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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

ن . 1 ال ک د  ا ص ت ق ا ت  ال و ح ي)ت د ا ص ت ق ا د   (  رش
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 رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليت هاي اقتصادي -1-1 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 1390به قيمتهاي ثابت سال 

 1395 درصد تغيير ساالنه

 سال چهارم فصل فصل سوم فصل دوم فصل اول 1394 1393 1392 1391

 4/2 4/4 5/0 4/1 3/5 4/6 5/4 5/5 4/7 گروه کشاورزي

 61/6 47/1 77/7 66/2 57/6 7/2 4/5 -5/1 -36/5 گروه نفت

 2/2 6/4 4/1 3/0 -5/1 -6/1 5/4 -4/2 -2/3 گروه صنايع و معادن

-10/5 3/2 12/2 1/4 معدن       7/8- 4/3- 10/7 10/4 2/1 

-4/1 صنعت       5/3-  8/0 4/6-  1/4 5/3 11/2 9/4 6/9 

 6/8 12/3 7/3 6/2 1/7 3/3 8/2 2/4 2/1 برق،گاز و آب     

-3/2 ساختمان       9/2-  0/9-  17/0-  27/6- 4/0- 16/8- 6/8- 13/1- 

 3/6 4/9 6/0 4/2 -0/7 -2/3 1/4 2/3 1/5 گروه خدمات

 12/5 12/9 16/8 12/9 7/5 -1/6 3/2 -0/3 -7/7 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 پايهتوليد ناخالص داخلي به قيمت 
 (بدون نفت )  

0/4 0/5 3/0 3/1- 1/8- 3/9 5/4 5/6 3/3 

 (درصد)
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 ادامه -روند رشد توليد ناخالص داخلي -1-1 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

5 

3.1 

-7.7 

-0.3 

3.2 

-1.6 

12.5 

-۱۰  

-۵  

۰ 

۵ 

۱۰ 

۱۵ 

۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ 

 (درصد)



 ادامه -رشد توليد ناخالص داخلي -1-1 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 وزارت مجدانه تالش هاي سايه در و برجام اجراي با که بود بسياري خالي ظرفيت هاي داراي نفت بخش بين المللي،  تحريمهاي دليل به  

 .بود 1395 سال در بخش اين درصدي 61.6 رشد آن، نتيجه که شد استفاده نفت بخش در موجود ظرفيت هاي از خوبي به ،نفت

 با مشابه 1396 سال در بخش اين رشد که نمي رود انتظار ،1395 سال در نفت بخش ظرفيت هاي از کامل و مناسب استفاده به توجه با 

   .يابد استمرار گذشته سال در آن روند

 مساعدت هاي و اقتصادي بنگاه هاي گردش در سرمايه مالي تأمين بر تأکيد بويژه) معدن و صنعت بخش از مرکزي بانک حمايت هاي با 

  1395 سال در درصد 6.9 رقم به 1394 سال در درصد -4.6 رشد از صنعت بخش ،(متوسط و کوچک بنگاه هاي خصوص در شده انجام

 .يابد تداوم نيز جاري سال در بخش اين رشد مي رود اميد .رسيد

 1395 سال در بارندگي از مناسبي سطح وجود همچنين و مالي تأمين حوزه در کشاورزي بخش از مرکزي بانک حمايت هاي به توجه با،  

   .رسيد گذشته سال در درصد 4.2 رقم به و بود توجه قابل 1395 سال در نيز بخش اين رشد

 تورم نرخ کاهش پولي، و مالي انضباط رعايت کالن، اقتصاد سازگار سياست هاي ارز، نسبي ثبات ،خارجي بانکي روابط بهبود به توجه با  

  سال به نسبت را مناسب تري روند ،1396 سال در غيرنفتي بخش رشد که مي رود انتظار غيرنفتي، بخشهاي بر برجام مثبت آثار سرايت و

  .نمايد تجربه 1395
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 درصد تغييراسمي   سال    
  

 (2)درصد تغيير واقعي

  1393 1394 1395   1394 1395 1394 1395 

-12.9   133.2 178.9 205.4 تهران  25.5-    11.5-  29.8-  

-16.5   247.3 280.6 336.2 شهرهاي بزرگ  11.9-    15.2-  17.0-  

-10.0   221.8 242.0 269.0 ساير مناطق شهري  8.3-    8.6-  13.6-  

-13.5   602.2 701.5 810.6 کل مناطق شهري  14.1-    12.1-  19.1-  

 ( به قيمت هاي جاري/ هزار ميليارد ريال)(1)سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد به تفکيک مناطق شهري جدول
    

 مرکزي بانک اقتصادي آمار اداره :ماخذ
 .است زمين ارزش درنظرگرفتن بدون -1  
 .شده اند تعديل 1390 ثابت قيمت به ساختماني خدمات و مصالح قيمت ضمني شاخص براساس جاري ارقام -2  

 (به قيمت هاي جاري/ هزار ميليارد ريال) (1)سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد به تفکيک مراحل ساختجدول 

 درصد تغييراسمي   سال     

  

 (2)درصد تغيير واقعي

  1393 1394  1395   1394 1395 1394 1395 

-17.6   141.0 155.1 188.3 ساختمانهاي شروع شده  9.1-    16.3-  14.3-  

-12.1   363.4 394.5 448.7 ساختمانهاي نيمه تمام  7.9-    10.7-  13.2-  

-12.5   97.8 151.9 173.6 ساختمانهاي تکميل شده  35.6-    11.1-  39.3-  

-13.5   602.2 701.5 810.6 کل مناطق شهري  14.1-    12.1-  19.1-  

 کسادي در فعاليت هاي بخش مسکن -1-2
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 مسکن بخش در مرکزي بانک اعتباري سياست هاي -1-2-1 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 ميليون تومان براي زوجين 160تا  •

 ميليون ريال تسهيالت انفرادي 800تا •

 ميليون ريال براي مسکن روستايي   200تا •

در دو  )ساله خطوط اعتباري مسکن مهر  10امهال  •
 (ساله 7و  3مرحله 

 کاهش نسبت سپرده قانوني حساب سپرده ممتاز  •

 حساب صندوق پس انداز مسکن يکم•

 انتشار اوراق بهادار رهني  •

 مؤسسات پس انداز و تسهيالت مسکن•

 

 

 

 

 (درصد 9/5و  8)يکم •

 (درصد 9)جوانان •

 (درصد 11) ساير•

کاهش نرخ سود 
تسهيالت  

صندوق پس  
 انداز مسکن

معرفي ابزار 
 جديد مالي

افزايش سقف  
 تسهيالت

تقويت منابع  
 مالي
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 شرح
 (درصد)سهم  عملکرد

 مانده تعداد مانده سپرده حسابتعداد 

 39 27 14522 46910 شهر تهران

 49 52 18441 88882 نفرهزار  200باالي مراکز استان وشهرهاي 

 12 21 4650 35860 ساير مناطق شهري

 100 100 37613 171652 جمع

 1396 تا پايان ارديبهشت يکم پس انداز مسکن حساب صندوق عملکرد 

(ميليارد ريال/فقره)  

 شرح
 (درصد)سهم  عملکرد

 مانده تعداد مبلغ تسهيالت تسهيالتتعداد 

 38.8 30.7 2010 2571 شهر تهران

 50.4 52.9 2613 4429 هزار نفر 200باالي مراکز استان وشهرهاي 

 10.8 16.4 560 1375 ساير مناطق شهري

 100 100 5183 8375 جمع

  1396 عملکرد تسهيالت اعطايي حساب صندوق پس انداز مسکن يکم از ابتدا تا پايان ارديبهشت 

(ميليارد ريال/فقره)  

 عملکرد حساب صندوق پس انداز مسکن يکم -1-2-2

 بانک مسکن: ماخذ بانک مسکن: ماخذ

9 



 مهر مسکن طرح عملکرد -3-2-1 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 1395عملکرد طرح مسکن مهر به تفکيک مراحل ساخت از ابتدا تا پايان آذر ماه سال 

وزارت راه و شهرسازي: ماخذ   

  تعداد يازدهم، دولت در مجموع در مي رود انتظار و است واحد هزار 818 اخير سال سه طي مهر مسکن شده افتتاح واحدهاي از يازدهم دولت عملکرد 

 .است شده واگذار مهر مسکن متقاضيان به واحد ميليون 1/8 تاکنون است ذکر به الزم .کند عبور واحد هزار 845 مرز از تحويلي واحدهاي

1 از بيش ساخت جهت ريال ميليارد هزار 89.5 معادل روستايي مسکن نوسازي و بهسازي تسهيالت ،1395 سال پايان تا مهر مسکن طرح اجراي سال هاي طي 

  ساخت جهت ريال ميليارد هزار 28.7 معادل تسهيالتي نيز شهري مناطق فرسوده بافت هاي در مدت همين طي .است گرديده پرداخت مسکوني واحد ميليون

 10 .است يافته اختصاص واحد هزار 156



 معدن و صنعت بخش -3-1 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 گروه هاي اصلي نسبت به دوره مشابه سال قبلبزرگ صنعتي بر حسب کارگاه هاي توليد روند رشد شاخص  

 سال نــــــام صنعـــــت ضريب ارزش توليد
1393 1394 1395 

-2.9 6.8 شــاخــص کــــــل 100.0  7.9 

صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي  26.2  2.7 7.6 9.5 

صـنايع  توليد فلزات  اسـاسي  20.0  4.6 5.5-  2.6 

-14.9 51.2  موتوري، تريلر و نيم تريلرصـنايع  توليد وسايل  نقليه   16.3  37.8 

صـنايع  توليد محصوالت کاني  غيرفلزي  9.5  4.5-  8.7-  6.2-  

صـنايع  توليد مواد غذايي   7.4  5.6 1.7 8.4 

-15.8 11.7 هاي برقي صـنايع  توليد ماشين آالت  مولد و انتقال  نيروي برق و دستگاه  4.0  7.0 

وتجهيزاتجزماشين آالت توليدمحصوالت ساخته شده از فلز، به  2.7  10.9 4.5-  4.0-  

1395شـاخص در سـال    رشـد ايـن  . ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص مي دهـد درصد  70 شاخص توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي حدود 

 .بوده استدرصد  7/9 نسبت به سال قبل معادل 

 1394نسـبت بـه سـال     1395از وزن شاخص را به خود اختصاص مي دهند، در سال درصد  83/7که در مجموع گروه  16 گروه عمده صنعتي،  شاخص 24در ميان 

 .را تجربه کرده بودند مثبتگروه نسبت به سال قبل از آن رشد  24از مجموع گروه  10تنها  1394اين در حالي است که در سال . داشته اند مثبترشد 
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 تحوالت تورم -4-1 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

(درصد) (درصد)  کننده توليد بهاي شاخص تورم مصرف کننده بهاي شاخص تورم   
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 نرخ تورم نقطه به نقطه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه  

است شده تک رقمي تورم نرخ انتظارات مديريت و بين المللي سطح در مالي روابط نسبي بهبود ارز،  بازار در آرامش و ثبات ،مالي و پولي انضباط رعايت نظير عواملي بواسطه. 

در درصد 10.2 رقم به تورم نرخ رسيدن ادعا،  اين گواه .است دورقمي نرخ هاي به بازگشت باالي پتانسيل نشان دهنده ي اخير سالهاي در نقدينگي حجم در گرفته صورت باالي انباشت  

   .يافت افزايش درصد 10/2 و 9/8 ،9/5 ،9/0 ،8/7 به ترتيب به بعدي ماه هاي طي تدريج به ،1395 دي ماه در ميزان پايين ترين به رسيدن از پس تورم نرخ .مي باشد 1396 خرداد

اولويت هاي تداوم و دولت اقتصادي دستاورد مهمترين از صيانت آتي، سالهاي و 1396 سال در تورم نرخ بر نقدينگي رشد انبساطي آثار تخليه باالي پتانسيل به توجه با  

 12   .باشد برخوردار بااليي اولويت از مي بايد قبل دولت همانند نيز دوازدهم دولت در ارز، نرخ نوسانات از جلوگيري و تورم با مقابله
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 نرخ تورم نقطه به نقطه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه



 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان
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 متوسط نرخ برابري دالر با ريال در بازار آزاد قيمت هر بشکه نفت خام به دالر  

 نرخ دالر در بازار آزادتحوالت  -1-5

در بازار آزادنرخ دالر    ثبات بازار ارز عليرغم کاهش قابل توجه قيمت نفت 

 که آمد بدست حالي در موفقيت ها اين .است بوده اعتنا قابل بسيار گذشته، سال هاي در ارز بازار در ثبات ايجاد زمينه در شده حاصل موفقيت هاي  

  هزينه با توام و جدي تنگناهاي با خارج دنياي با کشور ارزي انتقاالت و نقل و بود محدود بسيار ارزي منابع به دسترسي ،بين المللي تحريمهاي بواسطه

   .بود مواجه باال

 بسياري و بوده روبرو ارز بازار مديريت زمينه در توجهي قابل مشکالت با نفت صادرکننده کشورهاي ،نفت قيمت شديد کاهش بواسطه که حالي در  

 .بود درصد 5.4 معادل صرفاً 1395 سال در دالر نرخ متوسط رشد بوده  اند، روبرو دالر مقابل در خود ملي پول ارزش کاهش با نيز کشورها از ديگر

رويکرد انتخاباتي 
 رئيس جمهور آمريکا
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 1395توزيع تسهيالت پرداختي به تفکيک بخش هاي اقتصادي و هدف از دريافت طي سال  -6-1 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

(درصد)  

 مسير از امر اين که بوده اقتصاد خالي ظرفيت هاي از استفاده بر عمدتاً اخير، سالهاي در بانکي سيستم اعتباري سياست هاي اصلي جهت گيري 
  بنگاه هاي گردش در سرمايه مالي تأمين سهم بطوريکه است؛ شده انجام توليدي واحدهاي گردش در سرمايه مالي تأمين به تسهيالت جهت دهي

 درسال تسهيالت اين از معدن و صنعت بخش سهم .است يافته افزايش 1395 سال در درصد 64.0 رقم به 1391 سال در درصد 46.0 از توليدي
  .بود درصد 82.3 معادل 1395

 سال در غيربانکي اعتباري موسسات و بانکها و بوده بانکي سيستم نظر مد همواره متوسط و کوچک بنگاه هاي مالي تأمين مزبور، موارد بر عالوه 
  .داده اند قرار مزبور بنگاه هاي اختيار در ريال ميليارد هزار 168 معادل رقمي گذشته

 جمع متفرقه خدمات بازرگاني مسکن و ساختمان صنعت و معدن کشاورزي شرح 

 9.7 26.4 10.7 3.7 15.3 7.9 14.5 ايجاد

 64.0 38.1 54.6 71.7 28.0 82.3 72.0 تامين سرمايه در گردش

 1.6 0.0 1.0 0.3 12.2 0.3 0.3 تعمير

 4.4 1.9 4.9 3.3 3.4 4.0 6.1 توسعه

 8.8 3.4 17.2 6.2 2.8 2.1 3.1 خريد کاالي شخصي

 4.0 0.8 1.1 1.4 35.6 0.4 0.2 خريد مسکن
 7.4 29.4 10.5 13.3 2.8 2.9 3.7 ساير

 100 100 100 100 100 100 100 جمع

 100.0 0.1 39.7 13.2 9.1 29.4 8.5 سهم هر بخش از کل تسهيالت پرداختي
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 ادامه -مقايسه تسهيالت پرداختي در سال هاي گذشته -6-1 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان
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هزار ميليارد ريال  بوده که نسبت بـه رقـم مشـابه     569/7،  کل تسهيالت پرداختي شبکه بانکي معادل 1396سال  دو ماهه نخست طي

 .درصد رشد داشته است 16/4سال گذشته به ميزان 

واحدهاي توليدي اختصاص سرمايه در گردش درصد از تسهيالت پرداختي شبکه بانکي به تأمين  67/8، 1396دو ماهه نخست سال  طي

 15 .درصد بود 87/9معادل  براي بخش صنعت و معدن داشته که اين ميزان 



 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 پرداختي به بنگاه هاي کوچک و متوسطآمار عملکرد تسهيالت  

تعداد 
واحدهاي  

 ثبت نام شده

تعداد واحدهاي  
ارجاعي از کارگروه  

 استاني به شعب

 تسهيالت پرداختي  
 ( مصوب کارگروه استاني)

تسهيالت مستقيم شبکه 
 بانکي  

 جمع کل تسهيالت پرداختي

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1395سال  تا پايان  59.0 20.1 12.9 92.3 11.3 75.8 24.2 168.1 

1396/03/27تا پايان   59.0 20.1 13.6 98.0 11.7 79.9 25.3 177.9 

 سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت: ماخذ

 (SME)حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط  -1-7

(هزار ميليارد ريال -هزار واحد)  

  بنگاه  کوچک و متوسط در هزار واحد  25/3 هزار ميليارد ريال تسهيالت به  177/  9،  معادل 1396خرداد ماه سال  27تا  1395از ابتداي سال

 .اختصاص يافته استسراسر کشور
16 



 ازدواج قرض الحسنه تسهيالت -8-1 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 تعداد و ارزش تسهيالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده

 (هزارنفر)تعداد  (ميليارد ريال)ارزش 

29063.4 944.627 1392 

39258.1 1293.844 1393 

24547.9 805.746 1394 

98234.0 1020.229 1395 

 1396ماهه دو  131.4 13700.0
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1395تسهيالت پرداختي در سال  به طوري که تخصيص داشته است؛ تسهيالت قرض الحسنه ازدواج اقتصاد به تامين مالي خرد اصلي بانک مرکزي در  اولويت 

 17 .درصد رشد داشته است 300/8و  26/6تعداد و ارزش تسهيالت قرض الحسنه ازدواج به ترتيب  قبل، نسبت به سال 



 نرخ سود بازار بين بانکي -9-1 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

(درصد)  

 در سال  درصد  19/2در پايان اين سال و سپس به درصد  18/8به  1394درصد در فروردين ماه سال  28/1نرخ سود بازار بين بانکي با کاهش قابل مالحظه از

 .رسيد 1395

 در نرخ سود بازار بين بانکي را در  روند کاهشي در اين بازار ايفا مي کند و اميد است حضور فعاالنه با خود  در بازار بين بانکي را  هدايت گرينقش بانک مرکزي

 .شاهد باشيمماه هاي آينده 

25.3 

28.2 
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 اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين  

1393 1394 1395 1396 
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 اقتصادي کالن متغيرهاي از برخي چشم انداز -10-1 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 1396 1395 متغيرها شرح

 دالر 45سناريو  44 نفت قيمت
 دالر 50 سناريو

 (1396بودجه سال )

 11.9 12.2 9.0 تورم

 5.0 4.6 12.5 اقتصادي رشد

 21.0 20.2 23.3 نقدينگي رشد

 (درصد)

درصد است 11/2و  3/3، به ترتيب معادل (م 2017)1396توسط صندوق بين المللي پول در سال نرخ تورم و رشد اقتصادي  پيش بيني. 
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

چالشها و تنگنااه. 2  

20 



 در بازار پول و عوامل تشديد کننده آن در ساير بازارهاداليل چسبندگي نرخ سود  بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان
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 (واسطه گري سالم چرخه) بانکها داراييهاي ميعان و انجماد اعتباري؛ تنگناي -1-2 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

22 



 (واسطه گري ناسالم چرخه) بانکها داراييهاي ميعان و انجماد اعتباري؛ تنگناي -1-2 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان
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 بدهي بازار از پول بازار باالي تاثيرپذيري -2-2 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 اوراق مرابحه گندم
 (هزار ميليارد ريال 29/6)

رقابت بانک ها در   
جذب سپرده از طريق   

 افزايش نرخ سود
 اضافه برداشت بانک ها

 بازار پول
 اسناد خزانه اسالمي

 (هزار ميليارد ريال 85)
 (وزارت امور اقتصادي و دارايي : ناشر)

 اوراق مرابحه  و  اجاره دولت 
 (هزار ميليارد ريال 35)

 اوراق سلف گندم
 (هزار ميليارد ريال 31/3)

 اوراق مرابحه بيمه سالمت
 (هزار ميليارد ريال 10)

 اوراق مرابحه گندم
 (هزار ميليارد ريال 10)

 بازار سرمايه

تشديد 
تنگناي 
 اعتباري

افزايش 
نرخ سود 
در بازار 

 بدهي
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  دولت بدهي هاي مالي تامين در پول بازار باالي سهم -1-2-2 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

(هزار ميليارد ريال)  1395نحوه عملکرد تامين مالي خريد تضميني گندم در سال   

 (سهم)درصد  جمع مبلغ نحوه تامين محل تامين

سيستم  
 بانکي

 40 (شبکه بانکي)تسهيالت بانکي   
  8خريد توسط و انتشار ) (1)اوراق مرابحه   44 69.6

 29.6 (عاملبانک 

بورس 
اوراق  
 بهادار

 31.3 موازياوراق سلف   
41.3 26.1 

 10 مرابحهاوراق   

 ساير

 19.6 بودجه عمومي  

 3 منابع وزارت جهاد کشاورزي   29.9 47.3

 24.7 شرکت بازرگاني دولتي  

 100 158.2 جمع کل

 24 مبلغ اين از که است ريال ميليارد هزار 29 است شده منتشر مرکزي بانک طريق از که مرابحه اي اوراق کل - 1

  بايت ريال ميليارد هزار 5 مبلغ به مابقي و واريز دولتي بازرگاني شرکت حساب به گندم خريد براي ريال ميليارد هزار

 .است شده واريز دام امور پشتيباني سهامي شرکت حساب به ذرت و جو خريد

 (ريال ميليارد هزار) بانک ها به کشاورزي جهاد وزارت مرابحه اوراق فروش آمار

 واريزيمبلغ  تاريخ خريد ( 1) خريدميزان  ميزان مجوز نام بانک

(1  ) 

 10 1395/8/2 10.4 10.4 مسکن

 10 1395/8/5 10.4 10.4 ملت

 3 1395/8/1 3.1 3.1 سپه

 2 1395/8/2 2.1 2.1 اقتصاد نوين

 0.6 1395/10/9 0.6 1.6 کارآفرين

 2 1395/8/1 2.1 2.1 پست بانک

 1 1395/8/1 1.0 1.0 خاورميانه

 1 1395/8/2 1.0 1.0 سينا

 29.6 - 30.7 34.3 جمع

 باشد مي بانک تيعامل ساالنه کارمزد درصد 2 بابت زييوار و ديخر مبلغ التفاوت مابه -(1)

 25 .است بوده درصد 22 از بيش آنها موثر سود نرخ و درصد 20 اوراق اسمي سود نرخ - 



 و کاهش حجم مبادالت در بازار بين بانکي 1395تشديد روند افزايش  اضافه برداشت بانک ها در سال  -2-2-2 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

(هزار ميليارد ريال)  
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 اسفند بهمن دي آذر آبان   مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين  

 (محور سمت راست)اضافه برداشت  متوسط روزانه حجم معامالت بازار

هزار ميليارد ريال اوراق مرابحه   29/6خريد 
 گندم توسط بانک هاي منتخب

مشارکت مستقيم بانک ها در طرح خريد تضميني گندم به ميزان 
 (هيات وزيران 52992/4181ر اساس مصوبه شماره ب)هزار ميليارد ريال 40

26 



 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

27 

 تعدادسهم از  تعداد صندوق ها عنوان
 (درصد)

 ارزش 
 (ميليارد ريالهزار )

 ارزشسهم از 
 (درصد)

 98.6 1308.5 33.1 59 با درآمد ثابت 

 0.7 9.4 9.0 16 مختلط 

 0.7 8.8 57.9 103 سهامي

 100 1326.6 100 178 کل

 1396 ارديبهشت در بازاري ارزش و تعداد لحاظ به سرمايه گذاري صندوق هاي انواع سهم

 ثابت درآمد با سرمايه گذاري صندوق هاي نامناسب گسترش -2-3

 مي دهند تشکيل ثابت درآمد با صندوق هاي را سرمايه گذاري صندوق هاي ارزش از درصد 99  حدود. 

از مي تواند شده تضمين باالي سودهاي با سپرده ها بازپرداخت سپرده ها، سهم کاهش و ثابت درآمد با اوراق سمت به صندوق ها حرکت صورت در  

  .باشد بانکي شبکه چالش هاي
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 بانکي شبکه غيرديداري سپرده هاي کل از صندوق ها سپرده هاي سهم  (درصد) 

 (http://www.fipiran.com) اطالعات مالي ايران مرکز پردازش : ماخذ 
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 خودروسازان توسط مشارکت باالي سود نرخ پرداخت -4-2 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 درصد  22-24با نرخي معادل )ضمن دريافت پيش پرداخت مشخص، به صورت ماهانه به مشتري سود ( نظير طرح اتوخدمت)برخي از خوروسازان با ارائه طرح هايي

از تحويل خودرو دقيقاً معادل نرخ سود مشارکت، جريمه اي براي بدون براي سود انصراف پرداخت نموده و از سوي ديگر با درنظر گرفتن ( حسب دوره سپرده گذاري

 .انصراف از خريد اعمال ننموده اند

  و  بانکي شبکهبانکي بوده و در حقيقت به مثابه ورود يک توليدکننده به حيطه فعاليت هاي سازوکار سپرده گيري چنين اقدامي از سوي خودروسازان، مشخصا ورود به

 .بازار پول تلقي مي شود

خودوسازان و مرکزي بانک ميان گرفته صورت تفاهمات 

ساماندهي نرخ سود در بازار پيش فروش خودرو 

o انصراف و مشارکتآيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو از طريق تعيين حداکثر نرخ سود مجاز  4ماده اصالح 

 شرح 
 پيش فروش

 مشارکت در توليد
 عادي قطعي

 از نرخ سود سپرده بانکي يکساله بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در زمان عقد قراردادباالتر  واحد درصد 3معادل  حداکثر نرخ سود مشارکت

 نرخ سود سپرده بانکي يک ساله بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در زمان عقد قرارداد  معادلحداکثر  از مشارکت نرخ سود انصراف

ز نبوده و سود مشارکت بايد در انتهاي دوره  مجاپرداخت سود در سررسيدهاي معين از سوي عرضه کنندگان تحت عناوين مختلف طرح هاي پيش فروش خودرو به مشارکت کنندگان در پيش فروش خودرو : تبصره
 .مشارکت محاسبه و از قيمت فروش محصول توليدي کسر گردد

o 28 1396ساماندهي نرخ سود در بازار پيش فروش خودرو در قالب يک برنامه زمان بندي شده و با شيبي ماليم حداکثر تا پايان بهمن ماه سال 



 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 ربانهم اهي آتي. 3

 رد جهت ثبات بخشي اقتصاد کالن
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 کالن اقتصاد ثبات بخشي جهت در آتي برنامه هاي -3 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 تداوم اجراي برنامه اصالح نظام بانکي

 تداوم برنامه تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط

 (1396قانون بودجه  18موضوع تبصره )تامين مالي سياست هاي اشتغال زايي 

 لزوم هماهنگي ميان سياست هاي پولي، ارزي و تجاري

 لزوم کاهش سلطه مالي و تقويت انضباط سياست هاي مالي  
30 



 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 اصالح نظام بانکي( Action Plan)برنامه  عملياتي  10

 نظام اصالح برنامه -مرکزي بانک مدت وبلند ميان مدت جهت گيري هاي -3-1

 بانکي

  بانکي بين بازار فعاالنه مديريت .1

  بانکي شبکه منابع تخصيص و تجهيز بهبود .2

 تجاري بانک هاي قانوني سپرده نسبت تعديل .3

 مشکل دار بانک هاي رفتار بر نظارت و بانک ها دسته بندي  .4

 پولي سياست هاي اجراي در باز بازار عمليات به کارگيري .5

 مجاز غير موسسات ساماندهي استمرار با پول بازار بخشي انتظام .6

 غيردولتي بانک هاي سرمايه افزايش .7

  بانک ها غيرجاري مطالبات حل وفصل .8

 اعتباري موسسات و بانک ها انحالل و تصفيه ادغام، .9

 بانک ها فعاليت بر موثر نظارت ارتقاي .10
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

(1396/03/17 مورخ 96/78866 بخشنامه ابالغ) اقتصادي رشد افزايش و اشتغال ايجاد هدف با متوسط و کوچک بنگاه هاي از حمايت استمرار  

oبانکي شبکه داخلي منابع محل از ذيل طرح هاي گرقتن قرار اولويت در 

oاقتصادي بنگاه (هزار ده) 10000  نياز مورد گردش در سرمايه تامين 

oدرصد 60 حداقل فيزيکي پيشرفت با تمام نيمه طرح (هزار شش) 6000 تعداد نياز مورد مالي منابع تامين 

oاقتصادي واحد (هزار پنج) 5000 نوسازي و بازسازي براي نياز مورد مالي تامين   

oبهين ياب سامانه از خارج و متوسط و کوچک بنگاه هاي محصوالت عرضه زنجيره در گرفته قرار اقتصادي واحدهاي از حمايت 

o1396 سال در متوسط و کوچک بنگاه هاي مالي تامين دستورالعمل ابالغ 

 

 1396 سال در متوسط و کوچک بنگاه هاي مالي تامين برنامه تداوم -3-2

 هزار ميليارد ريال 200

 هزار ميليارد ريال 100
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

و زنان جوانان،) کشور فعال جمعيت عظيم ظرفيت هاي از مؤثر بهره گيري ،اقتصادي مشارکت حداکثرسازي اقتصاد، مردمي شدن جهت در  

  مناطق اولويت با)اسالمي ايران سرزميني پهنه در مناطق رقابتي و نسبي مزيت هاي از مؤثر بهره برداري براي و (دانشگاهي دانش آموختگان

  شناسايي و منطقه در پايدار و جديد شغلي فرصتهاي ايجاد براي مناسب سياستگذاري و برنامه ريزي به نسبت (محروم و عشايري و روستايي

 :شد خواهد دنبال ذيل سياست هاي ،اجرايي و آموزشي ،اعتباري ،نهادي حمايت هاي طريق از مناطق، قابليت هاي و استعدادها

 و قابليت ها به توجه با تعاوني و خصوصي بخش همکاري با اجرائي دستگاههاي توسط شهرستان سطح تا فعاليت ها رشته تفکيک به سرمايه گذاري اولويت هاي ارائه و تدوين -1

 موجود زيرساخت هاي و محصول بازار اشتغال، و عوامل بازار کار، و کسب (ديناميک)پوياي تحليل  و منطقه اقتصادي و محيطي محدوديت هاي

 اجرائي دستگاه توسط هدف جامعه مؤثر و فعال مشارکت براي ظرفيت سازي -2

 کشور محروم نقاط و مرزي مناطق در کشاورزي توسعه و احياء و هدف گروههاي و روستايي مناطق در نهادي ظرفيت سازي و تسهيل گري -3

 اجرائي دستگاههاي از يک هر فراگير و مستمر حمايتي مالي، مشوقهاي شفاف اطالع رساني  -4

 عمومي خدمات و ساختمان بخش در رونق ايجاد  -5

 دستي صنايع و متوسط کوچک، بنگاههاي توسعه و ايجاد براي ترتيب به ها، (پروژه)طرح به مالي مشوقهاي تخصيص اولويت -6

 (1396 بودجه قانون 18 تبصره موضوع) اشتغال زايي سياست هاي مالي تامين -3-3
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

لزوم ايجاد ثبات     

در بازارارز         

 انتظام بخشي به        

 بازار پول         
 لزوم کاهش      

 سلطه مالي     

رقابت پذيري 

 توليدات داخلي

 تجاري و ارزي پولي، سياست هاي ميان هماهنگي لزوم -3-4

سياست هاي  
 پولي

سياست هاي  
 ارزي

سياست هاي  
 تجاري

 ثبات اقتصادي و کنترل تورم
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 با تشکر
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