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 خالصه مدیریتی 
دارد. اگرچه مراجع  چشمگیریاهمیت و اثرگذاری های اقتصادی اریذگسیاستها و در تصمیماقتصاد کالن هنگام باطالعات و آمار وجود 

جدا از مشکالت کلی در  ،کنندهای ملی میهای مربوط به اقتصاد کالن مانند حسابکشور اقدام به انتشار رسمی داده رسمی آماری در
شوند. ماهه از انتهای دوره منتشر میخیر چندا ساالنه دارند و با تٔایتواتر فصلی  ها این است که عمدتاًضعف این داده ،بندیهقآوری و طبجمع

تواند اطالعات دقیقی از وضعیت کنونی اقتصاد در اختیار های گذشته است و نمیهای دورهواقعیت کنندٔهیینتبها داده ٔهاین انتشار با وقف
بینی نیز در انتشار آمار پیشطوالنی و غیرقابل  های زمانی مختلف وقفٔهبینی، در برههپیشانتشار قابل   بگذارد. البته در کشور ما عالوه بر وقفٔه

کردن د. برای برطرفکشیش از کشورهای دیگر به چالش میهای رسمی برای تبیین وضعیت کنونی اقتصاد را بافتد که اتکا به دادهمی اتفاق
 ینیبکنون یاصل ٔهیپا. شودگرفته میپیش ۱بینیوضعیت کنونی اقتصاد، در مطالعات مختلف رویکردهای کنون نبود اطالعات دربارٔه خالٔ
)بانبورا و  مهم است یرهایمتغ آوردن برآورد زودهنگام ازدستهب منظورانتشار کم به ریخعات در دسترس با تواتر باال و تٔااطال یریکارگهب

  کند. نییرا تب یفعل تیوضع تواندیم ،یرسم یهاانتشار داده از پیشاست که  نیا ینیب(. ارزش کنون۲۰۱۳، همکاران
و ثیر قرار داده است تٔاتحتشدت بهاقتصاد را عملکرد های مختلفی بوده که انهکتره در معرض های اخیر هموااقتصاد ایران در دوره

وضعیت کنونی اقتصاد  کنندٔهتبیینهای تقریبی ضرورت تولید شاخصهمین امر ها بوده است. مجبور به واکنش سریع به آن گذارسیاست
های در دسترس و با تواتر باال تالش شده است با استفاده از داده ،ر این گزارشکند. درا گوشزد میان گذارسیاستگیران و برای تصمیم

 شاخص های مربوط به چهار حوزٔهداده این گزارش ،لذامتغیرهای مهم اقتصاد کالن ساخته شود.  تبیین وضعیت برای بهنگام هایشاخص
و مورد ارزیابی  ،ر تجارت خارجی را بررسی، پردازشو آما ،گذاری، شاخص فعالیت بخش صنعت، شاخص سرمایهفعالیت بخش خدمات

توانند حاوی اطالعات ارزشمند ها میاین شاخصها معرفی شده است. یک از این حوزههای جایگزینی برای هرنهایت شاخصقرار داده و در 
 و مالی باشند. تولیدی  هایان اقتصادی و مدیران بنگاهگذارسیاستبرای 

برای  شبکٔه عصبیاز مدل  ،و عملیات آماری دیگر ،بندیهای مختلف، عالوه بر تجمیع، دستههای حوزهساخت شاخص فراینددر 
سه معیار تشخیص درست عالمت  ،با متغیر هدفها  آنشده و مقایسٔههای ساختهها استفاده شده است. در ارزیابی شاخصترکیب شاخص

( مورد استفاده قرار گرفته است. RMSEمجذور میانگین مربعات خطا ) و ،رشد متغیر هدف، تشخیص درست جهت تغییر متغیر هدف
  های چهارگانه اشاره شده است.آن در حوزه ساخت شاخص و نتیجٔه فرایند ،در زیر

در اختیار این بخش است، ساخت شاخص برای این  GDPدرصد از  ۵۰با توجه به اینکه بیش از  :خدماتشاخص فعالیت بخش 
دهد که دو های خود نشان میشباشد. بررسی همبستگی رشد خدمات با رشد زیربخ GDPبینی می در جهت کنونتواند گابخش می

لذا برای ساخت  رشد خدمات دارند؛بیشترین همبستگی را با ( …، وفروشیفروشی، عمدهنقل و بازرگانی داخلی )خردهوبخش حملزیر
نقطه  ۲۵۹۰های روزانه بیش از داده شامل اطالعاتی پایٔهاین قلیه استفاده شده است. داده تردد انواع وسایل نشاخص در این بخش از کالن

های . عالوه بر شاخصاست( هزار مشاهده ۱۴۱و  ونیلیم ۵)شامل  ۱۴۰۰شهریور  ۳۰تا  ۱۳۹۴فروردین  ۱های کشور در بازه زمانی از جاده
شاخص ترکیبی نیز برای این  شبکٔه عصبی، با استفاده از مدل است آمده دستبهکدام از تجمیع تردد نوعی از وسایل نقلیه گانه که هرهشت

ها با خطای ی سنگین و تریلرهارشد تردد ماشین ،هااساس نتایج ارزیابی شاخص. برسری زمانی بود ۷۷۵۰که ورودی آن  بخش ساخته شد
توانند می (فصل ۲۱از مجموع  خدمات افزودٔهارزشخطا در جهت رشد  فصل ۵عالمت رشد و نادرست تشخیص  فصل ۲قبولی )قابل  

ای مالحظهقابل  طوربهدر ساخت شاخص ترکیبی این خطا را  شبکٔه عصبیکارگیری به ،عالوهتقریبی از وضعیت بخش خدمات ارائه دهند. به
 افزودٔهارزشدمات، رشد بخش خ افزودٔهجای رشد ارزشکه بهزمانی،عالوه . به)یک فصل تشخیص نادرست عالمت رشد( کاهش داد

صورت ماهانه و یک ماه پس از اتمام دوره به اطالعاتی پایٔهاین شود. ها کمتر میبینیگیرد، خطای پیشمتغیر هدف قرار می ونقلحملبخش 
ی قابل هاشاخص شبکٔه عصبیهای سنگین و تریلرها و هم خروجی رشد تردد ماشین های سادٔههم شاخص ،در مجموع شود.منتشر می

 کنند. خطایی را از تغییرات بخش خدمات ارائه میاتکایی بودند که اطالعات مفید و کم
با استفاده  این بخششود. در از شاخص تولید صنعتی استفاده می ،برای بررسی فعالیت بخش صنعت: صنعتشاخص فعالیت بخش 

تواند تغییرات فعالیت بخش صنعت را منعکس ه شد که میشاخص تولید صنعتی ساخت ،های بورسیشرکت و فروش از اطالعات تولید

                                                                                                                                                                                                                
 بینی وضعیت کنونی و یا گذشتٔه نزدیک است.معنی پیش( بهNowcastingبینی )کنون ۱



 

 

فصل نیز جهت رشد  ۵بخش صنعت و در  افزودٔهارزشتنها در یک فصل عالمت رشد  ،بررسیفصل مورد ۲۵ها از اساس ارزیابیبرکند. 
در  (ی بیشتری شدههاتهای اخیر شاخص شامل شرکخطای شاخص )با توجه به اینکه در دوره ،نادرست تشخیص داده شده است. البته

اتکا یک شاخص قابل   عنوانبهتواند های بورسی میشاخص تولید صنعتی شرکت ،بنابراین های دورتر بوده است.های اخیر کمتر از سالدوره
 خطا در بررسی تغییرات بخش صنعت قلمداد شود.و کم

 که حاوی اطالعات دربارٔهترین متغیرهای کالن یکی از مهم نعنوابهگذاری برای بررسی تغییرات سرمایه :گذاریسرمایهشاخص سنجش 
گذاری شاخص سرمایهنخست،  شد:سه گروه شاخص ارائه و ارزیابی مدت است، ساختار تقاضای کل و پتانسیل رشد اقتصادی در کوتاه و میان

های مستخرج از مجوزهای شاخص ،دوم است؛ محاسبهفصلی قابل  صورتبهها و های مالی شرکتهای صورتهای بورسی که از دادهشرکت
ای که آمار واردات کاالهای سرمایه ،و سوم ؛شودماهانه منتشر می صورتبهبرداری واحدهای صنعتی( که بهره و پروانٔه تٔاسیسصنعتی )جواز 
ها طای کمتری نسبت به سایر شاخصای خها نشان داد که شاخص واردات کاالهای سرمایههای تفکیکی گمرک است. ارزیابیمستخرج از داده

ای گونهبه ؛بینی شده استها باعث کاهش خطای پیشدر ترکیب شاخص شبکٔه عصبیگیری از مدل بهره ،عالوهبهمعیارها داشت.  از نظر همٔه
تشخیص جهت  مورد خطا در ۶گذاری بدون خطا تشخیص داده شده و در فصل مورد بررسی عالمت رشد سرمایه ۲۴که شاخص خروجی از 

ای و هم شاخص واردات کاالهای سرمایه شبکٔه عصبیگذاری، هم شاخص خروجی منظور بررسی تغییرات سرمایهبنابراین به رشد داشته است.
 توجه قرار گیرند.مورد بهنگام شاخص عنوانبهتوانند می ،شودمی بهنگامماهانه  صورتبهکه 

گمرک  ات صادرات و واردات ماهانٔهاز اطالع ،های تولیدیبرای بخش خارجی نظر به اهمیت تغییرات تجارت :تجارت خارجی
های قیمت دالری صادرات و واردات در های مختلفی در این حوزه محاسبه شده است. شاخصو شاخص تفکیک کد تعرفه استفادهبه

چون اثر کند و ی و وارداتی را منعکس میتنها تغییرات قیمت دالری کاالهای صادراتست که هاهای مختلف یکی از این شاخصهگرو
امکان بررسی بازار  در موارد متعددی مانندها آن توان از محتوای اطالعاتیمی ،شودقیمت حذف میهای این شاخصتغییرات نرخ ارز از 

افزایش قیمت دالری کاالهای  ،نمونه عنوانبه ؛کردها را فراهم قیمتی تحریم زنی تجار ایرانی و هزینٔهصادراتی محصوالت ایرانی، قدرت چانه
تغییرات ارزش صادرات و واردات  ،عالوهبه ها باشد.تواند شاخصی از شدت اثرگذاری محدودیت تحریموارداتی )بیشتر از تورم جهانی( می

تواند اطالعات بخشی ای( میو سرمایه ،ایمصرفی، واسطه یهای کشاورزی، صنعتی و خدمات و نوع کاالهای مختلف )بخشبندیدر طبقه
ها را تواند تغییرات فعالیت آن بخشهای مختلف اقتصادی میتغییرات در میزان صادرات و واردات بخش بر داشته باشد.مفیدی را در
 نشان دهد. 
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 مقدمه ۱
کردن حداکثربیشینه یا خود در جهت  یهاو اقدام ماتیتصم کردننهیدنبال بهاست که به نیا یکارگزاران و فعاالن اقتصاد وجه اشتراک همٔه

 تواندیم تیوضع کنندٔهنییو اثرگذار و تب یطیها در خصوص عوامل محداشتن اطالعات و داده ،یطیشرا نیتابع هدف خود هستند. در چن
وجود اطالعات  رو،د. ازاین رصد کناقتصادی را بهتر ارزیابی و احیاناً هایتهدیدهای بالقوه و فرصت و تردقیقبهتر و را  هایریگمیتصم

 یفعاالن اقتصاد بیکه تقر شودیها باعث مکند و در مقابل نبود اطالعات و دادهمیکمک ف اهدابه را در رسیدن  یفعاالن اقتصاد ،هنگامب
 دور کند. نهیبه تیز وضعرا ا یفعاالن اقتصاد وداشته باشد  ییباال یخطا نٔهیبه میاز تصم
مستخرج از  یهادارد. داده یاژهیو تیاقتصاد کالن اهم یهاداده ،یاقتصاد یهایریگمیاثرگذار در تصم یهااطالعات و داده نیب در
 رشد ،یادکند. داشتن اطالعات در خصوص رشد اقتص نییاقتصاد را تب تیوضع تواندیاست که م یاقتصاد یهاداده نیترمهم یمل یهاحساب
 طیمتناسب با شرا میتصم ای استیتا س کندیمختلف کمک م یهاو فعاالن بخش انگذارسیاستبه و ساختار تقاضای کل مختلف  یهابخش
رای ب گذارسیاست ،شودیکه به اقتصاد وارد مکرونا  یریگهمه ایو  میتحر مانند یمختلف یهاهانکتاز  پس ،نمونه عنوانبه ؛را اتخاذ کنندکنونی 
گیری کرونا تا چند دوره اقتصاد هایی مانند تحریم و همهتکانه ،طور مثالبه ؛االت را داشته باشدپاسخ برخی سٔوالزم است  گیری صحیحتصمیم

های تحریک این رکود از کدام بخش است و آیا سیاست های مختلف چقدر خواهد بود؟ منشٔاکند؟ عمق این رکود در بخشرا وارد رکود می
هم  یبخش خصوص یکارگزاران اقتصاد یئل براامس نیهم ،البته تواند به بهبود شرایط کمک کند؟می (یو مال یپول استیس کیتحراضا )تق

مختلف اقتصاد  یهاکل اقتصاد و بخش تیوضعتا حد ممکن الزم است  حیصح یریگمیتصم یکارگزاران برا همٔهگفت  توانیمطرح است و م
 کالن مخصوصاً قتصادا یهاگفت انتشار داده توانیم ،قطع طوربهمتناسب با آن را اتخاذ کنند. لذا  یریگمیند تا تصمرا بدان یتجار کلیدر س

 است که اوالا  نیا یمل یهاحساب یرسم یهاداده یضعف اصل ،اما .باشداهمیت پر یفعاالن اقتصاد یبرا تواندیم یمل یهااطالعات حساب
 ،گریعبارت دوجود دارد. به ییهاداده نیچننیانتشار ا یبرا یطوالن انتشار نسبتاً وقفٔه اً یو ثان شودیو منتشر م هیه تهو ساالن یفصل یهادر تواتر

را منتشر  یقیحق یهابخش تیاطالعات مربوط به فعال ،حالت با سه تا چهار ماه وقفه نیدر بهتر یمل یهاحساب یرسم یهااتکا به داده
 یهابا داده توانیکم را نم اقتصاد با وقفٔه یفعل تیدانستن وضع ازین ،نی. بنابراکاهدمیها آن ارزشاز  ،که دارد یاه وقفهکه با توجه ب کنندیم

بینی وضعیت کنونی و یا پیش معنیبهبینی کنوناند. معرفی و گسترش داده شده ۱بینیرویکردهای کنون ،برای حل این مشکلاقناع کرد.  یرسم
آوردن برآورد زودهنگام دستبهمنظور خیر انتشار کم بهو تٔا با تواتر باالکارگیری اطالعات در دسترس هببینی کنوناصلی  پایٔه .یک استنزد گذشتٔه

تواند وضعیت فعلی را می ،های رسمیاز انتشار داده پیشبینی این است که (. ارزش کنون۲۰۱۳، ۲)بانبورا و همکاران متغیرهای مهم استاز 
 نیا ،البته .شودیاستفاده می نیبکنون یانتشار کم برا ماهانه و وقفٔه مثالً شتریبا تواتر ب یهااز شاخص ،از کشورها یاریدر بسیین کند. تب

اقتصاد  تیاز وضع یاطالعات ارزشمند ،کم انتشار بودن و وقفٔهبهنگاماز جهت  ،را ندارد یرسم یهااگرچه دقت داده نیگزیجا یهاشاخص
 حال انجام است.، مطالعات متعددی دردر این راستا .دهدیفعاالن قرار م اریختدر ا

فریقایی ااثر شیوع ویروس کرونا را برای چند کشور  ،المللی پول انجام دادندصندوق بین ( در پژوهشی که در۲۰۲۱) ۳بوئل و همکاران
های الگوریتمعاملی و های مدل ،کردند. در این پژوهشرسی بر ،های اقتصاد کالن وجود داشتدسترسی به داده که محدودیت و وقفٔه

فریقایی اورهای برخی کشدر  GDP بینیکنون های پرداخت موبایلی برایداده جو در گوگل ووهای جستدادهو همچنین  ی ماشینفراگیر
و نرخ ارز برای  ،های اوراق خزانهنرخ ، قیمت نفت خام،S&Pشاخص  از اطالعات روزانٔه( ۲۰۱۳بانبورا و همکاران ). شده استاستفاده 
کار هی بهادهد دادهنشان میاستفاده کرده،  از مدل عامل پویای روزانهاین پژوهش که  نتایج .اندهمریکا استفاده کردا GDPبینی کنون
توان می ،ای تبیین وضعیت موجودبینی برهای کنوندهد. از دیگر کاربردهای روشرا نشان می GDPهای ای از پویاییبخش عمده شدهگرفته

مورگادو و اروپا،  ( برای شاخص فعالیت اتحادیٔه۲۰۰۹) 5جیانونی و همکاران کشور، ۳۲برای رشد  (۲۰۱۱) 4متسون اتبه مطالع

                                                                                                                                                                                                                
1 Nowcasting 
2 Bańbura et al. 
3 Buell et al. 
4 Matheson  
5 Giannone et al. 
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 اشاره کرد. آلمان  GDPبرای ( ۲۰۱۰) ۲مارسلینو و شوماخر ،پرتغال GDP( برای ۲۰۰۷)۱همکاران
برای برآورد وضعیت موجود  بینیالمللی نیز از کنونهای بینو سازمانی مرکزی و تجاری هاز بانکدر بسیاری اعالوه بر مطالعات، 

بینی خود را از رشد اقتصادی نکنو ،بار تا یک ماه پس از پایان فصلهر دو هفته یکفدرال رزرو نیویورک  ،نمونهعنوان به ؛شوداستفاده می
بینی رشد اقتصادی کنون اقدام به GDPانتشار رسمی آمار رشد  کردن وقفٔهمرکزی انگلیس نیز برای پر بانک ۳.کندمریکا در آن فصل ارائه میا

مورداستفاده مربوط به آن بخش  بهنگامهای دادهو  صورت گرفتهسازی مجزا مدل صورتبهبرای هر بخش اقتصادی  ،کند. برای این منظورمی
کارگیری هو ب -با تواتر باال دارند  شدن رابهنگامکه قابلیت  - متغیر ۵۰ستفاده از اطالعات بیش از بانک مرکزی فنالند نیز با ا 4.گیردقرار می

 6.ندکمی GDPبینی اقدام به کنون ،5مدل خودرگرسیون برداری بیزین بزرگ
 در همٔهانتشار منظمی که  ر وقفٔهعالوه ب ،کند. در ایرانبینی را بیشتر میکنونانتشار آمار رسمی در ایران ضرورت پرداختن به  نحؤه

ها از چندین فصل فراتر آید که در برخی دورهوجود میبینی نیز در انتشار آمار رسمی بهپیشنامنظم و غیرقابل  وقفٔه ،کشورها وجود دارد
تواند اطالعات می ،شوندمی امبهنگهای در دسترس که با تواتر باال های مختلف اقتصادی با دادهبینی فعالیت بخشکنون ،رفته است. لذا

ها و تالش شده است تمام شاخص ،ازین نیپژوهش با توجه به ا نیا درهای مختلف اقتصادی ارائه دهد. مفیدی از وضعیت فعلی بخش
 یهابخش تیفعال یفعل تیوضع تواندیکه م ییاتکاقابل  یهاو شاخص یردقرار گ یهنگام در کشور موردبررسب یاقتصاد یآمارها

آوری شده است. علت انتخاب جمعها آن مربوط به ییهاشاخصچهار بخش تمرکز و بر  ،راستا نی. در اارائه شود ،مختلف را نشان دهد
بوده است. اولین بخشی که بر ها آن بودن شاخص جایگزین مناسب برایو هم در دسترسها آن دلیل اهمیت باالیار بخش هم بهاین چه

بینی وضعیت بینی و کنونشود و پیشکشور را شامل می GDPش خدمات است. بخش خدمات بیش از نیمی از آن تمرکز شده است بخ
این بخش با توجه به ارتباطات  کند. بخش دوم بخش صنعت است. معموالارا مشخص می GDPاین بخش تا حدود زیادی وضعیت کل 

آید. متغیر دیگری که در این پژوهش تالش شد حساب میبهپیشرو ر های دیگبرای بخشهای مختلف دارد، پیشین و پسینی که با بخش
گذاری میل و توان به سرمایهنوعی گذاری در کشور بهتغییرات سرمایهگذاری است. آن معرفی شود، سرمایه ی برایبهنگام شاخص جایگزین

و اتخاذ شدن وضعیت اقتصاد واند در روشنتانستن وضعیت آن میکند و داقتصادی کشور را تعیین می رشد و توسعٔهو پتانسیل 
در بسیار مفید باشد. بخش تجارت خارجی نیز بخش دیگری است که در این پژوهش پرداخته شده است. ولی و مالی پ هایسیاست

های بخش ،جهانی است که منحصر به یک جغرافیای خاص نیست. لذا یک پدیدٔه)عرضه( ایجاد ارزش  امروز زنجیرٔه ،اقتصاد جهانی
 ،نبض چونتواند همتجارت خارجی می ،دارند. لذانیاز فعالیت اقتصادی خود به صادرات و واردات  مختلف اقتصادی برای ادامٔه

با توجه به نوسانات و های مختلف را منعکس کند. اهمیت بررسی تغییرات تجارت خارجی در ایران تغییرات در میزان فعالیت بخش
حجم صادرات و ست. بیش از سایر کشورها ،هاهای ناشی از تحریمو محدودیت ردرت خارجی وجود داتجا هایی که در حوزٔهچالش

 استفاده است.ن بخش خصوصی موردان و فعاالگذارسیاستواردات اشاراتی بر عرضه و تقاضای ارز در بخش تجاری دارد و برای 
 یگذارهیسرما یبررس یبرا ییهاشاخص ،۳. در بخش شودیم یمعرفو صنعت دو بخش خدمات فعالیت  یهاابتدا شاخص ،در ادامه

 . شودیم یمعرف یمربوط به تجارت خارج یهاشاخص زین ۴ بخشو در 
 

  

                                                                                                                                                                                                                
1 Morgado et al. 
2 Marcellino & Schumacher  
3 https://www.newyorkfed.org/research/policy/nowcast.html 
4 https://www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/2014/q1/nowcasting-uk-gdp-growth 
5 Bayesian Large VAR 
6 https://www.suomenpankki.fi/en/research/forecasting-models/ 
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 مختلف اقتصادی هایسنجش فعالیت بخش بهنگامهای شاخص ۲
 تواند مستقیماًر دارند، میهای مختلف در رکود یا رونق قراهای مختلف اقتصادی و تعیین اینکه بخششناسایی وضعیت فعالیت بخش

تواند وضعیت های ملی تا حدود زیادی میقرار دهد. آمار منتشره در حساب تٔاثیررا تحتان گذارسیاسترفتار و سیاست فعاالن اقتصادی و 
بینی و پیشقابل  ٔههای ملی و همچنین وقفهای حسابدادهتواتر پایین انتشار  ،های مختلف اقتصاد و کل اقتصاد را مشخص کند. لذابخش

های اقتصادی را گیریه تصمیمر اطالعات اثرگذار تلقی شود کمحدودیت د عنوانبهتواند میهای آن بینی در انتشار دادهپیشغیرقابل  
ی استفاده های ملرسمی حساب نبودن آمارهایبهنگام کردن خالٔهای جایگزین برای پراز شاخصمختلف  دهد. کشورهایقرار می تٔاثیرتحت
تواند تا حدود زیادی مسیر تغییرات در کنند که میرا معرفی می های مختلففعالیت بخشسنجش های شاخص راستا در این کنند ومی

دهد. سال گذشته نشان می ۱۰در بدون نفت  GDPهای اصلی اقتصاد را از سهم بخش ۱-۲های مختلف را نشان دهد. جدول بخش
ترین بخش درصد بزرگ ۲۰٫8را دارد و بعد از آن بخش صنعت با  GDPدرصد، بیشترین سهم از  ۵۷با بیش از  اساس بخش خدماتبراین

ت جهت و عالم است نیز سهم بخش کشاورزی است. سهم بسیار باالی بخش خدمات باعث شده GDPدرصد از  8٫۲ آید.حساب میبه
دنبال یافتن شاخصی برای سنجش فعالیت بخش خدمات به ،د. لذا در این بخشاین بخش قرار گیر تٔاثیررشد اقتصادی تا حدود زیادی تحت

های های پسین و پیشینی که با بخشپیوند واسطٔه، بهرا در اختیار دارد GDPپنجم کل وجوداینکه حدود یک، بخش صنعت باعالوههستیم. به
بخش شود بخش دیگری که شاخص جایگزین برای آن انتخاب می ،رواینمحرک رشد اقتصادی قلمداد شود. ازتواند موتور می ،دیگر دارد

نشان داده شده است.  ،ستهای نوسانات بخشکه معیاری برا ،هابخش انحراف معیار رشد ساالنٔه ،۱-۲عالوه در جدول بهصنعت است. 
بخش خدمات نیز اگر بخش  های بخش صنعت و معدن، بخش صنعت بیشترین انحراف معیار و نوسانات را دارد. دردر بین زیربخش

ه کبدیهی است  ،با توجه به اینکه این بخش شامل سایر خدمات استکنیم ) او سایر خدمات را مستثن ،حهای هنر سرگرمی، تفریفعالیت
بینی شبدیهی است که پیاند. و غیره بیشترین نوسان را داشته ونقلحملفروشی و غیره و بخش بخش عمده ،نوسانات بیشتری داشته باشد(

  داشت. خواهد GDPبینی های با نوسانات بیشتر اهمیت بیشتری در پیشبخش

 در ده سال اخیر GDPاز  و خدمات ،زیرکشاوصنعت، هایبخشزیرسهم  .۱-۲جدول 

 هاشرح فعالیت 
 GDPها از متوسط سهم بخش
 بدون نفت

معیار رشد انحراف
 هابخش

 ۱۱٫۴ 8٫۲۴ گیریو ماهی ،کشاورزی، شکار، جنگلداری کشاورزی

صنعت و 
 معدن

 ۲۳٫۹ ۱٫۰۳ نفت و گاز جزاستخراج معادن به
 ۲۵٫۰ ۲۰٫۷8 صنعت
 ۱۳٫۲ ۶٫۷۱ هوا و تهویٔه ،برق، گاز، بخار تٔامین
 ۱۱٫۵ ۰٫۳۲ های تصفیهو فعالیت ،رسانی، مدیریت پسماند، فاضالبآب

 ۱۷٫۴ ۵٫8۶ ساختمان

 خدمات

جا  تٔامینفعالیت خدماتی مربوط به فروشی، فروشی و خردهعمده
 و غذا

۱۴٫8۲ ۲۰٫۹ 

 ۲۴٫8 8٫۷۹ اطالعات و ارتباطات، و انبارداری و پست ونقلحمل
 ۱۶٫۶ ۳٫۴۴ های مالی و بیمهفعالیت

 ۱۱٫۲ ۱۳٫۳۴ امالک و مستغالت
 ۱۲٫8 ۰٫۹۵ و فنی ،ای، علمیهای حرفهفعالیت
 ۱۲٫۵ ۰٫۳۷ یهای اداری و خدمات پشتیبانفعالیت
 ۱۲٫۰ ۵٫۲۵ اجتماعی تٔامینو ، امور عمومی، خدمات شهری ادارٔه

 8٫۳ ۴٫۵۲ آموزش
 ۱۰٫۲ ۴٫۵۵ های مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعیفعالیت
 ۲۲۲ ۱٫۰۲ و سایر خدمات ،های هنر، سرگرمی، تفریحفعالیت
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 ماتبخش خدعالیت اقتصادی در فبهنگام های شاخص ۱-۲
کردن شاخص فعالیت برای ، برای پیدابنابراینست. هاوند بسیار بیشتر از سایر بخششبندی میطبقههایی که در بخش خدمات تنوع فعالیت

ترتیب است، بیشترین سهم در خدمات را بهمشخص  ۱-۲طور که در جدول همانها اهمیت دارد. زیربخشتوجه به این  ،بخش خدمات
و بخش  امالک و مستغالتبخش ، شود(ش بازرگانی داخلی نامیده می)از این به بعد در این گزار …فروشی وردهفروشی و خعمدهبخش 
دارند که در مجموع حدود  شود(نامیده می ونقلحمل)از این به بعد در این گزارش  اطالعات و ارتباطات، و پست یو انباردار ونقلحمل
 تواند در انتخاب شاخص فعالیت برای بخش خدمات کمک کند، درجٔهای که میدهند. نکتهبدون نفت را تشکیل می GDPدرصد از  ۳۷

همبستگی  شود درجٔهها باعث میبخشاست. بدیهی است که سهم باالی زیرهای بخش خدمات همبستگی رشد بخش خدمات با زیربخش
رشد بخش خدمات با  یگضریب همبست ۲-۲ار باشد. جدول رگذهمبستگی اث ر این درجٔهتواند دل دیگری نیز میاما عوام ؛یابدافزایش 

ونقل حملاست. بخش  ونقلحملهمبستگی مربوط به بخش بازرگانی داخلی و  دهد. بیشترین درجٔههای خدمات را نشان میرشد زیربخش
دمات دارد. این نکته نشان داری همبستگی بیشتری با رشد بخش خمعنی طوربه، بخش مستغالت داردنسبت به وجوداینکه سهم کمتری با
 آینٔهتواند های اقتصاد میزیربخش بودن نقش آن در کلیٔهمحوری واسطٔهبه ،دارد GDPفارغ از سهمی که در  ،ونقلحملدهد که بخش می

 ۳۵در بین  قلونحملایران به این نتیجه رسید که بخش  ستاندٔه-بررسی آمار جدول داده ( با۱۳۹۱ها باشد. یوسفی )تغییرات سایر بخش
و  ونقلحملبا توجه به نقش محوری بخش  هفتمین بخش با بیشترین پیوند پسین و سومین بخش با بیشترین پیوند پیشین است. ،بخش

برای ساختن شاخص فعالیت برای بخش خدمات  ونقلحملهای مربوط به بخش بررسی عملکرد شاخص ،های با تواتر باالبررسی داده
 ست.بخش با تولید ناخالص داخلی باالدهد همبستگی آماری این مطالعات دیگر کشورها نیز نشان می بهترین گزینه است.

 های خدمات با رشد بخش خدماتضریب همبستگی رشد زیربخش .۲-۲جدول 

بازرگانی  
 ۱داخلی

 ۲ونقلحمل
های مالی فعالیت

 و بیمه

 ،رایهکمستغالت، 
و خدمات 

ار و کوسبک
 دامپزشکی

، …عمومیامور  ادارٔه
 یهاآموزش، فعالیت

مربوط به سالمت 
 …انسان و

سایر خدمات عمومی، 
و  ،اجتماعی، شخصی

 خانگی

ضریب 
 همبستگی

۰٫8۹ ۰٫۷۳ ۰٫۳8 ۰٫۵۵ ۰٫۵۰ ۰٫۳۷ 

 
ز آوری و اای جمعجاده ونقلحملکه سازمان راهداری و های کشور شماری وسایل نقلیه در جادههای ترددداده مجموعٔه ،در این راستا

ساعتی  صورتبه ای کشوربرای تمام محورهای تردد جاده تقریباً هابررسی باشد. این دادهتواند قابل  می ،دکنارائه می ۳روی سایت ۱۳8۹سال 
 ی روزانٔههااز داده ،آید. در این گزارشبه حساب می 4دادهکالندهد و از این لحاظ را ارائه می هم روزانه اطالعات تردد انواع وسایل نقلیهو 

 یها، دادهاستفاده شده است. در مجموع ۱۴۰۰مهر  ۳۰تا  ۱۳۹۴فروردین  ۱ور در بازه زمانی های کشنقطه از جاده ۲۵۹۰بیش از 
 بوده است که مورد پردازش قرار گرفته است.  هزار مشاهده ۱۴۱و  ونیلیم ۵شده شامل استفاده

ونت یامک ۲الس کو وانت،  یسوار ۱کالس  کهس از وسایل نقلیه شمارش شده است تعداد تردد پنج نوع یا کال ،اطالعاتی پایٔهدر این 
لرها و یتر ۵الس کاتوبوس،  ۴الس کها، محورهمتر و سه ۱۰متر از ک یمعمول یهاونیامک ۳الس کبوس، ینیو م کوچک یهاونیامکو 

های تغییر در تردد ماشین ،نمونه عنوانبه عاتی متفاوتی دارد؛ها محتوای اطالتردد انواع مختلف ماشین .استباالتر از سه محور  یباربرها
یک از انواع وسایل نقلیه از تردد را در بازه سهم هر ۱-۲ها باشد. شکل شتواند نشان از تغییر وضعیت فعالیت سایر بخسنگین و باری می

ها و صد متعلق به سواریدر 8۵ها یعنی بیش از توجهی از ترددسهم قابل  ،طور که مشخص استدهد. هماننشان می ۱۴۰۰تا  ۱۳۹۴
دهد که های ماهانه را نشان میروند کل تردد ۳-۲شکل  گیرند.بر میدردرصد تردد را  ۱۵کمتر از انواع وسایل نقلیه  ست و بقیٔههاوانت

                                                                                                                                                                                                                
 شود.اختصار بازرگانی داخلی نامیده میبهغذا مین جا و فروشی فعالیت خدماتی مربوط به تٔافروشی و خردهعمدهبخش  ،در این گزارش ۱
 شود.می ونقل نامیدهاختصار حملو ارتباطات به ،و پست، اطالعات یونقل و انباردارحملبخش  ،در این گزارش ۲
 //:ir/trafficcounterfiles141https. :سایتوبآدرس  ۳

4 Big Data 
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رشد  ۲-۲شکل  ،ده است. همچنینمیلیون تردد بو ۶۰۰با حدود  ۱۳۹8های موردبررسی شهریور بیشترین تردد در بین ماه ،اساسبراین
کردن ناشی از شیوع جه به مسائل مربوط به قرنطینهبا تو ۱۳۹۹دین رودر فر اساسدهد. براینت به سال قبل را نشان میتردد ماهانه نسب

ها رشد تردداست ه توجه باعث شداشته است که البته این کاهش قابل  درصد کاهش د ۵۰ها نسبت به مدت مشابه بیش از میزان تردد ،کرونا
 درصد برسد. ۷۰ نسبت به سال قبل به بیش از ۱۴۰۰در فروردین 

  

 
 های کشور )درصد( در پنج سال اخیرها در راهسهم تردد انواع وسایل نقلیه از کل تردد .۱-۲شکل 

 

 

  
 نقلیه در کل کشور انواع وسیلٔه ماهانٔه هایعداد ترددروند ت .۳-۲شکل  انواع وسایل نقلیه در کل کشور ماهانٔه هایرشد تعداد تردد .۲-۲شکل 
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پرت آن حذف های و داده ها تجمیعدر اولین گام داده ،ساختن شاخص فعالیت برای بخش خدماتجهت ها استفاده از این داده منظورهب
های کالن را بدیل شد تا قابلیت مقایسه با دادههای ماهانه و فصلی تهای روزانه به تواتراز پردازش اولیه، داده شده است. در گام دوم پس

تردد  ،طور که اشاره شدنوع وسایل نقلیه استفاده شده است. همان براساسسازی از جمع ساده برای شاخص ،در گام بعدیداشته باشد. 
 ،عاتی متفاوتی داشته باشند. بنابراینتوانند محتوای اطالمی ،هاآن شود که با توجه به کارکرد متفاوتخودروها به تفکیک پنج نوع ثبت می

پنج سری زمانی از سال  ،ها در انواع مختلف وسایل نقلیه است. بنابراینگیرند، جمع تمام ترددارزیابی قرار میهایی که مورداولین شاخص
 -۴ ،های معمولیکامیون -۳ ،بوسکامیونت و مینی -۲ ،های سواری و وانتتردد ماشین -۱ترتیب شود که بهایجاد می ۱۴۰۰تا  ۱۳۹۴
های زمانی تردد کل وسایل نقلیه )جمع نوع وسایل نقلیه ساخته شد، سری براساستریلرها هستند. عالوه بر پنج سری که  -۵و  ،اتوبوس

 شده است.  ساخته ( نیز۵و  ،۳، ۲های سنگین )جمع موارد ( و ماشین۵و  ۳رد اها و تریلرها ) از جمع موپنج مورد(، تردد کامیون همٔه
ها های فصلی این سریتوانند تغییرات بخش خدمات را بهتر نشان دهند، از دادهیک میسری زمانی و اینکه کدام هشتبرای ارزیابی این 

بخش  افزودٔهارزشرشد  -۲ ،بخش خدمات افزودٔهارزشرشد  -۱ها با رشد گرفته شد و این رشدنسبت به فصل مشابه سال گذشته 
شده با رشد های ساختهمقایسه شده است. این مقایسه و ارزیابی شاخص ونقلحملبخش  افزودٔهارزشرشد  -۳و  ،خلیبازرگانی دا

 با سه معیار زیر صورت گرفته است:سه بخش  افزودٔهارزش
 بخش افزودٔهارزشعالمت با رشییید ارزیابی همکه در هر فصیییل اگر رشییید شیییاخص مورد : به این معنیتشییییخص عالمت رشییید -

  نظر باشد.وردم
شخ  - شدیت سبت بهص جهت ر شد ن صل ر شاخص مورد : به این معنی که در هر ف شته  شابه روند ارزیابی روندسال گذ شد ی م ر

بخش خدمات در فصییل بهار از رشیید فصییل زمسییتان  افزودٔهارزشاگر رشیید  ،عبارت دیگربه نظر باشیید.بخش مورد افزودٔهارزش
ارزیابی نیز همین جهت را های موردباشد، اگر شاخص ت در بهار روند صعودی داشتهیعنی رشد خدماباشد گذشته بیشتر شده 

 شود.ک موفقیت برای شاخص لحاظ میی عنوانبه ،نشان دهد
 (RMSE) خطاشاخص مجذور میانگین مربعات  -

 افزودٔهارزشاخص معیار )رشد شده با سه شیه را با سه ابزار ارزیابی اشارهشده از تردد وسایل نقلشاخص ساخته 8عملکرد  ۳-۲جدول 
های ( تعداد خطاهای شاخص۱۴۰۰تا فصل اول  ۱۳۹۵فصل اول فصلی ) مشاهدٔه ۲۱از  ،اساساینسه بخش( مقایسه کرده است. بر

های سنگین و همچنین شاخص تردد تریلرها بهترین مربوط به ماشین شاخص ،همچنینمعیارها مشخص شده است.  براساسمختلف 
فصل عالمت رشد بخش خدمات را  ۲۱که این دو شاخص تنها در دو فصل از یصورتبه اند؛سه معیار ارزیابی داشته اساسبرعملکرد را 

در این معیار را کمترین خطا  ،خطا در تشخیص جهت رشد بخش خدمات پنجشاخص تردد تریلرها با  ،عالوهنادرست تشخیص دادند. به
دو شاخص تردد تریلرها و  ،بینی را داشته است. بنابراینکمترین خطای پیش RMSE ۲٫۶های سنگین با داشته و شاخص تردد ماشین

رشد  ۴-۲در شکل  اند.کردن تغییرات فعالیت بخش خدمات بهترین عملکرد را داشتههای سنگین برای رصدص تردد ماشینشاخ
 بخش خدمات با دو شاخص منتخب ترسیم شده است.  افزودٔهارزش

ای گونهبه ،بینی را داشتهبخش بازرگانی داخلی بهترین عملکرد و پیشها برای زیربی، شاخص تردد کامیونار ارزیاهر سه معی براساس
بخش بازرگانی  افزودٔهارزشرشد  ۵-۲در جهت رشد داشته است. در شکل  فصل خطا ۳ل خطای عالمت رشد و در فص ۲که تنها در 
شاخص تردد تریلرها  ،نقلوبرای بخش حملبا یکدیگر مقایسه شده است.  ها(د کامیونشاخص منتخب برای این بخش یعنی )تردداخلی و 
 براساسمعیار جهت رشد شاخص تردد تریلرها و  براساساما  بینی کرده است؛رشد را نادرست پیشها تنها در یک فصل عالمت و کامیون
رشد  ۶-۲در شکل اند. داشته ونقلحملینی رشد بخش بهای سنگین بهترین عملکرد را در پیششاخص تردد ماشین RMSEشاخص 
 با یکدیگر مقایسه شده است. و شاخص منتخب برای این بخش ونقلحملبخش  افزودٔهارزش

های های باری سنگین در آن لحاظ شده و ماشینهایی که تردد ماشینتوان گفت شاخصمی ،گذشته هایروند براساسو در مجموع 
و  ،بخش خدمات، بخش بازرگانی داخلی افزودٔهارزشتواند تغییرات خوبی میبه است، و اتوبوس لحاظ نشده مسافربر مانند سواری

 ونقلحملو برای بخش درصد ) ۱۰ها با خطای زیر ین بخشعالمت رشد ا ،هاکه با کمک این شاخصیطوربه ؛را نشان دهد ونقلحمل
کاال ضرایب  ونقلحملممکن است با جایگزینی بخش ریلی در  ،مدتان و در بلندته در طول زمبال .شده استبینی درصد( پیش ۵زیر 
 ولی قابلیت پایش و تعدیل را خواهند داشت. ،قرار گیرند تٔاثیرتحت
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 های بخش خدماتبینی درست شاخصهای تردد وسایل نقلیه در پیشعملکرد شاخص .۳-۲جدول 

 
های معیار شاخص
 (افزودهارزش)رشد 

 مختلف سایل نقلیٔهرشد تردد و
سواری 
 و وانت

کامیونت و 
 بوسمینی

 کل هاتریلر اتوبوس کامیون
تریلرها و 
 هاکامیون

های ماشین
 سنگین

تشخیص 
 نادرست

 عالمت رشد

 ۲ ۲ ۳ ۲ ۶ ۴ ۹ ۴ خدمات
 ۳ ۴ ۷ ۶ ۴ ۲ ۷ ۷ بازرگانی داخلی

 ۳ ۱ ۴ ۳ ۷ ۳ ۱۰ ۵ ونقلحمل
تشخیص 

نادرست جهت 
 رشد

 ۶ ۷ 8 ۵ ۶ ۶ ۷ 8 خدمات
 ۵ ۶ ۹ ۶ ۵ ۳ 8 ۷ …بازرگانی داخلی و

 ۵ ۶ ۵ ۴ ۵ ۷ 8 ۵ ونقلحمل
مجذور میانگین 
 مربعات خطا

(RMSE) 

 ۲٫۶ ۴٫۷ 8٫۲ ۵٫۹ ۱۱٫۶ ۶٫۹ ۶٫۰ ۹٫۲ خدمات
 ۴٫۹ ۴٫۷ 8٫۲ ۷٫۷ ۱۰٫۴ ۳٫8 8٫8 ۹٫۱ بازرگانی داخلی

 ۳٫۳ ۴٫۳ 8٫۰ ۴٫8 ۱۲٫۴ ۷٫۲ ۷٫۱ ۹٫۰ ونقلحمل
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 )درصد( …فروشی وبخش عمده زیرافزودٔهارزشها با رشد رشد تردد کامیون مقایسٔه .۵-۲شکل 

 

 
 )درصد( …و ونقلحملبخش  زیرافزودٔهارزشها با رشد رشد تردد کامیون مقایسٔه .۶-۲شکل 

 اقتصادی هایفعالیتنگام هبدر ساختن شاخص  شبکٔه عصبیاستفاده از  ۲-۱-۱
در مواردی که  مخصوصاً است؛ ۱های یادگیری ماشیناستفاده از الگوریتمهای اقتصادی بینی شاخصها در کنونترین روشیکی از متداول

توانند محتوای اطالعاتی بیشتری را استخراج د و مینکنای ساده عمل میها بسیار بهتر از رویکردهشود، این الگوریتمداده استفاده میاز کالن
بینی متغیرهای بینی و پیشکه کاربرد زیادی در کنوناست. این رویکرد  ۲شبکٔه عصبیهای مدل های یادگیریکنند. یکی از پرکاربردترین روش

ها که بیشترین تطابق را با متغیر هدف از ورودیرا بهترین ترکیب  ،ودیهای ورتواند با استفاده از پردازش دادهمالی و اقتصادی دارد، می
 ارائه دهد. ،دارد

                                                                                                                                                                                                                
1 Machine Learning Algorithms 
2 Neural Network  
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جداگانه انجام گرفته  صورتبه شبکٔه عصبیسازی مدل ونقلحملو  ،های خدمات، بازرگانی داخلییک از بخشای هربر ،در اینجا
 ۲۵۹۰شدند و از  حذف رفته داشتند،، تمام نقاطی که مقادیر ازدسته باشدرفته نداشتدستمقادیر از های ورودیبرای اینکه دادهاست. 
 ،کندنقطه ایجاد شد. با توجه به اینکه هر نقطه پنج نوع تردد را ثبت می ۱۵۵۰های داده پانل متوازنی با ،آن در دسترس بود ای که دادٔهنقطه
 ( ساخته شده است. فصل است ۲۶مربوط به  ۲۶عدد ) ۲۶در  ۷۷۵۰موع پانلی با ابعاد در مج
ای کنار نمونهانتهایی نیز برای ارزیابی برون شده و پنج مشاهدٔه شبکٔه عصبیورودی وارد مدل  عنوانبهمشاهده  ۲۱ ،مشاهده ۲۶از 

 ۳درصد یعنی  ۱۵نیز  شود ومشاهده برای یادگیری استفاده می ۱۵استفاده در مدل یعنی درصد از مشاهدات مورد ۷۰ه است. گذاشته شد
کردن شود و برای آزمونیادگیری وارد نمی فراینددیگر در  درصد باقیمانده یعنی سه مشاهدٔه ۱۵استفاده شده و  ۱اعتبارسنجیمشاهده برای 

 شود.خروجی مدل در نظر گرفته می
برای  شبکٔه عصبیز ( استفاده شده است. این نوع اRNN) ۲بازگشتی شبکٔه عصبیها که سری زمانی است، از با توجه به ماهیت داده
با توجه  شبکٔه عصبیهای سری زمانی است. خروجی مدل وار طراحی شده است و از این نظر مناسب برای دادهمشاهدات با وابستگی سری

 تواند تغییر کند: به چهار مورد می
 ؛های پنهانها یا نرونتعداد الیه  
 ؛لحاظ شود شبکٔه عصبیها که باید در مدل های ورودیتعداد وقفه 
 ؛(5گرادیان مزدوجو  4سازی بیزی، منظم۳مارکوارت -)لونبرگ نوع الگوریتم یادگیری 
 شرایط اولیه و نمونه)با توجه به اینکه عملکرد الگوریتم گیریشرایط اولیه و نمونه ستگی دارند، اجرای هر های یادگیری به  گیری ب

 .دهد(خروجی متفاوتی ارائه می ،گیری متفاوتبا توجه به نمونه شبکٔه عصبیبار مدل 
ها برای تعیین تعداد وقفه ،ها از الگوریتم یادگیری گرادیان مزدوج استفاده شده است. اماتوجه ورودیدر این بخش با توجه به تعداد قابل 

الیه  ۲۰، و ۱۰، ۱۵، ۵ های پنهانهای مختلف تعداد یک تا چهار وقفه و الیهبرای حالت شبکٔه عصبیهای پنهان خروجی و تعداد الیه
های مختلف محاسبه شد. ( برای حالتMSEمیانگین مربعات خطا ) ،)رشد بخش خدمات( گرفته شد و با توجه به مقادیر متغیر هدف

بار خروجی گرفته شد و با توجه میانگین  ۱۰۰وقفه(  از هر حالت )تعداد مشخص الیه و ،برای اینکه اثر شرایط اولیه حذف شود ،همچنین
MSEمدل با توجه  ،هاپنهان و تعداد وقفه شدن تعداد الیٔهسپس با توجه به مشخص ؛بهینه مشخص شدهای پنهان ها و الیهها تعداد وقفه

  اند.داشتهاند( )که وارد مدل نشدهآخر  مشاهدٔه چهارشود که بهترین عملکرد را در مشاهده آموزش داده شده و مدلی منتخب می ۲۱به 
و رشد  ،ونقلحملبخش  افزودٔهارزشبخش خدمات، رشد  افزودٔهارزشیک از متغیرهای هدف رشد ، برای هره اشاره شدطور کهمان

ها با هم تفاوت داشتند. الیه ها ومنتخب شد که از نظر تعداد وقفه شبکٔه عصبیبخش بازرگانی داخلی مدل متفاوتی برای  افزودٔهارزش
 الیٔه ۵مدل با  ،ونقلحملبرای رشد بخش همچنین انتخاب شد. وقفه  ۲نهانی و  الیٔه ۱۰با   عصبیشبکٔهرشد خدمات اساس برای براین

  وقفه انتخاب شد. ۲نهانی و  الیٔه ۵با  شبکٔه عصبیو برای رشد بخش بازرگانی داخلی  ،وقفه برگزیده ۴نهانی و 
برآورد  ،منتخب نشان داده شده است. همچنین ٔه عصبیشبکبخش خدمات با خروجی  افزودٔهارزشبین رشد  مقایسٔه ،۷-۲شکل در 

های بینیپیش ،اساسشده است. براین شده مقایسهآورده شده و با مقادیر محقق (۱۳۹۹فصل دوم )بعد از  اینمونهبرون دورٔه مدل برای
بینی رشد بخش در پیش شبکٔه عصبیملکرد توان گفت عآمده و می دستبهشده عالمت با مقادیر محققجهت و همهم ای کامالًنمونهبرون

بازرگانی داخلی با شخص و  ونقلحملهای بخش افزودٔهرشد ارزش ۹-۲و  8-۲ هایشکل ،عالوهقبول بوده است. بهخدمات قابل
بینی رشد شده برای پیشهای ساختهعملکرد شاخص ،۴-۲جدول تر دقیق بررسیبرای  6.شده استمنتخب مقایسه  شبکٔه عصبیخروجی 

                                                                                                                                                                                                                
1 Validation 
2 Recurrent Neural Network 
3 Levenberg-Marquardt 
4 Bayesian Regularization 
5 Scaled Conjugate Gradient 

سٔه ۶ شبکٔه مقای شان میوبخش حمل افزودٔهآخر( برای رشد ارزش مشاهدٔه چهار) نمونهبرون شده در دورٔهقعصبی با مقادیر محق خروجی  دهد نقل و بازرگانی داخلی ن
 شیییبکٔههای زمانی کوتاه باشییید که منجر به یادگیری ناکافی مدل دلیل دورٔهتواند بهرآوردشیییده وجود دارد. این انحراف میشیییده با مقادیر بکه انحرافی در مقادیر محقق

 عصبی شده است.
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شاخص مربوط به  ،اساسبرایناند. ( مورد ارزیابی قرار گرفتهRMSEو  ،عالمت رشد، جهت رشدسه بخش با سه معیار ) افزودٔهارزش
است مورد نیز نتوانسته  ۶بینی نادرستی از عالمت رشد این بخش داشته است و در فصل پیش ۲۲رشد بخش خدمات تنها در یک فصل از 

گانه در جدول های هشتا با بهترین عملکرد شاخصهاین خروجی است. مقایسٔه ۱٫8آن  RMSEت رشد را درست تشخیص دهد و جه
 ( عملکرد بهتری داشته است. RMSEبینی )از نظر دو معیار عالمت رشد و خطای پیش شبکٔه عصبیدهد که شاخص نشان می ۳-۲

باید اشاره کرد که شاخص تنها در یک فصل عالمت رشد  ،عصبیتوسط شبکٔه  ونقلشده برای بخش حملدر خصوص شاخص ساخته
های ه با بهترین عملکرد شاخصداشته که عملکرد خوبی بوده است. مقایس RMSE ۱٫۶و  بینی شدهپیشفصل جهت رشد اشتباه  ۳و در 
اما عملکرد  ؛بهتر بوده است ونقلملحبرای بخش  شبکٔه عصبیدهد که در مجموع عملکرد شاخص نشان می ۳-۲جدول  گانٔههشت

دهد که شاخص می نشان ۳-۲جدول ها در کامیون آن با عملکرد رشد تردد برای بخش بازرگانی داخلی و مقایسٔه شبکٔه عصبیشاخص 
 معیارها داشته است.  در همٔه شبکٔه عصبیها عملکرد بهتری نسبت به شاخص رشد تردد کامیون

 
 
 
 
 

 
 بخش خدمات( افزودٔهارزشهدف )رشد ا متغیر بقایسه منتخب و م شبکٔه عصبیآوردی مدل خروجی بر .۷-۲شکل 

 ای است.نمونهبرون مربوط به دورٔهتیره در نمودار  قسمت با زمینٔه* 
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 (ونقلحملبخش  افزودٔهارزشهدف )رشد  ا متغیربمقایسه منتخب و  شبکٔه عصبیخروجی برآوردی مدل  .8-۲شکل 
 ای است.نمونهبرون تیره در نمودار مربوط به دورٔه ت با زمینٔه* قسم

 

 

 (بازرگانی داخلیبخش  افزودٔهارزشمتغیر هدف )رشد  ابمقایسه منتخب و  شبکٔه عصبیخروجی برآوردی مدل  .۹-۲شکل 
 ای است.نمونهبرون تیره در نمودار مربوط به دورٔه * قسمت با زمینٔه
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 بخش خدمات افزودٔهارزشبینی رشد در پیش شبکٔه عصبیشده توسط های ساختهعملکرد شاخص .۴-۲جدول 
 کل مشاهدات شبکٔه عصبیبرآورد   

 عالمت رشد تشخیص نادرست
 ۲۲ ۱ خدمات

 ۲۲ ۶ بازرگانی داخلی
 ۲۲ ۱ ونقلحمل

 تشخیص نادرست جهت رشد
 ۲۲ ۶ خدمات

 ۲۲ ۷ بازرگانی داخلی
 ۲۲ ۳ ونقلحمل

 بینیپیش خطای مجذور
 ۲۲ ۱٫8 خدمات

 ۲۲ ۶٫۳ بازرگانی داخلی
 ۲۲ ۱٫۶ ونقلحمل

  بخش خدمات فعالیت ماهانٔه نگامهبشاخص  ۲-۱-۲
 تواند با خطای بسیار پایینیهای مستخرج از تردد وسایل نقلیه میتوان گفت که خطای شاخصمی ،گرفتههای صورتبا توجه به ارزیابی

ها این شاخص ،نشان دهد. همچنین و بازرگانی داخلی( را ونقلحملبخش آن )خش خدمات و دو زیرد( عالمت رشد بدرص ۱۰)زیر 
و پردازش  شبکٔه عصبیاستفاده از  ،عالوه در تواتر فصلیدرست تشخیص دهند. بهتوانند جهت رشد را درصد نیز می ۲۰با خطای زیر 

توجهی شکل قابل بینی رشد بخش خدمات به( را برای پیشRMSEبینی )یشتواند خطای پها میاستفاده از این مدلداده با این کالن
 کاهش دهد.
این امکان فراهم است که با  ،شوندمی بهنگامم ماه از یک ماه از اتما ماهانه و پس صورتبههای تردد با توجه به اینکه داده ،بنابراین

که بهترین  ،های ترددرشد برخی از شاخص ۱۰-۲نه رصد کنیم. شکل ماها صورتبهها فعالیت بخش خدمات را استفاده از این شاخص
بخش ت و دو زیرنیز برآورد عملکرد بخش خدما ۵-۲جدول  ،همچنین دهد.نشان می ،اندعملکرد را در تطابق با رشد خدمات داشته

رشد بخش  ،این جدول براساسدهد. نشان میماهه های منتخب در تواتر ماهانه و سهرا با استفاده از شاخص ونقلحملبازرگانی داخلی و 
الیت بخش خدمات رشد فع ۱۴۰۰تابستان  ماهٔهولی در سه ؛ماهه اندکی باالتر از صفر بوده استاما در سه ،خدمات در شهریور منفی بوده

 خالف شهریور روندی نزولی داشته است.بر
 

 
 های سنگین )درصد(و ماشین ،هاها، کامیونتریلر رشد تردد ماهانٔه .۱۰-۲شکل 
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رشد تردد تریلرها و کامیون ها رشد تردد کامیون

رشد تردد تریلر ها رشد تردد ماشین های سنگین
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 بخش اصلی در آخرین ماهمت و جهت رشد بخش خدمات و دو زیروضعیت عال .۵-۲جدول 

عالمت رشد دوره نسبت به مدت مشابه  
 سال گذشته

رشد دوره نسبت به مدت  جهت
 مشابه سال گذشته

 رشد شاخص جایگزین

 ۱۴۰۰شهریور  
منتهی به  ماهٔهسه

 ۱۴۰۰شهریور 

شهریور 
۱۴۰۰ 

منتهی  ماهٔهسه
به شهریور 
۱۴۰۰ 

 ۱۴۰۰شهریور 
منتهی به  ماهٔهسه

 ۱۴۰۰شهریور 

 ۰٫۵ -۱٫۵ کاهشی افزایشی مثبت منفی بخش خدمات

 -۰٫۲ -۵٫۰ کاهشی افزایشی منفی منفی داخلیبازرگانی 

 -۶٫۰ -۱٫۵ کاهشی افزایشی منفی منفی  ونقلحمل

 بخش صنعتنگام هبهای شاخص ۲-۲
 ،کشورهای مختلف بوده است. دران گذارسیاستتوجه کارگزاران اقتصادی و ، همواره مورداهمیتی که دارد تغییرات بخش صنعت نظر به

این شاخص همانند آمارهای  ،شاخص تولید صنعتی است. در ایران ،دهدکه تغییرات وضعیت اقتصاد را نشان می بهنگامترین شاخص مهم
 (۱۳۹۲نی کند. ابراهیمی )رساخیر اطالعتواند وضعیت کنونی اقتصاد را بدون تٔاشود و نمیمیخیر منتشر های ملی با تواتر فصلی و با تٔاحساب

خوبی تواند تغییرات بخش صنعت را بهمیشود، فصلی منتشر می صورتبههای بورسی که نشان داد که استفاده از آمار تولید و فروش شرکت
)آمار تولید،  هاشده در بورس و فرابورس، این دادههای پذیرفتهانتشار اطالعات شرکت با تغییر در قانون نحؤه ۱۳۹۶منعکس کند. از سال 

های دقت شاخص ،شده در بورسهای پذیرفتهعالوه با افزایش شرکتها( ماهانه در دسترس قرار گرفت. بهو مبلغ فروش شرکت ،فروش
های بورسی شاخص تولید و فروش شرکت های ماهانٔهتوان از دادهمی ،ن. بنابراییافتهای بورسی افزایش اطالعات شرکت براساسشده ساخته
  .(۱۳۹۹ ،ابراهیمی پیوست ، نگاه کنید به:سازیشاخص )برای جزئیات نحؤه تغییرات بخش صنعت باشد کنندٔهصنعتی ساخت که منعکستولید 

 دو شاخص ساخته شد: ،های بورسیمار شرکتآبا استفاده از 
شده و با  جداگانه شاخص محاسبه طوربهرقمی دو ISICصنایع با کد  برایابتدا  ،: در این شاخصبورسی شاخص تولید صنعتی -

 اند. های بزرگ صنعتی بانک مرکزی با هم تجمیع شدههای کارگاهوزن
 های بورسی استفاده و شاخص تجمیعیاز وزن و سهم صنایع در بین شرکت ،: در این شاخص۲شاخص تولید صنعتی بورسی  -

  ساخته شده است.
ترسیم شده است که نشان از نزدیکی دو شاخص  ۱۱-۲وند رشد دو شاخص در هر ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته در شکل ر

منظور ارزیابی عملکرد این دو شاخص، تغییرات رشد این دو شاخص با تغییرات رشد شاخص تولید صنعتی مرکز به ۱.شده استمحاسبه
 ارائه شده است. ۵-۲که نتایج مقایسه در جدول  های ملی مرکز آمار( مقایسه شدهبخش صنعت )برگرفته از حساب فزودٔهاارزشآمار و رشد 

درصد  ۲8اول  بخش صنعت و هم شاخص تولید صنعتی( شاخص افزودٔهارزشدر تشخیص عالمت رشد هر دو معیار )هم اساس براین
در تشخیص جهت رشد وضعیت مشابهی داشته ها . شاخصدرصد خطا داشته است ۲۰و شاخص دوم  خطامشاهده(  ۲۵مشاهده از  ۷)
در دو فصل جهت رشد شاخص  و افزودهارزشتنها در یک فصل جهت رشد  و اندیص دادهخجهت تغییرات رشد را با دقت بیشتری تشو 

در بینی کمتری اخص دوم خطای پیشکه ش دهدها هم نشان میRMSEبررسی  ،همچنین .تولید صنعتی اشتباه تشخیص داده شده است
حائز  هانیز در ارزیابیاین نکته داشتند.  افزودهارزشبینی رشد ارزش شاخص تولید صنعتی و شاخص اول خطای کمتری در رشد پیش

م در توان گفت که عملکرد شاخص دومی ،ها کمتر نیز شده است. در مجموعبینی شاخصهای اخیر خطای پیشدر دورهاست که اهمیت 
 بینی شاخص تولید صنعتی بهتر از شاخص اول است.بودن خطای پیشتشخیص جهت و عالمت رشد و از منظر پایین

 

                                                                                                                                                                                                                
 ۱۳۹۹ش این است که در فروردین شود. علت این جهشده مشاهده میهای منفی و مثبت در نمودار شاخص محاسبهجهش ،۱۴۰۰و فروردین  ۱۳۹۹در فروردین  1
 سبببه. خاطر کرونا تعطیل نشدند(دیگر واحدهای تولیدی به ،)بعد از این دوره واحدهای تولیدی نیز شدگیری کرونا قرنطینه اعمال شد که باعث تعطیلی دلیل آغاز همهبه

با توجه به اینکه در  منفی شود. نسبت به مدت مشابه سال قبل شدیداً ۱۳۹۹کاهش شدیدی در تولید صنعتی این ماه اتفاق افتاد که باعث شد رشد فروردین  ،این تعطیلی
 توجه شد.نیز قابل  ۱۳۹۹نسبت به فروردین  ۱۴۰۰بدیهی است که رشد فروردین  ،واحدهای تولیدی فعال بودند و تعطیلی در کار نبود همٔه ۱۴۰۰فروردین 
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 )درصد( های بورسی در مقایسه با رشد شاخص تولید صنعتی مرکز آمارتولید شرکت هایرشد شاخص .۱۱-۲شکل 

 

 

 بینی روند فعالیت بخش صنعتبورسی در پیش هایعملکرد دو شاخص تولید صنعتی شرکت مقایسٔه .۵-۲جدول 
های معیارشاخص   کل مشاهدات شاخص دوم شاخص اول 

 تشخیص نادرست جهت رشد
 ۲۵ ۵ ۷ شاخص تولید صنعتی

 ۲۵ ۵ ۷ بخش صنعت افزودٔهارزش

 تشخیص نادرست عالمت رشد
 ۲۵ ۲ ۲ شاخص تولید صنعتی

 ۲۵ ۱ ۱ بخش صنعت افزودٔهارزش

 بینیمجذور خطای پیش
۵٫۳ شاخص تولید صنعتی  ۱٫۳  ۲۵ 

۷٫۳ بخش صنعت افزودٔهارزش  ۴ ۲۵ 
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 گذاری سنجش سرمایههنگام بهای شاخص ۳
 کشورهای های رشد و توسعٔهمحدودیتای که همواره یکی از گونهبه  فیزیکی است؛سرمایٔه جملٔه اقتصاد رشد سرمایه ازبستر رشد و توسعٔه

 رشد اقتصادی کشور باشد. ای از آیندٔهنهیتواند آیگذاری میتغییرات سرمایه ،فیزیکی ذکر شده است. لذا حال توسعه کمبود سرمایٔهدر
های اقتصادی های فیزیکی دارند، بسیار نسبت به نااطمینانیگذاریگذاری با توجه به ماهیت بلندمدتی که سرمایهتغییرات سرمایه ،عالوهبه

گذاری، سرمایهبرای رشد اقتصادی دانست. پیشرو  یگذاری را متغیرتوان سرمایهمی ،رودهد. ازاینمیه و به آن واکنش نشان حساس بود
حرکت تجاری هم هایاقتصادی دارد و این متغیر با تولید ناخالص داخلی در چرخه هایویژه در انبار، نوسانات بسیار زیادی در چرخههب

روند موافق سیکلی داشته است و  گذاریهای اقتصاد ایران نشان دادند که سرمایهسی داده( با برر۱۳۹۵) مالیینیا و تقیطیبهستند. 
دانستن وضعیت  ،لذاهمبستگی مثبت با تولید و رفتاری پیشرو نسبت به تولید دارد.  ،های معدودجز در برخی سالهها بدوره در همٔه
گذاری به تولید نسبت سرمایه ، گذشتهدر دهٔهلید در اختیار قرار دهد. تواند اطالعات مفیدی از وضعیت آتی رشد توگذاری میسرمایه

سه شاخص مختلف  ،در این بخشدهنده از وضعیت اقتصادی است. ارناخالص داخلی روندی نزولی داشته است که عالمتی منفی و هشد
شاخص مربوط به واردات  و ،تیبرداری واحدهای صنعو بهره تٔاسیسهای بورسی، شاخص مجوزهای گذاری شرکتشاخص سرمایه
 گیرد. ای موردبررسی قرار میکاالی سرمایه

 های بورسیگذاری شرکتسرمایهشاخص  ۱-۳
ای مالی صورت جریان هکنند. یکی از این صورتهای مالی خود میهر فصل اقدام به انتشار صورت پایانهای بورسی یک ماه پس از شرکت

آورده شده و  است ها کردهوجوهی که شرکت صرف خرید دارایی ثابت یا سایر انواع دارایی ،ه نقد. در صورت جریان وجووجوه نقد است
های بورسی استخراج شده است ارزش حقیقی ها کسب کرده نیز آمده است. شاخصی که از اطالعات شرکتوجوهی که از فروش دارایی

های ثابت کسر و مبلغ خالص لحاظ شده است خرید از میزان فروش دارایی میزان اوالا ،عبارت دیگرهای ثابت است. بهخرید دارایی خالص
یقی شده است. اگرچه عملکرد این شاخص در تواتر ساالنه بهتر بوده، با توجه حق CPIت ارزش اسمی خرید خالص با شاخص قیم و ثانیاً

تشکیل حقیقی روند رشد  ۱-۳اده شده است. شکل ها استفهای فصلی شرکتبینی وضعیت اقتصاد است، از دادهبه هدف گزارش که کنون
های بورسی )یعنی رشد ارزش شده از شرکتشاخص محاسبهرا با رشد  نسبت به مدت مشابه سال قبل ناخالص )بانک مرکزی( سرمایٔه

 ده است. های بورسی( مقایسه کرای ثابت شرکتهحقیقی خالص خرید دارایی
ناخالص مرکز آمار ایران و  شده با رشد حقیقی تشکیل سرمایٔهتطابق رشد شاخص محاسبه ،صتر عملکرد این شاخبرای ارزیابی دقیق

گذاری فصل عالمت رشد سرمایه ۲۴فصل از  ۵های بورسی در گذاری شرکتشاخص سرمایه ،اساسبراین ۱.بانک مرکزی مقایسه شده است
بینی عملکرد این شاخص در پیش ،عالوهتباه برآورد کرده است. بهفصل جهت این شاخص را اش ۱۰مرکز آمار را نادرست تشخیص داد و در 

خطا در تشخیص  لفص 8فصل خطا در تشخیص عالمت و در  ۱۲دهد که این شاخص در گذاری بانک مرکزی نشان میشاخص سرمایه
توان از نمی ،طای باالیی که داردجه به ختنهایی باال بوده و با توتوان گفت که ضریب خطای این شاخص بهمی ،جهت داشته است. در کل

 گذاری استفاده کرد.بررسی وضعیت سرمایه تنهایی برایآن به
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                
هر دو نهاد مالک قرار  آمار منتشرٔه دارد،ای مالحظههای قابل ناخالص توسط مرکز آمار و بانک مرکزی با هم تفاوت با توجه به اینکه آمار منتشره از تشکیل سرمایٔه ۱

 گرفت.
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 های ملی )درصد(شده در حسابگزارش گذاریهای بورسی در مقایسه با رشد سرمایهگذاری شرکترشد سرمایه .۱-۳شکل 

 گذاریتشخیص روند سرمایههای بورسی در گذاری شرکتعملکرد شاخص سرمایه .۱-۳جدول 

 معیار ارزیابی 
گذاری رشد سرمایه

 های بورسیشرکت
 کل مشاهدات

 عالمت رشد تشخیص نادرست
 ۲۴ ۱۲ مرکز آمار-گذاریرشد حقیقی سرمایه

 ۲۴ ۵ بانک مرکزی-گذاریرشد حقیقی سرمایه

 تشخیص نادرست جهت رشد
 ۲۴ 8 مرکز آمار-گذاریرشد حقیقی سرمایه

 ۲۴ ۹ بانک مرکزی-گذاریی سرمایهرشد حقیق

 بینیمربع میانگین خطای پیش مجذور
 ۲۴ ۱8٫۹ مرکز آمار-گذاریرشد حقیقی سرمایه

 ۲۴ ۱۷٫۵ بانک مرکزی-گذاریسرمایه رشد حقیقی
 

 یصنعت یشاخص مجوزها ۲-۳
 خانه در حوزٔهکند. این وزارتصادر میوکار های مختلف اقتصادی مجوزهایی را برای شروع کسبتجارت در بخش و وزارت صنعت، معدن

 ،کند و اطالعات مربوط به تعداد مجوزها، میزان اشتغالبرداری واحد صنعتی را صادر میبهره واحد صنعتی و پروانٔه تٔاسیسصنعت جواز 
گذاری صنعتی در میت سرمایهبا توجه به اه دهد.ارائه می است، صادر شدهها آن که مجوز برایرا گذاری واحدهای صنعتی و ارزش سرمایه

 گذاری استفاده کرد. توان از آمار مجوزها در شاخصی برای سرمایهمی ،کشور
از آمار مجوزهای صنعتی را در تشخیص جهت و عالمت رشد  شدهگذاری محاسبههای سرمایهعملکرد شاخص ۲-۳جدول 

  :توان گفتمی ،در مجموع دهد.گذاری نشان میسرمایه
ها آن گذاری دری اطالعاتی هستند و بیشتر تغییرات سرمایهاگرفته از آمار مجوزهای صنعتی اگرچه دارای محتوهای برشاخص -

درصد  ۶۶شده توسط مرکز آمار دارد و در گذاری گزارشها همبستگی بیشتری با رشد سرمایهاین شاخصشود، منعکس می
 گذاری مرکز آمار را درست تشخیص دهند.درصد جهت رشد سرمایه 8۰توانند عالمت رشد و در حدود می

برداری و از نظر جهت رشد تعداد های بهرهرشد اشتغال پروانهگذاری خطاترین شاخص از نظر تشخیص عالمت رشد سرمایهکم  -
 است. تٔاسیسجوازهای 
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 گذاریدر تشخیص روند سرمایه مجوزهای صنعتیگذاری سرمایه هایشاخصرشد عملکرد  .۲-۳جدول 

 ر ارزیابیمعیا 
تعداد 

جوازهای 
 تٔاسیس

اشتغال 
جوازهای 
 تٔاسیس

گذاری سرمایه
جوازهای 
 تٔاسیس

تعداد 
های پروانه
 برداریبهره

اشتغال 
های پروانه
 برداریبهره

گذاری سرمایه
های پروانه
 برداریبهره

کل 
 مشاهدات

تشخیص 
عالمت  نادرست

 رشد

رشد حقیقی 
مرکز  - گذاریسرمایه

 آمار
۹ ۱۰ ۱۱ ۹ 8 ۱۲ ۲۴ 

رشد حقیقی 
بانک  -گذاری سرمایه

 مرکزی
۱۲ ۱۱ ۱۲ ۱۴ ۱۱ ۱۱ ۲۴ 

تشخیص 
نادرست جهت 

 رشد

رشد حقیقی 
مرکز  -گذاری سرمایه

 آمار
۵ 8 ۱۰ ۱۲ ۹ ۱۲ ۲۴ 

رشد حقیقی 
بانک  -گذاری سرمایه

 مرکزی
۱۰ ۱۱ ۱۱ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۲۴ 

مربع  مجذور
میانگین خطای 

 بینیپیش

رشد حقیقی 
مرکز  -ی گذارسرمایه

 آمار
۲8٫۱ ۲۷٫۶ ۷۱۷ ۱۶٫۳ ۲۰ ۱۱۷ ۲۴ 

رشد حقیقی 
بانک  -گذاری سرمایه

 مرکزی
۳۰ ۳۰٫۱ ۷۷۲ ۲۲٫۳ ۲۶٫8 ۱۱8 ۲۴ 

 

 
 صادره )درصد( تٔاسیسهای ناخالص و رشد تعداد جواز روند رشد تشکیل سرمایٔه مقایسٔه .۲-۳شکل 

 ایکاالهای سرمایه وارداتنگام هبشاخص  ۳-۳
ی از حجم ها برآوردتجارت خارجی در آن بخشتوان از حجم می کهاست حدی بهها به تجارت خارجی مل برخی بخشوابستگی و تعا

 ری فیزیکیاگذترین انواع سرمایهالت است. یکی از اصلیآماشین گذاری فیزیکی در حوزٔهها سرمایهداشت. یکی از این حوزهها آن فعالیت در
آالت و تجهیزات توجهی از خرید ماشینکار است. بخش قابل  واندازی خط تولید و کسبعتی برای راهآالت و تجهیزات صنخرید ماشین
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واردات کاالی  ردات کشور بهادرصد و ۲۰ای که حدود گونهبه ؛ندااست، وارداتی کار برده شدههبها آن ی که درفنّاورای با توجه به سرمایه
ای نشان ای از خارج از کشور که خود را در واردات کاالی سرمایهغییرات در خرید کاالهای سرمایهت ،. بنابراینیابدای تخصیص میسرمایه

های واردات کشور به تفکیک کد از داده ،برای این منظور گذاری در کشور را تا حدود زیادی نشان دهد.تواند تغییرات سرمایهمی ،دهدمی
 یهاردهاز استاندارد  ،ایشود. برای شناسایی کاالهای سرمایهرک ثبت و ماهانه منتشر می( استفاده شده است که توسط گمHS۱ تعرفه )کد

کنند که بندی میشان طبقهنوع کاربرد و مقصد نهایی براساستجارت را ( استفاده شده است که کاالهای قابل  BEC) ۲یاقتصاد عمدٔه
 ،BECهای با کد HSهای بندی کرد. در نهایت با تطابق کدتقسیم ایو واسطه ،فیای، مصرتوان کاالها را به سه گروه سرمایهمیاساس براین
 ای محاسبه کرد.و واسطه ،ای، مصرفیتوان صادرات و واردات را در سه گروه سرمایهمی

ده توسط بانک شگذاری گزارشای را با رشد سرمایهارزش دالری واردات کاالهای سرمایهمنتهی فصل متغیر  سالٔهیکرشد  ۳-۳شکل 
گذاری ای با رشد سرمایهبودن رشد واردات کاالهای سرمایهعالمتبودن و همجهتهم ،اساسر مقایسه کرده است. براینمرکزی و مرکز آما
ای و رشد واردات کاالهای سرمایه فصلی )نسبت به مدت مشابه سال قبل(ها مشهود است. ضریب همبستگی رشد در بیشتر دوره

ذکر است که ضریب همبستگی رشد  شایان) است که نشان از همبستگی باالی دو سری زمانی دارد ۰٫۶8ذاری مرکز آمار حدود گسرمایه
را نشان ها آن حرکتیاین دو سری و هم ۵-۳شکل  .است( ۰٫۶گذاری بانک مرکزی در این دوره تنها گذاری مرکز آمار و رشد سرمایهسرمایه

 ۰٫۴۴گذاری بانک مرکزی ضریب همبستگی ای با رشد سرمایهکه رشد واردات کاالهای سرمایهین است درحالی جالب انکتٔه ،اما دهد؛می
 تری دارند و ضریب همبستگیحرکتی و همبستگی قویگذاری بانک مرکزی همای با رشد سرمایهرشد واردات کاالهای سرمایه را دارد، وقفٔه

ند تواآن می ای و هم وقفٔههم رشد واردات کاالی سرمایه ،بنابراینغیر را نشان داده است. روند این دو مت ۴-۳شکل است.  ۰٫۶۴ها آن
گذاری مستخرج ای و رشد سرمایهی تطابق رشد واردات کاالهای سرمایهبرای ارزیابی کمّ د.وه مطرح باشگذاری بالقشاخص سرمایه عنوانبه

گذاری مستخرج از فصل با رشد سرمایه ۲۴در را ای ت کاالهای سرمایهجهت و عالمت رشد واردا ۳-۳جدول  ،های ملیاز حساب
 ند:اتوجهنکات زیر قابل ،اساسبراین یسه کرده است.ملی دو نهاد آماری مقا هایحساب
گذاری شده توسط مرکز آمار را با خطای کمتری نسبت به رشد سرمایهگذاری گزارشای رشد سرمایهرشد واردات کاالهای سرمایه -

 کند.بینی میشده توسط بانک مرکزی پیشگزارش
فصل  ۲۴فصل از  ۲درصد ) 8ای حدود گذاری مرکز آمار توسط رشد واردات کاالی سرمایهخطای تشخیص عالمت رشد سرمایه -

 است(.
 ۲۴صل از ف ۷و  8ترتیب آن به ای و وقفٔهگذاری مرکز آمار توسط رشد واردات کاالی سرمایهخطای تشخیص جهت رشد سرمایه -

 سوم موارد( است. فصل )حدود یک
شده توسط بانک مرکزی را با خطای کمتری گذاری گزارشای جهت و عالمت رشد سرمایهرشد واردات کاالی سرمایه وقفٔه -

 دهد.تشخیص می
خص قبلی ای نسبت به دو شابینی جهت و عالمت شاخص رشد واردات کاالهای سرمایهتوان گفت که خطای پیشمی ،در مجموع

امکان بررسی وضعیت  ،ای که این داده داردهای بورسی و مجوزهای صنعتی( کمتر است و با توجه به تواتر ماهانهگذاری شرکت)سرمایه
 کند.ماهانه فراهم می صورتبهرا گذاری سرمایه
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 ای )درصد(کاالی سرمایهناخالص و ارزش دالری واردات  تشکیل سرمایٔه سالٔهرشد یک مقایسٔه .۳-۳شکل 

 

 گذاریسرمایه تغییراتبینی ای در پیشواردات کاالهای سرمایه عملکرد شاخص .۳-۳جدول 
 معیار ارزیابی 

رشد ارزش دالری واردات 
 ایکاالی سرمایه

رشد ارزش دالری  وقفٔه
 ایواردات کاالی سرمایه

 کل مشاهدات

 تشخیص نادرست
 عالمت رشد

 ۲۴ ۴ ۲ مرکز آمار -ری گذارشد حقیقی سرمایه

 ۲۴ ۷ ۹ بانک مرکزی -گذاری رشد حقیقی سرمایه

تشخیص نادرست 
 جهت رشد

 ۲۴ ۷ 8 مرکز آمار -گذاری رشد حقیقی سرمایه
 ۲۴ ۷ ۱۲ بانک مرکزی -گذاری رشد حقیقی سرمایه

مربع  مجذور
میانگین خطای 

 بینیپیش

 ۲۴ ۱۷٫۴ ۱۵٫۷ مرکز آمار -گذاری رشد حقیقی سرمایه

 ۲۴ ۱۵٫۴ ۲۴٫۳ بانک مرکزی -گذاری رشد حقیقی سرمایه
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 ای )درصد(رشد ارزش دالری واردات کاالهای سرمایه ناخالص بانک مرکزی با وقفٔه رشد تشکیل سرمایٔه مقایسٔه .۴-۳شکل 

 

 

 ای )درصد(الری واردات کاالهای سرمایهرشد ارزش د با وقفٔه مرکز آمار ایرانناخالص  رشد تشکیل سرمایٔه مقایسٔه .۵-۳شکل 

 نگامهی بهادر ترکیب شاخص شبکٔه عصبیکارگیری هب ۴-۳
ان شهم با توجه به تعریف و ماهیتها آنهمٔه گذاری معرفی شد که مختلف برای سرمایه های دادٔهپایگاهسه گروه شاخص مختلف از  ،در این بخش

نیز تا حدی ها آن بینیخطای پیش ،حالبااین گذاری داشتند؛صوص تغییرات سرمایهاطالعاتی در خ محتوای ،شانو هم با توجه به روند تغییرات
استفاده  شبکٔه عصبیهای از مدل ،شدههای معرفیبینی و استفاده از تمام محتوای اطالعاتی شاخصمنظور کاهش خطای پیشتوجه بود. بهقابل 

بهینه ترکیب  صورتبهگذاری مرکز آمار ایران آوردن بهترین برآورد برای رشد سرمایهدستبهمنظور به ها، شاخصشده است. با استفاده از این مدل
سه تعریف  ،گذاریشاخص مختلف برای سرمایه ۱۱ هایداده ،است. در اینجا ۱-۱-۲انتخاب مدل در این بخش نیز مانند بخش  فراینداند. شده

های فقط خالص خرید دارایی ،دوم ؛های مالی و فیزیکیشامل خالص خرید دارایی ،سی )اولهای بورگذاری شرکتاز شاخص رشد سرمایه
و دو تعریف  ،(۲-۳شده در جدول تی )معرفیگذاری مجوزهای صنعهای غیرمالی(، شش شاخص سرمایهخرید ناخالص دارایی ،و سوم ؛غیرمالی
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اند. وارد شده شبکٔه عصبیهای ورودی عنوانبهشده( رزش دالری حقیقیای )رشد ارزش دالری و رشد ااز شاخص واردات کاالهای سرمایه
وارد مدل  ۱۳۹8ها تا فصل اول سال اما برای ارزیابی مدل داده ؛انددر دسترس بوده ۱۴۰۰تا فصل اول  ۱۳۹۱های ورودی از فصل اول داده
 ۴نهانی و  الیٔه ۵منتخب شامل  شبکٔه عصبیبرآورده شده است. منتخب  شبکٔه عصبیبا مدل  ،۱۴۰۰تا فصل اول  ۱۳۹8اند و از فصل دوم شده
مقایسه شده است. برآورد نشان از دقت باالی خروجی مدل در  ۶-۳شده در شکل خروجی مدل با مقدار محققهای مدل بود. ورودی وقفٔه
شده توسط گذاری گزارشبا رشد سرمایه عصبیشبکٔه خروجی مدل  ،۴-۳در جدول گذاری دارد. و مقدار رشد سرمایه ،بینی عالمت، جهتپیش

 ۶و تنها در  بینی کردهفصل بدون خطا پیش ۲۴گذاری را در عالمت رشد سرمایه شبکٔه عصبی. برآورد اندمرکز آمار و بانک مرکزی مقایسه شده
بینی خطای پیش ،است. البته ۳٫۶ار گذاری مرکز آمبینی رشد سرمایهپیش RMSE ،عالوهشد را اشتباه تشخیص داده است. بهمورد جهت ر

گذاری شده رشد سرمایهدادهتعلیم شبکٔه عصبیاست. با توجه به اینکه متغیر هدف  ۱٫8اند ها وارد مدل نشدهای که دادهای برای دورهنمونهبرون
 .استتری داشته گذاری بانک مرکزی خطای بیشبینی رشد سرمایهشده توسط مرکز آمار است، خروجی مدل در پیشگزارش

انفرادی خطای  صورتبهها متغیر استفاده کرده است، نسبت به سایر شاخص ۱۱که از  شبکٔه عصبیشاخص خروجی  ،در مجموع
باید این نکته را  ،گذاری دارد. البتهبینی رشد سرمایهای عملکرد بهتری در پیشکمتری دارد و بعد از آن شاخص واردات کاالهای سرمایه

های بورسی که تواتر فصلی دارند استفاده شده است، برای های شرکتاز داده شبکٔه عصبیکه با توجه به اینکه در مدل منتخب  اضافه کرد
 ای اتکا کرد. توان به شاخص واردات کاالهای سرمایهماهانه می صورتبهگذاری بررسی شاخص سرمایه

 

 
 ناخالص مرکز آمار ایران )درصد( یل سرمایٔهبا رشد تشک شبکٔه عصبیخروجی مدل  مقایسٔه .۶-۳ شکل

 گذاریسرمایه بینیدر پیش شبکٔه عصبی عملکرد شاخص مستخرج از .۴-۳جدول 
 کل مشاهدات شبکٔه عصبیبرآورد  معیار ارزیابی 

 تشخیص نادرست
 عالمت رشد

 ۲۴ ۰ مرکز آمار -گذاری رشد حقیقی سرمایه

 ۲۴ ۱۱ بانک مرکزی -گذاری رشد حقیقی سرمایه

تشخیص نادرست 
 جهت رشد

 ۲۴ ۶ مرکز آمار -گذاری رشد حقیقی سرمایه
 ۲۴ ۷ بانک مرکزی -گذاری رشد حقیقی سرمایه

مربع میانگین  مجذور
 بینیخطای پیش

 ۲۴ ۳٫۶ مرکز آمار -گذاری رشد حقیقی سرمایه
 ۲۴ ۱8٫۱ بانک مرکزی -گذاری رشد حقیقی سرمایه
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 بخش تجارت خارجی ۴
و معتبری از وضعیت  گذاری، اطالعات بهنگامو سرمایه ،های خدمات، صنعتسازی برای بخشتالش شد با شاخص های پیشین،خشدر ب

صادرات و واردات  های ماهانٔهاما در راستای رصد و شناسایی وضعیت کنونی اقتصاد، اتکا به داده شود؛ آوری و ارائهکنونی اقتصاد جمع
 نوعی نبض فعالیتجریان صادرات و واردات کشورها به استتولید و ارزش باعث شده  شدن زنجیرٔهجهانی فراینداشد. گشا بتواند راهنیز می

 های مختلف تولیدی پی برد؛لیت بخشفعاتغییر در به میزان ها آن و تغییراتقلمداد شود و بتوان با بررسی ترکیب واردات و صادرات ها آن
 ماهانٔهاز اطالعات  ،در این راستا تواند نشان از کاهش تولید در آن صنعت باشد.یک صنعت می ت مواد اولیه درکاهش واردا ،نمونه عنوانبه

گیری از آمار تجارت خارجی با شود. بهرهاستفاده می ،استده ج.ا.ا. منتشر کرگمرک ( که HSتعرفه )به تفکیک کد صادرات و واردات 
و جزئیات بیشتری  ودهای مختلف ارائه شدهد که آمار صادرات و واردات به تفکیک گروهامکان را میاین  ،تفکیک کد تعرفه و تواتر ماهانه

تواند تغییرات در مقدار صادرات و واردات که می عالوه برکه  است های تجارت خارجی نشان دادهبررسی. با تواتر باال موردبررسی قرار گیرد
تواند اطالعات مفیدی ارائه و وارداتی نیز می اقتصاد باشد، تغییرات در قیمت کاالهای صادراتیحاوی اطالعاتی ارزنده برای رصد تغییرات 

در این بخش، شاخص قیمت صادرات غیرنفتی و های مختلف ارزش صادرات و واردات بخش بررسی تغییر ماهانٔه کند. لذا عالوه بر
و تغییرات قیمت دالری کاالها  تغییرات نرخ ارز داتی و صادراتی از دو منشٔاتغییرات قیمت ریالی کاالهای واراست. نیز ارائه شده واردات 

 تواند اطالعات بیشتری ارائه کند. گیرد. تفکیک تغییرات قیمت دالری و نرخ ارز نیز میت مینشئ
اما به سییه دلیل مهم  ؛شییودخیر زیاد توسییط مرکز آمار ایران منتشییر مینامنظم و با تٔا صییورتبهو  شییاخص ریالی صییادرات و واردات بع ییاً

 قیمت ریالی صادرات و واردات مرکز آمار است:  شده در این گزارش بهتر از شاخصیمت دالری واردات و صادرات ارائهشاخص ق
افزایش یا کاهش قیمت دالری صادرات و واردات را  شده در این گزارش صرفاً: شاخص قیمت دالری ارائهتفکیک رشد نرخ ارز -

شکل افزایش قیمت ها را که به تحریمها و هزینٔهشدت تحریم ،نمونه عنوانبه ؛ای باشدتواند حاوی اطالعات ارزندهکند که میگزارش می
اما شاخص ریالی  آورد؛ دستبهتوان با بررسی تغییرات قیمت دالری محصوالت می ،شودواردات و کاهش قیمت صادرات منعکس می

در  این کاربرد را ندارد و مخصوصاً د، چون تغییرات نرخ ارز را نیز در دل خود دارد، عمالًکنر منتشر میصادرات و واردات که مرکز آما
 تغییرات قیمت ارز است.  کنندٔههایی که نوسانات ارزی باالست، بیشتر منعکسدوره
 شود.ارائه میشده در تواتر ماهانه های قیمت ارائهشاخص ،آمار های مرکزبرخالف داده تواتر باال: -
که ، درحالیشودنامنظم منتشر می های قیمت صادرات و واردات مرکز آمار با چهار ماه وقفه و بع اًشاخص خیر کم در انتشار:تٔا -

  ارائه است.شده دو هفته پس از پایان ماه قابل  های قیمت پیشنهادشاخص
شوند، این امکان وجود دارد که آمار تعرفه مستخرج می های به تفکیک کدهای تجارت خارجی در هر ماه از دادهبا توجه به اینکه داده

های مختلف ارائه گردد تا محتوای اطالعاتی بندیهای قیمتی مربوطه در طبقهتغییرات ارزش دالری صادرات و واردات و همچنین شاخص
آمار  و ،و خدمات ،های اقتصادی کشاورزی، صنعتخشآمار تجارت خارجی به تفکیک ب ،اساسها حاصل شود. براینری از این دادهبیشت

 شود.ای ارائه میو سرمایه ،ایصادرات و واردات به تفکیک نوع کاال یعنی مصرفی، واسطه

 صادرات ۱-۴
زار های مشخصی برای باتواند نشانهها منابع ارزی کشور را محدود کرده است، میتغییرات صادرات غیرنفتی کشور در دورانی که تحریم

منتهی به مهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته در  ماهٔهو سه ۱۴۰۰ری صادرات در مهر رشد ارزش دال ،۱-۴جدول در ارز داشته باشد. 
 ۴۰منتهی به مهر نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  ماهٔه، صادرات غیرنفتی در سهاساسبراین های مختلف ارائه شده است.گروه

که صادرات غیرنفتی ، درحالیشودنیز دیده می، همین مورد در مهر درصد کاهش داشته است. البته ۳٫۲قبلی  ماهٔهبه سهشد و نسبت درصد ر
توجه این  قابل نکتٔه درصد کاهش داشته است. 8٫۱ این آمار نسبت به شهریور ،داشتهدرصد افزایش  ۲۵٫۷نسبت به سال گذشته  در مهر

درصدی  ۷۶ای است که سهم افزایش در صادرات مربوط به صادرات کاالهای واسطه عمدٔه  منتهی به مهرٔهماهو هم سه است که هم در مهر
 ،های اقتصادیعالوه در بین بخشای در این مدت کاهش داشته است. بهدر صادرات غیرنفتی دارند و صادرات کاالهای مصرفی و سرمایه

شاخص قیمت دالری  ۲-۴رات بخش کشاورزی کاهش داشته است. جدول صادرات بخش صنعت نسبت به سال قبل افزایش و صاد
درصد  ۳۰نسبت به سال گذشته بیش از  منتهی به مهر ماهٔهدهد. قیمت دالری صادرات در سهمیهای مختلف نشان صادرات را برای گروه
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 سالٔهان مشتقات نفت و گاز است و در یکتی ایرتوجهی از صادرات غیرنفکه بخش قابل   افزایش داشته است. این افزایش به این دلیل است
قیمت محصوالت کشاورزی صادراتی نیز در این مدت حدود  ،درصد رشد داشته است. البته 8۰منتهی به مهر قیمت نفت خام بیش از 

 درصد رشد قیمت دالری داشتند. ۱۴٫۱

 های مختلف )درصد(بندیرشد ارزش دالری صادرات در طبقه. ۱-۴جدول 

 بندی محصوالتطبقه
سهم از کل 
 صادرات

 رشد ارزش دالری صادرات
 رشد مهر منتهی به مهر ماهٔهرشد سه
نسبت به 
 فصل قبل

نسبت به فصل 
 مشابه سال قبل

 نسبت به ماه قبل
نسبت به ماه مشابه 

 سال قبل

 های اقتصادیبخش
۲٫۱۳ کشاورزی  ۴٫۹  - ۹٫۱۵  8٫۵  - ۳٫۲۵  
۰٫8۳ صنعت  - ۴٫۵  ۰٫۵۱  - ۵٫۶  ۳٫۴۱  
۳٫۰ خدمات  ۰٫۳۵  8٫۴۱  - ۲٫۵۷  - ۶٫۱۲  

 نوع کاال براساس
۷٫۲۱ مصرفی  8٫۱۱  - ۰٫۱۴  - ۶٫۴  - ۷٫۲۱  
۰٫۷۶ ایواسطه  - 8٫۵  ۵٫۶8  - ۶٫8  ۷٫۵۲  
۱٫۱ ایسرمایه  - ۰٫۳۰  - 8٫۱۶  - ۷٫۲۰  - ۱٫۹  

۰٫۱۰۰ کل  - ۲٫۳  ۵٫۴۰  - ۱٫8  ۷٫۲۵  

 )درصد( های مختلفبندیرشد شاخص قیمت دالری صادرات کشور در طبقه .۲-۴جدول 

 بندی محصوالتطبقه

 شاخص قیمتی دالری صادرات

 رشد مهر منتهی به مهر ماهٔهرشد سه

 نسبت به فصل قبل
نسبت به فصل مشابه 

 سال قبل
 نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه 
 سال قبل

 های اقتصادیبخش
۷٫۵ کشاورزی  ۱٫۱۴  - ۱٫۱  ۲٫۱۳  
۴٫۱ صنعت  8٫۴۴  - ۴٫۰  ۵٫۴۲  
8٫8 خدمات  - ۹٫۷  - ۵٫۱  - ۹٫۱۰  

 نوع کاال براساس
- مصرفی ۵٫۰  - ۹٫۷  ۵٫۱  - ۹٫۵  
۲٫۶ ایواسطه  ۴٫۷۴  ۱٫۰  ۹٫۷۰  
- ایسرمایه 8٫۰  ۷٫۱۳  ۰٫۲  ۴٫۲۰  

۰٫۲ کل  ۰٫۳۹  - ۴٫۰  ۰٫۳۷  

 

 واردات ۲-۴
ت تغییرات در ای وارداتی باعث شده اسای و سرمایههای تولیدی به کاالهای واسطههای اقتصادی و وابستگی بخشتنیدگی بخشهمدر

دالری  اطالعات مربوط به رشد ارزش ۳-۴باشد. جدول ها آن وضعیت فعالیت دهندٔههای مختلف نشانارزش واردات کشور در بخش
واردات کشور در  ،اساسدهد. براینسال گذشته نشان میمنتهی به مهر و ماه مهر نسبت به مدت مشابه  ماهٔههای سهواردات را در دوره

 شود. نکتٔهو خدمات دیده می ،های کشاورزی، صنعتبخش رشد داشته است و این رشد در تمامدرصد  ۳8منتهی به مهر بیش از  ماهٔهسه
واردات کاالهای مصرفی  ،ایدرصدی کاالهای سرمایه ۳۷٫۲ای و درصدی واردات کاالی واسطه ۴8٫۲رغم رشد توجه این است که بهقابل

کاهش واردات کاالهای مصرفی ناشی از اعمال محدودیت  ،هر نسبت به سال گذشته کاهش نیز داشته است. البتهمنتهی به م ماهٔه سهدر دورٔه
 گردد.ت سفارش واردات کاالهای مصرفی برمیثب هب
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شاخص قیمت  ،منتهی به مهر ماهٔهو چه در سهاساس چه در مهر ری واردات را گزارش داده است. براینشاخص قیمت دال ۴-۴جدول 
درصد افزایش داشته است. بیشترین افزایش قیمت دالری نسبت به سال گذشته مربوط به  ۱8ری واردات نسبت به سال گذشته حدود دال

 ماهٔهو واردات بخش خدمات در سه واردات کاالهای مصرفی ،ای بوده است. همچنینواردات بخش کشاورزی و همچنین کاالهای سرمایه
قیمت دالری واردات، در شکل  اند. برای ارزیابی بهتر تاریخچٔهقبل کاهش قیمت دالری داشته ماهٔهل و سهتهی به مهر نسبت به سال قبمن

با یکدیگر مقایسه شده است. مشخص است که رشد قیمت دالری  ۱۳88 شاخص قیمت دالری واردات و صادرات برای سال پایٔه ۱-۴
ای های کاالهای سرمایهرشد قیمت ،های وارداتیدر بین قیمت بوده است. محصوالت وارداتی کشور نسبت به محصوالت صادراتی بیشتر

  .در چند سال اخیر بسیار بیشتر از میانگین بوده است
شده توسط گمرک( را مقایسه کرده است. با توجه به و واردات )گزارش ارزش دالری صادرات غیرنفتی ماهٔهمیانگین سه ۲-۴شکل 

درصدی ارزش دالری واردات  ۳8منتهی به مهر نسبت به سال گذشته و رشد  ماهٔهرات غیرنفتی در سهدرصدی ارزش صاد ۴۰رشد حدود 
رشد صادرات  ،۳-۴و  ۱-۴اخیر تراز تجاری کشور اندکی بهبود یافته است. البته با توجه به جدول  ماهٔهتوان گفت در سهمی ،در این مدت

رشد دهد باوجوداینکه واردات روند روبهنشان می ۲-۴ده در شکل شدادهروند نمایش از رشد واردات کمتر بوده است و همچنین در مهر
کند که در صورت تداوم این ثبات و رشد مالیمی را تجربه میخیر رشد چندانی نداشته و روند باصادرات در چند ماه ا ،دهدخود را ادامه می

 .روند تراز تجاری بدتر خواهد شد های آتیدر ماه ،روند

 مختلف )درصد( یهایبنددر طبقه واردات یرشد ارزش دالر. ۳-۴دول ج

 سهم از کل واردات بندی محصوالتطبقه

 رشد ارزش دالری واردات
 رشد مهر منتهی به مهر ماهٔهرشد سه
نسبت به 
 فصل قبل

نسبت به فصل 
 مشابه سال قبل

نسبت به 
 ماه قبل

نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

 ادیهای اقتصبخش
۹٫۱8 کشاورزی  ۹٫۲  ۹٫۲  ۰٫۰  ۰٫۱۲۲  
۶٫۷۵ صنعت  ۵٫۹  ۷٫۲8  - ۱٫۲۴  ۰٫۲۵  
۱٫۰ خدمات  - ۰٫۱8  ۲٫۶۱  - ۲٫۴۶  ۴٫۵۰  

 نوع کاال براساس
۲٫۹ مصرفی  - ۷٫۱۴  - 8٫۱  - ۲٫۲۵  - ۵٫۴  
۴٫۶۴ ایواسطه  ۴٫8  ۲٫۴8  - ۷٫۱۹  8٫۴۴  
۶٫۲۱ ایسرمایه  ۴٫۱۷  ۲٫۳۷  - ۱٫۱۳  ۷٫۵۱  

۰٫۱۰۰ کل  ۳٫8  ۲٫۳8  - ۲٫۱8  ۲٫۳۹  

 های مختلف )درصد( بندیرشد شاخص قیمت دالری صادرات کشور در طبقه .۴-۴دول ج

 بندی محصوالتطبقه

 شاخص قیمتی دالری واردات
 رشد مهر منتهی به مهر ماهٔهرشد سه

 نسبت به فصل قبل
نسبت به فصل 
 مشابه سال قبل

 نسبت به ماه قبل
نسبت به ماه مشابه سال 

 قبل

 های اقتصادیبخش
۲٫۴ اورزیکش  ۹٫۲8  ۴٫۰  ۹٫۲۷  

۹٫۶ صنعت  ۰٫۲۰  ۶٫۱  ۵٫۲۲  
- خدمات ۳٫۰  - 8٫۶  ۵٫8  ۷٫۴  

 نوع کاال براساس
- مصرفی ۳٫۱  - ۹٫۱  ۶٫۲  - ۰٫۲  
۵٫۴ ایواسطه  ۶٫۲۳  ۹٫۰  ۷٫۲۴  
۶٫۲۳ ایسرمایه  ۱٫۳۴  ۹٫۷  ۰٫۳8  

۶٫۳ کل  ۰٫۱8  ۳٫۰  ۶٫۱8  
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 (۱۳88ای )سال پایه ات کاالی سرمایهروند شاخص قیمت دالری واردات، صادرات و وارد .۱-۴شکل 

 تفکیک برای این سال از سوی گمرک است.های بادلیل عدم انتشار دادهبه ۱۳۹8سال  هایچینتوضیح: نقطه

 

 

 

 نفتی گمرک )میلیارد دالر(ارزش دالری واردات و صادرات غیر ماهٔهمیانگین سه. ۲-۴شکل 
 گمرک حذف شده است. شدٔههای منتشردلیل محرمانگی از دادهرات غیرنفتی بهبرخی اقالم صاد ،عدبه ب ۱۳۹۹توضیح: از سال 
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 بندیجمع ۵
ضرورت ساخت ها آن و همچنین تواتر پایین های رسمی متغیرهای مهم اقتصاد کالنبینی در انتشار دادهپیشبینی و غیرقابل  پیش قابل  وقفٔه
های مرکزی دنیا مورداستفاده بینی در بانکرویکردهای کنون ،دهد. در این راستاکم را نشان میخیر انتشار های با تواتر باال و تٔاشاخص و ارائٔه
شود. در هایی برای تبیین وضعیت اقتصاد ساخته میشود و شاخصاستفاده میتواتر باال  های بادادهها و کالناز دادهکه در آن گیرد، قرار می

برای رصد تغییرات بخش خدمات، بخش صنعت،  نگامهب هایشاخص ،ماهانه تواتر باال و عمدتاًهای با این گزارش با استفاده از داده
 .شدارزیابی  ارائه وگذاری و سرمایه ،تجارت خارجی

های تردد وسایل نقلیه به تفکیک نوع وسیله از نقلیه استفاده شد که داده تردد وسیلٔه دادٔهبرای رصد تغییرات بخش خدمات از کالن
های تردد شاخص ،شدههای انجامارزیابی براساسشد. شامل می۱۴۰۰تا  ۱۳۹۴روزانه در بازه  صورتبههای کشور را نقطه از راه ۲۵۹۰

داشتند  ونقلحملبینی رشد بخش خدمات و بخش خطایی در پیشقبول و کمها عملکرد قابل ها و کامیونهای سنگین مانند تریلرانواع ماشین
بینی بهترین عملکرد را در پیشهای سنگین تردد ماشین رشد ،اساسها استفاده کرد. براینرشد این بخش بینیبرای کنونها نآ توان ازو می

ها ها و کامیونتریلر ( و شاخص ترددRMSEمعیار  براساسهای سنگین )شاخص تردد ماشین ،همچنین .اندداشتهرشد بخش خدمات 
عالوه برای کاهش خطای به اند.داشته ونقلحملرشد بخش نی یببهترین عملکرد را در پیش معیار تشخیص عالمت رشد( براساس)

شبکٔه استفاده شد. شاخص خروجی مدل  شبکٔه عصبیورودی مدل  عنوانبهپایه اطالعاتی سری زمانی مستخرج از این  ۷۷۵۰از  ،بینیپیش
توان ماهانه وضعیت تغییرات ها میاین داده ا توجه به تواتر ماهانٔه، باینبنابرهای ساده کمتر کرد. ه شاخصبینی را نسبت بخطای پیش عصبی

 را رصد کرد.  ونقلحملمیزان فعالیت در بخش خدمات و همچنین 
توجهی همبستگی قابل دهد های مستخرج نشان میکه ارزیابی شاخص های بورسی استفاده شدهای شرکتهاز داد ،برای بخش صنعت

توان با اتکا میبخش صنعت برقرار است و  افزودٔهارزشهای بورسی و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار و لید صنعتی شرکتبین شاخص تو
 مشاهده کرد.  بهنگام صورتبهتغییرات بخش صنعت را با خطای کمی  ،های بورسیبه شاخص تولید صنعتی شرکت

های مالی های مستخرج از آمار صورترفی شد که شامل شاخصمع بهنگامگذاری برای ساخت شاخص سرمایه های مختلفیشاخص
. در بین استای واردات کاالهای سرمایههای مستخرج از و شاخص ،های مستخرج از مجوزهای صنعتیهای بورسی، شاخصشرکت
گذاری داشته و با خطای خوانی و همبستگی بیشتری با تغییرات سرمایهای همری واردات کاالهای سرمایهتغییرات ارزش دال ،هاشاخص

و ترکیب  شبکٔه عصبیبینی کرده است. در ادامه با استفاده از مدل گذاری را در فصول مختلف پیشکمتری عالمت و جهت رشد سرمایه
داد. یتوجهی کاهش مبینی را تا حد قابل ، شاخصی محاسبه شد که خطای پیشاندانفرادی موردبررسی قرار گرفته صورتبهیازده شاخص که 

شود، می بهنگامماهانه ای که و هم تغییرات شاخص واردات کاالهای سرمایه شبکٔه عصبیتوان گفت که هم خروجی مدل می ،در مجموع
 توجه قرار گیرد. گذاری ماهانه موردشاخص سرمایه عنوانبهتواند می

تواند واردات، تغییرات قیمتی صادرات و واردات می تغییرات تجارت خارجی عالوه بر تغییرات در ارزش دالری صادرات وبرای رصد 
های شاخص ،د مختلفی ارائه دهد. در این گزارش با استفاده از اطالعات صادرات و واردات با تفکیک کد تعرفهاراطالعاتی را در خصوص مو

تواند حاوی میها آن کردند که رصدهای مختلف ارائه شبندیهای قیمت دالری صادرات و واردات به تفکیک گروهارزش دالری و شاخص
  های داخلی باشد.اطالعات مختلفی در خصوص میزان فعالیت بخش
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 منابع و ماخذ ۶
گزارش ادواری  .۱۳۹۹فروردین  - های بورسییییتولید صییینعتی با اسیییتفاده از اطالعات شیییرکت (. گزارش ماهانٔه۱۳۹۹ابراهیمی، س. )
 .MBRI-PR-9914 پولی و بانکی پژوهشکدٔه
پولی و بانکی به  گزارش طرح پژوهشییکدٔه .یبورسیی یهابا اسییتفاده از اطالعات شییرکت دینوسییانات تول لیتحل(. ۱۳۹۲ابراهیمی، س. )

 .تهران یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگانسفارش 

دسترس . قابل MBRI-RP-94019ِ پولی و بانکی پژوهشکدٔه .های تجارت خارجی ایرانسازی قیمت(. شاخص۱۳۹۴ابراهیمی، س. )
 .https://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1394/MBRI-RP-94019-ebrahimi-ver_1.pdf :در

 ،(8۰)۲۴ ،یاقتصییاد هایاسییتیها و سییپژوهش. رانیدر اقتصییاد ا یادوار تجار قیحقا ی(. برخ۱۳۹۵س. ) ،ییمالیع.، و تق ا،ینبیط
8۵-۵۷.  

 داریپا رشیید و توسییعٔه هایپژوهش. یبا اسییتفاده از روش حذف فرضیی رانیدر اقتصییاد ا یبخشیینیب یوندهایپ نیی(. تع۱۳۹۱م. ) ،یوسییفی
  .۱۵۵-۱۷۰ ،(۴)۱۲ ،(یاقتصاد یها)پژوهش

 .https://141.ir/trafficcounterfiles ای کشور به آدرس:جاده ونقلحملسایت سازمان راهداری و 
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