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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸۱۳۹۹متغیرحوزه

دولت سیزدهم
۱۴۰۱آخرین آمار موجود ۱۴۰۰

آخرین 
ماه/ فصل

۴عملکرد 
ماهه

بخش 
*واقعی

--۴.۲۱.۰۴.۳-۴.۷-۴.۸(درصد)رشد اقتصادی 
--۲.۵۳.۰۰.۳۳.۵-۵.۹(درصد)رشد اقتصادی بدون نفت 

--۳.۷-۳.۲۱۱.۸۳.۵-۱.۵(درصد)رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی
--۱.۱۳.۳۴.۱-۶.۶-۴.۶(درصد)رشد ارزش افزوده بخش نفت

--۳۵.۳۵.۶۹.۷-۱۳.۴-۰.۸(درصد)رشد ارزش افزوده بخش صنعت
--۱.۳۴.۵-۶.۷۰.۷۴.۵(درصد)رشد ارزش افزوده بخش خدمات

--۲.۵۰.۱۱.۶۱۲.۷-۹.۳(درصد)رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی

--۱۷.۴۳.۷۳.۹-۱۸.۰-۹.۰(  درصد)رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

بازار کار

۹.۲بهار۱۲.۰۱۲.۲۱۰.۷۹.۶۹.۲(درصد)ساله و بیشتر۱۵نرخ بیکاری 
۲۳.۶بهار۲۳.۴۲۳.۸۲۴.۳۲۳.۳۲۳.۵(فرمیلیون ن)نفر به باال۱۰میزان اشتغال جمعیت 

--۱۸۴-۷۳۶۵۸۳۴۳۰۱۰۱۰رنفهزار-ساله و بیشتر۱۵خالص ایجاد اشتغال 

آخرین وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی-1
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امور اقتصاد کالن 4

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸۱۳۹۹متغیرحوزه

دولت سیزدهم

۱۴۰۰
آخرین آمار موجود 

۱۴۰۱

آخرین 
ماه/ فصل

۴عملکرد 
ماهه

تورم

۴۰.۵تیر  ۸.۲۲۶.۹۳۴.۸۳۶.۴۴۰.۲(درصد)تورم ساالنه

(درصد)تورم نقطه به نقطه
اسفند 

۷.۱
اسفند 
۴۷.۵

۲۲اسفند 
اسفند 
۴۸.۷

۵۴تیر  ۳۴.۷د ناسف

۴.۶تیر-----تورم ماهانه

--۰.۳۹۸۱۰.۴۰۹۳۰.۳۹۹۲۰.۴۰۰۶۰.۳۹ضریب جینیتوزیع درآمد

تجارت
۱۳.۱گمرک-بهار۳۲.۳۳۲.۷۳۰.۴۲۸.۸۴۰.۷میلیارد دالر-صادرات کاالی غیرنفتی 

۱۲.۲گمرک-بهار۷۵.۵۶۰.۸۵۲.۲۴۶.۶۶۳.۶میلیارد دالر-واردات کاال

بازار پول

۶۴۰خرداد۲۱۴.۰۲۶۶۳۵۳۴۵۹۶۰۴(هزار میلیارد تومان)پایه پولی

۵۱۰۵خرداد۱۵۳۰۱۸۸۳۲۴۷۲۳۴۷۶۴۸۳۲(هزار میلیارد تومان)نقدینگی

۲۷.۸خرداد۱۹۲۴.۲۳۲.۸۳۰.۱۳۱.۶(درصد)رشد پایه پولی
۳۷.۷خرداد۲۲.۱۲۳.۱۳۱.۳۴۰.۶۳۹(درصد)رشد نقدینگی

آخرین وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی-2
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ربانمه و بودجه کشورسازمان 
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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸۱۳۹۹متغیرحوزه

دولت سیزدهم

۱۴۰۰
آخرین آمار موجود 

۱۴۰۱
آخرین عملکرد

/ فصل
ماه

۴عملکرد 
ماهه

بودجه 
عمومی

۲۹۶.۰تیر ۳۲۰.۰۲۵۲.۵۴۱۰.۴۵۶۲.۲۱۰۰۴.۸(هزار میلیارد تومان)منابع بودجه عمومی

۴۵تیر1310.116.43778.7(درصد)رشد منابع بودجه عمومی

۱۵۲.۹تیر۱۱۵.۸۱۲۴.۶۱۶۰.۸۲۰۶.۸۳۲۴.۹(هزار میلیارد تومان)درآمدهای مالیاتی

۶۸تیر14.79.718.128.589.1(درصد)رشد درآمدهای مالیاتی

۵۱.۷تیر ۳۶.۲۳۵.۹۳۹.۲۳۶.۸۳۲.۳(درصد)نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع

۶۵.۷تیر۹۱.۹۱۰۸.۴۴۳.۵۱۶.۱۱۹۷.۲(هزار میلیارد تومان)منابع حاصل از نفت و گاز

۴۸۱تیر62.91122.3-59.9-24.417.9(درصد)رشد منابع حاصل از نفت و گاز

۳۳.۸تیر۶۰.۱۵۷.۸۱۴۵.۶۲۶۵.۴۲۷۶.۸(هزار میلیارد تومان)واگذاری دارایی های مالی

۵۳تیر4152.182.34.3-4.3-(درصد)رشد واگذاری دارایی های مالی

۱۲.۹تیر۴۳.۶۵۰.۶۴۶.۲۷۷.۵۱۳۶.۱(هزار میلیارد تومان)تملک دارایی های سرمایه ای

-۷۸تیر8.667.675.7-13.815.9(درصد)رشد تملک دارایی های سرمایه ای

۴۲.۸تیر۳۲.۹۲۳.۲۳۰.۵۵۱.۹۱۶۱.۲(هزار میلیارد تومان)تملک دارایی های مالی

۴۹۶تیر29.631.770.2210.5-1.8(درصد)رشد تملک دارایی های مالی

۸۸.۶تیر۸۶----(  هزار میلیارد تومان)یارانه نقدییارانه

آخرین وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی-3
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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

آخرین وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی-4

۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰سال/ عنوان
خرداد

۱۴۰۱

۱۱۸.۵۱۳۱.۱۱۵۳.۴۱۷۹.۸۲۱۴.۰۲۶۵.۷۳۵۲.۸۴۵۸.۹۶۰۳.۹۶۴۰.۳پایه پولی

۱۶۷.۸۱۵۸.۵۱۹۳.۶۱۹۲.۵۲۱۶.۰۲۴۱.۷۳۴۷.۵۴۷۰.۸۵۶۸.۲۵۴۵.۱خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی

۱۴.۰-۸۶.۷-۳.۸۳.۳۱۸.۲۲۰.۳۵.۸۲۹.۲۱۵.۶۲۲.۵تیخالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دول

۶۰.۲۸۵.۸۸۳.۶۹۹.۷۱۳۲.۰۱۳۸.۱۱۱۰.۷۱۵۰.۴۱۴۶.۳۱۴۴.۹مطالبات بانک مرکزی از بانک ها

-۶۳.۶-۲۳.۷-۱۰۶.۱-۱۲۱.۰-۱۴۳.۳-۱۳۹.۸-۱۳۲.۶-۱۴۲.۱-۱۱۶.۴-۱۱۳.۴خالص سایر اقالم بانک مرکزی

۶۴۰۷۸۲۱۰۱۷۱۲۵۳۱۵۳۰۱۸۸۳۲۴۷۲۳۴۷۶۴۸۳۲۵۱۰۵نقدینگی
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امور اقتصاد کالن 7

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

( تهتحقق یاف)برنامه درصد عملکرد  برنامه ششم 

۰.۱- ۸.۰ رشد کل 

۱.۰۴- ۲.۸ بهره وری

۰.۴۱۰ ۲۱.۴ سرمایه گذاری

۳۰.۹ ۱۷.۰ نقدینگی 

۳۷.۳ ۸.۸ تورم

آخرین وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی-5



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 
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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

استبودهدرصد۰.۵حدوددروکمبسیار۹۰دههدراقتصادساالنهرشدمتوسطاستگفتنی.استبودهپرنوسانوپاییناقتصادیرشد.

رشدمتوسطهکطوریبه.استبودهناخالصثابتسرمایهتشکیلعدمووریبهرهمنفیحتیوپایینسهمازناشیاقتصادیرشدکاهش

.استنداشتهاقتصادیرشددرسهمیوریبهرهوبوده۴.۶منفیحدودشمسی۹۰دههدرگذاریسرمایهساالنه

دربهره وریبههتوجعدمدلیلبه.شدندخارجکاربازارازشاغلینازبسیاریخشکسالی،وکروناشدیدتکانهباکار،بازارساختاردلیلبه

استبدیهی.می دهددستازراخودپایداریتکانه،ترینکوچکباکهاستشدهبرخوردارثباتیبیازاشتغالگیریشکلکشور،توسعه

شتریبیپایداریتکانه،دواینبهپاسخدربودند،بهره وریواقتصادیرشدازناشیودائمیورسمیصورتبهنظرموردمشاغلاگر

سالدر۴۴.۱رقمازمشارکتنرخوشدکمنفرمیلیونیکازبیشکشورشاغلینتعدادازکروناگیریهمهشوکباکهطوریبه.داشتند

.یافتکاهش۱۳۹۹سالدردرصد۴۱.۳به۱۳۹۸

۲۱۳۵حدودبهویافتهافزایشهمواره۱۳۹۰دههدر(مالیترازمعیاربا)دولتبودجهکسری.استبودهافزایشیسنواتیبودجهکسری

.بودرسیده۱۳۹۹سالدرریالمیلیاردهزار

(:ادامه)وضعیت متغیرهای اقتصادی در شروع به کار دولت سیزدهم-1



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 

امور اقتصاد کالن 9

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

افزایشوملیپولارزشکاهشبانکی،وپولینظامدرانظباطیبیپولی،پایهمحلازآنجبرانوبودجهکسریدلیلبهاقتصادثباتیبی

یافتهافزایشمداومصورتبهتورمنرخ۱۳۹۷سالاز.استشدهظاهرانتظاریتورموتورمنرخافزایشصورتبهکهبودهارزنرخمستمر

.بودرسیدهدرصد۴۷باالیبهاینقطهتورمنرخ۱۴۰۰ماهخرداددرو

روروبفراوانیدشواری هایبارابودجهتنظیمارزی،درآمدهایدرکاهشهرگونهتاشدهباعثنفت،درآمدهایمحلازدولتبودجهتامین

.گرددباتیبی ثبهمنجروباشدداشتهدنبالبهزیان باریومنفیآثارمی تواندآن،جبرانبرایمخربروش هایانتخابحالتایندر.کند

سالدردرصد۲.۹و۱۳۹۸سالدر۱۰.۶رقمبه۱۳۹۷سالدردرصد۳۰.۷رقمازدولتبودجهمنابعبهگازونفتازحاصلمنابعنسبت

.یافتکاهش۱۳۹۹

راختلفمهایتکانهبامواجههدرکشورمقاومتشرایطپایین،فناوریبایااولیهموادصادراتبرتمرکزوصادراتیمقاصدشدنمحدود

شدهدیجآسیبدچارنیزمهندسیفنیخدماتجملهازخدماتصدورکشور،فراوانهایظرفیترغمعلیدیگرسویاز.استکردهتضعیف

.است

ازجینیضریب.استطبقاتیشکافتشدیدمعنیبهکهیافتهافزایشاخیرسال هایدردرآمدتوزیعاندازه گیریمعیاربعنوانجینیضریب

.رسید۰.۳۹بهبهبوداندکیباجینیضریب۱۴۰۰سالدر.یافتافزایش۱۳۹۹سالدر۰.۴۰رقمبه۱۳۹۱سالدر۰.۳۶رقم

(:ادامه)وضعیت متغیرهای اقتصادی در شروع به کار دولت سیزدهم-1



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 

امور اقتصاد کالن 10

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

سیزدهممشکالت اساسی در شروع به کار دولت -2

بود که با اقدامات دولت سیزدهم هزار میلیارد ریال ۲۱۳۵بالغ بر ۱۳۹۹سال در ( با معیار تراز مالی)کسری بودجه :کسری بودجه دولت

(.هزار میلیارد ریال رسید۱۱۵۶هزار میلیارد ریال کاهش به ۹۸با حدود ۱۴۰۰به ویژه در نیمه دوم سال 

نرخ تورم به صورت مداوم افزایش یافته ۱۳۹۷بود که از سال ۲۳متوسط نرخ تورم بالغ بر ۹۰در دهه : وجود تورم مزمن در اقتصاد

.رسیده بوددرصد ۴۷باالی به ۱۴۰۰ماه در خرداد و در نرخ تورم نقطه ای 

محیط زیست و آب

oبهاریجآبیسالدربارندگیمیزانکاهش:جاریسالدرآنادامهوکشورنقاطبیشتردرگستردهخشکسالی

.بلندمدتمیانگینبهنسبتدرجه۱.۱میزانبهدماافزایشوبودهبلندمدتعملکردبهنسبتدرصد۲۲میزان



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 

امور اقتصاد کالن 11

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

(ادامه)سیزدهم مشکالت اساسی در شروع به کار دولت -2

۱۴۰۰برق در سال مگاواتی هزار ۹حدود کمبود : قطعی گسترده برق به ویژه در حوزه بنگاه های تولیدی

 رسیده بودنفر 700تلفات کرونا در هر روز به بیش از.

دالریمیلیارد8اعتباراتکل:دولتاستقرارابتدایدراساسیکاالهایتامینبرایالزماعتباراتنبود

یکنل.بودشدهمصرفسیزدهمدولتاستقرارازقبلتااساسیکاالهایتامینبرایبودجهقانونمصوب

اساسیکاالهایوارداترونددرتانمودتامینارز1400سالادامهدرمیزانهمینبهمشکالتوجودبادولت

.نشودایجادخللی



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 

امور اقتصاد کالن 12

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

دولتعملمبنایعنوانبهمردمیدولتتحولسندتدوین.

9قالبدرموضوعاتدراقدام1024شاملفرابخش،موضوعاتوپیشرانهایبخشتحولبرنامهفرآیندتهیهشاملدولتدراقداماتانجام-

درسندجرایاکمیسیوندبیرخانهاستقراردبیر،تعیینوتحولسندویژهکمیسیونتشکیلتحول،سنداجرایینظامنامهتدوینفصل،

سازمان

الغابوتدوین-تحولسندپایشورصدمرکزواجراییدستگاهوسازمانبینتوافقنامهچارچوبتدوینازعبارتندسازماندراقدامات-

تحولسندمدیریتسامانهایجاداجرایی،هایدستگاهبهعملیاتیهایبرنامهمنشور

دروجودمتخلفاتکاهشورانتهاحذفبرایاساسی،کاالهاییارانهتامینواقتصادسازیمردمیبرنامهموقعبهتقدیم

 هایهزینهافزایشجبرانوهدفجامعهبهحاصلهمنابععادالنهبازتوزیعامکاناساسی،کاالهایتوزیعوتامینچرخه

(ادامهدرتفصیلیتوضیح).شداجراییمذکورطرحمصرف کنندگان

کردنفهمقابلوسادههدفبا:اجراییدستگاههایکردنمحوربرنامهویژهبه1401بودجهدرمهماصالحاتانجام

صادیاقتثباتبهکمکوجاریهایهزینهرشدازجلوگیریبودجه،پذیرشدننظارتبودجه،کردنگرانتیجهبودجه،

.شدتنظیممحوربرنامه1401سالبودجه

توجه به اصالحات اساسی و رویکردهای نوین-اقدامات انجام شده دولت-3



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 

امور اقتصاد کالن 13

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

 پولیبودجه از محل پایه عدم تامین کسری:

البقدرمرکزیبانکاعتباراتازاستفادهکردنمحدودبرمرکزیبانکرویکردسیزدهمدولتدر

بهدولتیبخشازمرکزیبانکمطالباتخالصسهمترتیببدینوگرفتقرارخزانهگردانتنخواه

.یافتکاهشدرصدواحد-۱۴به۱۴۰۰اسفنددرپولیپایهرشددرپولیپایهازجزئیعنوان

اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 

امور اقتصاد کالن 14

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

هایارانهموقعبهپرداخت

درسالایندر.استداشتهدرصدی۱۰۷تحققکهبودهتومانمیلیاردهزار۴۶خانوارهابرایغیرنقدیونقدییارانهکل۱۴۰۰سالدر-

معیشتیونقدییارانه۱۴۰۰سالدرمجموعدر.استشدهپرداختتحققدرصد۱۳۱باتومانمیلیاردهزار۴۱حدودمعیشتییارانهقالب

.استبودهتومانمیلیاردهزار۸۶حدود

شامل).استبودهتومانمیلیاردهزار۸۸.۴بربالغمجموعدرخانوارهابهمعیشتیونقدییارانهبابتپرداختی،۱۴۰۱سالتیرماهتا-

هزار۲۵.۴مبلغسوممرحلهیارانهبابتوتومانمیلیاردهزار۶۳۰بربالغیارانهسازیمردمیاولمرحلهدووفروردینمعیشتیونقدییارانه

.(تومانمیلیارد

هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت ۸۸.۶بالغ بر ۱۴۰۱چهار ماهه اول سال در 

.  بوده است۱۴۰۰کل سال شده که بیشتر از 

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 

امور اقتصاد کالن 15

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

:ترجیحیارزتخصیصنتیجه

مهاربرایداروواساسیکاالهایوارداتبابتترجیحیارزاختصاصاولیهاهدافوجودبا
استسیاجرایتداومبازار،درنسبیثباتایجادوارزقیمتافزایشازناشیتورمیشوک
وکاذباضایتقافزایشداخل،تولیدتضعیفدشوار،پذیرینظارتوفساد زاییلحاظبهمذکور
دراخاللبودن،غیر شفافویارانهتوزیعدربی عدالتیصادرات،وقاچاقصورتبهکاالنشت

بودهوجیهتفاقددولتسنگینهزینه هایعلی رغمبخشیاثرکاهشوکشوربودجهواقتصاد
.است

( میلیارد دالر)ارز مورد نیاز تامین کاالهای اساسی

۱۳۹۸۱۴

با وجود حذف بسیاری از ۱۴۰۰

۱۵.۷، (قلم20)اقالم اولیه 

میلیارد دالر۱۴۰۱۲۱برآورد

سیزدهمدولترویکرد
یارانه هایپرداختونیماییبهترجیحیارزمشمولاساسیکاالهایوارداتارزنرختغییررویکردبا«یارانه هاعادالنهتوزیعومردمی سازی»طرح

دهک۶تومانهزار۳۰۰واولدهکسهتومانهزار۴۰۰)تعیین شدههدفجامعهچهارچوبدرنهاییمصرف کنندگانبهمستقیمصورتبهمربوط
منابعادالنهعبازتوزیعامکاناساسی،کاالهایتوزیعوتامینچرخهدرموجودتخلفاتکاهشورانتهاحذفضمناساساینبر.گردیداجرا،(بعدی

.استگردیدهفراهمنهاییمصرفیکاالهایارزنرختغییرازناشیمصرف کنندگانهزینه هایافزایشجبرانوهدفجامعهبهحاصله

پزشکیتجهیزاتودارودامیهاینهادهاساسی،کاالهایتامین

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 

کرونابامقابله

1401/4/28واکسیناسیون تا  

64717000دوز اول   -
58080000دوز دوم  -
28603000دوز سوم   -

151400000کل 

(زمان تحویل دولت)1400واکسیناسیون تا آخر مرداد 

هزار870ومیلیونشانزدهاولدوز-
هزار 51میلیون 6دوز دوم   -

هزار138میلیون و 23:  کل

85)دوز واکسن میلیون 128
در دولت سیزدهم( درصد

. نفر در روز کاهش یافت۱۰نفر در روز در ابتدای استقرار دولت سیزدهم، به زیر ۷۰۰ها از حدود با اقدامات فوق، تعداد فوتی-

.  پرداخت کرده استمیلیارد تومان۳۰۰۰واکسن داخلی و برای تامین میلیارد تومان۵۳۰۰واکسن خارجی ، برای تامین ۱۴۰۰در سال دولت -

1400مرداد  17تعداد فوتی ها  تا 
نفر94015-

1401تیر 28تعداد فوتی ها  تا 
نفر141513-

1401تیر 28تا 1400مرداد  18تعداد فوتی ها  از 
نفر47498-

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 

امور اقتصاد کالن 17

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

 عمرانی های افزایش پرداخت:

.استیافتهافزایشتومانمیلیاردهزار۱۳۶بهدرصدی۷۵.۶رشدباای،سرمایههایداراییتملکپرداخت۱۴۰۰سالدر

 تعطیلی از محصوالت ساخت داخل بافعال سازی ظرفیت های خالی، جلوگیری از حمایت

:ههای تولیدی تعطیل شدهای تولیدی با رفع مشکالت آنها، به مدارآوردن کارگاهفعالیت

تولیدچرخهبهواحد۳۲۰وهزاریک ازبیشسیزدهمدولتکاربهآغاززماناز،صنعتینواحیوشهرک هامجموعهدر-

غیرفعالواحدهایتعدادازدرصد۱۵وداشتهدرصدی۴۰رشد۱۳۹۹سالبهنسبتشدهاحیاواحدهایاساساینبر.بازگشتند

.استشدهکاسته

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 

امور اقتصاد کالن 18

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

 تومانمیلیون ۵.۶به ۵مالیاتی ماهانه از افزایش معافیتدر پرداخت به کارکنان و بازنشستگان  و عدالت:

کمترحقوقمتوسطازکهافرادیحقوقمالیاتی،معافیتافزایشومعکوسپلکانیصورتبهحقوقناخالصافزایشرویکردپیگیریبا

برایوبودهدرصد۱۰دولتیبخشدرحقوقمتوسطمجموعدر.نمودرشدبیشترمی گیرند،بیشترمتوسطازکهافرادیحقوقازمی گیرند

.درصد۲۹پایینهایحقوق

می یابدافزایش۱۴۰۰سالبهنسبتدرصد۵۷.۴معادلکار،قانونمشمولبگیرحداقلیکارگراندستمزد،۱۴۰۱سالدر.

افزایشتومانهزار۵۱۵ثابتمبلغ+درصد۳۸معادلکارقانونمشمولدستمزدیسطوحسایرکارگرانماهانهدستمزد،۱۴۰۱سالدر

(درصد۴۳).می یابد

می یابدافزایشدرصد۵۷.۴معادلصندوق هاهمهدربگیرحداقلیبازنشستگانمستمریسال،ایندر.

معیشتبهکمکمنظوربههمچنین.می شوداعمالدرصدی۱۰افزایشباشند،دستمزدحداقلازبیشدریافتیدارایکهبازنشستگانیبرای

صورتبه(تومانمیلیون۱۰ماهانهدریافتیسقفتا)تومانهزار۶۵۰مبلغدرصد،۱۰برعالوه،دستمزدحداقلازباالترمستمری بگیران

.شدخواهدپرداختماهانه

باشدمیاجرامرحلهدروشدهتدویننامهآیینمعلمان،بندیرتبهاجرایدر.

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 

امور اقتصاد کالن 19

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

سیاستهای اتخاذ شده:

 تعرفه های خرید برق به منظور حمایت از نیروگاه ها و حفظ توان تولید برقافزایش

تقویت و حمایت از سیاست های تولید برق خودتامین برای کاهش فشار بر شبکه برق کشور

 قرارداد دوجانبه مستقیم تولید کننده و مصرف کننده بخش غیر دولتیتقویت و حمایت از

 اجرای سیاست های چندتعرفه ای برای پیک سایی

تسریع نصب کنتورهای چندتعرفه ای

 ن رفع موانع برنامه و بودجه برای اجرای قانوسازمان تقویت هماهنگی بین وزارت نفت، نیرو و سازمان محیط زیست با محوریت
تولید و تشویق سرمایه گذاران

ارزهارمزاستخراجفعالیتتعطیلیوکارساعاتتغییرطریقازتابستان،پیکدربرقمصرفمدیریت

 انجام شده در دولت سیزدهم برای حمایت از تولید برق و کاهش قطعی هااقدامات:

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 

امور اقتصاد کالن 20

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

 (ادامه)هاانجام شده در دولت سیزدهم برای حمایت از تولید برق و کاهش قطعی اقدامات

مگاوات در مقطع ۳۸۶هزار و ۸۸به ۱۴۰۰مگاوات در مرداد ماه سال ۵۰۸هزار و ۸۵مجموع ظرفیت نیروگاه های برق کشور از 

.مگاوات دیگر اضافه شود۵۷۳۰قرار است تا پایان سال .گزارش رسیده است

نیروگاهی افزایش ظرفیت •

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3

85805

88386

84500

85000

85500

86000

86500

87000

87500

88000

88500

89000

1400مرداد  1401تیر 

( هزار مگاوات)ظرفیت اسمی نیروگاهی

هزار 2581افزایش 

مگاوات



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 

امور اقتصاد کالن 21

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

(ادامه)ها اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم برای حمایت از تولید برق و کاهش قطعی -

.استرسیدهگزارشمقطعدرمگاوات۳۵۹وهزار۷۱به۱۴۰۰سالماهمرداددرمگاواتهزار۶۹ازکشوربرقحرارتیهاینیروگاهظرفیتمجموع

های حرارتی افزایش ظرفیت نیروگاه •

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3

69000

71359

67500

68000

68500

69000

69500

70000

70500

71000

71500

72000

1400مرداد  1401تیر 

(مگاوات)ظرفیت بهره برداری شده 

مگاوات2359افزایش 



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 

امور اقتصاد کالن 22

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

 (ادامه)هاانجام شده در دولت سیزدهم برای حمایت از تولید برق و کاهش قطعی اقدامات

رسیدهگزارشمقطعدرمگاوات۹۶۱به۱۴۰۰سالماهمرداددرمگاوات۸۸۰پذیرازتجدیدهاینیروگاهشدهنصبظرفیت
(افزایشمگاوات۸۱).است

رسدمیبرداریبهرهبهسالجاریپایانتاکهباشدمیاحداثدستدرپاکوپذیرتجدیدنیروگاهمگاوات۱۹۵حدودضمندر.

پذیرتجدیدونوانرژیبرقتولیدافزایش•

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3

880

961

820

840

860

880

900

920

940

960

980

1400مرداد  1401تیر 

(مگاوات)ظرفیت نصب شده نیروگاه های تجدید پذیر

مگاوات81افزایش 



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 

امور اقتصاد کالن 23

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

.استرسیدهگزارشمقطعدرمگاوات۳۹به۱۴۰۰سالماهمرداددردرصد۳۸ازحرارتیهاینیروگاهراندمان

های حرارتیراندمان نیروگاهافزایش •

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3

 (ادامه)هاانجام شده در دولت سیزدهم برای حمایت از تولید برق و کاهش قطعی اقدامات

38

39

37.4

37.6

37.8

38

38.2

38.4

38.6

38.8

39

39.2

1400مرداد  1401تیر 

(درصد)راندمان 

افزایش یک درصدی



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 

امور اقتصاد کالن 24

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

 سیزدهم برای مقابله با خشکسالیاقدامات انجام شده در دولت:

 ر در حوزه های زاینده رود و کرخه از منابع بودجه عمومی و سایر موارد مبلغی ب( اجتماعی و امنیتی)با هدف کاهش تنش ها
.میلیارد تومان ابالغ شده است۱۸۰۰

 برای کمک به طرحهای بخش آب و تامین آب اضطراری برای مصارف شرب و کشاورزی در ۱۴۰۱در قانون بودجه سال
:هزار میلیارد تومان لحاظ شده است از جمله۸۶.۷مجموع بالغ بر 

تامین آب و آبرسانی به شهرها و روستاها-

رفع تنش آبی در شهرهای کوچک،-

اجرای طرح های شهیر سلیمانی و شهید استوار-

طرح های مهار و تامین آب کشور با طرح های گرمسیری و سرسیری-

پیش بینی اعتبار برای برای حوادث غیرمترقبه، پدیده خشکسالی، سمازدگی و سیل -

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3



ریاست جمهوری 
ربانمه و بودجه کشورسازمان 

امور اقتصاد کالن 25

سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

فازدودرجنوبیآزادگانمشترکنفتیمیدانتوسعهطرح:
میدانایندرچاهحلقه۱۸۵حفاریباخامنفتبشکههزار۳۲۰روزانهتولید:اولفاز
خامنفتبشکههزار۲۸۰روزانهتولیدافزایش:دومفاز

.رسیدخواهدروزدربشکههزار۶۰۰بهطرح،دومواولفازهایاجرایبامیدانخامنفتتولیدجمع

 جنوبی با ویژگی های زیرطرح توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان

مطمئنشرکایمشارکتبادالریمیلیون۳۰۰تا۲۰۰بسته هایدرمیدانتوسعهواگذاریامکان-۱
شدهفاریحچاه هایتولیدیمازادنفتمحلازوتولیددرمشارکتیاذخایربرمبتنیصادرهاوراقطریقازبازپرداختضمانت-۲

 یادآوران با ویژگی های زیرتوسعه میدان نفتی مشترک طرح

هزار بشکه نفت خام در روز۵۰تولید زودهنگام رسیدن به فاز 
هزار بشکه نفت خام در روز ۸۵رسیدن به سقف تولید : فاز اول
هزار بشکه نفت خام در روز۱۸۰رسیدن به سقف تولید : فاز دوم
هزار بشکه نفت خام در روز۳۰۰رسیدن به سقف تولید : فاز سوم

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3

(طرح۷)سرزمینیهایمزیتوایسرمایهبزرگهایطرحبهتوجه
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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

(ادامه)سرزمینیهایمزیتوایسرمایهبزرگهایطرحبهتوجه

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3

 ایرانطرح ضربتی توسعه میادین گازی مناطق مرکزی

o میدان گازی می باشد۱۲طرح شامل توسعه این.
oمصوب کمیسیون شورای اقتصاد می باشد.
o میلیارد دالر می باشد۴.۴هزینه برآوردی آن.
oتولیدومکعبمترمیلیون149حدودروزانهمیزانبهگازتولیدافزایشطرحاجرایازهدف

گازیمیعاناتهزار105حدود
oاقتصادشورایازمجوزاخذوپایهطراحیمرحلهدرطرحاین

 ایرانطرح ضربتی توسعه میادین گازی مناطق مرکزی

o میدان گازی می باشد۱۲طرح شامل توسعه این.
oمصوب کمیسیون شورای اقتصاد می باشد.
o میلیارد دالر می باشد۴.۴هزینه برآوردی آن.
oتولیدومکعبمترمیلیون149حدودروزانهمیزانبهگازتولیدافزایشطرحاجرایازهدف

گازیمیعاناتهزار105حدود
oاقتصادشورایازمجوزاخذوپایهطراحیمرحلهدرطرحاین

 ایرانطرح ضربتی توسعه میادین گازی مناطق مرکزی

o میدان گازی می باشد۱۲طرح شامل توسعه این.
oمصوب کمیسیون شورای اقتصاد می باشد.
o میلیارد دالر می باشد۴.۴هزینه برآوردی آن.
oتولیدومکعبمترمیلیون149حدودروزانهمیزانبهگازتولیدافزایشطرحاجرایازهدف

گازیمیعاناتهزار105حدود
oاقتصادشورایازمجوزاخذوپایهطراحیمرحلهدرطرحاین

 ایرانطرح ضربتی توسعه میادین گازی مناطق مرکزی

o میدان گازی می باشد۱۲طرح شامل توسعه این.
oمصوب کمیسیون شورای اقتصاد می باشد.
o میلیارد دالر می باشد۴.۴هزینه برآوردی آن.
oتولیدومکعبمترمیلیون149حدودروزانهمیزانبهگازتولیدافزایشطرحاجرایازهدف

گازیمیعاناتهزار105حدود
oاقتصادشورایازمجوزاخذوپایهطراحیمرحلهدرطرحاین

 ایرانطرح ضربتی توسعه میادین گازی مناطق مرکزی

o میدان گازی می باشد۱۲طرح شامل توسعه این.
oمصوب کمیسیون شورای اقتصاد می باشد.
o میلیارد دالر می باشد۴.۴هزینه برآوردی آن.
oتولیدومکعبمترمیلیون149حدودروزانهمیزانبهگازتولیدافزایشطرحاجرایازهدف

گازیمیعاناتهزار105حدود
oاقتصادشورایازمجوزاخذوپایهطراحیمرحلهدرطرحاین

 ایرانطرح ضربتی توسعه میادین گازی مناطق مرکزی

o میدان گازی می باشد۱۲طرح شامل توسعه این.
oمصوب کمیسیون شورای اقتصاد می باشد.
o میلیارد دالر می باشد۴.۴هزینه برآوردی آن.
oتولیدومکعبمترمیلیون149حدودروزانهمیزانبهگازتولیدافزایشطرحاجرایازهدف

گازیمیعاناتهزار105حدود
oاقتصادشورایازمجوزاخذوپایهطراحیمرحلهدرطرحاین
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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

 تولیدقانون رفع موانع 12مگاوات نیروگاه خورشیدی از محل ماده 4000توسعه طرح

و1401سالدرمگاوات1500)خورشیدینیروگاهمگاوات4000ازبرداریبهرهواحداثشاملطرحاین•

.باشدمیکشورمستعدنقاطدر(1402سالدرواتمگا2500

.استتولیدموانعرفعقانون(12)مادهمبنایبرطرحاینمالیتأمینکاروساز•

ررسیبومناقصهبرگزاریمراحلوشدهصادرمناقصهبرگزاریمنظوربهاقتصادشورایمجوزحاضردرحال•

.باشدمیاقدامدستدرمتقاضیانمیانازشرایطواجدینومالیتوان

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3

(ادامه)سرزمینیهایمزیتوایسرمایهبزرگهایطرحبهتوجه
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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

 دالیل زیرفرسوده بهارتقاء ناوگان نیروگاه های ترکیبی و بخار نیروگاه های سیکل بخش طرح ضربتی احداث:

کشوربرقمصرفوتولیدناترازیروزافزونافزایش•

ترکیبیسیکلبهگازیهاینیروگاهتبدیلطریقازبرقنیرویتولیدراندمانافزایش•

.کشیدخواهدچالشبهآتیهایسالدرراکشورگازترازحفظکشورطبیعیگازمصرفروندافزایش•

اخیرهایسالطیگازتولیدکاهشفعلیروند•

.داشتخواهددنبالبهراگازصادراتدرآمدهایکاهشوصادراتیتعهداتایفایعدمکشورگازیترازحفظعدمچالش•

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3

(ادامه)سرزمینیهایمزیتوایسرمایهبزرگهایطرحبهتوجه
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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

سلیمانیشهیدپاالیشگاهطرح

خامنفتایبشکههزار۳۰۰:پروژهابعاد•

صنایعراکخوتولیدوارزشزنجیرهبرتأکیدباموردنیازفرآوردهتأمینپاالیشی،ظرفیتافزایشوفروشیخامجلوگیری:هدف•

پتروشیمی

(ط)ندباجراینفتی،فرآوردهمصرغرشدبهتوجهباکشورنیازموردانرژیهایحاملتأمینضرورت:طرحاجرایضرورتومزایا•

۱۴۰۱سالبودجهقانون(۱)تبصره

بندرعباس-هرمزگاناستان/صادراتیسنگینخامنفت:اجرامحلوخوراک•

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3

(ادامه)سرزمینیهایمزیتوایسرمایهبزرگهایطرحبهتوجه
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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

درصد20میزانبهحمایتینهادهایپوششتحتبگیرانمستمریپرداختیسرانهافزایش

1400سالبهنسبت1401درسال

تپرداخهدفبااجتماعیتأمینسازمانبهدولتبدهی هایتأدیهوپرداختسیاستتداوم

اجتماعیتامینسازمانبدهیهایمیلیاردتومانهزار72بربالغ1400سالدر.دولتبدهی های

بدهیهایازمیلیاردتومانهزار90معادل1401سالدراستشدهمقررواستشدهپرداخت

.شودتسویهمذکور

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3

برنامه حمایتی دولت برای ارتقای رفاه اجتماعی  گروه های آسیب پذیر
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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

میلیون36به1400سالدرکشورجمعیتازنفرمیلیون31کهنحویبهآنتحققبرایالزممنابعتامینودرمانپایهبیمهتداوم

هزینهپرداختبدونورایگانصورتبهپذیرآسیبگروههایوروستاییجمعیتشاملکهاستیافتهافزایش1401سالدرنفر

هزار19عملکردبهنسبتکهباشدمیمیلیاردتومانهزار31.7معادل1401سالدرشدهبینیپیشاعتبار.باشدمیبیمه

.استداشتهافزایشصددر66بربالغ1400سالتومانمیلیارد

(ره)نیخمیامامکمیتهوکشوربهزیستیسازمانهدفجامعهبرایاجتماعیتوانمندسازیوبیمه ایحمایتی،برنامه هایاجرای

.رشددرصد36با1400سالمیلیاردتومانهزار39.9بامقایسهدر1401سالدرتومانمیلیاردهزار54.3معادلاعتباریبا

1400سالدرفوالدولشگریکشوری،بازنشستگیصندوقبرایشدهمنظوراعتباربازنشستگی،هایصندوقاعتبارافزایش

.استیافتهافزایشتومانمیلیارد213٫000به1401درسالدرصد29معادلرشدیباکهبودهتومانمیلیاردهزار165معادل

(ادامه)اقتصادیحل اهم مشکالت -دولتاقدامات انجام شده -3

(ادامه)برنامه حمایتی دولت برای ارتقای رفاه اجتماعی  گروه های آسیب پذیر
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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

(همسایگیدیپلماسی)همسایگانباروابطتوسعه:

استیافتهبهبودوارداتوصادراتسمتهردودرهمسایهکشورهایتمامیباتقریباًتجارت1400سالدر.

(1399بهنسبتدرصدی28رشد)شدهصادرهمسایهکشورهایبهکاالدالرمیلیارد26حدود1400سالدر

.استشدهواردمذکورکشورهایاز(درصدی60رشد)دالرمیلیارد25.8ازبیشو

اینازوارداتسهمودرصد54حدودصادراتکلازهمسایهکشورهایبهصادراتسهم1400سالدر

.استبودهدرصد49حدودکشورها

قفقازومیانهآسیایکشورهایباتجاریروابطتوسعه:

روسیه،بالروس،کشورهایشامل)اوراسیاگمرکیاتحادیهکشورهایبه2021سالدرایرانپیوستن

(قرقیزستانوارمنستانقزاقستان،

استشدهواردآنهاازکاالدالرمیلیارد1.8وصادرکشورهااینبهکاالدالرمیلیارد1.2حدود1400سالدر.

استداشتهرشددرصد56آنهاازوارداتودرصد11.7اوراسیاکشورهایبهکاالصادرات1400سالدر.

(ادامه)اقتصادیحوزه دیپلماسی -دولتاقدامات انجام شده -3
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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

 با کشورهای مختلفانعقاد موافقت نامه های تجاری و سند همکاری :

 سال با چین، 25شدن سند راهبردی همکاری عملیاتی

 ساله با روسیه، 20سند راهبردی امضای

 به اتحادیه گمرکی اوراسیا، پیوستن

 حمرل و نقرل جراده ایی، محریط انرریی، زمینه های در وتاجیکستان ایران ..ا.جسند همکاری در حوزه های مختلف بین (  17)امضای هفده
1401زیست و بورس و اوراق بهادار در سال 

 در جهرانی ایران و دولت قطر در راستای توسعه همکاری ها در حوزه حمل و نقرل هروایی و جرام .ا.سند  همکاری بین  ج( 6)امضای شش
1401سال

 ایران  و قزاقستان در زمینه های توسرعه حمرل و نقرل ترانزیتری، مبرادالت علمری و فرهنگری، انرریی، . ا.سند همکاری ها بین جامضای
1401اقتصادی در سال-کشاورزی فرهنگی، مبادالت تجاری 

 1401پتروشیمی در سال اقتصادی، ساسی، فرهنگی و نفت و زمینه های ساله ایران  و ونزوئال در 20همکاری امضای سند.

ای از طریق پیگیری راهبرد خنثی سازی تحریم هاا هززماان باا انجاام ماذاکره بار: تالش برای کاهش آثار تحریم ها
کاهش تحریم ها

(ادامه)اقتصادیحوزه دیپلماسی -دولتاقدامات انجام شده -3
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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

توجه به شرق :

درصد 29به 1399درصد در سال 26.5اولین شریک تجاری کشور سمت صادرات بوده و سهم آن از چین

.افزایش یافته است1400در سال 

 درصد واردات را به خود اختصرا  24در سمت واردات چین پس از امارات دومین مبدا وارداتی بوده که

.  داده است

 در هر دو سمت صادرات  و واردات در جایگراه ششرم 1400هند از شرکای اصلی تجاری است که در سال

درصد بوده که نسربت بره 3.7حدود 1400سهم صادرات به هند از کل صادرات در سال . قرار داشته است

در سرال 3.6بره 1399درصرد در سرال 5.5سال قبل اندکی بهبود یافته لیکن در سمت واردات سهم از 

.کاهش یافته است1400

(ادامه)اقتصادیحوزه دیپلماسی -دولتاقدامات انجام شده -3
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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

به(۱۴۰۰زمستانوپاییزفصول)سیزدهمدولتعملیفعالیتدورانویژهبهو۱۴۰۰سالفصولهمهدرو۱۳۹۹تابستانازاقتصاد

شدهکند۱۴۰۰زمستانفصلدرآنصعودیروندلیکن.دکرتجربهرامثبتیشدروت،متفایسرعتهابااههمرلیومستمررتصو

.است

مرکز آمار ایران  : ماخذ
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(رشد نسبت به فصل مشابه)فصلیروند رشد اقتصادی 

(درصد)رشد اقتصادی فصلی (رشد اقتصادی بدون نفت درصد

رشد مثبت

(:از منظرشاخص های اقتصاد کالن براساس آخرین آمار موجود)نتایج اقدامات دولت-4
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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

استبودهمواجهدرصدی۳.۷افزودهارزشکاهشبا۱۴۰۰سالدرخشکسالیازپذیرفتنتاثیردلیلبهکشاورزیگروه.

شدمنفیآنرشدهای۱۳۹۸و۱۳۹۷سالدربودهظالمانههایتحریمازتاثیرپذیریمقدمخطدرصنعتگروهونفتبخش.

درکهنحویبهیافتهکاهشمرتبارشدشدتاز۱۴۰۰سالتابستانازالبته.استداشتهدرصدی۹.۷رشدومثبتکماکان۱۴۰۰سالدرگازونفتاستخراجافزودهارزشرشد

.استرسیدهدرصدیکزیروناچیزآنرشدزمستان

استبودهدرصد۶حدود۱۴۰۰سالدرصنعتگروهافزودهاررشرشد.

منفیپیامدهایکاهشازحاکیکهاستبودهبرخوردارفزایندهرشداز۱۴۰۰بعدیفصولدرمتوالیطوربهوشدهمثبت۱۳۹۹زمستانازخدماتبخشافزوودهارزشرشد

.باشدمیخدماتبخشدرکروناشیوع

مرکز آمار ایران  : ماخذ
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(رشد نسبت به فصل مشابه)روند رشد ارزش افزوده فصلی

(درصد)رشد کشاورزی (درصد)رشد گروه صنعت (درصد)رشد استخراج نفت و گاز طبیعی (درصد)رشد خدمات

(:از منظرشاخص های اقتصاد کالن براساس آخرین آمار موجود)نتایج اقدامات دولت-4
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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

رشد۱۴۰۰سالفصولهمهدر.باشدمیآنمثبترشدوخصوصیبخشمصرفیهایهزینهروندشدنبهتربیانگرآمارها

.استبودهرقمیدوزمستانوپاییزتابستان،فصلسهدرومثبتمصرفیهایهزینه

فیمصرهایهزینهونمایدپیگیریآنهاخریدقدرتافزایشطریقازراخانوارهارفاهومصرفافزایشداردنظردردولت

.نمایدمدیریتهزینه هاکنترلومالیانضباطرویکردبارادولت

مرکز آمار ایران  : ماخذ
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رشد مثبت

روند هزینه های مصرفی بخش خصوصی

(:از منظرشاخص های اقتصاد کالن براساس آخرین آمار موجود)نتایج اقدامات دولت-4
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معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

مرکز آمار ایران  : ماخذ
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رشد سرمایه گذاری فصلی

( درصد)رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

ختمانساومسکن)ساختمانبخشدرسرمایه گذاریکاهشدلیلبهچهارمفصلدرالبته.استیافتهافزایشدرصد۳.۹مثبترشدباگذاریسرمایه۱۴۰۰سالدر

وسرمایه ایدارایی هایتملکاعتباراتافزایشمسکن،ملینهضتطرحاجرایبااستامیدواردولت.استشدهمواجهکاهشبانرخاین،(مسکونیغیر

.یابدافزایشاقتصادیرشدآنتبعبهوداشتهبیشتریشتابکلگذاریسرمایهساختمان،حوزهدرسرمایه گذاری

درصد۷۸ازبیشگذاریسرمایهازخصوصیبخشسهمودرصد۳۸حدودماشین آالتدرگذاریسرمایهسهممتوسطکهدهدمینشانگذاریسرمایهترکیب

کلیفضای)کاروکسبمحیطکیفیتومالیتامینامکانوشیوهوباشدبرونزاشوک هایازپذیریتاثیرمستعدگذاریسرمایهتاشدهباعثترکیباین.می باشد

.باشدداشتهباالییاثرآنبر(اجتماعیتامینومالیاتینظامکیفیتمجوزدهی،کیفیت،گذاریقیمتاقتصاد،خارجیتعاملنحوهاقتصاد،

(:از منظرشاخص های اقتصاد کالن براساس آخرین آمار موجود)نتایج اقدامات دولت-4
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معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰
بهار  
۱۴۰۰

تابستان  
۱۴۰۰

پاییز 
۱۴۰۰

زمستان 
۱۴۰۰

بهار  
۱۴۰۱

۴۴.۱۴۱.۳۴۰.۹۴۱.۴۴۱.۱۴۰.۹۴۰.۴۴۰.۹(درصد)ساله و بیشتر۱۵نرخ مشارکت جمعیت باالی 

۱۰.۷۹.۶۹.۲۸.۸۹.۶۸.۹۹.۴۹.۲(درصد)ساله و بیشتر۱۵نرخ بیکاری 

-۱۲۲.۱۳۹۹۸-۱۸۴۷۱۳۱۳۶.۳-۴۳۰۱۰۱۰هزار نفر-ساله و بیشتر۱۵خالص ایجاد اشتغال 

مرکز آمار ایران. ماخذ•

جدول تحوالت شاخص های بازار کار

در.دباشمیدولتمهمهایدغدغهازکاربازارحوزهمشکالتومسائلحلوموجوداشتغالازصیانتجدید،اشتغالهایفرصتایجاد

ایجادخالصکاهشبامواجهکشوراقتصاد۱۳۹۹سالدرکهحالیستدراین.استبودهنفرهزار۱۸۴اشتغالایجادخالص،۱۴۰۰سال

.بودنفریهزار۱۰۱۰میزانبهاشتغال

(:از منظرشاخص های اقتصاد کالن براساس آخرین آمار موجود)نتایج اقدامات دولت-4
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معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه
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درصد (درصد)بیکارینرخ 

تک رقمی در طول دوره استقرار دولت سیزدهمنشان می دهد که نرخ بیکاری همچنان۱۴۰۱فصل اولو۱۴۰۰آمارهای فصلی 

.استمانده 

(:از منظرشاخص های اقتصاد کالن)نتایج اقدامات دولت-4
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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

هزار میلیارد ریال-پایه پولی و اجزای آن مقطع زمانی تحویل دولت سیزدهم ارقام جدول اقالم 

بانک مرکزی: ماخذ

خالصهمسترتیببدینوگرفتقرارخزانهگردانتنخواهقالبدرمرکزیبانکاعتباراتازاستفادهکردنمحدودبرمرکزیبانکرویکردسیزدهمدولتدر

.یافتکاهشدرصدواحد-۱۴به۱۴۰۰اسفنددرپولیپایهرشددرپولیپایهازجزئیعنوانبهدولتیبخشازمرکزیبانکمطالبات

هزار میلیارد ریال-اقالم پایه پولی و اجزای آن مقطع زمانی تحویل دولت سیزدهم ارقام جدول رشد 

139813991400سال/ عنوان
شش ماهه دوم سال 

درصد-1400

1400ماهه دوم رشد شش 
دوره مشابه سال نسبت به 
درصدواحد _قبل

-32.830.131.616.37پایه پولی

2-31.340.639.018.1نقدینگی

1401خرداد 1400اسفند 1400شهریور 1399اسفند 1399شهریور شرح

37214589518960396403پولیپایه

36324704495656825450.6مركزيبانكخارجيدارایي هايخالص

بخشازمركزيبانكمطالباتخالص

دولتي
173-22537867-140.1

1292117112741462.71449.4بانك هاازمركزيبانكمطالبات

-636.4-1078237-1061-1376-مرکزيبانکاقالمسایرخالص

2895934762406764832451049.6نقدینگی

(:از منظرشاخص های اقتصاد کالن براساس آخرین آمار موجود)نتایج اقدامات دولت-4
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سازمان ربانمه و بودجه کشور
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

:نسبت به مدت مشابه سال قبل۱۴۰۱سال ماهه چهار در عملکرد اقالم اصلی بودجه عمومی دولت 
استشدهریالمیلیاردهزار۲۹۶۰بربالغکهشدبرابردوازبیشدولتمنابع.

سالمشابهمدتبهنسبتدرصد۶۳کهبودریالمیلیاردهزار۱۹۵۶حدوددولت،جزءمنابعپایدارترینعنوانبهعمومیدرآمدهای
..استکردهرشدقبل

عملکرددرصدی،۸۲تحققباریالمیلیاردهزار۱۵۲۹بربالغقبل،سالمشابهمدتبهنسبترشددرصد۶۸بامالیاتیدرآمدهای
.استداشته

قبلسالابهمشمدتبهنسبتها،تحریمدورزدنواقتصادیدیپلماسیاتخاذباگازومیعاناتونفتصادراتازحاصلدرآمدمیزان
.استیافتهافزایشریالمیلیاردهزار۶۵۷بهوشدهبرابر۵حدود

البته.استیافتهافزایشبرابر۳.۵ازبیشقبلسالماهه۴بهنسبتکهریالمیلیاردهزار۲۲۹اوراقفروشبررسی،مورددورهدر
برایکهاستمعنیبدیناین.استداشتهعملکردریالمیلیاردهزار۹۹حدوددردرصدی۸۳کاهشباخزانهاسنادمدتهمیندر

.بودخواهدنقدیصورتبهعمرانیطرحبابتپرداخت

استداشتهرشدقبلسالمشابهمدتبهنسبتدرصد۲۷حدودریالمیلیاردهزار۲۵۸۴عملکردباایهزینهاعتبارات.
بودریالمیلیاردهزار۱۲۹حدوددر(عمرانی)ایسرمایهدارائیتملکاعتباراتعملکرد.

هایسالردرفتهفروشاوراقشدنسررسیدبهعنایتبااست،دولتهایبدهیپرداختمفهومبهکهمالیدارائیتملکاعتبارات
.استرسیدهریالمیلیاردهزار۴۲۸بهوشدهبرابر۵بربالغها،بدهیودیونموقعبهپرداختبرمبنیدولتعزموگذشته

(:از منظرشاخص های اقتصاد کالن براساس آخرین آمار موجود)نتایج اقدامات دولت-4
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معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه
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ضریب جینی 

ضریب جینی 

بهبود

در سال ۰.۳۶از رقم ضریب جینی. ضریب جینی بعنوان معیار اندازه گیری توزیع درآمد در سال های اخیر افزایش یافته که به معنی تشدید شکاف طبقاتی است.

.رسید۰.۳۹ضریب جینی با اندکی بهبود به ۱۴۰۰در سال . افزایش یافت۱۳۹۹در سال ۰.۴۰به  رقم ۱۳۹۱

(:از منظرشاخص های اقتصاد کالن براساس آخرین آمار موجود)نتایج اقدامات دولت-4
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معاونت امور اقتصادی و هماهنگی ربانمه و بودجه

م مهمترین ربانمه اهی رد دست :اقدا
کشورکلبودجهساختاریاصالحپیگیری•
بالغاازپسکشورتوسعههفتمبرنامهتدوینکارگروههایوستادتشکیل•

باعاونیتوخصوصیبخشونخبگانهزهمشارکتباهفتمبرنامهکلیسیاستهای
درعهتوسهایبرنامهاجرایوتدوینشناسیآسیبگستردهمطالعاتازاستفاده

.کشور
بانکازاستقراضعدموپایداردرآمدهایمحلازبودجهکسریجبران•

(نقدینگیوپولیپایهافزایشعدمبرجدیتاکید)مرکزی
رنامهببهتوجهواقتصادیکالنمتغیرهایمداومرصدواقتصادیثباتازمراقبت•

غیرنفتیصادراتتوسعههای
ایسرمایههایداراییتزلکبهتخصیصافزایش•
سرزمینیهایمزیتوایسرمایهبزرگهایطرحشاملهایبستهطراحیتداوم•
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با تشکر از توجه شما


