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عملكرد دولت دوازدهم
«حوزه كالن و فرابخشي»
 وزارت امور اقتصادی و دارایی
بر ا ساس آخرین گزارش بانک جهانی  ،اقت صاد ایران در سال  ۰۲۰۲و  ۰۲۰۲به ر شد اقت صادی مثبت د ست خواهد یافت که
نشاندهنده پایان رکود اقتصادی در کشور است .از سوی دیگر ،بنابر اطالعات مرکز آمار ایران ،تورم نقطه به نقطه در تیرماه ۲931
نسبت به ماه مشابه سال قبل  81درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه خردادماه با  ۰.8درصد کاهش مواجه شده که از
جمله نشانههای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشارهای قیمتی بر اقشار جامعه است.
 در بازار کار  ،نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال  ۲931به  8۲.4درصد رسید که در مقایسه با نرخ  8۲.۲درصد در سال ۲931
نشانگر افزایش نسبت جمعیت فعال میباشد.
 نرخ بیكاری جوانان  ۲4تا  ۰3ساله حاکی از آن است که  ۰9،1درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در بهار  ۲931بیكار بودهاند.
بررسی تغییرات فصلی نرخ بیكاری این افراد نشان میدهد ،نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار  ۲.1 )۲931درصد کاهش یافته
است.
 در خصوص تخصیص بودجه عمرانی کشور ،شاخصهای عملكردی بودجه عمومی دولت حاکی از آن است که در دولت دوازدهم
در سال  ۲931بالغ بر  1۰درصد از اعتبارات عمرانی و در سال  ۲931بالغ بر  1۲درصد از اعتبارات عمرانی دولت پرداخت
گردیده است .همچنین این شاخص در عملكرد  8ماهه سال جاری بالغ بر  3۲درصد میباشد.
 افزایش سهم بخش خ صو صی واقعی از واگذاری ها :سهههم بخش خصههوصههی واقعی از واگ اریها طی سههال ۲939تا
(۲931/۲4/۲4دولت یازدهم)11.4 ،در صد و در دوره  ۲931/۲4/۲1تا ( ۲931/۲4/۲1دولت دوازدهم)  ۲۲۲در صد حجم کل
واگ اری ها بوده است که نشانگر دستیابی به هدف کیفی واگ اری ها در دولت های یازدهم و دوازدهم است.

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد شدید آن علیرغم شرایط بسیار سخت نیمه دوم سال  .۲931در حالی که همگان مدعی
رشد سریع نقدینگی بودند و تصور ابرتورم و نظایر آن را میکردند بانک مرکزی توانست رشد نقدینگی سال  ۲931را در حد
رشد سال  ۰9( ۲931درصصد) حفظ کند و تورم را در حدود  9۲درصد تا پایان سال  ۲931کنترل نماید.
 کمک به ا شتغال پایدار رو ستایی صنایع خودرو و قطعه سازی .تا پایان خرداد ماه مجموعاً  1/1هزار میلیارد تومان ت سهیالت
برای اشههتغال پایدار روسههتایی پرداخت شههد که زمینه ایجاد  ۰91هزار شههغل جدید را فراهم سههاخت با تامین اعتبار  8هزار
میلیارد تومانی برای قطعهسازان

 سازمان حفاظت محیط زیست
 اجرای محورهای برنامه کاهش آلودگی هوا با تاکید بر ارتقای کیفیت سههوخت با ح ف سههر از بنزین در کل کشههور برای
مقابله با آلودگی هوا ،پیگیری و ارتقاء کیفیت سههوخت با ح ف توزیع بنزین پتروشههیمی و جایگزینی آن با بنزین و گازوییل
اسهههتاندارد یورو  ،8اجرای اسهههتاندارد یورو  8در خودروسهههازی کشهههور افزایش تعداد روزهای دارای هوای سهههالم و پا در
کالنشهرهای کشور از  ۰19روز در سال  ۲934به  ۰3۰روز در سال  ۲931گردید.

2

 اجرای برنامه حفاظت و احیا تاال ها اجرای طرح های تامین حقابه تاال ها نظیر انتقال آ کارون به شهههادگان ،الیروبی
م سیرهای منتهی به تاال های شادگان و هورالعظیم و آبگیری  84تاال من شاء گرد و غبار به نحوی که م ساحت خ شک
شده مجموع این تاال ها از  44درصد در سال  ۲911به  91درصد در انتهای سال  ۲931کاهش یافت که این مهم منجر به
احیا  919هزار هكتار اراضی تاالبی کشور گردید.

«حوزه تولیدی و زیربنایي»

 وزارت جهاد کشاورزی
 بهرهوری آ از طریق سی ستمهای نوین آبیاری ،تو سعه گلخانهها ،ک شت ن شایی ،تو سعه مكانیزا سیون ،تغییر الگوی ک شت و
استفاده از ب ور سازگار با اقلیم ،در سال  ۲93۰به ازاء هر مترمكعب آ حدود  3۰۲گرم محصول خشک تولید می شد که در
سال  ۲934به ازاء هر مترمكعب آ به  ۲۰۰۲گرم و در سال  ۲931به  ۲84۲گرم افزایش یافته است.
 راندمان کل آبیاری کشور از  91درصد در سال  ۲93۰به  8۰درصد در سال  ۲934و  84درصد در سال  ۲931افزایش یافته
است.
 توسعه گلخانه در سال  ۲931نسبت به سال  ۲934حدود  91۲۲هكتار افزایش یافته است.
 صادرات مح صوالت ک شاورزی در سال  ۲931ن سبت به سال  ۲934حدود ۲۲۲ر۲۲۲ر ۲تن افزایش یافته ا ست ۲3( .در صد
رشد)


وزارت صنعت ،معدن و تجارت
طی استقرار دولت دوازدهم از  41طرح مهم صنعتی بهره برداری گردیده است که از این تعداد 81 ،طرح مربوط به واحدهای
جدید راه اندازی شده با سرمایه گ اری بیش از  8۰هزار میلیارد تومان و اشتغال  ۲34۲1نفر بوده است .و نیز  ۲۰طرح توسعه
واحدهای موجود با سرمایه گ اری  44۰8میلیارد تومان و اشتغال  1۲84نفر به بهره برداری رسیده است.

توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل
 پیگیری ا صالح قانون حداکثر ا ستفاده از توان تولیدی و خدماتی ک شور ،به عنوان یكی از مهمترین ابزارهای تو سعه ساخت
داخل
 تدوین و ابالغ فهرست تكمیلی ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای مشابه تولید داخل
 بروزرسانی و تكمیل فهرست کاالیی توانمندیهای ساخت داخل جهت عدم خرید کاالهای وارداتی مشابه ساخت داخل توسط
ارگانهای دولتی و تعیین اولویتهای سرمایهگ اری
 برگزاری نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید با هدف داخلیسازی نیازهای صنایع کشور (صنایع خودرو و قطعات،
صنایع معدنی ،مخابرات ،نفت ،گاز و پتروشیمی ،لوازم خانگی و صنایع دریایی) در مجموعه ای به مساحت  ۲۲۲۲۲متر مربع
با مشارکت  ۰۰9شرکت
 انعقاد  ۰۲۰تفاهمنامه همكاری بین تأمینکنندگان و شرکتهای دانشبنیان درحاشیه برگزاری نمایشگاه ساختداخل
 عقد قرارداد داخلی سازی  94قطعه در صنعت خودرو به ارزش  18۲میلیارد تومان در حاشیه برگزاری نمایشگاه ساخت داخل
 ممنوعیت ثبت سفارش حدود  ۲8۲۲قلم کاالی غیرضروری از اواسط سال  31به منظور مدیریت واردات
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توسعه معادن و صنایع معدنی
 تدوین طرح فعالسازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور با هدف فعال سازی  ۲4۲معدن با اشتغالزایی مستقیم
 9۲۲۲نفر در مناطق کمتر توسعه یافته در سال 31
 راه اندازی حدود  ۰۲میلیون تن ظرقیت جدید در زنجیره فوالد کشور و کمک به برقراری توازن در زنجیره تولید فوالد.

 وزارت راه و شهرسازی
 در طی این مدت  ۰81کیلومتر آزادراه به بهرهبرداری رسیده است
 9311 کیلومتر بزرگراه به بهرهبرداری رسیده است
 ۲۲48 کیلومتر از خطوط اصلی ریلی به بهرهبرداری رسیده است

 وزارت نیرو
 حدود  ۲94هزار میلیارد تومان میزان سرمایهگ اریهای صنعت برق (دولتی و خصوصی) در دولت یازدهم و دوازدهم بر اساس
نرخ ارز جاری میباشد.
 در حال حاضر بیش از  34درصد تجهیزات نیروگاهی ،انتقال و توزیع برق در داخل کشور ساخته میشود.
 در دولت تدبیر و امید هر  8۲روز یک تصفیه فاضال شهری و هر  3۲روز یک تصفیه خانه آ شهری افتتاح شده است و تا
پایان سال جاری هر هفته یک تصفیه خانه فاضال و هر دو هفته یک تصفیه خانه آ شهری دیگر افتتاح خواهد شد.
 از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون به  ۲۲۲41روستا آبرسانی شده است که جمعیتی بالغ بر  1.1میلیون نفر را شامل میشود.
 در دولت تدبیر و امید در هر هفته به بیش از  9۲روستا آبرسانی شده است.
 طی سالهای  ۲931تا  ۲8۲۲به طور متوسط هر سال  ۲4۲۲روستای دیگر از آ
خواهند شد.

شر

سالم و بهداشتی پایدار بهرهمند

 وزارت نفت
 افزایش تولید گاز از میدان مشهههتر

پارس جنوبی از  ۰14میلیون مترمكعب در روز در پایان سهههال  ۲93۲به  818میلیون

مترمكعب در روز در اسفند  ۲934و حدود  44۲میلیون مترمكعب در روز در اسفند ۲931و حدود  1۲۲میلیون مترمكعب در
روز در زمستان ۲931
 با راهاندازی فازهای جدید پارس جنوبی ،میزان تامین گاز ک شور از این میدان از  93در صد در سال  ۲93۲به  48در صد در
سال  ۲934و  19درصد در سال  ۲931افزایش یافته است.
 انعقاد ۲۲فقره قرارداد به ارزش  14۲۲میلیارد تومان با پیمانكاران داخلی در سال ۲931

 تغییر نقش کشور از واردکننده نفت گاز در سال  ۲93۰به صادرکننده این فرآورده در منطقه
 جمعیت روستایی تحت پوشش شبكه گاز از  41.4در صد در ابتدای دولت یازدهم به  13درصد در پایان سال  ۲931افزایش
یافته است.
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 جمعیت شهری تحت پو شش شبكه گاز از  34.۲در صد در ابتدای دولت یازدهم به  31در صد در پایان سال  ۲931افزایش
یافته است.
 بهره برداری کامل از فازهای  ۰ ، ۲و  9پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس.
 افزایش  9۰درصدی تولید محصوالت پتروشیمی در سال  ۲931نسبت به سال ۲93۰
 افزایش  1۲درصدی صادرات محصوالت پتروشیمی در سال  ۲931نسبت به سال ۲93۰

«حوزه تأمین اجتماعي ،سالمت و بهداشت»

 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
حوزه آموزش
 دست یابی به رتبه اول تولید علم در منطقه در سال  ۰۲۲8میالدی (  ۲۲سال زودتر از افق چشم انداز پیش بینی شده)
 افزایش دانشمندان  ۲درصد برتر پر استناد جهانی براساس رتبه بندی  ESI ۲از  1دانشمند در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به
 1۲نفر در سال ۰۲۲3
 رشد  4۲۲درصدی استنادات مقاالت علوم پزشكی در سال دوم دولت یازدهم نسبت به سال آخر دوره دهم
حوزه درمان
 کاهش سهم مردم از هزینه بستری از  91درصد به  4درصد برای روستاییان و  ۲۲درصد برای شهرنشینان و حمایت مالی از
3.4۲۲.۲۲۲میلیون بیمار بستری(کاهش سهم مردم به میزان  ۰درصد در حوزه روستایی و  8درصد در حوزه شهری)
 حفاظت مالی از بیماران بسهتری در برابر هزینههای کمرشهكن در بیمارسهتانهای دولتی برای % 11.8جمعیت کشهور به
صورت هدفمند
 ساخت و تو سعه  ۲88بیمار ستان با  ۰1هزار تخت (  ۰8هزار تخت ب ستری جدید و  ۰۲۲۲تخت  )ICUو ا ستقرار  ۰۰هزار
قلم تجهیزات و نوسازی کامل  84هزار تخت بیمارستانی کشور با استفاده ۲۲۲درصدی از تولیدات داخلی

 وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
حوزه اشتغال:
 ارتقای  ۲9رتبه ای ایران در شاخص جهانی کارآفرینی (GEM)۰

Essential Science Indicators

 2ديدبان جهاني كارآفريني (GEM) Global Entrepreneurship Monitorدر سال  1991با مشاركت دانشجويان برجسته كشورهاي انگليس،
آمريكا ،فنالند و ايرلند ،بابسون كالج و دانشكدهي كسب و كار لندن و با حمايت قوي بنياد كارآفريني كافمن )  (Kauffman Foundationايجاد شد.
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 ارتقای  3رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی (HDI)9
حوزه رفاه اجتماعی:
 افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی (در سالهای %۲8.4 : 31و  %۲3.4 : 31و در )% 91.4 : 31
 واگ اری سهام عدالت به  1.411.188نفر از زنان کارگر سرپر ست خانوار و کارگران ف صلی و ساختمانی از سال 31
تاکنون
 برر سی کمک جبرانی و حمایت غ ایی از اق شار کم درآمد در طول دو سال گ شته  :طی  4مرحله که در  8مرحله آن
به  9.1میلیون خانوار و در مرحله آخر آن به  ۲8.1میلیون خانوار ،سبد حمایتی تخصیص داده شده است.
 افزایش  9برابری مستمری افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی نسبت به سالهای قبل

«حوزه علم ،آموزش و فرهنگ و ارتباطات»
در سال  ۰۲۲1در میان  ۰4ک شور برتر تولیدکنندۀ علم دنیا با  1.3در صد ر شد ن سبی علمی رتبۀ اول را ک سب کرده ا ست .چنین ر شدی
ایران را از گردونۀ رقابت با کشورهای در حال توسعه ،که روزی رقیب محسو می شدند ،عبور داده است و در حال حاضر در میان مدعیان
اصلی علم و فناوری به رقابت میپردازد .روسیه با  1.1درصد رشد و چین با  8.9درصد رشد به ترتیب در رتبههای دوم و سوم در میان ۰4
کشور برتر دنیا قرار دارند.
 دستاوردهای فناورانه و دانشبنیان و زیرساختهای فناوری
 تعداد پار های علم و فناوری از  99پار در سال  ۲93۲به  89پار در سال  ۲931افزایش یافته است .همچنین
 افزایش تعداد ایدههای تبدیلشده به محصول تجاری از  411ایده به  ۰111ایده و تعداد فناوری و محصوالت صادرشده از  91به  914مورد
 معاونت علمی و فناوری رییسجمهور
در آخرین رتبه بندی شههاخص جهانی نوآوری،جایگاه ایران با رشههد مناسههب متأثر از اتخاذ سهیاسههتیهای اقتصههاد مقاومتی و
توسعه اقتصاد دانش بنیان در دولت تدبیر و امیدو همكاری مناسب دستگاههای اجرایی،به رتبه  1۲در سال  ۰۲۲3ارتقاء یابد.
 حمایت از توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و خالق
تاکنون از بین بالغ بر  ۲9هزار درخواست 881۰ ،شرکت دانشبنیان تأیید شده و از حمایتهای قانون بهرهمند شده اند .این
شرکتها بیش از  9۲۲هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و فروشی بالغ بر  1۲۲هزار میلیارد ریال در سال داشتهاند.

 Human Development Index 3شاخص توسعه انساني كه توسط بانک جهاني ارائه ميشود ،ارائهدهنده جديدترين اطالعات مربوط به توسعه جهاني
است و شامل برآوردهاي ملي ،منطقهاي و جهاني ميباشد .شاخصي تركيبي است براي سنجيدن موفقيت در هر كشور ،در سه معيار پايه از توسعه انساني:زندگي
طوالني و سالم ،دسترسي به دانش و معرفت و سطح زندگي مناسب (اشتغال و بيكاري)
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 افزایش جذب نخبگان ایرانی غیرمقیم در کشور
با توجه به اهمیت چرخش نخبگان غیر مقیم ،ازطریقپلتفرم طراحی شههده توسههط معاونت علمی و فناوری رییه جمهور و با
همكاری بیش از  ۲۲۲پایگاه تخ ص صی همكار (دان شگاههای برتر ک شور ،پژوه شگاههای برتر ک شور و شرکتهایدانشبنیان
بزرگ) تاکنون بالغ بر  ۲۰4۲نفر از فارغ التح صیالن دان شگاههای برتر دنیا به ک شور باز گ شتهاند .با تالش م ضاعف انجام شده
در دولت دوازدهم ،تاکنون بیش از 39شرکت دانشبنیان واستارتاپ نیز درحوزه های مختلف توسط این افراد ایجاد شده است
که اشتغال۰4۲۲نفر از دانشآموختگان داخلی را نیز به همراه داشته است.

 سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
 رشد  8۲درصدی درآمد ارزی دولت دوازدهم نسبت به مدت مشابه دولت یازدهم از  ۲8/9میلیارد دالر به  ۰۲/4میلیارد دالر
 تعداد گردشههگران خروجی سههال  ۲۲48۰34۰ ،۲931نفر و تعداد گردشههگران خروجی سههال  1۰8۰111 ،۲931نفر بوده که
روند کاهشی معادل  9۲/9۲درصد داشته است
 ر شد  89در صدی گرد شگران ورودی در دولت دوازدهم ( ۰ساله) ن سبت به مدت م شابه دولت یازدهم از  3313411نفر به
 ۲8۲۰۰۲11نفر
 مجموع صادرات صنایعدستی کشور در سال  :۲931معادل  91۰میلیون دالر با  9درصد رشد نسبت به سال گ شته

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
 خودکفایی در تولید  %1۲تجهیزات موردنیاز شبكه ثابت کشور و  %9۲تجهیزات موردنیاز شبكه سیار؛
 خودکفایی  %۲۲۲تجهیزات و سامانههای امنیتی موردنیاز شبكه ملی اطالعات
 ات صال بیش از  48۲۲رو ستای جدید به شبكه ملی اطالعات و افزایش تعداد رو ستاهای دارای د ستر سی به محتوای داخلی
شبكه ملی به  91۲81روستا؛
 افزایش  ۰برابری تعداد اپلیكیشنهای بومی تلفن همراه به بیش از  ۰4۲هزار عدد؛

 حقوق شهروندی ،شفافیت و پاسخگویی :پیادهسازی جوانگرایی در وزارت با کاهش حدود ده ساله میانگین سنی مدیران

«حوزه سیاست داخلي و خارجي»

 وزارت کشور
حوزه سیاسی:
 راه اندازی شعب خانه احزا در استان ها ( ۲1استان)
حوزه شوراها ،مدیریت شهری و روستایی:
 خرید بیش از  314د ستگاه خودروی آتش نشانی از سال  ۲939تا کنون و همچنین خرید  ۰894د ستگاه تجهیزات آتش
نشانی و امداد و نجات
 خرید و توزیع بیش از  ۰3۲8دستگاه خودروی حمل زباله از سال  ۲939تا کنون
 افزودن  ۲48۲3تاکسی به ناوگان حمل و نقل عمومی
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 افزایش طول شههبكه مترویی بهره برداری کالن شهههرها به  9۲1کیلومتر از طریق بهره برداری از  19کیلومتر خط مترویی
طی دو سال گ شته
حوزه مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه:
 مدیریت زلزله کرمانشهههاه در سهههال  31و انجام اقدا مات به منظور تأمین حدود  34هزار تخته چادر 94 ،هزار کانكه و
بازسازی و تعمیر بیش از  ۲۲۲هزار واحد مسكونی
 اختصاص اعتبار ۰4۲۲۲میلیارد ریالی طی سال های  ۲931و  ۲931از محل منابع سازمان به صندوق بیمه کشاورزی در
جهت کمک به کشاورزان آسیب دیده از حوادث طبیعی.

 وزارت امور خارجه
اقدامات شاخص اقتصادی و تجاری
 زمینه سازی برای افزایش حجم مبادالت کشور با کشورهای دیگر ،به ویژه همسایگان (به عنوان نمونه ،ارتقای حجم مبادالت
اقتصادی با عمان از  8۲۲میلیون دالر به۲میلیارد و  9۲۲میلیون دالر) یا به عنوان نمونه ای دیگر ،افزایش حجم تجارت با
کشورهای آمریكای التین ،از حدود دو و نیم میلیارد دالر در ابتدای دولت یازدهم به بیش از  4میلیارد دالر
 فعال سازی کمیسیون های مشتر اقتصادی و سایر سازوکارهای مشورت های سیاسی و اقتصادی با کشورها که منجر به
مشارکت و بهره گیری از ظرفیت نهادهای مختلف دولتی در پیشبرد سیاست خارجی شده است.
اقدامات شاخص در حوزه حمل و نقل
 امضای اسناد همكاری در جهت توسعه ترانزیت و حمل و نقل با همسایگان ،از جمله توافقنامه سه جانبه ترانزیت ایران
قطر – ترکیه ،یا تشكیل کریدور حمل و نقلی عشق آباد ،تالش برای جلب سرمایه گ اری هند در چابهار ،تالش برای
تكمیل کریدور شمال – جنو و ...
 خرید  ۲9فروند هواپیمای  ATRو  9فروند ایرباس در روابط با کشورهای اروپایی
اقدامات شاخص در حوزه صدور خدمات فنی ـ مهندسی
 اجرای پرو ژه های متعدد توسعه ای از سوی پیمانكاران ایرانی در افغانستان که عالوه بر کمک به ارتقای جایگاه
کشورمان در همسایه شرقی ،بالغ بر  ۲14هزار دالر ارزش و آورده اقتصادی برای کشورمان به همراه خواهد داشت.
اقدامات شاخص در زمینه همکاری های بانکی و جذب سرمایه گذاری
 امضای قرارداد ج

فاینانه به ارزش  94میلیارد دالر با بانک های چینی در شهریور ماه ۲931

 اعطای خط اعتبار 4۲۲میلیون یورویی دانمار به پروژه های سرمایه گ اری در ایران ( ۰9شهریور  )۲931و
تخصیص آن به پروژه های پتروشیمی ،دارویی و انرژی
 دریافت اعتبارهای صادراتی (ضمانت صادرات) از سوی سوئد ،دانمار

و نروژ به ارزش  ۰میلیارد یورو

سرمایه و همكاری شرکت های روسی برای سرمایه گ اری در توسعه میادین نفت و گاز ،راه آهن ،ساخت
 ج
نیروگاه و ....
 تبادل سند صورت جلسه کلی م اکرات با ژاپن مربوط به پروژه اختصاص وام ینی به پروژه بازتوانی نیروگاه های شهید
رجایی و شهید مفتح کشورمان به ارزشی تقریبی  1۲۲میلیون دالر ( ۲۲بهمن )۲931
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