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عالمتشرح

__رقم نزديك صفر است.

ooرقم در دسترس نيست.

oooآمار وجود ندارد.

رقم ناچيز است و به آخرين رقم اعشاري نيز نمي رسد.

ارقام مقدماتي است.

▲در ارقام تجديد نظر شده است.

θمحاسبه (درصد تغيير) امكان پذير نيست.

#بيش از ٥٠٠ درصد افزايش وجود دارد.

 توجه: در تمام جداول درصد تغيير از ارقام كامل محاسبه شده است و اختالف جزئي در سرجمع و اجزا ناشي از گرد كردن ارقام است. 

عالئم

تاريخ انتشار: دي ماه ١٤٠١



بخش خارجی ( سه ماهه اول 1401) جمعیت و نیروي انسانی

میلیون دالر7845تراز حساب جاريمیلیون نفر84/7جمعیت( سال 1401) ( 1) 

میلیون دالر9157تراز بازرگانی(حساب کاال)میلیون نفر64/7شهري

میلیون دالر25604صادرات کاال(FOB)میلیون نفر20/0روستایی(2)

میلیون دالر16447واردات کاال(FOB)درصد0/8رشد جمعیت

میلیون دالر7246کل بدهی هاي خارجی(پایان دوره)نفر در هر کیلومتر مربع51/4تراکم جمعیت

ریال42000متوسط نرخ دالر آمریکا در بازار بین بانکیمیلیون نفر26/0جمعیت فعال( سه ماهه اول 1401) 

درصد9/2نرخ بیکاري( سه ماهه اول 1401) 

درصد10/1شهري

درصد6/4روستایی

درصد16/1زن

درصد7/8مرد

درصد16/6جوانان 18-35ساله

درصد24/0جوانان 15-24ساله

درصد5/6نقدینگیماخذ: مرکز آمار ایران

درصد14/2پول

درصد3/4شبه پول

درصد5/7سپرده هاي بخش غیر دولتی2- جمعیت غیر ساکن را نیز شامل می شود.

بخش واقعی ( سه ماهه اول 1401) 

رشد تولید ناخالص داخلی( 100=1395) 

درصد2/3با نفت

درصد2/2بدون نفت

عملکرد سه ماهه اول 1401( به قیمت هاي جاري) 

بورس اوراق بهادار تهران( سه ماهه اول 1401) هزار میلیارد ریال21031تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

1539632شاخص کل قیمت(پایان دوره)هزار میلیارد ریال4493تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

هزار میلیارد ریال2437/3ارزش سهام و حق تقدم معامله شدههزار میلیارد ریال9124هزینه هاي مصرفی بخش خصوصی

میلیارد سهم525/8حجم سهام و حق تقدم معامله شدههزار میلیارد ریال2280هزینه هاي مصرفی بخش دولتی

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.

1

شاخص هاي عمده اقتصادي  

1- مرکز آمار ایران با توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه و از جمله همه گیري کووید 19، در آبان ماه 

نرخ رشد متغیرهاي بخش پولی( خرداد 1401 نسبت به پایان سال قبل) 

پیش بینی هاي جمعیتی را مورد بازنگري قرار داده است.



(هزار میلیارد ریال)حساب هاي ملی( به قیمت هاي جاري) ( 1) 

خدماتساختمانصنعت و معدنصنایع و معادن( 2) کشاورزينفت

1397۲۰۹۲۶۱۸۱۰۷۲۸۱۸۲۴۰۸۵۲۶۰۳۶۸۷۱۰۲۹۱۰۴۴۰

(۱۰۰/۰)(۸۶/۵)(۱۳/۵)(۱۱/۵)(۲۵/۱)(۱۷/۶)(۴/۹)(۴۹/۹)

1398۲۶۴۷۳۲۴۸۱۵۱۶۵۹۳۶۴۶۷۴۵۳۵۴۲۹۱۴۴۹۱۳۷۱۶

(۱۰۰/۰)(۹۳/۷)(۶/۳)(۱۳/۸)(۲۸/۲)(۲۰/۵)(۵/۵)(۵۱/۸)

1399۳۹۷۹۲۳۸۳۱۵۱۴۷۷۴۹۸۲۱۳۲۶۶۹۸۶۵۲۷۷۶۲۰۰۶۷

(۱۰۰/۰)(۹۶/۳)(۳/۷)(۱۲/۵)(۳۳/۳)(۲۴/۸)(۷/۰)(۵۰/۴)

1400۶۵۲۶۳۶۰۷۰۰۴۵۶۲۸۲۷۵۲۰۸۲۱۱۶۰۷۳۴۰۸۳۳۱۶۰۴

(۱۰۰/۰)(۹۳/۰)(۷/۰)(۱۲/۷)(۳۱/۹)(۲۴/۶)(۶/۳)(۴۸/۴)

1398

۶۳۶۸۵۹۸۹۳۸۰۸۷۲۰۰۳۱۵۲۷۳۳۰۳۸۹۹سه ماهه چهارم

(۱۰۰/۰)(۹۴/۰)(۶/۰)(۱/۴)(۳۱/۵)(۲۴/۰)(۵/۲)(۶۱/۲)

1399

۷۱۸۱۶۹۲۵۲۵۶۸۴۸۲۲۰۶۱۵۴۸۵۰۹۳۸۷۱سه ماهه اول

(۱۰۰/۰)(۹۶/۴)(۳/۶)(۱۱/۸)(۳۰/۷)(۲۱/۶)(۷/۱)(۵۳/۹)

۱۰۵۹۲۱۰۲۲۲۳۷۰۲۳۴۴۳۰۷۲۲۱۹۰۷۲۰۴۸۰۵سه ماهه دوم

(۱۰۰/۰)(۹۶/۵)(۳/۵)(۲۲/۱)(۲۹/۰)(۲۰/۷)(۶/۸)(۴۵/۴)

۱۰۹۹۷۱۰۵۹۳۴۰۴۱۶۴۰۳۷۲۴۲۸۴۶۷۲۶۵۲۲۹سه ماهه سوم

(۱۰۰/۰)(۹۶/۳)(۳/۷)(۱۴/۹)(۳۳/۹)(۲۵/۹)(۶/۶)(۴۷/۵)

۱۱۰۲۱۱۰۵۷۶۴۴۶۱۴۹۴۲۶۳۳۲۸۰۸۲۰۶۱۶۳سه ماهه چهارم

(۱۰۰/۰)(۹۶/۰)(۴/۰)(۱/۴)(۳۸/۷)(۲۹/۸)(۷/۴)(۵۵/۹)

1400

۱۲۷۷۸۱۲۱۶۸۶۱۰۱۴۲۴۴۲۴۴۳۲۱۳۸۶۸۶۵۰۰سه ماهه اول 

(۱۰۰/۰)(۹۵/۲)(۴/۸)(۱۱/۱)(۳۳/۲)(۲۵/۱)(۶/۸)(۵۰/۹)

۱۷۲۷۰۱۶۵۳۲۷۳۸۴۰۲۴۴۸۹۹۳۶۹۵۱۰۳۴۷۶۰۸سه ماهه دوم 

(۱۰۰/۰)(۹۵/۷)(۴/۳)(۲۳/۳)(۲۸/۴)(۲۱/۴)(۶/۰)(۴۴/۱)

۱۷۶۲۳۱۶۳۹۹۱۲۲۴۲۶۰۴۵۵۵۵۴۴۲۹۹۶۴۸۲۴۰سه ماهه سوم 

(۱۰۰/۰)(۹۳/۱)(۶/۹)(۱۴/۸)(۳۱/۵)(۲۵/۱)(۵/۵)(۴۶/۸)

۱۷۵۹۲۱۵۶۰۱۱۹۹۱۲۲۴۶۱۲۳۴۷۳۶۱۲۱۷۹۲۵۵سه ماهه چهارم

(۱۰۰/۰)(۸۸/۷)(۱۱/۳)(۱/۳)(۳۴/۸)(۲۶/۹)(۶/۹)(۵۲/۶)

1401

۲۱۰۳۱۱۷۷۶۷۳۲۶۴۲۳۴۰۶۰۸۳۴۷۴۶۱۱۶۹۹۳۴۴سه ماهه اول

(۱۰۰/۰)(۸۴/۵)(۱۵/۵)(۱۱/۱)(۲۸/۹)(۲۲/۶)(۵/۶)(۴۴/۴)

ماخذ: اداره حساب هاي اقتصادي، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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2- اختالف در جمع مربوط به ارزش افزوده در زیربخش هاي آب، برق و گاز می باشد.

ارقام داخل پرانتز

 سهم درصد

تولید ناخالص 

داخلی

به قیمت پایه

تولید ناخالص 

داخلی

بدون نفت

ارزش افزوده در بخش هاي مختلف

1- ارقام فصلی هر سال پیش از تعدیل فصلی بوده و تا هنگام قطعی شدن رقم ساالنه مورد تجدید نظر قرار می گیرد.



(هزار میلیارد ریال)حساب هاي ملی( به قیمت هاي ثابت سال 1395) ( 1) 

خدماتساختمانصنعت و معدنصنایع و معادن( 2) کشاورزينفت

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات هر دوره نسبت به دوره قبل)

1397۱۳۸۲۲۱۲۳۲۰۱۵۰۲۱۴۲۴۳۱۶۶۲۰۲۳۶۳۱۷۷۳۰

(-۳/۰)(-۰/۷)(-۱۸/۴)(-۲/۳)(-۱/۸)(-۳/۴)(-۰/۲)(۰/۱)

1398۱۳۴۱۵۱۲۴۵۷۹۵۸۱۵۵۴۳۱۹۸۲۰۴۰۶۲۷۷۷۰۵

(-۲/۹)(۱/۱)(-۳۶/۲)(۹/۱)(۱/۰)(۰/۹)(-۰/۶)(-۰/۳)

1399۱۳۹۶۱۱۲۹۱۱۱۰۵۰۱۶۰۳۳۴۳۰۲۱۹۶۶۷۲۷۸۷۸

(۴/۱)(۳/۶)(۹/۶)(۳/۲)(۷/۳)(۷/۷)(۷/۲)(۲/۲)

1400۱۴۵۷۱۱۳۴۱۵۱۱۵۶۱۵۶۱۳۴۶۸۲۲۶۳۶۲۶۸۳۸۶

(۴/۴)(۳/۹)(۱۰/۱)(-۲/۶)(۱/۱)(۳/۰)(-۶/۹)(۶/۵)

1398

۳۰۳۵۲۸۲۶۲۰۹۳۵۷۹۶۵۲۶۱۳۴۱۹۹۵سه ماهه چهارم

(-۴/۰)(-۰/۶)(-۳۴/۱)(-۰/۷)(-۰/۴)(۶/۶)(-۲۳/۷)(-۰/۷)

1399

۳۲۹۵۳۰۵۹۲۳۶۳۴۱۸۰۸۵۰۵۱۶۹۱۹۰۹سه ماهه اول

(۰/۷)(۲/۱)(-۱۵/۲)(۰/۳)(۶/۱)(۱/۲)(۲۷/۸)(۰/۹)

۳۹۷۲۳۷۰۴۲۶۸۷۸۳۸۹۷۵۵۹۱۹۵۲۰۲۴سه ماهه دوم

(۵/۲)(۴/۴)(۱۸/۴)(۲/۶)(۵/۶)(۱۰/۶)(-۶/۷)(۴/۵)

۳۴۶۴۳۱۹۶۲۶۷۴۴۱۸۴۹۵۶۳۱۵۰۱۹۰۵سه ماهه سوم

(۴/۰)(۳/۶)(۹/۰)(۶/۳)(۷/۵)(۱۰/۵)(-۱/۳)(۱/۳)

۳۲۳۱۲۹۵۲۲۷۹۳۷۸۷۵۵۶۹۱۵۸۲۰۴۰سه ماهه چهارم

(۶/۵)(۴/۴)(۳۳/۹)(۵/۰)(۱۰/۰)(۸/۳)(۱۸/۲)(۲/۲)

1400

۳۵۱۴۳۱۹۳۳۲۲۳۳۴۸۲۲۵۳۰۱۵۰۲۰۳۷سه ماهه اول 

(۶/۷)(۴/۴)(۳۶/۶)(-۲/۳)(۱/۷)(۴/۸)(-۱۱/۳)(۶/۷)

۴۰۱۰۳۷۲۸۲۸۳۷۶۴۸۵۷۵۴۸۱۶۴۲۱۰۷سه ماهه دوم 

(۱/۰)(۰/۷)(۵/۴)(-۲/۵)(-۴/۴)(-۲/۰)(-۱۵/۶)(۴/۱)

۳۶۲۹۳۳۵۷۲۷۲۴۲۸۸۷۰۵۹۴۱۳۴۲۰۶۰سه ماهه سوم 

(۴/۸)(۵/۰)(۱/۷)(-۳/۰)(۲/۴)(۵/۵)(-۱۰/۶)(۸/۱)

۳۴۱۷۳۱۳۷۲۸۰۳۶۹۱۹۵۹۱۱۷۷۲۱۸۳سه ماهه چهارم

(۵/۷)(۶/۳)(۰/۲)(-۳/۴)(۵/۰)(۳/۹)(۱۱/۹)(۷/۰)

1401

۳۵۹۴۳۲۶۱۳۳۳۳۴۴۸۲۷۵۴۲۱۴۰۲۰۹۰سه ماهه اول

(۲/۳)(۲/۲)(۳/۴)(۳/۲)(۰/۶)(۲/۴)(-۶/۳)(۲/۶)

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.

3

1- ارقام فصلی هر سال پیش از تعدیل فصلی بوده و تا هنگام قطعی شدن رقم ساالنه مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

2- اختالف در جمع مربوط به ارزش افزوده در زیربخش هاي آب، برق و گاز می باشد.

تولید ناخالص 

داخلی

به قیمت  پایه

تولید ناخالص 

داخلی

بدون نفت

ارزش افزوده در بخش هاي مختلف

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات هر دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل)

ماخذ: اداره حساب هاي اقتصادي، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران



(هزار میلیارد ریال)حساب هاي ملی( به قیمت هاي جاري) ( 1) 

ساختمانماشین آالتساختمانماشین آالتدولتیخصوصی

1397۲۱۶۲۷۱۰۳۸۶۳۴۰۶۱۸۳۹۱۹۰۹۱۸۸۸۲۴۱۴۳۴۹۰۲۷۹۳۱۶۳۸۵۸۰۸۸

(۱۰۰/۰)(۴۸/۰)(۱۵/۷)(۸/۵)(۸/۸)(۰/۹)(۳/۸)(۰/۷)(۲۲/۷)(۳/۷)

1398۲۷۳۶۴۱۳۴۲۹۴۱۸۷۲۳۰۴۲۸۴۰۱۴۰۹۱۷۱۵۳۶۳۵۴-۱۰۳۶۱۹۹۹۵۹۱۷۵

(۱۰۰/۰)(۴۹/۱)(۱۵/۳)(۸/۴)(۱۰/۴)(۰/۵)(۳/۴)(۰/۶)(۲۳/۲)(-۳/۸)

1399۴۰۷۹۱۱۸۸۷۴۵۸۸۷۴۱۰۲۵۷۲۴۲۸۶۱۲۹۶۲۱۰۱۱۶۱۷-۲۰۲۴۲۸۱۴۹۱۵۱۴۲

(۱۰۰/۰)(۴۶/۳)(۱۴/۴)(۱۰/۱)(۱۴/۰)(۰/۷)(۳/۲)(۰/۵)(۲۸/۵)(-۵/۰)

1400۶۶۷۷۵۲۸۸۰۹۹۵۰۴۶۶۹۱۸۱۷۷۴۳۶۲۲۹۱۳۳۴۱۷۹۲۸۸۷۱۴۷۳۸۲۲۷۱۹۳

(۱۰۰/۰)(۴۳/۱)(۱۴/۲)(۱۰/۰)(۱۲/۲)(۰/۷)(۳/۴)(۰/۵)(۲۶/۸)(۱/۳)

1398

۶۶۳۹۳۴۰۶۱۴۵۹ooooooooooooooo۱۸۱۷-۷۹۱ooooooسه ماهه چهارم

(۱۰۰/۰)(۵۱/۳)(۲۲/۰)(۲۷/۴)(-۱۱/۹)

1399

۷۳۵۳۳۸۸۲۱۰۹۶ooooooooooooooo۱۷۶۵-۴۳۸ooooooسه ماهه اول

(۱۰۰/۰)(۵۲/۸)(۱۴/۹)(۲۴/۰)(-۶/۰)

۱۰۸۳۴۴۴۹۷۱۴۱۳ooooooooooooooo۲۸۷۲-۵۲۰ooooooسه ماهه دوم

(۱۰۰/۰)(۴۱/۵)(۱۳/۰)(۲۶/۵)(-۴/۸)

۱۱۲۶۸۴۹۸۴۱۳۹۵ooooooooooooooo۳۱۲۹-۳۱۰ooooooسه ماهه سوم

(۱۰۰/۰)(۴۴/۲)(۱۲/۴)(۲۷/۸)(-۲/۷)

۱۱۳۳۶۵۵۱۰۱۹۸۳ooooooooooooooo۳۸۵۱-۷۵۶ooooooسه ماهه چهارم

(۱۰۰/۰)(۴۸/۶)(۱۷/۵)(۳۴/۰)(-۶/۷)

1400

۱۳۱۰۶۵۹۷۹۱۷۴۷ooooooooooooooo۳۲۳۰-۲۳۰ooooooسه ماهه اول 

(۱۰۰/۰)(۴۵/۶)(۱۳/۳)(۲۴/۶)(-۱/۸)

۱۷۵۹۹۷۰۶۱۲۳۸۶ooooooooooooooo۴۳۲۳-۱۰۰ooooooسه ماهه دوم 

(۱۰۰/۰)(۴۰/۱)(۱۳/۶)(۲۴/۶)(-۰/۶)

۱۸۰۳۴۷۶۲۶۲۱۲۵ooooooooooooooo۴۴۳۳۴۲۰ooooooسه ماهه سوم 

(۱۰۰/۰)(۴۲/۳)(۱۱/۸)(۲۴/۶)(۲/۳)

۱۸۰۳۶۸۱۴۴۳۲۴۶ooooooooooooooo۵۹۴۲۷۸۱ooooooسه ماهه چهارم

(۱۰۰/۰)(۴۵/۲)(۱۸/۰)(۳۲/۹)(۴/۳)

1401

۲۱۵۳۲۹۱۲۴۲۲۸۰۴۴۹۳۲۰۲۲سه ماهه اول

(۱۰۰/۰)(۴۲/۴)(۱۰/۶)(۲۰/۹)(۹/۴)

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.

4

ماخذ: اداره حساب هاي اقتصادي، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

1- ارقام فصلی هر سال پیش از تعدیل فصلی بوده و تا هنگام قطعی شدن رقم ساالنه مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

درآمد ملی
پس انداز ناخالص 

ملی
دولتیخصوصی

کلسایر تشکیل سرمایه

 ارقام داخل پرانتز

 سهم درصد

تولید ناخالص 

داخلی

به قیمت بازار

هزینه هاي مصرفی
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

خالص صادرات



(هزار میلیارد ریال)حساب هاي ملی( به قیمت هاي ثابت سال 1395) ( 1) 

ساختمانماشین آالتساختمانماشین آالتدولتیخصوصی

1397۱۴۵۳۴۷۳۳۳۲۲۱۱۸۹۷۱۰۹۲۹۲۴۹۷۹۳۲۶۷۱۸۹۹۱۰۸۳۷۴۶۱۸

(-۱/۸)(-۱/۸)(-۲/۰)(-۲۰/۹)(-۲/۷)(-۲۳/۷)(-۲۵/۹)(-۲۵/۱)(-۱۵/۸)(-۸/۸)

1398۱۴۰۸۸۶۹۸۵۲۰۸۸۸۱۰۱۱۵۳۴۹۴۰۲۷۹۲۴۹۴۹۵۱۹۶۹۲۳۶۱۷

(-۳/۱)(-۴/۷)(-۵/۶)(-۹/۸)(۵/۶)(-۴۶/۵)(-۱۹/۰)(-۱۴/۵)(-۶/۶)(-۱۰/۶)

1399۱۴۵۵۷۷۰۲۳۲۰۶۸۸۳۱۱۲۹۶۵۸۳۱۷۷۲۲۵۷۴۱۰۷۷۱۰۰۲۴۴۳۲۲

(۳/۳)(۰/۵)(-۰/۹)(۲/۶)(۱۲/۴)(۱۷/۹)(-۲۱/۲)(-۹/۶)(۳/۲)(۳/۴)

1400۱۵۲۴۴۷۲۹۸۲۲۳۹۹۳۸۱۱۴۲۶۱۳۵۷۷۶۲۵۷۴۹۳۷۱۱۲۴۳۴۹۴۷

(۴/۷)(۳/۹)(۸/۳)(۱۲/۹)(-۱۱/۹)(۵/۶)(۱۲/۶)(۵/۸)(۰/۰)۱۲/۲

1398

۳۲۳۱۱۶۶۴۶۷۵ooooooooooooooo۶۴۸۱۲۱ooooooسه ماهه چهارم

(-۲/۹)(-۷/۷)(۱۰/۵)(-۱۰/۹)

1399

۳۴۰۹۱۷۶۶۴۸۵ooooooooooooooo۵۶۳۲۰۰ooooooسه ماهه اول

(-۰/۵)(-۰/۲)(۱۲/۱)(۱۷/۱)

۴۱۲۲۱۸۳۱۵۴۰ooooooooooooooo۷۲۰۲۵۰ooooooسه ماهه دوم

(۴/۷)(۴/۷)(۷/۸)(-۵/۰)

۳۵۹۲۱۷۲۱۴۵۷ooooooooooooooo۶۰۶۳۳۳ooooooسه ماهه سوم

(۲/۹)(-۴/۵)(-۴/۷)(۰/۰)

۳۴۳۴۱۷۰۵۵۸۷ooooooooooooooo۶۸۵۲۹۵ooooooسه ماهه چهارم

(۶/۳)(۲/۵)(-۱۳/۱)(۵/۶)

1400

۳۶۴۳۱۷۸۹۴۹۸ooooooooooooooo۵۵۰۲۸۴ooooooسه ماهه اول 

(۶/۹)(۱/۳)(۲/۸)(-۲/۳)

۴۱۶۶۱۸۸۲۵۸۳ooooooooooooooo۶۵۱۱۹۱ooooooسه ماهه دوم 

(۱/۰)(۲/۸)(۸/۰)(-۹/۶)

۳۸۳۱۱۷۹۹۴۷۵ooooooooooooooo۵۹۰۲۱۱ooooooسه ماهه سوم 

(۶/۷)(۴/۵)(۴/۰)(-۲/۶)

۳۶۰۵۱۸۲۸۶۸۳ooooooooooooooo۷۸۳۲۵۲ooooooسه ماهه چهارم

(۵/۰)(۷/۲)(۱۶/۳)(۱۴/۴)

1401

۳۷۳۶۱۹۰۱۴۶۶۵۵۱۲۸۶سه ماهه اول

(۲/۶)(۶/۳)(-۶/۴)(۰/۳)

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

خالص صادرات

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات هر دوره نسبت به دوره قبل)

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات هر دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل)

ماخذ: اداره حساب هاي اقتصادي، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

1- ارقام فصلی هر سال پیش از تعدیل فصلی بوده و تا هنگام قطعی شدن رقم ساالنه مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

درآمد ملی
پس انداز ناخالص 

ملی
دولتیخصوصی

کلسایر تشکیل سرمایه

تولید ناخالص 

داخلی

به قیمت بازار

هزینه هاي مصرفی



(هزار ميليارد ريال)حساب هاي ملي

خدماتصنايع و معادننفت و گازكشاورزيجمع خدماتصنايع و معادننفت و گازكشاورزيجمع
(به قيمت هاي جاري)

١٣٩٧۲۷۳۳۹۷۵۵۱۵۸۲۴۲۴۲۰۲۷۹۲۶۶۱۰۱۳۸۵۶
(۱۰۰/۰)(۳/۵)(۲/۰)(۵/۸)(۸۸/۷)(۱۰۰/۰)(۴/۵)(۳/۲)(۵۰/۰)(۴۲/۳)

١٣٩٨۳۷۵۷۲۲۰۵۴۱۶۰۳۳۲۳۲۴۴۳۱۸۷۳۵۱۱۷۷۱۰۴۵
(۱۰۰/۰)(۵/۹)(۱/۴)(۴/۳)(۸۸/۴)(۱۰۰/۰)(۷/۶)(۱/۴)(۴۸/۲)(۴۲/۸)

١٣٩٩۷۰۲۰۲۰۵۱۸۶۱۵۰۶۴۷۹۴۳۸۸۳۰۵۲۴۹۱۹۳۷۱۸۹۷
(۱۰۰/۰)(۲/۹)(۲/۶)(۲/۱)(۹۲/۳)(۱۰۰/۰)(۶/۹)(۵/۷)(۴۴/۱)(۴۳/۲)

١٤٠٠۱۰۴۶۷۴۵۹۲۱۴۳۳۵۹۴۵۹۷۱۲۷۵۲۰۲۵۳۳۲۸۹۳۰۶۴
(۱۰۰/۰)(۴/۴)(۲/۰)(۳/۲)(۹۰/۴)(۱۰۰/۰)(۷/۳)(۳/۶)(۴۶/۲)(۴۳/۰)

(به قيمت هاي ثابت سال ١٣٩٥)

١٣٩٧۱۵۸۸۶۰۱۹۹۸۱۴۱۲۹۸۹۶۲۲۱۴۵۷۴۴۹
(-۱۱/۴)(۵/۹)(-۷۶/۱)(۲/۹)(-۹/۶)(-۲۱/۲)(-۰/۳)(-۳۴/۵)(-۱۳/۲)(-۲۹/۲)

١٣٩٨۱۵۵۵۹۸۲۰۷۱۱۳۶۷۸۵۹۶۴۹۳۸۲۴۰۴
(-۲/۱)(۶۲/۴)(۵/۳)(-۲۷/۹)(-۳/۱)(-۱۳/۲)(۳/۷)(-۵۷/۵)(-۱۶/۵)(-۱۰/۰)

١٣٩٩۱۶۱۴۵۴۲۷۳۹۱۴۹۴۸۸۹۷۵۳۲۳۶۲۴۲۰
(۳/۸)(-۴۵/۱)(۳۴/۷)(-۴۵/۲)(۹/۳)(۳/۵)(۱۶/۲)(۲۴۹/۰)(-۵/۰)(۳/۹)

١٤٠٠۱۴۹۹۷۲۲۲۵۲۱۳۵۳۹۹۹۷۹۲۳۴۲۶۴۷۱
(-۷/۱)(۳۴/۲)(-۱۷/۸)(۳۴/۳)(-۹/۵)(۱۲/۵)(۶/۳)(-۲۷/۱)(۱۷/۵)(۱۲/۲)

نماگرهاي اقتصادي
سه ماهه اول ١٤٠١ 

بانك مركزي ج.ا.ا.
٦

ماخذ: اداره حساب هاي اقتصادي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان

به تفكيك بخش هاي مختلف اقتصادي

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آالت

به تفكيك بخش هاي مختلف اقتصادي

(ارقام داخل پرانتز سهم درصد)

(ارقام داخل پرانتز درصد تغييرات هر دوره نسبت به دوره قبل)



انرژي

آبیسیکل ترکیبیگازيبخاريصادراتتولید
دیزلی، اتمی و 

انرژي هاي نو
کل( 2) 

1397oooo86/370/9129/616/08/2310/9

  (-4/5) (-10/8)(12/6)(6/2)(2/2)(1/0)

1398oooo85/171/2131/131/17/9326/4

 (-1/4)(0/5)(1/2)(94/5) (-4/1)(5/0)

1399oooo84/871/4157/222/26/8342/4

 (-0/4)(0/3)(19/9) (-28/6) (-13/6)(4/9)

1400oooo86/179/6174/312/66/8359/4

(1/5)(11/4)(10/9) (-43/2)(0/6)(5/0)

1399

oooo19/312/436/94/11/774/3سه ماهه چهارم

 (-0/2) (-14/6) (-0/7)(24/9) (-9/6) (-2/3)

1400

oooo20/521/545/74/70/893/2سه ماهه اول ▲

(6/3)(74/2)(23/8)(13/9) (-51/6)(25/4)

oooo25/828/848/84/32/3110/1سه ماهه دوم

(26/1)(34/0)(6/9) (-9/2)(182/4)(18/1)

oooo20/315/141/21/10/478/1سه ماهه سوم

 (-21/5) (-47/6) (-15/5) (-75/0) (-82/3) (-29/1)

oooo19/614/138/52/63/378/1سه ماهه چهارم

 (-3/4) (-6/7) (-6/6)(142/0)#(0/0)

1401

oooo21/017/248/93/61/992/7سه ماهه اول

(7/5)(22/4)(26/9)(38/0) (-40/9)(18/7)

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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2- اختالف جمع کل با مجموع اجزا ناشی از گرد کردن ارقام است.

ارقام داخل پرانتز درصد 

تغییرات هر دوره نسبت به 

دوره قبل

تولید برق در نیروگاه هاي کشور( میلیارد کیلو وات  ساعت) ( 1) نفت( هزار بشکه در روز) 

مآخذ: وزارت نفت و وزارت نیرو

1- شامل تولید برق نیروگاه هاي وزارت نیرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ می باشد.



صنعت

تعداد

(فقره)

سرمایه گذاري

(هزار میلیارد ریال)

تعداد

(فقره)

سرمایه گذاري

(هزار میلیارد ریال)

139797/8225902811/95850598/3

(-۸/۰)(۱۷/۷)(۵۴/۳)(۸/۹)(۱۳۲/۰)

1398100/3257122864/55782504/8

(۲/۶)(۱۳/۸)(۱/۹)(-۱/۲)(-۱۵/۶)

1399112/5359886202/865461700/1

(۱۲/۲)(۴۰/۰)(۱۱۶/۵)(۱۳/۲)(۲۳۶/۸)

1400116/03525210804/767471844/2

(۳/۱)(-۲/۰)(۷۴/۲)(۳/۱)(۸/۵)

1399

115107652661/32125۵۵۵/۳سه ماهه چهارم 

(۱۰/۴)(۴۱/۵)(۱۸۷/۹)(۱۹/۷)(۲۰۷/۷)

1400

108/478131847/91404۴۰۴/۵سه ماهه اول  ▲

(۳/۸)(۵/۴)(۹۶/۶)(۳۱/۷)#

11477623389/61617۶۶۸/۰سه ماهه دوم  ▲

(-۱/۸)(-۱۹/۴)(۱۹۹/۳)(-۸/۴)(۳۵۸/۹)

120/999413223/41803۴۲۲/۶سه ماهه سوم

(۵/۶)(۲۱/۴)(۱۱۹/۴)(۱۳/۵)(-۵۴/۷)

118/997362343/71923۳۴۹/۱سه ماهه چهارم

(۳/۴)(-۹/۶)(-۱۱/۹)(-۹/۵)(-۳۷/۱)

1401

111/352942638/31189۳۲۲/۶سه ماهه اول

(۲/۷)(-۳۲/۲)(۴۲/۸)(-۱۵/۳)(-۲۰/۳)

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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2- ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

3- آمار عملکرد پروانه هاي بهره برداري عالوه بر «پروانه هاي ایجادي» شامل «پروانه هاي توسعه اي» نیز می باشد.

ارقام داخل پرانتز درصد 

تغییرات هر دوره نسبت به 

دوره مشابه سال قبل

شاخص تولید 

کارگاه هاي بزرگ صنعتی( 1) 

 (1395=100 )

پروانه بهره برداري از واحدهاي صنعتی( 2) ( 3) جواز تاسیس واحدهاي صنعتی( 2) 

1- ماخذ: اداره آمار اقتصادي، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران- شامل کارگاه هاي با 100 نفر کارکن و بیشتر می باشد.



ساختمان

کل مناطق شهريسایر مناطق شهريشهرهاي بزرگتهرانکل مناطق شهريسایر مناطق شهريشهرهاي بزرگتهران
شاخص بهاي 

خدمات ساختمانی

شاخص بهاي 

تولیدکننده 

مصالح ساختمانی

139710/929/6102/8143/314/325/939/379/4131/7177/7

(۶/۷)(۲۳/۱)(۲۱/۸)(۲۰/۸)(۱۱/۵)(۴۱/۴)(۱۹/۹)(۲۴/۳)(۲۲/۲)(۵۵/۷)

13989/331/5105/1146/011/925/942/079/8182/6251/0

(-۱۴/۶)(۶/۷)(۲/۳)(۱/۹)(-۱۶/۴)(۰/۱)(۶/۹)(۰/۵)(۳۸/۶)(۴۱/۳)

13997/241/9114/3163/410/840/149/5100/4276/4457/5

(-۲۳/۰)(۳۲/۷)(۸/۷)(۱۱/۹)(-۹/۹)(۵۴/۸)(۱۸/۰)(۲۵/۸)(۵۱/۴)(۸۲/۲)

14005/930/285/2121/39/330/743/283/3453/9715/5

(-۱۷/۹)(-۲۷/۹)(-۲۵/۵)(-۲۵/۸)(-۱۳/۵)(-۲۳/۴)(-۱۲/۷)(-۱۷/۱)(۶۴/۲)(۵۶/۴)

1399

1/811/432/545/82/711/714/328/8338/2۵۷۰/۲سه ماهه چهارم ▲

(-۲۳/۳)(۴۵/۶)(۱۴/۶)(۱۸/۵)(-۱۲/۷)(۷۳/۱)(۱۵/۴)(۲۹/۰)(۶۸/۶)(۱۱۰/۷)

1400

1/58/824/234/52/38/611/322/2385/1۶۲۸/۹سه ماهه اول ▲

(-۱۴/۵)(۱۲/۲)(-۹/۳)(-۴/۹)(-۲/۹)(۱۶/۴)(۱/۲)(۶/۱)(۸۰/۷)(۱۰۰/۹)

1/77/219/127/92/87/49/619/8433/5۷۱۰/۱سه ماهه دوم

(-۱۶/۵)(-۴۲/۷)(-۳۹/۱)(-۳۹/۱)(-۰/۰۲)(-۳۴/۵)(-۳۰/۱)(-۲۸/۸)(۷۰/۳)(۷۱/۷)

1/36/317/324/81/96/59/417/8477/8۷۴۹/۷سه ماهه سوم

(-۲۳/۶)(-۳۷/۹)(-۲۷/۱)(-۳۰/۰)(-۳۳/۸)(-۳۳/۰)(-۸/۹)(-۲۲/۳)(۵۹/۴)(۴۰/۷)

1/57/924/634/02/38/213/023/5519/1۷۷۳/۳سه ماهه چهارم

(-۱۷/۶)(-۳۰/۵)(-۲۴/۵)(-۲۵/۷)(-۱۵/۱)(-۳۰/۰)(-۹/۴)(-۱۸/۳)(۵۳/۵)(۳۵/۶)

1401

0/86/119/526/31/36/010/117/4579/5۸۷۳/۶سه ماهه اول

(-۴۶/۳)(-۳۱/۶)(-۱۹/۶)(-۲۳/۸)(-۴۴/۸)(-۳۰/۲)(-۱۰/۱)(-۲۱/۵)(۵۰/۵)(۳۸/۹)

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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 ماخذ: اداره آمار اقتصادي، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

1- تفاوت جزئی مجموع ارقام فصلی و مناطق با کل به علت گرد کردن ارقام می باشد.

ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات 

هر دوره نسبت به 

دوره مشابه سال قبل

تعداد پروانه هاي ساختمانی

صادر شده در مناطق شهري( هزار فقره) 

برآورد سطح زیربناي طبقات ساختمان ها براساس

پروانه هاي صادر شده( میلیون متر مربع) ( 1) 

شاخص هاي ساختمانی

 (1395=100 )



(هزار میلیارد ریال)ساختمان

ساختمان هاي 

شروع شده

ساختمان هاي 

نیمه تمام

ساختمان هاي 

تکمیل  شده
شهرهاي بزرگتهرانکل

سایر مناطق 

شهري

کلیه مناطق 

شهري

1397252/1614/8208/91075/9236/5413/4426/01075/9

(۳۹/۲)(۴۴/۴)(۵۹/۰)(۴۵/۸)(۲۹/۰)(۵۵/۳)(۴۷/۶)(۴۵/۸)

1398367/2968/4266/31601/9345/9631/3624/81601/9

(۴۵/۷)(۵۷/۵)(۲۷/۵)(۴۸/۹)(۴۶/۲)(۵۲/۷)(۴۶/۷)(۴۸/۹)

1399846/81864/8560/03271/5773/61168/11329/93271/5

(۱۳۰/۶)(۹۲/۶)(۱۱۰/۲)(۱۰۴/۲)(۱۲۳/۶)(۸۵/۰)(۱۱۲/۸)(۱۰۴/۲)

14001002/42881/8719/84604/0785/01782/42036/74604/0

(۱۸/۴)(۵۴/۵)(۲۸/۶)(۴۰/۷)(۱/۵)(۵۲/۶)(۵۳/۱)(۴۰/۷)

1399

228/9570/6155/7955/1231/5348/1375/6955/1سه ماهه چهارم

(۲۳۱/۰)(۱۷۱/۰)(۱۷۶/۳)(۱۸۴/۳)(۳۴۰/۸)(۱۵۹/۶)(۱۵۱/۳)(۱۸۴/۳)

1400

235/2646/6146/61028/4179/5396/0453/01028/4سه ماهه اول

(۲۶/۶)(۹۳/۲)(۹/۲)(۵۷/۱)(۴/۷)(۷۲/۹)(۷۸/۱)(۵۷/۱)

264/2632/6212/41109/2233/1385/4490/81109/2سه ماهه دوم

(۲۴/۹)(۴۲/۶)(۵۲/۲)(۳۹/۶)(۴۸/۰)(۳۰/۲)(۴۳/۸)(۳۹/۶)

242/2815/4163/81221/4163/3503/5554/61221/4سه ماهه سوم ▲

(۹/۸)(۵۸/۱)(۲۵/۵)(۴۰/۹)(-۲۳/۴)(۷۰/۸)(۵۴/۶)(۴۰/۹)

260/7787/3197/01245/0209/1497/5538/31245/0سه ماهه چهارم ▲ 

(13/9)(38/0)(26/5)(30/3)(-9/6)(42/9)(43/3)(30/3)

1401

334/1852/0264/81450/9230/1537/0683/81450/9سه ماهه اول

(۴۲/۰)(۳۱/۸)(۸۰/۶)(۴۱/۱)(۲۸/۲)(۳۵/۶)(۵۱/۰)(۴۱/۱)

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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1- ارقام به قیمت جاري و بدون ارزش زمین می باشد.

ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات 

هر دوره نسبت به 

دوره مشابه سال قبل

سرمایه گذاري بخش خصوصی در ساختمان هاي جدید مناطق شهري( 1) 

برحسب توزیع جغرافیاییبرحسب مراحل ساخت

ماخذ: اداره آمار اقتصادي، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران



بازرگانی داخلی

صنوف خدماتیصنوف توزیعیصنوف تولیدي
صنوف خدماتی 

فنی
کل

1397836662067176077972402423564

(۱۴/۵)(۱۰/۵)(۲۷/۸)(۱۵/۱)(۱۴/۳)

1398753671919376425864524396086

(-۹/۹)(-۷/۱)(۵/۷)(-۱۰/۹)(-۶/۵)

139911486330670610232196002619892

(۵۲/۴)(۵۹/۸)(۵۹/۲)(۴۸/۸)(۵۶/۵)

  ▲140012029229761199416126051643370

(۴/۷)(-۳/۰)(-۲/۸)(۳۱/۳)(۳/۸)

1399

383671055993520531983211154سه ماهه چهارم

(۶۹/۰)(۷۹/۵)(۸۸/۹)(۵۸/۵)(۷۵/۴)

1400

26299679862218421737138206سه ماهه اول▲

(-۳/۸)(-۵/۷)(۱/۴)(-۳/۸)(-۳/۹)

29768837822404122942160533سه ماهه دوم

(۳۰/۴)(۴۲/۲)(۱۶/۳)(۱۷/۸)(۳۱/۷)

24855742482167420854141631سه ماهه سوم

(-۵/۷)(۵/۹)(-۱۱/۸)(-۵/۰)(-۱/۰)

39370715953151760518203000سه ماهه چهارم

(۲/۶)(-۳۲/۲)(-۱۰/۵)(۸۹/۲)(-۳/۹)

1401

22842600571833817133118370سه ماهه اول

(-۱۳/۱)(-۱۱/۷)(-۱۷/۳)(-۲۱/۲)(-۱۴/۴)

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات 

هر دوره نسبت به 

دوره مشابه سال قبل

تعداد مجوزهاي صادره واحدهاي صنفی( 1) 

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

1- هر واحد اقتصادي که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود.



شاخص کل
خوراکی ها و

 آشامیدنی ها
دخانیات

پوشاك و 

کفش

مسکن، آب، برق، 

گاز و سایر 

اثاث، لوازم و خدمات 

مورد استفاده در خانه
ارتباطاتحمل و نقلبهداشت و درمان

تفریح و 

امور فرهنگی
رستوران و هتلتحصیل

کاالها و 

خدمات متفرقه

139731/246/299/135/513/358/317/044/431/964/016/827/047/9

139841/252/723/653/426/556/826/056/716/850/220/150/344/2

139947/155/134/240/931/358/726/387/130/936/317/933/747/3

1400oooooooooooooooooooooooooo

1399

3/37/44/613/47/4-12/121/03/112/77/510/39/15/3سه ماهه چهارم

(64/1)(86/6)(46/5)(55/4)(34/3)(85/3)(35/7)(102/3)(35/6)(51/6)(20/2)(52/3)(62/6)

1400

ooooooooooooooooooooooooooسه ماهه اول

ooooooooooooooooooooooooooسه ماهه دوم

ooooooooooooooooooooooooooسه ماهه سوم

ooooooooooooooooooooooooooسه ماهه چهارم

1401

ooooooooooooooooooooooooooسه ماهه اول

1400

ooooooooooooooooooooooooooدي

ooooooooooooooooooooooooooبهمن

ooooooooooooooooooooooooooاسفند

1401

ooooooooooooooooooooooooooفروردین

ooooooooooooooooooooooooooاردیبهشت

ooooooooooooooooooooooooooخرداد

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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 ماخذ: اداره آمار اقتصادي، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

روند قیمت ها( 100=1395) 

درصد تغییرات شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی( هر دوره نسبت به دوره قبل) 

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات هر دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل)

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل)



روند قیمت ها( 100=1395) 

شاخص کل

کشاورزي، 

جنگلداري و 

ماهیگیري

ساخت( صنعت) 
حمل و نقل 

و انبارداري
هتل و رستوران

اطالعات و 

ارتباطات
آموزش

بهداشت و 

مددکاري 

اجتماعی

سایر فعالیت هاي 

خدمات عمومی،

 اجتماعی و شخصی

خدمات( 1) 

▲139742/139/753/640/227/03/416/715/519/827/4137/9

▲139837/634/636/258/950/310/420/621/624/841/816/3

▲139955/236/857/688/633/71/817/523/531/661/962/4

1400oooooooooooooooooooooo

1399

13/38/813/419/013/43/04/55/78/815/310/0سه ماهه چهارم ▲

(84/2)(61/8)(89/0)(126/2)(52/3)(4/7)(19/3)(29/6)(44/2)(88/8)(91/3)

1400

ooooooooooooooooooooooسه ماهه اول

ooooooooooooooooooooooسه ماهه دوم

ooooooooooooooooooooooسه ماهه سوم

ooooooooooooooooooooooسه ماهه چهارم

1401

ooooooooooooooooooooooسه ماهه اول

1400

ooooooooooooooooooooooدي

ooooooooooooooooooooooبهمن

ooooooooooooooooooooooاسفند

1401

ooooooooooooooooooooooفروردین

ooooooooooooooooooooooاردیبهشت

ooooooooooooooooooooooخرداد

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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1- شش گروه «حمل و نقل و انبارداري»، «هتل و رستوران»، «اطالعات و ارتباطات»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاري اجتماعی» و «سایر فعالیت هاي خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» زیرمجموعه گروه اختصاصی «خدمات» می باشند. 

درصد تغییرات شاخص بهاي تولیدکننده ( هر دوره نسبت به دوره قبل) 
درصد تغییرات

 شاخص بهاي

 کاالهاي صادراتی

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات هر دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل)

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل)

ماخذ: اداره آمار اقتصادي، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران



(میلیون دالر)تراز پرداخت ها- حساب جاري

صادرات 

نفتی(2)

صادرات 

غیر نفتی
کل

گاز و 

فرآورده هاي

 نفتی(3)

کلسایر کاالها
صادرات

 خدمات

واردات

خدمات
خالص( 4) پرداختدریافتخالص( 4) پرداختدریافتخالص( 4) 

139756999356529265114356041261847308041186018138-627828972022875111127084126241

1398260493392659975111579795809018851150916013-450421222109141173220953-1652

13992104328805498484661246612323642148212-399911481747-599997342655-708

14003872340748794700/17636266362615844651811877-535912761771-4951541387115311144

1399

708-599997342655-399911481747-2104328805498484661246612323642148212دوازده ماهه 

1400

49252971553534-832362411-87028582172851302513025426013022134سه ماهه اول

1645061933145997-2225700864-1867717431361082803528035807327624987شش ماهه اول

3167642894748208-375210201336-2794228067560090/2044207442071180145388290نه ماهه 

4951541387115311144-535912761771-3872340748794700/17636266362615844651811877دوازده ماهه

1401

432571531047845-1372404447-1435211253256040/281644716447915722613633سه ماهه اول

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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حساب جاري

( خالص) ( 4) 

1- حساب خدمات و حساب درآمد براساس ویرایش پنجم دستورالعمل تهیه تراز پرداخت هاي صندوق بین المللی پول تفکیک شده اند.

2- ارزش نفت خام، فرآورده هاي  نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازي (تعرفه هاي 2709، 2710 و 2711) صادر شده توسط شرکت هاي ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران، شرکت هاي پتروشیمی و سایرین(گمرکی و غیر گمرکی)

3- ارزش فرآورده  هاي نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازي (تعرفه هاي 2710 و 2711) وارد شده توسط شرکت هاي ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران و سایرین(گمرکی و  غیر گمرکی)

4- اختالف ارقام خالص حساب با اجزا به علت گرد کردن ارقام می باشد.

 (FOB )صادرات کاال (FOB )واردات کاال
حساب کاال

( خالص) ( 4) 

حساب انتقاالت جاريحساب درآمد( 1) حساب خدمات( 1) 



(میلیون دالر)

کلبلندمدتکوتاه مدت

1397-120762142-99359880

▲1398-14781113-365671

1399-75371219-6318-2641

1400-8149-1185-9333895

1399

2641-6318-75371219-دوازده ماهه 

1400

3174699-222-2952-سه ماهه اول

47-6341-190-6151-شش ماهه اول

2211-10134-424-9711-نه ماهه

9333895-1185-8149-دوازده ماهه 

1401

10032189-168-9864-سه ماهه اول

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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 تراز پرداخت ها( حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین المللی) 

تغییر در ذخایر خالص حساب سرمایه

بین المللی( 1) ( 2) 

1- تغییر در دارایی هاي خارجی بانک مرکزي(به استثناي ارزهاي تهاتري و مخصوص)

2- بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ ارز می باشد.



(میلیون دالر)بدهی هاي خارجی( در پایان دوره) ( 1) 

کل

139710623

13989213

13999142

14008675

1399

9142دوازده ماهه

1400

8744سه ماهه اول

9031شش ماهه اول

8830نه ماهه

8675دوازده ماهه

1401

7246سه ماهه اول(2)

(میلیون دالر)

1405(به بعد)1401140214031404سررسید

309019441159409645مبلغ

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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میان مدت و بلندمدتکوتاه مدت

23048319

15397674

19667176

25016174

19667176

20116733

2- با احتساب معوقه ها به مبلغ 1313/6 میلیون دالر، کل بدهی هاي خارجی کشور در مقطع پایان خرداد 

1401 معادل 8559/8 میلیون دالر بوده است.

24576574

24006429

25016174

17655481

سررسید بدهی هاي خارجی( در پایان خرداد ماه 1401) 

ماخذ: اداره آمار و تعهدات ارزي، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

1- تفکیک بدهی هاي خارجی به کوتاه مدت و بلندمدت براساس سررسید اولیه صورت گرفته است. در 

ضمن، بهره متعلقه به روش تعهدي محاسبه و در آمار بدهی هاي کوتاه مدت منظور می گردد.



وضعیت بازرگانی خارجی کشور( 1) 

وزن

(هزار تن)

ارزش

(میلیون دالر)

ارزش واحد

(تن/دالر)

وزن

(هزار تن)

ارزش

(میلیون دالر)

ارزش واحد

(تن/دالر)

13971081893958036632356431691334

(-6/5)(-0/8)(6/0)(-16/7)(-20/7)(-4/8)

13981338134099630635816440581230

θθθ(10/7)(2/1)(-7/8)

13991131893486130833730388901153

(-15/4)(-15/0)(0/5)(-5/8)(-11/7)(-6/3)

▲ 14001224174844039641193529961287

(8/2)(39/0)(28/5)(22/1)(36/3)(11/6)

1399

2792697493498714120321381سه ماهه چهارم

(-7/6)(7/2)(16/0)(-19/6)(-1/6)(22/4)

▲1400

30244107253558670105851221سه ماهه اول 

(37/9)(68/5)(22/2)(-2/8)(38/9)(43/0)

296981087136610799127971185سه ماهه دوم 

(21/8)(50/9)(24/0)(42/1)(39/7)(-1/7)

321781317240910825136711263سه ماهه سوم

(-17/4)(14/1)(38/1)(27/5)(35/7)(6/4)

302961367245110899159431463سه  ماهه چهارم 

(8/5)(40/2)(29/3)(25/1)(32/5)(5/9)

1401

27664130694727855121761550سه  ماهه اول

(-8/5)(21/9)(33/2)(-9/4)(15/0)(27/0)

▲1400

79473592452291544081512دي

(-14/3)(21/7)(42/1)(-9/8)(16/6)(29/3)

126084991396356150691423بهمن

(47/5)(59/2)(7/9)(38/6)(37/7)(-0/7)

97415089522442464661462اسفند

(-3/5)(38/9)(44/0)(51/9)(41/5)(-6/8)

1401

73243699505225228241254فروردین

(-10/2)(26/2)(40/4)(10/2)(1/0)(-8/3)

96894817497293052911806اردیبهشت

(13/3)(49/2)(31/8)(-11/7)(42/1)(60/9)

106514553427267440611519خرداد

(-21/3)(-0/3)(26/7)(-19/2)(-0/1)(23/6)

1- اختالف ارزش صادرات غیر نفتی با ارقام ارائه شده در جدول حساب جاري به دلیل تعدیالت طبقه بندي، پوششی و ارزشی انجام شده در آمارهاي گمرکی براي دستیابی به آمارهاي تراز پرداخت هاست.

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401 

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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ماخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران

2- ارقام صادرات سال 1397 و قبل از آن بدون احتساب میعانات گازي و از سال 1398 با احتساب میعانات گازي گزارش شده است.

ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات 

هر دوره نسبت به 

دوره مشابه سال قبل

واردات( CIF) صادرات غیر نفتی( 2) 



نرخ بازار بین بانکی

( متوسط نرخ روزانه بانک 

مرکزي) 

نرخ بازار آزاد

( متوسط فروش) 

139741950103378

139842000129185

139942000228809

140042000259476

1399

42000245364سه ماهه چهارم

1400

42000234591سه ماهه اول

42000258319سه ماهه دوم

42000276962سه ماهه سوم

42000267002سه  ماهه چهارم

1401

42000275643سه  ماهه اول

1400

42000277742دي

42000265877بهمن

42000256503اسفند

1401

42000265259فروردین

42000272313اردیبهشت

42000287845خرداد

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.

18

نرخ ارز( دالر/ ریال) 



(درصد در سال)

ویژهعادي(2)
صندوق پس انداز

مسکن بانک مسکن(3)
سایر(4)

بانک هاي دولتی

151818و1818ـ1117/5ـ12-141618186 139910

151818و1818ـ1117/5ـ12-141618186 140010

151818و1818ـ1117/5ـ12-141618186 140110(5)

ویژهعادي(2)

بانک هاي غیر دولتی و

 موسسات اعتباري غیر بانکی

139910 12-141618

140010 12-141618

 (5)140110 12-141618

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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3- براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در تاریخ 1395/7/27، شامل حساب هاي صندوق پس انداز مسکن، یکم (خانه اولی ها)، ساخت مسکن و جوانان می باشد.

4- شامل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن و تسهیالت بدون سپرده مسکن می باشد.

5- براساس جلسه یک هزار و دویست و نود و هفتم شوراي پول و اعتبار مورخ 1399/4/24، در راستاي دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی، تنوع سپرده هاي بانکی افزایش یافت و نرخ سود علی الحساب سپرده هاي سرمایه گذاري تغییر یافت.

18

18

18

1- نرخ سود تسهیالت در عقود مبادله اي (غیر مشارکتی)-  سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباري و مشتري معادل 18 درصد تعیین شده است. 

2- براساس بخشنامه شماره 97/344336 مورخ 1397/10/1، معیار پرداخت سود سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت عادي از روزشمار به ماه شمار تغییر یافت، به گونه اي که حداقل مانده حساب در ماه مبناي محاسبه سود سپرده هاي مزبور گردید.

نرخ سود علی الحساب سپرده هاي

سرمایه گذاري مدت دار
نرخ سود تسهیالت( 1) 

کوتاه مدت
دوسالهیک ساله

نرخ هاي سود بانکی

نرخ سود علی الحساب سپرده هاي

سرمایه گذاري مدت دار
نرخ سود تسهیالت( 1) 

کوتاه مدت

صنعت و معدندوسالهیک ساله

ساختمان و مسکن

کشاورزي
بازرگانی، خدمات

و متفرقه
صادرات



(هزار میلیارد ریال)

پولپایه پولی
اسکناس و مسکوك

در دست اشخاص
سپرده هاي دیداري

سپرده هاي غیر دیداري

( شبه پول) 

کل سپرده هاي

بخش غیر دولتی
نقدینگی

13972656/92852/3547/52304/815976/618281/418828/9

(24/2)(46/5)(23/7)(53/2)(19/6)(23/0)(23/1)

13983528/54273/0611/43661/620448/524110/124721/5

(32/8)(49/8)(11/7)(58/9)(28/0)(31/9)(31/3)

13994588/96909/6735/06174/627852/134026/734761/7

(30/1)(61/7)(20/2)(68/6)(36/2)(41/1)(40/6)

14006039/79865/8864/39001/538458/647460/148324/4

(31/6)(42/8)(17/6)(45/8)(38/1)(39/5)(39/0)

1399

4588/96909/6735/06174/627852/134026/734761/7سه ماهه چهارم

(30/1)(61/7)(20/2)(68/6)(36/2)(41/1)(40/6)

1400

5009/07261/9715/06546/929792/136339/037054/0سه ماهه اول

(9/2)(5/1) (-2/7)(6/0)(7/0)(6/8)(6/6)

5189/28164/9727/17437/832511/139948/940676سه ماهه دوم

(13/1)(18/2) (-1/1)(20/5)(16/7)(17/4)(17/0)

5608/68779738/88040/235490/943531/144269/9سه ماهه سوم

(22/2)(27/1)(0/5)(30/2)(27/4)(27/9)(27/4)

6039/79865/8864/39001/538458/647460/148324/4سه ماهه چهارم

(31/6)(42/8)(17/6)(45/8)(38/1)(39/5)(39/0)

1401

6403/711268/4860/710407/739781/250188/951049/6سه ماهه اول

(6/0)(14/2) (-0/4)(15/6)(3/4)(5/7)(5/6)

1400

5679/28733/8737/17996/736280/844277/545014/6دي

(35/5)(39/2)(14/8)(42/0)(40/0)(40/3)(39/8)

5807/59162/4752/18410/337077/945488/246240/3بهمن

(33/2)(40/5)(15/4)(43/3)(39/5)(40/2)(39/7)

6039/79865/8864/39001/538458/647460/148324/4اسفند

(31/6)(42/8)(17/6)(45/8)(38/1)(39/5)(39/0)

1401

6117/89519/8848/78671/138713/147384/248232/9فروردین

(31/5)(44/1)(17/8)(47/3)(36/8)(38/6)(38/2)

6432/110094/7855/19239/63934048579/649434/7اردیبهشت

(30/5)(45/4)(18/9)(48/5)(35/3)(37/7)(37/3)

6403/711268/4860/710407/739781/250188/951049/6خرداد

(27/8)(55/2)(20/4)(59/0)(33/5)(38/1)(37/8)

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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متغیرهاي پولی و اعتباري( مانده در پایان دوره) ( 1) 

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل)

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل)

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل)

1- شامل شعب خارج بانک هاي تجاري نمی باشد. همچنین، باعنایت به نامه شماره 2958 مورخ 1398/01/08 معاون محترم نظارت و بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار و شوراي عالی 

هماهنگی اقتصادي (سران سه قوه)  از خردادماه 1399 اطالعات بانک حکمت ایرانیان، از مردادماه 1400 اطالعات موسسه اعتباري کوثر، از مهرماه 1400 اطالعات بانک مهر اقتصاد، از 

آذرماه 1400 اطالعات بانک قوامین و از بهمن ماه 1400 اطالعات بانک انصار با بانک سپه ادغام شده است.



(هزار میلیارد ریال)متغیرهاي پولی واعتباري( ادامه) ( 1) 

کل بانک هابانک هاي تخصصیبانک هاي تجاريسیستم بانکیبانک هابانک مرکزي

13972416/5836/13252/610393/42732/713126/13325/5

(11/9)(20/3)(13/9)(21/8)(14/7)(20/2)(28/6)

13983475/71156/64632/313009/73210/516220/24164/9

(43/8)(38/3)(42/4)(25/2)(17/5)(23/6)(25/2)

13994703/71173/85877/520201/63863/824065/45609/8

(35/3)(1/5)(26/9)(55/3)(20/3)(48/4)(34/7)

14005682/02756/08438/030736/55021/935758/46563/4

(20/8)(134/8)(43/6)(52/1)(30/0)(48/6)(17/0)

1399

4703/71173/85877/520201/63863/824065/45609/8سه ماهه چهارم

(35/3)(1/5)(26/9)(55/3)(20/3)(48/4)(34/7)

1400

4790/91879/06669/921746/23914/225660/46475/6سه ماهه اول

(1/9)(60/1)(13/5)(7/6)(1/3)(6/6)(15/4)

4956/32042/56998/824859/64178/229037/86556/7سه ماهه دوم

(5/4)(74/0)(19/1)(23/1)(8/1)(20/7)(16/9)

4935/72045/66981/327684/94525/732210/66355/3سه ماهه سوم

(4/9)(74/3)(18/8)(37/0)(17/1)(33/8)(13/3)

5682/02756/08438/030736/55021/935758/46563/4سه ماهه چهارم

(20/8)(134/8)(43/6)(52/1)(30/0)(48/6)(17/0)

1401

5450/63006/48457/032277/15328/637605/77174/6سه ماهه اول

(-4/1)(9/1)(0/2)(5/0)(6/1)(5/2)(9/3)

1400

5038/52124/67163/128915/14642/333557/46361/8دي

(24/8)(55/9)(32/7)(59/6)(24/4)(53/6)(18/8)

5056/82139/67196/429840/74805/134645/86511/9بهمن

(25/2)(57/3)(33/3)(58/2)(26/6)(52/9)(20/6)

5682/02756/08438/030736/55021/935758/46563/4اسفند

(20/8)(134/8)(43/6)(52/1)(30/0)(48/6)(17/0)

1401

5593/52786/68380/130825/95054/735880/66479/3فروردین

(20/1)(137/4)(43/7)(51/5)(31/6)(48/4)(8/5)

5377/12835/68212/731384/35151/136535/46828/7اردیبهشت

(12/6)(56/4)(24/7)(49/7)(33/6)(47/2)(8/5)

5450/63006/48457/032277/15328/637605/77174/6خرداد

(13/8)(60/0)(26/8)(48/4)(36/1)(46/6)(10/8)

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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3- شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می باشد. ارقام مربوط به بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباري براساس اطالعات خالصه دفترکل بانک ها و 

موسسات اعتباري تهیه شده و به صورت حسابرسی نشده است.

بدهی بخش دولتی 

به سیستم بانکی( 3) 

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل)

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل)

1- شامل شعب خارج بانک هاي تجاري نمی باشد. همچنین، باعنایت به نامه شماره 2958 مورخ 1398/01/08 معاون محترم نظارت و بر اساس مصوبات شوراي پول 

و اعتبار و شوراي عالی هماهنگی اقتصادي (سران سه قوه)  از خردادماه 1399 اطالعات بانک حکمت ایرانیان، از مردادماه 1400 اطالعات موسسه اعتباري کوثر، از 

مهرماه 1400 اطالعات بانک مهر اقتصاد، از آذرماه 1400 اطالعات بانک قوامین و از بهمن ماه 1400 اطالعات بانک انصار با بانک سپه ادغام شده است.

2- از مرداد ماه 1398، معادل 454 هزار میلیارد ریال از تسهیالت بانک آینده از سرفصل مطالبات جاري به سرفصل سایر دارایی هاي این بانک منتقل شده است. 

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل)

بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها( 2) خالص دارایی هاي خارجی



(هزار میلیارد ریال)متغیرهاي پولی و اعتباري( ادامه) ( 1) 

دولتبانک ها(3)بانک مرکزيبانک ها(2)(3)بانک مرکزي
شرکت ها و 

موسسات دولتی

1397731/22310/1227/057/216451/6861/854/1
(4)(171/8)(14/1) (-12/4)(72/8)(21/8)(23/2)(26/4)

1398764/32932/8394/273/620385/11310/456/5

(4/5)(27/0)(73/7)(28/7)(23/9)(52/1)(4/4)

13991152/23969/7341/1146/829675/21984/270/4

(50/8)(35/4) (-13/5)(99/5)(45/6)(51/4)(24/6)

14001327/44542/7464/2229/142321/83049/088/0

(15/2)(14/4)(36/1)(56/1)(42/6)(53/7)(25/0)

1399

1152/23969/7341/1146/829675/21984/270/4سه ماهه چهارم

(50/8)(35/4) (-13/5)(99/5)(45/6)(51/4)(24/6)

1400

1652/74216/3364/2242/432136/02028/264/5سه ماهه اول

(43/4)(6/2)(6/8)(65/1)(8/3)(2/2) (-8/4)

1595/84419/7368/3172/935594/52295/0101/7سه ماهه دوم

(38/5)(11/3)(8/0)(17/8)(19/9)(15/7)(44/5)

1602/04135/2423/9194/238565/92767/583/3سه ماهه سوم

(39/0)(4/2)(24/3)(32/3)(30/0)(39/5)(18/3)

1327/44542/7464/2229/142321/83049/088/0سه ماهه چهارم

(15/2)(14/4)(36/1)(56/1)(42/6)(53/7)(25/0)

1401

1504/24811/3579/2279/944780/32300/4101/8سه ماهه اول

(13/3)(5/9)(24/8)(22/2)(5/8) (-24/6)(15/7)

1400

1671/04059/2437/4194/239919/23220/184/7دي

(45/3)(8/9)(30/3)(40/3)(46/7)(85/0)(0/4)

1681/44161/1438/4231/041157/73217/1102/8بهمن

(45/4)(10/3)(29/5)(75/0)(46/7)(97/4)(23/7)

1327/44542/7464/2229/142321/83049/088/0اسفند

(15/2)(14/4)(36/1)(56/1)(42/6)(53/7)(25/0)

1401

1319/74492/9439/3227/442359/92804/792/2فروردین

 (-2/7)(8/7)(26/3)(68/3)(40/5)(40/0)(24/1)

1338/74706/4566/0217/643364/12212/6102/1اردیبهشت

 (-11/4)(12/0)(55/1)(2/4)(39/4)(5/5)(28/9)

1504/24811/3579/2279/944780/32300/4101/8خرداد

 (-9/0)(14/1)(59/0)(15/5)(39/3)(13/4)(57/8)

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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4- افزایش بدهی دولت به بانک مرکزي در سال 1397 نسبت به سال 1396 عمدتاً به دلیل انتقال بخشی از «بدهی بانک ها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي» به «بدهی 

دولت به بانک مرکزي (موضوع بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397)» و همچنین، انتقال «بدهی برخی از شرکت هاي دولتی به بانک مرکزي» به «بدهی دولت به بانک 

مرکزي (موضوع ماده 6 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب سال 1394)» بوده است.

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل)

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل)

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل)

1- شامل شعب خارج بانک هاي تجاري نمی باشد. همچنین، باعنایت به نامه شماره 2958 مورخ 1398/01/08 معاون محترم نظارت و بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار و 

شوراي عالی هماهنگی اقتصادي (سران سه قوه)  از خردادماه 1399 اطالعات بانک حکمت ایرانیان، از مردادماه 1400 اطالعات موسسه اعتباري کوثر، از مهرماه 1400 

اطالعات بانک مهر اقتصاد، از آذرماه 1400 اطالعات بانک قوامین و از بهمن ماه 1400 اطالعات بانک انصار با بانک سپه ادغام شده است.

2- شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می باشد.

3- ارقام مربوط به بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباري براساس اطالعات خالصه دفترکل بانک ها و موسسات اعتباري تهیه شده و به صورت حسابرسی نشده است. 

سپرده هاي بخش دولتی نزد سیستم بانکی بدهی دولت به
بدهی شرکت ها و 

موسسات دولتی به

مطالبات سیستم 

بانکی از 

بخش هاي دولتی و 

غیر دولتی



(هزار میلیارد ریال)

بانک  هاي تخصصیبانک هاي تجاريدیداريقانونی

1397657/588/4194873/0904/0477/7

(16/8) (-3/7)(26/2)(17/9)(6/6)(1/2)

1398717/590/02604/7222/4636/3470/6

(9/1)(1/8)(33/7)(204/7) (-29/6) (-1/5)

139981567/63549/8236/5722/5448/9

(13/6) (-24/9)(36/3)(6/3)(13/5) (-4/6)

1400991/3111/14958/6105/7971/1492/3

(21/6)(64/3)(39/7) (-55/3)(34/4)(9/7)

1399

81567/63549/8236/5722/5448/9سه ماهه چهارم

(13/6) (-24/9)(36/3)(6/3)(13/5) (-4/6)

1400

821/293/63844/5355/9679/9454/5سه ماهه اول

(0/8)(38/5)(8/3)(50/5) (-5/9)(1/2)

836/294/54269/498/2799/7473/8سه ماهه دوم

2/639/820/3-58/510/75/5

851/398/94666/4104/5994/8543/4سه ماهه سوم

(4/5)(46/3)(31/5) (-55/8)(37/7)(21/1)

991/3111/14958/6105/7971/1492/3سه ماهه چهارم

(21/6)(64/3)(39/7) (-55/3)(34/4)(9/7)

1401

991/3114534584971/2479سه ماهه اول

(0/0)(2/6)(7/8) (-20/5)(0/0) (-2/7)

1400

851/3100/84757/783/61165/7587/3دي

(16/9)(24/1)(43/0) (-40/2)(55/0)(31/3)

881/399/74871/484/31298/4562/1بهمن

(14/2)(13/8)(41/8) (-54/8)(74/8)(25/1)

991/3111/14958/6105/7971/1492/3اسفند

(21/6)(64/3)(39/7) (-55/3)(34/4)(9/7)

1401

991/3126/35074/868935/9495/7فروردین

(20/7)(45/5)(39/0) (-65/0)(33/4)(10/5)

991/3117/55175/9283/6889/1485/6اردیبهشت

(20/7)(32/9)(38/9) (-28/6)(26/6)(6/6)

991/3114534584971/2479خرداد

(20/7)(21/8)(39/0) (-76/4)(42/8)(5/4)

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401 

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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بدهی بانک ها به بانک مرکزي( 2) 

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل)

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل)

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل)

1- شامل شعب خارج بانک هاي تجاري نمی باشد. همچنین، باعنایت به نامه شماره 2958 مورخ 1398/01/08 معاون محترم نظارت و بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار و شوراي عالی 

هماهنگی اقتصادي (سران سه قوه)  از خردادماه 1399 اطالعات بانک حکمت ایرانیان، از مردادماه 1400 اطالعات موسسه اعتباري کوثر، از مهرماه 1400 اطالعات بانک مهر اقتصاد، از آذرماه 

1400 اطالعات بانک قوامین و از بهمن ماه 1400 اطالعات بانک انصار با بانک سپه ادغام شده است.

2- بخشی از بدهی بانک ها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي در پایان سال 1397 به واسطه اجراي موضوع بند(و)تبصره 5 قانون بودجه سال 1397،به بدهی دولت به بانک مرکزي انتقال یافت.

متغیرهاي پولی واعتباري( ادامه) ( 1) 

اسکناس و مسکوك

 منتشر شده

اسکناس و مسکوك

نزد بانک ها

سپرده هاي بانک ها نزد بانک مرکزي



(درصد)

نسبت تسهیالت غیر جاري( 2) 

به کل تسهیالت( ریالی) 

نسبت تسهیالت غیر جاري

به کل تسهیالت( ارزي) 

نسبت تسهیالت غیر جاري به

کل تسهیالت( ریالی و ارزي) 

139710/09/810/0

 (-2/9) (-4/9) (-2/9)
13988/610/69/0

 (-14/0)(8/2) (-10/0)
13996/28/86/7

 (-27/9) (-17/0) (-25/6)
14004/810/86/1

 (-22/6)(22/7) (-9/0)

1399

6/28/86/7سه ماهه چهارم

 (-27/9) (-17/0) (-25/6)
1400

6/110/17/1سه ماهه اول

 (-1/6)(14/8)(6/0)
5/710/76/8سه ماهه دوم

 (-8/1)(21/6)(1/5)
5/413/27/1سه ماهه سوم

 (-12/9)(50/0)(6/0)
4/810/86/1سه ماهه چهارم

 (-22/6)(22/7) (-9/0)
1401

5/618/88/4سه ماهه اول

(16/7)(74/1)(37/7)

1400

5/214/07/1دي

 (-27/8)(11/1) (-14/5)
5/214/47/1بهمن

 (-25/7)(10/8) (-13/4)
4/810/86/1اسفند

 (-22/6)(22/7) (-9/0)

1401

5/216/47/8فروردین

 (-20/0)(40/2)(4/0)
5/817/48/3اردیبهشت

 (-9/4)(97/7)(18/6)
5/618/88/4خرداد

 (-8/2)(86/1)(18/3)

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401 

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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2- تسهیالت غیر جاري (Non-performing Loans) شامل مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوك الوصول می باشد.

متغیرهاي پولی و اعتباري( نسبت در پایان دوره) ( 1) 

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل)

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل)

(ارقام داخل پرانتز درصد تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل)

1- شامل بخش هاي دولتی و غیر دولتی می باشد.



(هزار میلیارد ریال)وضع مالی دولت( 1) 

سایرنفتکلسایر درآمدهامالیات هاکل

13971838/41264/3574/02776/2-937/91109/21105/43/8525/9583/2

(9/7)(9/1)(10/9)(14/3)(20/2)(20/3)(3/1)(19/0)

13982171/81608/4563/43367/9-1196/0475/6470/84/9506/3-30/7

(18/1)(27/2)(-1/9)(21/3)(-57/1)(-57/4)(28/4)(-3/7)

13992791/62067/8723/84547/0-1755/4178/0161/416/6774/7-596/7

(28/5)(28/6)(28/5)(35/0)(-62/6)(-65/7)(239/2)(53/0)

1400oooooooooooooooooooo

1399

85/4-548/3102/893/98/9188/2-881/3600/5280/81516/6سه ماهه چهارم

(18/7)(9/1)(46/1)(41/5)(390/4)(444/3)(139/8)(-20/7)(-60/5)

1400

ooooooooooooooooooooسه ماهه اول

ooooooooooooooooooooسه ماهه دوم

ooooooooooooooooooooسه ماهه سوم

ooooooooooooooooooooسه ماهه چهارم

1401

ooooooooooooooooooooسه ماهه اول

1400

ooooooooooooooooooooدي

ooooooooooooooooooooبهمن

ooooooooooooooooooooاسفند

1401

ooooooooooooooooooooفروردین

ooooooooooooooooooooاردیبهشت

ooooooooooooooooooooخرداد

ماخذ: وزارت امور اقتصادي و دارایی 

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401 

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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خالص واگذاري 

دارایی هاي 

سرمایه اي( 3) 

1- اختالف سرجمع با اجزا به علت گرد کردن ارقام می باشد.

2- در مقاطع فصلی و ماهانه، تراز عملیاتی با احتساب تنخواه گردان خزانه معین استان ها، تنخواه گردان حقوق و مزایاي مستمر کارکنان استان ها و تنخواه گردان اعتبارات هزینه اي محاسبه شده است. 

3- در مقاطع فصلی و ماهانه، خالص واگذاري دارایی هاي سرمایه اي با احتساب «تنخواه گردان- اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي» محاسبه شده است.

ارقام داخل پرانتز درصد 

تغییرات هر دوره نسبت 

به دوره قبل

پرداخت هاي درآمدها

هزینه اي

( جاري) 

تراز عملیاتی( 2) 

واگذاري دارایی هاي سرمایه اي

تملک دارایی هاي 

سرمایه اي



(هزار میلیارد ریال)

فروش اوراق

مالی اسالمی

استفاده از 

تسهیالت خارجی

واگذاري شرکت هاي

دولتی(2)

برگشتی از 

سایر(3)سال هاي گذشته

1397-354/6354/6738/80/050/215/0146/6596/1

1398-1226/71226/7962/70/054/16/0675/7471/8

1399-2352/12352/11914/10/0351/110/5602/7526/4

1400oooooooooooooooo

1399

633/7633/7694/70/010/41/6133/0205/9-سه ماهه چهارم

1400

ooooooooooooooooسه ماهه اول

ooooooooooooooooسه ماهه دوم

ooooooooooooooooسه ماهه سوم

ooooooooooooooooسه ماهه چهارم

1401

ooooooooooooooooسه ماهه اول

1400

ooooooooooooooooدي

ooooooooooooooooبهمن

ooooooooooooooooاسفند

1401

ooooooooooooooooفروردین

ooooooooooooooooاردیبهشت

ooooooooooooooooخرداد

ماخذ: وزارت امور اقتصادي و دارایی 

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401 

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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1- تراز عملیاتی و سرمایه اي از جمع جبري تراز عملیاتی و خالص واگذاري دارایی هاي سرمایه اي، و خالص واگذاري دارایی هاي مالی از تفاضل واگذاري دارایی هاي مالی و تملک دارایی هاي مالی به  دست می آید.

2- شامل واگذاري معادن و طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي نیز می باشد.

3- شامل دریافت اصل وام هاي داخلی و خارجی دولت، استفاده از تنخواه گردان خزانه و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی براي افزایش سرمایه صندوق نوآوري و شکوفایی می باشد. 

وضع مالی دولت( ادامه) 

تراز عملیاتی و

سرمایه اي( 1) 

خالص واگذاري

دارایی هاي 

مالی( 1) 

واگذاري دارایی هاي مالی

تملک دارایی هاي 

مالی



(هزار میلیارد ریال)وضع مالی دولت( ادامه) 

کل
مالیات اشخاص 

حقوقی
مالیات بر وارداتکلمالیات بر ثروتمالیات بر درآمد

مالیات بر کاالها و 

خدمات

1397634/0406/6189/537/8630/4187/6442/7

(19/3)(16/1)(24/2)(31/9)(0/6)(-17/2)(10/6)

1398813/1438/2291/083/9795/3203/1592/2

(28/3)(7/8)(53/5)(122/0)(26/2)(8/3)(33/8)

13991162/4559/3368/7234/4905/4179/7725/7

(43/0)(27/6)(26/7)(179/3)(13/8)(-11/5)(22/5)

1400oooooooooooooo

1399

309/6159/890/059/8290/972/4218/5سه ماهه چهارم

(2/1)(-7/1)(4/7)(32/2)(17/6)(69/1)(6/9)

1400

ooooooooooooooسه ماهه اول

ooooooooooooooسه ماهه دوم

ooooooooooooooسه ماهه سوم

ooooooooooooooسه ماهه چهارم

1401

ooooooooooooooسه ماهه اول

1400

ooooooooooooooدي

ooooooooooooooبهمن

ooooooooooooooاسفند

1401

ooooooooooooooفروردین

ooooooooooooooاردیبهشت

ooooooooooooooخرداد

ماخذ: وزارت امور اقتصادي و دارایی 

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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ارقام داخل پرانتز 

درصد تغییرات هر دوره 

نسبت به دوره قبل

درآمدهاي مالیاتی

مالیات هاي غیر مستقیممالیات هاي مستقیم



فعالیت بورس اوراق بهادار تهران

صنعتمالیکل
تعداد

(میلیارد سهم)

ارزش

(هزار میلیارد ریال)

13971786592052661610316828/8510/81407/4241328

(85/5)(72/2)(87/1)(78/6)(103/8)(161/1)

139851290163667045803218731/71086/24673/7238334

(187/1)(210/2)(184/4)(174/3)(112/7)(232/1)

139913077071782207115429352229/52229/924490/4243369

(155/0)(179/9)(152/0)(178/8)(105/3)(424/0)

140013672471474964126089053604/61407/48849/5239380

(4/6)(-17/2)(9/2)(2/6)(-36/9)(-63/9)

1399

13077071782207115429352229/5525/14605/361369سه ماهه چهارم

 (-9/1) (-11/0) (-8/7) (-8/5) (-14/6) (-18/9)

1400

11686651622677102758946659/7305/41862/859374سه ماهه اول

 (-10/6) (-9/0) (-11/0) (-10/7) (-41/8) (-59/5)

13864511558751126989955715/0483/33412/359378سه ماهه دوم 

(18/6) (-3/9)(23/6)(19/4)(58/3)(83/2)

13183601404304121833952694/9307/31980/861379سه ماهه سوم 

 (-4/9) (-9/9) (-4/1) (-5/4) (-36/4) (-42/0)

13672501474964126089053604/6311/51593/460380سه ماهه چهارم 

(3/7)(5/0)(3/5)(1/7)(1/4) (-19/6)

1401

15396321534696143733661006/8525/82437/357381سه ماهه اول 

(12/6)(4/0)(14/0)(13/8)(68/8)(53/0)

1400

12793941382469117962551275/796/9475/921380دي

 (-3/0) (-1/6) (-3/2) (-2/7) (-0/3) (-5/0)

12821911428019117627051255/598/3472/820380بهمن

(0/2)(3/3) (-0/3)(0/0)(1/4) (-0/6)

13672501474964126089053604/6116/4644/819380اسفند

(6/6)(3/3)(7/2)(4/6)(18/4)(36/4)

1401

15122191588311140055160199/7196/7816/118379فروردین

(10/6)(7/7)(11/1)(12/3)(69/0)(26/6)

15796871610333146977962846/5180/0886/718381اردیبهشت

(4/5)(1/4)(4/9)(4/4) (-8/5)(8/6)

15396321534696143733661006/8149/1734/521381خرداد

 (-2/5) (-4/7) (-2/2) (-2/9) (-17/2) (-17/2)

ماخذ: شرکت بورس اوراق بهادار تهران

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.

28

تعداد شرکت هاي

 درج شده روي 

تابلوها

ارقام داخل پرانتز درصد 

تغییرات هر دوره نسبت به 

دوره قبل

شاخص قیمت سهام در پایان دوره

ارزش جاري بازار( 100=1369) 

سهام در پایان دوره

( هزار میلیارد ریال) 

سهام مورد معامله

تعداد روزهاي

فعالیت بورس



فعالیت بورس کاال و فرابورس ایران

ارزش معامالت

(هزار میلیارد ریال)

حجم معامالت

(میلیون تن)

شاخص کل

 (1388=100 )

ارزش معامالت

(هزار میلیارد ریال)

حجم معامالت

(میلیارد ورقه)

ارزش بازار

(هزار میلیارد ریال)

1397884/324/822581017/1170/22572/3

(77/3) (-6/8)(105/8)(70/8)(88/7)(74/9)

13981376/026/465913242/0448/06955/2

(55/6)(6/3)(191/9)(218/7)(163/2)(170/4)

13993210/834/81799017715/5652/819136/1

(133/3)(31/7)(173/0)(446/4)(45/7)(175/1)

14006339/076/41837946655/0635/517362/7

(97/4)(119/7)(2/2)(163/4) (-2/6) (-9/3)

1399

1216/710/5179907320/4148/519136/1سه ماهه چهارم

(41/3)(34/5) (-8/6)(105/1) (-0/5) (-5/6)

1400

1198/79/3173195168/566/318164/9سه ماهه اول

 (-1/5) (-11/7) (-3/7) (-29/4) (-55/4) (-5/1)

1264/016/8205647838/5218/818590/5سه ماهه دوم

(5/5)(81/5)(18/7)(51/7)(229/9)(2/3)

1859/324/81852412323/8166/417160/5سه ماهه سوم

(47/1)(47/5) (-9/9)(57/2) (-23/9) (-7/7)

2017/125/51837921324/2184/217362/7سه ماهه چهارم

(8/5)(2/8) (-0/8)(73/0)(10/7)(1/2)

1401

2125/926/72083322482/7239/019273/0سه ماهه اول

(5/4)(4/7)(13/4)(5/4)(29/8)(11/0)

1400

599/37/3176416356/742/416661/0دي

 (-10/6) (-13/3) (-4/8)(35/7) (-23/2)(-2/9)

662/18/4175137092/477/616768/1بهمن

(10/5)(14/5) (-0/7)(11/6)(82/8)(0/6)

755/79/8183797875/164/217362/7اسفند

(14/1)(17/8)(4/9)(11/0) (-17/2)(3/5)

1401

614/37/3207636215/977/919153/0فروردین

 (-18/7) (-25/5)(13/0) (-21/1)(21/4)(10/3)

727/28/5215387734/680/119688/0اردیبهشت

(18/4)(15/8)(3/7)(24/4)(2/8)(2/8)

784/410/8208338532/280/919273/0خرداد

(7/9)(27/5) (-3/3)(10/3)(1/0) (-2/1)

ماخذ: شرکت بورس کاال و فرابورس ایران

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه اول 1401

بانک مرکزي ج.ا.ا.
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ارقام داخل پرانتز درصد 

تغییرات هر دوره نسبت 

به دوره قبل

فرابورسبورس کاال


