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 گفتار پيش
 18در  اقتصاد ايران در دومين سال اجراي قانون برنامه ششم توسعه، با خروج يك جانبه آمريكا از برجام

با  همان سالآبان  14هاي اقتصادي و مالي از  مرحله دوم تحريمو با شروع  1397سال  ارديبهشت ماه
 هاي مرحله دوم اعمال شده عليه ايران عبارتند از: د. تحريممواجه ش ها ترين تحريم سابقه بي

 هاي تجاري كه شامل تجارت نفت، گاز، پتروشيمي، خودروسازي و كشتيراني و بنادر ايران. تحريم -يكم
 المللي به روي ايران  هاي بين مسدود كردن نظام پرداخت :هاي مالي تحريم -دوم
 هاي كليدي اقتصاد ايران  گذاري مستقيم خارجي در بخش تحريم سرمايه -سوم
 سازي، اي، ساخت هواپيما، كشتي هاي نظامي، هسته هاي علمي و تكنولوژي مانند تكنولوژي تحريم -چهارم

 نفت و گاز هاي مربوط به صنايع تكنولوژي
 تحريم اشخاص حقيقي و حقوقي  -پنجم

هاي  ايران از تحريماقتصاد پذيري  آسيبو با توجه به  ها فارغ از شدت تاثير هر يك از اين تحريم
نظام  تا حدودي توانستها  دور جديد تحريم، در تقسيم كار جهاني آن مشاركت ناشي از المللي بين

، خريد با مشكالتي مواجه سازدن مسدود كند، تجارت خارجي كشور را المللي را براي ايرا هاي بين پرداخت
گذاران خارجي را از بيم تنبيهات امريكا  نفت و گاز ايران را براي مشتريان كنوني پر خطر سازد و سرمايه

اين امر موجب كاهش صادرات نفت و درآمدهاي نفتي كشور، كاهش توليد ناخالص  از ايران دور كند.
بيني شده  و عدم تحقق كامل اهداف پيش رشد دراز مدت اقتصادي در دستيابي به ايران رتاخيداخلي، 

 شد. 1397برنامه ششم توسعه در سال 
ها و مخاطرات ركود تورمي، در چارچوب نظام يكپارچه  هاي ناشي از تحريم دولت به منظور مقابله با تكانه

هاي كلي اقتصاد  در سياست العالي) (مدظلهمعظم رهبريها كه منبعث از رهنمود هاي مقام  مديريت بر تحريم
و نگاه  بينانه و مبتني بر منافع ملي در سياست خارجي اتخاذ راهبردهاي واقعبا  مقاومتي است،

هاي  و بر اساس آن، راهبردها و سياستكرده  شناساييرا ها  ، مجاري تاثير انواع تحريمگرايانه مثبت
رد و از آن به عنوان سكويي براي حركت به طراحي و به مورد اجرا گذااقتصادي مناسبي براي مقابله 

به منظور مقابله 1397هايي كه در سال   از جمله راهبردها و سياست سوي پيشرفت و تعالي استفاده نمود.
توان به مواردي نظير؛ گسترش و تعميق نظام جامع تامين مالي و  ها در نظر گرفته شد مي با تحريم
گذاري داخلي، تكيه بر توان و توليد داخلي، اصالح الگوي مصرف از طريق  ن، افزايش سرمايهابزارهاي آ

پذيري صنايع اساسي  هاي عمومي، اصالح نظام درآمدي، افزايش مقاومت و انعطاف جويي در هزينه صرفه
 هاي مختلف كشور، اصالح سيستم مالياتي دولت، كاهش اتكاء به نفت و ايجاد هماهنگي بين بخش

 اقتصادي كشور اشاره نمود.



 

ها،  هاي جدي دولت در استقرار و تثبيت نظام مديريت بر تحريم در مجموع اهتمام و پيگير
 ورد كه برخي از آنها به شرح زير است: دستاوردهاي قابل توجهي را براي كشور به ارمغان آ

رصد افزايش يافت. در حوزه توليد د 2در حوزه بازار كار، نرخ رشد اشتغال با تمركز بر توليدات داخلي به 
هاي  درصدي واردات بويژه در بخش كاالهاي مصرفي تالش نمود تا از هزينه 17داخلي، دولت با كاهش 

غيرضروري پرهيز نمايد. در حوزه بازارهاي مالي، تاكيد بر جايگزيني درآمدهاي داخلي به جاي نفت و 
درصد منابع از طريق درآمدهاي مالياتي تامين  45تا توجه ويژه دولت به درآمدهاي مالياتي، موجب شد 

درصد افزايش  3/22درصد  به  3/13اي از  شود. در همين زمينه نسبت اعتبارات تملك دارايي سرمايه
 دهد.  درصد هدف برنامه را پوشش مي 155يافت. اين رقم 

صندوق توسعه ملي و هزار شغل در مناطق روستايي از محل منابع  188گسترش تامين مالي و ايجاد 
شود. دولت به منظور  تجهيز آن با منابع بانكي از ديگر اقدامات اساسي دولت در اين زمينه محسوب مي

هاي غير ضروري را كاهش  هاي آن تالش نمود تا  بخشي از هزينه مديريت آثار تحريم و كاهش آسيب
 7/16اي به توليد ناخالص داخلي از  هدهد. مجموعه اقدامات انجام شده موجب شد تا نسبت اعتبارات هزين

مجموعه مديريت اقتصادي بر مبناي عبور از شرايط دشوار  1397كاهش يابد. در سال  4/11درصد به 
هاي عمراني توسط دولت  اقتصادي در شرايط ركود تورمي قرار داشته و گشايش در تامين مالي طرح

 د. توانست بخش ديگري از اين شرايط  دشوار را تسكين ده
اجتماعي كشور در رهين مشاركت  –و به تبع آن توسعه اقتصادي 1404انداز  دستيابي به اهداف سند چشم

ها، بدون  و تالش وسيع آحاد جامعه و الزامات مربوط به آن است. عبور از گذرگاه پرفراز و نشيب تحريم
و نيز همراهي و حضور اندركاران نظام اجرايي، تقنيني و قضايي كشور  همدلي و مساعي تمامي دست

پذيري  آوري و انعطاف شد. شكست نظام تحريم، موجبات تاب  پرتالش مردم و بخش خصوصي ميسر نمي
نظام اقتصادي، رونق بخشيدن به كسب و كار  و توليد و دستيابي به ثبات اقتصادي براي كشور را فراهم 

 در كشور خواهد بود. شك استمرار چنين فضايي ضامن پيشرفت مستمر و پايدار آورد. بي
 »1397گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه كشور در سال « گزارش حاضر خالصه

هاي  بخش و فرابخش، مشتمل بر اهم مطالب و يافته 19است كه بطور فشرده و در قالب يك جلد و 
اسالمي و تقديم مجلس شوراي   تحليلي گزارش سه جلدي عملكرد قانون برنامه ششم توسعه تدوين

 شده است. 
 حمدباقر نوبختم  

 معاون رئيس جمهور و
 رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
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 مقدمه
ساله جمهوري   انداز بيست اي است كه در راستاي تحقق اهداف سند چشم برنامه ششم توسعه، سومين برنامه

در وضعيتي اجرا شد كه نتيجه  1396-1400است. اين برنامه براي دوره زماني  اسالمي ايران تهيه شده
رغم  ، گوياي اين واقعيت است كه به1384-1391هاي چهارم و پنجم توسعه طي دوره  بررسي عملكرد برنامه

هاي مهم روندي  ميليارد دالر درآمد ارزي ناشي از صادرات نفت و گاز در اين دوره، شاخص 610ايجاد 
 انداز، نيازمند بازنگري بود. هاي اقتصادي براي دستيابي به اهداف سند چشم مطلوب داشته و سياستنا

هاي چهارم و پنجم در  دهد، با توجه به عملكرد ناكافي برنامه محاسبات و مطالعات آسيب شناسي نشان مي
يافتگي و استقرار در جايگاه  بر توسعه انداز مبني  درصدي، دستيابي به اهداف سند چشم 8تحقق رشد اقتصادي 

هاي ششم و هفتم بوده و اين در حالي  نخست اقتصادي، علم و فناوري، نيازمند رشدهاي دو رقمي در برنامه
 هايي مواجه بوده است. است كه همواره رشد اقتصادي كشور با محدوديت

هاي قبلـي و عـدم دسـتيابي بـه      شناسي برنامه انداز،  با عنايت به آسيب بنابراين تحقق بخشي اهداف سند چشم
 رهين تالشي وسيع و تحقق منابع كافي و الزامات مربوط به آن است.  بخشي از اهداف، در 

آوري اطالعـات و   بند)، فـن  31امور اقتصادي ( 8بند و در قالب  80هاي كلي برنامه ششم در  سياست
بند)، حقـوقي و قضـايي    5سياست خارجي (بند)،  7بند)، دفاعي و امنيتي ( 13بند)، اجتماعي ( 7ارتباطات (

توسـط   9/04/1394و در تاريخ   بند) تهيه و تنظيم 7آوري و نوآوري ( بند) و علم، فن 6بند)، فرهنگي ( 4(
هاي كلـي بـر پايـه محورهـاي      به رئيس جمهور محترم ابالغ گرديد. سياست العالي) (مدظلهمقام معظم رهبري

و بـا  » سازي فرهنگي تعالي و مقاوم«و » آوري زي در عرصه علم و فنپيشتا«، »اقتصاد مقاومتي«گانه  سه
شده است تا با تحقق اهـداف برنامـه    هاي موجود در صحنه داخلي و خارجي تنظيم در نظر گرفتن واقعيت

 ششم، به ارائه الگوي برآمده از تفكر اسالمي در زمينه پيشرفت كمك كند.
محور، بخشي و كالن فرابخشي، دستيابي به رشـد اقتصـادي    مكانتوجه به موضوعات خاص راهبردي، 

) در سـال پايـاني برنامـه، تـأمين حـداقل دو و      34/0) و ضـريب جينـي (  % 8درصـد (  متوسط ساالنه هشـت 
وري كل عوامل توليد و  ) اقتصاد از محل ارتقاي بهره% 8) واحد درصد از رشد هشت درصد (8/2دهم ( هشت

) در طـول   % 4/21ويـك و چهـاردهم درصـد (    ي به ميزان متوسط ساالنه بيستگذار همچنين رشد سرمايه
) و %  8/8دهم درصد ( هاي اجرائي برنامه، دستيابي به نرخ تورم به ميزان متوسط ساالنه هشت و هشت سال

هاي اجراي برنامـه، تجهيـز    ) در طول سال% 2/10نرخ بيكاري به ميزان متوسط ساالنه ده و دودهم درصد (
گذاري ازجمله تأمين منابع مالي خارجي تا متوسـط سـاالنه سـي ميليـارد دالر از      منابع مالي موردنياز سرمايه

هاي خارجي در قالب تأمين مالي خارجي (فاينانس) خودگردان با اولويـت تـأمين مـالي     خطوط اعتباري بانك
مستقيم خارجي و بيسـت ميليـارد   گذاري  ) دالر به شكل سرمايه15٫000٫000٫000اسالمي، پانزده ميليارد (

وكـار، تقويـت سـاختار     ) دالر قراردادهاي مشاركتي خارجي، بهبود مستمر فضاي كسـب 20٫000٫000٫000(
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نهادهاي عمومي غيردولتي بـا ايفـاي نقـش ملـي و       گيري مناسب از ظرفيت رقابتي بازارها، مشاركت و بهره
اي كشـور بـا    دهاي اقتصادي و تجاري متقابـل و شـبكه  ها در تحقق اقتصاد مقاومتي، توسعه پيون فراملي آن

شدن به قطب تجاري و ترانزيتي منطقـه، گسـترش و    كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي و جهان، تبديل
گـذاري و   هـا)، توسـعه سـرمايه    تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمـه 

تجاري و اقتصادي كشور با تأكيد بر ارتقاء شـفافيت و سـالمت نظـام مـالي      هاي كاهش خطرپذيري فعاليت
 باشند. اي قانون برنامه ششم توسعه مي ازجمله اهداف توسعه
-1400ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ( قانون برنامه پنج

بخش  19در قالب  ،هاي توسعه كشور ي برنامهقانون احكام دائمماده است.  124بخش و  20) داراي 1396
شود كه جنبه دائمي  هاي توسعه قبلي مي ماده است كه مشمول احكام و مواد قانوني برنامه 73و شامل 

صورت يك قانون  ساله ششم توسعه كشور به ها در قانون برنامه پنج داشته و براي جلوگيري از تكرار آن
 راي اسالمي رسيد. توسعه كشور به تصويب مجلس شو هاي مستقل اما مكمل قوانين برنامه

سند برنامه ششم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري     «عالوه بر احكام قانوني فوق 
عنوان سند راهبردي توسعه كشور در دو جزء فرابخش و بخش تهيه و ضمن تأييد در  به» اسالمي ايران

گفتـه   هاي اجرايي به منظور تحقق مواد و احكام پيش گاههيئت دولت، مبناي تهيه برنامه عملياتي دست
قرار گرفت. سند مذكور شامل دو قسمت الف) بررسي عملكرد گذشته و تبيين وضـع موجـود (شـامل،    

هـا) و ب)   المللي با كشورهاي منتخـب و تنگناهـا و چـالش    توصيف و تحليل وضع موجود، مقايسه بين
هـاي   هـا و اقـدام   و راهبردها، اهداف كمي، راهبردها، سياستبرنامه راهبردي (مشتمل بر: اهداف كلي 

 باشد. اساسي، الزامات و منابع مالي موردنياز تحقق اهداف) مي
هـاي تـدوين، تصـويب،     شود كه حلقه ريزي زماني كامل مي دانيم زنجيره نظام برنامه همچنان كه مي

 121به استناد ماده  لذا صحيحي داشته باشند.اجرا و نظارت بر برنامه، به طور كامل مستقر شده و كاركرد 
هاي اجرايي  عنوان تكاليف قانوني دستگاه ساله ششم توسعه، احكام و مواد برنامه ششم به قانون برنامه پنج

هاي قانون برنامه ششـم توسـعه كشـور و احكـام      به همراه اهداف كلي، اهداف كمي، راهبردها و سياست
هـاي   آوري عملكرد دستگاه احصاء و در ادامه سازمان اقدام به تهيه و جمعهاي توسعه كشور  دائمي برنامه

 و بارگذاري اطالعات مذكور در سامانه رابت نمود. 1397اجرايي بر اساس سازمان اجرايي برنامه در سال 
گزارش نظارتي ارزيابي عملكرد قانون برنامه ششم توسعه و احكام خالصه تحليلي اين مجموعه 

فرابخش  7بخش (  19يك جلد و در است كه در قالب  1397هاي توسعه كشور در سال  دائمي برنامه
 .شده است  تدوين فصل 44 بخش) و 12،

ها و اهداف كمي، عملكرد  فصل، اهداف و جهت گيري ها، شاخص بخش شامل الزم به ذكر است هر
 است. 1397و اقدامات اجرايي و تجزيه و تحليل عملكرد فصل در سال 
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 جمعيت
افزايش نرخ باروري به باالتر «؛ »جمعيت«فرابخش  عمده اهداف كالن قانون برنامه ششم توسعه در     

ارتقاء جايگاه و منزلت «، »كاهش مرگ و مير نوزادان«، »تحكيم بنيان خانواده«، »از سطح جانشيني
مستمر تحوالت رصد «و  »نرخ باروري در حد طبيعي (نرم جهاني)«، »مديريت مهاجرت«، »سالمندان
جمعيت، براي تحقق  يفرابخشحوزه هاي انجام شده در  ترين اقدامات و فعاليت مهم  است. »جمعيتي

گذاري  ي هدفمها و اهداف ك در چارچوب شاخص 1397اهداف كلي قانون برنامه ششم توسعه در سال 
 آمده است:زير در جدول شده 

1397 و 1396 ،1395، 1390 يها در سالي حوزه جمعيت ها شاخصبرخي عملكرد   
 1397 1396 1395 1390 واحد  متغير رديف

 82084 81070 79926 75150 هزار نفر جمعيت 1
 1.25 1.4 1.24 1.29 درصد نرخ رشد جمعيت 2
ساله 0-14سهم جمعيت  3  24.5 24.3 24 23.4 درصد 
ساله 15-29سهم جمعيت  4  22.9 24 25.1 31.5 درصد 
ساله 30-64سهم جمعيت  5  46.4 45.6 44.8 39.3 درصد 
ساله و بيشتر 65سهم جمعيت  6  6.2 6.1 6.1 5.8 درصد 
 44.3 43.8 43.1 41.2 درصد نسبت وابستگي 7
شده مواليد ثبت 8  1366519 1487913 1528053 1382229 واقعه 
شده ومير ثبت مرگ 9  377245 376731 369571 422133 واقعه 
شده ازدواج ثبت 10  550565 608956 704716 874792 واقعه 
شده طالق ثبت 11  175614 174578 181049 142841 واقعه 
 1.97 2.11 2.14 1.9 فرزند ميزان باروري كل 12
 74.7 74.4 74 71.4 درصد ضريب شهرنشيني 13

 .احوال كشور مآخذ: مركز آمار ايران و سازمان ثبت

در اين زمينه، بر اساس آمار موجود، جمعيت ايران به دنبال كاهش جمعيت جوان، افزايش جمعيت با       
تر، افزايش تعداد سالمندان، كاهش ازدواج، افزايش طالق، كاهش مداوم و مستمر باروري،  نرخ رشد پايين

كشور را تجربه افزايش اميد به زندگي و ضريب شهرنشيني تغييرات اساسي در ساختار جمعيتي و سني 
 :1397كه در سال  به طوينموده است. 

 است. يافتهكاهش  1397درصد در سال  25/1به  1396درصد در سال  4/1نرخ رشد جمعيت از  -
، سهم 1397درصد در سال  5/24به  1396درصد در سال  3/24ساله از  14-0سهم جمعيت  -

، سهم جمعيت  1397در سال درصد  9/22به  1396درصد در سال  24ساله از  29-15جمعيت  
 65و سهم جمعيت   1397درصد در سال  4/46به  1396درصد در سال  6/45ساله از  30-64

 تغيير يافته است. 1397درصد در سال  2/6به  1396درصد در سال  1/6ساله به باالتر، از 
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سال درصد در  3/44به ، قبلنسبت به سال درصد افزايش واحد  5/0نسبت وابستگي نيز با  -
 رسيده است. 1397

در مورد  1366519درصد كاهش نسبت به سال قبل به واحد  8رقم كل مواليد ثبت شده با  -
 رسيده است.1397سال 

 مورد رسيده است. 377245به  1396درصد افزايش نسبت به سال  14/0تعداد فوت در كشور با  -
 رسيده است.واقعه  550565به  قبلدرصد كاهش نسبت به سال  10ازدواج با  -
 مورد رسيده است. 175614، به 1396درصد افزايش نسبت به سال  6/0تعداد طالق با  -
 كاهش يافته است. 1397فرزند در سال  97/1به  1395فرزند در سال  1/2نرخ باروري كل از  -
ضريب شهرنشيني به علت تبديل شدن روستاها به شهر، پيدايش شهرهاي جديد و الحاق  -

 افزايش يافته است. 1397درصد در سال  7/74ه روستاها به شهر ب
هاي  اجتماعي و فرهنگي نظير افزايش هزينه-متأثر از شرايط و نوسانات اقتصادي جمعيتي اين تغييرات

هاي مرتبط با حوزه  شرايط نامساعد اقتصادي، كاهش مسئوليت اجتماعي، كمبود قوانين و سياستزندگي، 
 و ... است. زندگي، افزايش سن زندگي، افزايش سن ازدواجتغيير الگوهاي سبك حقوق خانواده، 

بنابراين با توجه به اينكه سازوكارهاي اثرگذاري ساختار سني جمعيت، يكي از مسائل اساسي در توسعه 
گردد، لذا بايد تدابيري اتخاذ گردد كه گذار جمعيتي صورت   اقتصادي و اجتماعي جامعه محسوب مي

وري و توسعه  مل مؤثر در جهت ارتقاء بهرهعاها، به عنوان  و بحران ها اد تنشگرفته در كشور به جاي ايج
ها و  در كشور لحاظ گردد. در حقيقت از يك سو، با توجه به اينكه هر انتقال جمعيتي نياز به سياست

هاي مرتبط با آن دوره را دارد و از سوي ديگر، ايران در مرحله دوم و سوم انتقال سني  هدفگذاري
هاي مرتبط با  سال و سالمندان رو به افزايش است، لذا بايد سياست و تعداد جمعيت ميان جمعيتي است

هاي مزبور در مرحله دوم انتقال جمعيتي به  ها در كشور لحاظ گردد. از جمله سياست اين دوره
توان اشاره  هاي بهداشتي مي هاي انساني و سياست سياستگذاري براي اشتغال، بازارهاي مالي و سرمايه

اصل سالمت،  3هاي سالمندي فعال مبتني بر  سياست رب بايدهاي مرحله سوم جمعيتي  و از سياست نمود
  هاي جدي جلوگيري شود. د تا در آينده از بروز بحرانشتمركز ممشاركت و امنيت 

 
 گذاري هاي ناخالص داخلي، مصرف و سرمايه توليد، هزينه

هاي عملكردي اقتصاد كالن  ترين اهداف و شاخص دستيابي به نرخ رشد اقتصادي باال يكي از مهم     
هاي اقتصادي و همچنين  هاي مناسب اقتصادي، ثبات سياست است. اين امر متضمن استفاده از سياست

اطميناني شناخت بيشتر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي است. در حقيقت ثبات اقتصاد كالن از طريق كاهش نا
كند. بنابراين، با توجه به  ريزي بلندمدت كمك بسياري به رشد واقعي اقتصاد مي ثباتي و پيشبرد برنامه و بي
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دستيابي «رو،  اي شده است. از اين هاي توسعه به اين امر توجه ويژه اهميت موضوع، همواره در اسناد برنامه
افزايش «، »وري كل عوامل توليد از رشد اقتصادي بهرهافزايش سهم «، »زا ، پايدار و اشتغالبه رشد شتابان

هاي ناخالص داخلي، مصرف و  توليد، هزينه«به عنوان اهداف اساسي در حوزه » آفريني كشور توان ثروت
در راستاي دستيابي به اهداف  برنامه ششم توسعه كشور مد نظر قرار گرفته است. قانوندر » گذاري سرمايه
هاي ناخالص داخلي، مصرف و  توليد، هزينه« هاي انجام شده در فرابخش ت و فعاليتترين اقداما مهم فوق، 
ها و  در چارچوب شاخص 1397، براي تحقق اهداف كلي قانون برنامه ششم توسعه در سال »گذاري سرمايه
 آمده است: زير در جدولگذاري شده  ي هدفماهداف ك
  1397 و 1396 يها در سال گذاري ناخالص داخلي، مصرف و سرمايههاي  حوزه توليد، هزينهي ها شاخصبرخي عملكرد 

 1397 1396 واحد عنوان هدف كمي قانون برنامه ششم رديف
درصد) 8توليد ناخالص داخلي (متوسط رشد ساالنه:  1  6600 6941 هزار ميليارد ريال 
درصد) 8رشد اقتصادي (متوسط رشد ساالنه:  2 -4.9 3.7 درصد   
درصد) 7/6(متوسط رشد ساالنه:  توليد سرانه 3  80.7 85.8 ميليون ريال به ازاي هر نفر  
درصد) 21.4تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (متوسط رشد ساالنه:  4  1117 1184 هزار ميليارد ريال  
درصد) 21.4رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (متوسط رشد ساالنه:  5 -5.6 1.4 درصد   
درصد) 5رشد ساالنه: هزينه مصرفي كل (متوسط  6  3278 3487 هزار ميليارد ريال  
درصد) 5متوسط رشد ساالنه: ( هاي مصرفي كل رشد هزينه 7 -0.6 2.8 درصد   

در نظر  1397مركز آمار براي سال و  1396بانك مركزي براي سال نرخ رشد اعالمي  است. 1390ها به قيمت ثابت  شاخصعملكرد *
        گرفته شده است.

، توليد ناخالص داخلي، توليد سرانه، 1397توان بيان نمود كه در سال  بر اساس آمار ارائه شده مي     
 :كه . به طويتشكيل سرمايه ثابت ناخالص، هزينه مصرفي كل كاهش يافته است

 . تغيير يافته است 1397درصد در سال  -9/4 به  1396درصد در سال  7/3از  رشد اقتصادي -
درصد هدفگذاري شده است كه  4/21گذاري  توسعه كشور، متوسط رشد ساالنه سرمايهدر برنامه ششم  -

گوياي تفاوت قابل  1397درصد در سال  -6/5و  1396گذاري در سال  درصد رشد سرمايه 4/1عملكرد 
 مالحظه عملكرد از اهداف برنامه است.

 2/2هاي خصوصي با نرخ  هزينهدرصد كاهش مواجه بوده است كه  6/0كل نيز با  هاي مصرفي هزينه -
 درصد افزايش يافته است. 6/4هاي مصرفي دولت نسبت به سال قبل  درصد كاهش و هزينه

توان مد نظر قرار داد. عوامل دروني  وني و بيروني را ميرعلل و عوامل د، 1397در كاهش توليد در سال 
هاي گذشته  گذاري طي دهه مربوط به عوامل ساختاري اقتصادي كشور است كه در حقيقت سرمايه

گذاري و  منجر به كاهش سرمايه در اقتصادكاهش چشمگيري داشته است كه عدم وجود شرايط مساعد 
 هاي توليد شده است.  ظرفيت

گذاري نامناسب، انحصارات و سهم باالي  ثبات اقتصاد كالن، محيط سرمايه در حقيقت، وجود محيط بي
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ها و ... از عوامل دروني براي  ت بانكي، مشكالت تأمين مالي بنگاهبخش دولتي در اقتصاد، موانع مبادال
شرايط ايجاد شاهد  1397باشد كه با كوچكترين شوكي در سال  كاهش رشد اقتصادي در كشور مي

به عنوان شوك  1397در سال  هاي آمريكا بر ايران ايم. اعمال تحريم اقتصادي نامساعد در كشور بوده
يش از پيش بروز كند. تحريم به عنوان شوك بيروني ببيروني باعث گرديد آثار ساختار نامناسب اقتصادي 

ها از  كه در واقع بازگشت تحريم مستقيماً بر كاهش صادرات نفت و كاهش تجارت و توليد اثرگذار بوده است
اي و بانكي توانست  هاي تجاري، بيمه ديتتالطم در بازار ارز، افزايش نااطميناني، محدوپر مسيرهاي

و  هاي سوداگري و غيرمولد را افزايش دهد فعاليت وكار را نامناسب و  هاي توليد را زياد، فضاي كسب هزينه
با اثرات كه متأسفانه انتظارات تورمي شرايط ايجاد شده را تشديد نموده و بر اساس اقتصاد رفتاري، مردم 

نسبت به تحريم سال  1397در سال  تحمل شوك تحريم ،ا تجربه نموده بودندموقت برجام، ثبات نسبي ر
 د. يو اثرات شوك تحريم در اين سال بيشتر نمايان گرد هشدتر  نيزسختبراي مردم  1391

بخش توليد به لحاظ عوامل اصلي آن شامل ساختار نيروي كار، انباشت سرمايه و فناوري با توجه به اينكه 
هاي توليدي كشور با شرايط زيرساختي، هدايت و گردش ناهمگوني ظرفيت ، لذااستدچار مشكالت عديده 

هي هاي باالي تأمين سرمايه، نهادهاي غيررقابتي، پايين بودن نرخ بازد نامناسب منابع مالي، هزينه
اي در تأمين و تخصيص   هاي توليدي، وابستگي به درآمدهاي نفتي، انعطاف پايين ابزارهاي بودجه فعاليت

گرايي وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي، مشكالت موجود الزامات برون بهره منابع، كمرنگ بودن 
موانعي جدي بر سر راه دستيابي عنوان  اقتصاد، توانمند نبودن بخش خصوصي و ناكافي بودن اندازه بازار به

  .باشد مي به رشد اقتصادي باال و استمرار آن
زمان افزايش شتاب تورم باعث شد تا  كاهش شتاب رشد اقتصادي و همدر اين سال، همچنين، 

هاي ايجاد مداوم  ، وجود زمينههاي مصرفي كل نيز با كاهش مواجه شود. در اين راستا هزينه
نهادهاي هاي باالي تأمين سرمايه،  و هزينه ، تنگناهاي مالياي اقتصادو ريسك بر نااطميناني

چندان  انداز نه وري پايين سرمايه، مديريت ناكافي واردات، چشم غيررقابتي موجود در اقتصاد، بهره
 مشكالتمثبت از تقاضاي كاال و خدمات به دليل كاهش قدرت خريد خانوارها (بازار داخلي) و 

چندان   ها انگيزه بنگاه  باعث شد تا  ي)خارج (بازارصادرات كاال و خدمات  يها برا از تحريم يناش
 گذاري نيز كاهش يابد. و سرمايه ها نداشته گذاري و توسعه ظرفيت براي سرمايه

هاي دولت در طرف عرضه اقتصاد، بايد آرام كردن فضاي اقتصادي  فعاليت در اين وضعيت، كانون 
هاي سوداگري و  فعاليت ها، كاهش  كشور، كاهش موانع اداري و اعتباري توليد، كاهش نااطميناني

تصاد نيز هاي صادراتي و تعامل با دنياي خارج باشد. در طرف تقاضاي اق مديريت واردات، حمايت از بخش
هاي انضباط مالي و پولي (كنترل رشد پايه پولي) و افزايش  هايي، نظير سياست بايد با اعمال سياست

 . شودهاي فعال به افزايش توليد كمك  بنگاه  گذاري و تأمين سرمايه در گردش  هاي سرمايه انگيزه
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 اشتغال
شود. بيكاري به  مي يك جامعه تلقيترين نيازهاي  موضوع اشتغال و كاهش بيكاري يكي از اساسي      

 شود و رفع آن بايد به عنوان يكي از عنوان يك پديده مخرب اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي محسوب مي
برداري كامل از منابع انساني به عنوان يكي از اهداف راهبردي  د و بهرههاي اساسي كشور لحاظ گرد اولويت

هاي اخير، بيكاري به دليلي افزايش حجم نيروهاي  كه در سالتوسعه در نظر گرفته شود. با توجه به اين
 رو، براي تأكيد بر اهميت اين مسأله التحصيل به عنوان چالش اساسي در كشور تبديل شده است، از اين فارغ

در » اشتغال«ترين اهداف در فرابخش  به عنوان يكي از اساسي» زا دستيابي به رشد شتابان، پايدار و اشتغال«
ترين اقدامات  مهم  برنامه ششم توسعه كشور بيان شده است. براي دستيابي و سنجش هدف مذكور،  قانون

هاي انجام شده در فرابخش اشتغال، براي تحقق اهداف كلي قانون برنامه ششم توسعه در سال  و فعاليت
 آمده است:زير گذاري شده در جدول  ها و اهداف كمي هدف در چارچوب شاخص 1397

 1397 و 1396 يها در سال اشتغالي حوزه ها شاخصبرخي عملكرد 

 واحد  هدف كمي رديف

1396 1397 

درصد  عملكرد هدف عملكرد
 تحقق

 117.14 4.1 3.5 3.4 درصد )درصد 3.4: رشد ساالنه اشتغال بخش صنعت (متوسط 1
 173.68 3.3 1.9 1.2 درصد )درصد 3.9: متوسط(رشد ساالنه اشتغال بخش كشاورزي  2
 443.75 21.3 4.8 21.7 درصد )درصد 4.6: رشد ساالنه اشتغال بخش معدن (متوسط 3
 - -2.7 10.2 -2.4 درصد )درصد 9.5: متوسط(رشد ساالنه اشتغال بخش ارتباطات  4
 - -3.1 3.8 3.1 درصد )درصد 3.7: متوسط(رشد ساالنه اشتغال بخش ساختمان  5
 59.9 2.6 4.4 4.8 درصد )درصد 4.3: متوسط(رشد ساالنه اشتغال ساير خدمات  6
 11.54 0.6 2/5 1.5 درصد )درصد 5: متوسط(ونقل و انبارداري  رشد ساالنه اشتغال بخش حمل 7
 - -3.1 2.1 8.3 درصد )درصد 2.1متوسط (رشد ساالنه اشتغال بخش نفت  8
 23.19 1.6 6.9 15.3 درصد )درصد 6.6:متوسط(رشد ساالنه اشتغال بخش آب و برق و گاز  9
 51.28 2 3.9 3.5 درصد )درصد 3.9: متوسط(رشد ساالنه اشتغال كل  10
 91.67 12 11 12.1 درصد )درصد 10.2: (متوسط برنامه يكارينرخ ب 11

 شده بر اساس طرح آمارگيري از نيروي كار مركز آمار ايران مأخذ: *محاسبه
 بروزرساني شده است. 1395بر نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال هاي جمعيتي مبتني  بيني براساس پيش 1397** ارقام سال 

 شده است. ***ميانگين دوره با روش ميانگين هندسي محاسبه 

هاي معدن، ارتباطات، ساختمان، خدمات،  در بخشاشتغال ، 1397بر اساس آمار ارائه شده در سال       
داشته و فقط  1396تري نسبت به سال  ، نفت و آب و برق و گاز رشد پايينو انبارداري مل و نقلح

رشد كل اشتغال نسبت به  كلدر  اند. داشته كشاورزي رشد باالتري نسبت به سال قبلهاي صنعت و  بخش
 :1396نسبت به سال  1397 كه در سال  به طوريكاهشي بوده است.  1396سال 
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درصد از هدف برنامه  14/117و رسيده  1397درصد در سال  1/4اشتغال بخش صنعت به رشد  -
 .تحقق يافته است

درصد از هدف  68/173و رسيده  1397درصد در سال  3/3اشتغال بخش كشاورزي به رشد  -
  برنامه تحقق يافته است.

به اينكه از هدف ، ولي با توجه رسيده است 1397درصد در سال  3/21اشتغال بخش معدن به رشد  -
 .درصد تحقق يافته است 75/443باالتر است، هدف برنامه  1397تعيين شده برنامه براي سال 

 رسيده است. 1397درصد در سال  -7/2اشتغال بخش ارتباطات به رشد  -
 رسيده است. 1397درصد در سال  -1/3اشتغال بخش ساختمان به رشد  -
درصد از هدف برنامه  9/59و رسيده  1397درصد در سال  6/2اشتغال بخش خدمات به رشد  -

 تحقق يافته است.
 54/11و رسيده  1397درصد در سال  6/0اشتغال بخش حمل و نقل و انبارداري به رشد  -

 درصد از هدف برنامه تحقق يافته است.
 رسيده است. 1397درصد در سال  -1/3اشتغال بخش نفت به رشد  -
درصد از هدف برنامه  19/23و رسيده  1397درصد در سال  6/1گاز به  اشتغال بخش آب و برق ورشد  -

 .تحقق يافته است
 درصد از هدف برنامه تحقق يافته است. 28/51و رسيده  1397درصد در سال  2اشتغال كل به رشد  -
 درصد از هدف برنامه تحقق يافته است. 67/91و رسيده  1397درصد در سال  12نرخ بيكاري به  -
منفي بودن رشد توليد ناخالص داخلي غيرنفتي در اثر تحريم  تغييرات كاهشي در اين حوزه،تريم عامل  مهم

هاي اخير، حجم عظيم متقاضيان دانشگاهي براي يافتن شغل،  بوده است. همچنين، طي سال 1397سال 
د ايجاد شغل جديد در ، با شكستن ركور1397كه در سال  وضعيت بازار كار را بحراني نموده است، به طوري

ها توفيقي  هاي اخير، فقط از افزايش نرخ بيكاري جلوگيري نموده و در كاهش شاخص يك سال طي سال
هاي  و سپس بخشدر ايجاد اشتغال حاصل نشده است. همچنين در اين سال، بخش خدمات بيشترين سهم 

رسد اشتغال بخش صنعت، در ر مياند. اگرچه كه به نظ هاي بعدي قرار گرفته صنعت و كشاورزي در رتبه
ها و افزايش نرخ ارز و وابستگي بااليي كه اين بخش به واردات هاي اخير به دليل اعمال مجدد تحريم سال

قانون «اي دارد مورد تهديد قرار گرفته است. از طرفي، با عنايت به اجراي اي و واسطهكاالهاي سرمايه
در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه  حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار

سهم همچنين در اين سال،  از روند كاهشي ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي كاسته شده است. »ملي
تقاضا براي ، شود زماني كه وضعيت بازار كار با تضعيف مواجه مي زيرا،. افزايش يافته استاشتغال ناقص 

، سهم اشتغال يابد و به دنبال آن افزايش مي وقت استخدام پاره در مقابلو ت كاهش يافته وق تمامنيروي كار 
 .يابد ناقص در بازار كار افزايش مي
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هاي جدي در بازار كار، دولت بايد اصالحات ساختاري در جهت حل مشكل  بنابراين با توجه به بحران
كه منجر به تالطم بازار توليدات كشور شده  1397اشتغال انجام دهد. چرا كه، تحوالت اقتصادي سال 

و  هها و خروج از بازار و توقف يا تبديل نيروي كار را به همراه داشت است، باعث كاهش فعاليت بنگاه
ي به دليل نوسانات موجود در اقتصاد را نتيجه خواهد داد كه مانع انباشت سرمايه و گذار كاهش سرمايه

وي كار در آينده خواهد شد. لذا، در راستاي اقدامات خطيري كه افزايش ظرفيت جديد براي جذب نير
التحصيالن نموده است، بايد  ، براي افزايش جذب نيروي كار بخصوص فارغ1397دولت در سال 

اصالحات ساختاري در حوزه بازار كار را نيز در دستور كار قرار داده تا وضعيت بازار كار به شرايط 
 تر منتهي نگردد. بحراني

 
 وزيع درآمدت

هاي گسترده در توزيع درآمد به بروز فقر و افزايش آن و ايجاد شكاف بيشتر در  وجود نابرابري      
شود. پديده نابرابري درآمد نه تنها از داليل عمده فقر است بلكه از عوامل كاهنده  طبقات جامعه منجر مي

هاي  ترين اهداف و دغدغه رآمد يكي از مهمگردد. از اين رو، بهبود توزيع د  رشد اقتصادي نيز محسوب مي
قانون برنامه ششم توسعه  3ريزان كشور است كه به اين مهم در ماده  ريزان و بودجه سياستگذاران، برنامه

همچنين، در سال پاياني برنامه است، اشاره شده است.  34/0كشور كه هدف دستيابي به ضريب جيني 
پايداري «و » مشاركت عادالنه در تأمين منابع مالي«، »كمرشكن هاي كاهش خانوارهاي مواجه با هزينه«

در قانون برنامه ششم توسعه كشور مد نظر قرار » توزيع درآمد«به عنوان اهداف اساسي در حوزه » منابع
توزيع هاي انجام شده در فرابخش  ترين اقدامات و فعاليت مهم براي دستيابي به هدف فوق، گرفته است. 

ها و اهداف  در چارچوب شاخص 1397، براي تحقق اهداف كلي قانون برنامه ششم توسعه در سال درآمد
 آمده است:زير گذاري شده در جدول  كمي هدف

1397 و 1396 يها در سال توزيع درآمدي حوزه ها شاخصبرخي عملكرد 
 1397 1396 شاخص/  ريمتغ عنوان فيرد

 3181 3403 هزار ريال )1390 سال ثابت قيمت(به  اجتماعي رفاه شاخص 1

 0.4093 0.3981 (كل) جيني ضريب 2
 0.3940 0.3793 (شهري) جيني ضريب 3
 0.3595 0.3559 )روستايي( جيني ضريب 4

 14.45 13.65 (كل) اول دهك به دهم دهك مخارج نسبت 5
 12.44 11.55 (شهري) اول دهك به دهم دهك مخارج نسبت 6
 10.68 10.35 (روستايي) اول دهك به دهم دهك مخارج نسبت 7

 8.36 8 (كل) پايين درصد بيست بهباال  درصد بيست مخارج نسبت 8
 7.47 7.04 (شهري) پايين درصد بيست به باال درصد بيست مخارج نسبت 9
 6.47 6.34 )روستاييپايين ( درصد بيست به باال درصد بيست مخارج نسبت 10

 وبودجه برنامه سازمان كالن اقتصاد امور محاسبات مركزي، بانك ايران، آمار مركز: مأخذ
 باشد. صورت برآورد (توسط امور اقتصاد كالن) مي براي محاسبه شاخص رفاه اجتماعي به 1397ملي سال  درآمد



 1397زارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه در سال خالصه گ  18
 

 :1397در سال  بر اساس آمار ارائه شده
طرف و  به دليل كاهش توليد ناخالص داخلي و درآمد ملي از يكشاخص رفاه اجتماعي سن  -

 3181به  ،1396نسبت به سال اختالف هزار ريال  222با  افزايش ضريب جيني از سوي ديگر،
 است.  يافتهكاهش هزار ريال 

 4093/0به  نسبت به سال قبل، افزايشواحد درصد  0112/0ضريب جيني كل كشور نيز با  -
ضريب جيني شهري نيز افزايش بيشتري نسبت به ضريب جيني كه،  است. به طوري رسيده

 است.  يافتهنابرابري در كشور افزايش  وروستايي داشته 
رسيده است كه  45/14واحد افزايش به  80/0 نسبت مخارج كل دهك دهم به دهك اول با -

 نسبت تغييرات مخارج كل دهك دهم به دهك اول شهري بيشتر از روستايي بوده است.
 36/8واحد افزايش به  36/0مخارج كل بيست درصد باال به بيست درصد پايين نيز با نسبت  -

 رسيده است كه تغييرات شهري بيشتر از روستايي بوده است.
هاي زندگي مردم به دليل نوسانات اساسي و نرخ تورم باال و افزايش  ، افزايش هزينه1397در سال 

هاي پايين  وده است باعث بدتر شدن وضعيت معيشت گروهبيكاري كه ناشي از ركود اقتصادي در كشور ب
ها سهم درآمد ناشي از كار باالتر از درآمد ناشي از دارايي بوده و با  درآمدي شده است. زيرا در اين دهك

بدتر شدن وضعيت اقتصاد، آثار ناخوشايند اقتصاد در زندگي آنها بيشتر نمود پيدا كرده است كه در نتيجه 
 هاي درآمدي مختلف بيشتر شده است. ايش و شكاف بين دهكضريب جيني افز

ها، تأثيرپذيري منابع مالي  ها، توزيع نامناسب منابع حاصل از هدفمندي يارانه نابرابري در دريافتي
ي اقشار مند بهرهبيني قيمت نفت، متعادل نبودن ميزان  پيش يرقابلغحمايتي دولتي از نوسانات 

ي اساسي اين حوزه است كه بايد ها چالشين تر مهمها، از جمله  پذير و محروم جامعه از يارانه يبآس
 گذاران قرار گيرد. ياستسمدنظر 
، تقويت درآمد فقرا، حذف يارانه نقدي نهاد مردمي اجتماعي ها صندوقرو، حمايت از  از اين

هاي پولي، مالي و ارزي كشور در جهت كنترل  ياستسخانوارهاي با درآمدهاي باال، تنظيم مناسب 
تورم و حفظ ارزش پول ملي، حفظ يا افزايش ميزان و سهم مخارج فقرزدايي و حمايت از فقر، 

پذير  و اقشار آسيب درآمد كمهاي  هاي اجتماعي، تأمين حداقل معيشت گروه گسترش حمايت
ينه تحقق زم دره اقدامات اساسي است كه ي فقرا و ... ازجملدرآمد يرغهاي  يتظرفجامعه، تقويت 

 عدالت اجتماعي و بهبود توزيع عادالنه درآمدها بايد صورت پذيرد.
 

 تجارت خارجي
ويژه توسعه  بهبود وضعيت تجارت خارجي به گيري از مزاياي آن، حضور در بازارهاي جهاني و بهره      

اي  عنوان يكي از رويكردهاي مهم توسعه اره بهصادرات غيرنفتي و افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از آن همو
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هايي  كشور دنبال شده است. بر اين اساس در قانون برنامه ششم نيز سياست  ساله توسعه هاي پنج در برنامه
پذيري كاالهاي توليد داخل براي صادرات، توسعه بازارهاي صادراتي، تالش براي  نظير ارتقاي كيفيت و رقابت

ويژه  هاي پولي دوجانبه با كشورهاي طرف تجاري و هدف به ارت جهاني و انعقاد پيمانالحاق به سازمان تج
توسعه «و بر اهداف  هاي بخش تجارت خارجي مدنظر قرار گرفته ترين سياست عنوان مهم كشورهاي منطقه، به

توسعه صادرات پذيري و  ارتقاء سطح رقابت«، »اي المللي اقتصادي با تأكيد بر روابط منطقه تعامالت بين
ساماندهي واردات كاال و خدمات در جهت ارتقاي توان توليد داخلي و جلوگيري از «و » غيرنفتي كاال و خدمات

هاي انجام شده در  ترين اقدامات و فعاليت تأكيد شده است. مهم» تجارت خارجي«در فرابخش » قاچاق
در چارچوب  1397شم توسعه در سال ، براي تحقق اهداف كلي قانون برنامه ش»تجارت خارجي«فرابخش 
 گذاري شده در جدول زير آمده است: ها و اهداف كمي هدف شاخص

 1397 و 1396 يها در سال تجارت خارجيحوزه ي ها شاخصبرخي عملكرد 

 واحد  عنوان هدف كمي رديف
1396 1397 
 تحققدرصد عملكرد هدف عملكرد

 75.75 32,655 43,111 32,324 ميليون دالر )بدون ميعانات گازي(صادرات كاالي غيرنفتي  1
 - 1 18.6 14.5 درصد )بدون ميعانات گازي(رشد صادرات كاالي غيرنفتي  2
 75.47 9,903 13,121 10,376 ميليون دالر صادرات خدمات 3
 - -4.6 16.9 3.1 درصد رشد صادرات خدمات 4
 75.68 42,558 56,231 42,701 ميليون دالر )گازي نفتي كاال و خدمات (بدون ميعاناتصادرات غير 5
 -0 -0.3 18.2 11.5 درصد )گازي كاال و خدمات (بدون ميعانات رشد صادرات غيرنفتي 6
 78.16 60,755 77,732 75,546 ميليون دالر واردات كاال 7
 - -19.6 16.6 19.7 درصد رشد واردات كاال 8
 73.72 17,254 23,404 18,292 ميليون دالر واردات خدمات 9
 - -5.7 17.5 14.3 درصد رشد واردات خدمات 10
 77.13 78,009 101,135 93,838 ميليون دالر كل واردات 11
 - -16.9 19.1 18.6 درصد رشد كل واردات 12
 - -28,100 -34,621 -43,222 ميليون دالر تراز بازرگاني غيرنفتي 13
 - -7,351 -10,283 -7,916 ميليون دالر تراز خدمات 14
 - -35,451 -44,904 -51,138 ميليون دالر تراز حساب جاري بدون نفت 15
 : بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران. مأخذ

 :1397بر اساس آمار ارائه شده در سال 
ميليون دالر رسيده است. افزايش قيمت كاالهاي  32655درصد افزايش به  1صادرات كاالهاي غيرنفتي با  -

 شود. كننده قيمت پايه كاالهاي صادراتي دليل اين رشد محسوب مي داخلي به عنوان عامل تعيين
ميليون دالر رسيده است. كاهش فعاليت وسايل  9903درصد كاهش به  6/4صادرات خدمات با  -

يز كاهش وزن كاالهاي صادراتي و حمل و نقل داخلي در زمينه حمل كاالهاي صادراتي و ن
 شود. محسوب مي 1397ترانزيتي، داليل اصلي كاهش خدمات در سال 
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 ميليون دالر رسيده است. 42558درصد كاهش به  3/0در مجموع، صادرات كاالهاي غيرنفتي و خدمات با  -
 60755درصد كاهش به 6/19واردات كاال به دليل كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش نرخ ارز با  -

، سهم واردات كاالهاي 1396نسبت به سال  1397ميليون دالر رسيده است. همچنين در سال 
ها و  اي افزايش و سهم كاالهاي مصرفي كاهش يافته است. محدوديت اي و سرمايه واسطه

ترين دليل كاهش سهم  هاي كاالهاي مصرفي، مهم هاي وارداتي به ويژه در حوزه ممنوعيت
 ر بوده است.واردات گروه مذكو

واردات خدمات نيز به دليل كاهش مسافرت به علت افزايش نرخ ارز و به تبع آن گران شدن  -
 ميليون دالر رسيده است. 17254درصد كاهش به  7/5هزينه سفرهاي خارجي با 

 ميليون دالر رسيده است. 78,009درصد كاهش به  9/16در مجموع، واردات كاال و خدمات با  -
، تحت تأثير تالطمات ارزي 1397توان بيان داشت كه تجارت خارجي در سال  ت كلي ميبنابراين در حال

، خروج آمريكا از برجام و از سرگيري و اعمال 1397و تداوم و تشديد آن در سال  1396پديد آمده در سال 
ل هاي تجاري در سا جانبه و وجود شرايط ركود تورمي در اقتصاد قرار داشت و سياست هاي يك تحريم
نرخي  توان به اعالم ارز تك ها مي ترين آن هاي كنترل بازار ارز بود كه از مهم عمدتاٌ در جهت سياست 1397
تومان و مديريت صادرات و واردات در قالب سامانه نيما، تأمين ارز مورد نياز واردات كاالهاي اساسي  4200

ارز براي ساير واردات در بازار دوم ارز، توسط بانك مركزي از محل صادرات نفت و ميعانات گازي و تأمين 
هاي وارداتي، ممنوعيت هرگونه واردات به كشور اعم از مناطق آزاد و ويژه  اعالم فهرست ممنوعيت

اقتصادي و ساير مبادي بدون انجام ثبت سفارش، مكلف نمودن صادركنندگان به بازگرداندن ارز به چرخه 
از صادرات، اعالم فهرست محصوالت پتروشيمي و  اقتصادي كشور حداكثر ظرف مدت سه ماه پس

محصوالت معدني مشمول واريز ارز به سامانه نيما، ممنوعيت صادرات برخي كاالها براي محدوده زماني 
معين و در شرايط اضطرار، تأكيد مجدد به بازگشت ارز صادرات و تعيين درصدهاي الزامي براي بازگشت ارز 

 رات توسط بانك مركزي و ... اشاره نمود. صادراتي متناسب با ميزان صاد
 

 بودجه و ماليه عمومي
 واگذاري از حاصل منابع درآمدها، به دولت هاي دريافتي و منابع ريزي، بودجه نوين نظام براساس 
 شامل درآمدها .شود مي بندي تقسيم مالي هاي دارايي واگذاري از حاصل منابع و اي هاي سرمايه دارايي

 اقالم از اي سرمايه هاي دارايي واگذاري از ناشي هاي دريافتي. باشد مي درآمدها ساير و مالياتي درآمدهاي
 اقالم ساير و غيرمنقول و منقول اموال تجهيزات، و آالت ماشين دولتي، ساختمانهاي خام، نفت فروش
 مشاركت، اوراق فروش شامل مالي هاي دارايي واگذاري از ناشي هاي دريافتي .است شده تشكيل

 .است موارد ساير و دولتي شركتهاي واگذاري خارجي، تسهيالت
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اعتبارات  جزء سه از دولت مالي آمارهاي جديد بندي طبقه چارچوب در دولت هاي پرداختي و مصارف
 مالي هاي دارايي تملك و اعتبارات  )عمراني( اي سرمايه هاي دارايي تملك اعتبارات ،)جاري( اي هزينه
 ساله 20 چشم انداز سند در استاني و ملي قالب در دولت سنواتي هاي بودجه تحليل .استشده   تشكيل

 اين اساس بر نيز فرهنگي و اجتماعي - اقتصادي پنجساله توسعه هاي برنامه ايران و اسالمي جمهوري
 .گيرد مي صورت متغيرها

 گسترش« ،»اي بودجه و مالي انضباط تقويت«حوزه، در اين  برنامه ششم توسعه عمده اهداف كلي
 بهره ارتقاي« ،»عمومي بودجه عملياتي تراز كسري رساندن صفر به«، »ماليات كارايي و عدالت جامعيت،

 دولت مداخله كاهش و اقتصاد كردن پذير رقابت«، »دولت اندازه نمودن منطقي«، »عمومي بخش وري
 است.» داخلي ناخالص توليد به ماليات نسبت افزايش« و» اقتصاد در

براي تحقق اهداف برنامه  حوزه بودجه و ماليه عمومي هاي انجام شده در ترين اقدامات و فعاليت مهم
 گذاري شده زير آمده است: ها و  اهداف كمي هدف ، در چارچوب شاخص1397ششم توسعه در سال 

 1397 و 1396هاي  در سال بودجه و ماليه عمومي هاي بخش عملكرد برخي از شاخص

 واحد  عنوان هدف كمي رديف
1396 1397 

 عملكرد هدف عملكرد
درصد 
 تحقق

درصد) 23.5درآمدها (رشد متوسط برنامه ششم  1  81.4 1,838,076 2,258,022 1,676,033 ميليارد ريال 
درصد) 25.5درآمدهاي مالياتي (رشد متوسط برنامه ششم  2  79.1 1,264,107 1,597,985 1,156,217 ميليارد ريال 
درصد) 19.2ساير درآمدها (رشد متوسط برنامه ششم  3  87.0 573,969 660,037 517,658 ميليارد ريال 

4 
اي هاي سرمايه واگذاري دارايي  

درصد) 12(رشد متوسط برنامه ششم   98.3 1,109,213 1,128,786 922,877 ميليارد ريال 

5 
 منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي

درصد) 12.2برنامه ششم (رشد متوسط   103.0 1,105,428 1,073,286 919,226 ميليارد ريال 

 24.3 3,770 15,500 3,635 ميليارد ريال فروش اموال منقول و غيرمنقول 6

7 
هاي مالي واگذاري دارايي  

درصد) 0.3(رشد متوسط برنامه ششم   123.5 577,557 467,744 601,368 ميليارد ريال 

8 
مشاركت و اوراق مالي اسالفروش اوراق   

درصد) 6.6ي (رشد متوسط برنامه ششم   97.2 374,340 385,000 445,000 ميليارد ريال 

درصد) 16اي (رشد متوسط برنامه ششم  اعتبارات هزينه 9  95.7 2,767,338 2,892,431 2,477,757 ميليارد ريال 

10 
اي هاي سرمايه اعتبارات تملك دارايي  

درصد) 20.7برنامه ششم (رشد متوسط   62.1 485,780 781,798 427,204 ميليارد ريال 

11 
هاي مال اعتبارات تملك دارايي  

درصد) 17.6(رشد متوسط برنامه ششم    
 150.7 271,728 180,323 395,316 ميليارد ريال

 85.1 66.4 78.1 67.6 درصد نسبت درآمد به هزينه 12
كلنسبت درآمد مالياتي به منابع  13  126.3 45.3 35.9 36.1 درصد 
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 واحد  عنوان هدف كمي رديف
1396 1397 

 عملكرد هدف عملكرد
درصد 
 تحقق

كل منابع نسبت منابع نفتي به 14  94.1 30.4 28.6 28.7 درصد 
اي به مصارف كل نسبت اعتبارات هزينه 15  96.3 82.1 79.1 77.4 درصد 
كل مصارف اي به هاي سرمايه نسبت اعتبارات تملك دارايي 16  155.1 22.2 14.3 13.3 نسبت 
ناخالص داخلينسبت مصارف به توليد  17  133 14.5 19.3 18.9 درصد 
 65.0 5.2 8 7.6 درصد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي 18
اي به توليد ناخالص داخلي نسبت اعتبارات هزينه 19  - 11.4 14.6 16.7 درصد 
 84.3 4.6 5.4 6 درصد نسبت تراز غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي 20
ريالميليارد  تراز غيرنفتي 21  -1,019,225 -1,073,286 -1,105,428 - 
اي هاي سرمايه تراز دارايي 22  55.7 623,433 346,988 495,673 ميليارد ريال 

 1397گزارش عملكرد مالي دولت در سال  مأخذ:
 عملكرد اقدامات اين حوزه در قالب شاخص ها و اهداف كمي مصوب برنامه ششم توسعه بيانگر آن است كه:

 1397ميليـارد ريـال در سـال     1,838,076، به 1396رشد نسبت به سال  7/9درآمدهاي دولت با  -
 وم برنامه تحقق يافته است.درصد از هدف در سال د 4/81رسيده است كه 

 1397ميليارد ريـال در سـال    1,264,107، به 1396رشد نسبت به سال  3/9 بادرآمدهاي مالياتي  -
 وم برنامه تحقق يافته است.هدف در سال ددرصد از  1/79رسيده است كه 

رسيده  1397ميليارد ريال در سال  573,969، به 1396رشد نسبت به سال  9/10با ساير درآمدها  -
 وم برنامه تحقق يافته است.درصد از هدف در سال د 87است كه 

رد ريال در ميليا 1,109,213، به 1396رشد نسبت به سال  2/20با  اي هاي سرمايه واگذاري دارايي -
 وم برنامه تحقق يافته است.درصد از هدف در سال د 3/98رسيده است كه  1397سال 

ميليـارد   1,105,428، بـه  1396رشد نسبت به سـال   3/20منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي با  -
 درصد از هدف در سال دوم برنامه تحقق يافته است. 103رسيده است كه  1397ريال در سال 

ميليارد ريال در سال  3,770، به 1396رشد نسبت به سال  7/3با  روش اموال منقول و غيرمنقولف -
 وم برنامه تحقق يافته است.درصد از هدف در سال د 3/24رسيده است كه  1397

يـارد ريـال در   ميل 577,557، به 1396نسبت به سال  درصد كاهش 4با هاي مالي  واگذاري دارايي -
 وم برنامه تحقق يافته است.ولي هدف در سال د رسيده است 1397سال 

ـارد   374,340، بـه  1396درصد كاهش نسبت به سال  9/15فروش اوراق مشاركت و اوراق مالي اسالمي با    - ميلي
 درصد از هدف در سال دوم برنامه تحقق يافته است.2/97رسيده است كه  1397ريال در سال 

 1397ميليارد ريال در سـال   2,767,338، به 1396رشد نسبت به سال  7/11با اي  اعتبارات هزينه -
 وم برنامه تحقق يافته است.درصد از هدف در سال د 7/95رسيده است كه 
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ميليـارد   485,780، بـه  1396رشد نسبت به سـال   7/13با اي  هاي سرمايه اعتبارات تملك دارايي -
 وم برنامه تحقق يافته است.در سال ددرصد از هدف  1/62رسيده است كه  1397ريال در سال 

ميليارد  271,728، به 1396نسبت به سال  درصد كاهش 3/31با هاي مالي  اعتبارات تملك دارايي -
 وم برنامه تحقق يافته است.درصد از هدف در سال د 7/150رسيده است كه  1397ريال در سال 

درصـد از هـدف در    1/85كـه  رسيده اسـت   1397درصد در سال  4/66به  نسبت درآمد به هزينه -
 سال دوم برنامه تحقق يافته است.

درصـد از   3/126رسيده است كه  1397درصد در سال  3/45به  نسبت درآمد مالياتي به منابع كل -
 هدف در سال دوم برنامه تحقق يافته است.

 .رسيده است 1397درصد در سال  4/30به  كل منابع نسبت منابع نفتي به -
 .رسيده است 1397درصد در سال  1/82به  اي به مصارف كل هزينهنسبت اعتبارات  -
رسـيده   1397درصد در سال  2/22به  كل مصارف اي به هاي سرمايه نسبت اعتبارات تملك دارايي -

 درصد از هدف در سال دوم برنامه تحقق يافته است. 1/155است كه 
درصد  133رسيده است كه  1397درصد در سال  5/14به  نسبت مصارف به توليد ناخالص داخلي -

 از هدف در سال دوم برنامه تحقق يافته است.
درصـد از   65رسيده است كـه   1397درصد در سال  2/5به  نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي -

 هدف در سال دوم برنامه تحقق يافته است.
 .يده استرس 1397درصد در سال  4/11به  اي به توليد ناخالص داخلي نسبت اعتبارات هزينه -
باالتر بودن درصد تحقق اعتبارات هزينه اي در مقايسه با اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي از نكات منفي  -

 از نكات مثبت عملكرد مي باشد.» نسبت ماليات به كل منابع«درصدي شاخص  126وتحقق 
تحوالت ناشي از  يها مشكالت به ارث رسيده از گذشته در كليه سطوح مالي و چالش رغم يعلدولت 
هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي از دولت،  افزايش مطالبات در زمينه يگرد يالمللي و از سو بين

تاكنون اقدامات  يزن ييلحاظ اجرا كه ازاده را مدنظر قرار د يدر نظام مال ييو اجرا ياصالحات ساختار
 يكيالكترون ياتي،دولت، كاهش فرار مال يمنابع و مصارف عموم يريتويژه در حوزه مد بهتوجهي  قابل

هاي  بانك يجادا ي،به منابع نفت يو كاهش وابستگ يا و بودجه يانضباط مال يجادا ي،دار كردن خزانه
و ... به  يعموم هاي ييو دارا ها يبده يريتمد ي،عموم يهدر نظام مال يتشفاف يشو افزا ياطالعات

ها و رويكردهاي دولت در حوزه نظام مالي و  سياست با عنايت به اهداف، است. يدهسرانجام رسان
 اي است. رسد افزايش كارآمدي اين مهم نيازمند اصالحات ساختاري گسترده داري، به نظر مي خزانه

ويژه در زمينه تدوين سازوكارهاي اجرايي برخي احكام  عليرغم اين موضوع برخي از اقدامات اصالحي به
تواند  به تصويب و اجرا رسيده است كه مي 1397جه دولت طي سال قانون برنامه ششم مرتبط با بود
 بسترساز اصالحات اساسي باشد.
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 نظام مالياتي
اي دولت است. سياست از اهداف اجتماعي، اقتصادي و بودجه يكننده بخش در كشورها، تأمين ينظام ماليات

به الگوي صحيح  يابيدرآمد دولت و دست ينو تأم يهاي اقتصاد مالياتي همواره ابزار مهمي در سياست
 مؤثر است. اقتصاديعادالنه منافع توسعه  يعتخصيص منابع، توزيع درآمد و ثبات اقتصادي است و بر توز

، براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه حوزه نظام مالياتي هاي انجام شده در ترين اقدامات و فعاليت مهم
 گذاري شده زير آمده است: اهداف كمي هدف  ها و ، در چارچوب شاخص1397در سال 

 1397و  1396هاي  در سال  هاي بخش نظام مالياتي عملكرد برخي از شاخص

 واحد عنوان هدف كمي رديف
1396 1397 

 عملكرد هدف عملكرد
درصد 
 تحقق

 70.27 5.2 7.4 7.6 درصد نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي 1
درآمدهاي مالياتي به منابع بودجه عمومي دولتنسبت  2  121.93 50.6 41.5 36.2 درصد 
 108.3 37,795 34,906 28,665 ميليارد ريال ماليات بر ثروت 3
 96.8 1,092,081 1,128,674 963,085 ميليارد ريال ماليات مستقيم و كاال و خدمات 4
)بودجه عمومي(ها  دريافت 5  65.1 2,524,846 3,876,866 3,200,278 ميليارد ريال 
 101.6 645,292 635,191 557,291 ميليارد ريال ماليات مستقيم 6
افزوده ماليات بر ارزش 7  89.5 344,590 385,110 319,494 ميليارد ريال 
 90.5 446,789 493,483 405,794 ميليارد ريال ماليات بر كاال و خدمات 8
 98.6 191,200 193,958 154,729 ميليارد ريال ماليات بر درآمد 9
 90 1,279,353 1,420,774 1,189,800 ميليارد ريال كل درآمدهاي مالياتي 10
 64.1 187,272 292,100 226,715 ميليارد ريال ماليات بر واردات 11
 80.7 634,061 785,583 632,509 ميليارد ريال ماليات غيرمستقيم 12
ريالميليارد  ماليات اشخاص حقوقي 13  373,887 406,327 416,297 102.5 

 ها و اهداف كمي مصوب برنامه ششم توسعه بيانگر آن است كه: در قالب شاخص اين حوزهعملكرد اقدامات 
درصد در  2/5به  1396درصد در سال  6/7از  نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي -

 كاهش يافته است. 1397سال 
 6/50بـه   1396درصد در سال  2/36از  مالياتي به منابع بودجه عمومي دولتسبت درآمدهاي ن -

 افزايش يافته است. 1397ر سال ددرصد 
افـزايش يافتـه اسـت و     1397ميليارد ريال در سـال   37,795رشد به  8/31با  ماليات بر ثروت -

 درصد از هدف سال دوم برنامه ششم تحقق يافته است. 3/108
 1397ميليـارد ريـال در سـال     1,092,081رشـد بـه    4/13بـا   و خدمات ماليات مستقيم و كاال -

 درصد از هدف سال دوم برنامه ششم تحقق يافته است. 8/96افزايش يافته است و 
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 رسيده است. 1397ميليارد ريال در سال  2,524,846درصد كاهش به  1/21با  ها (بودجه عمومي) دريافت -
افـزايش يافتـه اسـت و     1397ميليارد ريال در سـال   645,292رشد به  8/15با ماليات مستقيم  -

 درصد از هدف سال دوم برنامه ششم تحقق يافته است. 6/101
افزايش يافته است  1397ميليارد ريال در سال  344,590رشد به  9/7 باافزوده  ماليات بر ارزش -

 درصد از هدف سال دوم برنامه ششم تحقق يافته است. 5/89و 
افـزايش يافتـه    1397ميليارد ريال در سال  446,789رشد به  1/10 باخدمات ماليات بر كاال و  -

 درصد از هدف سال دوم برنامه ششم تحقق يافته است. 5/90است و 
افـزايش يافتـه اسـت و     1397ميليارد ريال در سـال  191,200رشد به  6/23با  ماليات بر درآمد -

 ت.درصد از هدف سال دوم برنامه ششم تحقق يافته اس 6/98
افـزايش يافتـه    1397ميليارد ريال در سـال   1,279,353رشد به  5/7با  كل درآمدهاي مالياتي -

 درصد از هدف سال دوم برنامه ششم تحقق يافته است. 90است و 
 است. رسيده 1397ميليارد ريال در سال  187,272كاهش به  4/17با  ماليات بر واردات -
افزايش يافتـه اسـت و    1397ميليارد ريال در سال  634,061رشد به  2/0 با ماليات غيرمستقيم -

 درصد از هدف سال دوم برنامه ششم تحقق يافته است. 7/80
افـزايش يافتـه    1397ميليارد ريال در سـال   416,297رشد به  3/11با  ماليات اشخاص حقوقي -

 درصد از هدف سال دوم برنامه ششم تحقق يافته است. 5/102است و 
افزايش مهلت زماني  ؛به توليد ناخالص داخلي يمالياتدرآمدهاي نسبت بودن برخي از داليل پايين 
ها و افزايش  هاي مالياتي، افزايش اثر ركود تورمي ناشي از اعمال مجدد تحريم تقسيط پرداخت بدهي

 واردات و ... است. كاهش هاي معاف از ماليات، نرخ تورم، رشد توليد ناخالص داخلي بخش گستره آن،
سيسـتم  ايجـاد  هـا از   منجـر بـه غفلـت آن    ،بـه درآمـدهاي نفتـي   هـا   دولـت اتكـا   هاي گذشته سال هرچند در

هـاي اقتصـاد مقـاومتي خصوصـاً      هـاي اقتصـادي و ابـالغ سياسـت    بود ولـي بعـد از تحـريم    مالياتي كارا شده
اي جـاي نفـت، دولـت عـزم جـدي خـود را بـر        ) آن مبني بر تكيـه بـر درآمـدهاي پايـدار ماليـاتي بـه      17بند (
تـوان بـه اجـراي     سازي يك نظام مالياتي كـارا و اثـربخش بـه كـار گرفتـه اسـت كـه بـراي نمونـه مـي          پياده

 سازي بسترهاي اطالعاتي الزم براي اجراي اين طرح اشاره كرد. طرح جامع مالياتي و فراهم

 
 و تعهدات دولت ها بدهي
گزارشگر با هر ساختار و فعاليتي از هاي مالي واحدهاي  صورت عنوان يكي از طبقات اصلي ها به بدهي

هاي مديريت مالي، بدون توجه به اين عنصر فاقد كارايي و  گيرياهميت خاصي برخوردار است و تصميم
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ها و  موقع منابع در بخش دولتي، مديريت بدهي اثربخشي الزم خواهد بود. با توجه به اهميت تأمين به
 باشد.  مي تعهدات نيز در اين بخش بسيار ضروري و حساس

براي تحقق اهداف برنامه  ها و تعهدات دولت حوزه بدهيهاي انجام شده در  ترين اقدامات و فعاليت مهم
 شده زير آمده است: گذاري ها و  اهداف كمي هدف ، در چارچوب شاخص1397ششم توسعه در سال 

 1397و  1396هاي  در سال و تعهدات دولت ها بدهي  هاي بخش عملكرد برخي از شاخص
 واحد  عنوان هدف كمي رديف

1396 1397 

 درصد تحقق عملكرد هدف عملكرد

 100 40 40 40 درصد حفظ شاخص نسبت بدهي دولت وشركت هاي دولتي به توليد ملي 1

 ها و اهداف كمي مصوب برنامه ششم توسعه بيانگر آن است كه: در قالب شاخص اين حوزهعملكرد اقدامات 
وزيران تشكيل واحـد سـازماني جداگانـه     هيئت 4/3/1393ـ مــورخ ه 50183 /ت23609شماره به موجب مصوبه 

هـا و تعهـدات    منظور احصاء، ثبت و نگهداري متمركز خالصـه حسـاب بـدهي    دارايي به در وزارت امور اقتصادي و
ذير و ارتقـاي نظـام مـالي    پ قانوني دولت به تصويب رسيد. عالوه بر مصوبه ياد شده در قانون رفع موانع توليد رقابت

واحـد   1395، وزارت امور اقتصادي و دارايـي مكلـف گرديـد تـا از ابتـداي سـال       1394ماه سال  مصوب ارديبهشت
ماهـه   هاي سـه   هاي دولت تشكيل و نسبت به ارائه گزارش اي براي احصاء و ثبت خالصه مطالبات و بدهي جداگانه

مقرر اقدام نمايد. در حـال حاضـر سـاختار مـذكور تشـكيل شـده و در       و ساالنه به مراجع ذيصالح قانوني در موعد 
 نمايد. چارچوب تكاليف و وظايف كلي تعريف شده فعاليت مي

درصد توليد ناخالص  40منظور حفظ شاخص نسبت بدهي در سقف مجاز  با عنايت به مفاد قانون و به
هاي دولتي نسبت به  شركت هاي دولت و ملي و همچنين حصول اطمينان از عدم افزايش سقف بدهي

هدف برنامه ضمن محاسبه شاخص مذكور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (معاونت نظارت مالي و 
بودجه تا پايان مهرماه هرسال، طراحي سامانه  و  داري كل كشور) و اعالم آن به سازمان برنامه خزانه

  باشد. كنترل تعهدات دولت توسط سازمان مذكور در دست طراحي مي
 

 ها و سطح عمومي قيمت ، نظام بانكيبازار پول
محور  باال بوده و بانك هاي اقتصادي در نظام تأمين مالي كشور سهم بازار پول براي تأمين مالي فعاليت

نقش اساسي از در دستيابي به هدف رشد پرشتاب و پايدار اقتصادي  نظام بانكيتوسعه از طرفي، است. 
توان به خلق پول و ايفاي نقش  كاركردهاي مهم شبكه بانكي در اقتصاد كشور مياز ، كه برخوردار است

 به عنوان تورم، ديگر از طرفي گيرندگان اشاره كرد. كنندگان و تسهيالت انداز بين پس گري وجوه واسطه
 ساختار توسعهتواند صدمات جدي بر  كه در بلندمدت مي رود به شمار ميامل مخرب در اقتصاد وع ي ازيك
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كننده تورم در اقتصاد، همواره كنترل آن به عنوان يكي  رو، با توجه به اثرات نگران وارد نمايد. از اين كشور
ريزان و سياستگذاران كشور بوده  هاي سياست كالن اقتصادي مورد توجه اقتصاددانان، برنامه از هدف

، بازار پول«اهداف كلي فرابخش  از جملهباشد.  از اين امر مستثني نمي است كه برنامه ششم توسعه نيز
مهار تورم و كنترل «توان به  مي» در سند برنامه ششم توسعه كشور ها و سطح عمومي قيمت نظام بانكي

بهبود «، »برقراري ثبات اقتصاد كالن و كمك به رشد توليد و خروج از ركود« ،»انتظارات تورمي
ثبات سالمت و «، »ها اي بانك ترازنامه هاي سالمت در شبكه بانكي و مرتفع ساختن مشكالت شاخص

هاي   ارتقاي توانمندي«، »افزايش ثبات و پايداري نظام بانكي«، »شفافيت نظام پولي و بانكي و ارزي
و » افزايش شفافيت نظام بانكي«، »نظارتي بانك مركزي بر بازار و مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري

هاي انجام شده در  ترين اقدامات و فعاليت مهمشاره داشت. ا »كاهش مانده بدهي بانك به بانك مركزي«
، براي تحقق اهداف كلي قانون برنامه ششم توسعه در سال »ها بازار پول و سطح عمومي قيمت«حوزه 
 ) آمده است:1گذاري شده در جدول ( ها و اهداف كمي هدف در چارچوب شاخص 1397

 1397 و 1396 يها در سالو نرخ تورم  نقدينگي حجماهداف منابع پايه پولي، عملكرد ): 1( جدول

فيرد تغييرات درصد 1397 1396  واحد يكم هدف عنوان   
1396 1397 

0/19 9/2656 8/2139 الير ارديليم هزار پولي پايه ١  2/24  
١-١ 2/12 5/2416 8/2159 الير ارديليم هزار مركزي بانك خارجي هاي دارايي خالص     9/11  
٢-١ -4/71 0/292 9/57 الير ارديليم هزار مركزي بانك به دولتي بخش هاي بدهي خالص    3/404  
١-٣ 4/23 7/1381 3/1320 الير ارديليم هزار *مركزي بانك به ها بانك بدهي     7/4  
٤-١ -5/5 -3/1433 -2/1398 الير ارديليم هزار اقالم ساير خالص   5/2-  
1/22 9/18828 8/15299 الير ارديليم هزار نقدينگي ٢  1/23  
١-٢ 4/19 3/2852 7/1946 الير ارديليم هزار پول         5/46  
٢-٢ 5/22 6/15976 1/13353 الير ارديليم هزار پول شبه       6/19  
6/2 087/7 150/7 الير ارديليم هزار )واحد بدون( نقدينگي فزاينده ضريب ٣  9/0-  
 - - 26.6 8.1 درصد )درصد 8.8: برنامه متوسط( تورم نرخ 4

 رانيا اسالمي يجمهور يمركز بانك  مأخذ:
 :1397بر اساس آمار ارائه شده در سال 

واحد درصدي را نسبت به سال  1واحد درصدي و نقدينگي افزايش  5رشد پايه پولي، افزايش  -
 درصد بوده است. -9/0ضريب فزاينده پولي نيز، رشد داشته است.  1396

واحد  12هاي خارجي بانك مركزي با سهمي فزاينده معادل  از اقالم پايه پولي، خالص دارايي -
واحد درصد،  9/10درصد، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با سهمي فزاينده معادل 

واحد درصد، سهم فزاينده در رشد  9/2ها با سهمي فزاينده معادل  مطالبات بانك مركزي از بانك
واحد درصد تنها عامل  6/1ولي داشته است. خالص ساير اقالم با سهمي كاهنده معادل پايه پ
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ترين عامل  ها، اصلي مركزي از بانك ك، مطالبات بان1396در سال  كاهنده پايه پولي بوده است.
هزار ميليارد ريال از بدهي  330، به دليل انتقال 1397افزايش پايه پولي بوده است ولي در سال 

ا و مؤسسات اعتباري به بانك مركزي به بدهي دولت به بانك مركزي و همچنين انتقال ه بانك
هاي دولتي به بانك مركزي به بدهي دولت به  هزار ميليارد ريال از بدهي برخي از شركت 4/51

، 1397بانك مركزي، سهم اين مطالبات پايه پولي كاهش يافته است كه منجر شده است در سال 
 اً به دليل افزايش خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي افزايش يابد.پايه پولي عمدت

بوده است.  1396واحد درصد بيشتر از سال  1درصد، در حدود  1/23نقدينگي نيز با رشدي معادل  -
درصد  5/46درصدي پايه پول بوده است كه حجم پول،  2/24ترين عامل رشد نقدينگي، رشد  مهم

واحد درصد بيشتر است و  1/27، 1396ش يافته كه نسبت به رشد سال نسبت به سال قبل افزاي
به  1396درصد در سال  7/12داري افزايش داده است و از  سهم پول را در نقدينگي به صورت معني

افزايش يافته است. علت اين مسأله اين است كه با توجه به اينكه در  1397درصد در سال  1/15
صادي، كاهش عرضه ارز ناشي از صدور نفت خام مورد انتظار بوده ، براي فعاالن اقت1397سال 

است، در شرايطي كه بخش خصوصي قادر به افزايش صادرات و جبران عرضه ارز در اقتصاد كشور 
 بازي سفته زهيباانگ ارز ديجد معامالت گيري شكل لذا. بود بيني پيش قابل ارز متيق شيافزانبود، 
 به بلندمدتي هاسپرده ازي بخش رو ازاين. شود تقاضاي بازارگرداني براي شتريب نقد پول شد سبب
 با سهيمقا دري نگينقد به پول سهم و شد ليتبد نقد پول وي جار حساب مدت، كوتاهي هاسپرده
 سود نرخ محاسبهي مبنا رييتغ كاهش نرخ سود سپرده واقعي و عالوه، به. افتي شيافزا گذشته سال
 معادل رشدي با نيز پول شبه .است بودهمؤثر  پول حجم شيازاف در زين شمار ماه به روزشمار از
به . يافته است كاهش درصد واحد 9/2 ميزان به ،1396در مقايسه با رشد سال  درصد 6/19

 1397 سال در درصد 9/84 به 1396 سال در درصد 3/87 از نقدينگي در پول شبه سهمكه،  طوري
سيال بودن پول نسبت به شبه پول، تغيير تركيب نقدينگي به نفع پول با توجه به  .ه استيافت كاهش

دهد. بدين ترتيب رشد باالي نقدينگي و تغيير تركيب آن  در عمل پتانسيل ايجاد تورم را افزايش مي
 هايي در خصوص افزايش نرخ تورم در كشور منجر شده است. گيري نگراني به شكل

واحد درصد كاهش نسبت به رشد شاخص مذكور در سال  5/3رشد ضريب فزاينده نقدينگي نيز با  -
، ولي با توجه به 1397رسيده است. با وجود رشد منفي ضريب فزاينده در سال  087/7، به 1396

اينكه نقدينگي با بزرگي قابل توجه انباشت شده از گذشته همراه بوده است، در نتيجه در حال 
ه پولي اينده روند كاهشي خود را طي نموده و پايالزم است ضريب فزبنابراين بزرگ شدن است و 

 .نيز در حد مقدور كنترل شود
 5/18، با 1396نسبت به سال  1397كننده در سال  نرخ تورم بر اساس شاخص قيمت مصرف -

نسبت به  1397درصد رسيده است كه افزايش نرخ تورم در سال  6/26واحد درصد افزايش به 
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واحد درصد است. نرخ تورم بر  3/19و  5/18، در مناطق شهري و روستايي به ترتيب 1396سال 
 1397ها در سال  درصد بوده است. علت افزايش قيمت 5/47اساس شاخص قيمت توليدكننده نيز 

و با  1396و 1395هاي  ها در سال به اين دليل است كه با تهديدهاي آمريكا در خصوص تحريم
، شوك بيروني بر اقتصاد وارد شده و در اثر آن صادرات نفت در سال 1397ر سال نقض برجام د

هاي توليدي و  كاهش يافته و با كاهش عرضه منابع ارزي كشور و كاهش واردات نهاده 1397
بازي ارز و انباشت نقدينگي در اقتصاد در  بيني افزايش سفته اي و مصرفي، پيش مواد واسطه

 ها در كشور شد.  تمجموع باعث افزايش قيم
، براي تحقق اهداف كلي »نظام بانكي«هاي انجام شده در حوزه  ترين اقدامات و فعاليت مهم ،در ادامه

گذاري شده در  ها و اهداف كمي هدف در چارچوب شاخص 1397قانون برنامه ششم توسعه در سال 
 ) آمده است:2جدول (

 1397 و 1396 يها سال در هاي منتخب نظام بانكي شاخصعملكرد ): 2( جدول

 يريگ واحد اندازه عنوان هدف كمي رديف
1396 1397 

 عملكرد هدف عملكرد
درصد 
 تحقق

 31/92 6 6.5 5.4 درصد ها كل سپرده انداز به الحسنه پس هاي قرض نسبت سپرده 1
 29/99 417 420 402 زاتعداد موسسه مج يرمجازساماندهي مؤسسات اعتباري غ 2
 - -1.2 7 4.8 درصد ها سرمايه بانك نسبت كفايت 3

4 
مدت و سرمايه در گردش از كل  تقويت تأمين مالي كوتاه

 تسهيالت پرداختي
 56 64 62 درصد

5/87 

 - 2,367 1,500 2,058 هزار ميليارد ريال ها كاهش بدهي بخش دولتي به بانك 5
 67/56 3.4 6 3.1 درصد ها ييكل دارا نقد شونده به هاي يينسبت دارا 6
 19/101 84 85 85 درصد سهم بازار پول از تأمين مالي اقتصاد 7
 67/126 38 30 31 درصد ها مدت بانك از تأمين مالي كوتاه بانكي ينسهم بازار ب 8
 100 15 15 15 درصد نرخ سود عدم سركوب بازار پول 9
 90 10 9 10.3 درصد نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيالت 10

11 
ها و مؤسسات دولتي به بانك  اصل بدهي شركتمانده 

 مركزي
 205 270 259 هزار ميليارد ريال

71/131 

 88/105 17 18 17 هزار ميليارد ريال مانده بدهي بابت اصل و سود اوراق مشاركت دولت 12
 81/123 52 42 52 درصد نسبت پوشش مطالبات غيرجاري 13
 - 227 70 149.7 درصد ثابت به حقوق صاحبان سهام هاي يينسبت خالص دارا 14
 : بانك مركزيمأخذ

 :1397توان بيان داشت كه در سال  بر اساس آمار ارائه شده مي
ها، فقدان انگيزه در صاحبان  بانك 1نسبت كفايت سرمايه منفي شده است. پايين بودن سرمايه اليه  -

ها، كاهش سودآوري و  هاي مالي بانك سهام براي افزايش سرمايه، ضعف در افشاء اطالعات صورت
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ارزيابي  ها ازجمله از محل تجديد هاي افزايش سرمايه بانك افزايش زيان انباشته، كيفيت پايين شيوه
ها و اموال مازاد  هاي موهومي و با ضريب ريسك باال و وجود دارايي ها و حجم باالي دارايي دارايي

 هاي داخلي است. در ترازنامه شبكه بانكي از داليل اصلي نامناسب بودن كفايت سرمايه بانك
مركزي يكي با توجه به اينكه، فعاليت مؤسسات اعتباري غيرمجاز خارج از حيطه نظارتي بانك  -

آيد، در زمينه  از داليل تشديد رقابت مخرب در بازار پول براي جذب سپرده به شمار مي
درصد از هدف  29/99ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز، بانك مركزي توانسته حدود 

 را محقق سازد.  1397تعيين شده در سال 
 1397هزار ميليارد ريال در سال  2367و به مانده بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي افزايش  -

واسطه  كه قسمت زيادي از افزايش بدهي مزبور نه به دليل ايجاد بدهي جديد بلكه بهرسيده است 
 باشد. هاي قبل مي هاي انباشت شده از سال محاسبه سود توسط شبكه بانكي بر مانده بدهي

د بوده است كه حاكي از تداوم نظام درص 84سهم بازار پول از تأمين مالي اقتصاد نيز حدود  -
 بانك محور در نظام مالي كشور بوده است.

درصد هدف تعيين شده در  67/126سهم بازار بين بانكي نيز افزايش يافته است، به طوري كه،  -
گذاري بانك مركزي در بازار بين بانكي يكي از  محقق شده است كه سپرده 1397سال 

ازار مزبور بوده است. اما الزم است بانك مركزي در كنار اقدامات براي توسعه و تعميق ب
ها و ارتقاي سالمت مالي  اي بانك به اصالح ساختار ترازنامه بانكي، سياست مداخله در بازار بين

زيرا اگر سازوكار اشاعه سياست پولي در اقتصاد اصالح نگردد منابع  ها نيز توجه نمايد، آن
هاي توليدي و افزايش نرخ رشد اقتصادي منجر نشده  بخش رونقشده به اقتصاد لزوماً به  تزريق

 گردد. و درنهايت به افزايش نقدينگي و فشارهاي تورمي منجر مي
 4/3معادل  1397هاي شبكه بانكي در سال  كل دارايي هاي نقد شونده به شاخص نسبت دارايي -

بوده است. از درصد  227هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام  درصد و نسبت خالص دارايي
توان به وضعيت نامناسب سرمايه شبكه بانكي و پايين  داليل مهم باال بودن نسبت مزبور مي

 بودن حقوق صاحبان سهام درنتيجه عدم افزايش سرمايه شبكه بانكي از اين محل اشاره كرد.
باط پولي، ، استمرار انض1396همانند سال  1397البته قابل ذكر است كه رويكرد بانك مركزي در سال 

هاي توليدي بوده است و با توجه به شوك  مديريت رشد نقدينگي و هدايت منابع مالي به سمت فعاليت
توانست بسيار موفق  ، ميشد نمي در اين سال اگر اقتصاد با مشكالت ساختاري مواجه ارزي ايجاد شده

هاي موهوم  قالب معضل داراييدرمان عمده مشكالت نظام بانكي كشور كه عمدتاً خود را در عمل نمايد. 
شود.  مي واسطه اجراي يك برنامه جامع اصالح ساختار نظام بانكي ممكن نشان داده است، تنها به

دهي بر  ها و گزارش بانك  هاي مالي  سازي صورت شفاف هاي موهومي، ها از دارايي بانك  پااليش ترازنامه 
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است كه بايد از مسير اجراي   ترين اقدامي لي، اصليالمل دهي مالي بيناساس سيستم استاندارد گزارش
 برنامه اصالح نظام بانكي انجام گردد.

 
 بازار سرمايه 

هاي تأمين مالي در اقتصاد كشور بوده و تجهيز  بازار سرمايه در كنار نظام بانكي كشور يكي از كانال      
حدهاي توليدي، كمك به تأمين مالي گذاري و تأمين نيازهاي مالي وا انداز در جهت سرمايه منابع پس

بخش خصوصي و دولتي، كمك به شفافيت قيمت كاالهاي تأثيرگذار در اقتصاد كشور، كمك به پوشش 
ريسك نوسانات نرخ كاالها، ارز و طال، كمك به شفافيت اطالعات اقتصادي براي استفاده بخش 

اقتصادي و متعاقباً توزيع ثروت در هاي  مشاركت عموم در فعاليتخصوصي و دولتي، فراهم كردن فرصت 
هاي  هاي شغلي از طريق انتقال وجوه به سمت بخش ميان اقشار جامعه به صورت متوازن، ايجاد فرصت

سازي اقتصادي از  پذيري و شفاف مولد اقتصاد و در نتيجه كمك به رشد اقتصادي كشور، تقويت رقابت
توسعه بازار سرمايه و افزايش سهم آن در تأمين «ساسي رو، اهداف ا از اين كاركردهاي بازار سرمايه است.

هاي بزرگ مقياس و تأمين مالي  افزايش سهم بازار سرمايه در تأمين مالي شركت«، »منابع مالي كشور
بازار «در حوزه فرابخشي » گذاري خارجي در بازار اوراق بهادار جذب سرمايه«و » ها بلندمدت بنگاه

هاي انجام شده  ترين اقدامات و فعاليت مهمشده است.  بيانبرنامه ششم توسعه كشور  قانوندر » سرمايه
در  1397، براي تحقق اهداف كلي قانون برنامه ششم توسعه در سال »بازار سرمايه«در فرابخش 

 گذاري شده در جدول زير آمده است: ها و اهداف كمي هدف چارچوب شاخص
 1397 و 1396 يها در سال بازار سرمايه منتخب يرهايها و متغ شاخصعملكرد 

 واحد  عنوان هدف كمي رديف
1396 1397 

 درصد تحقق عملكرد هدف عملكرد
 148.04 1,169,298 789,870 828,524 ميليارد ريال افزايش ظرفيت تأمين مالي بازار سرمايه 1
 110 0.88 0.8 0.6 ميليون نفر )غير از سهام عدالت(داري  گسترش پايه سهام 2
 - -73 50 24 درصد گذاران خارجي در بازار اوراق بهادار رشد سهم سرمايه 3
 122.3 15.17 12.4 20 درصد  سهم بازار سرمايه از تأمين منابع مالي برنامه ششم 4

5 
بورس و فرا (افزايش نسبت ارزش بازار سرمايه 

 به ارزش توليد ناخالص داخلي) بورس
 130.91 72 55 41 درصد

 مأخذ: سازمان بورس و اوراق بهادار

 :1397بنابراين بر اساس آمار ارائه شده در سال 
هزار ميليارد ريال در پايان سال  1،169به  1396هزار ميليارد ريال در پايان سال  828تأمين مالي از رقم  -

درصدي  42نسبت به سال قبل از آن از رشد  1397رسيده است. اين شاخص در پايان سال  1397
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ه در راستاي هاي صورت گرفت سازي كه اين موضوع نمايانگر اثربخش بودن ظرفيت برخوردار بوده است؛
 همچنين هدف برنامه نيز محقق شده است. باشد. هاي اخير مي توسعه بازار سرمايه در سال

 1397توجه ارزش معامالت در سال  افزايش قابلافزايش يافته است. ارزش معامالت بازار سرمايه  -
باشد كه نقش  گذاران جديد و هدايت منابع خرد در بازار سرمايه اي از حضور سرمايه تواند نشانه مي

 ها دارد. مهمي در توانمندسازي و تأمين مالي بنگاه
ي (غير دار سهامشاخص پايه  داري (غير از سهام عدالت) نيز افزايش يافته است. ارزش بازاري و پايه سهام -

 1397ميليون نفر تا انتهاي سال  8/10به  1396ميليون نفر در پايان سال  9/9از سهام عدالت)از قريب 
 هدف برنامه نيز محقق شده است. باشد. درصدي مي 9است كه نشان از رشد حدود رسيده 

هاي آمريكا و نوسانات ارزي  گذاري خارجي در بازار اوراق بهادار بنا بر اعمال تحريم سهم سرمايه -
به  1396ميليارد ريال در پايان سال  18،970گذاري خارجي نيز از  ارزش سرمايه كاهش يافته است.

 درصدي است. 54رسيده است كه نشان از كاهش  1397ميليارد ريال در پايان سال  8،674
 يبرابر نرخ تورم، نرخ مانند ياقتصاد يرهايمتغ از هيسرما بازاردر حقيقت بايد بيان داشت كه رونق يا ركود 

 يناش يها سكير و...  و بازارها ريسا تيوضع ،ياساس يكاالها يجهان تيوضع شده، نييتع يبانك سود زانيم ارز،
، 1397در سال  هيسرما بازار يكل روند كه شود يم متأثر ظالمانه يها ميتحر رينظ يالملل نيب و ياسيس مسائل از

 نرخ شيافزا با ،ياقتصاد يمنطق روال در ب،يترت نيبد. است بوده ها سكير بر ياقتصاد يرهايمتغ غلبه از يحاك
 تبع به و داشته رشد زين هيسرما بازار در فعال عيصنا با مرتبط خدمات و محصوالت شده تمام متيق...  و تورم ارز،
 به هيسرما بازار در ياساس يرهايمتغ رشد ،در واقع .است بوده متيق شيافزا شاهد زين ها شركت نيا سهام آن،
 يبازارها در مردم يها ييدارا ارزش حفظ و) پذير سرمايه منفعت( ديجد يها نرخ اساس بر عيصنا يبازساز منزله
هاي صورت گرفته در مجموعه بازار سرمايه و نظارت  سازي ها و ظرفيت كه تالش بوده) گذار هيسرما منفعت( مولد

گذاري شده  هاي هدف هاي انجام شده، موجب رشد مثبت اكثر شاخص ريزي اثربخش بر عمليات و تحقق برنامه
 شده است. 1397در بازار سرمايه در سال 

 
 ارز بازار 

تواند تأثيرات مثبت و منفي  هاي مختلف اقتصادي مي اي از تغييرات در بخش نوسانات نرخ ارز، با مجموعه
بر اقتصاد داشته باشد. نوسانات نرخ ارز از يك طرف، نقش مؤثري در صادرات و واردات و به تبع آن 

مؤثري در تعيين قدرت  هاي كشور دارد و از طرف ديگر، نقش تنظيم و تعديل تراز تجاري و تراز پرداخت
رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي و به تبع آن تعيين ميزان 

ها و تورم نيز مؤثر باشد.  تواند بر سطح عمومي قيمت توليد و اشتغال دارد. تعيين نرخ ارز همچنين مي
ثبات، سالمت و شفافيت نظام «و » نظام نرخ ارز يكسان برقراري ثبات در بازار ارز و گذر به«بنابراين 
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برنامه ششم  قانوندر » بازار ارز«اهداف تعيين شده براي فرابخش عمده از جمله » پولي و بانكي و ارزي
ترين اهداف و تكاليف حوزه ارز كه دولت و بانك مركزي مكلف به اجراي آن  مهم .توسعه كشور است

) قانون احكام دائمي 20) و (17)، (14) قانون برنامه ششم توسعه كشور و مواد (46) و (4اند، در مواد ( شده
، »بازار ارز«هاي انجام شده در فرابخش  ترين اقدامات و فعاليت . مهماست آمدهعه كشور هاي توس برنامه

ها و اهداف كمي  در چارچوب شاخص 1397براي تحقق اهداف كلي قانون برنامه ششم توسعه در سال 
  گذاري شده در جدول زير آمده است: فهد

 1397 و 1396 يها در سال بازار ارز ي ها شاخصبرخي از عملكرد 

 واحد عنوان هدف كمي رديف
1396 1397 
 درصد تحقق عملكرد هدف عملكرد

)درصد تا پايان برنامه 2( يررسميشكاف نرخ ارز در بازار رسمي و غ 1  - 77.6 10 18.1 درصد 
)درصد 2سال پايان برنامه (مديريت نوسانات نرخ ارز  2  - 31.4 3.7 7.6 درصد 
)درصد 50تعديل نرخ ارز بر اساس تورم داخل و خارج (حداقل  3  - 70.3 13.5 11 درصد 

  مأخذ: بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.

در قبال برجام  يكاامر يدجدهاي  اعالم سياست، به دنبال 1396نوسانات بازار ارز كه از نيمه دوم سال 
هاي  موجود در حساب ينگياز نقد يحركت بخشي و باز سفتهگيري  و شكلها  تحريم يو اعمال برخ

 . ه استنيز ادامه يافت 1397در سال ، آغاز شده بودبازارها ازجمله بازار ارز، سكه و مسكن  يربه سا يبانك
هاي لغو شده در توافق برجام  ام، كليه تحريماز توافق برج آمريكاضمن اعالم خروج  ،1397در سال 

راني و  اي، صنعت نفت و بخش انرژي، صنايع هواپيمايي، كشتي هاي بانكي و بيمه تحريم بخش ازجمله
، بها گرانسازي و قطعات اتومبيل، خريد و فروش طال و فلزات  سازي و خدمات بندري، اتومبيل كشتي
به اجرا گذاشته شد. عالوه بر اين بسياري  مجدداً سنگ زغال آهن، و ومينيآلوم مانند خام مهين اي خام فلزات

 جانبه آمريكا قرار گرفتند.  هاي يك هاي ايراني در ليست تحريم از افراد و شركت
توان  ها مي كه از جمله آن ند،بوددر كشور نوسانات بازار ارز  ايجاد ساز نهيزم عوامل متعدديدر اين ميان، 

و  يهاي خارج با بانك يفقدان روابط كارگزارهاي ناعادالنه،  به خروج آمريكا از توافق برجام و اعمال تحريم
 هاي پولي و ارزي، اشاره كرد.  بازي در بازار ارز و عدم اصالح سياست افزايش شديد سفته

رشد چشمگير  و در بازار ارز، افزايش شديد ثبت سفارش واردات كاال قابل توجهپس از بروز نوسانات 
ها و اقدامات  منظور مقابله با اين نوسانات و مديريت بازار ارز سياست دولت و بانك مركزي به ،نرخ تورم

توان اختصاص درآمدهاي ارزي سهم  اقدامات مثبت صورت گرفته مي ازجملهمختلفي را به كار گرفتند كه 
 براي ارز ريالي)، تأمين 42000 (با نرخ دارو و اساسي كاالهاي ز درآمدهاي نفتي تنها به وارداتدولت ا
 ارز بازگشت به صادركنندگان كليه ، الزاميينيما نرخ اساس بر و ثانويه بازار طريق از كاالها ساير واردات
 ورود خاص، آزادي مصارف براي ارز فروش و خريد چرخه به ها صرافي صادرات، بازگشت از حاصل
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ها، اعمال سقف براي نقل و انتقاالت  خوان كشور، ايجاد محدوديت براي تراكنش كارت به طال و اسكناس
ها جهت واگذاري به  نويسي آن هاي تضميني از طريق ممنوعيت پشت روزانه بانكي، كنترل روي چك

ي، تزريق رضروريغاي لوكس و كااله ازجملهشخص ثالث، تداوم و گسترش ممنوعيت برخي اقالم وارداتي 
هاي  هاي بانكي و ايجاد كانال ارز به بازار براي كنترل نوسانات نرخ آزاد، تالش براي رفع محدوديت

نيما براي مديريت عرضه و تقاضاي ارز و تالش براي   جايگزين نقل و انتقال پول به كشور، تقويت سامانه
 .نمود هاي ارزي و گمركي، اشاره ي سامانهساز كپارچهي

 
 تأمين مالي خارجي

هاي زيرساختي و زيربنايي بخش تخصيص منابع مالي به پروژه برايهاي بودجه عمومي عنايت به محدوديت با
دولتي و همچنين ضرورت تأمين و تجهيز منابع مالي مورد نياز براي بخش خصوصي، همواره استفاده از منابع 

در رو، با توجه به اهميت تأمين مالي خارجي،  از اين .گردد محسوب ميهاي اقتصادي كشور مالي خارجي از اولويت
، »مستقيم خارجي در كشور گذاري افزايش ميزان سرمايه«برنامه ششم توسعه كشور، اهداف كلي نظير  قانون

گذاري خارجي براي  افزايش ميزان جذب سرمايه«و » افزايش ميزان تأمين منابع مالي خارجي (فاينانس)«
هاي  ترين اقدامات و فعاليت مهمرو،  مورد توجه قرار گرفته است. از اين» خارجي-دهاي مشاركت داخليقراردا

 1397، براي تحقق اهداف كلي قانون برنامه ششم توسعه در سال »تأمين مالي خارجي«انجام شده در فرابخش 
 گذاري شده در جدول زير آمده است: ها و اهداف كمي هدف در چارچوب شاخص
 1397 و 1396 يها در سال حوزه تأمين مالي خارجيي ها شاخصبرخي كرد عمل

 عنوان هدف كمي رديف
واحد 
 يريگ اندازه

1396 1397 

 درصد تحقق عملكرد هدف عملكرد

 5.73 1.72 30 1.65 ميليارد دالر ميزان جذب فاينانس خارجي 1
 0.4 0.08 20 0.0805 ميليارد دالر خارجي –ميزان جذب قراردادهاي مشاركت داخلي  2
 100 6 6 6 رتبه )OECDي بند (در طبقه يبهبود رتبه اعتبار 3
 300 6 2 2 تعداد گذاري يهانعقاد موافقتنامه دوجانبه سرما 4
 20.67 3.1 15 5.02 ميليارد دالر (FDI) مستقيم خارجي گذاري يهميزان جذب سرما 5
 ي فني و اقتصادي كشور، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ها كمكگذاري و  يهسرما: سازمان مأخذ

 :1397بر اساس آمار ارائه شده در سال 
ميليارد دالر  72/1، به 1396واحد افزايش نسبت به سال  07/0ميزان جذب فاينانس خارجي با  -

 73/5رسيده است كه نسبت به هدف تعيين شده در برنامه، بسيار كم بوده و  1397در سال 
 از هدف برنامه تحقق يافته است. درصد

تغيير محسوسي ميليارد دالر است كه  08/0خارجي -ميزان جذب قراردادهاي مشاركت داخلي -
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نسبت به هدف تعيين شده در برنامه، نسبت به سال قبل نداشته است. همچنين اين ميزان 
 برنامه تحقق يافته است.سال دوم درصد از هدف  4/0بسيار كم بوده و 

سازمان  بندي بر اساس طبقهبراي ايران عتباري براي شاخص تأمين مالي خارجي رتبه ا -
 قرار گرفته است. 6و در رتبه  مانده بدون تغيير )OECD( 1اقتصاديهمكاري و توسعه 

 6، به 1396موافقتنامه بيشتر از سال  4گذاري با  هاي دوجانبه سرمايه تعداد موافقتنامه -
 از هدف تعيين شده در برنامه است.موافقتنامه رسيده است كه بيش 

ميليارد  1/3به  كاهش نسبت به سال قبل،واحد  92/1گذاري مستقيم خارجي با  ميزان جذب سرمايه -
 برنامه محقق شده است.سال دوم درصد از هدف  67/20رسيده است كه  1397دالر در سال 

اعمال  ازجملههايي  مالي از محل منابع مالي خارجي همواره با ريسك نيتأمكه  قابل ذكر استبنابراين، 
اي  هاي توسعه خارجي و بانك اعتباردهندگانها و توقف روند مذاكرات و تصويب اعتبارات از سوي  تحريم
اي  هاي توسعه ي از تسهيالت بانكمند بهرهداري و در عين حال محدوديت براي المللي، حفظ سطح سهام بين
ريسك اعتباري و ريسك سياسي كشور،  باال رفتنهاي انتقال وجوه،  نرخ ارز، محدوديت نوسانات لمللي،ا بين

اعتبارات استفاده شده و  المللي دولت اعم از اقساط عدم تخصيص منابع داخلي براي ايفاي تعهدات مالي بين
عالوه بر تجهيز منابع مالي  واندت يمي مواجه بوده است كه الملل نيب مؤسساتها و  اقساط سهام سرمايه بانك

، اقتصاد ايران نيز در 1397منفي خود قرار دهد. در سال  الشعاع تحتخارجي، استفاده از منابع مصوب را نيز 
، 1397تأمين مالي منابع خارجي از اين امر مستثني نبوده است. به طوري كه، بر اساس آمار ارائه شده در سال 

گذاري مستقيم خارجي بسيار  خارجي و سرمايه-راردادهاي مشاركت داخليميزان جذب فاينانس خارجي، ق
بوده است كه  1397هاي ناشي از نوسانات اقتصادي در سال  كاهش يافته است. علل اين امر، افزايش ريسك

 و مؤسسات مالي به ادامه همكاري با ها بانكالمللي برجام و ترديد  ينبدر حقيقت، با خروج آمريكا از معاهده 
ايران كليه قراردادهاي خطوط اعتباري و امضا شده در آن سال به حالت تعليق درآمده و ميزان 

هاي مصوب قبلي و بخشي از  گذاري هاي خارجي جذب شده ناشي از ادامه روند سرمايه گذاري سرمايه
سال نيز، هاي جديد بوده است. همچنين الزم به ذكر است كه تأمين مالي جذب شده در هر  گذاري سرمايه

 باشد. هاي قبل نيز مي عمدتاً از محل قراردادهاي منعقده سال
 

 بهبود محيط كسب و كار
يكي از عوامل اصلي و مؤثر بـر رشـد اقتصـادي و توليـد كـاال و       عنوان به و كارمحيط مساعد كسب 

زدايي و كيفيت  در قالب محورهاي مختلفي نظير مقررات و كاررود. ابعاد محيط كسب  خدمات به شمار مي
گـذاري، دولـت الكترونيـك و     پذيري، حقوق مالكيت، تضمين امنيت سرمايه گذاري، افزايش رقابت مقررات

                                                           
١. Organisation for Economic Co-operation and Development 
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ايجاد پنجره واحد، مبارزه با فساد اداري و افزايش شـفافيت، فراينـد تصـويب و تـدوين و تنقـيح قـوانين       
  .گيرد كسب و كار بانك جهاني مورد بررسي قرار مي هاي سهولت اقتصادي و شاخص

، براي تحقق اهداف برنامه حوزه بهبود محيط كسب و كارهاي انجام شده در  ترين اقدامات و فعاليت مهم
 ، در چارچوب شاخص ها و  اهداف كمي هدف گذاري شده زير آمده است:1397ششم توسعه در سال 

 1397و   1396هاي  در سال محيط كسب و كار بهبود عملكرد برخي از شاخص هاي بخش

 واحد عنوان هدف كمي رديف
1396 1397 

 عملكرد هدف عملكرد
درصد 
 تحقق

گذاري يهتدوين بسته ارتقاء امنيت سرما 1  250 100 40 20 درصد 

2 
و به كمتر از  يافتهجايگاه كشور در شاخص كسب و كار هر سال ده رتبه ارتقاء
.هفتاد در پايان اجراي قانون برنامه رسد  

 - 128 100 124 رتبه

3 
انداز  حقوق مالكيت در ميان كشورهاي منطقه سند چشم المللي ينب يها شاخص

.به رتبه سوم ارتقاء يابد و هر سال بيست درصد از اين هدف محقق شود  
 - 12 7 11 رتبه

4 
فني و بسترهاي الزم براي صدور مجوزها و خدمات  هاي يرساختفراهم كردن ز

صورت الكترونيكي و در قالب پنجره واحد تا پايان سال دوم برنامه به  
 100 100 100 - درصد

5 
انداز به رتبه  در ميان كشورهاي منطقه سند چشم المللي ينب يريپذ شاخص رقابت

.سوم ارتقاء يابد و هر سال بيست درصد از اين هدف محقق شود  
 - 15 9 13 رتبه

 . : گزارش بانك جهانيمأخذ

ها و اهداف كمي مصوب برنامه ششم توسعه در جـدول فـوق    در قالب شاخص اين حوزهعملكرد اقدامات 
 بيانگر آن است كه:

و رتبه آن  749/4معادل  2018المللي حقوق مالكيت، امتياز ايران در سال  شاخص بيندر خصوص  -
دهد.  يمي را نشان ا رتبه 8امتياز و ارتقاي  227/0بوده است كه افزايش  91كشور دنيا  125بين  در

) فاصـله دارد.  63/5با وجود پيشرفت حاصله امتياز ايـران در مقايسـه بـا ميـانگين امتيـاز جهـاني (      
 كشور منطقه منا را كسب نموده است. 15در بين  12همچنين الزم به ذكر است رتبه 

، صد در صد تهيه شده است. اين شاخص پـيش از حـد   1397در سال  گذاري يهارتقاء امنيت سرما بسته -
 بيني شده تحقق شده است. پيش

صورت الكترونيكي و در قالـب پنجـره    فني و بسترهاي الزم براي صدور مجوزها و خدمات به هاي يرساختز -
 ) به طور كامل فراهم شده و هدف تحقق يافته است.1397( واحد تا پايان سال دوم برنامه

 افزايش يافته است. 1397در سال  128به  1396در سال  124رتبه ايران در شاخص كسب و كار از  -
جهاني كسب وكار كشور حاكي از نا كافي بـودن اقـدامات دسـتگاههاي اجرايـي در زمينـه بهبـود        افزايش رتبه

زدايي، مقاومت مراجع در زمينه صدور مجوزهـا از طريـق درگـاه ملـي، نبـود       عدم مقررات .باشد كسب وكار مي
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هيل زيرساخت هاي الكترونيكـي وتعـدد مراجـع سياسـتگذار ومجـري وعـدم همكـاري بـين سـازماني در تسـ          
 فرايندهاي كسب وكار ازجمله داليل بدتر شدن رتبه كسب وكار كشور است.

 
 يساز يخصوصخصوصي و  –توسعه مشاركت عمومي 

 خصوصي -توسعه مشاركت عمومي  -الف
گري دولت يكي از  هاي تصدي هاي بخش خصوصي و ضرورت واگذاري فعاليت استفاده از ظرفيت

يرساختي است. امروزه با توجه به زهاي  برداري از پروژه جهت اجرا و بهره اصلي كشورراهبردهاي 
آمدهاي نفتي از طرف يرساختي از طرفي و افول درزهاي  تقاضاي روزافزون براي ساخت و توسعه پروژه

ديگر، فرصتي است تا با اصالح ساختار بودجه و درآمدهاي دولت به سمت جذب ساير منابع معطل و 
هاي مختلف سند  برنامه ششم توسعه كه در بخشمهم در هاي  اولويتجمله از  شور باشيم.سرگردان در ك

 مردمي كردن اقتصاد و گسترش سهم ،با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري بر آن تأكيد شده است
 مديريت و خدمات كيفي سطح ارتقاي و وري بهره افزايش منظور به اقتصاد، در تعاوني و خصوصي بخش
هاي  ، خالصه وضعيت واگذاري پروژه1397. به منظور تحقق اهداف فوق در سال باشد ميها  هزينه هبهين

هاي واگذار شده استاني به تفكيك  هاي اجرايي و پروژه ملي به بخش غيردولتي و به تفكيك دستگاه
 ) زير آمده است:2) و (1ظرفيت قانوني در قالب جداول (

 هاي اجرايي هاي ملي به بخش غيردولتي به تفكيك دستگاه پروژهخالصه وضعيت واگذاري ): 1جدول (
 )1397/12/1بر اساس آخرين گزارش دستگاه اجرايي (

  
هاي شناسايي شده براي  پروژه

 واگذاري

هاي  پروژه
داراي 

گزارش 
تصميم به 
 واگذاري

 هاي واگذار شده پروژه
يف
رد

 

 نام دستگاه
 (حوزه / دستگاه تابعه)

وژه
پر

 
ي 
ها ديد

ج
 

وژه
پر

 
اي
ه

 
 

ام
 تم
مه
ني

ده 
 ش
يل
كم
ت

 
 

ده 
آما

و  ره
به

 
ري
ردا
ب

 

 تعداد

مبلغ قرارداد 
 گذاري  سرمايه

 (ميليارد ريال)

ظرفيت قانوني  
 مورد استفاده 

ديد تعداد تعداد تعداد
ج

ام 
 تم
مه
ني

هره 
و ب

ده 
 ش
يل
كم
ت

 
ري
ردا
ب

 

 
ده 
ما

27 
ق (

حا
ن ال

انو
ق

2 ( 

ني
انو
ي ق

 ها
ت
رفي
ر ظ

ساي
 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  1
 14   191   هاي ورزشي كارگران) (مجتمع

عاون،كار و رفاه اجتماعي (سازمان وزارت ت 2 فاقد عملكرد.
     90   اي) آموزش فني و حرفه

     5 1 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 3
     2   وزارت نفت  4
 2 0 9,800 0 2 0 25   211   وزارت راه و شهرسازي  5

وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و  6
     42   دريانوردي)

 8   110   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 7 فاقد عملكرد.
     101 119 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 8
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 هاي اجرايي هاي ملي به بخش غيردولتي به تفكيك دستگاه پروژهخالصه وضعيت واگذاري ): 1جدول (
 )1397/12/1بر اساس آخرين گزارش دستگاه اجرايي (

  
هاي شناسايي شده براي  پروژه

 واگذاري

هاي  پروژه
داراي 

گزارش 
تصميم به 
 واگذاري

 هاي واگذار شده پروژه

يف
رد

 

 نام دستگاه
 (حوزه / دستگاه تابعه)

وژه
پر

 
ي 
ها ديد

ج
 

وژه
پر

 
اي
ه

 
 

ام
 تم
مه
ني

ده 
 ش
يل
كم
ت

 
 

ده 
آما

و  ره
به

 
ري
ردا
ب

 

 تعداد

مبلغ قرارداد 
 گذاري  سرمايه

 (ميليارد ريال)

ظرفيت قانوني  
 مورد استفاده 

ديد تعداد تعداد تعداد
ج

ام 
 تم
مه
ني

هره 
و ب

ده 
 ش
يل
كم
ت

 
ري
ردا
ب

 

 
ده 
ما

27 
ق (

حا
ن ال

انو
ق

2 ( 

ني
انو
ي ق

 ها
ت
رفي
ر ظ

ساي
 

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  9
 0 3 84 0 3 0 6   369   گردشگري 

 فاقد عملكرد.     44   وزارت جهاد كشاورزي  10
 0 1 5 1 0 0 2   161   وزارت ورزش و جوانان 11

وزارت نيرو (شركت توسعه منابع آب و  12
     9   نيروي ايران )

     2   نيرو (حوزه انرژي نو)وزارت  13 فاقد عملكرد.
هاي حرارتي و  وزارت نيرو (حوزه نيروگاه 14

     18   خطوط انتقال)
 11 0 19,866 0 2 9     254   وزارت نيرو (آب و فاضالب) 15
     224   وزارت نيرو (توسعه منابع آب) 16

 فاقد عملكرد.

     4   وزارت آموزش و پرورش  17
     22   وزارت صنعت معدن تجارت 18
     10   وزارت كشور (زيرساخت هاي شهري) 19
     27   د شهيد و امور ايثارگرانبنيا 20
     124   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 21

جمع كل به تفكيك (وضعيت/ظرفيت) پروژه (تعداد 
 13 4 29,755 1 7 9 55 0 2020 120 / اعتبارات)

 17 17 55 2,140 جمع كل

 
هاي واگذار شده استاني به تفكيك ظرفيت قانوني مورد استفاده خالصه وضعيت پروژه): 2جدول (  

يف
 رد

هاي واگذار شده تعداد كل پروژه نام استان  جمع 

ل 
غ ك

مبل
ايه
سرم

 
ل)
ريا

رد 
يليا
 (م
ري
گذا

 

قانون  27ماده 
2الحاق   

قانون  88و  43مواد 
تنظيم بخشي از مقررات 

 مالي دولت
قانون الحاق  5و ماده 

)2(  

هاي قانوني ساير ظرفيت  

ري
گذا

ه وا
م ب
صمي

ش ت
زار
ي گ

دارا
ي 
 ها
وژه

 پر
داد

 تع

ديد
 ج

ام
 تم
مه
 ني

ه و
شد

ل 
كمي

هره ت
ه ب
ب

 
ده
سي
ي ر

دار
بر

 

وژه
 پر
داد

 تع

ايه
سرم

غ 
مبل

 
ري
گذا

 
ل)
ريا

رد 
يليا
 (م

وژه
 پر
داد

 تع

ايه
سرم

غ 
مبل

 
ري
گذا

 
ل)
ريا

رد 
يليا
 (م

وژه
 پر
داد

 تع

ايه
سرم

غ 
مبل

 
ري
گذا

 
ل)
ريا

رد 
يليا
 (م

 41 پس از جمعبندي گزراش عملكرد ساالنه مشخص ميشود. استان آذربايجان شرقي 1
مشخص ميشود.پس از جمعبندي گزراش عملكرد ساالنه  استان آذربايجان غربي 2  32 

 43 0 0 0 0 20 1 20 1 1 0 0 استان اردبيل 3
 24 4,514 64 4 40 0 0 518,4 104 76 26 2 استان اصفهان 4
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هاي واگذار شده استاني به تفكيك ظرفيت قانوني مورد استفاده خالصه وضعيت پروژه): 2جدول (  

يف
 رد

هاي واگذار شده تعداد كل پروژه نام استان  جمع 

ل 
غ ك

مبل
ايه
سرم

 
ل)
ريا

رد 
يليا
 (م
ري
گذا

 

قانون  27ماده 
2الحاق   

قانون  88و  43مواد 
تنظيم بخشي از مقررات 

 مالي دولت
قانون الحاق  5و ماده 

)2(  

هاي قانوني ساير ظرفيت  

ري
گذا

ه وا
م ب
صمي

ش ت
زار
ي گ

دارا
ي 
 ها
وژه

 پر
داد

 تع

ديد
 ج

ام
 تم
مه
 ني

ه و
شد

ل 
كمي

هره ت
ه ب
ب

 
ده
سي
ي ر

دار
بر

 

وژه
 پر
داد

 تع

ايه
سرم

غ 
مبل

 
ري
گذا

 
ل)
ريا

رد 
يليا
 (م

وژه
 پر
داد

 تع

ايه
سرم

غ 
مبل

 
ري
گذا

 
ل)
ريا

رد 
يليا
 (م

وژه
 پر
داد

 تع

ايه
سرم

غ 
مبل

 
ري
گذا

 
ل)
ريا

رد 
يليا
 (م

 10 اطالعات پروژه هاي واگذارشده تا پايان سال مشخص ميشود. استان البرز 5
 50 0 0 22 17 5 1 27 18 17 1 0 استان ايالم 6
 17 44 7 0 0 612 4 656 11 0 0 11 استان بوشهر 7
 50 پس از جمعبندي گزراش عملكرد ساالنه مشخص ميشود. استان تهران 8
استان چهار محال و  9

 بختياري
0 1 30 31 60 1 8 0 0 30 52 23 

 43 12 7 0 0 0 0 12 7 7 0 0 استان خراسان جنوبي 10
15 استان خراسان رضوي 11

8 
0 0 158 419 0 0 0 0 158 419 0 

 20 26 17 0 0 0 0 26 17 5 2 10 استان خراسان شمالي 12
 20 22 17 0 0 0 0 22 17 0 0 17 استان خوزستان 13
 11 19 1 0 0 0 0 19 1 0 0 1 استان زنجان 14
 36 202 17 13 7 15 1 230 25 8 10 7 استان سمنان 15

ميشود. پس از جمعبندي گزراش عملكرد ساالنه مشخص استان سيستان و بلوچستان 16  8 
 4 443 103 0 0 1 2 444 105 30 72 3 استان فارس 17
 27 105 17 0 0 0 0 105 17 1 16 0 استان قزوين 18
 2 240 1 0 0     240 1 0 0 1 استان قم 19
 0 145 28 1 1 0 0 146 29 1 0 28 استان كردستان 20
12 199 30 0 0 29 2 227 32 0 26 6 استان كرمان 21

1 
كرمانشاه استان 22  4 0 1 5 327 0 0 5 327 0 0 35 
 34 76 43 0 0 0 0 76 45 0 2 41 استان كهگيلويه و بويراحمد 23
 25 61 17 1 1 0 0 62 18 2 7 9 استان گلستان 24
 8 پس از جمعبندي گزراش عملكرد ساالنه مشخص ميشود. استان گيالن 25
 42 469 64 0 0 351 2 820 66 1 37 28 استان لرستان 26
 0 218 55 0 0 35 2 253 57 25 30 2 استان مازندران 27
 14 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 استان مركزي 28
,2 107 12 28 67 استان هرمزگان 29

112 
 

1 4 0 0 106 2,108 21 

 0 231 10 0 0 65 1 296 20 0 1 10 استان همدان 30
,1 20 1 0 19 استان يزد 31

788 
3 43 0 0 17 1,745 13 

هاي استاني به تفكيك جمع كل پروژه  424 259 219 902 12,
906 

21 1,187 71 369 810 11,350 774   
هاي استاني ه جمع كل پروژ  902 21 71 810     

قانون الحاق  6قانون مديريت خدمات كشوري، ماده  24و  22هاي اجرايي، مواد  هاي قانوني شامل قانون برنامه ششم توسعه كشور، مصوبات هيأت وزيران، اساسنامه داخلي دستگاه ساير ظرفيت *
، خيرين و...2  
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ليـارد  مي29755ي لي با مبلـغ سـرمايه گـذار   پروژه م17در مجموعشود  چنانچه در جدول فوق مشاهده مي
 ميليون ريال واگذار شده است.12906پروژه استاني با مبلغ  902 ريال و

 سازي خصوصي –ب 
اجتماعي و  ساله توسعه اقتصادي، و در اجراي اولين برنامه پنج 1368سازي در كشور از سال  خصوصي

قانون برنامه سوم توسعه، و با اجرايي شدن فصل سوم  1380فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مطرح شد. از سال 
دهي شده بر اساس قوانين و مقررات مشخص و شفاف با محوريت  صورت جدي و سازمان سازي به خصوصي

 عنوان سازمان اجرايي موردنظر در كشور مورد توجه جدي قرار گرفت. سازي به متمركز سازمان خصوصي
، براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه سازي خصوصيحوزه هاي انجام شده در  ترين اقدامات و فعاليت مهم

 گذاري شده زير آمده است: ها و  اهداف كمي هدف ، در چارچوب شاخص1397در سال 
 1397و   1396هاي  در سال سازي خصوصي هاي بخش عملكرد برخي از شاخص

 واحد عنوان هدف كمي رديف
1396 1397 

 درصد تحقق عملكرد هدف عملكرد

1 
جز  ها به از طريق ساير روش) 1(هاي گروه  واگذاري شركت

ها فروش؛ و يا تعيين تكليف آن  
 100 2 2 7 تعداد شركت

2 
جز  ها به از طريق ساير روش) 2(هاي گروه  واگذاري شركت

ها فروش؛ و يا تعيين تكليف آن  
 85 17 20 12 تعداد شركت

 100 10 10 10 درصد فراهم نمودن بستر آزادسازي سهام عدالت 3

4 
واگذارشده داراي تفاضل مثبت  يها افزايش درصد بنگاه

كل پس از واگذاري نسبت به قبل از واگذاري يور بهره  
 104.84 65 62 60 درصد

اي يمههاي ب واگذاري شركت 5  0 0 1 2 تعداد بنگاه 
اي هاي بيمه واگذاري شركت 6  0 0 1 2 تعداد بنگاه 
)1(هاي گروه  فروش شركت 7  37.5 3 8 9 تعداد شركت 

)1(هاي گروه  فروش شركت 8  37.5 3 8 9 تعداد شركت 
)2(هاي گروه  فروش شركت 9  0 0 4 5 تعداد شركت 
)2(هاي گروه  فروش شركت 10  0 0 4 5 تعداد شركت 

ها يتشويق بخش خصوصي در واگذار نامه يوهاجراي ش 11  60 3 5 5 تعداد شركت 

 .  سازي يخصوص: سازمان مأخذ

 ها و اهداف كمي مصوب برنامه ششم توسعه بيانگر آن است كه: در قالب شاخص اين حوزهعملكرد اقدامات 
) به بخش خصوصي واگذار 1هاي مشمول واگذاري گروه ( شركتشركت از  3، تعداد 1397در سال 

شركت از  2د مورد بوده است. همچنين تعدا 9ها  تعداد واگذاري 1396شد. اين در حالي است كه در سال 
جز  ها به ) از طريق ساير روش2هاي مشمول واگذاري گروه ( شركت از شركت 17) و 1هاي گروه ( شركت
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هاي مشمول  اين تعداد براي شركت 1396اند كه در سال  فروش طي بازه مذكور تعيين تكليف گرديده
 مورد بوده است. 12)، 2هاي مشمول واگذاري گروه ( مورد و براي شركت 7)، 1واگذاري گروه (

سازي كليه  شده نيازمند ثبات شرايط اقتصاد كالن كشور و رفع موانع فعال نيل به اهداف تعيين
وكار است در اين صورت ضمن امكان تحقق اهداف  هاي اقتصادي و ساماندهي فضاي كسب فعاليت

 سازي، ارتقاء اين بخش محقق خواهد شد. خصوصي
 

 توسعه و عمران روستايي
 يزندگ طياست كه شرا ييها برنامه يو اجرا ميتنظ ،ييتوسعه و عمران روستا تيريهدف از مد

منابع  جيدهي و بس سازمان ،ييبا اكتشاف، شناسا كه يطور را بهبود بخشد؛ به ييساكنان مناطق روستا
 ييتوسعه و عمران روستا ن،ي؛ بنابراديبه عمل آ هاموجود در روستا يها تيمذكور، حداكثر استفاده از قابل

در جامعه  ياسيو س ي، فرهنگياصالح اوضاع اقتصاد يبرا يادياز اقدامات بن يا مشتمل بر مجموعه ديبا
 ديبالقوه موجود در روستا را بالفعل نما يمتحول سازد كه همه استعدادها يا گونه باشد و آن را به ييروستا

 كند. يزير هيعادالنه را پا ياجتماع ستميس كيو 
در سطح متعارف  كه ينحو توان فرآيند تقويت توسعه پايدار روستايي تعريف كرد به مديريت روستايي را مي

هاي اجتماعي و  تناسب ويژگي يان، بهير و كارآمد روستاتحتجامعه، زمينه و محيط مناسبي براي زندگي را
 :مديريت روستايي در نظر گرفت ايا برتوان اهداف زير ر اقتصادي فراهم شود. در قالب اين تعريف كلي مي

 ؛نوسازي و بهسازي محيط فيزيكي روستايي 
 ؛هدايت و نظارت بر فرآيند عمران روستايي 
 ؛ارتقاء شرايط و كيفيت زندگي 
 ارائه خدمات و انجام امور عمومي در روستاها 

تحقق اهداف برنامه  ، برايحوزه توسعه و عمران روستايي هاي انجام شده در ترين اقدامات و فعاليت مهم
 گذاري شده زير آمده است: ها و  اهداف كمي هدف ، در چارچوب شاخص1397ششم توسعه در سال 

 1397 و 1396هاي  در سال توسعه و عمران روستايي حوزههاي  عملكرد برخي از شاخص
 واحد  هدف كمي رديف

1396 1397 

 تحققدرصد عملكرد هدف عملكرد
 142.42 7,121 5,000 3,966 روستا روستاها ييزا اقتصادي و اشتغال توسعهتدوين برنامه  1
 100 568 0 448 روستا روستاها ييزا اجراي برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال 2
 57 57 100 17 بخش روستايي يها تهيه طرح توسعه پايدار منظومه 3
 54.97 188 342 45 تعداد) هزار نفر( ايجاد اشتغال روستايي 4
 87.23 75.02 86 74.1 درصد )خانوار 20باالي (مند از آب آشاميدني سالم  جمعيت بهره 5
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 واحد  هدف كمي رديف
1396 1397 

 تحققدرصد عملكرد هدف عملكرد
 47.22 17 36 14 روستا اجراي طرح هادي روستاهاي هدف گردشگري 6
 100 19,500 19,500 410 تعداد و تجهيزات آالت ينماش 7
 43.49 69,587 160,000 106,653 جلد سند صدور سند اماكن روستايي 8
 32 0.48 1.5 0.45 درصد افزايش جمعيت تحت پوشش فاضالب روستايي 9
 40 64 160 66 عدد روستايي يرسان آب يها تكميل مجتمع 10
 58.8 1,176 2,000 1,092 روستا )بازنگري(تهيه طرح هادي روستايي  11
 73.47 72 98 72.5 هزار واحد مسكوني مسكن روستايي يساز مقاوم 12
هـا و   سـازمان شـهرداري   -سازمان مركزي تعاون روستايي -ها ريزي استان سازمان مديريت و برنامه -مسكن انقالب اسالمي: بنياد مأخذ

 وزارت كشور -وزارت نيرو -هاي كشور دهياري

 ها و اهداف كمي مصوب برنامه ششم توسعه بيانگر آن است كه: در قالب شاخص اين حوزهعملكرد اقدامات 
نگر تحقـق  ازايي تهيه شده است كه نش روستا برنامه توسعه اقتصادي واشتغال7121براي 1397در سال  -

 برنامه اجرا شده است 568درصدي هدف برنامه مي باشد و142
حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشـايري بـا اسـتفاده از منـابع     «در راستاي قانون -

ميليـارد تومـان تجهيـز و بـر اسـاس دسـتورالعمل و        13380نون مبلغ مي بايست تاك »صندوق توسعه ملي«
گرديـد   صالح در مناطق هدف، تسهيالت پرداخت مـي  شده به متقاضيان حقيقي و حقوقي ذي يينتعهاي  رويه
 قابل تجهيز شده است. 1397ميليارد تومان آن در سال  7380كه 

اشتغال از طريق پرداخت تسـهيالت بـه    188,089 جمعاً 1397بر اساس اطالعات سامانه كارا، در سال  -
 آمار دقيـق ايجـاد اشـتغال    . ارائهعامل در سراسر كشور تعهد شده است مؤسسات شده منعقدهاي  طرح

 شد.با مييي از تسهيالت پرداخت شده مشخص آزما يراست فرآيند متكي بر انجام
درصـد آن   57تايي تهيه شده است كـه  هاي روس بخش، طرح توسعه پايدار منظومه 57، در 1397در سال  -

 محقق شده است.
 و كوچـك  تراكتـور  لـودر،  ساختماني، خودروهاي مانند روستاها به مربوط تجهيزات و آالت ماشين خريد -

   .بوده است برخوردار تحقق درصد 100از  ... و سواري خودروهاي
 مـوردنظر هـدف   درصـدي  100از بـيش   تحقـق  پسماند مديريت داراي روستاهاي تعداد افزايش در خصوص -

 .است داشته را رشدي به رو روند توسعه، ششم برنامه از قبل هاي سال نسبت به اتفاق افتاده كه
درصـد   59بيني شده طرح  هادي روستايي بازنگري شده كه نسبت به هدف پيش 1176تعداد  1397در سال  -

 محقق شده است.
 روسـتايي  متقاضـيان  تحويـل  و صـادر  روسـتايي  اماكن مالكيت سند جلد 69587 تعداد 1397در سال  -

 بوده است. موردنظردرصد تحقق هدف  44است و حدود  گرديده
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 درصد محقق شده است.32يسات فاضالب روستايي تأسجمعيت تحت پوشش  درصد تحقق افزايش -
 مجتمع تكميل شده است.   64تنها  1397مجتمع در نظر گرفته شده  براي آبرساني در  160 از -
درصد اعالم شده  75.2معادل  1397عملكرد افزايش جمعيت تحت پوشش آب روستايي در پايان سال  -

 دهد. درصد تحقق را نشان مي 87شده حدود  يينتعاست كه نسبت به هدف 
 .درصد هدف برنامه است73.4سازي شده كه معادل  هزار مسكن روستايي مقاوم72 -

هـاي   هاي صورت گرفته در خصوص عملكرد سال دوم برنامه ششم توسـعه در خصـوص شـاخص    بررسي
باعث كنـدي رسـيدن   است، كه  دهنده مشكالت ساختاري در اين زمينه توسعه و عمران روستايي نشان

 رويكردهـاي نــويني همچـون رويكردهــاي  شــده در برنامـه شـده اســت.    بـه برخـي از اهــداف تعيـين   
بايد جايگزين رويكـرد   اطالعات نشر و ترويج رويكرد و نظارتي مشاركتي، سازي، ظرفيت توانمندسازي،

 روسـتايي  هاي سكونتگاه به حصول روستايي، يكپارچه ريزي برنامه موجود در اين زمينه شده و با داشتن
 خواهد شد. مقدور زندگي و كار براي جذاب و پايدار شاداب،

 
 نظام اداري، شفافيت، مبارزه با فساد و بهبود نظام پرداخت

ترين اهداف و رويكردهاي موجود در برنامه ششم توسعه، موضوع ارتقاي شفافيت،  يكي از مهم
گويي، گسترش عدالت و مبارزه با فساد و كاهش حجم و منطقي كردن ساختار و اندازه  نظارت و پاسخ

شك سازمان  هاي فعال متعددي دخيل هستند و بي مسير تحقق چنين اهدافي، بخش دولت است كه در
جمهور در سامان دادن به نظام اداري و حذف  عنوان بازوي اجرايي رئيس اداري و استخدامي كشور به

 تشكيالت غير ضرور در تحقق اهداف برشمرده داراي نقش مؤثر و كليدي است.
حوزه نظام اداري، شفافيت، مبارزه با فساد و بهبود نظام  انجام شده درهاي  ترين اقدامات و فعاليت مهم
ها و  اهداف كمي  ، در چارچوب شاخص1397، براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در سال پرداخت
 گذاري شده زير آمده است: هدف

 1397و  1396هاي  در سال نظام پرداخت بهبود  مبارزه با فساد و  شفافيت،  نظام اداري،  حوزههاي  عملكرد برخي از شاخص

 واحد  هدف كمي رديف

1396 1397 

 عملكرد هدف عملكرد
درصد 
 تحقق

 100 20 20 4 درصد انجام كار يها اصالح فرآيندهاي سازماني و بازطراحي و اصالح روش 1
 400 80 20 10 درصد درصد 20كاهش اختالف پرداخت در مشاغل و شرايط مشابه با رعايت سقف  2
 125 50 40 30 درصد افزايش ارائه خدمات الكترونيكي به شهروندان 3

 واگذاري وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني 4
درصد 
 ها دستگاه

30 20 20 100 

5 
 يها خدمات قابل ارائه در دفاتر پيشخوان و مجتمع) افزايش(توسعه 

 خدمات اداري
 300 60 20 15 درصد
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 واحد  هدف كمي رديف

1396 1397 

 عملكرد هدف عملكرد
درصد 
 تحقق

 500 10 2 3 درصد اجرايي يها درصد از مجموع كاركنان دستگاه 15كاهش حداقل  6
 77.78 28 36 30 نمره نمره 100از حداكثر  50افزايش نمره ادراك فساد به عدد  7
 100 10 10 10 درصد انجام معامالت كاال و خدمات به صورت الكترونيك 8
 50 10 5 10 درصد ها سازماني دستگاه يها كاهش سقف پست 9
 0 0 23 11 حداقل رتبه بر اساس گزارش بانك جهاني)(بهبود مقدار صدك شاخص پاسخگويي  10
 100 52 52 45.6 حداقل نمره مديريتي كشور يها نظام) اثربخشي(كارآمد نمودن  11

12 
اجرايي به  يها درصد واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاه 25واگذاري 

 ها بخش خصوصي و سمن، يا حرفه يها شبكه
 0 0 4 6 درصد

13 
توسعه كاربرد فناوري اطالعات و  يها شاخصارتقاي رتبه ايران در

 دولت الكترونيك
 250 20 8 20 تعداد رتبه

ــذ ــاخص   :مأخـ ــزارش شـ ــور گـ ــتخدامي كشـ ــازمان اداري و اسـ ــاني.   CPIسـ ــفافيت جهـ ــازمان شـ ــايت سـ ــاد) از سـ (ادراك فسـ
.orgwww.transparency  گزارش شاخصaccountability & Voice  ي ها شاخصاز مجموعهWorld Governance Index  شاخص)

 EGDI - UN E-Governmentاطالعـات مربـوط بـه شـاخص      www.govindicators.orgاز سـايت بانـك جهـاني     حكمراني جهاني)

Survey 2018  از سايت سازمان ملل متحد به آدرسpublicadministration.un.org. 
 

 زيست محيط
زيستي در چند سال اخير باعث شده است تا موضوع  روند رو به افزايش معضالت و مخاطرات محيط

زيست، بيش از پيش در كانون توجه دولت تدبير و اميد قرار گيرد و به همين دليل نيز در  حفاظت از محيط
توان در مفاد  بازتاب آن را ميزيست معطوف شده است كه  اي به محيط برنامه ششم توسعه، توجه ويژه

 توسعه، ششم برنامه قانون دو ماده ) مشاهده كرد. مطابق2متعدد قانون برنامه ششم توسعه ازجمله ماده (
 اصول از يكي عنوان به مهم اين كه گرديده تعيين برنامه راهبردي و خاص موضوع عنوان به زيست محيط

 سازي پايدار براي الزم بسترهاي ايجاد و گرديده لحاظ دوازدهم دولت بنيادين هاي گيري جهت و
 است. شده قلمداد جدي اولويت يك زيست محيط
، براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه حوزه محيط زيست هاي انجام شده در ترين اقدامات و فعاليت مهم

 گذاري شده زير آمده است: ها و  اهداف كمي هدف ، در چارچوب شاخص1397در سال 
 1397و  1396هاي  در سال محيط زيست حوزههاي  عملكرد برخي از شاخص

 واحد  هدف كمي رديف
1396 1397 

 عملكرد هدف عملكرد
درصد 
 تحقق

نسبت به وضع موجود يا ميزان كاهش انتشار گازهاي گلخانه 1  41.3 17.2 41.65 11.5 ميليون تن در سال 
هوا، صدا و امواج تدوين و اجرا برنامه جامع كاهش آلودگي 2  48.28 28 58 12 شهر 
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 واحد  هدف كمي رديف
1396 1397 

 عملكرد هدف عملكرد
درصد 
 تحقق

ها تهيه و اجراي برنامه عمل مديريت و حفاظت گونه 3  57.14 20 35 2 تعداد 

و غبار تدوين و اجراي برنامه جامع مقابله با گرد ٤  60 12 20 5 استان 

 51.38 1.12 2.18 2.26 ميليارد تن مطالعه و نظارت بر كاهش فرسايش خاك ٥

اجراي كامل برنامه جامع مديريت پسماندهاتدوين و  ٦  60 12 20 10 مراكز استان 

كشور يها تدوين و اجراي برنامه جامع احيا رودخانه ٧  15 6 40 1 رودخانه 

 65 26 40 25 درصد تهيه و اجراي طرح جامع پيشگيري و اطفاي حريق در مناطق ٨

 ها و اهداف كمي مصوب برنامه ششم توسعه بيانگر آن اسـت  در قالب شاخص اين حوزهعملكرد اقدامات 
 :1397كه در سال 

 ي محقق شده است.ا گلخانهدرصد هدف كاهش انتشار گازهاي  3/41 صرفاً -
 درصد بوده است. 57ها حدود  حمايت از گونه عملكرد -
 درصد تحقق يافته است. 48.3 امواج و صدا هوا، آلودگي كاهش جامع برنامه اجراي و تدوين -
ـ ير اين پديده تأثاستان تحت  20براي  و غبار جامع مقابله با گرد، تهيه و اجراي 1397در سال  - بينـي   يشپ

 60استان تهيه و اجـرا شـد كـه از عملكـرد حـدود       12هاي مالي و اجرايي در  يتمحدودشد، ليكن به دليل 
 درصدي برخوردار شده است.

استان اقدام  شده است كه معـادل   12غبار براي  و گرد با مقابله جامع برنامه اجراي و نسبت به تدوين -
 باشد. درصد هدف برنامه مي 60
 50.4ميليارد تن مي باشد كـه نسـبت بـه سـال قبـل      1.12خاك معادل  فرسايش كاهش بر نظارت و مطالعه -
 .صد كاهش يافته استرد
مركز استان اقدام شده است كـه   12در  پسماندها مديريت جامع برنامه كامل اجراي و تدويننسبت به  -

 درصد هدف برنامه است. 60معادل 
 .درصد هدف برنامه است 15رودخانه انجام شده كه معادل  6كشور در  هاي رودخانه احيا جامع برنامه اجراي و تدوين -
 درصد هدف برنامه است. 65شده كه معادل درصد مناطق انجام  26 در حريق اطفاي و پيشگيري جامع طرح اجراي و تهيه -

زيست فاصله بسيار زيادي بـا دسترسـي بـه     رغم اقدامات مناسب با بودجه اندك سازمان حفاظت محيط علي
زيست يـك مفهـوم فرابخشـي اسـت و      اهداف برنامه وجود دارد. توجه به اين نكته ضروري است كه محيط

ها، كاهش آلودگي هوا و مـديريت   ها نظير گرد و غبار، تاالب ها در كليه حوزه تحقق كامل اهداف و مسئوليت
هـاي مسـئول و همكـار     هاي فرابخش و دستگاه پسماندها و غيره، مستلزم تحقق كامل هدف در سايه حوزه

ساز تحقـق نهـايي    تواند زمينه زيستي در حوزه فرابخش مي باشد. به عبارت ديگر مديريت يكپارچه محيط مي
بـر بـودن فرآينـد احيـاء و      تي دولت تدبير و اميد گردد. موضوعي كه با توجه بـه زمـان  زيس هاي محيط آرمان

 يب از اهميت بااليي برخوردار است.زيست بعد از تخر بازسازي محيط
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 و منابع طبيعيكشاورزي 
هاي مورد نياز  اثرگذار بر اقتصاد كشور به واسطه تأمين امنيت غذايي و تأمين نهادهكشاورزي بعنوان ركن 

بر اقتصاد كشور داشته و به  مؤثري كليدي ها شاخصي بر ارتقاي مؤثراقتصادي نتايج  هاي بخشساير 
هاي اقتصادي، توليد ناخالص داخلي،  هاي مورد نياز ساير بخش لحاظ ارتباط پيشين و پسين در تأمين نهاد

افزايش صادرات غيرنفتي و اشتغال نيروي كار از جايگاه پر اهميتي برخوردار است. همچنين به لحاظ 
ي عيطب منابعاراضي مستعد كشاورزي،  ازجملهدر منابع و عوامل توليد  توجه  قابلي ها يتوانمند
ريزي و اجراي  ها و مراتع و ذخاير غني ژنتيكي، خاك، آب و...، برنامه شامل جنگل دشوندهيتجد

ارتقاء است.  ريناپذ اجتناببرداري بهينه از عوامل فوق امري  و كارآمد در جهت بهره مؤثرهاي  سياست
برداري بهينه از منابع پايه طبيعي و بسترهاي توليدي در چارچوب توسعه  يت غذايي،حفاظت و بهرهامن

وري منابع و عوامل توليد كشاورزي بويژه آب،افزايش ضريب خوداتكايي در  افزايش بهره پايدار،
لي  و محصوالت راهبردي كشاورزي،حفاظت و صيانت از جنگل ها  و مراتع كشور، از مهمترين اهداف ك

اقدامات و  جهت گيري هاي اساسي بخش كشاورزي در برنامه ششم توسعه محسوب مي شود. مهمترين
در چارچوب شاخص ها و  1397هاي انجام شده براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در سال  فعاليت

 آمده است: اهداف كمي هدفگذاري شده در زير
 1397و  1396هاي  طبيعي در سال هاي حوزه كشاورزي و منابع برخي شاخصعملكرد 

 واحد هدف كمي رديف
 اندازه گيري

درصد  1397 1396
 عملكرد هدف عملكرد تحقق

 123.34 688,000 557,800 691,176 تن جنوب يها صيد در آب -صيد و صيادي  1
 96.72 516,692 534,200 477,217 تن )آزاد يها با تأكيد بر پرورش ماهي در قفس در آب( پروري يآبز 2
 96.86 2,654 2,740 1,610 هكتار جديد يها احداث گلخانه 3
 109.68 20.4 18.6 21 ميليون تن توليد محصوالت باغباني 4
 105.56 13,300 12,600 12,400 هزارتن گندمتوليد   5
 30 150 500 185 هزار هكتار اصالح و بهبود خاك كشاورزي 6
 81.54 53 65 52 درصد هاي كشور  حفاظت از جنگل 7
 140 238 170 416 واحد حمايت از بازسازي و نوسازي واحدهاي تبديلي و تكميلي 8
 91.28 37,000 40,536 33,645 تن شمال يها صيد در آب -صيد و صيادي  9
 14.66 21.7 148 12 هزار هكتار ها و احياء جنگل يكار جنگل 10
 98.99 829.5 838 835 هزار تن افزايش توليد گوشت قرمز 11
 48.15 857 1,780 532 هزار هكتار اجراي عمليات آبخيزداري 12
 44.2 221 500 343.6 هزار هكتار نوين آبياري  يها توسعه سامانه 13
 104.48 2,355 2,254 2,237 هزار تن افزايش توليد گوشت طيور 14

 : وزارت جهاد كشاورزيمأخذ        
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بيانگر آن  ششم توسعه برنامه داف كميوزارت جهاد كشاورزي در قالب شاخص ها و اهعملكرد اقدامات  

 است كه:
 10082بيني شده براي بيمه محصوالت كشاورزي ( درصد اعتبارات پيش 100تخصيص  1397در سال  

هاي نوين آبياري و احداث شبكه هاي فرعي آبياري در  ميليارد ريال) تحقق يافته است. توسعه سامانه
 8713نوسازي اراضي مدرن و شاليزاري در سطح  رزي، تجهيزهزار هكتار از اراضي كشاو 221سطح 
 0.46هكتار،افزايش ظرفيت راندمان آبياري به ميزان  2654اي در سطح  توسعه كشت گلخانه هكتار،

 ميليون متر مكعب انجام شده است. 962جويي آب به ميزان  درصد و ميزان صرفه
هزار هكتار از اراضي شيب دار به باغات، اصالح و بهبود خاك كشاورزي از طريق   24به زير كشت بردن  

هزار هكتار از اراضي كشاورزي ، افزايش عملكرد در واحد  150اجراي عمليات حفاظت از  خاك در سطح 
ار با توليدي بالغ بر ميليون هكت 7/10كيلوگرم در هكتار  در  7424وري توليد  به  سطح و افزايش بهره

بردار به  بهره 217097ميليون تن در محصوالت زراعي، بخشودگي و امهال تسهيالت براي  6/79
هزار  92هاي روان در سطح  تثبيت شن ميليارد ريال (سود،كارمزد،جرائم سررسيد اقساط)، 11813ارزش

ميليون  13.3وليد گندم به درصد،افزايش ت 53ها و مراتع به  هكتار،افزايش پوشش حمايتي از جنگل
درصد از  3/5با رشدي معادل  97هزار تن  در سال  2355تن،افزايش توليد گوشت طيور به ميزان 

 شود. اقدامات اساسي بخش محسوب مي
ها بـه علـت   بيني و تخصيص اعتبارات، افزايش هزينهپيش مسئلهترين مشكالت بخش كشاورزي عالوه بر مهم

هـاي توليـدي بخـش كشـاورزي،     ارز، شرايط اقليمي حاكم در كشور، ريسك باالي فعاليت تورم و باال رفتن قيمت
هـاي  هـاي كشـاورزي، فقـدان سياسـت    اي در دامنه وسـيع فعاليـت  استقبال  اندك صنعت بيمه براي پوشش بيمه

ت ايـن  هـا، وابسـتگي توليـد برخـي از محصـوال     ها و اتحاديه حمايتي كافي در تقويت و تجهيز و ساماندهي تشكل
هـاي نـوين بـه دليـل بـاال      هاي دامي و پايين بودن سطح استفاده از فناوريهاي وارداتي نظير نهادهبخش به نهاده
 باشد.هاي آن ميبودن هزينه

 
  آب

كمبود آب يكي از چالش هاي اساسي موجود در جهان است. استقالل سياسي و اقتصـادي، خودكفـايي و   
توسعه ششم بـه موضـوع آب     هاي آب، خاك و غذا دارند. در برنامه اقتدار سياسي بستگي فراواني به حوزه

خـش آب  اقـدامات مـؤثري در ب   1397شده است. در سال  به عنوان يك موضوع خاص و كليدي پرداخته
روزرساني اهداف برنامه تفصيلي  ها، به توان به انجام مطالعات فني و حقوقي حقابه كشور انجام شده كه مي

بخش آب در برنامه ششم توسعه، بررسي ساختار كالن بخش آب با رويكرد حكمراني كارآمـد و اسـتقرار   
رود و ساماندهي كمـي و كيفـي    ههاي احياي رودخانه زايند پيوسته منابع آب، تشكيل كارگروه مديريت بهم
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آبـي و   رودخانه كارون بزرگ ذيل شوراي عالي آب، برگزاري مستمر جلسات كارگروه ملي سازگاري با كم
هـاي عمليـاتي در    هاي استاني و كميته تخصصي ذيل كارگروه ملي در راسـتاي تصـويب برنامـه    كارگروه

ميليون مترمكعب و نيز آبگيري از  537مخزن سد با حجم  6جهت تطبيق با شرايط اقليمي كشور، افتتاح 
هكتـار شـبكه آبيـاري و زهكشـي،      60944ميليون مترمكعب در سال، احداث  324سد با حجم مخزن  5

المنفعـه نمـودن    ميليون مترمكعب از طريق پر و مسـلوب  601بخشي منابع آب زيرزميني به ميزان  تعادل
گيري،  چاه به كنتور اندازه 6343هاي غيرمجاز، تجهيز  اههاي غيرمجاز و جلوگيري از اضافه برداشت چ چاه
بـرداري از   ميليون مترمكعب در سال، بهره 16.17زدايي با ظرفيت  طرح تأسيسات نمك 10برداري از  بهره

خانـه   برداري از يك واحـد تصـفيه   روز، بهره مترمكعب در شبانه 187060خانه فاضالب با ظرفيت  تصفيه  7
 روز اشاره نمود. مترمكعب در شبانه 12960آب به ظرفيت 

در چـارچوب   1397اقدامات و فعاليت هاي انجام شده براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در سـال     
 شاخص ها و اهداف كمي هدفگذاري شده در زير آمده است:

 1397و  1396هاي  عملكرد برخي از شاخص هاي حوزه آب در سال

يف
رد

 

 واحد  هدف كمي
درصد  1397 1396

تحقق 
 عملكرد هدف عملكرد 

ميليون  هاي خروجي از كشور  هاي آبريز رودخانه توسعه منابع آب در حوضه 1
 77.83 530 681 197 مترمكعب

 18.99 9,579 50,437 10,690 هكتار )غيرمرزي(هاي آبياري و زهكشي اصلي  احداث شبكه -انتقال و توزيع آب  2

اجراي عمليات ساماندهي  -ها و سواحل از رودخانهبرداري  حفاظت و بهره 3
 120.65 111 92 136 كيلومتر ها رودخانه

 76.2 135 177 65 پروژه تحقيقات كاربردي -مطالعات، تحقيقات و استانداردهاي آب و آبفا  4
 161.8 24.28 15 7 كيلومتر بازسازي خطوط انتقال آب بزرگ كشور -برداري  بهبود بهره  5

 -هاي خروجي از كشور  هاي آبريز رودخانه توسعه منابع آب در حوضه 6
 ظرفيت آب تنظيمي سدها 

ميليون 
 303.4 892 294 228 مترمكعب

 مرمت و بازسازي اساسي و بهسازي -برداري بهبود بهره  7
 هاي آبياري و زهكشي شبكه

تعداد 
 100 26 26 25 اتتأسيس

 4.2 50 1,175 214 كيلومتر ها و سواحل  برداري از رودخانه حفاظت و بهره 8
 98.4 128 130 125 تعداد سد ارتقاء ايمني، عالج بخشي مرمت و بازسازي سدهاي مخزني -برداري بهبود بهره  9
 30.2 465 1,536 490 تعداد نقاط گيري جريان تجهيز نقاط به ابزار اندازه -برداري  بهبود بهره  10
 86.12 18 20.9 - درصد هاي نوين در بخش آب ارتقاي كاربرد فناوري 11

اجراي عمليات رپرگذاري  -ها و سواحل  برداري از رودخانه حفاظت و بهره 12
 16.6 500 3,000 621 كيلومتر ها حد بستر رودخانه

 72.7 12 16.5 9.8 درصد المللي در موضوع آب اي و بين هاي ملي، منطقه ارتقاي همكاري 13
 85.4 18.8 22 5 درصد مديريت كيفيت منابع آب در سطح حوضه آبريز كشور -برداري  بهبود بهره  14
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يف
رد

 

 واحد  هدف كمي
درصد  1397 1396

تحقق 
 عملكرد هدف عملكرد 

 48.08 5 10.4 7.4 درصد برداري بهينه از منابع و تأسيسات آبي ارتقاي نظام مديريت و بهره 15
 564.4 42,331 7,500 56,033 هكتار هاي خروجي از كشور  هاي آبريز رودخانه توسعه منابع آب در حوضه 16

ميليون  ) استاني(هاي كوچك تأمين آب  طرح -تأمين آب  17
 125 15 12 21 مترمكعب

ميليون  )غيرمرزي(ظرفيت آب تنظيمي سدها  -تأمين آب  18
 1.33 5.4 406 112 مترمكعب

 55.5 500 900 1,397 كيلومتر ها و سواحل  برداري از رودخانه حفاظت و بهره 19

ميليون  رساني به شهرها، روستاها و صنايع آب -انتقال و توزيع آب  20
 83.6 251 300 129 مترمكعب

 :عملكرد اقدامات وزارت نيرو در قالب شاخص ها و اهداف كمي مصوب  برنامه  ششم توسعه بيانگر آن است كه
ميليون  6.9هاي آبريز غيرمرزي، تنها سد بفراجرد خلخال با حجم مخزن   ، در سطح حوضه1397در سال  

برداري رسيده است.از طرفي كنترل،  ميليون مترمكعب به بهره 5.4مترمكعب و ظرفيت آب تنظيمي 
ولت و وزارت هاي اصلي د هاي خروجي از كشور يكي از برنامه برداري مطمئن از منابع آب تنظيم و بهره

از منابع صندوق توسعه ملي، براي اين امر اختصاص  1394باشد كه اعتبارات مناسبي نيز از سال  نيرو مي
ميليارد ريال از اين اعتبارات محقق شده است. در همين  34350، مبلغ 1397است كه در سال  داده شده 

ميليون مترمكعب و  530دهاي كشور سد، به ظرفيت حجم آب مخازن س 5، با افتتاح 1397راستا در سال 
 ميليون مترمكعب افزوده شده است.  892به ميزان حجم آب قابل تنظيم سدهاي كشور نيز در اين سال، 

هاي  درپي، كاهش يافته، در بازنگري طرح هاي پي هاي كشور در اثر بروز خشكسالي توجه به اينكه حجم آورد رودخانهبا 
آب قابل تخصيص به بخش كشاورزي تغييرات اساسي يافته و لذا در بسياري از مواقع توسعه منابع آب، احجام منابع 

ها كاهش يافته است. در همين راستا و با توجه به اعتبارات اختصاص يافته در سال  سطح اراضي تحت پوشش شبكه
هكتار  9034ث و هكتار غيرمرزي) احدا 9579هكتار مرزي و  42331هكتار شبكه آبياري و زهكشي ( 51910  ،1397

  اند. هاي آبياري و زهكشي اصلي نيمه مدرن به مدرن ارتقا يافته نيز از شبكه
رساني به شهرها و روستاها و نيز صنايع كشور انجام  ميليون مترمكعب آب 251، جمعاً به ميزان 1397در سال 

اهش هدررفت و افزايش ظرفيت ميليون مترمكعب ناشي از افزايش توليد در اثر حفر چاه، ك 123.24شده است كه 
ميليون مترمكعب ناشي از منابع تأمين آب  106.84هاي آب و فاضالب شهري،   توليد تأسيسات موجود در شركت

خانه آب محالت (با  ميليون مترمكعب از محل ساخت تصفيه 4.7هاي آب و فاضالب روستايي،   جديد در شركت
هاي تأسيسات  برداري از طرح ميليون مترمكعب نيز از محل بهره 16.17روز) و  مترمكعب در شبانه 12960ظرفيت 
و با استفاده از پتانسيل بخش خصوصي،  1397باشد. در سال  زدايي احداث شده توسط بخش خصوصي مي نمك

ميليون مترمكعب  20.7كن) با ظرفيت توليد  شيرين (تأسيسات آب BOOزدايي به روش  طرح تأسيسات نمك 12
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مترمكعب  44314زدايي با ظرفيت  طرح تأسيسات نمك 10نويس و عقد قرارداد و  در مرحله پيش آب در سال نيز
 ميليون مترمكعب) انجام شده است. 16.17روز ( در شبانه

ميليارد ريال  4410ميليارد ريال از صندوق توسعه ملي و  5250رساني روستايي نيز با تخصيص  در خصوص آب
روستا و  379رساني روستايي با  مجتمع آب 64، عمليات احداث تعداد 1397از محل بودجه عمومي در سال 

روستايي  رساني تك پروژه آب 240است. همچنين   هزار نفر جمعيت، خاتمه يافته 168جمعيت تحت پوشش 
روستا با  868رساني براي  هزار نفر عملياتي شده و عمليات آب 207روستا و جمعيت تحت پوشش  278نيز با 

 هاي در حال احداث انجام شده است. نفر نيز در قالب مجتمع 542800جمعيت 
بخشي منابع آب يكي از  برداري پايدار از منابع و احياء و تعادل در  حفاظت و صيانت از منابع و نيز بهره

باشد. در سال  هاي اصلي بخش آب در راستاي حفظ و صيانت از منابع آب زيرزميني كشور مي برنامه
ميليون مترمكعب و از طريق جلوگيري از اضافه  457  غيرمجاز،  چاه 15006ريق پر نمودن ، از ط1397

  جويي شده است. در جهت كنترل برداشت ميليون مترمكعب صرفه 144هاي مجاز نيز حدود  برداشت چاه
داراي هاي مجاز   كنتور روي چاه 6343از منابع آب زيرزميني و با توجه به منابع مالي اختصاص يافته، 

 برداري نصب شده است. پروانه بهره
يافته به اين امر و هزينه باالي ساخت و نصب تجهيزات مذكور،  با توجه به اعتبارات محدود اختصاص

اند.تجهيز و نيز  گيري حجمي جريان مجهز شده نقطه تحويل به ابزار اندازه 465، 1397طي سال 
باشد. لذا در سال  سنجش، يكي از فرآيندهاي ضروري ميها و شبكه  آمد كردن ايستگاه سازي و روز نوين

 31ايستگاه، اقداماتي نظير تأسيس  28500عالوه بر توليد آمار و اطالعات پايه منابع آب در سطح   ،1397
ايستگاه پايش  90سازي  ايستگاه آب و هواشناسي، نوين 482ايستگاه آب و هواشناسي، مرمت و بازسازي 

اي جديد انجام شده است. همچنين مطالعه تعيين  چاه مشاهده 18407ميني، حفر منابع آب سطحي و زيرز
 500ها، به ميزان  كيلومتر و مطالعه تعيين بستر و حريم تاالب 5100ها به ميزان  بستر و حريم رودخانه

ميزان ها نيز به ترتيب به  ها و تاالب كيلومتر انجام شده است. اجراي عمليات رپرگذاري حد بستر رودخانه
 كيلومتر انجام شده است. 50و  500

 
 برق -انرژي

صنعت برق به عنوان صنعت زيربنايي نقش مهمي در توسعه اقتصادي و رفاه جوامع دارد. برق عالوه بر شكوفايي 
اقتصادي سبب رفاه، امنيت و آسايش براي هر يك از آحاد جامعه گرديده است. اهميت برق از آن جهت است كه 

تر و نيز مالحظات زيست محيطي، در تمامي زمينه هاي فعاليت مي تواند به  بكارگيري تكنولوژي مدرنبه دليل 
 اي است. عنوان انرژي مناسب انتخاب شود. در كشور ما نيز صنعت برق داراي جايگاه ويژه
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 در انرژي شدت كاهش و وري بهره افزايش«عمده اهداف كالن قانون برنامه ششم توسعه در اين حوزه؛ 
 هاي ظرفيت و منابع از  بهينه  استفاده و جديد ظرفيتهاي افزايش«، »انرژي مصرف سازي بهينه و كشور
 حفظ«، »بيشتر ارزي منافع كسب و كشور  توليد  زنجيره در  افزوده ارزش سازي حداكثر براي انرژي بخش

 كاربرد و توسعه در اتكايي خود  افزايش«، »انرژي اي منطقه و جهاني بازارهاي در كشور جايگاه ارتقاء و
 با و پايدار مطمئن، انرژي عرضه امنيت ارتقاء«، »انرژي  حوزه نمودن بنيان دانش با پيشرفته هاي فناوري
 و تجديدپذير هاي انرژي بر تاكيد با كشور انرژي  سبد  در  اقتصادي  بخشي  تنوع«، »مناسب كيفيت
 و مالحظات رعايت با انرژي مصرف و توليد در رويهدر  كاهش و بازيافت افزايش«، »سنگ زغال

 كنندگان عرضه و توليدكنندگان سازماني ساختار ساختن كارآمدتر«و » محيطي زيست استانداردهاي
 مي باشد.» عرصه اين در پيشرو شركتهاي ساختار با متناسب كشور انرژي
اهداف برنامه ششم توسعه در سال  هاي انجام شده در بخش برق، براي تحقق ترين اقدامات و فعاليت مهم
 ها و  اهداف كمي هدف گذاري شده زير آمده است: ، در چارچوب شاخص1397

 1397 و 1396هاي  در سال برق حوزههاي  عملكرد برخي از شاخص

 واحد  هدف كمي رديف
1396 1397 

 عملكرد هدف عملكرد
درصد 
 تحقق

انتقال و فوق توزيع برق كشور يها توسعه و نوسازي پست 1  98.15 259,139 264,020 250,013 مگاولت آمپر 
 97.57 125,963 129,097 124,996 كيلومتر مدار توسعه و نوسازي خطوط انتقال و فوق توزيع برق كشور 2

 صادرات برق 3
ميليارد كيلووات 

 ساعت
8 8.5 6.21 73.06 

ميليارد كيلووات  واردات برق 4
 ساعت

3.9 2.6 2.6 100 

ها يروگاهسوخت مصرفي معادل گاز طبيعي ن 5  
ميليون مترمكعب 

 85.25 185 217 214 در روز

 103.46 1,165 1,126 926 مگاوات ظرفيت توليد پراكنده 6

)يژهتوليد انرژي برق (نا و 7  
ميليارد كيلووات 

 ساعت
312.4 314 311 99.04 

ميليارد كيلووات  فروش داخلي برق 8
 ساعت

245 250 249.13 99.65 

آبي هاي انرژي برق تكميل مطالعه توسعه ظرفيت 9  58.33 70 120 365 مگاوات 
هاي حرارتي متوسط راندمان الكتريكي نيروگاه 10  99.22 38.1 38.4 37.9 درصد 
)آبي جز برق به(هاي تجديد پذير  افزايش ظرفيت انرژي 11  34.5 138 400 562 مگاوات 
)آبي جز برق به(هاي تجديد پذير  افزايش ظرفيت انرژي 12  34.5 138 400 562 مگاوات 
)اسمي( ها يروگاهظرفيت ن 13  99.79 80,605 80,776 78,900 مگاوات 
 94.92 10.43 9.9 10.8 درصد تلفات در شبكه توزيع 14
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 در قالب شاخص ها و اهداف كمي مصوب برنامه ششم توسعه بيانگر آن است كه: اين حوزهعملكرد اقدامات 
ـازي     259139ميزان  1397در سال  - مگاولت آمپر پست هاي انتقال و فوق توزيع برق در كشـور توسـعه و نوس

 98.15درصد رشد يافته است. باتوجه به عملكرد گزارش شده معادل  3.6معادل  1396يافته كه نسبت به سال 
 محقق شده است. 1397درصد هدف مصوب برنامه در سال 

كيلومتر مدار خطوط انتقـال و فـوق توزيـع بـرق توسـعه يافتـه و        125963معادل  1397در سال  -
تغييـر چنـداني نكـرده اسـت. براسـاس       1396نوسازي شده كه ميزان اين شاخص نسبت به سال 

 ست.درصد از هدف مصوب برنامه محقق شده ا 97.5گزارش عملكرد 
ميليـارد   8درصد كـاهش يافتـه و از    22.3معادل  1396نسبت به سال   1397ميزان صادرات برق در سال  -

رسـيده اسـت. باتوجـه بـه      1397ميليارد كيلووات ساعت در سال  6.21به   1396كيلووات ساعت در سال 
 درصد از هدف مصوب برنامه محقق شده است. 73عملكرد گزارش شده حدود 

معـادل   1396درصد مي باشد كه نسـبت بـه سـال     2.6معادل  1397برق در سال  ميزان واردات -
 درصد كاهش يافته كه هدف مصوب برنامه بطور كامل محقق شده است. 33.3

ميليـون مترمكعـب    185معادل  1397ميزان سوخت مصرفي معادل گازطبيعي نيروگاهها در سال  -
 مه محقق شده است.درصد از اهداف برنا 85.2در روز بوده است كه حدود 

ـال    1165ميزان ظرفيت توليد پراكنده برق  1397سال در  - ـادل   1396مگاوات مي باشد كه نسبت بـه س  25.8مع
 درصد مي باشد. 103.4درصد رشد يافته است. باتوجه به گزارش عملكرد، ميزان تحقق آن  

ساعت مـي باشـد كـه     ميليارد كيلووات 311معادل  1397ميزان توليد انرژي برق(ناويژه) در سال  -
تغيير چنداني نكرده است. ميزان تحقق اين شاخص نسبت به هدف مصـوب   1396نسبت به سال 

 درصد مي باشد. 99آن حدود 
ميليارد كيلـووات سـاعت مـي باشـد كـه       249.13معادل  1397ميزان فروش داخلي برق در سال  -

خص نسبت به هدف مصـوب  تغيير چنداني نكرده است. ميزان تحقق اين شا 1396نسبت به سال 
 درصد مي باشد. 99.6آن 

درصد مـي باشـد كـه     38.1معادل  1397ميزان متوسط راندمان الكتريكي نيروگاههاي حرارتي در سال  -
درصد رشد داشته است. ميزان تحقق ايـن شـاخص نسـبت بـه هـدف       0.5حدود  1396نسبت به سال 

 درصد مي باشد. 99.22مصوب آن 
مگـاوات اسـت    138معادل  1397تجديد پذير(به جز برق آبي) در سال ميزان ظرفيت انرژي هاي  -

درصد از هدف مصوب  34.5درصد كاهش يافته است. حدود  75.4حدود  1396كه نسبت به سال 
 برنامه محقق شده است.
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حـدود   1396مگاوات مي باشد كه نسبت به سال  80605ظرفيت اسمي نيروگاهها  1397در سال  -
درصد از هدف مصوب برنامه محقـق   99.7است. براساس گزارش عملكرد  درصد افزايش يافته 2

 شده است.
درصـد  94.9درصد مـي باشـد كـه     10.43معادل  1397ميزان تلفات در شبكه توزيع برق در سال  -

 هدف كمي برنامه محقق شده است.
ن بـا  كماكـا  صنعت برق كشور اما ،محقق شده است 1397علي رغم اينكه اهداف مصوب برنامه در سال 

يسات فرسوده، باال بـودن نـرخ تلفـات در    تأسكم توجهي به جايگزيني نظير ها ها و نارساييبرخي كاستي
ي توسـعه  ها برنامهها در توليد برق و ضعف هماهنگي در  يروگاهنانتقال و توزيع برق، پايين بودن راندمان 

   .باشد روبرو مي ي توليد و انتقالها بخش
 

 نفت و گاز -انرژي
رشد اقتصادي جهان رابطه مستقيمي با انرژي، قيمت و به ويژه امنيت عرضه انرژي دارد. در صورت 
دستيابي كشور به اهداف حفظ و افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز خود (به ويژه در اوپك)، ميتواند قدرت 

راستاي توسعه داخلي و نقش المللي خود را احيا نموده و در پيشبرد اهداف خود در  اي و بين و اعتبار منطقه
هاي جايگزين نفت و گاز  شود كه تا دو دهه ديگر، توسعه انرژيبيني ميموثر در جهان موفق شود. پيش
اي در مصرف اين حاملهاي حياتي ايجاد نخواهد كرد. بنابراين تا آن  (تجديدپذير)، تغييرقابل مالحظه

  سبد مصرف انرژي جهان تغييري نخواهد داشت. دوره، نقش نفت و گاز به عنوان انرژي هاي غالب، در
 از  بهينه  استفاده و جديد ظرفيتهاي افزايش«عمده اهداف كالن قانون برنامه ششم توسعه در اين حوزه؛ 

 افزايش و كشور  توليد  زنجيره در  افزوده ارزش سازي حداكثر براي انرژي بخش هاي ظرفيت و منابع
 از برداري بهره و توليد كردن حداكثر«  ،»بيشتر ارزي منافع كسب و نفتي هاي فرآورده و نفت صادرات
 در كشور جايگاه ارتقاء و حفظ«   ،»كارون غرب و جنوبي پارس بر تاكيد با گازي و نفتي مشترك ميادين

 با پيشرفته هاي فناوري كاربرد و توسعه در اتكايي خود  افزايش«، »انرژي اي منطقه و جهاني بازارهاي
  ،»مناسب كيفيت با و پايدار مطمئن، انرژي عرضه امنيت ارتقاء«، »انرژي  حوزه نمودن بنيان دانش

 زيست استانداردهاي و مالحظات رعايت با انرژي مصرف و توليد در روي هدر كاهش و بازيافت افزايش«
 با متناسب كشور انرژي كنندگان عرضه و توليدكنندگان سازماني ساختار ساختن كارآمدتر«و » محيطي
هاي انجام شده در اين  مهم ترين اقدامات و فعاليت مي باشد.» عرصه اين در پيشرو شركتهاي ساختار

ها و  اهداف كمي  ، در چارچوب شاخص1397بخش، براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در سال 
 گذاري شده زير آمده است: هدف
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 1397 و 1396هاي  هاي بخش نفت و گاز در سال عملكرد برخي از شاخص

 واحد اندازه گيري هدف كمي رديف
1396 1397 

 عملكرد هدف عملكرد
درصد 
 تحقق

)قابل استحصال(اكتشاف و توصيف ميادين نفت و گاز  1  
ميليون بشكه معادل 

خام نفت  
591.39 776 544 70.1 

 98.62 4,000 4,056 3,945 هزار بشكه در روز ظرفيت نفت خام 2
توليديگاز غني  3  93.16 849.6 912 845.8 ميليون مترمكعب در روز 
 108.2 620 573 496.4 ميليون مترمكعب در روز ظرفيت گاز از ميدان مشترك پارس جنوبي 4
 81.97 42.7 35 47.7 ميليون مترمكعب در روز گاز غني سوزانده شده 5
 130 13 10 9 مطالعه مخزن انتقال و توسعه فناوري توليد و ازدياد برداشت 6
ها يشگاهخوراك نفت خام پاال 7  99.22 1,657 1,670 1,685 هزار بشكه در روز 

ها يشگاهخوراك ميعانات گازي پاال 8  75.21 273 363 134.5 هزار بشكه در روز 

9 
 هاي يشگاهپاال يها نسبت توليد نفت كوره به ساير فراورده

 100 20 20 22.5 درصد نفتي موجود

10 
بنزين و گازوئيل با استاندارد ........به باال به كل  نسبت توليد

 62.34 29.3 47 30.2 درصد توليد اين دو فراورده

 92.93 38.1 41 36.24 ميليون مترمكعب در روز صادرات گاز طبيعي 11
 35.37 5.8 16.4 10.58 ميليون مترمكعب در روز واردات گاز طبيعي 12
گازي هاي يشگاهگاز تحويلي به خطوط توسط پاال 13  105.18 237.7 226 210 ميليارد مترمكعب 
 99.16 1,061 1,070 1,092 هزار مشترك تعداد مشتركين جديد گاز 14
 66.6 69.26 104 89.9 ميليون مترمكعب در روز تزريق گاز 15

 ماخذ: وزارت نفت

 اقدامات انجام شده  وزارت نفت در قالب شاخص ها و اهداف كمي برنامه ششم بيانگر آن است كه: عملكرد
كشور معطوف به ميادين  نفت خامافزايش ظرفيت توليد  در خصوصه تمركز وزارت نفت عمد -

ظرفيت توليد نفت . باشد يمميادين مشترك غرب كارون  الخصوص يعلمشترك نفتي كشور 
تغيير  1396ميليون بشكه در روز بوده است كه نسبت به سال 4معادل  1397خام در سال 

 درصد است. 98.6چنداني نكرده است و ميزان تحقق هدف كمي مصوب آن حدود 
ميليون مترمكعب در روز بوده كه نسبت به  849.6معادل  1397در سال توليد گاز غني عملكرد  -

. همچنين عملكرد اين دهد يما نشان درصد تحقق ر 93.16اهداف برنامه سال مذكور معادل 
درصد رشد داشته و نيز متوسط رشد  0.5معادل  1396نسبت به سال  1397شاخص در سال 

درصد بوده است  4.4) معادل 1397-1396ساالنه عملكرد اين شاخص در دو سال اول برنامه (
 ه است.ي بودپارس جنوبكه عمدتاً مربوط به افزايش توليد گاز غني از ميدان گازي 

ميليون مترمكعب در روز مي باشد  620ميزان ظرفيت توليد گاز از ميدان مشترك پارس جنوبي  -
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درصد رشد يافته است و ميزان تحقق هدف كمي مصوب  24.8حدود  1396كه نسبت به سال 
 درصد است. 108آن حدود 

ميليون مترمكعب در روز مي باشد كه  42.7معادل  1397در سال  ميزان گاز غني سوزانده شده -
ميليون مترمكعب درروز كاهش يافته است. ميزان تحقق هدف  5حدود  1396نسبت به سال 

 درصد است. 82كمي مصوب اين شاخص حدود 
 13معادل  1397در سال  مطالعه موردانتقال و توسعه فناوري توليد و ازدياد برداشت: تعداد مخازن  -

. دهد يمدرصد تحقق را نشان  130مخزن بوده كه نسبت به اهداف برنامه سال مذكور معادل 
معادل  )1397-1396همچنين متوسط رشد ساالنه عملكرد اين شاخص در دو سال اول برنامه (

 درصد بوده است. 27.5
بشكه در هزار  1657معادل  1397ها: عملكرد اين شاخص در سال  خوراك نفت خام پااليشگاه -

دهد.  درصد تحقق را نشان مي 99.22روز بوده كه نسبت به اهداف برنامه سال مذكور معادل 
درصد رشد منفي  1.7معادل  1396نسبت به سال  1397همچنين عملكرد اين شاخص در سال 

) 1397-1396( داشته و نيز متوسط رشد ساالنه عملكرد اين شاخص در دو سال اول برنامه
 صد بوده است.در -0.3معادل 

هزار بشكه در  273معادل  1397ها: عملكرد اين شاخص در سال  خوراك ميعانات گازي پااليشگاه -
دهد. همچنين  درصد تحقق را نشان مي 75.2روز بوده كه نسبت به اهداف برنامه سال مذكور معادل 

نيز متوسط درصد رشد داشته و  103معادل  1396نسبت به سال  1397عملكرد اين شاخص در سال 
درصد بوده  101.4) معادل 1397-1396( رشد ساالنه عملكرد اين شاخص در دو سال اول برنامه

مربوط به  1397و  1396هاي  است. افزايش ظرفيت پااليش ميعانات گازي كشور در سال
 بوده است. فارس  جيخل ميعانات گازي ستاره پااليشگاه 3و  2، 1ي كامل از فازهاي بردار بهره

موجود: عملكرد اين شاخص  نفتي هاي ه هاي پااليشگا فرآورده ساير به كوره نفت توليد نسبت -
درصد  100بوده كه نسبت به اهداف برنامه سال مذكور معادل  درصد 20معادل  1397در سال 

 1396نسبت به سال  1397دهد. همچنين عملكرد اين شاخص در سال  تحقق را نشان مي
به ماهيت معكوس اين شاخص،  با توجهمنفي داشته (كه اين كاهش درصد رشد  11.1معادل 
باشد) و نيز متوسط رشد ساالنه عملكرد اين شاخص در دو سال  دهنده وضعيت مطلوب مي نشان

درصد بوده كه اين امر بيانگر اصالح و بهبود الگوي  -6.5) معادل 1397-1396اول برنامه (
 .باشد يمر دوره مذكور هاي نفتي كشور د پااليشي در پااليشگاه

فرآورده:   دو اين توليد كل  به باال به EURO 4استاندارد  با گازوييل و بنزين توليد نسبت -
درصد بوده كه نسبت به اهداف برنامه سال  29.3معادل  1397عملكرد اين شاخص در سال 
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 1397 دهد. همچنين عملكرد اين شاخص در سال درصد تحقق را نشان مي 62.3مذكور معادل 
درصد رشد منفي داشته و نيز متوسط رشد ساالنه عملكرد اين  2.3معادل  1396نسبت به سال 

 ) معادل صفر درصد بوده است.1397-1396( شاخص در دو سال اول برنامه
افزايش عملكرد اين شاخص در دو سال اول برنامه ششم توسط عمدتاً صادرات گاز طبيعي:  -

است كه صادرات گاز به عراق  ذكر انيشا. بوده استكشور عراق مربوط به آغاز صادرات گاز به 
 1397 رماهيتو قرارداد بصره (شلمچه) از  1396 رماهيتشهر) از در قالب قرارداد بغداد (نفت

آمده، تحويل گاز  به عملعملياتي گرديده و در حال حاضر مطابق با مفاد قرارداد و توافقات 
گاز طبيعي از  مترمكعبميليارد  14نزديك به  1397سال است در  ذكر انيشا. شود يمانجام 

 ايران به كشورهاي همسايه صادر گرديده است.
ميليون مترمكعب در روز بوده كه  5.8ميزان اين شاخص  1397درسال واردات گاز طبيعي:  -

 درصد از هدف كمي برنامه محقق گرديده است. 35.37حدود 
عملكرد اين شاخص در سال گازي:  ساتيتأسو  ها شگاهيپاالتحويلي به خطوط توسط  گاز -

ميليارد مترمكعب بوده كه نسبت به اهداف برنامه سال مذكور معادل  237.7معادل  1397
نسبت به  1397دهد. همچنين عملكرد اين شاخص در سال  درصد تحقق را نشان مي 105.2
اين شاخص در دو  درصد رشد داشته و نيز متوسط رشد ساالنه عملكرد 6.7معادل  1396سال 

ي انداز راهدرصد بوده است كه دليل اين افزايش،  7.8) معادل 1397-1396سال اول برنامه (
 واحدهاي پااليشي فازهاي جديد ميدان گازي پارس جنوبي بوده است.

هزار  1061معادل  1397عملكرد اين شاخص در سال طبيعي:  گاز مشتركين جديد تعداد -
دهد  درصد تحقق را نشان مي 99.2داف برنامه سال مذكور معادل مشترك بوده كه نسبت به اه

هزار  23489به  1397كه بدين ترتيب مجموع مشتركين گاز طبيعي كشور در پايان سال 
هاي  كشور شاهد پيشرفت ،حوزه گازرسانيهاي اخير در  مشترك بالغ گرديده است. طي سال

ور از روند رو به رشدي برخوردار بوده چشمگيري بوده و گازرساني به شهرها و روستاهاي كش
 باشد: هاي اين حوزه به شرح زير مي عملكرد برخي از شاخص است.
مجموع  بيترت نيبدكه  1397روستا در سال  3000شهر و نزديك به  28گازرساني به   

 28793شهر و  1142به  1397شهرها و روستاهاي گازرساني شده كشور در پايان سال 
درصد در ابتداي  58.5روستا بالغ گرديده است. جمعيت روستايي تحت پوشش شبكه گاز از 

، همچنين جمعيت شهري  افزايش يافته 1397درصد در پايان سال  79دولت يازدهم به 
در پايان درصد  98درصد در ابتداي دولت يازدهم به  95.1 تحت پوشش شبكه گاز نيز از

 افزايش يافته است. 1397سال 
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شبكه گازرساني در كشور احداث شده است كه  لومتريهزار ك 20بيش از  1397در سال   
هزار  352.3به  1397هاي توزيع گاز كشور در پايان سال  بدين ترتيب مجموع شبكه

 كيلومتر بالغ گرديده است.
ميليون مترمكعب در روز بوده كه نسبت به سال  69.26حدود  1397ان گاز تزريق شده در سال ميز -

ميليون مترمكعب در روز كاهش يافته است. ميزان تحقق هدف كمي مصوب  20.6حدود  1396
 باشد. درصد مي 66.6معادل 1397برنامه در سال 

كماكان اين بخش با برخي  است امامحقق شده  1397امه در سال برنمصوب  اهدافرغم اينكه  علي 
هاي بخش نفت و  گذاري يهسرماناكافي بودن حضور بخش غيردولتي در نظير  هايي ها و نارساييكاستي

ضعف دسترسي و استفاده از ، ها آنباال بودن عمر مخازن و افت توليد طبيعي ،   يمتحرشرايط  ،گاز كشور
شدت مصرف انرژي در كشور و كاهش  باال بودن، هاي پيشرفته ازدياد برداشت از مخازن يفناور
كمبود گاز در دسترس جهت ، باال بودن عمر اكثر پااليشگاه هاي نفتي كشور، هاي صادراتي يتظرف

 بخصوص در بخش خانگي/تجاري در كشورتزريق به ميادين نفتي به لحاظ افزايش شديد مصرف گاز 
 باشد. روبرو مي نفتيطوالني بودن فرآيند مذاكره و تصويب قراردادهاي 

 
 صنعت 
هاي مهـم و پيشـران در اقتصـاد، نقـش مهمـي در رشـد پويـا، شـكوفايي          عنوان يكي از بخش صنعت به

هاي صنعتي با اتكا بـه منـابع پايـه     كند. توسعه فعاليت زايي ايفا مي افزوده و اشتغال اقتصادي، ايجاد ارزش
هـاي مختلـف ماننـد     كننده نياز بخـش  بخش تأمينفيزيكي و انساني به درون صنعت محدود نبوده و اين 

رود.  ونقل، ارتباطات، آب و...، به انواع مواد، تجهيزات و ملزومات به شـمار مـي   كشاورزي، ساختمان، حمل
افـزوده بخـش    تري از بخش صنعت، زمينـه توسـعه ارزش   صورت بسيار گسترده توسعه خدمات صنعتي به

عنوان دومين سال  به  1397د برنامه ششم توسعه كشور در سال آورد. بررسي عملكر خدمات را فراهم مي
هاي اقتصـادي   گيرد كه اقتصاد كشور به دليل شروع دور جديد تحريم اجراي برنامه در شرايطي انجام مي

ويژه در عملكرد بخش صنعت به دليـل محـدوديت ورود    در شرايط خاصي قرارگرفته است. اين شرايط به
وانتقال پول، تغيير بازارهاي صادراتي، تغييرات نرخ ارز  بخش، مشكالت مربوط به نقلمواد اوليه مورد نياز 

 6.5، نشـان از كـاهش   1397و ... تأثيرگذار بوده است. بررسي رشـد اقتصـادي بخـش صـنعت در سـال      
 دارد. 1390افزوده بخش به قيمت ثابت سال  درصدي ارزش

ارتقاي رقابت پذيري صنعتي «توسعه مشتمل بر اهداف كلي و راهبردهاي بخش صنعت در برنامه ششم 
نوسازي صنايع، ارتقاي سطح مهارت و فناوري در صنعت با تاكيد بر توسعه صنايع دانش «،»كشور
توسعه زنجيره « ،»هاي صنعتي ارتقاي توان و حضور موثر بخش خصوصي و مردمي در فعاليت«، »بنيان

 مي باشد.  »ارزش و تعميق صنعتي و ارتقاي بهره وري در بخش
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در  1397هاي انجام شده براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در سال  مهمترين اقدامات و فعاليت
 ها و اهداف كمي هدفگذاري شده در زير آمده است: چارچوب شاخص

 1397و  1396هاي  هاي حوزه صنعت در سال عملكرد برخي از شاخص

 واحد هدف كمي رديف
درصد  1397 1396

 عملكرد هدف عملكرد تحقق
 76.15 39.6 52 38.3 ميليارد عدد توليد دارو 1

خوشه  وكار روستايي هاي كسب توسعه خوشه 2
 169.23 22 13 12 وكار كسب

 26.15 14.38 55 20.66 هزار دستگاه خودرو تجاري 3
 30 9 30 10 تعداد ها و نواحي صنعتي جديد برداري رساندن شهرك به بهره 4
 - -6.5 8.5 5.31 درصد افزوده صنعت ارزش نرخ رشد 5
 76.74 35.3 46 47 ميليارد دالر ارزش صادرات صنعتي و معدني 6
 104.55 46 44 40 درصد افزوده صنعتي سهم محصوالت با فناوري متوسط و باال از ارزش 7
 12.5 0.5 4 1.01 ميليارد دالر صادرات خدمات فني و مهندسي 8
 369.22 19.31 5.23 2.39 درصد هاي صنعتي كاركنان با تحصيالت دانشگاهي در بنگاهافزايش نسبت  9
 36.67 1.1 3 3.5 ميليارد دالر گذاري مستقيم خارجي در بخش جذب سرمايه 10
 107.47 18.7 17.4 11.85 درصد افزوده بخش صنعت سهم ارزش 11
 111.92 4.32 3.86 3.8 ميليون نفر )اشتغال صنعت و معدن (انباشته 12
 55.58 52.8 95 53.5 ميليون تن توليد محصوالت پتروشيمي 13

 ششم توسعه برنامهها و اهداف كمي  معدن و تجارت در قالب شاخص عملكرد اقدامات وزارت صنعت،
 بيانگر آن است كه:

) با نوسانات زيادي 1390(سال پايه  1397تا  1390هاي  افزوده بخش صنعت براي سال نرخ رشد ارزش 
اند. اين  مواجه بوده است. عوامل متعددي برافزايش و كاهش متناوب نرخ رشد اين بخش مؤثر بوده

طوط عوامل اعم از عوامل بيروني (محيط اقتصادي كشور) و دروني (مشكالت مربوط به فرسودگي خ
توليد، ضعف بازاريابي، پايين بودن كيفيت كاالها و كمبود تقاضاي آن، ضعف مديريتي و...) بوده است. از 

كردن   عوامل بيروني مؤثر بر توليدات بخش صنعت اجراي برخي قوانين مهم مانند قانون هدفمند
مرحله، باال رفتن نرخ  هاي ارزي در چند هاي ارزي كشور و درنتيجه وقوع شوك ها، تغيير سياست يارانه

وانتقال ارز، محدوديت در  تورم، انتظارات تورمي آينده و تأثير آن بر كاهش تقاضاي كل، محدوديت نقل
هاي جهاني مواد خام و اوليه پايه  تأمين مواد اوليه و قطعات و تجهيزات موردنياز بخش، نوسانات قيمت

 معدني و نفتي مي توان برشمرد.
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  بويژه تحريم و نوسانات نرخ ارز و افزايش سطح عمومي قيمت ها بر توليد رشتهتأثير عوامل محيطي 
هاي  ها افزايش هزينه هاي مختلف بخش صنعت يكسان نبوده است. در برخي از رشته فعاليت فعاليت

هاي توليدي افزايش نرخ  ها شد. در مقابل، در برخي از رشته فعاليت توليد باعث تأثير منفي بر توليدات آن
هاي توليد موجب  ها و جبران افزايش هزينه ارز و افزايش قيمت محصوالت با تأثير مثبت بر سودآوري آن

توان به روند رشد مثبت شاخص مقدار توليد رشته  ها گرديد. در اين خصوص مي رشد مثبت آن
و آالت  ساخت ماشين«، »ساخت فلزات اساسي«، »ساخت ساير محصوالت كاني غيرفلزي«هاي  فعاليت

» ساخت ابزار پزشكي، ابزار اپتيكي، ابزار دقيق و انواع ساعت«، »بندي نشده در جاي ديگر تجهيزات طبقه
) اشاره كرد. از بين اين 1390(به سال پايه  1397تا  1395از سال » ونقل ساخت ساير تجهيزات حمل«و 

كاهشي بوده ولي در  1395نسبت به  1396در سال » ونقل ساخت ساير تجهيزات حمل«ها،  رشته فعاليت
آمده براي بخش صنعت، شاخص مقدار توليد اين رشته فعاليت نيز  رغم مشكالت پيش علي 1397سال 
، از گروه صنعت، فقط ساير 1397در سال  رشته مذكور در فوق از نرخ رشد مثبت برخوردار شد. 4مانند 

به دليل  زجمله بخش صنعتهاي اقتصادي كشور ا معادن داراي نرخ رشد مثبت بوده و ساير بخش
اند. بيشترين نرخ رشد منفي مربوط به بخش استخراج  رشد منفي داشته تحميل تحريم هاي اقتصادي

 نفت و گاز بوده است. 

 
 و صنايع معدني معدن

 عظيم خايرذ دجوودارد.  ايرانع توليد ثروت نقش مهمي در اقتصاد عنوان يكي از مناب  معدن به
پذير  و رقابت تژيكاسترا موقعيت ،مناسب نسانيا وينيرقيمت و  ارزان ژينرا به سترسيد نمكاا ،معدني

 ردميليا 50 بر  بالغ ( ركشودر  شده كشف معدني خايرو ذ اي منطقه يهازاربادر  توليدي تمحصوال دنبو
سهم معدن در توليد ناخالص داخلي، دارد.  حكايت بخش يندر ا گذاري سرمايه بستر دنبو مناسباز  )تن
 درصد است 5درصد و سهم صنايع معدني حدود  1دود ح

هاي  پذيري در فعاليت سطح رقابتارتقاي «اهداف كلي بخش معدن در برنامه ششم توسعه مشتمل بر 
ارتقاي سطح مهارت و فناوري در بهره برداري از معادن با تاكيد بر توسعه صنايع دانش «، »معدني
توسعه زنجيره « ،»هاي معدني خصوصي و مردمي در فعاليتارتقاي توان و حضور موثر بخش «، »بنيان

هاي انجام شده براي تحقق  باشد. مهمترين اقدامات و فعاليت مي »وري در بخش ارزش و ارتقاي بهره
ها و اهداف كمي هدفگذاري شده در بخش  در چارچوب شاخص 1397وسعه در سال اهداف برنامه ششم ت

 معدن در زير آمده است:
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 1397و  1396هاي  در سالو صنايع معدني هاي حوزه معدن  عملكرد برخي از شاخص

 1396 گيري واحد اندازه هدف كمي رديف
درصد  1397

 عملكرد هدف تحقق

 86.67 91 105 99 ميليون تن آهن ظرفيت استخراج سنگ 1
 93.33 1.4 1.5 1.3 درصد سهم معدن از توليد ناخالص داخلي 2
 107.14 180 168 165 ميليون مترمربع توليد سنگ تزئينيظرفيت  3
 75.08 473 630 480 هزار تن ظرفيت توليد آلومينيوم 4
 100 460 460 440 ميليون تن استخراج معادن 5
 97.14 34 35 30.5 ميليون تن ظرفيت فوالد خام 6
 94.31 265 281 287.1 هزار تن ظرفيت توليد مس 7
 90 450 500 450 هزار تن روي 8
 1.39 25,000 1,800,000 18,300 كيلومتر خطي ژئوفيزيك هوايي 9
 102.12 86.6 84.8 83 ميليون تن ظرفيت توليد سيمان 10

اف كمي برنامه  ششم توسعه معدن،تجارت در قالب شاخص ها و اهد عملكرد اقدامات وزارت صنعت،
  :بيانگر آن است كه

است. تعداد  افزايش يافتهميليارد ريال  907ميليارد ريال به  682درصد از  33هزينه عمليات اكتشافي با افزايش  -
درصدي را نسبت به  17.17و  40.36، 16برداري، ظرفيت استخراج و اشتغال به ترتيب كاهش  هاي بهره پروانه
 باشد. برداري مي اي بهرهدهد. كاهش اشتغال ناشي از كاهش صدور مجوزه نشان مي 1396سال 

غيرنفتي  دالر صادرات نميليو 44310ارزش  بهكاال  تن ارهز 117228 جمعاً 1397 لسادر طول  -
درصد ارزش  14.5درصد وزني و  46است كه سهم بخش معدن و صنايع معدني به ترتيب  صورت گرفته
 فهد كشورهاي ترين عمده نفغانستاو ا هند ،عربي همتحد رتماا اق،عر ي،هاركشوباشد.  دالري مي

 .اند بوده 1397در سال تي دراصا
ميليون دالر مواد معدني صنايع مرتبط با آن صادر گرديده  8324.3هزارتن به ارزش  56817مقدار  1397در سال  -

 درصد كاهش پيدا نموده است. 2.4درصد و از نظر ارزش  3.8است كه در مدت مشابه سال قبل از نظر وزني 
درصد كاهش را نسبت به مدت  33.6درصد و از لحاظ ارزش  13مواد معدني از لحاظ وزني  صادرات - 

 دهند. نشان مي 1396مشابه سال 
درصد افزايش در صادرات نسبت  8.5درصد و از لحاظ ارزش  6در حوزه صنايع معدني از لحاظ وزني  -

 اتفاق افتاده است. 1396به مدت مشابه در سال 
درصدي و از نظر  42كاهش  1397اد معدني و صنايع وابسته به لحاظ وزني در سال ميزان واردات مو - 

  دهد. درصدي را نشان مي 70ارزش دالري افزايش 
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هاي  باشد. طرح درصد مي 4و  7.5افزايش توليد فوالد و محصوالت فوالدي به ترتيب  1397در سال  -

 باشد: برداري رسيده به شرح ذيل مي فوالدي به بهره
 -سازي مجتمع فوالد خراسان هزار تن آهن اسفنجي، گندله 800توليد  -واحد احيا فوالدسازي سبزوار 

 -ميليون تن گندله آهن، توسعه فوالدسازي و نورد پيوسته مجتمع فوالد سبا (فوالد مباركه) 2.5توليد 
 -يم طرح ثامن چادرملوهزار تن ورق فوالدي گرم نورديده، احداث كارخانه احيا مستق 850توليد ساليانه 

ميليون تن فوالد در سال،  ظرفيت يك -ميليون تن آهن اسفنجي، فوالدسازي بردسير 1.55توليد 
آهن در سال، احداث كارخانه توليد  ميليون تن گندله سنگ  2.5ظرفيت  -آهن سيرجان سازي سنگ گندله

ميليون تن گندله  2.5ظرفيت  –آهن بوتيا  ميليون تن در سال، گندله سنگ 1.85ظرفيت  -آهن اسفنجي
يافته و توليد  هزار تن افزايش 22400هزار تن به  20833آهن در سال،ميزان توليد فوالد خام از  سنگ

 هزار تن بالغ گرديده است. 19538هزار تن به  18791محصوالت فوالدي نيز از 
هاي ذيل به  اين راستا پروژهباشد. در ايجاد زيربناهاي معدني از اركان پيشبرد اهداف بخش معدن مي

 برداري رسيده است: بهره
كيلومتر، احداث راه  121به طول  سالمي در محدوده مجتمع معدني سنگان –باند دوم جاده خواف  

كيلومتر، احداث راه اصلي به معادن باريت  19دسترسي به معادن شمال شهرستان خوي به طول 
يلومتر، احداث راه دسترسي به معادن طالي زر شوران به ك 13.5عبدالصمدي شهرستان مريوان به طول 

مگاوات در فاز  90غدير و اكسين با توليد برق به ميزان -برداري از نيروگاه هرمز كيلومتر، بهره 4.7طول 
 اول، گازرساني به منطقه ويژه اقتصادي المرد

هزار متر حفاري را با  149توسعه اكتشاف سازمان نوسازي و توسعه معادن و صنايع معدني  در زمينه
هاي اكتشافي از قبيل  هاي مذكور در محدوده ميليارد ريال انجام داده است. حفاري 1182اعتباري معادل 

معدن  گذاري خارجي در بخش آباد انجام گرديده است.حجم سرمايه سنگان، زر شوران، گل گهر و مهدي
بوده كه در مقايسه با مدت  1397طرح در سال  23هزار دالر شامل  347612و صنايع معدني به ارزش 

هاي  ناشي از تحميل تحريم اين كاهش عمدتاًدهد.  درصدي را نشان مي 44.7مشابه سال گذشته كاهش 
 بوده است. 1397وارده بر بخش معدن كشور طي سال 

 
 داخلي بازرگاني
 را خدمات كاالها يكديگر با تعامل در كه فرايندهاست و نهادها از اي مجموعه دربرگيرنده داخلي بازرگاني

 بخش هاي اين فعاليت رسانند. مي كشور داخل كنندگان مصرف دست به ورودي مبادي و توليد مراكز از
 كاركرد باشد. عدم مي كاالها توزيع و انتقال و  نقل نگهداري، سازي، ذخيره تأمين، خريد، سفارش شامل
افزايش هزينه و زمان نگهداري، انتقال و   نظام توزيع كاال و خدمات، منجر بهو  بازرگاني داخلي مناسب
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 گيري شكل و بازار كاركرد در كنندگان، آشفتگي مصرف خريد قدرت ، كاهشها و خدمات توزيع كاال
اين امر منجر  وها خدمات شده  فيت كاالدر بلندمدت افت كي جامعه و نيز در توزيع غيررسمي هاي شبكه

 شود.  مي كنندگان و توليدكنندگان و همچنين رفاه مصرف به كاهش سود توليدكنندگان
وري و  ال تحقق افزايش بهرههاي اساسي برنامه ششم توسعه در قالب اهداف كلي به دنب گيري جهت
فضاي كسب و كار اينترنتي و ساماندهي در پذيري در نظام توزيع كاال و خدمات، رقابت پذيري در  رقابت

سازي  سازي و روان عرضه و تقاضاي بازار، شفافت است كه از طريق مديريت اثربخش نظام توزيع و قيم
هاي انجام شده براي تحقق  مهمترين اقدامات و فعاليتگذاري قابل دستيابي است.  نظام توزيع و قيمت

ها و اهداف كمي هدفگذاري شده در زير  چارچوب شاخص در 1397اهداف برنامه ششم توسعه در سال 
 آمده است:

 1397و  1396هاي  در سالداخلي  بازرگانيهاي حوزه  عملكرد برخي از شاخص
 واحد  هدف كمي رديف

درصد  1397 1396
 عملكرد هدف عملكرد تحقق

 109.72 395 360 - شعبه هاي پخش و توزيعي ساماندهي شركت 1
 165.38 8.6 5.2 11.3 درصد الكترونيكي از توليد ناخالص داخليسهم تجارت  2
 78.57 11 14 7.2 درصد اي از شبكه توزيع هاي بزرگ و زنجيره سهم فروشگاه 3
 135.96 122,365 90,000 35,000 تعداد شده براي معامله در سامانه ستاد تعداد كاال يا خدمات عرضه 4
 100 62 62 42 درصد الكترونيكي كاال و خدماتپوشش يكپارچه رهگيري و رديابي  5
 127.55 500 392 268 هزار تن ميزان كاهش ضايعات  6
 122.68 238 194 416 تعداد تعداد واحدهاي بازسازي و نوسازي شده صنايع كشاورزي 7
 85.42 41 48 - درصد سهم واحدهاي داراي صندوق مكانيزه فروش از كل واحدهاي صنفي 8
 58.5 936 1,600 - سايت وب فروشي غير فروشگاهي ساماندهي و گسترش بخش خرده 9
 120 48,000 40,000 37,888 تعداد وكارهاي اينترنتي توسعه كسب 10
 187.69 4,497 2,396 4,400 هزار تن افزايش ظرفيت جذب ماده خام صنايع كشاورزي 11

 جهاد كشاورزي وزارت صنعت، معدن و تجارت مأخذ: وزارت

ششم توسعه  ها و اهداف كمي برنامه تجارت در قالب شاخص معدن، عملكرد اقدامات وزارت صنعت،
 ه:بيانگر آن است ك

 2/2 رشد با 1397 سال در تن هزار 4497 ميزان به كشاورزي صنايع خام ماده جذب ظرفيت افزايش 
درصد،  7/25 معادل رشدي نرخ با توزيع و پخش هاي شركت ساماندهي درصدي تحقق يافته است.

 در درصد 6/8 به 1396 سال در درصد3/11 از  داخلي ناخالص توليد از الكترونيكي تجارت سهم افزايش
 با درصد 11 به درصد 2/7 از  توزيع شبكه از اي زنجيره و بزرگ هاي شركت سهم ، افزايش1397 سال

 و كاال الكترونيكي رديابي و رهگيري يكپارچه پوشش افزايش درصد، 7/52 بر بالغ رشدي ميانگين
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 رشدي نرخ با اينترنتي كارهاي و كسب درصدي، توسعه 100 عملكرد تحقق با درصد 62 به خدمات
شده از مهمترين عملكردهاي بخش  تعيين اهداف به نسبت تحقق درصد 120 با  درصد 7/26 معادل

 238برابر با  97در سال  تعداد واحدهاي بازسازي و نوسازي شده صنايع كشاورزيد. نبازرگاني مي باش
ميزان دهد. ضمن آنكه واحد) كاهش نشان مي 416( 96درصد نسبت به سال  42.8باشد كه واحد مي

انبارداري و بازسازي واحدهاي فرسوده صنايع  ،كاهش ضايعات از طريق افزايش ظرفيت نگهداري 
 86.6هزار تن) رشدي معادل  268( 96 سالهزار تن است كه نسبت به عملكرد  500ا برابر ب كشاورزي

فروشي غيرفروشگاهي  ساماندهي و گسترش بخش خردهدهد. در شاخص درصد رشد را نشان مي
و عدم  يكار يمواز .دهد نشان ميرا درصد تحقق  58.5سايت نسبت به هدف  مورد وب 936عملكرد 
نماد اعتماد  يهاي دارا سايت عدم ارجاع وبي و وكارهاي مجاز حوزه كسب در يدستگاه ينب يهماهنگ
بخشي از  جهت صدور پروانه كسب مربوطه يوكارهاي مجاز كسب يكشور يهبه اتحاد يكيالكترون

  داليل عدم تحقق اهداف اين موضوع مي باشند.
هـاي   ابهام در آينده استراتژيپيوسته در بخش تجاري و   هم  هاي زنجيره به ان حلقهقدف1397 در سال  

ها به علت تورم ناشي از افـزايش قيمـت    ، افزايش هزينههاي بدون برنامه با كنترل قيمت ها توسعه بنگاه
پـايين   اسـت. نمـوده  مشكالتي را براي بخش ايجاد  و تحميل هزينه هاي ناشي از تحريم اقتصادي ارز

هاي آن، فقدان سيستم پايش از مبـدأ    بودن هزينههاي نوين به دليل باال بودن سطح استفاده از فناوري
 تا انتهاي زنجيره ارزش كاال از ديگر  چالش هاي موجود بخش بازرگاني مي باشند.

ونقـل و توزيـع،    هاي حمل هاي توزيع كاال از طريق بهبود زيرساخت براي حل اين چالش ها اصالح شبكه 
سازي با رويكـرد   ايش بازار، توانمندسازي و تقويت ذخيرهرساني آنالين در پ هاي اطالع افزايش نقش سامانه

گـذاري،   هاي پولي، مـالي و ارزي و مقـررات قيمـت    كاهش ضايعات و حفظ كيفيت، هماهنگي بين سياست
سـازي   تسهيل شرايط ترخيص مواد اوليه موردنياز توليد، اصالح الگوي تعرفـه گـذاري بـا اولويـت متـوازن     

منظـور كـاهش هزينـه     ها و نواقص زنجيره توزيع به ،  برطرف نمودن چالشها در طول زنجيره ارزش تعرفه
هـاي دولـت در    هاي تنظيم بـازار، كـاهش بـار هزينـه     ها در برنامه يابي نوسان و رشد قيمت شده،ريشه تمام

خصوص خريدهاي تضميني و همچنين كاهش هزينه تحميلي به صنايع تبديلي از ناحيـه اجـراي سياسـت    
 قداماتي است كه تداوم آنها در بهبود شرايط بازرگاني داخلي نقش به سزايي دارد.مذكور از جمله ا

  
  مسكن و شهرسازي

را فراهم نموده و در  يكي از نيازهاي اساسي جامعهاز مظاهر رشد اقتصادي  به عنوان يكيتوليد مسكن 
ها در بخش مسكن، چارچوب  هاي اقتصادي كشور تأثير فراوان دارد. عملكرد برنامه تحرك و تسريع چرخ

تدوين  دهد. ها نشان مي اجتماعي آن -هاي اقتصادي ها را در جهت پيشبرد سياست حركت دولت
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فيت ساختمان و خدمات سياستهاي بخش مسكن مبتني بر تعادل بخشي به بازار مسكن و ارتقاي كي
 مهندسي است. 

هاي درآمدي به  مسكن در برنامه ششم توسعه مبتني بر تسهيل دسترسي همه گروه اهداف كلي بخش
فزايش نوسازي ا ويژه گروههاي كم درآمد و خاص به مسكن مناسب، بهبود و توسعه تامين مالي،

مسكن، افزايش نظارت بر استانداردها از  هاي ناكارآمد شهري و روستايي،كاهش نوسانات شديد بازار بافت
مقررات ملي ساختمان با هدف صرفه جويي در مصرف انرژي متمركز است. ارتقاي  19جمله مبحث 

اهداف هاي نوين و تعادل بخشي به مسكن شهر و روستا از ديگر  كيفيت ساخت و ساز بر اساس فناوري
 شود.  محسوب مي در اين بخش برنامه ششم توسعه شده در تعيين

درصدي در ميان  50حدود  سهم درصدي مسكن از سبد هزينه خانوار در كشور و 35با توجه به سهم 
مهمترين اقدامات و تهران  درصد در شهرهايي مانند 70اقشار كم درآمد در شهرهاي بزرگ و تا 

رچوب شاخص ها و در چا 1397هاي انجام شده براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در سال  فعاليت
 اهداف كمي هدفگذاري شده در زير آمده است:

 1397و  1396هاي  در سال مسكن و شهرسازيهاي حوزه  عملكرد برخي از شاخص
 1397 1396 يريگ واحد اندازه هدف كمي رديف

 درصد تحقق عملكرد هدف عملكرد
 81.82 11 9 9.9 سال توان دسترسي به مسكن ملكي 1
 46.44 32.3 15 20 نرخ تورم نوسانات قيمت مسكن متوسط ساالنه 2
 49.21 18.7 38 27.7 درصد مالي مسكن ينسهم نظام بانكي در تأم 3
 112.5 27 24 23.6 درصد سهم صنعتي سازي در ساختمان 4
 95.05 50.5 48 49.4 درصد شده مسكن سهم زمين در هزينه تمام 5
 51.92 472.5 910 405 هزار واحد تعداد كل واحد مسكوني 6
 66.67 18 12 18 درصد درصد واحدهاي مشمول نوسازي 7
 41.11 74 180 71 هزار واحد احداث مسكن روستايي 8
 109.57 0.94 1.03 0.95 مسكن/ خانوار تراكم خانوار در واحد مسكوني 9
 54.59 398.5 730 334 هزار واحد تعداد واحد مسكوني شهري 10

 وزارت راه و شهرسازي: مأخذ          

 :بيانگر آن است كه برنامه ششم توسعه ها و اهداف كمي خصعملكرد اقدامات در قالب شا
بوده است كه نسبت به  هزار واحد 400حدود  1397در سال  عرضه واحدهاي مسكوني  شهري 
نسبت  1397شده در سال  درصد انحراف دارد. تعداد واحدهاي عرضه 50گذاري اوليه، حدود  هدف

هزار واحد، رقم بسيار پاييني است. يكي از داليل  700حدود  به نياز ساالنه مسكن در كشور،
شده در  كميلافزايش قيمت مسكن، كاهش عرضه مسكن است. تعداد واحدهاي مسكوني روستايي ت
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هزار واحد) عملكرد  180هزار واحد و نسبت به هدف كمي برنامه اين هدف ( 74حدود  1397سال 
  هزار واحد مسكوني شهري و روستايي احداث 473در كل كشور  1397باشد. در سال  مناسبي نمي

حدود هزار واحد مسكوني در سال)  910شده در برنامه ششم ( بيني شده است. نسبت به هدف پيش
 يافته است. درصد تحقق  52

 طي كشور در مالكيت نرخ كاهش دهنده نشان مسكن تصرف نحوه برحسب خانوارها توزيع بررسي
 كاهش 1395 سال در درصد 61 به 1385 سال در درصد 68 از مسكن مالكيت نرخ. است اخير دهه يك
 شهري، خانوار هزينه سبد در مسكن سهم دهد. افزايش را نشان مي شهري خانوارهاي ملكي تصرف توان

 1397 سال در سال 11 ) به1384 (سال سال 8 از آنان پذيري توان يا مسكن تأمين به دسترسي قابليت
 چهارم تا اول هاي دهك يعني درآمد كم هاي گروه براي مسكن به دسترسي شاخص. است داده افزايش

 مسكن تأمين به قادر 2 و 1 هاي دهك ويژه به و درآمد كم خانوارهاي عبارتي به. است سال 19 تا 36 بين
 60 به درآمد كم هاي گروه در خانوار هزينه سبد در مسكن هزينه افزايش سهم. بود نخواهند مناسب
 دولت دخالت لزوم نشانگر خوبي به ارقام اين. است شده ها گروه اين زندگي كيفيت كاهش موجب درصد،
عنوان يك  در واحد مسكوني به تراكم خانوار .است ايران در درآمد كم هاي گروه مسكن تأمين براي

شاخص بسيار مهم در ارزيابي برخورداري خانوارها از واحد مسكوني (شهري) است. در برنامه ششم مقرر 
رسيده  0.94ها اين شاخص به رقم  كاهش يابد. طبق بررسي 1.03تراكم خانوار به رقم  1397بود در سال 

آمده است. يكي از وظايف  دست   ميليون واحد) به 2.5هاي خالي (حدود  خانه است. اين رقم با احتساب
هاي پايين اقتصادي در تأمين  دولت در بخش مسكن در راستاي جبران شكست بازار كمك به دهك

سازي در ساختمان افزايش يافته و اهداف  باشد. در سال دوم برنامه ششم توسعه، سهم صنعتي مسكن مي
 محقق شده است.شده  كمي تعيين

توان درعدم تناسب عرضه واحدهاي مسكوني با تقاضاي واقعي و  هاي عمده بخش مسكن را مي چالش
هاي پايين درآمدي،كاهش  هاي خالي به دليل عدم استطاعت گروه مصرفي در بازار مسكن، وجود خانه

جتماعي در تأمين و سهم پايين مسكن ا و قيمت آن نشيني اجاره افزايش متوسط نرخ مالكيت مسكن و
 فقر هاي پهنه و نابسامان هاي بافت هاي نيازمند و مشكالت كيفيت ساخت برشمرد. مساحت مسكن گروه

با  غيررسمي هاي و رشد سكونتگاه نفر ميليون 21 به قريب با جمعيتي هكتار هزار 132 حدود در شهري
 و مؤثر تقاضاي بين شديد عدم تعادلو  هزارهكتار 56 معادل مساحتي در نفر ميليون 11جمعيتي بالغ بر 

 اي ذكر نمود.اجاره مسكن بازار در ويژه به ، مسكن عرضه
ي مختلف به ها روشگذار به  يهسرماين مالي مسكن، جذب تعداد بيشتر تأمدر  ها بانكافزايش سهم 

براي  سازي و مسكن مشاركتي، تأمين منابع مالي براي پرداخت يارانه سود تسهيالتي محلهها پروژه
ي ناكارآمد شهري، ارتقاي صنعتي سازي ها بافتي جوان و توسعه مسكن در ها زوج، درآمد كمي ها گروه
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هاي نوين، احداث مسكن با اولويت در شهرهاي مياني باهدف  يفناورساختمان با گسترش استفاده از 
اشند كه در بهبود تعادل بخشي به فضا و توزيع جمعيت برخي از سياستهاي بنيادي در بخش مسكن مي ب

 عملكرد اين بخش نقش دارند. 
 

  عمران شهري
ي زندگي شهري دارد. اثرگذاري مثبت مديريت افتگي توسعهمديريت شهري نقشي اساسي در پايداري و 

توان داشتن اختيار و مسئوليت،  ها را مي شهري مستلزم فراهم آوردن شرايطي است كه مهمترين آن
هاي برنامه ششم در بخش عمران  گيري . جهتمنابع مالي پايدار و مشاركت عمومي دانست تأمينتوانايي 

شهري بر توسعه بهبود سطح خدمات شهري،توسعه كمي و كيفي خدمات آب و فاضالب، بهبود 
هاي حمل و نقل عمومي،ارتقاء بهسازي بافت هاي ناكارآمد شهري،ارتقاء سطح محيط زيست  سامانه

 اي متمركز است.  توسعه شهري و كاهش نابرابري و ايجاد تعادل منطقهشهري  و پايداري 
هاي انجام شده در بخش عمران شهري براي تحقق اهداف برنامه ششم  مهمترين اقدامات و فعاليت

 ها و اهداف كمي هدفگذاري شده در زير آمده است: در چارچوب شاخص 1397توسعه در سال 
 1397و  1396هاي  در سال عمران شهريهاي حوزه  عملكرد برخي از شاخص

 واحد  هدف كمي رديف
درصد  1397 1396

 عملكرد هدف عملكرد تحقق
 90.63 43.5 48 47 درصد ونقل عمومي در شهرهاي كشور افزايش سهم حمل 1

ميليون  يجداسازي مصارف فضاي سبز شهرداري از آب شرب در شهر 2
 100 30 30 20 مترمكعب

 100 30 30 26 درصد دفن پسماندها يها محلساماندهي  3
 100 13 13 12 مترمربع افزايش سرانه كل فضاي سبز شهري 4
 123.2 924 750 710 تعداد ينشان آتش هاي يگاهتجهيز پا 5
 105.83 50.8 48 48.9 درصد جمعيت تحت پوشش شبكه فاضالب شهري 6
 93.1 54 58 57 درصد شهرها ونقل عمومي كالن سهم حمل 7
 137.5 22 16 22 درصد افزايش ميزان بازيافت مواد و انرژي 8
 100 40 40 35 درصد آوري بهبود مكانيزاسيون جمع 9
 100 99.6 99.6 99.46 درصد جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهري 10
 81.25 13 16 11 درصد افزايش ميزان تفكيك از مبدأ 11
 116.6 309 265 290 كيلومتر توسعه مترو 12
 98.79 24.8 24.5 24.8 درصد آب بدون درآمد در شهر 13
 87.12 2.95 2.57 2.6 تن بر نفر هوا هاي يندهونقل شهري از توليد آال كاهش سهم حمل 14

 بيانگر آن است كه:  ششم توسعه داف كمي برنامهها و اه عملكرد و اقدامات در قالب شاخص
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اقدامات مهم در حوزه توسعه پايدار برغم كاهش منابع مالي  متاثر از 1397عملكرد اين بخش در سال 
هاي  ريبوده است. جلوگيري از آلودگي منابع آب كشور و ارتقاي بهداشت عمومي از بروز بسياري از بيما

آوري فاضالب و احداث تأسيسات تصفيه فاضالب از  هاي جمع توسعه شبكه واگيردار جلوگيري نموده و
، تعداد مشتركين 1397باشد. در پايان سال  رت نيرو در بخش آب و فاضالب ميهاي اساسي وزا اولويت

. داشته استفقره افزايش  هزار 440ميليون فقره نسبت به سال قبل حدود  7.6فاضالب شهري با  
درصد رشد نسبت به سال قبل است. در  1.9درصد داراي  50.8شبكه فاضالب شهري به جمعيت تحت پوشش 

 7اند. در اين سال، تعداد  آوري و تصفيه فاضالب بوده شهر تحت پوشش شبكه جمع 330، 1397پايان سال 
.در  است دهيرسبرداري  روز افتتاح و به بهره مترمكعب در شبانه 187،060شهر با ظرفيت  7خانه فاضالب در  تصفيه

اده مطلوب از پساب، هاي تأسيسات فاضالب و نيز استف جهت استفاده از پتانسيل بخش خصوصي در احداث طرح
 3.5شهر و فوالدشهر با ظرفيت توليد پساب  خانه فاضالب ايمان متقابل احداث تصفيه ، قرارداد بيع1397در سال 

ميليارد ريال با بخش خصوصي منعقد گرديده است.در پايان سال  2400ميليون مترمكعب در سال به ارزش 
ميليون فقره  5.7بوده و تعداد مشتركين روستايي نيز بالغ روستا  35997، تعداد روستاهاي تحت پوشش آب 1397

شبكه توزيع آب  كيلومتر 2790فقره نسبت به سال قبل افزايش يافته است. حدود  هزار 178كه حدود  بوده است
احداث شده است. حداكثر ظرفيت تأمين آب  1397كيلومتر خطوط انتقال آب روستايي در سال  2575 بر بالغو نيز 

 .است دهيرسميليون مترمكعب در سال  3191مناطق روستايي نيز به  شرب در
 

 حمل و نقل 
كاال و  هاي توليد، توزيع و مصرف هايي است كه به شكلي گسترده در تمامي زمينه اين بخش دربرگيرنده فعاليت

انكاري دارد. اساساً در فرايند رشد و توسعه  هاي اقتصادي نقش غيرقابل  خدمات جريان داشته و در مجموعه فعاليت
ها، زمان سفر،  سازي هزينه ونقل در بهينه هاي حمل المللي و روند گسترش سيستم اقتصادي، تجارت داخلي و بين

ونقل  اديده گرفت. به همين دليل تمركز بر پيشبرد بخش حملسرعت جابجايي، ايمني و سطح خدمات را نمي توان ن
هاي  كشور در فرايند توسعه متوازن موجب افزايش زيرساخت) GDP(و افزايش سهم آن در توليد ناخالص داخلي 

المللي بخش حمل و نقل  ونقل به تناسب شرايط اجتماعي و اقتصادي كشورمي شود و در اين راستا اهداف بين حمل
 دستيابي به بازارهاي جهاني قابليت تحقق خواهد داشت. در قالب

ارتقاي ايمني در كليه  بر افزايش سهم حمل و نقل ريلي، هاي برنامه ششم توسعه عمدتاً گيري جهت 
شقوق حمل و نقل و كاهش تلفات، بهبود شرايط زيست محيطي شرايط حمل و نقل، افزايش ترانزيت و 

 اي، ل و نقل، افزايش سهم كشور از حمل و نقل دريايي و منطقهالمللي سيستم حم ارتقاي نقش بين
گسترش سهم ايران از تجارت دريايي، ارتقاي كيفيت حمل بار و مسافر، ارتقاي كمي و كيفي 

 هاي حمل و نقل و افزايش كارايي در اجراي طرح هاي زيرساخت استوار است. زيرساخت



 69  حوزه بخشي
 

در  1397تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در سال  هاي انجام شده براي مهمترين اقدامات و فعاليت
 ها و اهداف كمي هدفگذاري شده در زير آمده است: چارچوب شاخص

 1397و  1396هاي  در سال حمل و نقلهاي حوزه  عملكرد برخي از شاخص
 1397سال  1396 يريگ واحد اندازه هدف كمي رديف

 درصد تحقق عملكرد هدف عملكرد
 92.84 1,000 1,077.1 1,859.8 ميليون نفر مسافرجمع جابجايي  1
 64.85 10.7 16.5 10.8 ميليون تن جمع جابجايي بار ترانزيت 2
 107.36 18,122 16,880 16,820 كيلومتر ها طول بزرگراه 3
 72.77 278 382 250 ميليون نفر )عمومي(اي  جابجايي مسافر جاده 4
 101.27 240 237 232.8 ميليون تن تجاري افزايش ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر 5
 67.92 48.9 72 45.2 ميليون تن جابجايي بار ريلي داخلي 6
 74.93 502 670 480 ميليون تن اي داخلي جابجايي كل بار جاده 7
 77.46 55 71 56.8 ميليون نفر ها مسافر در فرودگاه يرشظرفيت اعزام و پذ 8
 94.72 11,461 12,100 11,061 كيلومتر طول خطوط اصلي ريلي 9
 74.25 550.9 742 525.2 ميليون تن جمع جابجايي بار داخلي 10
 54.2 7.1 13.1 6.25 ميليون تن ظرفيت ناوگان تجاري دريايي 11
 52.67 1.58 3 1.6 ميليون تن جابجايي بار ريلي ترانزيت 12
 67.19 9.07 13.5 9.2 ميليون تن اي ترانزيت جابجايي بار جاده 13
 94.77 943 995 1,802 ميليون نفر )كل(اي  جابجايي مسافر جاده 14
 76.5 140 183 156.8 ميليون تن عمليات تخليه و بارگيري بنادر تجاري 15
 80.89 2,451 3,030 2,401 كيلومتر ها طول آزادراه 16
 وزارت راه و شهرسازي :مأخذ

 :اهداف كمي برنامه  ششم توسعه بيانگر آن است كهعملكرد بخش حمل و نقل در قالب شاخص ها و 
خروج يك جانبه و  مواجه شد. 1396 سال به نسبت متفاوت شرايطي با 1397 سال در حوزه اين

غيرقانوني دولت آمريكا از برجام شرايط متفاوتي را براي اين بخش رقم زد. بواسطه چنين شرايطي 
ناوگان هوايي و ريلي كشور تحت تاثير اين موضوع قرار نوسانات نرخ ارز گسترش و نوسازي صنعت 

گرفت. اثرپذيري حمل و نقل ترانزيت جاده اي از مناسبات بين المللي،كاهش تمايل شركت هاي حمل و 
نقل به استفاده از مسير ايران و ركود اقتصادي موجب شد كه اهداف برنامه ششم توسعه در اين بخش با 

 كاهش و كشور بر اقتصادي ركود شرايط تداوم داخلي بار بجاييدر بخش جا چالش مواجه شود.
 عدم به منجر 1397 سال در كشور خارجي تجارت نوسانات همراه به داخلي تجاري و توليدي هاي فعاليت
 بر فشار تشديد به منجر امر اين .است گرديده توسعه ششم برنامه در شده بيني پيش اهداف تحقق

 هاي زيرساخت اي سرمايه ماهيت به عنايت با .است شده كشور اي جاده ونقل حمل هاي زيرساخت
 توسعه عمده مسئوليت طوالني، نسبتاً بازگشت دوره و سنگين هاي گذراي سرمايه انجام لزوم و ونقل حمل

 . گردد مي تأمين عمومي منابع طريق از و بوده دولت عهده بر كشور در ونقل حمل زيربناهاي
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و نقلي   بهبود كيفيت خدمات حمل و نقل مستلزم استفاده از تجارب بين المللي و گسترش تعامالت حمل
ي توليد ها كارخانههمسايگان براي توسعه ترانزيت است. ايجاد هماهنگي با  خصوصاًبا كشورهاي منطقه 

ايجاد ساختار بهينه براي  ي،ا جاده ونقل حملوسايل نقليه در زمينه توليد و واگذاري وسايل نقليه موردنياز 
 و  حملخريد ناوگان  گذاري بخش خصوصي در زمينه  يهسرماي الزم براي بسترهامديريت بخش، ايجاد 

 صورت بهگذاري ارزي و بازگشت سرمايه  يهسرمامنظور امكان  قانوني به سازوكاراي، ايجاد  جاده نقل
يري بهينه از گ بهره ،ي اصلي به بخش خصوصيها جادهو  ها بزرگراهي بردار بهرهامكان واگذاري ، ارزي

هاي  يرساختزتجارب موفق جهاني براي ايجاد جريان درآمدي پايدار براي توسعه و نگهداري انواع 
بندي  يتاولومنظور استفاده بهينه از منابع مالي و اعتباري و   به ها پروژهو  ها طرحبندي  يتاولوونقل،  حمل
باشد كه در بهبود   هاي اساسي براي بهبود بخش حمل و نقل مي حل از راه ونقل ها در بخش حمل يتفعال

لفه هاي توسعه پايدار آن نقش ؤسرعت و سازگاري آن با م كيفيت خدمات اين بخش، ارتقاي ايمني،
 مهمي دارد. 

 
  ارتباطات و فناوري اطالعات

هاي   ، حركت و توسعه بخشه، منجر به رشدعنوان موتور توسع بخش ارتباطات و فناوري اطالعات به
بر افزايش   تاكيد برنامه ششم توسعه عمدتاً و اهداف كالن ها گيري جهت مختلف اقتصادي خواهد شد.

افزايش سهم  ،افزايش ظرفيت بومي در شبكه مجازي ظرفيت پهن باند زير ساخت شبكه ملي اطالعات،
اي ارتباطات و خدمات الكترونيكي دولت براي روستاهاي  افزايش پوشش شبكه ،دانش داخلي از توليد

ارتباطات و فناوري اطالعات و   هاي فردي و اجتماعي در شبكه خانوار، صيانت از حقوق و حريم 20باالي 
 افزايش سطح فناوري و زيرساخت دارد. 

در  1397ه ششم توسعه در سال هاي انجام شده براي تحقق اهداف برنام مهمترين اقدامات و فعاليت
 ها و اهداف كمي هدفگذاري شده در جدول زير آمده است: چارچوب شاخص

 1397و  1396هاي  در سال ارتباطات و فناوري اطالعاتهاي حوزه  عملكرد برخي از شاخص

واحد  هدف كمي رديف
 گيري اندازه

 1397سال  عملكرد

درصد  عملكرد هدف 1396
 تحقق

 149.33 4.48 3 0.56 ترابيت بر ثانيه ترابيت بر ثانيه  30افزايش ظرفيت ترانزيت ترافيك به  1
 68.75 11 16 10 مگابيت بر ثانيه Mb/s 20افزايش سرعت دسترسي مشترك به حداقل  2

سالمت، آموزش، (ارائه حداقل چهار خدمت الكترونيكي اصلي دولت  3
 138.6 69.3 50 50 درصد خانوار  20درصد روستاهاي باالي  80در ) كشاورزي، بانكي و مالي

 124 62 50 40 درصد صورت الكترونيكي درصدي خدمات دولت به 100ارائه  4
 100 92 92 87.8 درصد بانكداري در دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات روستايي ارائه خدمات خرده 5
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واحد  هدف كمي رديف
 گيري اندازه

 1397سال  عملكرد

درصد  عملكرد هدف 1396
 تحقق

 166.67 50 30 25 درصد درصدي هزينه پهناي باند اتصال  50كاهش  6
 122.4 79.56 65 72.8 درصد درصد خانوارها به پهن باند 80دسترسي  7

افزايش توان داخلي فناوري و ساخت ماهواره سنجشي و  8
 70 17.5 25 12.62 درصد مخابراتي مدار باال 

 20افزوده همگرا به حداقل  افزايش سهم درآمدي خدمات ارزش 9
 93.75 7.5 8 7.37 درصد ارتباطات و فناوري اطالعاتدرصد كل خدمات 

 درصد روستاهاي 90برقراري امكان دسترسي پرسرعت به  10
 106.62 69.3 65 50 درصد خانوار 20باالي 

 ميزان دسترسي پرسرعت مدارس شهرهاي 11
 276.67 83 30 - درصد زير بيست هزار نفر و روستاها 

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، مركز آمار ايران مأخذ:
فناوري اطالعات در قالب شاخص ها و اهداف كمي مصوب  برنامه  ششم ارتباطات و عملكرد بخش 

شده در بخش ارتباطات و فناوري  ف تعييناهداتوسعه  در جدول فوق بيانگر آن است كه از مجموع 
امكان ارائه حداقل چهار «، »افزايش ظرفيت ترانزيت ترافيك« هاي )، هدف1397اطالعات در سال (

 20خدمت الكترونيكي اصلي دولت (سالمت، آموزش، كشاورزي، بانكي و مالي) در روستاهاي باالي 
كاهش هزينه پهناي باند اتصال «، »صورت الكترونيكي ارائه خدمات دولت به«، »خانوار كشور

CDNافزايش سهم «، »افزايش ظرفيت هاب پستي«، »فيكافزايش ظرفيت ترانزيت ترا«، »ها
، »دسترسي خانوارها به پهن باند«، »استقرار سامانه صيانت اجتماعي«، »درآمدي خدمات نوين پستي

هاي مرزي كشور   المللي و پايانه هاي بين آهن، بندرها، فرودگاه هاي راه ارائه خدمات پستي در ايستگاه«
صددرصد » خانوار 20كان دسترسي پرسرعت به روستاهاي باالي برقراري ام«، »توسط اپراتورها

دسترسي پرسرعت مدارس شهرهاي زير بيست هزار نفر و روستاها و حاشيه «محقق شده است. هدف 
افزايش سرعت «همچنين اهداف است.  در بخش  مدارس روستايي محقق شده» شهرهاي بزرگ

، »دفاتر ارتباطات و فناوري اطالعات روستاييبانكداري در  ارائه خدمات خرده«، »دسترسي مشترك
افزايش توان داخلي فناوري و «، »NIXدرصد پيشرفت تكميل مركز «، »افزايش ظرفيت هاب پستي«

افزوده  افزايش سهم درآمدي خدمات ارزش«و » ساخت ماهواره سنجشي و ماهواره مخابراتي مدار باال
.با توجه به اعمال تحريم و موانع خارجي، اهداف اند درصد داشته درصد تحقق باالي پنجاه» همگرا

ارائه  خدمات نوين فضايي و با «، »برداري دو ماهواره مخابراتي و سنجش از راه دور خريد و بهره«
هاي نوين ازجمله: نسل پنجم تلفن همراه،  رصد، پژوهش و ارتقاء دانش در فناوري«، »افزوده ارزش
» دسته كاالي راهبردي داخلي 3توليد و بكارگيري «و » نت اشياءهاي عظيم، پردازش ابري، اينتر داده

 اند. نيز درصد تحقق مناسبي نداشته
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المللي به  هاي بين رغم تحريم و  به 1396) ترابيت بر ثانيه در سال 0.56الملل از ( توسعه ترانزيت ترافيك بين
ترابيت بر  3شده در اين سال ( بيني رسيده است و نسبت به هدف پيش 1397) ترابيت بر ثانيه در سال 4.48(

ثانيه) پيشرفت چشمگيري داشته است.با توجه به آخرين گزارش مركز آمار ايران، ضريب نفوذ خانوارهاي 
) درصدي به 6.7و با رشد ( 1396) درصد در سال 72.8به ( 1395) درصد در سال 60متصل به پهن باند از (

منظور رفع تبعيض در   نهايي برنامه تقريباً محقق شده است. به رسيده كه هدف 1397) درصد در سال 79.56(
امكان دسترسي پرسرعت  1392استفاده از خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطالعات، باوجودي كه در سال 

) 28604براي روستاها فراهم نبود با افزايش توسعه دسترسي، تعداد روستاهاي با امكان دسترسي پرسرعت به (
رسيده است. همچنين در راستاي تحقق اهداف  1397) روستا در پايان  سال 29250و ( 1396در سال 

حداقل چهار  امكان ارائه«و » خانوار 20درصد روستاهاي باالي  90برقراري امكان دسترسي پرسرعت به «
نوار خا 20خدمت الكترونيكي اصلي دولت (سالمت، آموزش، كشاورزي، بانكي و مالي) در روستاهاي باالي 

شده است. به عبارتي  فراهم 1397) روستا در پايان سال 27349امكان دسترسي پرسرعت براي ( »كشور
  اند. ) درصد روستاهاي باالي بيست خانوار در پايان اين سال داراي دسترسي پرسرعت بوده69.3(

) درصد در سال 64به ( 1395) درصد در سال 48.8ساله و بيشتر) از ( 6ضريب نفوذ اينترنت  براي كاربران (
) 6رسيده است. الزم به ذكر است تعداد كاربران اينترنت با رشد ( 1397) درصد در سال 70و ( 1396

رسيده است.ارائه خدمات دولت  1397) ميليون نفر در سال 51.5درصدي نسبت به سال قبل به عدد (
) درصد در پايان 62و ( 1396ل   ) درصد در سا40به ( 1395) درصد در سال 20صورت الكترونيك از ( به

به  1395) گيگابايت بر ثانيه در انتهاي سال 743الملل از ( رسيده است.پهناي باند اينترنت بين 1397سال 
رسيده است. با  1397) گيگابايت بر ثانيه  در پايان سال 2172و ( 1396) گيگابايت بر ثانيه در سال 1282(

 1395) ميليون مشترك در سال 57.8) تعداد مشتركين پرسرعت از (توسعه دسترسي پرسرعت (ثابت و سيار
) ميليون 74.5) ميليون مشترك به (10و با افزايش حدود ( 1396) ميليون مشترك در سال 64.97به (

) 110.75به ( 1395) درصد در سال 104.25رسيده است.ضريب نفوذ تلفن همراه از ( 1397مشترك در سال 
) خدمت 24رسيده است.تعداد خدمات نوين پستي از ( 1397) درصد در سال 113.3و ( 1396درصد در سال 

 يافته است. ) افزايش1397) خدمت در سال (34) و (1396) خدمت در سال (26به ( 1395در سال 
 

 آموزش و پرورش عمومي
رخوردار گذاري اجتماعي در تمامي جوامع، از جايگاه بااليي ب ترين ركن سرمايه آموزش به عنوان مهم

 ازين شيپهاي اصلي و  انتقال مفاهيم دانش پايه و ارائه آموزش هدف با عمومي  وپرورش موزشآ است.
 ي است:بند طبقهسطوح آموزشي باالتر و عالي، به دو گروهاي اصلي زير قابل 

هاي تحصيلي ابتدايي و متوسطه اول است كه البته آموزش غيررسمي  ) آموزش پايه؛ شامل دوره1
 باشد. سوادآموزي (بزرگساالن) نيز بخشي از آموزش پايه مي
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تحصيلي متوسطه دوم است كه دوره متوسطه نظري جزو   ي؛ شامل دورهتخصص مهين) آموزش 2

ي فني و ها آموزشدانش، بخشي از  كار واي و  هاي متوسطه فني و حرفه عمومي و دوره وپرورش آموزش
 شوند. اي محسوب مي حرفه

است كه  وپرورش آموزشعالوه بر آموزش كودكان عادي، آموزش كودكان استثنايي و سرآمد نيز بر عهده 
 هاي تحصيلي آموزش رسمي است. آموزان منطبق با دوره هاي خاص براي اين گروه از دانش شامل آموزش

برخورداري از تامين و بسط عدالت در «عمده اهداف كالن قانون برنامه ششم توسعه در اين حوزه؛ 
ها و  ساختارها، رويهبازنگري و بازمهندسي « ، »ارتقاءكيفيت تعليم و تربيت«، »هاي تعليم و تربيت فرصت
ارتقاء منزلت اجتماعي و جايگاه حرفه اي سرمايه انساني آموزش و پرورش با تاكيد بر نقش «و » روش ها

ورش و استقرار متوازن سند تحول بنيادين ، به منظور بالندگي بخش آموزش و پر»الگويي و جايگاه معلم
ترين اقدامات انجام شده در بخش آموزش و  مهم باشد. آموزش و پرورش متناسب با زمان و منابع مي

ها و  اهداف  ، در چارچوب شاخص1397پرورش عمومي، براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در سال 
 گذاري شده زير آمده است: كمي هدف

 1397 و 1396هاي  آموزش و پرورش عمومي در سال حوزههاي  از  شاخصعملكرد برخي 

واحد  هدف كمي رديف
 يريگ اندازه

1396 1397 

درصد  عملكرد هدف عملكرد
 تحقق

 99.59 98.2 98.6 98.1 درصد پوشش تحصيلي واقعي دوره ابتدايي 1
 105.28 93.7 89 93.5 درصد پوشش تحصيلي واقعي دوره متوسطه اول 2
 101.75 81.4 80 83.1 درصد پوشش تحصيلي واقعي دوره متوسطه دوم 3
 102.6 98.5 96 98.6 درصد نرخ گذر ظاهري از دوره ابتدايي به متوسطه اول 4
 98.72 92.8 94 93.6 درصد نرخ گذر ظاهري از دوره متوسطه اول به متوسطه دوم 5
 100.71 90.64 90 94.7 درصد ساله و باالتر 10درصد باسوادي جمعيت  6
 99.23 12.9 13 12.2 درصد آموزان از كل دانش يردولتيآموزان غ سهم دانش 7
 97.46 27.6 26.9 26.2 نفر آموز به معلم در دوره ابتدايي بهبود شاخص نسبت دانش 8
 77.98 21.8 17 20.3 نفر آموز به معلم در دوره متوسطه اول بهبود شاخص نسبت دانش 9
 105.03 15.9 16.7 13.9 نفر آموز به معلم در دوره متوسطه دوم شاخص نسبت دانشبهبود  10

 . ماخذ: وزارت آموزش و پرورش

بيانگر آن اف كمي برنامه ششم توسعه ها و اهد عملكرد اقدامات وزارت آموزش و پرورش در قالب شاخص
 است كه:

است. هرچند شاخص مذكور نسبت به  درصد 98.2 معادل ابتدايي  دوره واقعي تحصيلي پوشش نرخ -
درصـد   98.6درصد كمتر نسبت به  0.4درصد رشد داشته است، اما داراي عملكردي حدوداً  0.1سال قبل 
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درصـد از كودكـان    1.8هدف كمي مصوب برنامه است. ميزان شاخص مذكور بيانگر آن است كه معـادل  
 تحصـيل  از بازمانـده  به داليل مختلـف  وداشته  سال خارج از نظام آموزش رسمي قرار 6-11گروه سني 

پايـه و   بـه آمـوزش   يمافراد الزم التعل يهكل ي هر چه بيشتردسترس رو، فراهم آوردن ميزان باشند. ازاين مي
 باشد. يآموزش گذاران سياست ياصل يها يتاز اولو يستي، باعمومي
كه نسبت به سـال ماقبـل   است  درصد 93.7 متوسطه به ميزان اول  واقعي دوره تحصيلي پوشش نرخ -
درصد هـدف كمـي    89درصدي آن نسبت به  105.3درصد افزايش داشته است. همچنين عملكرد  0.2خود، 

درصـد جمعيـت    6.3دهنده خارج بودن حدود  باشد. ميزان شاخص مذكور نشان قابل توجه مي مصوب برنامه،
 سال، خارج از نظام آموزش رسمي است. 11-14گروه سني  

است كـه حـاكي از خـارج از جريـان      درصد 81.4با  برابر متوسطه، دوم دوره در واقعي تحصيلي پوشش نرخ -
 باشـد. كـاهش شـاخص نـرخ     سـال مـي   17تـا   15درصد از جمعيت الزم التعليم سنين 18.6آموزش رسمي بودن 

درصـد   1.7 ، معـادل 1396درصد عملكرد آن در سال  83.1متوسطه نسبت به  دوم دوره در واقعي تحصيلي پوشش
سـال و   15-17است كه فارغ از هر دليل اجتماعي، اقتصادي و...، به معناي افزايش تاركان تحصـيل گـروه سـني    

 باشد. گسترش جمعيت بازمانده از تحصيل افراد الزم التعليم سنين مذكور مي
 96 در مقايسـه بـا   درصد اسـت كـه   98.5معادل  اول متوسطه به ابتدايي  دوره ظاهري از گذر نرخ -

باشـد. مقـدار شـاخص مـذكور بـدين       درصد تحقق آن مـي  102.6درصد هدف كمي برنامه، نشان دهنده 
بـه   اول متوسـطه  دوره بـه  ورود از پايـه ششـم دوره ابتـدايي    آموزان دانش از درصد 1.5 تنها معناست كه

 .اند بازمانده تحصيل، ترك يا و پايه داليلي همچون تكرار
ايـن   اسـت مقـدار   درصـد  92.8 دوم معـادل   متوسـطه  دوره اول به متوسطه دوره ظاهري گذر نرخ -

، دسـتيابي بـه تحقـق كامـل     1396درصد سال  93.6 در مقايسه با درصدي 0.8كاهش  شاخص عالوه بر
 درصد مصوب برنامه را نيز موجب نشده است. 94نرخ 

كه عملكرد مذكور در  درصد است 90.7 حدود باالتر، و ساله 10 سني گروه جمعيت باسوادي درصد -
درصد اسـت. يكـي از داليـل كـاهش نـرخ       100.8درصد هدف كمي مصوب برنامه، حدود  90مقايسه با 

بودن رويكردهـاي   رنگ كم التعليم و از طرف ديگر، طرف عدم پوشش كامل كودكان الزم باسوادي، ازيك
 وادآموزي است.و ايجاد انگيزه در حوزه س آموزي و تقاضامحوري آموزشي مبتني بر مهارت

درصد است. هرچند شـاخص مـذكور    12.9 آموزان معادل دانش كل از غيردولتي آموزان دانش سهم -
هـدف كمـي    درصـد از  99.2دهم درصد افزايش داشته است. اما  7، معادل 1396نسبت به عملكرد سال 

 بخـش  مشـاركت  ميـزان  از تبلـوري  مـذكور  شـاخص  را محقق نمـوده اسـت.   درصد) 13مصوب برنامه (
 است. پرورشي و آموزشي هاي فعاليت اجراي در خصوصي
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 كـه ايـن   اسـت  نفـر  27.6 معـادل  1397ابتـدايي در سـال     دوره معلم به آموز دانش شاخص نسبت -
 درصد افزايش داشته است. 1.4به ميزان  1396نسبت به سال  شاخص

بـديهي اسـت    باشـد.  مي نفر 21.8 با برابر معلم به آموز دانش نسبت شاخص ، متوسطه دوره اول در -
 يـروي اسـتفاده ن آموز به معلم در اين دوره كمبود معلـم و نيـز    درصد نسبت دانش 1.5 يكي از داليل رشد

 باشد. مي ييششم دوره ابتدا يهپا يبرا يليدوره تحص ينا يآموزش
باشد  مي نفر 15.9 معادل 1397متوسطه نيز در سال  دوم در دوره معلم به آموز   دانش نسبت شاخص -

 كه توانسته اهداف موردنياز در اين خصوص را محقق سازد.
ارتقـاء كيفـي   عمـومي، رونـد    وپـرورش  آموزشدر حوزه  موردنظرها و اهداف كمي  با بررسي شاخص

 .شـود  ، مشـاهده مـي  اسـت در قانون برنامه ششم توسـعه   ترين اولويت عنوان مهم به كه وپرورش آموزش
 ششـم؛  برنامـه  مصـوب  كمـي  و اهـداف  ها در مقايسه با شاخص پرورشي و آموزشي هاي فعاليت عملكرد
 هاي ها و فعاليت مربوط به برنامهاعتبارات  يتتقو«از طريق؛  وپرورش ر به كيفيت آموزشتتوجه بيش بيانگر

از  يشـگيري و پ يخدمات توانمندسازارايه « ، »هاي محروم استان يو پرورش يآموزش يها شاخص يرتقاا
(طرح  آموزان دانش ينظام مراقبت اجتماع ياجرا« ،»آموزان در معرض خطر به دانش ياجتماع يها يبآس

تقويت رويكرد مبتني «، »ياعتبارات مربوط به سرانه مدارس دولت يتتقو«، »با پوشش جامعه هدف نماد)
ـ  منظور توسعه آموزش و پوشـش افـراد الزم   به» در مناطق كمتر برخوردار يخدمات آموزش يدخربر   يمالتعل

 هـاي  يـت و امكانات و ظرف يمدارس دولت يخال يتدر مناطق محروم با استفاده از ظرف يلبازمانده از تحص
تسهيل در دسترس قرار دادن «، »آموزان بر خدمات رفاهي دانشتوجه و تأكيد «دولتي،  يربالقوه مدارس غ

مديريت بهينه توزيع منابع بـين  « ، »برخورداريگان در مناطق كم و را بها يمن يكتب درس يعتوزامكانات و 
ي ا حرفـه  يتصـالح عوامل آموزشي و سمت دهي ابزار تخصـيص مـالي در جهـت ارتقـاي توانمنـدي و      

 -بهبـود شـيوه يـاددهي   «و » ارتقاي كمي و كيفـي فضـاها، تجهيـزات و امكانـات آموزشـي     «، »معلمان
 بوده است. »يادگيري

 

 آموزي اي و مهارت آموزش فني و حرفه
عنوان يكي از عوامل كليدي دستيابي به توسعه و  به» ايآموزش فني و حرفه«المللي معاصر ام بيندر نظ

اي كه فرايند يادگيري هاي فني و حرفه آموزش» محور بودن كار«پيشرفت مورد تأكيد جدي قرار گرفته است. 
كاركرد نهادهاي اقتصادي جامعه است، هاي كار طراحي و اجرا كرده و در هماهنگي با  فراگيران را از طريق محيط

 هاي آموزشبه سه گروه اصلي  گردد. اين بخشهاي اقتصادي جوامع محسوب مي عنصر كليدي تحقق پيشرفت
 .ي استبند طبقهمهارتي  عالي هاي و آموزش كاردانش و اي حرفه و فني ي متوسطه مهارتي، آموزش غيررسمي

 و فني آموزش نظام يكپارچگي و انسجام تقويت«در اين حوزه؛  عمده اهداف كالن قانون برنامه ششم توسعه
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 افزايش«، »نيازها با مراكز انطباق قدرت ايجاد«، »منابع كاربرد در وري بهره افزايش«  ،»آموزي مهارت و اي حرفه
 آموزش غيردولتي و دولتي بخش هاي مشاركت گسترش«و » آموزي مهارت و اي حرفه و فني آموزش اثربخشي

 به منظور ايجاد اشتغال و كارآفريني مي باشد.» آموزي مهارت و اي حرفه و فني
آموزي، براي تحقق اهداف  اي و مهارت هاي انجام شده در بخش آموزش فني و حرفه ترين اقدامات و فعاليت مهم

 گذاري شده زير آمده است: ها و  اهداف كمي هدف ، در چارچوب شاخص1397برنامه ششم توسعه در سال 
 1397 و  1396هاي  آموزي در سال اي و مهارت آموزش فني و حرفه حوزههاي  عملكرد برخي از  شاخص

 واحد  هدف كمي رديف
1396  1397 

 عملكرد هدف عملكرد
درصد 
 تحقق

اي به جمعيت فعال ميزان آموزش غيررسمي فني و حرفه 1  73.94 12.2 16.5 11.8 ساعت 

كارداني مهارتي به كل دانشجويانهاي  نسبت دانشجويان دوره 2  48.41 12.2 25.2 12.3 دانشجو 

3 
اي و كاردانش دختر به كل هنرجويان فني  نسبت هنرجويان فني و حرفه

اي و كاردانش و حرفه  
 93.49 36.65 39.2 35.93 درصد

ييبرداران روستا اي به بهره ميزان آموزش غيررسمي فني و حرفه 4  125 1.5 1.2 0.9 ساعت 

5 
اي و كاردانش به كل دانش آموزان دوره  نسبت هنرجويان فني و حرفه

 دوم متوسطه
 87.85 34.7 39.5 34.79 درصد

 -علمـي  سسـه ؤم اي، فني و حرفه دانشگاه كاربري، -جامع علمي دانشگاه اي، آموزش فني و حرفه سازمان وپرورش، زارت آموزش: ومأخذ
 آمار ايران مركز كاربردي صنعت آب و برق، -علمي سسهؤم كاربردي و مهارتي جهاد كشاورزي،

 ها و اهداف كمي برنامه ششم توسعه بيانگر آن است كه: در قالب شاخص اين حوزهعملكرد اقدامات 
ساعت بوده كه  12.2معادل  1397اي به جمعيت فعال در سال  ميزان آموزش غيررسمي فني و حرفه -

درصد از هدف كمي  74افزايش يافته است و حدود  درصد 3.4به ميزان  1396در مقايسه با سال 
 مصوب برنامه محقق شده است.

درصد  12.2 معادل 1397در سال  هاي كارداني مهارتي به كل دانشجويان نسبت دانشجويان دوره -
 تفاوت چنداني نداشته است.  1396ل باشد كه در مقايسه با سا مي

در  كاردانش و اي حرفه و فني هنرجويان كل به دختر كاردانش و اي حرفه و فني هنرجويان نسبت -
درصد رشد يافته  و  1.9معادل  1396درصد مي باشد كه نسبت به سال  36.6معادل  1397سال 
 محقق شده است. 1397از اهداف مصوب برنامه در سال  93.5

ساعت  1.5به ميزان  1397برداران روستايي در سال اي به بهرهميزان آموزش غيررسمي فني و حرفه -
درصد رشد داشته است و اهداف آن بيش از  66.7ه ميزان بوده است كه در مقايسه با سال گذشته ب

 تحقق يافته است. 1397اهداف برنامه در سال 
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آموزان دوره دوم متوسطه اي و كاردانش به كل دانشنسبت هنرجويان فني و حرفه 1397در سال  -

 ال گذشته تغييري نيافته است. درصد بوده است كه نسبت به عملكرد س 34.7
 مصوب اهداف در اين حوزه نشان دهنده اين امر است كه موردنظرها و اهداف كمي  بررسي شاخص

رغم تأكيد اسناد علي اما .محقق شده است قابل توجهي ، تاحدود1397در سال ششم توسعه  برنامه
ضعف از جمله عبارتند از: كه  باشد روبرو مي هاها و نارساييباالدستي، اين بخش كماكان با برخي كاستي

مطالعات ، ضعف نيافتهسازمان و غيررسمي رسمي، آموزش مختلف هاي بخش بين انسجام و هماهنگيدر 
اي و  هاي بالقوه و بالفعل در سطح منطقه آمايشي با رويكرد شناسايي توانمندي گسترده تخصصي و

ها به جاي  رويكرد ناكارآمد عرضه محوري آموزش، بازار كار هاي اجتماعي و استاني، نيازمندي
 ارتباط مناسب و مؤثر بخش با مراكز ، ضعف دراي تقاضامحوري آن بر اساس نيازهاي شغلي و منطقه

هاي نسبي محيطي و اقتصادي و توزيع نامناسب  در نظر گرفتن مزيت ، ضعفالمللي آموزشي معتبر بين
اقتصادي به  هاي بنگاهالزم براي تشويق سازوكار  و كمبود ناي در پهنه سرزمي هاي فني و حرفه رشته
 .كارگران آموزي حرفه

 

 آموزش عالي
شوند. آموزش عالي  ترين نهادهاي علمي كشور محسوب مي آموزش عالي از مهم مؤسساتها و  دانشگاه

آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و  مؤسساتها و  در ايران از دو بخش دولتي (دانشگاه
و  وپرورش آموزشهاي وابسته به وزارت  فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه

هاي اجرايي) و بخش غيردولتي (دانشگاه آزاد اسالمي و  مؤسسات آموزش عالي وابسته به دستگاه
 شكيل شده است.غيرانتفاعي) ت -مؤسسات آموزش عالي غيردولتي

هاي آموزش عالي با  هماهنگي بين برنامه«؛  عمده اهداف كالن قانون برنامه ششم توسعه در اين حوزه
، »برقراري توازن و ارتقا كيفيت درآموزش عالي«، »اجتماعي كشور  -هاي اقتصادي نيازهاي بخش

دانشجو در سطح حضور موثر نظام آموزش عالي كشور در نشر علم و توسعه فناوري و تربيت «
هاي  ايجاد زيرساخت« ، »الملل برداري از علم و فناوري توليد شده در سطح بين بهره«، »المللي بين

ها به  تجهيز نظام آموزش عالي كشور براي تحول دانشگاه«، »مديريتي مناسب در آموزش عالي
افزايش تعهد به تعالي و «و  »اداره اقتصادي آموزش عالي كشور كارآمدسازي«، »هاي كارآفرين دانشگاه

 مي باشد.» هنجارهاي علمي ـ اخالقي  و  ها ارزش به  پايبندي 
برنامه كلي قانون هاي انجام شده در بخش آموزش عالي، براي تحقق اهداف  ترين اقدامات و فعاليت مهم

 گذاري شده زير آمده است: ها و  اهداف كمي هدف ، در چارچوب شاخص1397ششم توسعه در سال 
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 1397 و 1396هاي  آموزش عالي در سال حوزههاي  عملكرد برخي از  شاخص

واحد  هدف كمي رديف
 يريگ اندازه

1396 1397 

درصد  عملكرد هدف عملكرد
 تحقق

 81.06 3,616,114 4,461,000 4,073,827 نفر تعداد دانشجو 1
 83.02 44 53 47.54 درصد )سال 18-24جمعيت (نرخ ناخالص ثبت نام  2
 57 0.57 1 0.52 درصد سهم دانشجويان خارجي 3
 81.62 3,595,354 4,405,000 4,052,782 نفر تعداد دانشجويان داخلي 4

5 
نسبت هيأت علمي تمام وقت استاديار به باال به كل 

هاي وابسته به  هيأت علمي تمام وقت در دانشگاه
 )حضوري(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 102.25 91 89 90 درصد

6 
مهارتي تا پايان برنامه در نظام  يها سهم آموزش

رسمي آموزش متوسطه و آموزش عالي  يها آموزش
 آموزش عالي -

 81.82 18 22 20 درصد

هاي  نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام وقت دانشگاه 7
 106.38 47 50 53 نفر غيردولتي

نسبت دانشجو به هيأت علمي تمام وقت وزارت علوم،  8
 92.31 26 24 27 نفر )(حضوري يياجرا يها تحقيقات و فناوري و دستگاه

 75 6 8 6 عدد كشور يها تعداد شعب خارجي دانشگاه 9

سهم دانشجويان تحصيالت تكميلي به كل  10
 92.31 24 26 22.8 درصد دانشجويان

 57.14 4 7 3 عدد هاي در زمره صد دانشگاه برتر آسيا تعداد دانشگاه 11

 103.84 46 44.3 46 درصد يردولتيسهم دانشجويان غ 12
 يزي آموزش عالير برنامهپژوهش و  : مؤسسهمأخذ

 بيانگر آن است كه:شم توسعه ها و اهداف كمي برنامه ش عملكرد اقدامات انجام شده در قالب شاخص
درصد است. مقايسه عملكرد اين  44، 1397در سال نرخ ناخالص ثبت نام عملكرد شاخص  -

 83درصد)، گوياي تحقق آن در حد  53شده در سال دوم برنامه ( بيني  شاخص با هدف كمي پيش
دليل كاهش تعداد دانشجويان و مالحظات  درصد است. عدم تحقق اين شاخص عمدتاً به

 (نقشه جامع علمي كشور) است. هاي مندرج در اسناد باالدستي گذاري هدف
 4461000 معادل كشور دانشجويان كل تعداد كشور، توسعه ششم برنامه كمي اهداف اساس بر -

 برابر 1397 سال در كشور دانشجويان كل تعداد. است شده بيني پيش 1397 سال در نفر
 كه است آن از حاكي 1397 سال براي شده  بيني پيش هدف با آن مقايسه كه است بوده نفر 3616114

 تعداد كاهش از ناشي عمدتا دانشجويان تعداد كاهش. است يافته  تحقق كمي هدف از درصد 81.1
 .است غيرانتفاعي – غيردولتي عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در ويژه به عالي آموزش داوطلبان
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 كل از كه دهد مي نشان خارجي و داخلي دانشجويان برحسب دانشجويان ساختار بررسي -
 خارجي دانشجويان مابقي و داخلي دانشجويان نفر 3595354 ،1397 سال در كشور دانشجويان

 . است درصد 81.6 داخلي دانشجويان تعداد مورد در هدف تحقق ميزان. هستند
 ميزان بيانگر كه غيردولتي و دولتي عالي آموزش مراكز در تحصيل به شاغل دانشجويان تعداد بررسي -

 درصد 46 ،1397 سال در كه دهد مي است نشان عالي هاي آموزش ارائه در خصوصي بخش مشاركت
 به شاغل غيرانتفاعي -غيردولتي بخش عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در كشور دانشجويان كل از

 .است بيشتر سال همين در برنامه هدف از درصد 3 سهم اين كه اند بوده تحصيل
هاي آموزش عالي با نيازهاي اقتصادي كشور، شاخص  از جمله اهداف كيفي ايجاد هماهنگي بين برنامه  -

بندي شده در اين  هاي طبقه ساختار دانشجويان كشور بر اساس سطوح تحصيلي است. يكي از شاخص
كل دانشجويان است. ميزان شاخص مذكور در  راستا شاخص سهم دانشجويان تحصيالت تكميلي به

هاي مربوط به سطوح تحصيلي، شاخص سهم  درصد است. از ديگر شاخص 24، 1397ال س
درصد بوده است.  18دانشجويان كارداني به كل دانشجويان است. ميزان اين شاخص در سال مذكور 

درصد از هدف كمي  92هاي مذكور با اهداف برنامه گوياي آن است كه  مقايسه عملكرد شاخص
درصد) محقق گرديده است. عالوه  20درصد هدف كمي شاخص دوم ( 90درصد) و  26شاخص اول (

هاي رسمي آموزش متوسطه و آموزش عالي، در بخش  هاي مهارتي نظام آموزش بر اين سهم آموزش
 يافته است. درصد) تحقق  22درصد هدف برنامه ( 82آموزش عالي نيز در حد 

علمي  وزش عالي، شاخص نسبت اعضاي هيأتمنظور برقراري توازن و ارتقاي كيفيت در نظام آم به  -
كه يكي از  گذاري شده است؛ علمي مشخص و هدف كل اعضاي هيأت وقت استاديار به باال به تمام

هاي ناظر بر كيفيت آموزش دانشجويان در نظام آموزش عالي است. ميزان اين شاخص در  شاخص
درصد بيشتر از اهداف  2.6كه  رصد استد 91هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  دانشگاه
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  هاي وابسته به است. در دانشگاه يافته درصد) تحقق 89برنامه (

 درصد) را تأمين نمايد. 89درصد از هدف برنامه ( 97.8درصد توانسته  87شاخص فوق با عملكرد 
زان تحقق اهداف كمي آن و اقدامات انجام شده توان با مي بررسي عملكرد بخش آموزش عالي را مي
ميزان تحقق ساير اهداف كمي مربوط به دانشجويان مانند . همسو با احكام برنامه مورد ارزيابي قرار داد

هاي تحصيالت تكميلي به كل  سهم دانشجويان كارداني به كل دانشجويان و سهم دانشجويان دوره
درصد است. اين ميزان تحقق در مورد تعداد دانشجويان  92و درصد  90دانشجويان به ترتيب در حدود 

 درصد، بوده است. 64برحسب گروه تخصصي علوم پايه به كل دانشجويان در حدود 
هايي مواجه بوده است. ميزان تحقق اهداف  هاي مربوط به اعضاي هيأت علمي، بخش با موفقيت در مورد شاخص

ي هيأت علمي تمام وقت در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، مربوط به شاخص تعداد دانشجويان به اعضا
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درصد بوده است. مقايسه عملكرد شاخص ديگر مرتبط با  100درصد و  92درمان و آموزش پزشكي به ترتيب برابر 
ناوري اعضاي هيأت علمي، يعني شاخص نسبت اعضاي هيأت علمي استاديار به باالتر در دو وزارت علوم، تحقيقات و ف

و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اهداف متناظر براي آنها نيز گوياي آن است كه اين شاخص در وزارت علوم، 
 102تحقيقات و فناوري فراتر از اهداف كمي آن تحقق يافته است. ميزان تحقق شاخص مذكور در وزارت مذكور برابر 

 درصد بوده است. 98 درصد و در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حدود
 

 علم و فناوري
امروزه علم و فناوري نقش و اهميت روزافزوني در توسعه جوامع بشري داشته و جهان به سمت 

هاي  ي علمي و پژوهشي عامل اصلي تبديل مزيتها تيفعالرود. توسعه  اقتصاد مبتني بر دانش پيش مي
الملل و در نتيجه  هاي رقابتي، بزرگ شدن اقتصاد، تعامل سازنده در سطح بين طبيعي و نسبي به مزيت

پذير است كه در  ها در صورتي امكان باشد. موفقيت در اين زمينه تحقق رشد اقتصادي مطلوب مي
علمي  جانبه همهه مناسبي به امر پژوهش و فناوري و توسعه هاي هدفمند و كالن كشور، توج ريزي برنامه

هاي كلي علم و  انداز و نيز ساير اسناد باالدستي از جمله سياست صورت پذيرد. از اين رو در سند چشم
هاي كلي برنامه ششم توسعه ابالغي مقام معظم رهبري، تاكيد ويژه اي به توسعه   فناوري و نيز سياست
 اركردهاي ناشي از آن شده است.علوم و فناوري و ك

گذاري، راهبري و  انسجام در نظام  سياست«عمده اهداف كالن قانون برنامه ششم توسعه در اين حوزه؛ 
حمايت «، »ارزيابي عملكرد حوزه علم، فناوري و نوآوري و افزايش هماهنگي بين نهادهاي متولي بخش

غير دولتي و حمايت از انتشار دستاوردهاي هاي دولتي و و تقويت پژوهش و فناوري و توسعه بخش
افزايش حجم منابع مالي « ، »پژوهشي و فناورانه جهت رفع نيازهاي جامعه با رويكرد تعميق كيفيت

ساماندهي نظام ملي نوآوري به «، »تحقيق، توسعه، فناوري و نوآوري در كشور و ارتقاء اثربخشي آن
و » ها و نظامات پشتيبان پژوهش و فناوري زيرساخت تتقوي« ، »منظور پيشتازي اقتصاد دانش بنيان

 باشد. مي» افزايش درك اجتماعي نسبت به اهميت توسعه علم و فناوري«
هاي انجام شده در بخش علم و فناوري، براي تحقق اهداف كلي قانون برنامه  ترين اقدامات و فعاليت مهم

 گذاري شده زير آمده است: كمي هدفها و  اهداف  ، در چارچوب شاخص1397ششم توسعه در سال 
 1397 و 1396هاي  علم و فناوري در سال حوزههاي  عملكرد برخي از  شاخص

 واحد  هدف كمي رديف

1396 1397 

 عملكرد هدف عملكرد
درصد 
 تحقق

 131.07 2,742 2,092 2,760 نفر تعداد پژوهشگران به يك ميليون نفر جمعيت 1
 56.52 0.65 1.15 0.73 درصد فناوري بخش دولتي از توليد ناخالص داخليسهم اعتبارات پژوهش و  2
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 واحد  هدف كمي رديف

1396 1397 

 عملكرد هدف عملكرد
درصد 
 تحقق

 92.37 24.94 27 25 درصد درصد تعداد مقاالت مشترك با محققان خارجي از كل 3
 98.83 386,046 390,625 342,060 مقاله )ISCتعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه استنادي جهان اسالم ( 4
 102.44 41 42 42 رتبه شاخص هرش در جهان 5

 المللي ينتعداد اختراعات و ابداعات ثبت شده در سال در مراجع ب 6
تعداد 
 اختراع

114 39 121 310.26 

 71.43 30 42 31 درصد درصد محصوالت با فناوري متوسط به باال از كل محصوالت صنعتي 7
 192 4.8 2.5 4.8 درصد سهم محصوالت با فناوري متوسط به باال از توليد ناخالص داخلي 8
 45.45 11 5 9 رتبه رتبه صادرات محصوالت با فناوري باال از كل صادرات در منطقه 9

به تعداد اعضاي هيأت علمي  SCOPUSسرانه ساالنه مقاالت  10
 وقت تمام

 97.22 0.7 0.72 0.64 مقاله/نفر

11 
داراي علم و المللي ينتعداد نشريات ايراني نمايه شده در پايگاه ب

 ضريب تأثير
 65.45 36 55 50 نشريه

 114.29 16 14 15 رتبه رتبه توليد كمي مقاالت در دنيا 12
 و  برنامهي سازمان و فناوريقات تحق عالي، آموزش امور ي،و فناوريقات تحق علوم، وزارت جمهور، يسرئي فناور معاونت علمي، :مأخذ
 . كشور بودجه

 ها و اهداف كمي برنامه ششم توسعه بيانگر آن است كه: قالب شاخصعملكرد اقدامات انجام شده در 
بيني شده تعداد پژوهشگران به يك ميليون نفر  پيشبر اساس اهداف كمي برنامه ششم توسعه كشور، 

پژوهشگر به ازاي يك  2742نفر برسد. عملكرد اين شاخص تعداد  2.092به  1397جمعيت در سال 
گذاري شده است. گسترش  درصد بيش از ميزان هدف 30كه حدود ميليون نفر جمعيت بوده است 

ها و نيز گسترش مراكز پژوهشي از عوامل  التحصيالن اين دوره تحصيالت تكميلي، افزايش تعداد فارغ
 روند. مؤثر در تحقق اين شاخص به شمار مي

سهم اعتبارات پژوهش و فناوري بخش دولتي در سال بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه كشور شاخص 
رسيد. سهم اعتبارات مصوب پژوهش و  مي (GDP)درصد از توليد ناخالص داخلي  1.15بايد به  1397

آن ميزان تحقق درصد بوده است و  0.65كشور، معادل  بودجه و  برنامهفناوري بر حسب محاسبات سازمان 
شود ميزان اين شاخص با  است. همانطور كه مالحظه مي  هدف درصد ميزان 56.5حدود  ،1397در سال 

 0.65درصد افزايش و مجدداً به  0.73درصد به  0.54از  1397تا پايان سال  1395تغييرات سينوسي از سال 
هاي اعتباري دارد و از طرف ديگر نيز  درصد كاهش يافته است كه از يك طرف داللت بر محدوديت

اخالص داخلي به قيمت جاري بيش از ميزان افزايش اعتبارات بخش است، به دهنده رشد توليد ن نشان
اي كه شكاف موجود بين هدف و عملكرد را به وجود آورده است. يكي از داليل عدم تحقق اين  اندازه

بيني شده براي تأمين مالي بخش پژوهش و  هاي قانوني پيش شاخص اجرايي نشدن برخي از ظرفيت
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درصد از سود قابل  3) قانون برنامه ششم توسعه، مبني بر هزينه كردن 64(پ) ماده ( فناوري از جمله بند
هاي فني  هاي دولتي براي امور تحقيقات و توسعه فناوري، به دليل پيچيدگي تقسيم سال قبل شركت

 نامه يادشده به شماره نامه يادشده و طوالني شدن فرايند تصويب آن است (الزم به ذكر است آيين آيين
 به تصويب هيأت وزيران رسيده است). 11/11/1397در تاريخ  150699

تعداد و درصد از كل مقاالت رسيده  25، درصد تعداد مقاالت مشترك با محققان خارجي به 1397در سال 
يد تول 16رتبه  در اين سال، ايراناست. المللي علم و داراي ضريب تأثير نمايه شده  نشريه ايراني در پايگاه بين 36

كمي مقاالت در دنيا را كسب كرده است. سرانه ساالنه مقاالت هريك از اعضاي هيأت علمي تمام وقت در 
SCOPUS  ي انجام شده در قانون گذار هدفها كمتر از  مقاله بوده است. عملكرد تمامي اين شاخص 0.7معادل

هاي سياسي و اقتصادي و در نتيجه  عرصهالمللي در  دهنده تأثير تحوالت بين باشد و نشان برنامه ششم توسعه مي
 هاي انجام شده است. بيني كاهش تعامالت علمي در تحقق پيش

مقاله  386046معادل  1397تا سال  (ISC)تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه استنادي جهان اسالم  
زم به ذكر است درصدي ميزان هدف) ال 98.8گذاري شده است (تحقق  بوده كه تقريباً معادل ميزان هدف

دهد و خالص تعداد  هاي نمايه شده در اين پايگاه را نشان مي عملكرد ارائه شده، آمار تجمعي تعداد مقاله
مقاله بوده كه از خالص تعداد مقاالت سال گذشته (به  43986معادل  1397مقاالت نمايه شده در سال 

 درصدي داشته است. 10مقاله) كاهش  48866تعداد 
 39المللي به  بيني شده بود تعداد ثبت اختراعات و ابداعات ايران در مراجع بين شم توسعه پيشدر برنامه ش
المللي به ثبت رسيده است. علمكرد  اختراع و ابداع در مراجع بين 121كه در سال گذشته تعداد  برسد در حالي

ي فعال در حوزه مالكيت فكري، جمهور در حمايت از ثبت پتنت با استقرار واحدها معاونت علمي و فناوري رئيس
 رود. ترين عامل بهبود اين شاخص به شمار مي در قالب يك مجموعه متمركز در كانون پتنت ايران اصلي

در قانون برنامه ششم توسعه سهم محصوالت با فناوري متوسط به باال از توليد ناخالص داخلي معادل 
درصد و تقريباً دو برابر ميزان  4.8شاخص  كه عملكرد اين بيني شده است در حالي درصد پيش 2.5

هايي روبرو  گذاري شده است. البته بايد در نظر داشت محاسبه اين شاخص در كشور با محدوديت هدف
باال  و متوسط فناوري آيسيك و كدهاي باال و متوسط فناوري HS كدهاي مصاديق روي است. اوالً اجماع

نيستند. الزم  روز به كشور در توليد تفكيكي و آمارهاي صادرات تفكيكي ندارد. ثانياً آمارهاي وجود اتفاق نظر
مربوطه در هيأت دولت   به ذكر است اقدامات الزم براي بازنگري در كدهاي يادشده در دستور كار كميسيون

 قرار دارد.
كشور ايران در سال  )فكري مالكيت جهاني سازمان( نوآوري جهاني شاخص ساالنه طبق گزارش

به  صادرات كل از باال فناوري با محصوالت را در صادرات 11در ميان كشورهاي منطقه رتبه  1397
منطقه را براي ايران نشان  5گذاري انجام شده در اين خصوص رتبه  كه هدف دست آورده است. در حالي
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دهنده كاهش  گذشته نشان اي اين شاخص در مقايسه با عملكرد سال دهد. كاهش رتبه دو پله مي

صادرات محصوالت با فناوري باال و افزايش خام فروشي به منظور افزايش صادرات است همچنين بر 
 موفقيت ساير كشورهاي منطقه در زمينه صادرات محصوالت با فناوري داللت دارد.

باال تشكيل درصد كل محصوالت صنعتي ايران را محصوالت با فناوري متوسط به  30به همين ترتيب 
درصد افزايش  42بايست به  گذاري برنامه ششم توسعه اين سهم مي كه طبق هدف اند در حالي داده
ها و اطالعات آماري يكي از عوامل ارزيابي پايين  هاي اطالعاتي و كامل نبودن داده يافت. محدوديت مي

 باشد. گذاري شده مي اين شاخص و مقدار آن از ميزان هدف
علم و فناوري، رتبه ايران در شاخص جهاني نوآوري به عنوان يكي از اهداف كمي  در سند تفصيلي

بوده  76كسب رتبه  1397گذاري شده براي ايران در سال  سند تفصيلي درج شده است. ميزان هدف
جهان  65امتياز بر سكوي  33.6با كسب  2018اساس گزارش جهاني نوآوري ايران در سال  است. بر

 3 بين در ايران لحاظ، اين از پله بهبود بخشيده است و 10اه خود را نسبت به سال قبل ايستاده و جايگ
 1397بررسي عملكرد بخش علم و فناوري در سال  .است گرفته قرار دنيا در رتبه رشد باالترين با كشور
 رشد به تا حدي رو و قبول قابل وضعيت داراي علمي رتبه نظر از ايران اسالمي دهد جمهوري مي  نشان
 و ها زيرساخت اين از اما گرفته، صورت خوبي هاي تالش زيرساختي هاي ظرفيت ايجاد در است.

 استفاده خوبي به جامعه نيازهاي تأمين و رفاه كشور، مسائل حل و نيازها رفع در شده ايجاد هاي ظرفيت
 در ويژه به مورد نياز محصوالت به نانو حوزه در ايران علمي هاي پيشرفت تبديل مثال براي. است نشده
. گيرد قرار توجه مورد بيشتر بايد كه است نكاتي آن از ثروت ايجاد و سازي تجاري و پزشكي بخش
 كشور خاص اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، شرايط با متناسب انساني علوم نيز و پايه علوم به توجهي كم
 .  است ايران در فناوري و علم حوزه معضالت از ديگر يكي نيز

 صنعتي و اقتصادي هاي بخش در بيشتر چه هر آفريني نقش براي كشور نوآوري و فناوري علم، بخش
 كالن مديريت فعال همكاري و نوآور و بنيان دانش اقتصاد بر تأثيرگذار عوامل كليه به توجه نيازمند

 هاي شركت و ها آپ استارت پژوهشي، و علمي هاي بخش با كشور وكار كسب هاي بخش و اقتصادي
 برنامه يك قالب در سازي پياده طريق هاي كالن از اتخاذ سياست نيازمند مهم اين است. بنيان دانش

  است. صنعتي و اقتصادي فناوري، علم، ربط ذي هاي دستگاه تمام همكاري با مدت ميان منسجم

 سالمت و ارتقاي كيفيت زندگي
 جامعه به سالمت آحاد جامعه است. برخورداري اي درگرو نگاه آن يافتگي و پيشرفت هر جامعه توسعه

نيروي انساني سالم، مولد و باكيفيت، نيازي اساسي و حقي همگاني است كه در قانون اساسي كشور از 
هاي اخير نظام سالمت توانسته است با استفاده از  است. اگرچه درسال قرارگرفته توجه و تأكيد مورد

هاي چشمگيري درسطح كلي سالمت مردم و باال رفتن  ه پيشرفتهاي بهداشتي اوليه ب راهبرد مراقبت
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گذاران، برقراري  هاي سياست هاي مربوط به آن برسد، اما همچنان يكي از مهمترين دغدغه شاخص
عدالت در سالمت، دسترسي به خدمات سالمتي، كاهش پرداخت از جيب مردم و حمايت از اقشار محروم 

  هاي كمرشكن است. مواجه با هزينه
 از ناشي بار كاهش»  ،»زندگي به اميد افزايش« عمده اهداف كالن قانون برنامه ششم توسعه در اين حوزه؛

 ميزان افزايش«، »كودكان سالمت«، »توسعه هاي شاخص اصالح«، »خطر عوامل و واگير غير بيماريهاي
 در مالي منابع بهينه  مديريت«  ،»سالم و ايمن غذايي مطلوب  سبد به ايراني خانوارهاي مندي بهره و دسترسي

 هاي فرآورده و مواد توليد و طراحي زمينه در خوداتكايي«و » پذير آسيب گروههاي اولويت با سالمت نظام
 باشد. مي» بنيان دانش محصوالت اولويت با پزشكي ملزومات و تجهيزات زيستي، محصوالت واكسن، دارويي،
در اين بخش، براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در سال  هاي انجام شده ترين اقدامات و فعاليت مهم

 ها و  اهداف كمي هدف گذاري شده زير آمده است: ، در چارچوب شاخص1397

 1397 و 1396هاي  در سال و ارتقاي كيفيت زندگي هاي بخش سالمت عملكرد برخي از شاخص

 واحد  هدف كمي رديف
1396 1397 

 درصد تحقق عملكرد هدف عملكرد

1 
 25افزايش نظارت بر بهداشت آب آشاميدني به ميزان 

 100 5 5 5 درصد نسبت به سال پايه

 105.26 38 40 38 درصد كاهش پرداخت از جيب مردم 2

3 
 يرغ هاي يماريكاهش نسبي بار ناشي از عوامل خطر و ب

تا پايان برنامه 5به ميزان  يرواگ  
 100 0 0 - درصد

4 
) سال 70تا  30(زودرس  يها مرگكاهش نسبي احتمال 

تا 10به ميزان  يرواگ يرغ هاي يماريناشي از ب  
 پايان برنامه ششم

 128.13 13.58 17.4 - درصد

5 
بخش غيردولتي در حوزه آموزش  گذاري يهنسبت سرما

)نسبت به سال پايه(عالي سالمت به بخش دولتي   
 0 0 20 10 درصد

6 
تا پايان  10سال به مقدار  70تا  30كاهش ميزان مرگ 

 برنامه ششم
در صد هزار نفر 

 جمعيت
- 301.9 21.5 1404.19 

در هزار تولد زنده 7كاهش مرگ نوزادان به كمتر از  7  
ميزان در هزار 

 108.9 7.53 8.2 9.1 تولد زنده

نفر جمعيت 1000نسبت تخت به  8  89.47 1.7 1.9 1.7 درصد 

9 
تا  10كاهش مرگ ناشي از حوادث ترافيكي به ميزان 

 100 0 16.2 18 در صد هزار نفر پايان برنامه ششم

10 
كاهش اسيدهاي چرب ترانس در روغن داراي مصرف 

 100 2 2 2 درصد مستقيم خوراكي

تا 10تا  ها يمارستانارتقاء وضعيت دفع فاضالب ب 11  
 100 64 64 62 درصد پايان برنامه
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 واحد  هدف كمي رديف
1396 1397 

 درصد تحقق عملكرد هدف عملكرد

كمرشكن سالمت هاي ينهدرصد مواجهه با هز كاهش 12  100 0 2.5 - درصد 

در 15كاهش نسبت مرگ مادران به كمتر از  13  
 صد هزار تولد زنده

در صد هزار 
 96.05 17.7 17 20 تولد زنده

در  12سال به كمتر از  5كاهش ميزان مرگ كودكان زير  14
 هزار تولد زنده

ميزان در هزار 
 100 14.4 14.4 14.4 تولد زنده

توليد داخل المللي ينافزايش توليد داروهاي معتبر ب 15  
كل بازار 1به   

 50 0.1 0.2 2 درصد

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ماخذ:
 ها و اهداف كمي برنامه ششم توسعه بيانگر آن است كه: عملكرد اقدامات انجام شده در قالب شاخص

 .قرار دارد 60رتبه جهاني در و  798/0عدد  1397شاخص توسعه انساني ايران در سال   -
از ايـن رو ايـن    دارد.بهداشـتي و درمـاني    ارتباط تنگاتنگي با بهبود وضـعيت اميد به زندگي شاخص   -

 1397معرفـي شـده اسـت. در سـال      كشورها توسعههاي سنجش پيشرفت و  شاخص يكي از شاخص
ترين علـل افـزايش اميـد بـه زنـدگي در       سال بوده است. مهم 76.2زندگي در كشور  به شاخص اميد

،  ، افزايش دسترسي مردم به خـدمات بهداشـتي   ير كودكان زير پنج سالوم مرگهاي اخير كاهش  سال
 باشد. افزايش سطح سواد و ايجاد تسهيالت در مناطق روستايي مي

 1397در سـال   نسـبت بـه سـال پايـه     25به ميزان  افزايش نظارت بر بهداشت آب آشاميدني ميزان  -
 صددرصد محقق گرديده است. 1397درصد بوده كه ميزان اهداف مصوب برنامه در سال  5معادل 

درصـد رشـد    2.5معـادل   1396نسبت به سـال   1397شاخص كاهش پرداخت از جيب مردم در سال  -
 مصوب برنامه محقق شده است.درصد رسيده است. اين شاخص بيش از به اهداف  40داشته و به 

در خصوص شاخص كاهش نسبي بار ناشي از عوامل خطـر   1397هدف كمي مصوب برنامه در سال   -
 و بيماري هاي غيرواگير بطور كامل محقق شده است.

 يـر غ هـاي  يمـاري سال) ناشي از ب 70تا  30زودرس ( يها كاهش نسبي احتمال مرگميزان شاخص   -
درصد مي باشد كه ميزان محقق شده بيش از هدف كمي مصوب  13.58معادل  1397در سال   يرواگ

 .مي باشد 1397برنامه در سال 
درصـد هـزار نفـر     21.5معـادل   1397در سـال   سـال  70تـا   30كاهش ميزان مرگ ميزان شاخص   -

درصــد هــزار نفــر  301.9جمعيــت گــزارش شــده  كــه بــا توجــه بــه هــدف كمــي مصــوب برنامــه (
 سب تري داشته است.)عملكرد بسيار مناجمعيت



 1397زارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه در سال خالصه گ  86
 
ميزان در هزار  7.53معادل  1397در سال  در هزار تولد زنده 7اهش مرگ نوزادان به كمتر از ميزان ك -

 درصد بهبود يافته است. 7.5معادل  1396تولد زنده گزارش شده  كه نسبت به سال 
 89.5 درصد مي باشد كه حـدود  1.7معادل  1397نفر جمعيت در سال  1000شاخص نسبت تخت به  -

تعـداد تخـت بسـتري فعـال كـل      درصد از هدف كمي مصوب برنامه محقق گرديده است. همچنين ، 
درصـد رشـد    8.7تخت بوده كه نسبت به سـال گذشـته حـدود     140850حدود  1397كشور در سال 

 70تخت (حدود  97000بالغ بر  1397داشته است. ضمناً تعداد تخت بستري فعال دانشگاهي در سال 
 خت فعال كشور) بوده است.درصد كل ت

درصـد   2معادل  1397ميزان اسيدهاي چرب ترانس در روغن داراي مصرف مستقيم خوراكي در سال  -
 بطور كامل محقق گرديده است. 1397بوده است كه هدف برنامه در سال 

درصد ارتقا يافته اسـت   64معادل  1397ميزان شاخص وضعيت دفع فاضالب بيمارستان ها در سال   -
 بطور كامل محقق گرديده است. 1397كه هدف برنامه در سال 

 20ي در يك سال اخير داشته اسـت، بطوريكـه از    ا مالحظهير مادران باردار كاهش قابل وم مرگميزان  -
 رسيده است. 1397تولد زنده در سال  هزار 100در  17.7، به 1396  سال تولد زنده در هزار 100مورد در 

مادران متأثر از عوامـل مختلـف اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي از قبيـل        يروم كاهش يا افزايش مرگ
مد خانوار، دسترسـي  آهاي ارتباطي مخابراتي، در ، وجود شبكهييروستا يها وضعيت سواد زنان، شبكه راه

هـاي نـاايمن، آگـاهي از مباحـث      ، سقطبهداشت باروريايمان، كيفيت خدمات زمامائي و هاي  به فوريت
بهداشت باروري، هزينه خدمات درماني و... است. به عبارت ديگر كيفيت خدمات بهداشتي درمـاني فقـط   

دهـد كـه در ايـن زمينـه برنامـه       بخشي از عوامل مؤثر در كاهش اين شاخص را به خود اختصاص مـي 
. باتوجـه بـه هـدف    ران در جمهوري اسالمي ايران دستاوردهاي درخور توجـه داشـته اسـت   سالمت ماد

 درصد آن محقق گرديده است. 96حدود  1397مصوب برنامه در سال 
هايي است كه تحـت   هاي مهم سالمتي است ولي ازجمله شاخص كودكان، اگرچه يكي از شاخص يرمرگ و م -

باشد. از آنجايي كه اين شـاخص در حـوزه مطالعـات مربـوط بـه توسـعه        تأثير عوامل اجتماعي و اقتصادي مي
ده و در محسـوب شـ   يـافتگي  هاي ارزيابي ميزان توسعه عنوان يكي از مهمترين شاخص انساني اهميت دارد، به

 1397در سـال  نيز مورد تأكيـد ويـژه قـرار گرفتـه اسـت.      پايدار اهداف توسعه و چارچوب اهداف توسعه هزاره 
 1396رسـيده كـه نسـبت بـه سـال       12.6تولد زنده به حـدود   1000ير اطفال زير يك سال در وم مرگميزان 

در هـزار   14.14حـدود   1396ل ير اطفال زير پنج سـال در سـا  وم مرگكاهش پيدا كرده است. همچنين ميزان 
كاهش پيدا كرده است كه هدف مصـوب   14به حدود  1397تولد زنده بوده است كه عدد اين شاخص در سال 

 بطور كامل محقق گرديده است. 1397برنامه در سال 
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درصـد بـوده اسـت كـه      0.1معادل  1397ميزان توليد داروهاي معتبر بين المللي توليد داخل در سال  -

 درصد مي باشد. 50ميزان تحقق آن  1397ه هدف مصوب در سال باتوجه ب
دار  هاي اولويت هاي اصلي قانون برنامه ششم توسعه، از عرصه عنوان يكي از حوزه حوزه سالمت به

شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  محسوب مي 1397در سال  رساني دولت دوازدهم خدمات
با اجراي تكاليف قانوني خود، در مسير توسعه كيفي و كمي  عنوان متولي اصلي توسعه نظام سالمت، به

هاي بسيار مؤثري در دستيابي به اهداف و احكام برنامه ششم  گامخدمات بهداشتي، درماني و آموزشي 
 ي عدالت در جامعه در راستاي حفظ سالمت، برداشته است.منظور برقرار توسعه كشور به

 
 بيمه سالمت

هاي  رود و شاخص هاي خدماتي به شمار مي ترين بخش امروزه در سراسر دنيا بخش بيمه سالمت از مهم
هاي اصلي توسعه و رفاه اجتماعي تلقي مي شود. تجارب جهاني كشورهاي  پيشرفت در آن يكي از شاخص

گذاري در بخش بيمه سالمت يكي از محورهاي اصلي راهبرد كاهش  آن است كه سرمايه توسعه يافته مويد
 فقر و توسعه سرمايه انساني و اجتماعي است. 

 سهم كاهش«، »جمعيت كامل پوشش«عمده اهداف كالن قانون برنامه ششم توسعه در اين حوزه؛ 
 منابع تأمين در عادالنه مشاركت« ،»كمرشكن هاي هزينه با مواجه خانوارهاي كاهش«، »جيب از پرداخت
 شدگان در برابر ريسك مالي ناشي از بيماري مي باشد. به منظور حفاظت از بيمه» منابع پايداري« و» مالي
براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه  در بخش بيمه سالمت، انجام شدههاي  اقدامات و فعاليتترين  مهم

 گذاري شده زير آمده است: هدف اهداف كمي ها و  ، در چارچوب شاخص1397در سال 
 1397 و 1396هاي  بيمه سالمت در سال حوزههاي  عملكرد برخي از  شاخص

 واحد اندازه گيري عنوان هدف كمي رديف
1396 1397 

 درصد تحقق عملكرد هدف عملكرد 
 94.87 39 37 44 درصد كاهش سهم پرداخت از جيب 1

 98.86 86.5 87.5 86 درصد افزايش مشاركت عادالنه 2

پزشكي هاي ينهكاهش هز 3  100 3 3 4 درصد مراجعين 

 95.96 95 99 94 درصد افزايش پوشش جمعيت 4
ها يمهافزايش سهم ب 5  96.77 30 31 31 درصد 

 سازمان بيمه سالمت :مأخذ
 آن است كه:ها و اهداف كمي برنامه ششم توسعه بيانگر  در قالب شاخص اين حوزه عملكرد اقدامات

درصد بوده كه در سال  44حدود  1396سهم پرداخت از جيب براي خدمات سالمت در سال  
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 37شده در برنامه  است. با توجه به اينكه هدف تعيين درصد كاهش پيدا كرده 39به  1397
 درصد است.  95باشد، ميزان تحقق هدف اين شاخص برنامه  درصد مي

 86.5معادل  1397تأمين منابع مالي سالمت در سال ضريب شاخص مشاركت عادالنه در  
دهنده  درصد بوده است كه اين آمار نشان 86بالغ بر  1396درصد بوده است. اين رقم در سال 

 باشد. درصد تحقق هدف شاخص در برنامه مي 98.9
درصد بيماران در معرض  3حدود  1397در سال  »هاي پزشكي كاهش هزينه«در زمينه شاخص  

دهد كه شاخص مذكور در مقايسه با  اند. اين رقم نشان مي اي كمرشكن (كاتستروفيك) بودهههزينه
شده در برنامه محقق گرديده است. از  كاهش داشته و هدف تعيين 1396درصدي در سال  4عملكرد 

طرح تحول «، اجراي »هاي كمرشكن پزشكي هزينه« ،»كاهش سهم پرداخت از جيب«عمده علل 
 باشد. مي »كننده به مراكز ارائه خدمات سالمت دولتي هزينه بيماران مراجعهكاهش «و  »سالمت

درصد جمعيت كشور تحت پوشش بيمه پايه سالمت قرار داشته است.  94بالغ بر  1396در سال  
يافت؛ اما  درصد افزايش مي 99بايست به  مي 1397طبق اهداف برنامه ششم اين رقم در سال 

درصد بوده كه  95بالغ بر  1397ان جمعيت تحت پوشش در سال دهد كه ميز عملكرد نشان مي
الزم به ذكر است كه برنامه بيمه  .باشد درصدي هدف برنامه مي 96اين امر بيانگر تحقق 

اساس طرح تحول سالمت آغاز گرديد كه به دليل محدوديت منابع در  بر 1393رايگان در سال 
شدگان سازمان بيمه  ز همپوشاني بيمهمحدود شده است. همچنين رفع بخشي ا 1397سال 

 شدگان مؤثر باشد. تواند در كاهش درصد بيمه سالمت نيز مي
 1397در سال  »ها از منابع مالي سالمت سهم بيمه«هدف برنامه ششم توسعه براي شاخص  

باشد كه  درصد مي 30درصد تعيين شده است. عملكرد اين شاخص در سال مذكور  31معادل 
هاي  باشد. زيان انباشته سال ميشده در برنامه  درصدي هدف تعيين 96.8ق دهنده تحق نشان

تواند از  اي بخصوص سازمان بيمه سالمت و سازمان تأمين اجتماعي مي هاي بيمه قبل سازمان
 علل تحقق كامل آن باشد.

برنامه در  توان بيان نمود اهداف سالمت مي در حوزه بيمه نظر موردها و اهداف كمي  بررسي شاخص با
 گردد: محقق گرديده است و به منظور تحقق كامل اهداف موارد زير پيشنهاد مي 1397سال 

گر را متحمل  يمهبي ها سازمانبيني منابع مورد نياز قبل از تصويب هرگونه قوانين و مصوباتي كه  يشپ 
 نمايد. يمبار مالي مضاعف 

 رسان يبآسه عوارض كاالها و اقدامات هاي سالمت از جمل يمهببيني منابع پايدار براي  يشپ 
 به سالمت
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تابعي از  صورت بهبسته بيمه پايه و  شده  تمامتعيين حق بيمه پايه سالمت مبتني بر هزينه  
 درآمد خانواده.

هاي اين سازمان از سوي ساير  ياستستالش در جهت همراهي و مشاركت حداكثري با  
 گر. يمهبي ها سازمان

 

 زنان و خانواده
تقويت نهاد « اي كشور، دهه اخير راهبرد عمده مورد تاكيد در سياستهاي كلي برنامه هاي توسعهدر 

هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه  خانواده، جايگاه زن در آن و در عرصه
كالن قانون عمده اهداف  بوده است.» ها و توجه ويژه به نقش سازنده زنان در خانواده و اجتماع عرصه

 باسوادي سطح افزايش«، »آن در زن جايگاه و خانواده كاركرد تقويت« برنامه ششم توسعه در اين حوزه؛
 نظام از زنان سهم افزايش»  ،»كار بازار در جنسيتي تعادل ايجاد و زنان شغلي هاي فرصت افزايش« ، »زنان
 و سالمت سطح ارتقاء»  ،»آسيب معرض در و ديده آسيب زنان سازي وتوانمند  اجتماعي تامين و رفاه جامع

 و مديريت در ساالري شايسته«و » خانواده و  زنان فرهنگي و اجتماعي  سرمايه ارتقاي«، »زنان بهداشت
بخش، براي تحقق اهداف برنامه اين  هاي انجام شده در  ترين اقدامات و فعاليت مهم باشد. مي» جامعه اداره

 گذاري شده زير آمده است: ها و  اهداف كمي هدف چارچوب شاخص، در 1397ششم توسعه در سال 
 1397 و  1396هاي  در سال زنان و خانواده حوزههاي  عملكرد برخي از شاخص

يف
رد

 
 هدف كمي

واحد 
 يريگ اندازه

1396 1397 

 تحققدرصد عملكرد هدف عملكرد

 102.93 80.7 78.4 80.2 - افزايش نرخ اشتغال زنان 1

 111.92 19.3 21.6 19.8 - بيكاري زنان كاهش نرخ 2

 129.36 14.1 10.9 16 - افزايش نرخ مشاركت اقتصادي زنان 3

 افزايش اميد به زندگي زنان 4
متوسط طول 
 عمر مورد انتظار

75 75 75 100 

 كاهش نرخ طالق 5
 نفر

 در هر هزار نفر 
2.2 2.3 1.9 121.05 

 ساله و باالتر 6افزايش ميزان باسوادي زنان در جمعيت  6
 دركل كشور

 100 82.3 82.3 84.1 درصد 

7 
جمعيت زنان فعال  اي يمهافزايش ضريب پوشش ب

 در تأمين اجتماعي شده يمهب
 112.67 88.9 78.9 - درصد 

 103.57 14.5 14 - درصد  جمعيت زنان غير فعال اي يمهافزايش ضريب پوشش ب 8

اجتماعي زنان شاغل در  اي يمهافزايش ضريب پوشش ب 9
 سازمان تأمين اجتماعي

 106.66 92.9 87.1 - درصد 
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يف
رد

 

 هدف كمي
واحد 
 يريگ اندازه

1396 1397 

 تحققدرصد عملكرد هدف عملكرد

10 
 نهاد مرتبط با مردم يها افزايش تعداد سازمان

 حوزه زنان و خانواده
 100 2,722 2,722 2,722 تعداد

 130.91 155,414 118,719 132,136 تعداد  افزايش ميزان مشاركت زنان در سطوح مديريتي 11
 مركز آمار ايران :مأخذ

 ها و اهداف كمي برنامه ششم توسعه بيانگر آن است كه: در قالب شاخص اين حوزهعملكرد اقدامات 
كه هدف كمي مصوب برنامه بطور كامل  استسال  75در زنان  1397اميد به زندگي در سال  -

 محقق گرديده است.
نفر مي باشد كه نسبت  155414معادل  1397ميزان مشاركت زنان در سطوح مديريتي در سال  -

نفر افزايش يافته است. ميزان تحقق هدف كمي مصوب برنامه در  23278معادل  1396به سال 
 درصد مي باشد. 131حدود  1397سال 

درصد مي  92.9اي اجتماعي زنان شاغل در سازمان تامين اجتماعي  ميزان ضريب پوشش بيمه -
 باشد. د ميدرص 106.66باشد كه هدف كمي مصوب برنامه 

مي باشد كه اين شاخص نسبت به  80.7نسبت زنان شاغل در جمعيت زنان فعال  1397در سال  -
تغيير چنداني نكرده است. ميزان تحقق هدف كمي مصوب برنامه در سال مورد  1396سال 

 درصد مي باشد. 103 مطالعه تقريباً
مي باشد كه نسبت به  14.1ر ساله و باالت 10نسبت زنان فعال در جمعيت زنان   1397در سال  -

 129.31واحد كاهش يافته است.  ميزان تحقق هدف كمي مصوب برنامه  2  تقريبا1396ًسال 
 .باشد درصد مي

 

 سازيمور حمايتي و توانمندا
هاي اجتماعي بخشي از ساختار نظام جامع تأمين و رفاه اجتماعي در كشور است كه مسئوليت  حمايت    

ها جزء اقشار  دار است. اين گروه هاي نيازمند جامعه را عهده ارائه خدمات رفاهي و اجتماعي به گروه
خميني (ره) و  پذير و محروم جامعه هستند، كه به طورعمده نهادهايي همچون كميته امداد امام آسيب

ستا اهداف كلي بخش در بر عهده دارند. در اين رارا سازمان بهزيستي كشور مسئوليت ارائه خدمات به آنان 
كنترل رشد «، »هاي اجتماعي كنترل رشد آسيب«، »تحت پوشش دتوانمندسازي افرا«؛ شاملقانون برنامه 
ميزان خدمات حمايتي «و  »مات توانبخشيميزان نفوذ خد«، »ميزان نفوذ خدمات حمايتي«، »بروز معلوليت

   باشند. مي »سالمندان
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، براي تحقق اهداف برنامه امور حمايتي و توانمندسازيهاي انجام شده در بخش  ترين اقدامات و فعاليت مهم
 گذاري شده زير آمده است: ها و  اهداف كمي هدف ، در چارچوب شاخص1397ششم توسعه در سال 

 1397و   1396هاي  هاي حوزه امور حمايتي و توانمندسازي در سال شاخصعملكرد برخي از 

واحد  هدف كمي رديف
 يريگ اندازه

1396 1397 

 تحققدرصد عملكرد هدف عملكرد
 100.26 3099030 3090903 3326676 نفر نفر 3153030ميليون به  3غربالگري بينايي كودكان از  1

به  23402سرپرست از   افزايش حمايت از كودكان بي 2
 104.7 26000 24834 25500 نفر نفر 25838

 111.1 6000000 5400000 5400000 نفر افزايش افراد تحت پوشش خدمات بهزيستي 3
 106.4 1360000 1278000 1187525 نفر نفر 1545000به  966000غربالگري شنوايي از  4
 320.7 237326 74000 71000 نفر نفر 82000به  65000اشتغال افراد تحت پوشش از  5
 625 2500 400 300 شغل ايجاد اشتغال در مناطق محروم 6
 100 171876 171876 174597 نفر نفر 176119به  163228كنترل افزايش طالق از  7
 100 45 45 30 درصد افزايش حمايت از بيماران رواني مزمن 8

 خميني (ره) سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام مآخذ:

 باشد. مي 1397و  1396هاي  جدول فوق گوياي اطالعات امور حمايتي و توانمندسازي در سال
بوده كه در حدود نفر  3099030برابر با  1397در سال  »كودكانبينايي غربالگري «شاخصـ عملكرد 

  هدف تعيين شده، تحقق يافته است.از درصد  100
بوده كه نفر  26000برابر با  1397در سال » سرپرست  كودكان بييت از افزايش حما«عملكرد شاخص ـ 
 ، تحقق يافته است.برنامههدف  از درصد 7/104

ميليون نفر تحت  4/5حدود  1396درسال » افزايش افراد تحت پوشش خدمات بهزيستي«ـ عملكرد 
ميليون نفر افزايش يافته است كه  6به رقم  1397اند، اين رقم در سال  پوشش بهزيستي قرار گرفته

 تحقق يافته است. ،1397سال در هدف تعيين شدهدرصد از  1/111
هدف  از درصد 4/106كه  غربالگري شنوايي قرار گرفتندكودك مورد  1360000عداد ت 1397ـ  در سال 

 ، تحقق يافته است.برنامه
 از درصد 7/320كه نفر بوده است  237326در حدود  »ششاشتغال افراد تحت پو« 1397ـ در سال 

 ، تحقق يافته است.برنامههدف 
بيش از هدف تعيين شده در ايجاد شده كه در مناطق محروم نفر اشتغال  2500به ميزان  1397در سال  ـ

 بوده است.  1397سال 
صورت گرفته است اين رقم نسبت به هدف برنامه » كنترل طالق«نفر  171876به ميزان  1397ـ  در سال 

 نفر افزايش دارد. 2721به ميزان  1396درصد محقق شده است اين عملكرد نسبت به سال  100بيني شده  پيش
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مورد حمايت نهادهاي حمايتي قرار » بيماران رواني مزمن«د از درص 45در حدود  1397ـ در سال 
در  1396درصد هدف كمي برنامه در همان سال گرديد، اين رقم در سال  100اند. و موجب تحقق  گرفته
 درصدي در سال دوم اجراي برنامه ششم دارد. 30درصد بوده است كه نشان از افزايش  15حدود 

به جمعيت تحت پوشش خدمات حمايتي و نيازمندان، توجه  شده ارائهيفيت خدمات افزايش كميت و ك منظور به   
پذير، پيگيري آثار  ها براي اقشار آسيب افزايش كارآمدي و تخصيص هدفمند منابع يارانهنظير موارد برخي به 

هاي ويژه  برنامههاي پايين درآمدي، تقويت  هاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت درآمدي و معيشتي دهك برنامه
هاي پايين درآمدي،  هاي شغلي به دهك هاي مردمي، آموزش مهارت اشتغال، توانمندسازي، جلب مشاركت

هاي عمومي و آموزش، تقويت مراكز  ها از طريق افزايش آگاهي هاي اجتماعي و معلوليت پيشگيري از بروز آسيب
پذير شامل خدمات توانبخشي  هاي آسيب اي گروههاي اجتماعي بر غيردولتي ارائه خدمات، گسترش خدمات بيمه

 .ضروري است شناختي ديده، معتادان و خدمات مشاوره و روان به معلوالن و افراد آسيب
هاي برنامه و ميزان عملكرد ارايه شده نشان  هاي هدف كمي در سال با مقايسه برخي از شاخص   
هاي كل و كمي در حال  عه هدف بر اساس هدفدهد روند ارتقاء كيفي در نحوه ارائه خدمات به جام مي

ها قبل از هر عملي  ريزي مؤثر در شناسايي افراد و گروه انجام به نحو مطلوب است به طوري كه با برنامه
اهميت است. يكي ئزو سپس راهبري مناسب در برخورداري از خدمات قبل از تشديد موضوع براي آنان حا

كه در  سال است 25تا  15ها ناشي از اختالالت ژنتيك در افراد  يتاز اقدامات مؤثر پيشگيري از معلول
 اند. نفر غربالگري شده 80000در حدود  1397سال 

 
 اي و بازنشستگي هاي بيمه هاي اجتماعي و صندوق بيمه

نظام تأمين اجتماعي به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي و تأمين آتيه شهروندان به عنوان يكي    
هاي توسعه اقتصادي و تحقق عدالت اجتماعي در كشور است. با اجراي قوانين بازنشستگي  از ضرورت

رشد تعداد  هاي اخير موجب تشديد روند پيش از موعد و افزايش دامنه شمول اين قوانين در سال
اين  هاي متولي اين امر را دچار مشكل كرده است. بنابر ها و صندوق بگيران شده كه سازمان مستمري

عدالت «، »هاي اجتماعي گسترش پوشش بيمه« اين حوزه،حسب برنامه ششم توسعه اهداف كلي 
خدمات جامعيت تعهدات و «، »پايداري منابع و مصارف«، »هاي اجتماعي دسترسي به پوشش بيمه

ترين  مهمتعيين شده است.  »اي هاي بيمه گذاري صندوق اصالح نظام سرمايه«و  »هاي اجتماعي بيمه
، براي اي و بازنشستگي هاي بيمه و صندوق هاي اجتماعي بيمههاي انجام شده در بخش  اقدامات و فعاليت

مي هدف گذاري شده ها و  اهداف ك ، در چارچوب شاخص1397تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در سال 
 زير آمده است:
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 1397و   1396هاي  در سال اي و بازنشستگي هاي بيمه هاي اجتماعي و صندوق هاي حوزه بيمه عملكرد برخي شاخص

واحد  هدف كمي رديف
 يريگ اندازه

1396 1397 
 عملكرد

درصد  عملكرد هدف 
 تحقق

 100 73 73 72 درصد هاي اجتماعي ضريب پوشش بيمه 1
 107.9 52.66 48.8 - درصد متوسط مستمري دريافتي به متوسط هزينه خانوار 2
 103.6 85 82 83 درصد ها متوسط نرخ جايگزيني كليه صندوق 3
 184.9 135 73 - درصد ها متوسط نسبت مصارف به منابع كليه صندوق 4
 185 111 60 75 درصد نسبت مصارف به منابع سازمان تأمين اجتماعي 5
 256.5 295 115 244 درصد مصارف به منابع صندوق كشوري نسبت 6
 .هاي بازنشستگي مركز آمار ايران و صندوق مأخذ:

درصد  73به  1397و در سال بوده درصد  72حدود  1396هاي اجتماعي در سال   ضريب پوشش بيمه -  
به رغم  يافته است.تحقق  1397ولي هدف برنامه در سال داشته است،  رسيده است كه افزايش ناچيزي

هاي اجتماعي  درصد از جمعيت كشور تحت پوشش بيمه 30در حدود  اين عملكرد، الزم به ذكر است كه
اي اين  قرار نگرفته است، كه عمدتاً روستائيان و عشايري هستند كه به دليل اختياري بودن پوشش بيمه

 .  اند نگرفتهصندوق و يا كمي درآمد تحت پوشش قرار 
كه درصد رسيده است  66/52به  1397ـ متوسط مستمري دريافتي به متوسط هزينه خانوار در سال   

با توجه به تغييرات و تحوالت تحقق يافته است.  ،1397سال در هدف تعيين شدهدرصد از  107حدود 
و جمعيتي، افزايش اميد به زندگي، سالمند شدن جمعيت زير پوشش، باالبودن نرخ حوادث و سوانح 

بگيران به نحو چشمگيري افزايش يافته  هاي شغلي و عوامل مشابه، تعداد بازنشستگان و مستمري بيماري
 ها وارد نموده است. هاي مستمري بگير بار مالي مضاعفي را بر صندوق است. به طوري كه افزايش گروه

رصد رسيده است. د 135به  1397ها براي سال  شاخص متوسط نسبت مصارف به منابع كليه صندوق _  
تحقق داشته است. به منظور  درصد 185، حدود 1397تعيين شده براي سال اين شاخص نسبت به هدف 

بگيران بايد منابع كافي و متناسب با هزينه تعهدات وجود  برآورده شدن تعهدات قانوني در قبال مستمري
و رفاه اجتماعي، نظير اصالحات  هاي وزارت تعاون، كار داشته باشد. اگر چنانچه پيشنهادها و برنامه

ساختاري و پارامتريك مورد نظر مثل افزايش سن و سابقه براي بازنشستگي و ... و رعايت مالحظات 
  شود. منجر به كنترل روند افزايشي اين نسبت مي ،اي در افزايش مستمري و... اجراء شود اصول بيمه

ساكن در پوشش روستائيان و جمعيت غيراعي، هاي اجتم پوشش بيمه نهيزم درچالش عمده ديگر 
 30و  ونيليم ك، صندوق روستائيان حدود ي1397كشور است. بر اساس آخرين اطالعات موجود در سال 

ي ها گزارشهزار خانوار را تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار داده است. اين در حالي است كه بر اساس 
باشد. اگر از اين  ميليون خانوار مي 6 بر  بالغاكن در كشور مركز آمار كشور، تعداد خانوار روستايي و يا غيرس
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جامعه  شود، كم گيرند، ها قرار مي روستايي را كه تحت پوشش ساير صندوق رانيبگ حقوقتعداد، مزد و 
ميليون خانوار  4آيد كه بالغ بر  هدف صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير به دست مي

اي اين صندوق در ميان جمعيت هدف خود  گفت: ضريب نفوذ بيمه توان يمخالصه  ورط بهخواهد بود و 
درصد جمعيت  75باشد (جمعيت تحت پوشش تقسيم بر جمعيت جامعه هدف) و  درصد مي 25حدود 

 اند. ميليون خانوار) تاكنون تحت پوشش قرار نگرفته 3حدود ساكن (روستايي و غير 
 هاي درمان رويه هزينه رشد بي ،ها هاي ساالنه حقوق و مستمري افزايشهاي مربوط به تعهدات و مصارف؛  الشچ   

 .است بخشودگي جرائم و كمبود نقدينگي ،تعهدات قانوني دولت، اي نرخ باالي حوادث شغلي و سوانح جاده
ضرورتي  بازنشستگي هاي صندوق منابع و پايداري مالي بنيه تقويت جهت پارامتريك اصالحات اعمال   

هاي اجتماعي و  هاي مهم صندوق بيمه چالشبرخي ناپذير است. به همين منظور توجه به  اجتناب
 هاي سياست و ها فعاليت از و غيرمستقيم) (مستقيم بازنشستگي هاي صندوق بودن متأثرنظير بازنشستگي 
 بخشنده اجتماعي، نظام اقتصادي، كالن هاي مؤلفه تغيير و سياسي كشور و اجتماعي اقتصادي،

 برآورد بازنشستگي، نبود هاي صندوق گذاري سرمايه ناظر بر و گر تنظيم نهادهاي ايران، نبود بازنشستگي
اي،  اصول بيمه با ناسازگار قوانين ها، تحميل گذاري صندوق سرمايه پايين ها، بازده دارايي صندوق از دقيق

 بسيار افزايش واسطه به پشتيباني ضريب سن جمعيت كشور، كاهش رفتن متوسط جمعيتي و باال تغييرات
  .ناپذير است امري اجتناب اصلي شدگان بيمه ورود نرخ كاهش و بگيران زياد مستمري

 
 هاي اجتماعي و ارتقاي سرمايه اجتماعي پيشگيري و كاهش آسيب

 آسيب .باشدمي امروز به تا گذشته از بشري جامعه توجه مورد مسائل از يكي اجتماعي هايآسيب   
 عمل عام يا قواعد و اخالقي اصول چارچوب در كه شود مي اطالق جمعي يا فردي عمل نوع هر به اجتماعي
 و اخالقي قبح با نتيجه در و گيرد نمي قرار گران كنش فعاليت محل جامعه غيررسمي و رسمي جمعي

 گردد.  رو مي روبه قانوني منع و يا اجتماعي
تهيه طرح جامع كنترل و كاهش «هاي كلي بخش در برنامه ششم توسعه شامل؛  بر اين اساس هدف

هاي  ها و طرح كنترل پيامدهاي اجراي برنامه«، »شناخت وضعيت اجتماعي كشور«، »هاي اجتماعي آسيب
 ارتقاء سرمايه«و » هاي اجتماعي اطلس آسيب«، »هاي اجتماعي رصد آسيب«، »اي كشور كالن توسعه

 باشد.  مي» اجتماعي
هاي اجتماعي و ارتقاء  پيشگيري و كاهش آسيبهاي انجام شده در بخش  ترين اقدامات و فعاليت مهم

ها و  اهداف  ، در چارچوب شاخص1397، براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در سال اجتماعي  سرمايه
  گذاري شده زير آمده است: كمي هدف
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1397و   1396هاي  در سالهاي اجتماعي و ارتقاي سرمايه اجتماعي  پيشگيري و كاهش آسيبهاي حوزه  عملكرد برخي از شاخص  

واحد  هدف كمي رديف
 يريگ اندازه

1396 1397 
 عملكرد

درصد  عملكرد هدف 
 تحقق

 100 200 200 150 هزار نفر آموزش و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار 1

افزايش رضايت اجتماعي از طريق ارتقاء سطح خدمات و ترويج  2
 100 60 60 55 درصد حكمراني خوب

 80اي در شاخص هاي اجتماعي  ايجاد تعادل و توازن منطقه 3
 100 45 45 60 پروژه شهرستان كشور

 100 800 800 600 تعداد پشتيباني، تقويت و تكميل مراكز  مشاوره خانواده 4

هزار نفر  هاي پايه زندگي ساكنين مناطق سازي و ارتقاء مهارت توانمند 5
 100 400 400 200 ساعت

هاي  سازي(ساكنين، سازمان هاي اجتماعي و هماهنگ جلب مشاركت 6
 100 3000 3000 2000 تعداد تشكل ها) در بهبود وضعيت مناطق مردم نهاد و خيريه

تعداد (هزار  بحراني و حاد هاي جوان در نقاط كمك هزينه مسكن زوج 7
 100 50 50 40 زوج)

 سازمان امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور :مأخذ
 هاي مصوب برنامه ششم توسعه به قرار زير است:  عملكرد اهداف كمي جدول باال بر اساس شاخص

 200معادل  خانوار 1397آموزش و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در سال عملكرد آموزش و توان  -
 هزار نفر افزوده شده است.    50در حدود  1396هزار نفر است،  به طوري كه نسبت به سال پايه 

 1397در سال  افزايش رضايت اجتماعي از طريق ارتقاء سطح خدمات و ترويج حكمراني خوب -
ده درصد بو 55هم به ميزان  1396درصد رشد بوده است كه اين ميزان در سال  60معادل 
  واحد درصد بيشتر از سال قبل است. 5، حدود 1397كه در سال  است

 1397در سال   شهرستان كشور 80هاي اجتماعي  اي در شاخص ايجاد تعادل و توازن منطقه  -
درصد محقق شده  100بيني ساالنه برنامه  پروژه بوده است كه نسبت به پيش 45به ميزان 

 پروژه كاهش داشته است. 15دود در ح 1396است. اما نسبت به سال پايه 
مركز بوده  800تعداد  ، به1397در سال  پشتيباني، تقويت و تكميل مراكز  مشاوره خانوادهشاخص   -

 مركز بوده كه روندي افزايشي را دنبال نموده است. 600به تعداد  1396است، اين شاخص در سال 
در سال  ؛دگي ساكنين مناطقهاي پايه زن سازي و ارتقاء مهارت توانمنددر خصوص شاخص   -

 1396اما اين ميزان در سال  ،اند هزار نفر ساعت مورد پشتيباني قرار گرفته 400، حدود 1397
 باشد.  هزار ساعت بوده است كه نشان از افزايش چشمگير در اين شاخص حمايتي مي 200برابر 

 حاكميت توان از كشور سطح در پراكنده و متعدد اجرايي هاي دستگاه بين اعتبار توزيع الزم به ذكر است،
 هاي دستگاه راه نقشه جامعي برنامه طي است ضروري لذا كاهد، مي اجتماعي هاي آسيب كاهش براي
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 دار اولويت مسائل روي بر هدفمند صورت به اعتبارات و مشخص اجرايي هاي برنامه قالب در مرتبط
 .شود ارزيابي و رصد ساالنه صورت به كاهش ميزان و شده متمركز

هاي توسعه كشور مبني بر ايجاد مركز  ) قانون احكام دائمي برنامه57(پ) ماده ( ) بند4بر اساس جزء (
هاي مرتبط با موضوع قرار گرفت و  هاي اجتماعي موضوع در دستور كار دستگاه اطالعات و مطالعات آسيب

 براي گردآوري آمار و اطالعات انجام شد.افزاري  هاي نرم نامه رصد اجتماعي و ايجاد زيرساخت سند نظام
 و گذاري سياست تمركز لزوم اجتماعي هاي آسيب وضعيت بهبود براي حاكميت مؤثر مداخله ضرورت 

 و ها برنامه افزايي هم هدف با استاني و ملي اجرايي هاي دستگاه بين هماهنگي براي واسط نهاد وجود
 آنچه اما. پذيرفت تحقق مهم اين كشور اجتماعي شوراي ايجاد با كه است اجرايي هاي دستگاه اقدامات

) 80( ماده در كه( جامعي  برنامه تدوين رود مي انتظار كننده هماهنگ و گذار سياست نهاد ايجاد از پس
 ارائه 1397 سال پايان تا كه است) شده آن تدوين به مكلف دولت صراحت به توسعه ششم برنامه قانون
 هاي فعاليت بين الزم افزايي هم عدم نتيجه در و موازي ناهماهنگ، هاي فعاليت تداوم موجب معضل اين و نشده
 .باشد مي اجرايي هاي دستگاه

 
 ايثارگران

ي معنوي و ها ارزش، عبوديت و نماد كامل تحقق واالترين ان ايثار و شهادت مبين اوج ايمانآرم   
ي اسالمي و انقالبي ها آرمانشهدا و ايثارگران كه در مسير پاسداشت  ،الهي در وجود انسان است. از اين رو

ي و ايثار كردند، داراي جايگاهي رفيع بوده و خدمت به اين قشر معزز افتخاري فشان جانو حفظ كيان جامعه 
 تيامن و تيهو فرهنگ، از انتيص و يارض تيتمام استقالل، حفظ ي ملي و شرعي است.ا فهيوظبزرگ و 

 و ثاريا موضوع اساس،اين  بر. است شهادت و جهاد ثار،يا فرهنگ بودن زنده به مشروط و موكول كشور، يمل
برنامه ششم  .است برخوردار يارزشمند و عيرف گاهيجا از آنان، يهاخانواده و ثارگرانيا ميتكر و يطلب شهادت

هاي كلي نظام است، نقشه راه كه منطبق بر سياست عنوان بهتوسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور 
به  هاي دولتي دارد. مأموريت دستگاه انداز و اجراي مطلوب و شايسته اهميتي در تحقق سند چشمنقش حائز

ها، باورها و  ارزش قيتعم ،ينيمعرفت د ياعتال«همين منظور اهداف كالن بخش در برنامه ششم توسعه 
نمندي و تواآموزشي  ارتقاء سطح علمي،«، »جهاد و شهادت در جامعه ،ثاريو توسعه فرهنگ ا جيترو

عزتمندي، خودباوري و هويت جامعه  حفظ و ارتقاي جايگاه و منزلت اجتماعي،«، »ايثارگران و خانواده آنان
ترين اقدامات انجام  مهم .است »حفظ و ارتقا سطح سالمت و كيفيت زندگي جامعه ايثارگري«و » ايثارگري
، در چارچوب 1397ر بخش ايثارگران، براي تحقق اهداف كلي قانون برنامه ششم توسعه در سال شده د
 هاي كلي، اهداف كمي تعيين شده به قرار جدول زير است: شاخص



 97  حوزه بخشي
 

 1397و   1396هاي  در سال ايثارگرانهاي حوزه  عملكرد برخي از شاخص
 1397 1396 واحد عنوان هدف كمي رديف

 تحققدرصد عملكرد هدف عملكرد
 112 48 46 43 درصد ها) افزايش پوشش ايجاد اشتغال ايثارگران (استخدام در دستگاه 1
 96 50000 52074 54000 نفر افزايش پوشش خدمات آموزش عمومي ايثارگران 2
 108.3 65 60 55 درصد افزايش پوشش و ارتقاء سطح معيشت جانبازان معسر و فاقد درآمد 3
 116.6 14 12 10 درصد پوشش خدمات ورزشي و تربيت بدني ايثارگرانافزايش  4

هاي  هاي مهارتي شغلي و افزايش فرصت افزايش پوشش ارتقاء آموزش 5
 105.3 40 38 40 درصد شغلي ايثارگران(خود اشتغالي)

 104.6 68 65 55 درصد هاي تخصصي درماني افزايش پوشش آموزش 6
 111.2 15 13.49 9 درصد خانوادگي ايثارگران واجد شرايطافزايش پوشش خدمات مشاوره  7
 115.4 15 13 9 درصد هاي زيارتي و سياحتي ايثارگران افزايش پوشش برنامه 8
 114.7 365000 318266 322266 نفر ارتقاء سطح معيشت حقوق  ايثارگران و مستمري بگيران 9
 120 62 60 57 درصد شرايطافزايش پوشش خدمات تأمين مسكن ايثارگران واجد  10

هاي اجتماعي  افزايش پوشش خدمات آموزش پيشگيري از آسيب 11
 120 12 10 8 درصد ايثارگران واجد شرايط

 123.1 16 13 16 درصد افزايش پوشش خدمات مددكاري فردي و گروهي 12
 بنياد شهيد و امور ايثارگران مأخذ:

 جامعه به آنها يمعرف و اديبن توسط يعلم سرآمدان و نخبگان جذب و ييشناسا اقدامات شاياني در جهت
اصالحات مورد  ي به ايثارگران،رسان خدمات ارائه در سرعت و سهولت منظور بهصورت پذيرفته است. همچنين 

 روان و اعصاب جانبازان مخصوص مارستانيب 11ي انجام شده است. رسان خدمات يندهايفرا و هاروش درنياز 
 وجود دارد. ثارگرانيا يبرا كشور سراسر در مشاوره مركز 88 ي وتوانبخش و يبازتوان مركز 14 و

ي ارزشي نظام در اسناد باالدستي، الزامات و بسترهاي قانوني و قوانين ها يريگ جهت ،1397در سال 
و مقررات مرتبط با خدمات آموزشي و فرهنگي، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و ارتقاء سطح معيشت 

سالمت و درمان ايثارگران از طريق اجراي قوانين و مقررات مربوطه از  نيتأمجامعه هدف كمك به 
 گردد. فقيت برنامه ايثارگران محسوب ميترين عوامل مو مهم

نفر از اتباع خارجي تشكيل پرونده صورت گرفته و به مراجع  3652براي تعداد  1397در سال 
اند و پس از تشريفات قانوني مربوطه تحت پوشش خدمات بنياد شهيد و امور  معرفي گرديده ربط يذ

 840501شش بيمه عمر و حوادث قرارگرفته و تعداد نفر تحت پو هزار 652اند. تعداد  ايثارگران قرارگرفته
نفر از خدمات مربوطه  1492501اند و جمعاً تعداد  نفر نيز تحت پوشش بيمه حوادث غير مترقبه قرارگرفته

هاي شغلي  هاي شغلي و فرصت ، تحقق عملكرد شاخص ارتقاء آموزش1397در سال  .اند مند شده بهره
، تغييري نداشته 1396باشد و عملكرد اين شاخص نسبت به سال  درصد بيشتر از مصوب مي 2ايثارگران، 

هزار  40بگير ارتقا يافته و به  هزار نفر از ايثارگران حقوق و مستمري 365است. سطح معيشت حدود 
 تسهيالت بانكي مسكن اعطاء شده است. ايثارگر
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پرداخت حقوق حالت اشتغال  ازجملهرساني به ايثارگران معزز و خانواده ايشان  در راستاي خدمات
هاي فرهنگي، ترويج فرهنگ  هاي موردي، برنامه ايثارگران و پاداش پايان خدمت، مستمري و حمايت
خت هزينه شهريه دانشجويان، پرداخت حق بيمه ايثار و شهادت، ارائه خدمات آموزشي و ورزشي، پردا
مناسب جانبازان و پرداخت  فرما، واگذاري خودرو سهم كارفرمايي ايثارگران و حق بيمه ايثارگران خويش

ين سالمت و پوشش بيمه پايه و بيمه تأمهاي زندگي و معيشت، اقدامات شاياني در زمينه  ينههز كمك
ي بهداشتي و درماني ايثارگران و خانواده تحت تكفل ايشان ها درصد هزينه 100تكميلي و پرداخت 

 است. صورت پذيرفته
 

 فرهنگ و هنر
 و ي كه فرهنگطور بهاست  آن جامعه فرهنگي عناصر غناي و پيشينه جامعه، يك در بخشركن هويت   

 و ترينكهن از اسالمي كه ايران نكته اين بر تأكيد و مهم اين به كند. توجهمي ريزيپي را جامعه بنيان هنر،
 دو وظيفه اصلي كه بخش فرهنگ برعهده دارد عبارتند از: است. برخوردار جهاني فرهنگ تريناصيل

 فرهنگ بخش نهادي ظرفيت از استفاده با مناسب بسترهاي كردن فراهم و ها زيرساخت ايجاد -
 .است معطوف سياسي و اجتماعي اقتصادي، رشد تحقق براي

 فرهنگي خدمات و كاالها به افراد عادالنه دسترسي حق معناي به مردم فرهنگي حقوق تأمين -
 .شود مي جامعه فرهنگي توسعه سبب كه

ارتقاء فرهنگ اسالمي، «عمده اهداف كالن قانون برنامه ششم توسعه در اين حوزه بخشي شامل؛    
بالندگي، پويايي، مقاوم سازي، «، »فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي«، »معنويت و رشد فضائل اخالقي
صيانت از مباني و ارزش هاي انقالب اسالمي، انديشه هاي امام و «، »اعتال و توانمندسازي فرهنگي

تحكيم و «، »گسترش مناسبات فرهنگي بين المللي«، »تحكيم هويت ملي و وفاق فرهنگي«، »رهبري
 باشد. مي» پايدارسازي اقتصاد فرهنگ و هنر

در بخش فرهنگ و هنر، براي تحقق اهداف كلي قانون برنامه ششم توسعه  ترين اقدامات انجام شده مهم
 هاي كلي، اهداف كمي تعيين شده به قرار جدول زير است: ، در چارچوب شاخص1397در سال 

 1397و   1396هاي  در سال فرهنگ و هنرهاي حوزه  عملكرد برخي از شاخص

واحد  عنوان هدف كمي رديف
 يريگ اندازه

1396 1397 
 درصد تحقق عملكرد هدف عملكرد

هاي  هاي موجود در كتابخانه سرانه كتاب 1
 عمومي كشور

نسخه به هر 
 90.67 68 75 68 نفر 100

هاي  هاي موجود در كتابخانه تعداد كتاب 2
 70.07 42930 61271 41666 هزار نسخه عمومي كشور
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واحد  عنوان هدف كمي رديف
 يريگ اندازه

1396 1397 
 درصد تحقق عملكرد هدف عملكرد

 155.62 17691 11368 8874 عنوان عناوين نشريات منتشر شده 3
 98.60 492 499 1729 هزار نفر تعداد مجوزهاي صادر شده نشر ديجيتال 4
 121.03 101136 83560 99155 عنوان هاي منتشر شده عناوين كتاب 5
 8.53 139708 1638040 144188 نسخه 1000 هاي منتشر شده شمارگان كتاب 6

عنوان به هر  هاي منتشر شده سرانه عناوين كتاب 7
 120.59 12.3 10.2 10.2 هزار نفر 100

ي فرهنگي و هنري مساجد ها كانونتعداد  8
 101.57 13561 13351 12390 كانون عمومي)( ييروستا-(عمومي و تخصصي)

ي فرهنگي و هنري مساجد ها كانونتعداد  9
 74.97 9647 12867 11960 كانون عمومي)( شهري-(عمومي و تخصصي)

كودك و هاي منتشر شده  نسبت عناوين كتاب 10
 95.54 15 15.7 15.7 درصد هاي منتشر شده نوجوان به كل عناوين كتاب

 مأخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

به  1396در سال  هزار نسخه  41666از ميزان  رهاي عمومي كشو هاي موجود در كتابخانه تعداد كتاب -
 افزايش يافته است. 1397در سال  هزار نسخه 42930

درصد محقق شده و از تعداد  155.62به ميزان  1397در سال  »نشريات منتشر شده عناوين« شاخص -
 عنوان افزايش يافته است.  17691به تعداد  1396عنوان در سال  8874

 12390از  )،روستايي (عمومي-هاي فرهنگي و هنري مساجد (عمومي و تخصصي) تعداد كانونشاخص  -
افزايش يافته است. ميزان تحقق اين هدف در سال  1397سال كانون در  13561به  1396كانون در سال 

 باشد. درصد مي 57/101معادل  1397
 11960از  ،شهري (عمومي)-هاي فرهنگي و هنري مساجد (عمومي و تخصصي) تعداد كانونشاخص  -

كاهش يافته است. ميزان تحقق اين هدف در سال  1397كانون در سال  9647به  1396كانون در سال 
 درصد است. 97/74معادل  1397

درصد محقق شده و از تعداد  03/121به ميزان  1397هاي منتشر شده در سال  عناوين كتابشاخص  -
 افزايش يافته است.  عنوان 101136به تعداد  1396عنوان در سال  99155

به  1396سال هزار نفر در  100عنوان به هر  2/10از رقم ، هاي منتشر شده سرانه عناوين كتابشاخص  -
درصد هدف  59/120افزايش يافته است. و به ميزان  1397هزار نفر در سال  100عنوان به هر  3/12رقم 

 برنامه محقق شده است.
 الزم است اقدامات ذيل ،برنامه ششم توسعه كشور هاي مندرج در تحقق اهداف و سياست به منظور

 :مورد توجه قرار گيرد
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هاي بخش فرهنگ و توسعه مشاركت  گذاري در پروژه ايجاد رغبت در بخش غيردولتي براي سرمايه   

، تسهيل در ها و تاالرهاي فرهنگي و سينماها بخش خصوصي در اماكن خاص فرهنگي مانند مجتمع
، حمايت از هاي مردمي فرهنگي سينمايي و تشكلتر با صنوف هنري و  دهي و تعامل مناسب مجوز
، تالش در ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه هاي فرهنگي و هنري در ت كادر متخصص در زمينهتربي

، افزايش مشاركت مردم و نهادهاي محوري به اثربخشي هنگي از فعاليتبراي تغيير رويكرد نهادهاي فر
 ، گسترش توليدات فرهنگي مطابق با نيازسنجي،هاي فرهنگي گيري ها و تصميم اليتمدني در فع

، توسعه فرهنگ و هنر و توسعه صنايع خالقه، تقويت اقتصاد شناسي و اهداف نظام فرهنگي محيط
ي براي بهبود هاي بنيادي و كاربرد ، انجام پژوهشهاي كشور نگي متناسب با نيازمنديفضاهاي فره

نيك رت الكترو، احياء و توسعه بازارهاي فرهنگي از طريق مشاركت در عرصه تجاگذاري فرهنگي سياست
؛ ساماندهي ي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميريز، ارتقاء وضعيت حوزه برنامهمحصوالت فرهنگي

تكاليف قانوني حوزه  ها، رفع موانع و تحقق پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در جهت شناخت چالش
 فرهنگ و هنر.

 
 ورزش و جوانان

 –پايدار توسعه محور عنوان به –انسان  جسميارتقاء سالمت روحي و  ياصل هايابزاريكي از  ورزش
 يشافزا ي،به زندگ يدام يشجامعه، افزا يو نقش ورزش در حفظ شاداب يتاهم با توجه به رود.شمار مي به

كشور،  يو معنو يفرهنگ يها ارزش يجترو يبرا ايينهزم ينو همچن يافتخارات مل يجادسالمت، ا
 يجوانان نقش ين. همچناستبرخوردار  اييژهو يتحوزه، از اهم ينتوسعه ا يگذار استيو س يزير برنامه

 ياسالم يانداز جمهور و تحقق اهداف سند چشم يدارو توسعه پا يشرفتپ ينددر فرآ يو اساس بديل يب
آنان  يو مطالبات فرارو يازهابه ن ييمستلزم پاسخگو ينقش ينچن يفايدارند. ا 1404در افق  يرانا
  .باشد يكشور م يو انسان ياجتماع يهسرما ترين ياصل عنوان به
، »رشد و گسترش ورزش همگاني«اساس عمده اهداف كلي قانون برنامه ششم در اين بخش  اين بر   
افزايش نسبت «، »هاي جوان نيان نهاد خانواده زوجتحكيم و تعالي ب«، »حمايت از ورزش قهرماني«

افزايش « و» مند جوانان مشاركت اجتماعي نظاميش افزا«، »هاي فراغتي مند از برنامه بهره جوانان
ترين اقدامات انجام شده در بخش ورزش و جوانان، براي تحقق اهداف كلي  . مهماست »خالقيت جوانان

هاي كلي، اهداف كمي تعيين شده به قرار  ، در چارچوب شاخص1397قانون برنامه ششم توسعه در سال 
 جدول زير است:
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 1397و   1396هاي  در سال ورزش و جوانانهاي حوزه  عملكرد برخي از شاخص

واحد  عنوان هدف كمي رديف
 يريگ اندازه

1396 1397 
 تحققدرصد عملكرد هدف عملكرد

هاي فراغتي به كل كننده در برنامه نسبت جوانان شركت 1
 100 2.5 2.5 2 درصد جمعيت جوان

2 
نمايشگاه  32استاني، جشنواره ملي و  32برگزاري 

نشست در حوزه ازدواج و  2تخصصي ملي و استاني و 
 خانواده جوان به طور ساالنه

جشنواره/ 
نمايشگاه/ 
 نشست

63 66 316 478.79 

 100 20 20 13 درصد ورزشي تمام مهين يها از پروژه يبردار بهره 3
 160 40 25 25 تعداد يالملل نيتعداد ميزباني از رويدادهاي ورزشي ب 4
 100 40 40 25 تعداد شده يانداز جوان راه يها تعداد خانه 5
 84.19 26.94 32 22.5 درصد ارتقاء سطح فعاليت جسماني مردم كشور 6
 377.93 257 68 45 مركز مركز تخصصي مشاوره ازدواج و خانواده جوان 151ايجاد  7

 .ها و ادارات كل وزارت ورزش و جوانان مأخذ: معاونت

 به 1397در سال  »هاي فراغتي به كل جمعيت جوانكننده در برنامه نسبت جوانان شركت« يكمهدف  -
معادل  1396-1397محقق شده و ميانگين رشد اين هدف كمي طي دوره دو ساله  درصد 100ميزان 
 باشد.درصد مي 24.23

نشست در  2استاني و نمايشگاه تخصصي ملي و  32جشنواره ملي و استاني،  32برگزاري «هدف كمي  -
 است. درصد محقق شده 478.79ميزان  به 1397در سال  »حوزه ازدواج و خانواده جوان به طور ساالنه

درصد محقق  100 زانيم به 1397در سال  »ورزشي تمام مهين يها از پروژه يبردار بهره«هدف كمي  -
 شده است. 

درصد محقق  160به ميزان 1397در سال  »يالملل نيتعداد ميزباني از رويدادهاي ورزشي ب«هدف كمي  -
 است.شده 

 1397كه اين هدف در سال  مورد بوده است 40، 1397در سال  شده يانداز جوان راه يها تعداد خانه«  -
 درصد محقق شده است. 100 زانيم به
درصد بود  94/26در حدود  1397در سال » ارتقاء سطح فعاليت جسماني مردم كشور«شاخص عملكرد  -

 .درصد تحقق يافته است 19/84در حدود  درصد) 32بيني شده در برنامه ( يشكه با توجه به هدف پ
كه در مقايسه با ايجاد شده است  مركز تخصصي مشاوره ازدواج و خانواده جوان 257، حدود 1397در سال  -

برنامه محقق شده است.  درصد از هدف 97/377 ه،مركز تعيين شد 68شده در برنامه كه  بيني هدف پيش
 . بيشتر بوده استمركز  212در حدود  ،1396در مقايسه با سال  1397تعداد مركز ايجاد شده در سال  همچنين
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هاي متولي امر فوق؛  دهد، كه دستگاه مي نشان 1397بخش ورزش و جوانان در سال  عملكرد  گزارش   

احكام و مفاد برنامه ششم توسعه انديشيده و به اجرا اي را جهت تحقق  ها، اقدامات و تدابير ويژه برنامه
اند اما با توجه به  . در خصوص احكام برنامه الزم به ذكر است كه در اكثر موارد محقق گرديدهاند رسانده

ها نيز  شده در گرو عملكرد ساير دستگاه ماهيت فرابخشي بخش ورزش و جوانان، اثربخشي اقدامات انجام
ملكرد اهداف كمي نيز همانگونه كه پيشتر اشاره شد اين وزارتخانه در اكثريت باشد. در خصوص ع مي

را  1397اهداف كمي رشد مثبت و روند افزايشي داشته و توانسته است كه اهداف برنامه ششم در سال 
ها و  شده، محقق نشده است استانداردسازي و تدقيق روش گذاري انجام محقق نمايد. در مواردي كه هدف

 اند. ريزي ناكارآمد اثرگذار بوده م پايه آمارگيري، مشكالت مديريتي و برنامهمفاهي
 

 ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
ها و ميراث غني و متنوع فرهنگي، تاريخي، زيارتي و مذهبي (اعم كشور ايران با برخورداري از جاذبه

نظير و  درماني و ...، قابليت بي هاي طبيعي و ظرفيت هاي ورزشي، از ملموس و ناملموس)، جاذبه
 گيري در توسعه صنعت گردشگري و جذب ايرانگردان خارجي دارد.  چشم

ويژه قانون برنامه ششم توسعه كشور   به همين منظور جهت تحقق اهداف اسناد و قوانين فرادستي، به
حفظ و ارتقاء «، »حفاظت و صيانت از ميراث طبيعي و فرهنگي ملموس و ناملموس«اهداف كلي زير: 

افزايش سهم گردشگري در توليد ناخالص داخلي، درآمدهاي ارزي كشور، ايجاد « ، »صنايع دستي كشور
استفاده از ظرفيت گردشگري داخلي در «، »المللي و ديپلماسي فرهنگي اشتغال و تقويت تعامالت بين

 مد نظر قرار گرفت.  » تقويت و تحكيم همبستگي و انسجام ملي
هاي انجام شده در بخش ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، براي  قدامات و فعاليتترين ا مهم

گذاري شده  ها و  اهداف كمي هدف ، در چارچوب شاخص1397تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در سال 
 زير آمده است:

 1397و   1396هاي  در سالميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هاي حوزه  عملكرد برخي از شاخص

واحد  عنوان هدف كمي رديف
 يريگ اندازه

1396 1397 
 عملكرد

درصد  عملكرد هدف 
 تحقق

فرهنگي در دست بخش  -مرمت اشياي تاريخي 1
 465.33 6980 1500 12782 تعداد دولتي

 89.58 258 288 253 موزه ...فعال در سازمان ميراث  يها تعداد موزه 2
 293.78 1322 450 1036 اثر ثبت شده شده در فهرست آثار ملي ثبتتعداد آثار منقول  3

اثر مرمت  شده در طول سال تعداد بناهاي مرمت 4
 100 1700 1700 1661 شده 
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واحد  عنوان هدف كمي رديف
 يريگ اندازه

1396 1397 
 عملكرد

درصد  عملكرد هدف 
 تحقق

 133.33 20 15 19 نمايشگاه داخلي كشور هاي يشگاهتعداد نما 5

شيء  شده تعداد اشياء تاريخي فرهنگي مرمت 6
 102.26 20451 20000 13199 شده مرمت

صدور كارت شناسايي براي هنرمندان و  7
 235.6 32277 13700 33895 نفر شاغلين

 164.94 127 77 105 موزه فعال خصوصي يها تعداد موزه 8
 97.68 1387 1420 1300 باب كشور يها تعداد هتل 9

بخش  يدهد رشد ساليانه نسبت شاغلين آموزش 10
 100 5 5 19 درصد به كل شاغلين داراي مجوز دستي يعصنا

 109.41 186 170 116 كاوش در سال يشناس باستان يها تعداد كاوش 11
 دستي يعصنا: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و مأخذ

، افتهي شيافزا 1397موزه در سال  127به  1396موزه در سال  105از  ،هاي فعال خصوصي ـ تعداد موزه 
هاي خصوصي  در برنامه پيشي گرفته است. روند رو به رشد ايجاد موزه شده نييتعبه طوري كه از اهداف 

 ي نسبت به اهميت ميراث فرهنگي كشور است.آگاهنويد بخش جلب مشاركت عمومي و افزايش سطح 
در سال  شده مرمتشيء 13199با افزايش از » شده مرمتتعداد اشياء تاريخي فرهنگي «هدف كمي  ـ

درصد تحقق هدف مزبور  شود كه مالحظه مي چنان مناسبي داشته است.شيء، عملكرد  20451به  1396
 .است 102حدود 

باشد كه نسبت به  كاوش مي 186به تعداد  1397در سال » هاي باستاني تعداد كاوش«ـ شاخص عملكرد    
درصد مي باشد  41/109بود و داراي ميزان تحقق  تر كاوش بيش 16هدف برنامه در همين سال به تعداد 

  .دهنده روند افزايشي اين شاخص است تر است كه نشان كاوش بيش 70، 1396كه در مقايسه با سال 
بيني  تعداد نسبت به پيش نباشد، اي باب مي 1387،  1397هاي كشور در سال  ـ عملكرد شاخص تعداد هتل

رايي از حضور هاي اج در اين بين حمايت همه دستگاهدرصد محقق شده.  68/97) در حدود 1420برنامه (
دستي  گذاران در حوزه گردشگري و تالش هر چه بيشتر وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع سرمايه

گذاري  در توسعه گردشگري در بر طرف نمودن موانع سرمايه رگذاريتأثهاي  با جلب همكاري دستگاه
 زايي داشته باشد.بس ريتأثهاي بعد،  تواند در بهبود عملكرد اهداف كمي يادشده در سال مي

باشد كه نشان از  اثر مرمت شده مي 1700به تعداد  1397در سال » تعداد بناهاي مرمت شده«ـ شاخص 
)  از 1661( 1396اما اين شاخص نسبت به سال  .درصد هدف تعيين شده در برنامه است 100تحقق 

. چرا كه اهميت حفظ آثار باقي مانده از اهداف ماندگاري تاريخ ايران ه استرشد الزم برخوردار گرديد
 است و توجه به اين امر موجب تداوم امر گردشگري خواهد بود. 
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باشد،  هاي اقماري گردشگري تحليل آمارهاي گردشگري با دشواري مواجه مي هر چند تا استقرار نظام حساب   

 1396در مقايسه با سال  »تعداد گردشگران ورودي به كشور«مي ميليون نفري هدف ك 2.7اما افزايش حدود 
نشان از استفاده مناسب از فرصت نوسانات ارزي به سود جلب گردشگران ورودي داشته و به اهداف برنامه نزديك 

از نوسانات نرخ ارز كاهش  ريتأثنيز با  »تعداد گردشگران ايراني خروجي از كشور در سال« شده است. هدف كمي
  .تراز گردشگري كشور مثبت شود بار نياولميليون نفري داشته و باعث شده براي  3.2
 

 و امنيت داخلي  امور عمومي، سياست
ها يا نهادهاي مختلف اي از دستگاهآفريني شبكهها با نقشسياست داخلي كشور در بسياري از حوزه   

هاي مختلفي از جمله طراحي و  نقشهاي اجرايي،  هاي عضو اين شبكهشود. دستگاهتعقيب مي
ها را بر عهده  هاي مورد نياز، هماهنگي اجرايي و پايش نحوه اجراي فعاليت ريزي، اجراي فعاليت برنامه
  هاي عمومي كشور محقق گردد. هاي سياستها، اهداف و خروجي افزايي ميان آنگيرند تا از هممي
، »كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي«عمده اهداف كالن قانون برنامه ششم توسعه در اين بخش؛    
بهبود و ارتقاء وضعيت اجتماعي نقاط بحراني «، »هاي غيررسمي ساماندهي وضعيت اجتماعي فرهنگي سكونتگاه«

تقويت «، »ارتقاء سرمايه اجتماعي (تقويت اعتماد، رضايت و ارتباطات اجتماعي)«، »و حاد (پيشگيري  از مهاجرت)
توليد هنجارها و  اسالمي (باز –ترويج گفتمان اجتماعي و سبك زندگي ايراني «، »هاي اجتماعي نهاد مشاركت
، »جتماعي كشورانسجام در مديريت ا«، »ارتقاء نشاط اجتماعي« ، »تحكيم بنياد خانواده« ، »هاي اجتماعي) ارزش

 .   باشد مي» هاي كالن كشور (پيوست اجتماعي) پيشگيري از پيامدهاي منفي اجتماعي طرح«
هاي انجام شده در بخش امور عمومي، سياست و امنيت داخلي، براي تحقق اهداف  ترين اقدامات و فعاليت مهم

 گذاري شده زير آمده است: ها و  اهداف كمي هدف ، در چارچوب شاخص1397برنامه ششم توسعه در سال 
 1397و   1396هاي  در سالامور عمومي، سياست و امنيت داخلي هاي حوزه  عملكرد برخي از شاخص

واحد  عنوان هدف كمي رديف
 يريگ اندازه

1396 1397 
 عملكرد

درصد  عملكرد هدف 
 تحقق

 77.33 116 150 120 حزب سياسي فعال يها كمك مالي به احزاب و تشكل 1
 100 124 124 124 نشست با علماي اهل سنت يشياند هم يها برگزاري نشست 2
 100 2.3 2.3 2.4 ميليون نفر ساماندهي و مديريت بر اجراي مراسم اربعين حسيني 3
 117.2 293 250 250 تعداد امنيتي يها طرح 4

 )استان 15( يورزش يها برگزاري جشنواره 5
 100 30 30 30 جشنوارهتعداد  در مناطق قومي و مذهبي

 100 15 15 10 درصد افزايش سهم مشاركت زنان در امور مديريتي 6

 اقوام در مناطق قومي و مذهبي يها برگزاري جشنواره 7
 146.67 44 30 25 تعداد جشنواره )استان 15(
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واحد  عنوان هدف كمي رديف
 يريگ اندازه

1396 1397 
 عملكرد

درصد  عملكرد هدف 
 تحقق

 87.1 789 900 759 هزار نفر ساماندهي و مديريت اتباع مجاز 8
 100 60 60 60 درصد ياخذ رأمكانيزه كردن فرايند  9
 122 61 50 226 پرونده امنيتي يها جبران خسارت 10
 99.1 258 261 - هزار فقره كاهش سرقت اتومبيل 11
 86.67 52 60 65 درصد تكميل طرح انسداد كامل مرزها 12

 .مأخذ: وزارت كشور

ميليون تومان كمك  600حزب و تشكل سياسي فعال با اعتباري بالغ بر  116به تعداد  1397ـ در سال 
 درصد تحقق يافته است.  77نموده است. شايان ذكر است كمك مالي به احزاب قانوني در اين سال حدود 

محقق نسبت به هدف تعيين شده در صد  2/117در حدود  1397هاي امنيتي در سال  عملكرد طرح _
 به عنوان سال پايه از افزايش مناسبي برخودار است.  1396شده بود. لذا در مقايسه با سال 

كه نسبت به هدف  ه استهزار اتباع مجاز ساماندهي شد 789به ميزان  1397ـ در سال    
 30 به ميزان ،1396درصد محقق گرديده است. اين رقم در مقايسه با سال پايه  1/87شده  يينتع

 هزار نفر افزايش داشت. 
هاي مورد نياز جهت برگزاري انتخابات مكانيزه فراهم شده ي از زيرساختتوجه قابلهاي گذشته بخش سالـ 

دهندگان و عدم رأي متناسب با رشد جمعيت رأي اخذهاي اعتباري، افزايش تعداد شعب است اما به دليل محدوديت
رأي، عملكرد دستگاه اجرايي نسبت به هدف  اخذمكانيزه شدن كامل شعب  منظور بههبان تأييديه شوراي نگ اخذ
درصد شعب اخذ رأي به سيستم مكانيزه مجهز  60به ميزان   1397باشد. بر اين اساس در سال شده كمتر مي يينتع

 درصد هدف تعيين شده در برنامه اجراء شده است.  100شده است كه برابر 
  44به تعداد  1397در سال » اقوام در مناطق قومي و مذهبي يها برگزاري جشنواره«ـ در بررسي 

 درصد محقق شده است. 67/146خص در حدود جشنوار تشكيل شده است و اين شا
توجه به معيشت مردم و در وهله بعدي نيز، حفظ امنيت داخلي و كنترل و كاهش  1397در سال   
عمده احكام  .ولت در تدوين برنامه ششم توسعه بوده استهاي د هاي اجتماعي محور تالش آسيب

پيشگيري و مقابله با قاچاق  ،اي شده در اين بخش و برخي احكام در خصوص كاهش تلفات جاده يينتع
از جنس ايجاد هماهنگي و همكاري بين  عمدتاً ،ي ورودي تا محل عرضه آن در بازاركاال و ارز از مباد

سه فقره از احكام موصوف به طور صد درصد اجرا و  1397سال  در هاي مختلف است. ها و دستگاه بخش
فقره نيز در سير مراحل تصويبي قرار دارد و دو فقره نيز توسط نيروي انتظامي جمهوري اسالمي در  9

 باشد. يمدست تهيه 
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 و قضايي يحقوق
 مداري و رعايت حقوق عامه، اساس مدنيت و جايگاه متعالي جوامع انساني است. رهنگ قانونتوسعه ف   

اهداف كلي قانون برنامه ششم توسعه براي احقاق حق قانوني افراد در برخورداري از امور حقوقي و 
و  ايگاهارتقاي ج«، »ارتقاي كيفي قوانين و مقررات«، »انسجام، تقويت شبكه حقوقي دولت«، قضايي

، »ارتقاي جايگاه حقوق شهروندي«، »ارتقاي فرهنگ حقوقي جامعه«، »توانمندي واحدهاي حقوقي
تثبيت مالكيت «، »هاي اجرائي هاي تحقق اصول قانون اساسي در دستگاه ارتقاء و بهبود شاخص«

كاهش دعاوي «، »مديريت كارآمد اموال عمومي و دولتي«، »عمومي، دولتي و مالكيت مشروع اشخاص
 منظور شده است.» ارتقاي حاكميت قانون و سالمت اداري«، »هاي  اجرايي ستگاهد

هاي انجام شده در بخش حقوق قضايي، براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه  ترين اقدامات و فعاليت مهم
 گذاري شده زير آمده است: ها و  اهداف كمي هدف ، در چارچوب شاخص1397در سال 

 1397و   1396هاي  در سال حقوقي و قضاييامور هاي حوزه  عملكرد برخي از شاخص
واحد  عنوان هدف كمي رديف

 يريگ اندازه
1396 1397 
 عملكرد هدف عملكرد

 77.95 17.3 - نفر پرونده سرانه قاضي به صد هزار پرونده  1
 174 92 - روز دادگاه انقالب –ها  ميانگين زمان رسيدگي به پرونده 2

نسبت آراي اجراء شده ديوان عدالت اداري نسبت به كل  3
 49.5 44 - درصد آراي اجرايي

 32.4 23 - درصد نسبت بازداشت شدگان تحت قرار به كل قرارها 4

هاي وارده با موضوع حل اختالف به ديوان  نسبت پرونده 5
 20.8 18 - درصد هاي وارده عالي كشور نسبت به كل پرونده

 16418 14927 - فقره سرانه ورودي پرونده به صد هزار نفر جمعيت 6
 5159 5413 - نفر تعداد وكيل معاضدتي تعيين شده براي افراد فاقد بضاعت 7
 287873 808608 - نفر تعداد مشاور حضوري رايگان براي افراد فاقد بضاعت 8
 91 85 - روز كيفري  دادگاه –ها  ميانگين زمان رسيدگي به پرونده 9
 82.3 96.8 - درصد هاي مختومه وارده در دادسراي انتظامي قضات نسبت پرونده 10

هاي  تقسيم كار ملي، راهبري و هماهنگي اقدامات و فعاليت 11
 37 40 10 درصد  ها (اجراي قانون پيشگيري از وقوع جرم) پيشگيرانه دستگاه

هاي اجراي  پروندهبه كل  اجرايي مختومه هاي پرونده نسبت  12
 67.12 63.2 - درصد احكام

هاي منتهي به صلح و سازش به كل  ميزان پرونده  13
 18.55 21.5 - نفر هاي ورودي  پرونده

 284 277 - نفر تعداد زندانيان به ازاي صد هزار نفر جمعيت  14
 100 110 - روز هاي حقوقي دادگاه –ها  ميانگين زمان رسيدگي به پرونده  15
 297 240 - روز 1دادگاه كيفري  –ها  ميانگين زمان رسيدگي به پرونده  16

 مآخذ: قوه قضائيه جمهوري اسالمي ايران
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 1397در سال » نسبت آراي اجراء شده ديوان عدالت اداري نسبت به كل آراي اجرايي«ـ عملكرد هدف 
به ديوان عالي كشور نسبت به كل هاي وارده با موضوع حل اختالف  نسبت پرونده« و درصد 5/49در حدود 
 درصد بوده است. 8/20برابر  1397در سال » هاي وارده پرونده

كه  رسيده استفقره  16418به تعداد  1397، درسال ورودي پرونده به صد هزار نفر جمعيتـ سرانه 
فزايش شكايات تر وارد شده است. كه نمايانگر ا فقره پرونده بيش 1491بيني برنامه به تعداد نسبت به پيش

 باشد كه بسياري از اين اختالفات حقوقي و اجتماعي ناشي از اوضاع بي ثبات اقتصادي است. در مراجع قضايي مي
عملكرد اين شاخص در سال » 1دادگاه كيفري –ها  ميانگين زمان رسيدگي به پرونده«ـ در ارتباط با 

روز معطل  57تر از  يشده در برنامه ببيني ش  روز بود كه نسبت به روزهاي پيش 297در حدود  1397
 طوالني شدن پروسه بررسي پرونده است.مانده است و نشاندهنده 

عملكرد اين شاخص در سال » هاي حقوقي دادگاه –ها  ميانگين زمان رسيدگي به پرونده«ـ در ارتباط با 
روز كاهش  10ود بيني شده در برنامه در حد  روز است كه نسبت به روزهاي پيش 100در حدود  1397

 .ها در اين دايره حقوقي است به پروندهي رسيدگي داشته است. نشان از سرعت رسيدگ
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 فهرست اسامي كارشناسان مسئول تهيه و تدوين
 توسعه عملكرد قانون برنامه ششم گزارشخالصه 

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
 1397در سال 

 تدوينمسئول تهيه و  بخش رديف
 افشين كسااليي بندي و تلفيق جمع 1
 الهام وفائي اقتصاد كالن 2
 ناصر ساركي بودجه و ماليه عمومي 3
 الهام وفائي نظام پولي و بانكي و تأمين مالي 4
 ناصر ساركي سازي محيط كسب و كار و خصوصي 5
 ناصر ساركي توسعه و عمران روستايي 6
 ناصر ساركي با فساد و بهبود نظام پرداختنظام اداري، شفافيت، مبارزه  7
 ناصر ساركي محيط زيست و منابع طبيعي 8
 بيژن باصري كشاورزي 9
 باصري بيژن آب 10
 باصري بيژن انرژي، صنعت و معدن و بازرگاني 11
 باصري بيژن حمل و نقل و مسكن 12
 باصري بيژن ارتباطات و فناوري 13
 رمضان اسماعيل اسدي علم و فناوري آموزش عمومي، آموزش عالي و 14
 اسدي اسماعيل رمضان سالمت، بيمه سالمت و زنان و خانواده 15
 صفيه بابايي بيمه اجتماعي، امور حمايتي و آسيب هاي اجتماعي 16
 بابايي صفيه ايثارگران 17
 بابايي صفيه فرهنگ، هنر و ورزش 18
 بابايي صفيه سياست، دفاعي و امنيتي 19
 بابايي صفيه حقوقي و قضايي 20

 

 


