
شماره ۱۰۷

سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰

شاخص هاي عمده اقتصادي

بخش واقعی

   حساب هاي ملی

   انرژي

   صنعت

   ساختمان

   بازرگانی داخلی

   روند قیمت ها

بخش خارجی

   تراز پرداخت ها

   بدهی هاي خارجی

   سررسید بدهی هاي خارجی

   وضعیت بازرگانی خارجی کشور

   نرخ ارز

بخش مالی

   نرخ هاي سود بانکی

   متغیرهاي پولی و اعتباري

   وضع مالی دولت

   فعالیت بورس اوراق بهادار تهران



بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران

تهيه و تنظيم: اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي

تهران ـ بلوار ميرداماد ـ پالک ۱۹۸

تلفن: ۲۹۹۵۱ 

تهران،  صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۷۱۷۷

g.secdept@cbi.ir :پست الكترونيك

http://www.cbi.ir :نشاني پايگاه اطالع  رسانی

عالمتشرح

__رقم نزدیک صفر است.

ooرقم در دسترس نیست.

oooآمار وجود ندارد.

رقم ناچیز است و به آخرین رقم اعشاري نیز نمی رسد.

ارقام مقدماتی است.

▲در ارقام تجدید نظر شده است.

θمحاسبه (درصد تغيير) امكان پذير نيست.

#بیش از 500 درصد افزایش وجود دارد.

 توجه: در تمام جداول درصد تغییر از ارقام کامل محاسبه شده است و اختالف جزئی در سرجمع و اجزا ناشی از گرد کردن ارقام است. 

عالئم

تاریخ انتشار: تیر ماه 1401



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)(۴۱/۲)

13997/241/9114/3163/410/840/149/5100/4276/4457/4

(-۲۲/۹)(۳۲/۷)(۸/۷)(۱۱/۹)(-۹/۹)(۵۴/۸)(۱۸/۰)(۲۵/۸)(۵۱/۴)(۸۲/۲)

1400oooooooooooooooooooo

1399

1/710/123/735/52/99/710/322/9299/8۵۳۲/۹سه ماهه سوم

(-۲۷/۲)(۴۵/۵)(۷/۵)(۱۳/۴)(-۸/۲)(۷۴/۶)(۲۶/۹)(۳۶/۲)(۵۸/۲)(۱۱۵/۲)

1/911/432/545/82/711/714/328/8338/2۵۷۰/۲سه ماهه چهارم 

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

1400

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

(-۱۴/۸)(۱۲/۲)(-۹/۳)(-۴/۹)(-۳/۱)(۱۶/۴)(۱/۲)(۶/۱)(۸۰/۷)(۱۰۰/۹)

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

(-۱۶/۲)(-۴۲/۷)(-۳۹/۱)(-۳۹/۱)(۰/۲)(-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)

ooooooooooooooooooooسه ماهه چهارم

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه چهارم 1400

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

220/6515/7130/5866/8213/2294/9358/7866/8سه ماهه سوم

(۱۳۵/۶)(۹۶/۵)(۶۴/۰)(۹۸/۹)(۱۱۶/۹)(۷۴/۸)(۱۱۲/۷)(۹۸/۹)

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)

243/2814/2158/41215/8157/4503/4555/01215/8سه ماهه سوم▲

(۱۰/۳)(۵۷/۹)(۲۱/۴)(۴۰/۳)(-۲۶/۲)(۷۰/۷)(۵۴/۷)(۴۰/۳)

259/7788/5202/31250/6215/0497/7537/91250/6سه ماهه چهارم  

(13/5)(38/2)(29/9)(30/9)(-7/1)(43/0)(43/2)(30/9)

نماگرهاي اقتصادي

سه ماهه چهارم 1400

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
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