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تزوامٍَایاقتصادمقايمتی 1

شاخصَایارسیاتی

 شاخصهای حوزه اقتصاد کالن
الف)تحققرشذپًیا
ً شخ سؿذ تَلیذ ًاخالق داخلی وـَس تِ لیوت پایِ
ٍ اسیاًغ ًشخ سؿذ تَلیذ ًاخالق داخلی وـَس تِ لیوت پایِ
 ػْن اسصؽ افضٍدُ تخؾ وـاٍسصی اص تَلیذ ًاخالق داخلی وـَس تِ لیوت پایِ
 ػْن اسصؽ افضٍدُ تخؾ كٌؼت (ػاخت) اص تَلیذ ًاخالق داخلی وـَس تِ لیوت پایِ
 ػْن اسصؽ افضٍدُ تخؾ هؼذى (تِ جض ًفت ٍ گاص) اص تَلیذ ًاخالق داخلی وـَس تِ لیوت پایِ
 ػْن اسصؽ افضٍدُ تخؾ ًفت ٍ گاص اص تَلیذ ًاخالق داخلی وـَس تِ لیوت پایِ
 ػْن اسصؽ افضٍدُ تخؾ خذهات اص تَلیذ ًاخالق داخلی وـَس تِ لیوت پایِ
ً شخ تَسم تش اػاع ؿاخق تْای واالّا ٍ خذهات هلشفی
ٍ اسیاًغ ًشخ تَسم
ب)کاَشآسیةپذیزیاقتصاد
 ػْن ػَائذ ًفتی دس تَدجِ وـَس
 تشویة كادسات وـَس تش حؼة وـَس هملذ
 تشویة ٍاسدات وـَس تش حؼة وـَس هثذأ
 تشویة ٍاسدات تِ تفىیه ٍاػطِای ،هلشفی ٍ ػشهایِای
ج)افشایشاوعطافپذیزیاقتصاد
 سؿذ تَلیذ ٍ تؼذاد هحلَالت دس كٌایغ تاال دػت ٍ پاییي دػت ًفت ٍ گاص
 ستثِ ایشاى دس ؿاخق سلاتت پزیشی جْاًی تِ تفىیه اجضای  21گاًِ آى
 سؿذ ػشهایِ گزاسی ایشاًی دس وـَسّای خاسجی
ً ؼثت وفایت رخایش اسصی
ً ؼثت وفایت رخایش خاسجی وـَس
 ػْن ایشاى دس صًجیشُ تَلیذ تیيالوللی(جْاًی)
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 -ؿاخقّای تشویثی هیتَاًذ تشاػاع ؿاخقّای اسصیاتی تشًاهِّای التلاد هماٍهتی هحاػثِ گشدد.
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صفحه 2

 شاخصهای مرتبط با برنامههای ملی اقتصاد مقاومتی (مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)
.1تزوامٍملیارتقایتُزٌيری
 ؿاخق تْشُ ٍسی ًیشٍی واس تش حؼة تمؼین تَلیذ ًاخالق داخلی تش تؼذاد ؿاغالى ول وـَس
 ؿاخق تْشُ ٍسی ًیشٍی واس تش حؼة تمؼین اسصؽ افضٍدُ ّش یه اص تخؾ ّای اكلی التلاد تش تؼذاد ؿاغالى آى تخؾ
 ؿاخق تْشُ ٍسی ًیشٍی واس تش حؼة تمؼین تَلیذ ًاخالق داخلی تش ػاػت اؿتغال ول
 ؿاخق تْشُ ٍسی ػشهایِ تش حؼة تمؼین تَلیذ ًاخالق داخلی تش اسصؽ هَجَدی ػشهایِ ثاتت ول وـَس
 ؿاخق تْشُ ٍسی ػشهایِ تش حؼة تمؼین اسصؽ افضٍدُ ّش یه اص تخؾ ّای اكلی التلاد تش اسصؽ هَجَدی ػشهایِ ثاتت آى
تخؾ
ً شخ سؿذ تْشُ ٍسی ول ػَاهل تَلیذ
 ؿاخق تْشُ ٍسی اًشطی تش حؼة تمؼین اسصؽ ػتاًذُ تش همذاس اًشطی هلشف ؿذُ دس التلاد وـَس
 ؿاخق ؿذت اًشطی :هلشف ًْایی اًشطی(تـىِ هؼادل ًفت خام) تمؼین تشتَلیذًاخالق داخلی
 ؿاخق تْشُ ٍسی آب تش حؼة تمؼین اسصؽ ػتاًذُ تش همذاس آب هلشف ؿذُ دس ػطح ول التلاد
 تْشٍُسی فیضیىی آب وـاٍسصی (همذاس آب هلشفی وـاٍسصی(هتشهىؼة) تمؼین تشهمذاسهحلَل تَلیذؿذُ(ویلَگشم))
 تْشٍُسی التلادی(سیالی)آب وـاٍسصی(همذاس آب هلشفی وـاٍسصی(هتشهىؼة) تمؼین تشػَدخالق هحلَل تَلیذؿذُ(سیال)
 ػشاًِ هلشف آب دس تخؾ وـاٍسصی تِ اصای ّش ٍاحذ اسصؽ افضٍدُ ایي تخؾ
 ػشاًِ هلشف آب دس تخؾ كٌؼت تِ اصای ّش ٍاحذ اسصؽ افضٍدُ ایي تخؾ
 ساًذهاى ًیشٍگاُّا
 تلفات اًتمال ٍ تَصیغ هلشف اًشطی تشق
.2تزوامٍملیپیشثزدتزينگزاییاقتصاد(تًسعٍصادراتغیزوفتی)
ً شخ سؿذ كادسات غیش ًفتی
 تشاص تجاسی غیش ًفتی وـَس
 تشاص حؼاب جاسی وـَس
ً ؼثت كادسات غیشًفتی تِ ول كادساتٍ -صى  /اسصؽ
ً ؼثت كادسات غیشًفتی تِ ول ٍاسدات ٍ -صى  /اسصؽ
ً ؼثت كادسات غیشًفتی تِ ٍاسدات (تذٍى هیؼاًات گاصی) ٍ -صى  /اسصؽ
ً ؼثت ٍاسدات واالّای ػشهایِای (ٍاػطِای) تِ ول ٍاسدات ٍ -صى  /اسصؽ
ً شخ سؿذ ػشهایِ گزاسی هؼتمین خاسجی
ً ؼثت ػشهایِگزاسی هؼتمین خاسجی +لشاسدادّا تِ تـىیل ػشهایِ ثاتت ًاخالق
ً ؼثت ػشهایِگزاسی خاسجی ( +FDIلشاسدادّای هـاسوتی +فایٌاًغ) تش ول تاهیي هالی
ً ؼثت ػشهایِگزاسی ایشاى دس خاسج اص وـَس تمؼین تش تـىیل ػشهایِ ثاتت ًاخالق
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صفحه 3

 ؿاخق تشاًضیت ول (جادُ ای تِ جادُ ای  /تشاًضیت جادُ ای تِ دسیایی  /تشاًضیت دسیایی تِ جادُ ای /تشاًضیت دسیایی تِ دسیایی/
تشاًضیت اص طشیك ساُ آّي )
ً ؼثت كادسات هحلَالت (واال ٍ خذهات) داًؾ تٌیاى تِ ول كادسات
ً ؼثت كادسات (واالّا ٍ خذهات) اص هٌاطك آصاد ٍ ٍیظُ التلادی تِ ول كادساتٍ -صى  /اسصؽ
ً ؼثت دسآهذ تشاًضیت تِ ول كادسات غیشًفتی
ً ؼثت دسآهذ ػَاج ٍ تشاًضیت تشق تِ ول دسآهذ كادسات غیشًفتی
 ػضَیت دس ًْادّای تیي الوللی،پیواىّا ٍ هَافمت ًاهِ ّای هٌطمِای ٍ تیيالوللی
 ؿاخق تاص تَدى التلاد وـَس
 ػْن خذهات فٌی هٌْذػی اص ول كادسات غیشًفتی
 ػْن خذهات گشدؿگشی اص ول كادسات غیشًفتی
 ؿاخق توشوض جغشافیایی كادسات ٍ ٍاسدات
 ػْن خذهات گشدؿگشی اص ول كادسات غیشًفتی
.3تزوامٍملیارتقایتًانتًلیذملی(درينساییاقتصاد)
 ؿاخق ػَْلت اًجام وؼة ٍ واس ٍ ستثِ جْاًی وـَس دس ایي ؿاخق
 ؿاخق واسآفشیٌی ٍ ستثِ جْاًی وـَس دس ایي ؿاخق
 ؿاخق تَػؼِ هالی ٍ ستثِ جْاًی وـَس دس ایي ؿاخق
 دسكذ تغییشات ػاالًِ ًشخ اسص تاصاس آصاد
 ػْن هطالثات غیشجاسی دس تؼْیالت اػطایی تاًهّا
 دسكذ خَدوفایی دس تَلیذ واالّای اػاػی
 ستثِ ایشاى دس ؿاخق سلاتتپزیشی دس ػفش ٍ گشدؿگشی
 افضایؾ ًؼثت وفایت ػشهایِ تاًه ّا ٍ هَػؼات اػتثاسی غیش تاًىی
 دسكذ پَؿؾ ًظاست تاًه هشوضی تش تاًىْا ٍ هَػؼات پَلی ٍ تاًىی
ً شخ سؿذ پایِ پَلی
ً شخ سؿذ ضشیة فضایٌذُ
ً ؼثت اػتثاسات طشح ّای هـاسوت ػوَهی  -خلَكی تِ ول طشح ّای توله ػشهایِ ای
ً شخ تیىاسی جَاًاى
ً شخ تیىاسی داًؾ آهَختگاى آهَصؽ ػالی
ً شخ هـاسوت جوؼیت فؼال وـَس
ً شخ هـاسوت صًاى داسای تحلیالت ػالی وـَس
 ؿاخق تشاص تجاسی تخؾ وـاٍسصی
 هیضاى رخایش ساّثشدی اص هحلَالت اػاػی
 ػْن تاصاس ػشهایِ دس تاهیي هالی وـَس

دبیرخاهن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

صفحه 4

ً شخ سؿذ تؼذاد گشدؿگشاى داخلی
 ػْن ٍاسدات واالّای هلشفی اص ول ٍاسدات
 ػْن ٍاسدات واالّای ٍاػطِ ای اص ول ٍاسدات
 ػْن ٍاسدات واالّای ػشهایِ ای اص ول ٍاسدات
 تفاٍت تیي ًشخ سػوی ٍ آصاد اسص
ً شخ سؿذ اؿتغال سٍػتایی
.4تزوامٍملیعذالتتىیانکزدناقتصاديتًسعٍعذالتاجتماعی
 ػْن افشاد ٍالغ دس صیش خطش فمش ًؼثی هٌطمِای
 ضشیة جیٌی
ً ؼثت ّضیٌِ ّای دّه اٍل تِ تِ دّه دّن
 فاكلِ دػتشػی تِ صیشػاختّا دس هٌاطك هختلف
 فاكلِ ؿاخق تَػؼِ اًؼاًی  HDIدس هٌاطك هختلف
 ؿاخق تَػؼِ اًؼاًی
 فاكلِ ًشخ تیىاسی تیي هٌاطك
.5تزوامٍملیتزقزاریاوضثاطمالیدرتخشعمًمیيقطعياتستگیتًدجٍتٍوفت
ً ؼثت هٌاتغ حاكل اص ػَائذ ًفت ٍ گاص دس تَدجِ ػوَهی
ً ؼثت دسآهذّای هالیاتی تِ تَدجِ ػوَهی وـَس
 تشاص ػولیاتی تَدجِ
ً ؼثت دسآهذّای ػوَهی غیش ًفتی تِ اػتثاسات ّضیٌِ ای
ً ؼثت دسآهذّای هالیاتی تِ تَلیذ ًاخالق داخلی
ً ؼثت اػتثاس سدیفّای هتفشلِ اص ول اػتثاسات ػوَهی دٍلت
 دسكذ دػتگاُ ّای اجشایی هَفك دس اػتمشاس ًظام تَدجِ سیضی هثتٌی تش ػولىشد اص ول دػتگاّْا
ً ؼثت تَدجِ ػوَهی دٍلت تِ تَلیذ ًاخالق داخلی
ً ؼثت ؿاغالى تخؾ ػوَهی تِ ول
.6تزوامٍملیتًسعٍاقتصادداوشتىیان
 ؿاخق التلاد داًؾ تٌیاى ()KEI
 ؿاخق ًَآٍسی جْاًی ()GII
 ؿاخق دػتیاتی تِ فٌاٍسی ()TAI
 ؿاخق ػولىشد سلاتت كٌؼتی ()CIP
 ؿاخق ظشفیت ًَآٍسی هلی
ً ؼثت اسصؽ افضٍدُ هحلَالت تا فٌاٍسی پیـشفتِ اص تَلیذ ًاخالق داخلی
ً ؼثت كادسات واالّای تا فٌاٍسی پیـشفتِ تِ ول كادسات غیشًفتی
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صفحه 5

 ػْن كادسات واالّای تا فٌاٍسی تشتشًؼثت تِ ول كادسات
ً ؼثت ّضیٌِ ّای تحمیك ٍ تَػؼِ تِ تَلیذ ًاخالق داخلی
 ػْن تىٌَلَطی اص سؿذ التلادی
 ػْن داًؾتٌیاًی اص سؿذ التلادی
 هیضاى ثثت اختشاػات
.7تزوامٍملیگفتمانساسیيفزَىگساسیاقتصادمقايمتی
ً ؼثت تؼذاد ػٌاٍیي آثاس هىتَب ٌّشی ٍ آهَصؿی دس حَصُ التلاد هماٍهتی تِ ول
ً ؼثت تؼذاد هحلَالت چٌذ سػاًِ ای تْیِ ؿذُ هشتثط تا التلاد هماٍهتی تِ ول
ً ؼثت تؼذاد آثاس ػلوی ،فشٌّگی ،تْیِ ؿذُ دس ػشكِ التلاد هماٍهتی دس كذاٍ ػیوا تِ ول
ً ؼثت تؼذاد ػاػات تشًاهِّای تَلیذی كذا ٍ ػیوا دس حَصُ التلاد هماٍهتی تِ ول
.8تزوامٍملیشفافساسیيسالمساسیاقتصاد
ً ؼثت پشًٍذُ ّای تـىیل ؿذُ دس خلَف هفاػذ التلاد دس ًظام لضایی وـَس تِ ول پشًٍذُّای لضایی
ً ؼثت اسصؽ ول لاچاق واال تِ ول تجاست
 ؿاخق دسكذ پَؿؾ ًظاست تاًه هشوضی تش تاًهّا ٍ هَػؼات پَلی ٍ تاًىی
 ستثِ ایشاى دس ؿاخق تیي الوللی حىوشاًی تِ تفىیه اجضای آى
 ؿاخق تَػؼِ دٍلت الىتشًٍیه ٍ ستثِ ایشاى
 ؿاخق ادسان فؼاد ( ٍ )corruption perception indexستثِ ایشاى تِ تفىیه اجضای آى
. 9تزوامٍملیتًسعٍظزفیتتًلیذوفتيگاسيتکمیلسوجیزٌپاییهدستیيتًسعٍتاسار
 ظشفیت تَلیذ ًفت خام
 هیضاى تَلیذ ًفت وـَس
 ػْن تَلیذ ًفت اص هیادیي هـتشن ًؼثت تِ تَلیذ ًفت وـَس
 هیضاى تَلیذ گاص طثیؼی پاالیؾ ؿذُ (ؿیشیي) وـَس
 ػْن تَلیذ گاص اص هیادیي هـتشن ًؼثت تِ تَلیذ گاص وـَس
 ػْن سٍؿْای ًَیي فشٍؽ ًؼثت تِ ول فشٍؽ ًفت
 هیضاى تَلیذ هیؼاًات گاصی وـَس
 هیضاى تَلیذ گاصغٌی وـَس
 هیضاى تَلیذ فشاٍسدُ ّای ًفتی(تِ تفىیه فشآٍسدُ ّای اكلی)
 ضشیة تاصیافت هخاصى ًفتی
 هیضاى پاالیؾ گاص ٍ ًن صدایی
 هیضاى پاالیؾ ًفت خام ٍ هیؼاًات گاصی
 هیضاى كادسات ًفت وـَس(تِ تفىیه هٌطمِ هملذ)
 ػْن كادسات ًفت (ًؼثت تِ تَلیذ ًفت)
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 ػْن تَلیذ ًفت ایشاى اص تَلیذ وـَسّای ػضَ اٍپه
 هیضاى كادسات گاص وـَس
 هیضاى كادسات گاص اص طشیك LNG
 هیضاى كادسات فشاٍسدُ ّای ًفتی
 هیضاى رخیشُ ػاصی ًفت خام
 اسصؽ كادسات هحلَالت پتشٍؿیوی (دالس) (لیوت ثاتت ػال )2931
 اسصؽ فشٍؽ داخلی هحلَالت پتشٍؿیوی (لیوت ثاتت ػال )2931
 ػْن ّضیٌِّای  R&Dكٌؼت ًفت تِ ول ّضیٌِّای آى
 اسصؽ ّش تي هحلَل پتشٍؿیوی تِ لیوت ثاتت كادساتی ػال 31
 ػْن تشًذّای جْاًی دس تَلیذ ًفت خام ٍ گاص
 ػْن تشًذّای جْاًی دس هطالؼات هخاصى ًفت ٍ گاص
 ػْن تشًذّای جْاًی دس ػشهایِ گزاسی دس پاالیؾ ٍ پتشٍؿیوی
.10تزوامٍملیَذفمىذساسییاراوٍَا
ً ؼثت یاساًِتخلیلی تِ فؼالیتّایتَلیذواالٍخذهات اص ول یاساًِ پشداختی
ً ؼثت افشاد تْشُهٌذ اص یاساًِ هؼتمین ًمذی
ً ؼثت هٌاتغ ّذفوٌذی ًاؿی اص اكالح لیوت ّا تِ هلاسف ول
ً ؼثت لیوت حاهل ّای اًشطی تِ لیوت فَب خلیج فاسع
.11تزوامٍملیمزدمیکزدناقتصاد
 ػْن تخؾ خلَكی دس تـىیل ػشهایِ ثاتت ػاالًِ وـَس
 ػْن اؿتغال تخؾ خلَكی اص ول التلاد وـَس
ً ؼثت تؼذاد طشح ّای ػوشاًی (طشحّای توله داسایی ػشهایِای) ٍاگزاس ؿذُ تِ تخؾ خلَكی تِ ول
 ؿاخق دسجِ توشوض تاصاس دس فؼالیتّای التلادی
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 ضشیة ًفَر تاصاس ػشهایِ
 ػْن هٌاتغ اختلاف یافتِ اص كٌذٍق تَػؼِ هلی تِ تخؾ غیشدٍلتی (هلَب  /ػولىشد) (تِ تفىیه تؼاًٍی،خلَكی ٍ ،دس هجوَع)
 ػْن تخؾ خلَكی اص ول تؼْیالت اػطایی تاًه ّا
ً ؼثت تلذی ّای ٍاگزاس ؿذُ اص ول تلذی ّای احلاء ؿذُ لاتل ٍاگزاسی
 ػْن تخؾ ػوَهی دس تاهیي ٍ ػشضِ ػشضِ واالّای ػوذُ( هٌتخة)

 -2دس هحاػثِ ایي ؿاخق هی تَاى اص گشٍُّای ػِ گاًِ هادُ  1لاًَى اجشای ػیاػتْای ولی اكل  11لاًَى اػاػی اػتفادُ وشد.

دبیرخاهن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
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