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 اقتصادي  تحوالت رشد  بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 1390به قيمتهاي ثابت سال 

1395 1396 

 سال فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول سال

 3/2 2/1 4/0 3/3 2/2 4/2 گروه کشاورزي

-3/3 5/7 5/9 61/6 گروه نفت  4/2-  0/9 

 5/1 5/5 4/5 5/5 4/6 2/2 گروه صنايع و معادن

 2/9 5/5 0/8 1/5 3/7 2/1 معدن     

 5/3 5/4 4/4 6/4 5/0 6/9 صنعت     

 7/5 8/4 7/1 6/3 8/3 6/8 برق،گاز و آب     

 1/2 2/0 1/4 3/1 -3/5 -13/1 ساختمان     

 4/4 4/4 4/0 4/8 4/3 3/6 گروه خدمات

 3/7 2/7 2/4 5/1 4/6 12/5 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 4/6 4/8 4/2 4/9 4/3 3/3 (بدون نفت ) پايه توليد ناخالص داخلي به قيمت 

 (درصد)
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 معدن و صنعت بخش بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 (درصد)گروه هاي اصلي نسبت به دوره مشابه سال قبل                                             بزرگ صنعتي بر حسب کارگاه هاي توليد روند رشد شاخص  

 نــــــام صنعـــــت ضريب ارزش توليد
 سال

1394 1395 1396 

-2.9 شــاخــص کــــــل 100.0  8.7 5.5 

صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي  26.2  7.6 11.8 4.4 

صـنايع  توليد فلزات  اسـاسي  20.0  5.5-  1.3 4.2 

-14.9  موتوري، تريلر و نيم تريلرصـنايع  توليد وسايل  نقليه   16.3  37.6 12.0 

صـنايع  توليد محصوالت كاني  غيرفلزي  9.5  8.6-  -5.6 5.1 

صـنايع  توليد مواد غذايي   7.4  1.8 8.5 5.8 

-15.8 هاي برقي صـنايع  توليد ماشين آالت  مولد و انتقال  نيروي برق و دستگاه  4.0  8.8 7.5 

جز ماشين آالت و تجهيزاتساخته شده از فلز، به توليد محصوالت  2.7  5.0-  2.4 4.2 

اداره آمار اقتصادي: ماخذ   
o رشد مثبت»........... (درصد از کل شاخص 95/4با سهم )گروه  24گروه از  17: 1396سال» 
o رشد مثبت»............  (درصد از کل شاخص 86/0با سهم )گروه  24گروه از  16: 1395سال» 



 درصد -رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم هزينه نهايي بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 1390به قيمتهاي ثابت سال 

1395 1396 

 سال فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول سال

 2/5 1/0 -1/5 4/8 5/7 3/8 مصرف خصوصي

 3/9 2/1 7/7 4/1 2/6 3/7 مصرف دولتي

 1/4 1/2 4/1 1/4 -1/8 -3/7 تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

 2/5 5/5 4/6 -0/6 -0/7 5/6 ماشين آالت     

 0/9 -0/6 3/8 2/1 -2/5 -7/4 ساختمان     

-9/0 6/0 1/3 41/3 کاالها و خدماتصادرات   9/5 1/8 

 13/4 21/1 6/2 10/2 16/4 6/1 کاالها و خدماتواردات 

 3/8 2/9 2/4 6/1 3/5 13/4 ناخالص داخلي به قيمت بازارهزينه 

 (درصد)
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 تعداد، سرمايه گذاري و اشتغال جوازهاي تاسيس صنعتي

تجارتوزارت صنعت، معدن و : ماخذ  

 تعداد، سرمايه گذاري و اشتغال پروانه هاي بهره برداري صنعتي

 سال درصد تغيير
  

1396 1395   1396 1395 1394 
  

 (فقره)تعداد 14896 15417 19063 3.5 23.6

 (ريالهزارميليارد )سرمايه گذاري 1253.1 1233.7 1695.1 1.5- 37.4

 (نفرهزار )اشتغال 366.5 365.7 449.2 0.2- 22.8

   سال درصد تغيير

1396 1395   1396 1395 1394   

 (فقره)تعداد 4833 5207 5381 7.7 3.3

 (هزار ميلياردريال)سرمايه گذاري 174.5 283.5 259.0 62.5 8.7-

 (نفرهزار )اشتغال 76.3 85.0 96.6 11.4 13.6

 شاخص هاي سرمايه گذاري: بخش صنعت



 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

(درصد/ هزاردستگاه)   صنعت خودروعملکرد  

گزارش هاي ادواري ساپکو: ماخذ    

 تغييردرصد    سال  

1394 1395 1396   1395 1396 

 13.8 38.2 1535.8 1350.1 976.8 توليد انواع خودرو سبک و سنگين

 14.9 40.6 1442.6 1255.2 892.6 توليد خودرو سواري

 عملکرد صنعت خودرو: بخش صنعت



 مسکن بخش تحوالت بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

کاهش نرخ سود تسهيالت   
صندوق پس انداز مسکن بانک 

 مسکن

درصد براي بافت هاي فرسوده   6)يکم •
 (درصد براي ساير موارد 8و  

 (درصد 9)جوانان •
 (درصد 11) ساير•

 معرفي ابزار جديد مالي

 حساب صندوق پس انداز مسکن يکم•

 انتشار اوراق بهادار رهني  •

مؤسسات پس انداز و تسهيالت  •
 مسکن

حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز  •
 در بانکهاي تجاري

امکان تجميع امتياز تسهيالت براي   •
زوجين دارنده حساب پس انداز  

 مسکن جوانان بانک مسکن

 

 

 

 

 افزايش سقف تسهيالت

امکان پرداخت تسهيالت به زوجين  •
 ميليون تومان 160تا سقف 

افزايش سقف تسهيالت انفرادي از  •
 ميليون تومان 80به  20

افزايش سقف تسهيالت مسکن  •
 ميليون تومان 20به  15روستايي از 

 تقويت منابع مالي

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

کاهش نسبت سپرده قانوني حساب  •
 سپرده ممتاز  

 (خانه اولي ها)صندوق پس انداز يکم •

ت
اخ

 س
د و

ري
خ
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 رتغييدرصد    سال    
  

  1395 1396   1396 

 34.9 183032 135684 تهران

 10.1 265593 241284 شهرهاي بزرگ

 9.1 288813 264803 ساير مناطق شهري

 14.9 737437 641771 کل مناطق شهري

  (1)سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد به تفکيک مناطق شهري

 مرکزي بانک اقتصادي آمار اداره :ماخذ

 .است زمين ارزش نظرگرفتن در بدون  -1

 ادامه -تحوالت بخش مسکن

(به قيمت هاي جاري -ميليارد ريال)  
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 ادامه -تحوالت بخش مسکن بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

شهريمناطق شهرداري هاي ساختماني صادرشده توسط پروانه هاي   
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 (درصد)سهم    درصد تغيير    نه ماهه            
            1394 ▲1395  □1396    1395 1396   1395 1396 

   (فقره) تعداد
-2.1 7165 6133 6262 تهران    16.8 7.8 8.5 
-9.8 17077 18273 20253 شهرهاي بزرگ    6.5-  23.3 20.1 
 71.4 68.9 12.0 18.5 60574 54069 45631 ساير مناطق شهري  
 100.0 100.0 8.1 8.8 84816 78475 72146 كل مناطق شهري  

   (هزار متر مربع)برآورد سطح كل زيربناي طبقات ساختمانها 

-4.6 0.7 9099 9843 9775 تهران    22.1 20.6 
-20.2 12996 13183 16526 شهرهاي بزرگ    1.4-  29.5 29.3 
 50.1 48.4 2.8 12.7 22206 21599 19168 ساير مناطق شهري  
-1.9 44300 44625 45469 كل مناطق شهري    0.7-  100.0 100.0 

   (متر مربع) متوسط سطح زيربناي طبقات هرساختمان 
-20.9 2.8 1270 1605 1561 تهران      
-11.6 761 721 816 شهرهاي بزرگ    5.5   
-4.9 367 399 420 ساير مناطق شهري    8.2-    

-9.8   522 569 630       كل مناطق شهري    8.2-        



 ادامه -تحوالت بخش مسکن بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان
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آپارتمان هاي مسکوني معامله شده در شهر تهرانآمار عملکرد   

 کشوررگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت ب/گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران: ماخذ
هراي   سرال ، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی شهر تهرران در  1395گانه شهر تهران مطابق با نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال  22با بروزرساني آمار موجودي واحدهاي مسکوني مناطق  -1

 .مورد تجديد نظر قرار گرفته است 1396 و 1395

  

 درصد تغيير   دوماهه نخست سال

1394 1395  
 (بررسي قديم)

1395  
 (بررسي جديد)

1396 1396 1397 1396 1397 
 (نخست دوماهه)

 11.0 11.8 24.2 21.8 181.2 162.1 153.8 (واحد مسکونيهزار ) معامالتتعداد 

 متوسط قيمت هر متر مربع  
(1)43.0 43.9 41.7 (ريال ميليون)  (1)47.9  43.5 57.5 11.5 32.2 



 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان
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(درصد) (درصد)  کننده توليد بهاي شاخص تورم مصرف کننده بهاي شاخص تورم   

 تحوالت نرخ تورم
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان
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 تحوالت تورم کاال و خدمات مصرفي

 (قابل تجارت و غيرقابل تجارت)تورم کاال و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران

 1397آخرين آمار مربوط به فروردين ماه سال 

9.7 

8.9 
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25 

1394:1 1394:4 1394:7 1394:10 1395:1 1395:4 1395:7 1395:10 1396:1 1396:4 1396:7 1396:10 1397:1 

 غیرقابل تجارت قابل تجارت

(درصد)  



 عملکرد رشد متغيرهاي پولي بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

(درصد)  

 1396(1) 1395 1394 1393 شرح

 22.1 23.2 30.0 22.3 نقدينگي

 19.1 17.3 16.9 10.7 پايه پولي

 2.5 5.1 11.2 10.5 ضريب فزاينده نقدينگي

. کاماًل مقدماتي است 1396ارقام پولي سال  -1  
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 عملکرد متغيرهاي پولي بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

14 

 که رسيد ريال ميليارد هزار 15299/8 به 1395 سال پايان به نسبت درصد 22/1 معادل رشدي با 1396 سال در نقدينگي
 .مي دهد نشان کاهش درصد واحد 1/1 ،(درصد 23/2) 1395 سال مشابه دوره رشد با مقايسه در رشد اين

 ريال ميليارد هزار 343/3) 1395 سال پايان به نسبت درصد 19/1 معادل رشدي با 1396 سال نپايا در پولي پايه
 1/8 ،(درصد 17/3 معادل) 1395 سال در مشابه دوره رشد به نسبت که رسيد ريال ميليارد هزار 2141/6 به (افزايش

 .مي دهد نشان افزايش درصد واحد

 .رسيد 7/144 به ،1395 سال پايان به نسبت افزايش درصد 2/5 با نقدينگي فزاينده ضريب ،1396 سال پايان در
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 عوامل مؤثر در تغيير پايه پولي بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان
(

ل 
ريا

رد 
ليا

مي
ار 

هز
– 

د 
رص

د
– 

صد
در

د 
اح

و
) 

  

 پايه پوليسهم از رشد  رشد مانده

1394 1395 1396 1395 1396 1395 1396 

 22.1 23.2 15299.8 12533.9 10172.8 نقدينگي

 19.1 17.3 19.1 17.3 2141.6 1798.3 1533.6 پايه پولي

 11.2 0.8- 10.4 0.6- 2125.3 1924.6 1936.4 خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي

 8.0- 1.3 70.6- 11.2 59.5 202.6 182.2 خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي

 17.4 10.5 31.4 19.2 1310.4 996.9 836.3 مطالبات بانک مرکزي از بانکها

 1.5- 6.3 2.1- 6.7 1353.6- 1325.8- 1421.3- خالص ساير اقالم بانک مرکزي

 که مي شود مربوط مرکزي بانک ترازنامه ارزي  اقالم کردن ريالي در ارز نرخ در گرفته صورت تغييرات به اقالم ساير خالص و مرکزي بانک خارجي داراييهاي خالص به مربوط تغييرات از بخشي
 به درصد واحد -1/5 از پولي پايه رشد در اقالم ساير خالص سهم و درصد واحد 0/7 به درصد واحد 11/2 از پولي پايه رشد در خارجي داراييهاي خالص سهم پولي، پايه اجزاي از آن آثار حذف با

 .رسيد خواهد درصد واحد 9/0



  ترکيب سهم اجزاي ضريب فزاينده نقدينگي بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

  

 تغييردرصد  1396 1395 1394 1393
سهم اجزا در 

 تغييرات ضريب

 0.1087 -8.0 0.0298 0.0324 0.0379 0.0471 نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها

 -0.0283 0.6 0.1039 0.1033 0.1040 0.1138 نسبت سپرده هاي قانوني به کل سپرده ها

 0.0939 -15.3 0.0105 0.0124 0.0145 0.0146 نسبت ذخاير اضافي به کل سپرده ها

 0.1740 2.5 7.144 6.970 6.633 5.966 ضريب فزاينده نقدينگي
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 1396توزيع تسهيالت پرداختي به تفکيک بخش هاي اقتصادي و هدف از دريافت طي سال  بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

(درصد)  

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

 9.9 19.4 10.3 6.1 16.7 7.4 16.4 ايجاد

 61.7 51.8 51.5 68.7 19.9 83.6 68.7 تامين سرمايه در گردش

 3.1 0.1 4.4 0.5 12.3 0.6 0.2 تعمير

 4.9 7.7 6.2 3.2 3.3 4.0 6.0 توسعه

 7.0 3.9 13.0 6.0 2.3 1.2 2.8 خريد کاالي شخصي

 4.7 1.9 1.3 3.7 42.2 0.3 0.3 خريد مسکن

 8.7 15.1 13.3 11.9 3.4 2.8 5.4 ساير

 100 100 100 100 100 100 100 جمع

 100 0.1 41.2 13.9 8.4 28.4 8.0 سهم هر بخش از کل تسهيالت پرداختي

هزار  5483/7)هزار ميليارد ريال  بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته  6139/1، کل تسهيالت پرداختي شبکه بانکي معادل 1396سال  طي

 .درصد رشد داشته است 12/0به ميزان ( ميليارد ريال
17 



 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان
ال

 ري
رد

ليا
مي

ار 
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- 
صد

در
 

  است يافته افزايش 1396 سال در ريال ميليارد هزار 6139.1 به 1391 سال در ريال ميليارد هزار 1955.9 از پرداختي تسهيالت حجم.   

است داشته افزايش درصد 12 قبل سال مشابه دوره به نسبت 1396 سال طي پرداختي تسهيالت همچنين. 
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 (مقياس چپ-هزار ميليارد ريال)حجم تسهيالت پرداختي 

 (مقياس راست -درصد)سهم سرمايه در گردش از کل تسهيالت پرداختي 

1396 

 حجم تسهيالت پرداختي در سال هاي گذشته
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 ازدواج قرض الحسنه تسهيالت عملکرد 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 
122536.0 1175.506 1396 

فر
ر ن

هزا
 

ال
 ري

رد
ليا

مي
ار 

هز
 

تسهيالت ارزش و تعداد که طوري به است؛ داشته تخصيص ازدواج قرض الحسنه تسهيالت به اقتصاد خرد مالي تامين در مرکزي بانک اصلي اولويت  

 .است داشته رشد قبل سال به نسبت 1396 سال در درصد 24/7 و 15/2  ترتيب به ازدواج قرض الحسنه

شبکه به ريال ميليون 150 ميزان به ازدواج قرض الحسنه تسهيالت افزايش کشور، کل 1397 سال بودجه قانون 16 تبصره “الف” بند مطابق 1397 فروردين در 

    .است بوده ريال ميليارد هزار 28/3 ميزان به و فقره هزار 183/6 معادل ،1397 خرداد 28 تا سال ابتداي از آن عملکرد که شد ابالغ بانکي
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 (محور سمت چپ)تعداد  (محور سمت راست)ارزش 
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 بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

 1396پرداختي به بنگاه هاي کوچک و متوسط از ابتداي اجراي طرح تا پايان سال آمار عملکرد تسهيالت  

 سال
تعداد 

واحدهاي 
 ثبت نام شده

بررسي و تعداد واحدهاي 
تصويب شده در کارگروه  

 استاني

 تسهيالت پرداختي  
 (  مصوب کارگروه استاني)

تسهيالت مستقيم  
 شبکه بانکي  

جمع کل تسهيالت  
 پرداختي

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 168.1 24.2 75.8 11.3 92.3 12.9 19.0 57.8 1395طي سال 

 194.8 28.2 113.3 18.6 81.5 9.6 14.8 43.6 1396طي سال 

 362.9 52.4 189.1 29.9 173.8 22.5 33.8 101.4 جمعسر  

 سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت: ماخذ

(
حد

 وا
زار

ه
- 

ال
 ري

رد
ليا

مي
ار 

هز
)

 

1396 و 1395 سال های در کشور سراسر در متوسط و کوچک بنگاه  واحد هزار 52/4 به تسهيالت ريال ميليارد هزار 362/9 اختصاص.  

گردد مي ارزيابي مطلوب1396 سال در متوسط و کوچک بنگاههاي مالي تامين پيرامون کشور بانکي شبکه عملکرد مجموع، در. 

اند شده معرفي بانکها شعب به کارگروه تاييد از پس که اشخاصي کليه از درصد 73 حدود در 1396/12/28 تاريخ در هماهنگ سامانه از شده اخذ اطالعات و آمار اساس بر  

 .است شده تصويب و بررسي آنها، درصد 93 درخواست و اند نموده اقدام مدارک تکميل به نسبت

 حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط
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 تحوالت بازار بين بانكي ريالي بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان
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 جمع بندي بانک مرکزي جمهوري اسالمي اريان

  1396توفيقات اقتصادي سال 

 حفظ تورم تک رقمي 

 بهبود رشد غيرنفتي و فراگير شدن رشد اقتصادي 

 اولويت هاي سياستي 

 صيانت از تورم تک رقمي 

 حمايت از رشد غيرنفتي 

الزامات سياستي 

 تقويت انضباط مالي و پولي 

 مديريت مناسب انتظارات تورمي و پرهيز از ايجاد التهاب و اخبار منفي 

 اجراي موفق ترتيبات ارزي دولت 

 تسريع در اجراي طرح اصالح نظام بانکي با هدف کنترل رشد نقدينگي و حفظ ثبات مالي 
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 با تشکر


