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تولیدات
کشاورزی

تولیدات
کشاورزی

یــــش و فـصــل ر
برای تعیین شـاخص تولید محصوالت کشاورزی، میزان تولید محصوالت هر  رشد 4 برابری شاخص تولید محصولـات کشاورزی

سـال بـا یـک بـازه زمانـی معیار، مقایسـه می شـود. ایران طـی 40 سـال اخیر با 

وجود خشکسالی و همچنین مهاجرت روستاییان، رشد چشمگیری در زمینه 

تولید محصوالت کشـاورزی داشته است. 

ایران جزو 10 تولیدکننده 
برتر جهان در بیش از

 30 محصول کشاورزی 
در سال 1396 

5.7 141.2  3.1

غلـات: 8.5 میلیون تن  غلـات: 21 میلیون تن 

گندم جوگندم جو

میلیون تن میلیون تنمیلیون تن میلیون تن

صادرات محصولـات 
کشاورزی به ده ها کشور 
از جمله: آلمان، روسیه 
چین، اسپانیا و ایتالیا  

رتبه ایران 
در تولید 

گندم

15
رتبه ایران 
در تولید 

جو

14
تولید جو
 گندم و
 غالت

2.5برابر 
شاخص تولید 
محصولـات 

کشاورزی

4برابر

1357 139584 91.1 88  98.5 90.1 90.4
1357 13571357 1395 13951395

شاخص تولید محصولـات کشاورزی ایران بررسی شاخص تولید محصوالت کشاورزی در برخی کشورهای دیگرشاخص تولید محصولـات کشاورزی ایران

28 آلـمــانبعد از انقلـاب قبل از انقلـاب110.5 فرانسهایـتـالـیـا

بانک جهانی

فائو
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شاخص
تعداد پزشک

شاخص
تعداد پزشک

مـتـی عـطـر سلـا
عملکرد بخش سـامت از مهم ترین معیارهای ارزیابی میزان پیشـرفت کشورهاست. رشــد 5 برابــری شــاخص تعــداد پزشــک

برای بررسی وضعیت سامت در هر کشور شـاخص های مختلفی وجود دارد که یکی 

از مهم ترین آن ها شـاخص تعداد پزشـک اسـت. این شـاخص نشـان می دهد بـه ازای 

هر 1000 نفر چه تعداد پزشـک در یک کشـور وجـود دارد.

تعداد پزشک به ازای 

هر 1000 نفـر
تعداد پزشک به ازای 

هر 1000 نفـر

0.3  1.5

عقب مانده تر از 
کشورهایی همچون 
فیجی، جامائیکا و 

نیکاراگوئه

رشد 5 برابری 
شاخص تعداد پزشک 

نسبت به 
دوره پهلوی

درمان ایرانی ها 
توسط پزشکان 

بنگالدشی،هندی 
و پاکستانی

ورود ساالنه 
ده ها هزار گردشگر 

جهت درمان 
به کشور

میزان رشد برخی از کشورها در زمینه  شاخص  تعداد پزشک طی 40 سال  اخیر در مقایسه با ایران

چیــن
1.6برابر

کـانـادا
1.4برابر 1.9برابر

فرانسه
1.8برابر

آمریکا
5برابر
ایران

2برابر
ژاپــن

فایننشال تایمز

بانک جهانی

اکسپورت میکر



مقایسه بزرگ ترین واردکنندگان سالح جهان در سال های 1356 و 1396 در سال 1396 کشورهای دیگر چند برابر ایران واردات نظامی داشتند؟

رقـــم واردات تســـلیحاتی رژیـــم پهلـــوی در
سـال 1356 حتی از رقـم واردات تسـلیحاتی 
عربسـتان در سـال 1396 هـم بیشـتر بـود.

4.1
میلیارد دلـارمیلیارد دلـار 1356

5.6

1396

کجـا    بـودیـــم؟

ایران در سال 1356 
بزرگترین مشتری 

تسلیحات نظامی آمریکا 
در جهان بود

کجـا    هستیم؟

ایران در سال 1397 
سیزدهمین قدرت 
برتر نظامی جهان 

است

قبل از انقلـاب | 1356بعد از انقلـاب | 1396

5.600.000.000 دالر4.000.000 دالر

واردات سلـاحواردات سلـاح

روی پای خودمان
وابستگی در هر زمینه ای، یک ضعف بزرگ برای کشور به شمار می آید. اهمیت این کاهــــــش 1400 برابــــــری وابســــــتگی نظامــــــی

موضوع در عرصه  نظامی دوچندان است. چون امنیت در واقع زیرساختی برای 

سایر پیشرفت ها محسوب می شود. بنابراین یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی 

پیشرفت یک کشور، میزان خودکفایی در عرصه نظامی است. 

مـعـــادل  0.01 درصـــد 
واردات نظامی کل جهـان

کاهش
 1400 برابری

وابستگی
نظامی

Made in

USA

مــعـــادل 15 درصــــد 
واردات نظامی کل جهـان

80% واردات
نظامی ایران 

از آمریکا

چین

279 برابر
آمریکا

137 برابر
آلمان

16 برابر
فرانسه

16 برابر

بانک جهانی

گلوبال فایر پاور



کجـا    بـودیـــم؟ کجـا    هستیم؟
قبل از انقلـاب | 1357بعد از انقلـاب | 1396،1397

سیمان و فوالد سیمان و فوالد

ـــادین قدرت پـولـ
فوالد و سیمان از مهم ترین صنایع استراتژیک محسوب می شوند. فوالد در  افزایـــــش 19 برابـــــری تولیـــــد فولــــــاد

عرصه های مختلفی همچون ساخت و ساز، خودروسازی، راه آهن،تولید و انتقال 

انرژی کاربرد اساسی دارد. صنعت سیمان نیز به عنوان یکی از صنایع پایه، نقش 

اساسی در پیشرفت زیربنای اقتصادی هر کشور بر عهده دارد.

8 88.4 1.3 25

فوالد سیمانفوالد سیمان

میلیون تن میلیون تنمیلیون تن میلیون تن

رتبه 8 
ظرفیت تولید 

سیمان

رتبه 10 
تولید فوالد

افزایش
 11 برابری

ظرفیت  تولید سیمان 
نسبت به 

دوره پهلوی

افزایش
 19 برابری
تولید فوالد 
نسبت به 
دوره پهلوی

میزان رشد تولید فولـاد

2.5برابر  19برابر %35 50 2.8
ایران هجدهمین صادرکننده برتر فوالد جهان

فوالد تولیدی میلیارد دلـارکشور جهان

رتبه تولید فوالد برخی از کشورها در سال 1397 در مقایسه با ایران
ــوری  ــ ــ ــران در دوره جمـهــ ــ ــ ایـ
ــد  ــ ــ ــق شـ ــ ــ ــامی مـوفــ ــ ــ اسـ
ــون  ــ ــ ــایی هـمـچـــ ــ ــ کشورهــ
کانادا،اسپـانیــــــــا و فــــــــرانسه 
ــذارد.  ــ ــ ــر بـگــ ــ ــ ــت سـ ــ ــ را پشـ

18
کانادا

16
 اسپانیا

15
فرانسه

10
ایران

رتبه 34 
تولید فوالد

در 40 سال اخیر

جهانایران

1397 1396

انجمن جهانی فوالد

گلوبال سمنت

www.trade.gov



 سرعت رشد امید به زندگی در ایران

بانک جهانی

حـدوداً 2 بـرابــِر
آمریکا، آلمان و فرانسه
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62 سال 72 سال
55.5 سال 76 سال

عقب مانده تر از 
کشورهایی همچون 

کنیا، زیمبابوه، گواتماال 
و فیجی

جزو  یازده کشور  
برتر دنیا در زمینه 

رشد شاخص 
امید به زندگی

6.5 سال 
عقب تر از متوسط جهانی

4 سال 
بهتر از متوسط جهانی

امید به زندگیامید به زندگی

جهش حدوداً   70 پله ای 
شاخص امید ݣݣ به زندگی در ایران

کشورهای دیگر طی چه مدتی شاخص امید به زندگی خود را از 70 به 75 سال رساندند؟

25سال
1964 - 1989 آلمـان

23سال
1961 - 1984 فرانسه

28سال
1961 - 1989 آمریکا

13سال
2000 - 2013 ایــران

در مقایسه با قبل از انقالب

چشمک بݠه ݠزندگی
امید به زندگی، شاخصی بسیار مهم در حوزه سالمت است که نشان می دهد رشد شاخص امید به زندگی از 55.5 به 76 سال

هر عضوی از جامعه هنگام تولد به طور متوسط چند سال می تواند توقع 

 حیات داشته باشد. ارتقای وضعیت بهداشتی، درمانی و معیشتی مردم

موجب بهبود شاخص امید به زندگی می شود.

ایــــران
سرعت رشد

سه کشور
سرعت رشد

ایران

ایران

متوسط جهانی متوسط جهانی
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ب نقلـا ݢا سݠه ݢ ر مد
نرخ سواد در هر کشور از حاصل تقسیم ارتقاء نرخ سواد جوانان به بیش از %98

تعداد افراد در یک بازه سنی مشخص که 

توانایی خواندن و نوشتن دارند به جمعیت 

کل کشور به دست می آید.
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-6.5

%78 %91 
%37 %86 %56 %98 
%69 %86

24 تا  15 سن24 تا 15 15به بالـاسن 15به بالـا

عقب مانده تر از 
کشورهایی همچون 
کامرون، دومینیکن 

و زیمبابوه

جهش بیش از

%55 
در نرخ سواد زنان
15 تا 24 سال 

بعد از انقالببعد از انقالب قبل از انقالبقبل از انقالب

%98 %86 رشــــــــــد  42 درصدی %37 %56
نرخ سواد افراد بین 15 تا 24 سال

رشد بیش از 2 برابری
نرخ سواد افراد باالی 15 سال

نرخ سوادنرخ سواد

ایران

متوسط جهانی
ایران
متوسط جهانی

یونسکو

بانک جهانی
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حمل و نقلحمل و نقل

نــقـــلـاب یـــل ا ی ر و ر
170 سال از احداث اولین خطوط ریلی در ایران می گذرد. مجموع خطوط ایـران جزو 20 کشـور برتر جهـان از لحاظ طـول خطوط ریلی

ریلی در طول 130 سال حکومت های پیش از انقالب 4600 کیلومتر بود. این 

عدد که بدون احتساب خطوط فرعی و عملیاتی است در دوره جمهوری 

اسالمی به 8600 کیلومتر رسید و رشد نزدیک به دوبرابری را نشان می دهد.

4.600

2.700.000.000

3.400.000.000

1359

کیلومتر ریل

نفر کیلومتر

تن کیلومتر بار

3.300.000

1357

نفر کیلومتر
19.300.000

1396

نفر کیلومتر

8.600

13.000.000.000

27.200.000.000

1395

کیلومتر ریل

نفر کیلومتر

تن کیلومتر بار

نفر کیلومتر : واحدی که بیانگر جابه جایی يک نفر مسافر در يک كيلومتر است.

میزان رشد خطوط ریلی برخی از کشورها طی 40 سال اخیر در مقایسه با ایران

روسیه

%3
اسپانیا

%16
ترکیه

%24
ایتالیا

%4
ایران

%87

تــن کیلومتــر : واحــدی کــه بیانگــر حمــل يــک تـُـن بــار در يــک كيلومتــر اســت.

بانک جهانی

ایران جزو

 20 کشور برتر جهان 
از لحاظ طول 
خطوط ریلی 

افزایش  8 برابری 
انتقال بار از طریق 

خطوط  ریلی 

افزایش حدودا 
6 برابری 

مسافرت های
هـوایـی
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شاخص مرگ و میر
 کودکان

شاخص مرگ و میر
 کودکان

ݢبـخــش ݢتݢ ݢحـیـاݢ ݢ
شاخص مرگ و میر کودکان نشان می دهد به طور متوسط به ازای هر 1000 کاهش چشمگیر نرخ مرگ و میر کودکان

کودک، چند کودک قبل از رسیدن به یک سن مشخص)1 سال یا 5 سال( 

می میرد. هر چه عدد این شاخص کمتر باشد، نشان می دهد که وضعیت 

بهداشت و درمان در آن کشور مناسب تر است.

88 13125 15

کمتر از  5 سنکمتر از  5 سن

از هر 1000 کودک از هر 1000 کودک

 1539

کمتر از  1 کمتر از  1

عقب مانده تر از 
کشورهایی همچون 

کنیا، زیمبابوه و 
ویتنام 

مرگ و میر کودکان 
زیر 5 سال، بعد از انقالب 

کمتر از یک هشتِم 
دوران پهلوی

13 29 
متوسط جهانی

نرخ مرگ و میر کودکان
متوسط جهانی
نرخ مرگ و میر کودکان

ایـــران
نرخ مرگ و میر کودکان

ایـــران
نرخ مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سالکمتر از یک سال

مرگ و میر کودکان ایران در سال 1396 

کمتر از نصف
متوسط جهانی

بانک جهانی


