣ٴٴذٷ ت٘زيٸ ٓٶاٯ٪ اص ي٤ي 
 تٸ تاٳ٤ٺا تذٹي ٣٪ اص دسكذ 71.9 ، 1391 ػا٩ اٱپاي دس .تاٳ٤ٺاػت تشداؿت اهاٛٸ اٛضايؾ اثش

   .اػت تٶدٷ ٯش٣ضي تاٳ٢ اص آٳٺا تشداؿت اهاٛٸ تٸ ٯشتٶى ٯش٣ضي تاٳ٢

 تشخٶسد ٫حاٍ تٸ چٸ ٵ اخشايي ٫حاٍ تٸ چٸ ٯش٣ضي تاٳ٢ تشداؿت، اهاٛٸ ٯاٹيت د٫ي٪ تٸ 
 اص پغ ٧شٛتٸ كٶست ٯدذاٳٸ  تالؿٺاي ٫ي٤ٲ ٳيؼت، تشخٶسداس ٣اٛي ٰٓ٪ اػت٠ال٩ اص تاٳ٢ ٹا
 اهاٛٸ ؿذ ػثة تاٳ٤ٺا، ٯلاسٙ ٵ ٯٴاتْ ٯذيشيت ٳاتؼاٯاٳيٺاي اكالح خٺت 1391 تيشٯاٷ

  تيش پاياٱ دس سيا٩ ٯي٬ياسد ٹضاس 179.8 اص (ٯؼ٤ٲ تاٳ٢ ٫حاٍ تذٵٱ) تاٳ٤ي ؿث٤ٸ تشداؿت
 .ياتذ ٣اٹؾ 1391 ػا٩ پاياٱ دس سيا٩ ٯي٬ياسد ٹضاس 42.0 تٸ 1391

 تاٳ٢ ٫حاٍ تذٵٱ) ٯش٣ضي تاٳ٢ اص تاٳ٤ٺا تشداؿت اهاٛٸ سيا٫ي ٯي٬ياسد ٹضاس 137.8 ٣اٹؾ 
 .اػت تٶخٸ ٟات٪ ٯٶ٠ٛيتي (ٯؼ٤ٲ

 سيا٩ ٯي٬ياسد ٹضاس 243.9 اص اٛضايؾ سيا٩ ٯي٬ياسد ٹضاس 68.0 تا ٯؼ٤ٲ تاٳ٢ تشداؿت اهاٛٸ 
 .سػيذ 1391 ػا٩ پاياٱ دس سيا٩ ٯي٬ياسد ٹضاس 311.9 تٸ 1391 تيش پاياٱ دس



 سيوذ اضافٍ بشداشت باوکُا اص باوک مشکضي
(ٹضاس ٯي٬ياسد سيا٩)  

 



 

 ماوذٌ اضافٍ بشداشت باوکُا اص باوک مشکضي

(ٹضاس ٯي٬ياسد سيا٩)  

 

     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     

     



 تشکيب سُم اجضاي ضشيب فضايىذٌ وقذيىگی

  

 
 اسفىذ

  1389 
 

 اسفىذ
  1390 

 1391 اسفىذ
 دسطذ تغييش

ٌ ماٍَ    دياصد

سُم َشيک اص اجضاء دس  
 تغييشات ضشيب

وسبت اسکىاس ي مسکًک دس دست اشخاص   
ٌ َا  4.70.0606-0.0772 0.0810 0.0827 (دسكذ)بٍ کل سپشد

ٌ َاي قاوًوی بٍ کل    وسبت سپشد
ٌ َا 0.1057-0.11494.7 0.1097 0.1062 (دسكذ)سپشد

ٌ َا   19.50.1747-0.0354 0.0440 0.0632 (دسكذ)وسبت رخايش اضافی بٍ کل سپشد

4.7352.80.1280 4.607 4.296 ضشيب فضايىذٌ وقذيىگی
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شبکٍ باوکیبٍ تسُيالت اعطايی  غيشجاسيوسبت مطالبات   

(دسكذ)  

  

 اسفىذ
  1388 (1) 

 اسفىذ
  1389 

 اسفىذ  
1390 

 اسفىذ
  1391  

 (ياحذ دسطذ)تغييش 

-2.1 18.4 20.5 18.2 21.5 تجاسي  

-0.4 8.2 8.6 8.6 13.2 تخظظی  

-1.5 12.5 14.0 12.9 17.7 ديلتی  

باوک َاي جذيذا  
 0.3 13.7 13.4 11.9 15.3 غيشديلتی

باوک َاي غيشديلتی ي  
 0.5 21.8 21.3 19.9 26.4 مًسسات اعتباسي

 0.5 16.7 16.2 14.6 18.6 کل غيشديلتی

-0.4 14.7 15.1 13.8 18.2 شبکٍ باوکی  

.، چٺاس تاٳ٢ كادسات، ٯ٬ت، تداست ٵ سٛاٷ اص سديٚ تاٳ٢ ٹاي تداسي دٵ٫تي خاسج ٵ دس سديٚ تاٳ٢ ٹاي تداسي ٗيشدٵ٫تي ًث٠ٸ تٴذي ؿذٷ اٳذ1388اص اػٜٴذ  -1  
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اقتظادي سُم تسُيالت پشداختی باوکُا ي مًسسات اعتباسي بٍ تفکيک بخش َاي   
1391پايان سال  دس  



 

 اضافٍ بشداشت باوکُا اص باوک مشکضي
 ٰٓذتاً ٯش٣ضي؛ تاٳ٢ تٸ تاٳ٤ٺا تذٹي اٛضايؾ پٶ٫ي، پايٸ سؿذ ٣ٴٴذٷ ت٘زيٸ ٓٶاٯ٪ اص ي٤ي  
 تاٳ٤ٺا تذٹي ٣٪ اص دسكذ 71.9 ، 1391 ػا٩ اٱپاي دس .تاٳ٤ٺاػت تشداؿت اهاٛٸ اٛضايؾ اثش دس
   .اػت تٶدٷ ٯش٣ضي تاٳ٢ اص آٳٺا تشداؿت اهاٛٸ تٸ ٯشتٶى ٯش٣ضي تاٳ٢ تٸ

 تشخٶسد ٫حاٍ تٸ چٸ ٵ اخشايي ٫حاٍ تٸ چٸ ٯش٣ضي تاٳ٢ تشداؿت، اهاٛٸ ٯاٹيت د٫ي٪ تٸ 
 اص پغ ٧شٛتٸ كٶست ٯدذاٳٸ  تالؿٺاي ٫ي٤ٲ ٳيؼت، تشخٶسداس ٣اٛي ٰٓ٪ اػت٠ال٩ اص تاٳ٢ ٹا
 اهاٛٸ ؿذ ػثة تاٳ٤ٺا، ٯلاسٙ ٵ ٯٴاتْ ٯذيشيت ٳاتؼاٯاٳيٺاي اكالح خٺت 1391 تيشٯاٷ

  تيش پاياٱ دس سيا٩ ٯي٬ياسد ٹضاس 179.8 اص (ٯؼ٤ٲ تاٳ٢ ٫حاٍ تذٵٱ) تاٳ٤ي ؿث٤ٸ تشداؿت
 .ياتذ ٣اٹؾ 1391 ػا٩ پاياٱ دس سيا٩ ٯي٬ياسد ٹضاس 42.0 تٸ 1391

 تاٳ٢ ٫حاٍ تذٵٱ) ٯش٣ضي تاٳ٢ اص تاٳ٤ٺا تشداؿت اهاٛٸ سيا٫ي ٯي٬ياسد ٹضاس 137.8 ٣اٹؾ 
 .اػت تٶخٸ ٟات٪ ٯٶ٠ٛيتي (ٯؼ٤ٲ

 سيا٩ ٯي٬ياسد ٹضاس 243.9 اص اٛضايؾ سيا٩ ٯي٬ياسد ٹضاس 68.0 تا ٯؼ٤ٲ تاٳ٢ تشداؿت اهاٛٸ 
 .سػيذ 1391 ػا٩ پاياٱ دس سيا٩ ٯي٬ياسد ٹضاس 311.9 تٸ 1391 تيش پاياٱ دس



 

اٟتلادي؛ تثثيت ػياػت ٹاي تٸ ٹٰٸ خاٳثٸ سٵي٤شد 

تخؾ؛ ايٲ ٳؼثي ٯضيت ٹاي آادٷ ٵ تٶ٫يذ ٛواي اكالح 

اٟتلاد؛ اػٰي تخؾ ٯذيشيت دس ٳٜت تخؾ تٸ ات٤اء ٣اٹؾ 

تاصاسٹا؛ ٤٬ٰٓشد تش ٳِاست ٵ ٯذيشيت تٺثٶد 

ٯ٬ي؛ تٶ٫يذات تشاي سٟاتتي ٯضيت ٹاي حَٜ ٵ ايداد 

 

 1392اطًل محًسي مذيشيت مًثش تحًالت اقتظاد کالن دس سال  -2
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 الضامات اداسٌ مًثش اقتظاد
اص ٯدٰٶٓٸ اي تٶػي -سٵي٤شدٹا اص ٛاسٕ -٣ـٶس ٣الٱ اٟتلاد ٳِا٭ ٣ٸ داؿت تٶخٸ تايذ 

 ٵ ٣اسآٯذ ٵ ٯٴؼدٮ رٹٴي ٳ٨شؽ ي٢ چاسچٶب دس ٯي تايذ ٣ٸ ٯي ؿٶد اداسٷ ػياػتي تلٰيٰات
 .٧شدٳذ اتخار ٳِا٭ ت٬ٴذٯذت ثثات حَٜ ٟيذ تا

 ؿٶٳذ اٳتخاب ٯ٠تويات تا ٯتٴاػة ٵ ٹٮ اٛضا ٹٮ ساػتا، تايذ ٧ٶٳا٧ٶٱ حٶصٷ ٹاي دس تلٰيٰات ايٲ 
 ٵ اٟتلادي اٹذاٙ ٯدٰٶٓٸ داخ٬ي، ٯحيي ٵ پيشاٯٶٳي تشٵٳضاي ؿشايي تا تٔاٯ٪ ٳتيدٸ دس تا

 .ؿٶد دٳثا٩ ٯٶثشي ٳحٶ تٸ ٗيشاٟتلادي

 ٟذست تاؿذ، تيـتش آٳٺا پيچيذ٧ي ٵ تشٵٳضا ٯؼائ٪ تاثيش٧زاسي ؿذت ٟذس ٹش اػت تذيٺي 
 آٱ، تثْ تٸ .تٶد خٶاٹذ ٯحذٵدتش ٯت٘يشٹا حش٣ت سٵٳذ تش اٟتلادي ػياػت ٧زاس تاثيش٧زاسي

 حؼة تايذ ٳيض ساٹثشدٹا ٳٶّ اتخار دس اٟتلادي اسؿذ ػياػت٨زاساٱ ٰٓ٪ ٯٶسد ٹاي ؿيٶٷ
 .٧شدد تٔذي٪ ٵ اكالح پيشاٯٶٳي ؿذٷ تحٰي٪ ٯحذٵديت ٹاي

ٳٜت كادسات تٶاٱ ٣اٹؾ تاتت اص اٟتلاد تٸ ؿذٷ تحٰي٪ ٯحذٵديت ٹاي ٯي دٹذ ٳـاٱ تشسػي ٹا 
 دػتخٶؽ سا اٟتلادي ٣الٱ حؼاب ٹاي تٰاٯي ٣ٸ اػت حذي دس اسصي رخايش اص اػتٜادٷ ٵ

 .اػت ٳٰٶدٷ دؿٶاس پيؾ اص تيؾ سا تاصاسٹا ثثات حَٜ ٵ ٣شدٷ تحٶالتي
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 اتکاء بٍ بخش وفت دس مذيشيت بخش اسمی اقتظاد کاَش

ٯذيشيت تش ٹٰٸ خاٳثٸ تحشيٮ ٹاي ٣ٸ دؿٶاسي ٹايي ٵ ايشاٱ ػياػي اٟتلاد خاف ٵهٔيت 

 ٵ ؿشايي تٶكيٚ تشاي ٯتٔاسٙ اٟتلادي اٳذيـٸ ٹاي ؿذٷ ػثة ٣شدٷ، تحٰي٪ ٣ـٶس اٟتلاد

 .ٳثاؿذ ٣اٛي آٱ ٯٴاػة ٹذايت ٵ ٣الٱ اٟتلاد ٯحيي ٣ٴتش٩ تشاي ٯٶثش ساٹ٤اسٹاي اسائٸ

 ٳتيدٸ دس – تٴ٨ٴاٹا تشخي تشٵص د٫ي٪ تٸ اٟتلاد ٬ٓٮ ؿذٷ ؿٴاختٸ آٯٶصٷ ٹاي تٺتش، ٓثاست تٸ 

   .ٳذاسٳذ سا الص٭ ٣ٜايت ٵ ٣اسآٯذي -اٟتلادي ٵ ٯا٫ي سٵص ٵ ٯتٔاسٙ اتضاسٹاي تٸ دػتشػي ٓذ٭

تٸ ًٶس ،«ٯ٠اٵٯتي اٟتلاد» ٓثاست تحت ٣ٴٶٳي ؿشايي ٳاٯيذٱ تا سٹثشي ٯِٔٮ ٯ٠ا٭ ٳتيدٸ،  دس 

   .ؿذٷ اٳذ يادآٵس سا ٣ـٶس ٣الٱ اٟتلاد ٹذايت اص خاكي ؿيٶٷ اتخار ٫ضٵ٭ ت٬ٶيحي

٣اٹؾ دس تايذ سا ٣ٴٶٳي ؿشايي دس ٯ٠اٵٯتي اٟتلاد ٬ٰٓياتي  چاسچٶب ٯي سػذ تٸ ٳِش 

   .خؼت ٣الٱ ٹاي حؼاب ٯذيشيت دس ٳٜت تخؾ اسصي دسآٯذٹاي ٳ٠ؾ آٛشيٴي



 

ٍ جاوبٍ بٍ سياست َاي تثبيت اقتظادي  سييکشد َم

 تٴ٨ٴاٹاي ٵ داخ٬ي ٯؼائ٪ ٳتيدٸ دس تٶس٭ ٧شٛتٲ ؿتاب ايشاٱ، اٟتلاد ٣ٴٶٳي چا٫ؾ ٯٺٮ تشيٲ 
 اٳتِاسات ٵ تٶس٭ تثثيت تش اتضاسٹا ٵ حٶصٷ ٹا ٬٣يٸ اػت الص٭ ؿشايي، ايٲ دس .اػت تيٲ ا٬٬ٰ٫ي

 :ٯي ؿٶد پيـٴٺاد تذيٲ ٯٴِٶس .ؿٶد ٯتٰش٣ض تٶسٯي

تشٳاٯٸ ٹاتي دس دس تايذ تٶس٭، ؿتاب ٣ٴذ٣شدٱ تا٭ اٵ٫ٶيت خلٶف دس اخٰاّ ٣ؼة 
 تش حٶصٷ ٹا ٵ دػت٨اٷ ٹا ٛٔا٫يت ٯحٶسيت خشٵج تش ٳاُش اٟذا٭ ايٲ اٹٰيت .٧يشد ٟشاس اٟتلادي

ْ تش چاسچٶب دس ٵُايٚ ٹٰاٱ تٸ ٳ٨شيؼتٲ ٵ خٶد تٔٺذات ايٜاي  تٶس٭ ٯٶثش ٣ٴتش٩ ٵػي
  .اػت اٟتلاد ٰٓٶٯي

ٯذيشيت خلٶف دس ٬٣ي سٵي٤شد اػت الص٭ ا٬٬ٰ٫ي، تيٲ تحشيٮ ٹاي ديشپائي تٸ تٶخٸ تا 
ْ ٳ٨ش اسصي دسآٯذٹاي  ٯٴاتْ ٯدٰٶّ تشاي ٯتٰش٣ضتش تشٳاٯٸ سيضي اختٴاب ٳاپزيشي ٵ ؿذٷ ٵاٟ

   .٧يشد ٟشاس پزيشؽ ٯٶسد ٯخت٬ٚ ريٴٜٔاٱ تٶػي ٣ـٶس اسصي

ٯشاح٪ ٳٺايي ػاصي ٵ ٰٓشاٳي پشٵطٷ ٹاي ٵ ػشٯايٸ اي ًشح ٹاي تٸ اٵ٫ٶيت ٯٴذ پشداخت 
 دسآٯذٹاي ات٤اي ٟات٪ اٛضايؾ تشاي تٺتشي اتضاسٹاي ٯا٫ياتي پايٸ ٧ؼتشؽ ًشح اخشايي
 .اػت اسصي دسآٯذٹاي ٣اٹؾ خثشاٱ ٵ دٵ٫ت سيا٫ي



 

 بخش ايه وسبی مضيت َاي اعادٌ ي تًليذ فضاي اطالح

 دس تٶ٫يذ ٣اٹؾ ٯ٬ٔٶ٩ ٣ٴٶٳي تٶس٭ اص تخـي ٣ٸ اػت آٱ ٯٶيذ ٣اسؿٴاػي تح٬ي٪ ٹاي 
 اص ٣اػتٲ ٯٴِٶس تٸ .اػت تٶ٫يذي ُشٛيت تٰا٭ ٛٔا٩ ػاصي ٓذ٭ ٳيض ٵ ٣االيي ٧شٵٷ ٹاي تشخي

 :ٯي ؿٶد پيـٴٺاد ٣اس تاصاس ا٫ضاٯات ساػتاي دس ٳيض ٵ تٶسٯي ٛـاسٹاي

دس تلٶية ٵ ٳٺايي تشسػي دػت دس ٹٮ ا٣ٴٶٱ ٣ٸ ٣اس ٵ ٣ؼة ٛواي اكالح ٟاٳٶٱ 
ْ تش ٹشچٸ اػت، اػالٯي ؿٶساي ٯد٬غ  ٧شدد؛ اتالٕ ٵ ؿذٷ ٳٺايي ػشي

تش ٳاُش سٵيٸ ٹاي ٵ ٯ٠شسات ٬٣يٸ اػت الص٭ ٣الٱ، اٟتلاد ٯحيي ت٘ييش تٸ تٶخٸ تا 
 تؼتشٹاي اكالح تا ٵ ٧شٛتٸ ٟشاس تاصتيٴي ٯٶسد تٶ٫يذي تخؾ ٹاي دس ػشٯايٸ تـ٤ي٪

 تيٲ ا٬٬ٰ٫ي ٯا٫ي ٯٴاتْ تٸ دػتشػي ٣اٹؾ تداست، ٵ تٶ٫يذ دس ح٠ي٠ي ػشٯايٸ ٧زاسي
 ؿٶد؛ خثشاٱ

اػت، خٶاٳاٱ ػٴي ٧شٵٷ دس تي٤اسي ٳشخ تاالتشيٲ ٵخٶد اص حا٣ي آٯاسٹا ايٴ٤ٸ تٸ ٳِش 
 ٯٶسد ٯ٤ٜي ٵ پايذاس ٯٶ٫ذ، ؿ٬٘ي ٛشكت ٹاي ايداد ساػتاي دس ٣اس ٟاٳٶٱ اػت الص٭

 .٧يشد ٟشاس تاصتيٴي
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 اتکاء بٍ بخش وفت دس مذيشيت بخش اسمی اقتظاد کاَش

ٙكادسات اص حاك٪ اسصي دسآٯذ حزٙ ،«ٳٜت تذٵٱ اٟتلاد» ساٹثشد اص تشداؿت ٹا تشخي تشخال 
 اٟتلاد ٗيشٳٜتي تخؾ چٸ ٳٰي ؿٶد؛  دٳثا٩ دٵ٫ت ٰٓٶٯي تٶدخٸ ٯا٫ي تاٯيٲ چشخٸ اص ٳٜت
 .٣شد خٶاٹذ حَٜ حتي ا٠ٰ٫ذٵس خاسج خٺاٱ تا سا خٶد استثاًات ايشاٱ

داخ٬ي تٶ٫يذ تذاٵ٭ ٯؼت٬ض٭ ٹيذسٵ٣شتٶسي ٯٶاد ٵ اٳشطي تٸ داخ٬ي ٳياصٹاي تاٯيٲ تشآٱ، ٓالٵٷ 
   .آٳٺاػت

ٵاسدات حتي) ٣ـٶس ٵاسداتي ٳياصٹاي تاٯيٲ چشخٸ اص ٧اص ٵ ٳٜت كادسات اص حاك٪ اسص چٴاٳچٸ 
 تأٯيٲ كشٙ تايذ (ٯش٣ضي تاٳ٢ اسصي رخايش ٯحتٰالً) ٯٴاتْ ػايش ٧شدد، حزٙ (هشٵسي اٟال٭

 .ٳيؼت ػاص٧اس اٟتلاد پايذاسي ا٫ضاٯات تا ٳيض حا٫ت ايٲ حتي .ؿٶد خاسي اسصي هشٵسي ٳياصٹاي

  دس ٯي ٣ٴذ ايداب اسصي، تاالي ٯلاسٙ تاٯيٲ ٵ دٵ٫ت ٯا٫ي تاٯيٲ دس ٳٜت تاالي ػٺٮ 

 ٬٣يذي اتضاس ٵ ٓاٯ٪ اص ٳٜت خشٵج صٯاٳي دٵسٷ ٵ تشٳاٯٸ اخشاي ؿية يا ؿذت ٯشاح٪،  خلٶف

 .ؿٶد تلٰيٮ ػاصي ٣اٯ٪ دٟت تا اسص، تاصاس ٵ اٟتلاد اداسٷ



 باصاسَا عملکشد بش وظاست ي مذيشيت بُبًد

 ٳٶػاٱ دػتخٶؽ آٱ، اص پغ تي ثثاتي ٹاي ٵ اٟتلادي تحشيٮ ٳتيدٸ دس اٟتلاد تاصاسٹاي ٗا٫ة 

 اص آٮ تاصاسٹا؛ تٸ ثثات تخـي تدشتي، ٯٌا٫ٔات ٳتايح ٵ ٳِشي سٵي٤شدٹاي اػاع تش .ؿذٷ اٳذ

 .اػت تٶس٭ ٣ٴتش٩ پيؾ ٳياصٹاي اص ي٤ي تادٵا٭،  ٵ ٯلشٛي خذٯات ٵ ٣االٹا ٵ داسايي تاصاسٹاي

 :ٯي ؿٶد پيـٴٺاد تٴاتشايٲ

اص ٣االٹا ٟيٰت ٣ٴتش٩ تشاي ؿذٷ تدشتٸ سٵؽ ٹاي ٵ ٯٶخٶد ػاصٵ٣اسٹاي پزيشٛت تايذ 

 ٵ ٯحذٵد اسصي ٯٴاتْ ٵ ٣شدٷ ساٳت ايداد صيادي تاحذ تشخيحي، اسص ٧ؼتشدٷ تخليق ًشيٞ

 ٯي ٣ٴذ؛ توييْ سا ٣ـٶس اسصؿٰٴذ

تٸ - ياساٳٸ ٯـٰٶ٩ اٟال٭ تاصاس تش ٳِاست ٵ ٣ٴتش٩ ٵ ٟيٰت ٧زاسي تٶدٱ دؿٶاس تٸ تٶخٸ تا 

 خاي٨ضيٲ پايـي ٟات٪ ٵ ٹذٰٛٴذ ٯ٤اٳيض٭ اػت الص٭ -تشخيحي اسص دسياٛت ٣ٴٴذ٧اٱ ٵيظٷ

 ؿٶد؛ ٣ٴٶٳي اتضاسٹاي

  



 

 باصاسَا عملکشد بش وظاست ي مذيشيت بُبًد

ٟذست ٣اٹؾ/ؿذٷ تٰا٭ ٟيٰت اٛضايؾ خثشاٱ يا ياساٳٸ ٯي ؿٶد پيـٴٺاد خاف ًٶس تٸ 
ٙ ٣ٴٴذٷ تٶ٫يذ٣ٴٴذٷ،) تشخٶسداس ًيٚ تٸ ٯـخق ٵ ٯؼت٠يٮ كٶست تٸ خشيذ،  يا ٵ ٯلش

 دس سا تٶس٭ تش آٱ تاثيش ٵ ٟيٰت ٧زاسي ٯ٤اٳيض٭ تتٶاٱ تا ؿٶد دادٷ تخليق (ٵاسد٣ٴٴذٷ
 ٣شد؛ دٳثا٩ دٟت تٸ (ٳٺايي ٣االي كادسات ٵ ٯلشٙ تا اٵ٫يٸ ٳٺادٷ تٶ٫يذ اص) ٣اال صٳديشٷ

آٱ اص ٹ٨ٰٴي ٣اٯالً  ٳٶّ ٣ٸ اػت ٣االٹايي ٳؼثي ٟيٰت تٴِيٮ دؿٶاسي، ٯٺٮ تشيٲ 
 تشاي .(٧ٴذ٭ ٯث٪) داسد ٯخت٬ٚ اٵ٫ٶيت دسخٸ تا ٯلاسٛي يا ٵ ؿٶد ٯي ٵاسد ٵ تٶ٫يذ ٹٰضٯاٱ
 چٴذ ايداد ٯتوٰٲ ٣ٸ سٵؽ ٹايي ت٤اس٧يشي اص تايذ ٣االٹا، ايٴ٨ٶٳٸ ٟيٰت ٳٶػاٱ تٴِيٮ

 .ٳٰٶد اختٴاب ا٣يذاً تاؿذ، ٳشخ

تٴاتشايٲ .ديشپاػت ٯؼائ٬ي تحشيٮ، اص ٳاؿي دؿٶاسي ٹاي ٣ٸ داؿت تٶخٸ تايذ ٳٺايت، دس 
 ٯخت٬ٚ تخؾ ٹاي ٹذايت ٟآذٷ ٓٴٶاٱ تٸ ٯتٰش٣ض تشٳاٯٸ سيضي ٳِا٭ اص ػٌحي اػت الص٭

 .ؿٶد تاصاس ٟٶآذ تش ٯثتٴي ٳ٨شؽ ٹاي خاي٨ضيٲ ٯٶاسدي دس ٵ ؿذٷ ٯؼت٠ش اٟتلاد

 



 ملی؛ تًليذات بشاي سقابتی مضيت َاي حفظ ي ايجاد

ٟات٪ ٯتاػٜاٳٸ اسص، ٳشخ اٛضايؾ ٳتيدٸ دس ٯ٬ي تٶ٫يذات سٟاتت پزيشي تٶاٱ دس حاك٬ٸ ٯٴٜٔت 
 ٵ داخ٬ي تٶس٭ اٳثاؿتٸ ؿ٤اٙ ٯٔاد٩ ت٠شيثاً ي٢ ػا٫ٸ اخيش دس سيا٩ اسصؽ تٴض٩ اٵالً ٳيؼت؛ ات٤اء

 خٶاٹذ كادسات ٣ٴٶٳي ػٶد حاؿيٸ ٯاٳذٱ پايذاس اص ٯاٳْ داخ٬ي ؿتاتاٱ تٶس٭ ثاٳياً ٵ تٶدٷ خاسخي
 حَٜ ٵ ٵأٟي اسص ٳشخ ٣اٹؾ اص ٯٰاٳٔت خٺت هذتٶسٯي ػياػتٺاي اتخار ٫ضٵ٭ اٯش ايٲ .ؿذ

 .ٯي ٳٰايذ تأ٣يذ پيؾ اص تيؾ سا سٟاتت پزيشي

ٯٶيذ ٳيض ٧ٰش٣ي ٗيشٳٜتي كادسات اص تٲ ٹش اسصؽ ٣اٹؾ ٵ كادساتي اٟال٭ تش٣ية ت٘ييش 
 .اػت ٳ٤تٸ ٹٰيٲ

ٵصاست خذي تشٳاٯٸ سيضي ٯؼت٬ض٭ اسص، ٳشخ اٛضايؾ اص اٟتلاد تٺشٷ ٯٴذي ٣شد تا٣يذ تايذ 
 .اػت ٣ؼة ٵ٣اس ٯٶاٳْ سْٛ ٵ داخ٬ي تٶ٫يذات اص حٰايت تشاي كٰت

ٵ داخ٬ي ٯٶاٳْ ٳٰٶدٱ تشًشٙ تشاي ٯٶثشي ٵ ٯثثت اٟذاٯات اػت الص٭ تشآٱ، ٓالٵٷ 
 .ؿٶد تؼتٸ ت٤اس داخ٬ي تٶ٫يذات سٟاتت پزيشي دسٵٱ تاصاسي /دسٵٱ كٴٔتي

 


