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 یشگفتارپ

هدای   هدا و شداخص  با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیونددهای اقتصدادی کشدورها بدا یرددیمر، آمارهدا، داده      

المللدی  های معتبدر بدین   بر همین اساس برخی سازمان .ای بین کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته است مقایسه

  .نمایند ای بین کشوری می های مقایسه رها و شاخصاقدام به گردآوری و انتشار آما

هدای اقتصدادی    ها می تواند نقش به سزائی در تصمیم گیدری   اطالع از آخرین وضعیت کشورمان در این شاخص

لدذا وزارت صدنعت، معددن و تجدارت و یفده خدود        .گذاران و فعالین تجاری و دیمر ذینفعان داشته باشد سرمایه

ها در کشور، ضمن کمک به ایجاد شدفافیت در فادای    مر و فراگیر اینمونه آمارها و شاخصداند با انتشار مست می

در همین راسدتا، معاوندت    .کالن اقتصادی کشور، دسترسی فعاالن اقتصادی را به اطالعات مذکور تسهیل نماید

بخدش صدنعت،   های مهم اقتصادی مدرتب  بدا    طرح و برنامه با هدف شناسایی و باز نشر اقالم آماری و شاخص

ایدن   .را در دستور کدار خدود قدرار داده اسدت    « المللی های بین آمارها و شاخص» معدن و تجارت، تهیه گزارش 

المللی بوده و فدار    های اطالعاتی معتبر بین شود، شامل آمار و اقالم پایماه گزارش که بصورت ادواری منتشر می

  .شود وصیفی ارائه میاز هر گونه تحلیل تخصصی، صرفاً در قالب آمارهای ت

ها و سیاستمذاری هدای مدرتب  بدا فادای کسدب و کدار را        ها زمینه بهبود تصمیم امید است این سری گزارش 

توانند نظرات خود در زمینه موضوعات گزارش و ساختار آن را بده دفتدر آمدار و     همراران محترم می .فراهم سازد

.باشدد  بدرداری مدی   ها از طریق پورتال وزارتخانه نیدز قابدل بهدره    این سلسله گزارش .ها ارائه نمایند فرآوری داده
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 مقدمه

که اغلدب بدا    ،باشد ریزی برای آینده می برنامهیند آدر فر ابزاری قدرتمند ،متغیرهای اقتصادیعملررد پیش بینی 

 .دگردسری زمانی انجام می  آماری خصوصا هایروش استفاده از 

 .تهیده و تنظدیم شدده اسدت      Trading Economicsموسسده  شدده  این گزارش بر اساس اطالعات منتشر 

 بدازار  هدای  شداخص  ارز، ندر   مانندد  اقتصادی های شاخص ،کشور 818  اطالعاتبا استفاده از سه مذکور سمو

این شاخص ها ممردن   .را محاسبه و پیش بینی می نماید ... و کاالها قیمت و دولتی قرضه اوراق بازدهی سهام،

 انه، ماهیانه، فصلی یا ساالنه به روز شوند.است به صورت روز

نیدز بهدره    جاکارتدا  و لیسبون درای  دهنده توسعه و گر تحلیل های تیم ازنیویورک بوده و  در مستقر این موسسه

در خصوص بده روز رسدانی مندابع اطالعداتی بدا موسسده        جهان سراسر درمشخصی  کارکنان همچنین می برد.

 .مذکور همراری دارند

 .شدوند  مدی  روز بده  مسدتمر  بطور و بودههر کشور  رسمی منابع اساس بر در این گزارش مورد استفاده یاه داده

 بیندی  پدیش  و بودهبر اساس اطالعات منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران  نیز داده های مربوط به ایران

 .ارائه شده است1ARIMA   مدل روش های سری زمانی دراز استفاده با در این منبع شده ارائه های

حدوزه مختلدت تدا     82ایدران در  های آماری موجود، شاخص های مرتب  با  بر اساس آخرین داده در این گزارش

  پیش بینی شده است. 0202سال 

بوده و با توجه بده امردان    0284آگوست  8برابر با  8718 مرداد 81تاریخ اخذ این گزارش در  الزم به ذکر است،

خواننده محترم پس از مراجعه بده سدایت منبدع بدا اطالعدات       ممرن است ،زانه برخی اطالعاتبه روز رسانی رو

   مواجه گردد. متفاوتی

                                                           
1
 Autoregressive Integrated Moving Average 
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 ایران اقتصادی های شاخص بینی پیش

 

 بازار -1

 شاخص
واحد 

 سنجش

درتاریخ 

اخذ 

 گزارش 

سه ماهه 

2117سوم   

سه ماهه 

2117چهارم   

سه ماهه اول 

2118 

سه ماهه دوم 

2118 

متوسط 

2121فصلی  
 توضیحات

یواحد پول  37414 33835 33511 33185 32859 32771 ریال 
باالترین ارزش ریال ایران در برابر دالر در ماه ژانویه سدال  

ترین آن در مداه   ریال و پایین 70141با میزان ارزش  0227

 .ریال ثبت شده است 8474.1با میزان   0222مه سال 

 
 

 پول  -2

 شاخص
واحد 

 سنجش

درتاریخ 

اخذ 

 گزارش 

سه ماهه 

2117سوم   

سه ماهه 

2117چهارم   

سه ماهه 

2118اول   

سه ماهه دوم 

2118 

متوسط 

2121فصلی  
 توضیحات

 بهره نرخ

 )وام(
 12 16 16 18 18 18 درصد

درصدد بدوده و    81ثبت شدده برابدر      )وام(بهره آخرین نر 
درصد بدوده   87.17 0288تا  8147سالهای  متوس  آن طی

 .است

  نرخ بهره

پرده )س

(گذاری  

 18.13 14.55 14.17 13.79 13.8 12.81 درصد

با کاهش نسدبت بده سدال     0288در سال نر  بهره سپرده 
درصد رسدیده و متوسد     80.12درصد به   88.72از  0281

درصد بدوده   87.82برابر  0288تا  0227آن طی سال های 
 .است
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 تولید ناخالص داخلی -3

 شاخص
واحد 

 سنجش

درتاریخ 

اخذ 

 گزارش

سه ماهه 

2117سوم   

سه ماهه 

2117چهارم   

سه ماهه 

2118اول   

سه ماهه دوم 

2118 

متوسط 

2121فصلی  توضیحات 

نرخ رشد 

 ناخالص تولید

  داخلی

 5.2 4.4 1.7 2.1 4.3 15.7 درصد

در سده ماهده اهدارم سدال      (GDPتولید ناخالص داخلدی ) 
درصد   81.4، نسبت به دوره مشابه سال قبل، بیش از 0288

 0288تا  8187رشد داشته و متوس  این رشد طی سالهای 
 .درصد بوده است 7.1

تولید ناخالص 

 داخلی
 451 378 382 438 388 393 میلیارد دالر

 717.77بدده ارزش  0281تولیددد ناخددالص داخلددی در سددال 
درصد از اقتصداد جهدان را    2.87میلیارد دالر بوده است که 

متوس  تولید ناخالص داخلدی ایدران طدی     .دهد یل میتشر
میلیدارد دالر   811.18بده میدزان    0281تا  8181های  سال

 .بوده است

تولید ناخالص 

به  داخلی

 قیمت ثابت

هزار میلیارد 

 ریال
1629 1719 1652 1714 1669 1678 

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابدت در سده ماهده اهدارم     
از  0288با کاهش نسبت به سه ماهه سوم سال  0288سال 
متوس   .میلیارد ریال رسیده استهزار  8801به  8418رقم 

هزار  011.7برابر  02288تا  8111های  این مقدار طی سال
 .بوده استمیلیارد ریال 

تشکیل 

سرمایه ثابت 

 ناخالص

هزار میلیارد 

 ریال
231 311 231 311 232 235 

در سده ماهده اهدارم سدال      تشریل سرمایه ثابت ناخدالص 
از  0288با کاهش نسبت به سه ماهده سدوم سدال      0288
متوسد     .میلیارد ریال  رسیده اسدت هزار 072به 712 رقم 

 میلیدارد هزار 87.4برابدر   0288 تا 8111 آن طی سال های
 .بوده است ریال

تولید  سرانه

داخلیناخالص  
 5747 5713 5697 5681 5733 5758 دالر

دالر  1411به میزان0281سال داخلی درسرانه تولیدناخالص
 ایناست ومتوس  جهانیدرصدمیانمین78که معادلشدهثبت

 .بوده است دالر7141 برابر0281 تا 8182های سالمقدارطی

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DefaultUCTranslated$CurrencyMatrixAllCountriesTranslated$GridView1','Sort$gdp')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DefaultUCTranslated$CurrencyMatrixAllCountriesTranslated$GridView1','Sort$gdp')
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-growth-annual/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-growth-annual/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-growth-annual/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-constant-prices/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-constant-prices/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-constant-prices/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gross-fixed-capital-formation/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gross-fixed-capital-formation/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gross-fixed-capital-formation/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gross-fixed-capital-formation/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gross-fixed-capital-formation/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-per-capita/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-per-capita/forecast
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 شاخص
واحد 

 سنجش

درتاریخ 

اخذ 

 گزارش

سه ماهه 

2117سوم   

سه ماهه 

2117چهارم   

سه ماهه 

2118اول   

سه ماهه دوم 

2118 

متوسط 

2121فصلی  توضیحات 

تولید سرانه 

          ناخالص داخلی

برابری مبنای)بر

 قدرت خرید(

 14186 14881 14913 14946 15313 16111 دالر

سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید در 
درصدد   12دالر رسیده که  معدادل   88282به   0281سال 
هدای   متوس  ایدن مقددار طدی سدال     .ین جهانی استمیانم
 .بوده است دالر  87874 برابر 0281 تا 8112

ارزش  

بخش  افزوده

صنعت و 

 معدن

هزارمیلیارد 

 ریال
378.1 414.3 378.4 412.4 379.8 384.1 

 اهدارم  ماهده  سده  درمعددن  صنعت و خش ارزش افزوده ب
 0288  سدال  سوم ماهه سه با کاهش نسبت به 0288 سال

ریدال   میلیدارد هزار 741میلیارد ریال بده  هزار  700از میزان 
 0288  تدا  8111 سال هدای  رسیده است و متوس  آن طی

 .بوده است ریال میلیارد هزار 87.8 برابر

ارزش  

بخش  افزوده

 خدمات

میلیارد  هزار

 ریال
799.1 817.6 813.1 816.1 814.3 818.2 

 0288 سال اهارم ماهه سه درارزش افزوده بخش خدمات 
  188 از میزان 0288 سال سوم ماهه با کاهش نسبت به سه

ریال رسدیده اسدت و    میلیاردهزار 411 میلیارد ریال به هزار
 878.1 برابدر  0288 تدا  8111 سدال هدای   متوس  آن طی 

 .بوده است ریال میلیاردهزار

ارزش  

بخش  افزوده

 کشاورزی

میلیارد هزار 

 ریال
117 119.321 119.324 119.325 119.325 119.325 

 سدال  اهدارم  ماهده  سده  درارزش افزوده بخش کشاورزی 
از  0288 سدال  سدوم  ماهده  سه  با کاهش نسبت به 0288
 ریدال،  میلیدارد هزار248بده   میلیدارد ریدال   هزار 081 میزان

 0288 تدا  8111 سدال هدای   رسیده است و متوس  آن طی
 .بوده است ریال میلیاردهزار 07برابر 

 
 

 

https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-per-capita-ppp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-per-capita-ppp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-per-capita-ppp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-per-capita-ppp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-per-capita-ppp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-from-mining/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-from-mining/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-from-mining/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-from-mining/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-from-services/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-from-services/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-from-services/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-from-agriculture/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-from-agriculture/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/gdp-from-agriculture/forecast
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 کار -4

 شاخص
واحد 

 سنجش

اریخ درت

اخذ 

 گزارش

سه ماهه 

2117سوم   

سه ماهه 

2117 چهارم  

سه ماهه اول 

2118 

سه ماهه دوم 

2118 

متوسط 

2121فصلی  توضیحات 

 11.8 12 11.8 12.4 12 12.5 درصد نرخ بیکاری

 سده  در مقایسه با 0284 سال اول ماهه سه درنر  بیراری 
درصدد افدزایش    80.1بده   80.7از  0288 سال اهارم ماهه

 0284تا  0228های  متوس  این مقدار طی سال .یافته است
 .درصد بوده است 88.81برابر 

 23.31 22.94 22.64 22.71 23.12 22.34 میلیون نفر افراد شاغل

بدا کداهش    0284 سدال  اول ماهه سه در شاغل افراد تعداد

میلیدون   00.747 از 0288 سدال  اهارم ماهه سه  نسبت به
 نفر رسیده است و متوسد  آن طدی  میلیون  00.770 نفر به

نفدر بدوده   میلیون  08.001برابر   0284 تا 0221 سال های
 .است

نرخ بیکاری 

 جوانان
 28.75 28.76 28.92 28.58 28.29 29.21 درصد

بدا   0288 سدال  اهدارم  ماهده  سده  درنر  بیراری جواندان  
 از میدزان  0288 سدال  سدوم  ماهده  سده   افزایش نسبت به

متوسد  آن  درصد رسدیده اسدت و   01.02 بهدرصد  02.72
بدوده   درصدد 01.44برابدر   0288 تدا  0288 طی سال هدای 

 .است

نفر میلیون جمعیت  79.71 81.45 81.72 81.95 81.17 83.49 

میلیون نفر براورد  241.4جمعیت ایران برابر   0288در سال 
میلیدون   00جمعیت ایران  برابدر   8182 در سال .شده است

 .نفر بوده است

 

 

 

https://fa.tradingeconomics.com/iran/unemployment-rate/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/employed-persons/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/youth-unemployment-rate/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/youth-unemployment-rate/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/population/forecast
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  هاقیمت -5

 واحد سنجش شاخص
درتاریخ اخذ 

 گزارش 

سه ماهه سوم 

2117 

سه ماهه 

2117چهارم   

سه ماهه اول 

2118 

سه ماهه دوم 

2118 

متوسط 

2121فصلی  توضیحات 

 5.9 8.6 9.4 11.2 11.5 11 درصد نرخ تورم

شدداخص قیمددت  0284در مدداه ژوئددن سددال  
درصد رشدد داشدته، کده در     88مصرف کننده 

، ذشدته گمداه  درصددی   88.1 ورمتد مقایسه با 
 .پایین ترین نر  تورم از ماه فوریه بدوده اسدت  

 0284تا  8114متوس  نر  تورم طی سالهای 
 .درصد بوده است 87.11به  میزان 

قیمت شاخص 

همصرف کنند  
 279 263 263 263 261 267.3 شاخص

 088.82شاخص قیمت مصرف کنندده از رقدم   
 0284در مدداه ژوئددن  084.7در مدداه مدده بدده  

 8112ن طی سالهای افزایش یافته و متوس  آ
 .بوده است 87.8برابر   0284تا 

قیمت شاخص 

هکنند تولید  
 268 248 245 243 241 237 شاخص

در ماه   078شاخص قیمت تولید کننده از رقم 
فزایش یافته و  ا 0284در ماه ژوئن  074مه به 

بده   0284تدا   0221متوس  آن طی سدالهای  
  .بوده است 877میزان 

نرخ تورم مواد 

 خوراکی
 14.66 14.68 14.79 15.14 15.35 15.21 درصد

نسدبت     0284هزینه مواد خوراکی در ماه مده  
درصددد 84.82بدده مدداه مشددابه در سددال قبددل  

 0280افزایش یافته و متوس  آن طی سالهای 
 .درصد بوده است 07.70رابر ب 0284تا 

تورم نرخ

متوسط )

 (ماهانه

 1.84 1.84 1.83 1.87 1.89  1.51 درصد

شاخص قیمدت مصدرف کنندده در مداه ژوئدن      
درصددافزایش  2.12نسبت به ماه قبدل    0284

تدا   8112ی سدالهای  داشته و متوسد  آن طد  
 .بوده است 8.74به  میزان  0284

https://fa.tradingeconomics.com/iran/inflation-cpi/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/consumer-price-index-cpi/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/consumer-price-index-cpi/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/consumer-price-index-cpi/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/consumer-price-index-cpi/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/consumer-price-index-cpi/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/consumer-price-index-cpi/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/inflation-rate-mom/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/inflation-rate-mom/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/inflation-rate-mom/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/inflation-rate-mom/forecast
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 واحد سنجش شاخص
درتاریخ اخذ 

 گزارش 

سه ماهه سوم 

2117 

سه ماهه 

2117چهارم   

سه ماهه اول 

2118 

سه ماهه دوم 

2118 

متوسط 

2121فصلی  توضیحات 

شاخص قیمت 

آب، برق و 

 مسکن

 215 211 211 218 217 216 شاخص

شداخص قیمددت آب، بددرق و مسددرن مصددرف  
در ماه ژوئن با افزایش نسبت به ماه مده  کننده 
رسیده است و  028به  027.02از میزان  0284

 رابدر ب 0284تا  0280متوس  آن طی سالهای 
 .بوده است 818

 شاخص قیمت 

 حمل و نقل
 328 285 281 276 272 267 شاخص

حمددل و نقددل از سددبد خریددد قیمددت شدداخص 
نسبت به ماه  0284در ماه ژوئن مصرف کننده 

ته افزایش داش 084به  088از میزان 0284مه 
 0284تدا   0280و متوس  آن طی  سال های 

 .بوده است 028برابر 

 

 
 مصرف کننده -6

 شاخص
واحد 

 سنجش

درتاریخ اخذ 

 گزارش

سه ماهه سوم 

2117 

سه ماهه 

2117چهارم   

سه ماهه اول 

2118 

سه ماهه دوم 

2118 

متوسط 

2121فصلی  توضیحات 

هزینه های 

 مصرف کننده

میلیارد هزار 

 ریال
676.1 678.2 677.5 678.1 677.7 677.9 

هزینه های مصرف کننده در ایران در سه 
نسبت به سه ماهه   0288ماهه اهارم سال  

میلیارد ریال به هزار  848از   0288سوم سال 
 میلیارد ریال افزایش یافته و متوس هزار 848

برابر  0288تا  8111آن طی سالهای 
 .میلیارد ریال بوده استهزار802.1

 

 

https://fa.tradingeconomics.com/iran/cpi-transportation/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/cpi-transportation/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/consumer-spending/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/consumer-spending/forecast
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 تجارت -7

 شاخص
واحد 

 سنجش

درتاریخ اخذ 

 گزارش 

سه ماهه 

2117سوم   

سه ماهه 

چهارم 

2117 

سه ماهه اول 

2118 

سه ماهه 

2118دوم   

متوسط 

2121فصلی  
 توضیحات

تجاری تراز دالر ونمیلی   5387 4845 4483 4716 4656 4676 

، مازاد تجاری خدود را  0288ایران در سه ماهه اهارم سال 
 تجاری زترامتوس   .میلیون دالر به ثبت رساند 1714با رقم 

ه میلیون دالر بدود   4884برابر  0288تا  8147طی سالهای 
 .است

 21782 21761 21812 21643 21981 22148 میلیون دالر صادرات

نسبت بده سده     0288سه ماهه اهارم سال ارزش صادرات 
 بدده میلیددون دالر  81071رقددم از  0288ماهدده سددوم سددال 

طی سالهای متوس  آن  افزایش یافت. میلیون دالر 00871
 .میلیون دالر بوده است 01727 برابر 0288تا  8147

تاوارد  17212 17173 17129 16954 16824 16761 میلیون دالر 

بدا افدزایش     0288در سه ماهه اهارم سدال  ارزش واردات 
 میلیون دالر 81880 از  0288نسبت به سه ماهه سوم سال 

الهای و متوس  آن طدی سد   رسیدهمیلیون دالر  88488 به 
 .میلیون دالر بوده است 02414برابر  0288تا  8147

حساب مازاد 

 جاری
 4525 2998 2678 2441 2125 3225 میلیون دالر

، مازاد حساب جداری ایدران   0288در سه ماهه اهارم سال 
متوسد  آن    .میلیون دالر به ثبت رسیده اسدت  7001برابر 
دالر میلیدون   1441به میدزان   0288تا  8141سالهای طی 
 .ه استبود

مازاد نسبت 

 حساب جاری

به تولید 

 ناخالص داخلی

 6.5 6.1 6.1 5.8 5.8 6.31 درصد

حساب جاری نسبت به تولید ناخدالص  ، مازاد 0288در سال 
متوسد   درصد  به ثبت رسیده است.  8.72به میزان  داخلی

ه درصد  بدود 8.71به میزان  0288تا  8112سالهای آن طی 
 است.

https://fa.tradingeconomics.com/iran/balance-of-trade/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/balance-of-trade/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/current-account-to-gdp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/current-account-to-gdp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/current-account-to-gdp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/current-account-to-gdp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/current-account-to-gdp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/current-account-to-gdp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/current-account-to-gdp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/current-account-to-gdp/forecast
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 شاخص
واحد 

 سنجش

درتاریخ اخذ 

 گزارش 

سه ماهه 

2117سوم   

سه ماهه 

چهارم 

2117 

سه ماهه اول 

2118 

سه ماهه 

2118دوم   

متوسط 

2121فصلی  
 توضیحات

تولید نفت 

 خام

میلیون 

 بشکه

 در روز

3.881 3.891 3.911 3.911 3.919 4.113 

بدا کداهش    0284در ماه ژوئدن سدال    نفت خام روزانهتولید
بشدره بده   میلیدون   7.117از  0284نسبت به ماه مه سدال  

ده است. متوس  آن طی  سالهای بشره رسیمیلیون  7.112
 بشره بوده است.میلیون  7.171به  میزان  0284تا  8147

سرمایه 

گذاری 

مستقیم 

 خارجی

 3134 491 523 555 1131 1262 میلیون دالر

بده میدزان    0281جی در سدال  سرمایه گذاری مستقیم خدار 
میلیون دالر افزایش یافته و متوس  آن طی سالهای   8080
 .میلیون دالر بوده است 0044برابر  0281تا  8111

 

 مالیات -8

 واحد سنجش شاخص
درتاریخ اخذ 

 گزارش 

سه ماهه سوم 

2117 

سه ماهه 

2117چهارم   

سه ماهه اول 

2118 

سه ماهه دوم 

2118 

متوسط 

2121فصلی  توضیحات 

خ مالیات بر نر

 فروش
 11.15 9.14 8.95 8.76 8.51 8.11 درصد

 1نر  فعلی مالیات بر فروش در ایران برابر بدا  
متوس  ایدن ندر  طدی سدالهای      .درصد است

 .درصد بوده است 1.14برابر  0288تا  0282

 

 

 

 

https://fa.tradingeconomics.com/iran/crude-oil-production/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/crude-oil-production/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/crude-oil-production/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/foreign-direct-investment/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/foreign-direct-investment/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/foreign-direct-investment/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/foreign-direct-investment/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/sales-tax-rate/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/sales-tax-rate/forecast
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 دولت -9

 

 شاخص

واحد 

 سنجش

درتاریخ 

اخذ 

 گزارش 

سه ماهه سوم 

2117 

سه ماهه 

2117چهارم   

سه ماهه 

2118اول   

سه ماهه 

2118دوم   

متوسط 

2121فصلی  
 اتتوضیح

بدهی دولت  سهم

به تولید ناخالص 

 داخلی

 31 38 38 41 41 35 درصد

 0288سهم بدهی دولت از تولیدد ناخدالص داخلدی در سدال     
تدا   8118درصد بوده و متوس  آن طی سدالهای   71برابر با 
 .درصد  بوده است84ر براب 0288

بودجه سهم کسری 

از تولید  دولت

 ناخالص داخلی

 2.16- 1.84- 1.84- 1.83- 1.73- 2.11- درصد

، 0288به تولید ناخالص داخلی در سدال   بودجه دولتکسری 
درصدد بده ثبدت رسدیده و متوسد  آن طدی        0.8به میدزان  
 .درصد بوده است2.08برابر  0288تا  8112سالهای 

بودجه  کسری

 دولت

 هزار

میلیارد 

 ریال

-592.9 -496.7 -519.1 -519.1 -519.1 -555.3 

میلیدارد  هزار 110.1، به  0288در سال  بودجه دولتکسری 
بده   0288تدا   8111سالهای آن طی  ریال رسیده و  متوس 

 .ه استارد ریال بودمیلیهزار 027.0میزان 

 درآمدهای دولت

 هزار

میلیارد 

 ریال

1123.7 1227.9 1277.2 1319.3 1341.3 1577.3 

،  از 0281نسدبت بده سدال     0288ی در سال درآمدهای دولت
میلیددارد ریددال هزار 8807.4میلیددارد ریددال  بدده هزار  144.8

 0288تدا   8111سدالهای  آن طدی   افزایش داشته و  متوس 
 .ه استمیلیارد ریال بودهزار 712.4برابر 

 هزینه های مالی

ارهز  

میلیارد 

 ریال

1716.9 1854.1 1938.6 1992.4 2146.2 2531.6 

از  0281نسدبت بده سدال     0288در سدال  هزینه های مالی 
میلیدارد ریدال   هزار  8428.1میلیارد ریدال بده   هزار 8771.7

 0288تدا   8111سدالهای  طدی  افزایش داشته و  متوس  آن 
  .ه استمیلیارد ریال بودهزار  117.7برابر 

 هزینه های دولت

 هزار

میلیارد 

 ریال

141 174.2 138.3 173.9 137.98 139.2 

، با کداهش  0288هزینه های دولت در سه ماهه اهارم سال 
میلیارد ریال به هزار 884از  ن سالآنسبت به سه ماهه سوم 

میلیارد ریال رسدیده و متوسد  آن طدی سدالهای     هزار  878
 .میلیارد ریال بوده استهزار 08.4برابر  0288تا  8111

https://fa.tradingeconomics.com/iran/government-debt-to-gdp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/government-debt-to-gdp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/government-debt-to-gdp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/government-debt-to-gdp/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/government-budget/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/government-budget/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/government-budget/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/government-budget/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/government-budget-value/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/government-budget-value/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/government-budget/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/government-revenues/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/fiscal-expenditure/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/government-spending/forecast
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 کسب و کار-11

 شاخص
واحد 

 سنجش

درتاریخ 

اخذ 

 گزارش 

سه ماهه 

2117سوم   

سه ماهه 

2117چهارم   

ماهه  سه

2118اول   

سه ماهه 

2118دوم   

متوسط 

2121فصلی  
 توضیحات

تولید صنعتیرشد  11.23 8.95 9.15 8.11 12.44 14.61 درصد 

نسبت بده دوره   0288تولید صنعتی در سه ماهه اهارم سال 
درصد افزایش یافته و متوسد  آن  87.82قبل،  مشابه در سال
 .درصد بوده است 1.17برابر  0288تا  8141طی سالهای 

 ماهیانهتولید

 فوالد
 1.711 1.712 1.695 1.712 1.671 1.785 میلیون تن

مدان  هنسبت به ماه مده   0284ن سالتولید فوالد در ماه ژوئ
میلیدون تدن     8.411میلیدون تدن بده     8.477 ، از رقدم سال

 8118افزایش یافته و متوس  تولید ماهیانه آن طی سدالهای  
 .هزار تن بوده است 484.07برابر  0284تا 

و  کسب سهولت

 کار
 129 125 124 123 123 121 رتبه

 812براساس آخرین ارقام ساالنه بانک جهانی در ارتبداط بدا   
در  سدال   ،سدهولت کسدب و کدار   کشور، ایران در شداخص   

 884بددا رتبدده  0281نسدبت بدده سدال    802بدا  رتبدده   0288
کسب نموده و متوس  آن طی سدالهای   ضعیت تریموقعیت 
 .بوده است 878برابر  0288تا  0221

فساد  ادراک   
 29 29 29 29 29 29 امتیاز

تیاز رتبه و ام ،Transparency International درگزارش
 878به ترتیدب   0288ایران در شاخص ادراک فساد در سال 

( بددوده و متوسدد  آن طددی سددالهای  822)از  01( و 841)از 
 165 144 142 139 139 131 رتبه  .بوده است 08و  807به ترتیب  0288تا  0227

 4.1 4.14 4.16 4.12 4.12 4.12 امتیاز پذیری رقابت 

  Global Competitiveness Reportدر گزارش

 0288ایران در شاخص رقابت پدذیری در سدال    رتبه و امتیاز
( بوده و متوس  آن طی 4)از  7.80( و 871)از  48به ترتیب 

 .تبوده اس 7.01و  47ترتیب به  0284تا  0288های سال

 

https://fa.tradingeconomics.com/iran/industrial-production/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/steel-production/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/steel-production/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/ease-of-doing-business/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/ease-of-doing-business/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/ease-of-doing-business/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/corruption-index/forecast
https://fa.tradingeconomics.com/iran/competitiveness-index/forecast

