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 هاي و فعاليتاقدامات 

 سال نخست دررئيس جمهور 

 (2012مرداد 21تا  2011مرداد 21)

 

 رساني العارتباطات و اطاونت عم

 1041 مرداد
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 دولت سيزدهم یکساله شد
اهلل سیدابراهیم رئیسی از سوی رهبر معظم انقالب، که روز  سالروز تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت 2042مرداد  21در 

 شود، دولت سیزدهم یکساله شد. آغاز فعالیت رسمی رئیس جمهور جدید محسوب می

 توفاني شروع

 طوری که برخی رئیس جمهور در سال نخست فعالیت، نشاط و تحرک جدیدی در بدنه اجرایی کشور ایجاد کرد به

جمهور نیست و برخی از آنان تا حدودی از رئیس  های شماری از وزرا و مدیران ارشد اجرایی، همپای رئیس معتقدند کنش

 اند. دولت مردمی جا مانده

و دیدار با پوتین در کرملین مسکو آقای رئیسی به خارجی مشغول ارائه و تحلیل اخبار سفر  های داخلی و هنوز رسانه

. این سفر به نوعی به نماد تحرک رفت کرمان زده به مناطق سیلبالفاصله پس از بازگشت به کشور، جمهور  که رئیسبودند، 

 یاد شد.« لین تا کرماناز کرم»ها از آن با عنوان  ایی رئیس دولت تبدیل شد و در رسانهیو پو

اهلل رئیسی در کسوت ریاست جمهوری را  گران و فعاالن حوزه رسانه و سیاست، آغاز فعالیت آیت بسیاری از تحلیل

جمهور چندان پررنگ بوده  کنند. در این یک سال، انگیزه باال، روحیه پرکاری و تالش رئیس وفانی توصیف میتشروعی 

 ف دولت نیز بر آن صحه بگذارند. های مخال است که منتقدان و طیف

 قويدولت مردمي؛ ایران 
جمهور با مردم از  واسطه رئیس بر سر کار آمد و کثرت دیدارهای بی« دولت مردمی؛ ایران قوی»دولت سیزدهم با شعار 

دهد شخص  سفر استانی و دیدارهای مردمی متعدد نشان می 12همه قشرهای جامعه در سال نخست فعالیت، در قالب 

جمهور در میان مردم و تالش  حضور صادقانه و خالصانه رئیس جمهور از سویدای جان به این شعار پایبند بوده است. رئیس

اعتمادی مردم به  ها را برای کاستن از بی، امیدهای مدیریتی عرصه  یک بازسازی انقالبی و البتّه عقالنی و فکورانه در همهبرای 

 دولت و افزایش سرمایه اجتماعی افزایش داده است.

های کشور هم حاضر شده و به نوعی یک دور کامل  جمهور در این دوره یکساله در مجامع نمایندگان همه استانرئیس 

مشترک با مجلی و دیدارها عالوه بر دیدارهای این  ها و کشور قرار گرفته است. مسائل استاناز زبان نمایندگان نیز در جریان 

 بوده است. واقمستمر با سران جلسات 

 ایراني قوي   ساختنام براي  آمده
مردم ایران و توسعه اقتصادی، فرهنگی و پیشرفت عدالت و در یک سال گذشته، همه تالش دولت بر حرکت در مسیر 

جمهور در نخستین بیانیه دولت، گواهی بر چنین رویکرد  این اظهار رئیساجتماعی با مشارکت مردم، متمرکز شد. چنانکه 
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 « ام تا با کمک همه مردم ایران و در طلیعه گام دوم انقالب، دولتی مردمی برای ایرانی قوی تشکیل دهم. آمده»مردمی است: 

گفتمان تحولی دولت  راه مجموعه دولت شد. تجلی یافت و نقشه« سند تحول دولت»ها در قالب  ماحصل این تالش

ها و خطوط روشنی در سیاست داخلی و خارجی دارد و فرآیندی رو به جلو و  سیزدهم در قالب این سند، مؤلفه

های  های درونی و پیرامونی و همچنین سرمایه بینانه به وضع موجود و نگاه سازنده به ظرفیت محور مبتنی بر نگاه واقع مشارکت

 . مختلف و نهفته در کشور دارد

 «جمهوریتو  عدالت»گفتمان 

پیوست هر برنامه، طرح و اقدام  «مردم»و « عدالت»یعنی  ؛است« عدالت و جمهوریت»گفتمان جمهور  گفتمان رئیس

محوری دو پایه اصلی گفتمان دولت سیزدهم است که این دو، از مفاهیم اصیل  محوری و عدالت دولت سیزدهم است. مردم

 انقالب اسالمی هستند. 

 در دولت مردمي ها گذاري ریلهاي تحولي و  برنامه
اتفاقات زیادی را در حوزه  (2042مرداد  21تا  2044مرداد  21) جمهور در سال نخست فعالیت، کنش رئیس 2844حدود 

شود که مردم در ادامه کار  گذاری محسوب می اجرایی کشور رقم زده است. هر چند بسیاری از این اقدامات به نوعی ریل

 دولت، ثمرات آن را خواهند دید. 

حضور میدانی به ویژه در »، «محیط زیست» ،«قتصاد و معیشتا»، «بهداشت و درمان»حوزه اصلی  جپن اقدامات دراین 

 شود. تعریف می« سیاست متوازن خارجی»و « سفرهای استانی

 

 سالمت بهداشت ونظام  ریل اول:
نظام سالمت کشور مطرح بوده های  ترین بخش عنوان موفق های متمادی به های بخش بهداشت در سال هرچند برنامه

های خود، توسعه خدمات حوزه سالمت کشور را از  ها و برنامه طرح همةاست، اما دولت سیزدهم براساس پیوست عدالت 

طور که رهبر معظم انقالب تأکید کردند، برنامه نظام سالمت دولت سیزدهم،  . همانهای خود قرار داد ترین اولویت جمله مهم

 های بهداشت کشور خواهد بود. در سالمت و تقویت شبکه تحقق عدالت

 در سال نخست عرصه سالمتاقدامات دولت در 
 تحول در واکسیناسیون عمومی -

 کرونا مهار برای کشور درمان شبکه یتموفق -

 مدیریت هوشمند بیماری کرونا در بستر سامانه امید -

 2042فرهای نوروزی در س« ایران من»مدیریت هوشمند کرونا در سامانه  -

 دانشجویان پزشکی و رفع انحصار در حوزه پزشکیپذیرش افزایش ظرفیت  -

 دانشجویان رشته دندانپزشکیپذیرش افزایش ظرفیت  -

 این طرح در پزشکان درصد ۵۹ مشارکت و نویسی الکترونیک نسخهنظام  استقرار  -

 گزاری خدمات پرستاری اجرای قانون تعرفه -

 بیمه فاقد شهروندان از نفر میلیون 6 ودحد برای سالمت رایگان بیمه -
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 ناباروری بیمه پوشش -

 جمعیت سازی جوان و فرزندآوری افزایش از حمایت -

 ای بیمه نظام طریق از منابع مدیریت و دارویار طرحاجرای  -

 دستگاه آمبوالنس جدید برای تقویت ناوگان اورژانس کشور 2444خرید  -

 

 سفره مردممعيشت و  ریل دوم:
، ساختار بودجه، افزایش نقدینگی نسبت به تولید و گذشتههای  ظالمانه، سوءتدبیرهای مدیریتی داخلی در سال های تحریم

 است که آسیب جدی به سفره مردم وارد کرده است. در یک سال گذشته ها  افزایش نرخ ارز از عوامل اصلی افزایش قیمت

دهم بود. به همین دلیل در یک در آغاز کار دولت سیز ئیس جمهورراقتصاد و معیشت، پس از کرونا دومین دغدغه مهم 

ای در این  و اقدامات مهم و گسترده معطوف به عرصه اقتصاد و معیشت بودهآقای رئیسی سال گذشته بیشترین توان و توجه 

 شود. زمینه صورت گرفته است که به برخی از این اقدامات به اختصار اشاره می

 

 عرصه اقتصاد و معيشتبرخي دستاوردهاي دولت در 

 بازار در يثبات نسب یجادا  

های کارشناسی، ثبات در بازارهای مالی را در دستور کار قرار داد و در  دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود با بررسی

در کوتاه مدت به صورت جدی سیاست تقویت  بودبرای مهار تورم الزم های نسبی دست یافت.  مدت کوتاه، به موفقیت

ممانعت و از  ،رویه نقدینگی بانکی در خلق بیشبکه در بلندمدت نیز از رفتار  .نرخ ارز دنبال شودرل کنتارزش پول ملی و 

 . های مختلف جلوگیری شود ها در بازار بانک از سویهای سوداگرانه  رفتار

  کنترل نرخ رشد تورم 

رشد نرخ تورم کنترل  به تنها روند رو ، نه2042اردیبهشت تا  یزدهمشروع به کار دولت س یاز ابتدا دهد یآمارها نشان م

 ینا یدرصد ط 28از  یشنقطه کاهش قابل توجه ب به مانند تورم نقطه یکه در موارد یطور کرد، به یداپ ینزول یرشد، بلکه س

  شد. ثبت مدت

 یساز و عادالنه یحیحذف ارز ترج آن ناشی ازعمده  شاهد افزایش نرخ رشد تورم بودیم که بخش 2042فقط در خرداد 

در  یتومان 0144ارز  ختپردا یلبود که به دل یدر واقع تورم پنهانظهور کرد، ها  یمتق یشآنچه در قالب افزا .بود ها یارانه

 شد. یانتورم نما ینا یحیکاالها پنهان بود و با حذف ارز ترج

 کاهش نرخ بيکاري  

در بهار  ،دشو یکشور استفاده م یاقتصاد طیشرا یابیارز درکه  یکارینرخ بشاخص  ران،یمرکز آمار اگزارش بر اساس 

 ماند. یرقم و تک دیدرصد رس 1/۵به  2042سال 

 نقدینگي و پولي پایه رشد کنترل  
سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شود.  ۵های دولت باعث شد برای نخستین بار پس از  مجموعه سیاست

دهم درصد کمتر  1( 2044حجم نقدینگی نسبت به ماه قبل از آن )اسفند  2042دین بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فرور
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روند کاهشی به  2044 دهد رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی از مردادماه شده است. در همین راستا بررسی روندها نشان می

 خود گرفته است.

درصد رشد داشته، این در حالی  1.1فقط  2044ند سالدر مقایسه با اسف 2042سال  نخستماهه  دونرخ رشد نقدینگی در 

 درصدی را به ثبت رسانده است.  1.6سال گذشته نقدینگی رشد  نخستاست که در دو ماهه 

 مرکزي بانک به دولت بدهي کاهش 

با وجود  2044سال  یاندر پا ،را خط قرمز عنوان کرده بود یکه استقراض از بانک مرکز یدر حال یزدهمدولت س

همچنین،  کند. یهتسو 2044 سال را در اسفند یتوانست رقم استقراض دولت در ابتدا ،2044بودجه ناتراز  یدشد یناهاتنگ

اعالم وزرات امور اقتصادی و دارایی از ابتدای  رهای دولت گذشته را نیز تسویه کند. بنا ب دولت سیزدهم تالش کرده بدهی

 های قبل را تسویه کرده است. های ایجاد شده در سال میلیارد تومان از بدهی 612هزار و  0۵تیرماه، دولت  14تا  2042سال 

 خارجي بدهي کاهش  
 ونیلیم 666و  اردیلیم ۹که  بودهدالر  ونیلیم 0۹2و  اردیلیم ۷ ها یبده هیاول دیبراساس سررس 2042 بهشتیارد انیدر پا

 نیا مدت است. تاهکو یها یبده ،زانیم نیدالر از ا ونیلیم ۷8۹و  اردیلیم کیو بلندمدت و  مدت انیم یها یدالر آن بده

 وروی ونیلیم 160و  اردیلیم ۹محاسبه شده که  وروی ونیلیم ۹0و  اردیلیم ۷بالغ بر  یرقم زین وروی یبر مبنا رانیتعهدات بالفعل ا

 مدت است. کوتاه یها یبدهحجم  وروی ونیلیم 6۵4و  اردیلیم کیو بلندمدت و  مدت انیم یها یحجم بده زانیم نیاز ا

از کاهش  تیآمار حکا نیکه ا دالر بوده ونیلیم 6۷۹و  اردیلیم 8معادل  ،2044 اسفند انیدر پا رانیا یخارج یها یحجم بده

 دارد. 2042سال نخست در دو ماهه  رانیا یخارج یها یحجم بده

 1041 در کشور مثبت تجاري تراز 
میلیون دالری در دو ماه نخست  22۹میلیون دالری و واردات هشت میلیارد و  ۹26 با توجه به صادرات هشت میلیارد و

گفتنی است، تراز  .میلیون دالر مثبت شد 042، صادرات از واردات پیشی گرفت و تراز تجارت خارجی کشور بیش از 2042

میلیون دالر شده  8۷۹مثبت  هم با پیشی گرفتن ارزش کاالهای صادره نسبت به واردات، 2042تجاری کشور در فروردین 

 حاصل شده است. FATFبدون برجام و بدون  2042بود. مثبت شدن تراز تجاری کشور برای دومین ماه متوالی در سال 

 المللي بين ترانزیت رشد 
هزار تن  ۹64تا پایان اردیبهشت با عبور دو میلیون و  2042های صورت گرفته در دولت سیزدهم، از ابتدای  با تالش

درصدی همراه بوده است. پس از هفت  1۵کاالی خارجی از مسیر کشور، ترانزیت خارجی، نسبت به مدت مشابه با رشد 

میلیون و  21سال کاهش ترانزیت کاالی خارجی از کشور، مسیر رشد ترانزیت در سال گذشته از سر گرفته شد و با عبور 

 مراه بوده است.درصدی ه 68هزارتن کاالی خارجی از ایران، با رشد  6۹4

 کشور توسعه براي جدید مسير گشایش جنوب، -شمال گذرگاه 
جنوب با هدف حمل بار ترانزیتی بین هند  –با توجه به شرایط جدید جهانی و قطع ارتباط روسیه با اروپا، کریدور شمال 

مل بار از طریق کانال سوئز را با هزار کیلومتری ح 26و روسیه مورد توجه ناوگان ملی قرار گرفته است. این گذرگاه مسافت 

درصدی هزینه  14درصدی زمان حمل بار تا رسیدن به مقصد و  04هزار کیلومتری جایگزین کرده که کاهش  ۷یک مسیر 

 حمل را به دنبال خواهد داشت.
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 (گانهمسای هب غيرنفتي صادرات يبرابر 2 حداقل افزایش در جمهور رئيس وعده تحقق) همسایگان با خارجي تجارت 

میلیارد دالر در حال حاضر رسیده  ۹4میلیارد دالر در ابتدای دولت سیزدهم به  14حجم تجارت با کشورهای همسایه از 

 00بیش از  2044کشور همسایه از ابتدای شهریور تا پایان بهمن  2۹است. بر اساس آمارها، صادرات کاالهای ایرانی به 

 08درصد در وزن و  00دالر شد که رشد  61۹هزار و  100میلیون و  6۷میلیارد و  2۹تن به ارزش  28۹هزار و  ۹1۵میلیون و 

  .درصد در ارزش را ثبت کرد

میلیون  161میلیارد و  21تن کاال، به ارزش  804هزار و  ۵۷1میلیون و  14بیش از  2042در تداوم این مسیر، در بهار سال 

درصدی همراه بوده است.  28با رشد  2044که نسبت به بهار سال  دالر با کشورهای همسایه تبادل شد 82هزار و  861و 

درصد در ارزش کل کاالهای تجاری ایران )واردات و  0۵درصد در وزن و  ۹۵تجارت غیرنفتی فصل بهار با همسایگان، 

میلیارد و  21هزار تن در فصل بهار، به ارزش  660میلیون و  1۷صادرات( را به خود اختصاص داده است. کل صادرات کشور 

 141هزار و  61۷میلیون و  ۷16میلیارد و  6هزار تن کاال به ارزش  ۹4میلیون و  26میلیون دالر بود. از این میزان صادرات  6۵

 درصد در ارزش کل صادرات ایران سهم همسایگان بود. ۹2درصد در وزن و  64دالر به کشورهای همسایه صادر شد که 
 

 (اقتصادي هاي تحریم ادامه وجود با ایران نفت توليد کنيرکوردش) نفت صادرات افزایش 

های اقتصادی، با  میالدی با وجود ادامه تحریم 1411تولید نفت ایران در نخستین ماه از سال  دهد نشان می آمارهای اوپک

ای کامل بازگشت این میزان تولید بعد از اجراست. میلیون بشکه در روز رسیده  1.۹ای به باالی  هزار بشکه 12افزایشی 

 سابقه بوده است. جانبه آمریکا از برجام، در سه سال گذشته بی ها به اقتصاد ایران و با خروج یک تحریم

گذاری سبد اوپک به  های شاخص در قیمت در کنار این افزایش تولید، قیمت نفت خام سنگین ایران که یکی از نفت

 .در هر بشکه همراه شده است یدالر 22با افزایش حدود  1411خستین ماه از سال و در ن داشتهرشد قیمت  رود نیز شمار می

از عملکرد سال  شیدرصد پ ۵4 زانیم  به 2044دولت در سال  یوصول یصورت گرفته درآمدها یها یبراساس بررس

به این  نفت صادرات برابری 8 افزایششاهد ساله با چین  1۹ همکاری سند امضای از پسهمچنین  .است یافته شیافزا 21۵۵

 .کشور بودیم

 غيرنفتي صادرات افزایش 
صرفاً  ین،نشان داده و بنابرا یو دالر یوروییارزش  یشدرصد افزا 16حدود  2044کشور در سال  یرنفتیصادرات غ

ال دالر در س یلیاردم 244بدون لحاظ نفت به  یکشور حت یبلکه حجم تجارت خارج یما نبوده یصادرات نفت یششاهد افزا

  بالغ شد. 2044

که نسبت به چهارماه  یددالر رس یلیونم104و  یلیاردم 2۷به  2042سال نخست  در چهارماه یرنفتیارزش صادرات غ

ده شدالر هم از صادرات گاز وصول درآمد  یلیاردم 0امسال حدود  یاز ابتدا است.کرده درصد رشد  11نخست سال قبل، 

 است. 2044د گاز در که معادل کل وصول درآم

 نفت صادرات از ناشي درآمدهاي و ارزي مطالبات از بخشي وصول 
 .در عراق آزاد شد یرانا های ییدالر از دارا یلیاردم 6/2 سیزدهم، دولت یپلماسی فعالبا د

داشته و در وصول  یدرصد رشد حجم 01 یههمسا یبه کشورها ایرانکل صادرات  2042نخست سال  سه ماه در
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ماه که صادرات گاز به  22 یندر ا داشته است.درصد رشد  ۵4 یزن یههمسا یلبات حاصل از صادرات گاز به کشورهامطا

 .شده استوصول                            هر ماه پول آن انجام شده،عراق 

 مسکن ملي نهضت طرح   
تا ون واحد مسکونی آغاز شده است و میلی ۹/2اکنون ساخت نزدیک به  براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی هم

حدود  ،انجام شده یزیر برنامه یکه بر مبنا شود یداده م یلمسکن تحو یطرح نهضت مل یواحدها یناول 2042 یورشهر یانپا

 پروژهاند و عامل ساخت  کرده یزخود را وار یهکه زودتر در طرح شرکت کرده و آورده اول یهزار واحد به افراد 244

 مسکن ودیعه بابت منابع تومان میلیارد هزار 04همچنین برای حمایت از مستأجرین .داده خواهد شود یلحواند، ت بوده

 اختصاص یافته است.

 (به مردم و بخش توليد تسهيالت پرداخت تسهيل بر تأکيد با) بانکي نظام تحول طرح 
 مکلف وزارتخانه این زیرمجموعه های بانک ور،جمه رئیس تأکید مجدد پیرو و اقتصاد وزارت بخشنامه با 2044 از بهمن

 دریافت محل بانک از) مناسب اعتباری رتبه دارای بگیر مستمری و بگیر حقوق افراد تومان میلیون 244 زیر تسهیالت شدند

 بدون تسهیالت تومان میلیارد هزار هفت از بیش آمار، آخرین طبق نیز اکنون رداخت کنند.پ «ضامن بدون» را( خود حقوق

 .اند کرده دریافت را تسهیالت این نفر هزار 1۹۹ از بیش و شده پرداخت ضامن

 

 فرامين رئيس جمهور براي ارتقاي کيفي و کمي توليد خودرو داخلي  
توان  در حوزه تولید و فروش خودرو داخلی هستیم که از جمله می ها پیرو فرامین رئیس جمهور شاهد تحقق برخی برنامه

 رد:به موارد زیر اشاره ک
 افزایش ميزان توليد 

 در 2042نخست  خودرو کشور را در دست دارند، در سه ماه یددرصد از کل تول 1/۵4دو خودروساز بزرگ کشور که 

 اند. کرده یدهزار دستگاه خودرو تول 10۷مجموع حدود 
 ها کاهش چشمگير خودروهاي ناقص در پارکينک 

که نسبت  یدهزار دستگاه رس 01به  2042 خرداد یانبود تا پا یدهرس یزن هزار دستگاه 2۷4ناقص که تا  یتعداد خودروها

 درصد کاهش داشته است. ۷4هزار خودرو در مدت مشابه سال گذشته،  201به رقم 
 توليد خودروهاي کامل 

 یانکامل به پا یدستگاه خودرو ۷42هزار و  26۷ یدبزرگ کشور موفق شدند بهار امسال را با تول هایخودروساز

 .دهد ینشان م ی رادرصد 18۵ یررشد چشمگ سال گذشتهبا  یسنج که در هم یآمار ؛برسانند

 خودرو یصتخص یکپارچهسامانه اندازی  راه -

 خودرو یکش قرعه یجیحذف تدر -

 یدو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوص یریتمد یواگذار -

 توقف خط تولید سه خودرو  -

 خودرو با هدف تنظیم بازار داخلی خودرو  نامه واردات هدفمند تدوین آیین -
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 با هدف رسيدن به درآمدهاي جامع، پایدار و هوشمند در کشور اصالح نظام ناعادالنه مالياتي  
های فروشگاهی  مؤدیان مالیاتی و پایانه ،اجرا شده و یکی از اقدامات زیرساختیدر این زمینه های اصالحی متعددی  برنامه

 :های فروشگاهی اندازی سامانه مؤدیان و پایانه ای راهه ترین مزیت مهم است.

کنند و باعث  ها با ایجاد بسترهای قانونی الزم زمینه مناسب برای تقویت یک نظام مالیاتی هوشمند فراهم می این سامانه

فراهم خواهد  شود که زمینه ارتقای عدالت مالیاتی، شفافیت و رشد اقتصادی کشور را های اقتصادی می شفافیت در فعالیت

 کرد.

 )طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان )طرح مهيا 
ها به این کارت  های مخصوص مجهز شدند و به زودی همه نانوایی ها به کارتخوان درصد نانوایی ۵4تاکنون بیش از 

 از شد.طرح آزمایشی هوشمندسازی یارانه آرد و نان در استان زنجان آغ 2042شوند. از اردیبهشت  مجهز می

 :اهداف و دستاوردهای مهم طرح مهیابرخی 

تسهیل نظارت بر فعالیت ، کننده کنترل قاچاق یا عرضه خارج از شبکه آرد و نان و مدیریت رساندن یارانه آرد به مصرف

توزیع  ،هدفجلوگیری از فروش آزاد و خارج از شبکه آرد  ،افزایش کیفیت نان، واحدهای نانوایی از جمله ساعات پخت

جلوگیری از حداقل انحراف در توزیع چهار میلیون تن  و درست و عادالنه یارانه آرد و نان و کاهش مسائل و مشکالت مردم

 آرد در کشور 

 ها  آميز پرداخت اصالح نظام تبعيض 
های  ی در پرداختعدالت وجود دارد که بیدر کشور نوع نظام پرداخت  ۹4نوع قرارداد استخدامی و بیش از  14بیش از 

های دولت اصالح این روند و از سوی دیگر ساماندهی  به همین منظور یکی از برنامه .ها را در پی داشته است بین دستگاه

 های نجومی بوده است. حقوق

 اندازي سامانه جامع تجارت راه 

. دارد یدر عرصه جهانوشمند هتجارت  لیدر تسه، نقش مهمی سامانه ثبت سفارش کاال ای رانیسامانه جامع تجارت ا

است که کار خود را در  21۵1قانون مبارزه با قاچاق کاال مصوبه سال  6موضوع بند الف ماده  ،سامانه جامع تجارت ایران

 آغاز کرد اما به سرانجام نرسید. یازدهمدر دولت  21۵۹سال 

، به معاون اول 2044 شهریور 11در ستاد اقتصادی دولت  هدر جلسجمهور  رئیس ،سیزدهمبا روی کار آمدن دولت 

 بندی مناسب پیگیری و به نتیجه برساند. موریت داد سامانه جامع تجارت را در یک زمانأم

 زني براي مبارزه همگاني با فساد اندازي سامانه سوت راه 

زنی مالیاتی،  سوتاندازی سامانه  پس از راه . بوده است فساد تأثیرگذار گزارشهای مختلف  در  این سامانه در عرصه

و این طرح برای شناسایی فرارهای مالیاتی و مؤدیان جدید، با جدیت  گزارش در این سامانه ثبت شد 244هزار و  0بیش از 

 در حال اجرا است.

  دولت هوشمند 

اهد بود تا برداری خو ماه امسال، قابل بهره تکمیل و پیش از دی 2042تا شهریور « پنجره ملی خدمات دولت هوشمند»

دستگاه اصلی  2۷4ها دسترسی پیدا کنند. حدود  های واحد دستگاه مردم با یک بار ورود و احراز هویت بتوانند به همه پنجره
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دستگاه به این پنجره متصل  14مشمول خدمات کشور وجود دارند که باید به این پنجره واحد متصل شوند و تاکنون حدود 

 اند. شده

 ه پاکنا اندازي سامان راه 
های ضروری کشور و ایجاد انضباط مالی در پرداخت به موقع حقوق و  در راستای شفافیت و رعایت عدالت در پرداخت

« کارمند ایران»ها براساس دستور رئیس جمهور این سامانه در سایت  مزایای کارکنان دولت، بازنشستگان و کنترل هزینه

 اندازی شد.  راه

 دولت تمام کننده»تمام در  هاي نيمه نهضت احياي طرح» 
 یدار را بررس کارخانه مشکلهزار  کیاز  شیوضع ب تاکنون دولتی، تعاون، کار و رفاه اجتماعبراساس گزارش وزارت 

نسبت به سال  2042 نیکار در فرورد یروین لیآمار تعد هزار کارگر آنها را دوباره به سر کار بازگردانده است. ۹44کرده و 

و با حل مشکالت  یدگیشرکت و کارخانه رس 6۷هزار و  کیحدود  اقتصادی به مشکالت درصد کمتر شده است. 18قبل 

 یشش هزار واحد اقتصاد یایاحهمچنین،  .اند هافراد به کار برگشت نیو ا شده جادیا یشغل تینفر امنهزار  ۹44 یآنان برا

 در دستور کار دولت است. 2042فعال کشور در سال  مهیراکد و ن

 ویژه کاالهاي اساسي( )بهسوبي و اموال تمليکي در گمرکات تعيين تکليف کاالهاي ر 
هزار میلیارد تومان برآورد  8بیش از   میزان کاالهایی که از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تعیین تکلیف شده،

دی و به فروش میزان کاالی استردادوره این درصد است. در  8۷شود. متوسط رشد ماهانه انهدام در کل کشور معادل  می

 درصد رشد کرده است. 82درصد رشد داشته است. آمار کاالهای متروکه اعاده شده نیز  ۵1و  84رفته هر کدام به ترتیب 

بندی انبارهای اموال تملیکی  عالوه بر این، پنج هزار مترمربع به ظرفیت انبارهای اموال تملیکی اضافه و برای تجهیز و طبقه

گذاری و حفظ کیفیت کاالها  اعدت دولت هزینه شده است. اقداماتی ازجمله کدگذاری، شناسهمیلیارد تومان با مس 21

 عنوان امانت مردم مورد توجه قرار گرفته است. به

 

  آب نيتأم يمل يها طرح  
 هاي شرقي انتقال آب از دریاي عمان به استان -

این  انتقال آب از دریای عمان به طرحر در سفر استانی به سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، فارس و ... رئیس جمهو

خود اعالم کرد و به وزیر دولت های  ترین اولویت شرب، صنعتی و کشاورزی را یکی از اصلی هدف تأمین آبها با  استان

 شرقی و جنوبی را با جدیت دنبال کند.های  به استان عمان دریای از آب نیرو دستور داد انتقال
 ها  کن شيرین ابر پروژه آب -

از انرژی های مختلف نیروگاه اتمی بوشهر و مراحل در حال توسعه آن، استفاده  جمهور در بازدید از بخش رئیس

. مدیریت منابع های مهم و اصلی دولت سیزدهم اعالم کرد برای تأمین آب شرب و تولید برق را از برنامهای  آمیز هسته صلح

آبی،  های نیروگاه اتمی بوشهر برای غلبه بر چالش کم سازی آب دریا و توسعه زیرساخت آبی با شیرین آب و حل مشکل کم

های بوشهر تا  کن شیرین جمهور، ظرفیت آب در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است. به طوری که به دستور رئیس

 شد.پایان سال جاری دو برابر خواهد 
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 استفاده از منابع آب ژرف در شرق ایران -

چاه ژرف در کشور به آب رسیده که با  سهتاکنون )به گفته وزیر نیرو  از منابع آب ژرف در شرق ایراندستور تأمین آب 

 .(شده آب نسبت به خطوط انتقال در برخی موارد، بسیار کمتر است استفاده کرد و نرخ تمام نتوان از آ تصفیه ساده می

های ویژه و ملی تأمین آب،  هزار مترمکعب در طرح 22هزار و  8کن به ظرفیت  شیرین سایت آب 1احداث   -

 سد برای تأمین آب استان سمنان  1برداری از  ریزی برای بهره برنامه

اندازی پمپ درون چاهی از  متر و راه 2844اتمام مراحل چاه ژرف در منطقه سیستان با حفاری چاهی به عمق   -

 لیتر بر ثانیه آب 04بنیان داخلی و پمپاژ  های دانش دات شرکتتولی

 ایجاد مرکز جهاد آبرسانی در ساختار تشکیالت وزارت نیرو برای مدیریت تنش آبی  -

به  یرهفتگانه طرح غد یها بخش) شهر و بیش از هزار روستای خوزستان 16شروع عملیات طرح آبرسانی غدیر برای  -

 شود.( یم یلپمپاژ تشک های یستگاها یتظرف یخط انتقال آب و احداث و ارتقا ومتریلک ۷8نوع پروژه از  یکتفک

 

 بندي معلمان اجراي طرح رتبه  
 2042هزار میلیارد تومان بودجه برای آن در سال  18ه شود ک می اعمال  2044شهریور  12بندی از  طبق قانون، طرح رتبه

بندی  هزار میلیارد تومان سقف بودجه رتبه 18تا  16. رقم مصوب بین شود که از شهریور ماه اجرایی می در نظر گرفته شده

 معلمان است.

 

 صيانت از ذخایر ارزي کشور سازي ارز ترجيحي و  مردمي 
و کارشناسی و رصد شرایط کشور، به این نتیجه رسید ادامه مسیر قبلی به زیان  های علمی دولت سیزدهم پس از بررسی

شود. لذا در اقدامی شجاعانه و انقالبی و در قالب جراحی اقتصادی  کشور است و موجب هدر رفتن بیشتر منابع کشور می

سازی و  اساسی کرد و با مردمیهای پنهان مثل ارز ترجیحی تخصیص داده شده به کاالهای  اقدام به هوشمندسازی یارانه

 های پایین و طبقات ضعیف جامعه انتقال داد. ها، این منابع را از طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دهک توزیع عادالنه یارانه

های گذشته یکی از درآمدهای دولت، منابع صندوق توسعه ملی بود و دولت سیزدهم این درآمد را برای دولت  سال

درصدی قانونی صندوق توسعه به صندوق واریز شود و این اختیار نزد رهبر معظم انقالب  04اجازه دادی سهم حذف کرد و 

 است.
 :وردهاي اجراي این طرحبرخي دستا

 بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کاالهای اساسی و استقالل سیاست ارزی از سیاست حمایتی -

 رانت و داللی در اقتصاد کشور کاهش چشمگیر فساد، -

 رویه جلوگیری از واردات بی -

 سازی اقتصاد مردمی -

ها  کاهش فاصله طبقاتی )از طریق انتقال منافع ارز ترجیحی از جیب معدودی از افراد جامعه و بیشتر واردکننده -

 میلیون ایرانی(  ۷1نفر( به جیب حداقل  0214)حدود
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برابر افزایش یافت و  8های نقدی واریزی به حساب سرپرستان خانوار تا  بهبود ضریب جینی )با اجرای طرح یارانه -

 های پایین و اقشار کمتر برخوردار جامعه شد.( موجب تقویت قدرت خرید دهک

 کنی فقر مطلق ریشه -

 

 ها ها و برنامه سایر طرح
 نویسي تحول در ساختار و فرایند بودجه 

 گانه نقشه ملي پيشگيري و مقابله با فساد اداري و اقتصادي ابالغ اصول دوازده 

 120اندازي سامانه  راه 

 وکار کسب مجوزهاي صدور ملي درگاه تکميل با طالیي امضاهاي حذف 

 

 ریل سوم: محيط زیست

 به نفع مردم ها  و حاشيه رودخانهسواحل  سازيآزاد 

صادر شد و  با سرعت آغاز و در مدت زمان مشخص  2044بهمن  8ستانی گیالن در دستور آزادسازی سواحل در سفر ا

 ۵4، حدود 2044بهمن  18های گیالن و مازندران تا تاریخ  که وزیر کشور، پیشرفت کار را در استان طوری شده پیش رفت به

 درصد اعالم کرد.

 جمهور  سيرئاروميه از سوي  اچهیدر وضع ژهیوي ريگيپ 
 : در دولت سیزدهم افزاری احیای دریاچه ارومیه قدامات سختترین ا مهم

چای در ملکان و  ـ توقف طرح سدهای در دست مطالعه و ساخت از جمله سد نازلو و باراندوزچای در ارومیه، سد لیالن

 رود در بوکان  سد سیمینه

 ـ رهاسازی آب از سدهای موجود به سمت دریاچه ارومیه 

 رود به سمت دریاچه ارومیه  رود و سیمینه ویژه در مسیر زرینه ها به سیر رودخانهـ آزادسازی یا الیروبی م

 سردهنه 144گذاری بیش از  ـ بازسازی و دریچه

 های فاضالب به دریاچه  خانه ـ اختصاص پساب تصفیه

 ارد دریاچه کرد.توان آب و میلیون متر مکعب در سال می 224و انتقال مقداری از آب آن، حدود « سد سیلوه»ـ با ساخت 

 (2/۹/2042بررسی وضع دریاچه ارومیه در سفر وزیر نیرو )

غربی سفر کرد. بازدید از تونل   جمهور به آذربایجان برای بررسی آخرین وضع دریاچه ارومیه وزیر نیرو به دستور رئیس

ای محرابیان در این سفر گفت: اولین های سفر وزیر نیرو بود. آق ترین برنامه سیب به دریاچه ارومیه از مهم انتقال آب کانی

کنیم  رسد، انتقال پساب بهداشتی شهرهای تبریز و ارومیه به دریاچه است و تالش می برداری می زودی به بهره طرحی که به

 خوبی انجام شود. تر تکمیل و انتقال آب به تونل انتقال آب نیز با رفع مشکالت فنی، هرچه سریع

  غبارگرد و پدیده مقابله با  
ها و سفر رئیس سازمان محیط زیست به برخی  با توجه به منابع فرامرزی گردوغبار، در حوزه خارجی هم پس از رایزنی
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به « ای وزیران محیط زیست نشست منطقه»رتبه کشورهای همسایه در قالب  مقامات عالی، 2042 تیر 12کشورهای همسایه در 

های رفع مشکالت محیط زیستی منطقه  و با هدف بررسی راه حل سالمی ایرانجمهوی ااین نشست به ابتکار  مدند.ایران آ

 شد.کشور منطقه غرب آسیا برگزار  22و کاهش اثرات سوء آن با حضور وزرا و مقامات ارشد  گرد و غبارویژه معضل  به

 سازشست یادشده: تعیین در ن ثر در زمینه حفاظت از محیط زیست منطقهؤبرای اقدام م جمهور رئیسگانه چهارپیشنهادهای 

لزوم نوعی ، عنوان پشتوانه مالی اقدامات اجرایی ایجاد صندوق مالی به، ای سیس سازمان در قالب اتحادیه منطقهأوکار و ت

  پیگیری مجدانه مصوبات رایتشکیل دبیرخانه این اتحادیه ب ،تقسیم کار بین کشورهای عضو

 گانه 61ک در احکام تعیین اعتبار بندهای اجرایی قانون هوای پا -

 میلیون فوت مکعب گازهای مشعل )فلر( ۹44آوری  جمع -

آوری گازهای فلر به امضا رسیده که عالوه بر حفظ محیط زیست، خوراک  قرارداد در زمینه جمع 8در این راستا 

یون فوت مکعب گازهای میل ۹44با اجرایی شدن این قراردادها حدود  .شود های پتروشیمی نیز از این طریق تولید می مجتمع

 ای را در پی خواهد داشت. شود که کاهش شدید تولید گازهای گلخانه آوری می مشعل جمع

 2042های کاربراتوری از ابتدای سال  ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت -

 دستگاه موتورسیکلت 2144بانان به  تجهیز محیط -

 زیست  محیطبرای  ملی پایدار های شاخص تعیین -

 آلودگی هوا برای اولین بار مقابله با تعیین بند اعتباری برای -

 

  رد مردميکروی چهارم:ریل 

 )یک دور کامل سفر استاني در یک سال گذشته( سفر استاني 11. انجام 1
متعدد، سند مردمی بودن دولت  بازدیدهای میدانی و سرزدهسفر استانی در سال نخست فعالیت دولت، در کنار  12

ور را شکست و حضور تابوی دست نایافتنی بودن مقامات عالی کشهم است. این سفرها و بازدیدها در سال نخست، سیزد

 واسطه و مستمر در میان مردم، و شنیدن حرف آنان و پیگیری مشکالت، تصویری واضح از دولت مردمی ترسیم کرد. بی

های انجام شده، این سفرها  ر است که براساس پیمایشمحو جمهور از مصادیق امیدوارکننده مردم سفرهای استانی رئیس

جمهور در  به افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی منجر شده است. البته باید توجه داشت که حضور رئیس

میانی  های سفرهای استانی در کنار مردم، باید به کمک راهبردها و سازوکارهای عالمانه توسط بدنه دستگاه اجرایی و حلقه

 های مردمی فراهم شود. نیز پیگیری شود تا امکان حل مسائل مزمن کشور به کمک ظرفیت

 ها و بحران . حضور در ميدان2
فروردین و بررسی مشکالت مراجعان در تامین داروهای مورد نیاز برای بیماری کرونا و  1۵حضور در داروخانه  -

 صدور دستورهای الزم

 های سوخت  جایگاه هسایبری به سامان هحملید میدانی در زمان حضور در یک پمپ بنزین و بازد -

 از ستاد بحران در وزارت نفت بازدید  -

زدگان هرمزگان و عزیمت معاون اول و وزرای بهداشت و نیرو به دستور  موقع به وضع زلزله دستور رسیدگی به -
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 زده مناطق زلزلهواسطه وضع مردم در  جمهور در ساعات اولیه برای بررسی مستقیم و بی رئیس

بهبود و اصالح های محروم شهر تهران و گفتگو با اهالی با تاکید بر  جمهور در محله هرندی از محله حضور رئیس -

 وضع مناطق محروم شهری

 فضایی صمیمانه با آنان جمهور در یک مرکز نگهداری کودکان ایتام و معلول و گذارندن شب یلدا در  حضور رئیس -

 شهید گمنام دوران دفاع مقدس 2۹4ع پیکر پاک شرکت در مراسم تشیی -

 ای شهر مشهد  زاده از محالت حاشیه حضور در منطقه یوسف -

 زدگان زده کرمان بالفاصله پس از بازگشت از سفر روسیه برای بررسی وضع امداد به سیل سفر به مناطق سیل -

 بازدید سرزده از شرکت ایران خودرو -

 «جوزهای کسب و کاردرگاه ملی م»های  بازدید از فعالیت -

 های سطح شهر و بررسی نحوه توزیع کاالهای اساسی در تهران حضور در میادین و فروشگاه -

 بازدید از کمپ بازپروری اخوان شهرستان مالرد -

 ی قربانیان حادثه ها خانواده ی باهمدردابراز ساختمان متروپل و  یزشمحل حادثه راز سرزده  بازدید و آبادان به سفر -

 ست ا رو هروب یبا بالگرد از مزارع شرق که با معضل خشکسالو بازدید  رزده از کشاورزان شرق اصفهانس بازدید -

 کتاب تهران  یشگاهسرزده از نما یدبازد -

 یها از فروشگاه یکیبهمن( و  یدان)م مرغ و گوشت جنوب تهران یعتوز یاز مراکز اصل یکیحضور سرزده در  -

 مردم و مشکالت یاساس یکاالها یعتوز یتوضعقرار گرفتن از  یاندر جرو با مردم  مرکز شهر و گفتگو ای یرهزنج

  تهران ینیامام خم یافزایی مدیریت ایران در مصل بازدید سرزده از نمایشگاه هم -

نقالبی های اجرایی و ا بر استفاده از ظرفیت همه دستگاهو تاکید  روزکوهیمزداران ف زده لیس یاز روستاسرزده  دیبازد -

 زدگان  برای تسریع در عملیات امداد و نجات سیل

 

 ست خارجي فعال و متوازناسي :پنجمریل 

 .مهم انجام دادشش سفر خارجی  گذشته یک سالدر طول رئیس جمهوری اسالمی ایران 

 به تاجيکستانسفر 
 داشت: زینهای دیگری دستاورد ،عضویت در سازمان همکاری شانگهایعالوه بر نخستین سفر به تاجیکستان بود که 

کشور با اهتمام  نیدر ا ریفراگ دولت لیتشک یبرا یافغانستان و هماهنگ هیهمسا یچهارجانبه کشورها تهیکم لیتشکـ 

 رانیا

ادامه جنگ و  یبرا کایآمر یاز محقق شدن توطئه خروج ناگهان یریجلوگبا  یاسالم یفرد جمهور  دستاورد منحصربهـ 

 یاصول استیس کیافغانستان با  هیهمسادر کشور  یو برادرکش یزیخونر

 ی دوجانبهاسیو حل مشکالت س یاسیو س یتوافقنامه اقتصاد 8 یبا امضاتاجیکستان روابط دوجانبه با  تیتقوـ 

 ویژه نظامی ـ امنیتی جمهوری اسالمی ایران ـ ارتقای توانمندهای اقتصادی، سیاسی و به

 موجود بین ایران و تاجیکستان یاسیمشکالت سو حل  یاسیو س یهشت توافقنامه اقتصاد یامضاـ 
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. یو اعتقاد یمردم یشد. اول پشتوانه قو یضلع چهار یاسالم یجمهور یها پشتوانه یشانگهاپیمان به  رانیا وستنیبا پـ 

نطقه در م یتیو امن یاقتصاد -یاسی. چهارم پشتوانه بزرگ سیبوم ی. سوم قدرت دفاعیدوم پشتوانه توان و منابع فراوان داخل

 یالملل نیو عرصه ب

 به ترکمنستانسفر 
ای را به دنبال داشت و این بار تقویت روابط  جمهور باز هم تقویت کنشگری ایران در یک اجالس منطقه سفر دوم رئیس

  دیگری نیز داشت: آباد، دستاوردهای مهم گذاری گردید. البته سفر به عشق با اعضای سازمان اکو هدف

 ن ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان جانبة سواپ گاز بی ـ امضای قرارداد سه

ـ پایدار سازی تأمین گاز پنج استان شمالی کشور )خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان( و افزایش ضریب 

 ها از گاز در فصول سرد سال مندی این استان بهره

 بط با دیگر کشورها ـ حل و فصل مسئله ترانزیت بین ایران با ترکمستان و تأکید بر تسهیل روا

راه و حضور فعال در مبادالت تجاری با ایران  ـ جلب نظر فعاالن اقتصادی و تجار ایرانی در ترکمنستان برای نقشه

 بخصوص با انعقاد قرارداد گازی و رفع مشکل ترانزیت بین دو کشور

ای ایرانی و تشکیل کارگروه ویژه برای ه ـ توافق برای توسعه مسیرهای ترانزیتی میان ایران و آذربایجان با حضور شرکت

 پیگیری و اجرایی شدن توافقات مطرح شده

 زا در مسیر همکاری و رفع شبهه از تعامالت ایران با کشورهای عضو های آسیب ـ حل و فصل نگرش

 ساز گیری دولت فراگیر و امنیت ـ گفتگوی مؤثر برای کمک به ارتقای صلح و امنیت در افغانستان و شکل

 روسيهبه سفر 
سفر سوم رئیس جمهور، روسیه بود که به تعبیر کارشناسان سفری مهم و راهبردی و فصل نوینی در روابط  مقصد

 دستاوردهای این سفر به شرح زیر بود: رفت. جمهوری اسالمی ایران و روسیه به شمار می
 . دستاوردهاي اقتصادي 1

 میلیارد دالری  ۹تسریع در استفاده از خط اعتباری  ـ

 جنوب ـشمال المللی  ترانزیتی ـ بین دورتکمیل کری ـ

 اهواز  نیرام روگاهین یساز مدرن ـ

 سد گتوند افزایش ظرفیت نیروگاه ـ

 پروژه نیروگاه سیریک تسریع در تکمیل ـ

 دستگاه لوکوموتیو از روسیه 144خرید  ـ

 از روسیه و توافق برای کشت فراسرزمینیو غالت  کشاورزی های اساسی نهاده خرید ـ

 ای های هسته کن شیرین  ید آبخرـ 

 نیروگاه بوشهر  1و  1فازهای تکمیل  ـ
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  . دستاوردهاي سياسي و دفاعي2

 به مقامات روسیهساله  14 جانبه های همه راهبردی همکاری نویس قرارداد پیشتحویل  ـ
 مذاکرات وینروند رباره آخرین تحوالت افغانستان، یمن و تبادل نظر د ـ

 انهوراو فن دفاعیتجهیزات ، پیشرفتهفاعی های د خرید سامانه ـ

 به قطرسفر 

در راستای سیاست همسایگی و دیپلماسی  سفر خارجی، این بود. قطرسفر رئیس جمهوری اسالمی ایران به  چهارمین

دستاوردهای آن  بود.گاز در جهان  ةدکننده و صادرکنندیتول یمجمع کشورهاششمین و شرکت در  با کشور قطر اقتصادی

 به شرح زیر بود:  و قطر رانیمقامات ا انیم یسند همکار 20 یامضا

های اجرایی و همکاری رادیویی و تلویزیونی  نامه فرهنگی و هنری میان دو کشور برای مدت دو سال شامل برنامه ـ توافق

 ای قطر میان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و موسسه رسانه

 فرهای دیپلماتیک بین دو کشورنامه لغو روادید برای س ـ تفاهم

 های امور خارجه دو کشور  های سیاسی حول امور مورد اهتمام دو طرف و وزارتخانه نامه درباره مشاوره ـ تفاهم

المللی وابسته به وزارت خارجه ایران و مراکز علمی  نامه آموزش دیپلماتیک میان مرکز مطالعات سیاسی و بین ـ تفاهم

 زارت امور خارجه قطردیپلماسی وابسته به و

 نامه مشترک میان شرکت توانیر ایران و مؤسسه عمومی قطر در برق و آب ـ تفاهم

 ونقل دریایی بین دو کشور نامه مشترک حمل ـ تفاهم

 نامه میان شرکت قطری مدیریت بندری )بندرگاه قطر( و مؤسسه دریانوردی و امور بندرگاهی ایران  ـ توافق

 شترک میان دو کشور در خصوص راه خشکینامه همکاری م ـ توافق

 های علمی بین دو کشور نامه همکاری در زمینه آموزش و آموزش عالی و پژوهش ـ توافق

 نامه همکاری مشترک در خصوص جوانان و ورزش به مدت دو سال ـ توافق

 نامه در زمینه گردشگری بین دو کشور ـ توافق

اطق آزاد میان شورای عالی مناطق آزاد صنعتی و ویژه اقتصادی ایران و نامه در زمینه همکاری مشترک در من ـ تفاهم

 موسسه مناطق آزاد قطر

 نامه همکاری در زمینه استاندارد میان سازمان ملی استاندارد ایران و مؤسسه عمومی استاندارد قطر ـ تفاهم

 به عمانسفر 

ارتقای سطح توان به  اهداف سفر می اهلل رئیسی به کشور همسایه جنوبی، عمان بود. از مقصد پنجمین سفر خارجی آیت

 ،دستاوردهای آن  اشاره کرد.ویژه گردشگری سالمت  های تجارت، حمل و نقل، انرژی، گردشگری و به روابط در حوزه

های دیپلماتیک، روابط تجاری و اقتصادی،  های انرژی، سیاسی، حمل و نقل، همکاری سند همکاری در حوزه21 امضای

 .بودرزشی میان مقامات دو کشور و و یمحیط زیستعلمی، 

 سفر به ترکمنستانن دومي

 جمهور به مقصد ترکمنستان برای شرکت در اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر بود.  ششمین سفر رئیس
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 ها  رؤساي جمهور و سران دولتميزباني از 
ط با در راستای سیاست خارجی پویا و توسعه دیپلماسی اقتصادی و همچنین تأکید بر سیاست توسعه و تعمیق رواب

 ها نیز از کشورمان بازدید کردند. کشورهای دوست، رؤسای جمهور و سران دولت

 جمهور سوریه به ایران سفر رئيس .1

 بر موارد زیر تأکید کرد: جمهور سوریه با بشار اسد، رئیس دیدار اهلل رئیسی در آیت

الب مبنی بر نتیجه بخش بودن مقاومت بینی رهبر معظم انق آنچه امروز در پهنه غرب آسیا شاهد هستیم، تحقق پیش - 

  .گران و متجاوزین است ها در برابر سلطه ملت

 .مجاهدان مقاومت ثابت کردند که قدرتی قابل اتکا برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه از جمله در سوریه هستند -

های اقتصادی و تجاری است  حوزهها و روابط با دمشق بخصوص در  اراده و تمایل جدی تهران، ارتقای سطح همکاری -

 .دهد های جدی دولت را تشکیل می و این مسئله یکی از اولویت

 . سفر امير قطر به ایران2

 :به شرح زیر بود رؤسای ایران و قطرترین محورهای مذاکرات  مهم

 المللی ای و بین های مختلف دوجانبه، منطقه های مشترک در عرصه تقویت همکاری -

 دو کشورگسترش روابط و مسائل اقتصادی و تجاری  های مختلف خصوصاً دوحه در حوزه -ابط تهران تسریع در رو -

 های سیاسی، اقتصادی و تجاری، فرهنگی، گردشگری و انرژی در حوزه

 های مشترک بین دو کشور گذاری سرمایه - 

 اهلل رئیسی به قطر سفر آیت و پیگیری توافقات دو کشوراقتصادی های  برگزاری منظم کمیسیون مشترک همکاری -

 جمهور تاجيکستان به ایران . سفر رئيس1

های سیاسی،  سند همکاری در حوزه 2۷ به ایران امضایجمهور تاجیکستان  مامعلی رحمان، رئیسادستاورد سفر 

تحقیقاتی و  ،های نو، محیط زیست، ورزشی، انرژی، قضایی، آموزشی فناوریگذاری،  ونقل، سرمایه اقتصادی، تجاری، حمل

  .بودگردشگری 

 جمهور ونزوئال به ایران . سفر رئيس0

 :به ایران جمهور رئیس مادورو، نیکالسدستاوردهای سفر 

 ایران و ونزوئالساله میان  14امضای سند همکاری ـ 

 (سفارش ونزوئالونزوئال )به دومین نفتکش ساخت ایران به ـ تحویل 

 (.دهدنفتکش دیگر نیز پس از ساخت به این کشور تحویل  1قرار است ایران  در سال گذشته، طبق قرارداد منعقد شده)

 های ایرانی بنیان شرکت ها و دستاوردهای دانش ونزوئال از نمایشگاه توانمندی جمهور رئیسبازدید ـ 

 جمهور قزاقستان به ایران . سفر رئيس5
یادداشت تفاهم و سند همکاری بین  ۵امضای قزاقستان به ایران  جمهور رئیس توکایف، ژومارت قاسمدستاوردهای سفر 

 :بود به شرح زیر دو کشور

یادداشت تفاهم میان مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه و موسسه تحقیقات سیاست خارجی وزارت امور  -
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 خارجه قزاقستان

 زارت فرهنگ و ورزش قزاقستانبرنامه مبادالت فرهنگی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران و و -

یادداشت تفاهم همکاری در زمینه مطالعات تحلیلی و تبادل تجربه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت  -

 تجارت و همگرایی قزاقستان

یادداشت تفاهم همکاری در خصوص افزایش تجارت دوجانبه، میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت  -

 ی قزاقستانتجارت و همگرای

 یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی ایران و وزارت کشاورزی قزاقستان در زمینه کشاورزی -

یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشاورزی و وزرات صنعت و توسعه زیرساخت  -

 قزاقستان در زمینه تجارت و ترانزیت محصوالت کشاورزی

 تفاهم همکاری بین سازمان صدا و سیمای ایران و آژانس دولتی خبر قزاقستانیادداشت  -

 یادداشت تفاهم همکاری شرکت ملی نفت ایران با شرکت گاز مونای گاز قزاقستان -

 اولین ریلی تمام ترانزیت )آغازیادداشت تفاهم همکاری میان راه آهن ایران و شرکت سهامی راه آهن ملی قزاقستان -

 ایران( مسیر از قزاقستان ینریکانت قطار

 وزیر عراق به ایران . سفر نخست6
 به ایران عبارت بود از: وزیر عراق مصطفی الکاظمی، نخست دستاوردهای سفر

 روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری بین دو کشور  ـ توافق برای توسعه

 تسریع در اجرای طرح اتصال ریلی شلمچه و بصره  ـ توافق برای

 بین دو کشورتسهیل روابط پولی و بانکی ای ـ توافق بر

 ـ توافق برای تقویت روابط تجاری دو کشور

 اربعین در ایرانی زائرین زیارت برای شد ـ تسهیل سفرهای زیارتی مردم ایران به عتبات عالیات ازجمله لغو روادید)مقرر

 (.شود ایجاد عراق دولت طرف از بیشتری تسهیالت حسینی

 

 ها  براي رفع تحریم پاي ميز مذاکره هوشمند و مقتدر در
دولت سیزدهم در دفاع از منافع ملت ایران و حفظ عظمت و اقتدار کشور از همان ابتدا کوشید در دیپلماسی اقتصادی و 

ح کند و اقتصاد های متعارف گذشته مبتنی بر تجربه تلخ برجام را اصال مناسبات با جهان و منطقه، طرح نویی دراندازد و رویه

های  خواهی و تطاول طرف ها، مهار زیاده رویکرد دولت به برجام، رفع کامل تحریمو معیشت مردم را به برجام گره نزند. 

مذاکره، رعایت خطوط قرمز و به تمام معنا حفظ منافع مردم و صیانت از حقوق مطلق آنها از موضع برابر، عزت و اقتداراست. 

  م اکنون با این رویکرد پیش رفته است.لذا مسیر مذاکرات ه

ها بودند که در انجام مذاکرات با صدور قطعنامه در  این غربی ،جمهوری اسالمی ایران هرگز از میز مذاکره کنار نرفت

 المللی انرژی اتمی در این مذاکرات بحران ایجاد کردند. شورای حکام آژانس بین
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 اي هاي مغفول اقتصاد منطقه مندي از فرصت بهره
های مغفول  احیای ظرفیت ای، در سیاست همسایگی و دیپلماسی منطقه در یک سال گذشته  راهبرد مهم دولت سیزدهم

ها از جمله تبدیل ایران به قطب گازی منطقه،  است. دولت با هدف توسعه سطح همکاری بوده در حوزه اقتصاد و تجارت

اجرایی شدن سواپ گازی  محور و فعال در پیش گرفت که از جمله دستاوردهای این راهبرد عبارتند از: دیپلماسی نتیجه

عضویت دائم ایران در ، فراهم شدن زمینه گشایش دفتر تجاری ایران در قطر، تان و آذربایجانجانبه ایران با ترکمنس سه

 وسند جامع همکاری با روسیه  امضای، جنوب -سرعت بخشیدن به تکمیل و آغاز به کارکریدور شمال  ،سازمان شانگهای

 و ...االیشگاه و انتقال فناوری های نفت و گاز، پتروپ ها برای توسعه میدان با روس دیگرامضا چند سند مهم 

 جمهور در قبال بحران اوکراین  گيري اصولي رئيس موضع
 ( :2044اسفند  8) جمهور در جلسه هیات دولت رئیس

 .آفرینی دیپلماتیک برای کمک به بازگشت صلح به اوکراین است ایران آماده نقش -

 .کنندتوجه ه حفاظت از جان شهروندان و غیرنظامیان و رعایت حقوق بشردوستانبه  اوکراین هدر مناقشها  طرفهمه  -

پذیری، مخالف است و از حق  گری و سلطه جمهوری اسالمی ایران براساس اصول اساسی سیاست خارجی، با سلطه -

 .کند ها حمایت می تعیین سرنوشت همه ملت

ناتو، بر حفظ تمامیت طلبی  های امنیتی نسبت به چندین دهه توسعه جمهوری اسالمی ایران ضمن درک نگرانی -

 ارضی و حاکمیت ملی همه کشورها تأکید دارد. 

حفاظت از همه شهروندان ایرانی و بویژه دانشجویان ما در برای های متولی،  دستگاه وزارت امور خارجه و دیگر -

 .اوکراین، هرگونه اقدام الزم را تسریع بخشند

 اند. های شیطانی آمریکا شده سازی و سیاست انی بحرانمردم اوکراین همچون مردم افغانستان و یمن و عراق، قرب -

 (:2042خرداد  28جمهور در جلسه هیأت دولت ) رئیس

 ـ آماده کمک به حل و فصل دیپلماتیک جنگ در اوکراین هستیم.

 

سران کشورهاي گروه بریکس پالس  نشست غيرحضوريجمهور در  سخنراني ویدئو کنفرانسي رئيس

 (1041تير  1) به ميزباني چين
 محورهای اصلی سخنان:

 هایی مانند تحریم و اقدامات قهرآمیز گرایانه و چالش گرایی، ترجیحات ملی روندهای متعارض جهانی، یکجانبهـ 

کند تا ضمن احترام به حاکمیت و  اقتصادی، اهمیت ایجاد و تقویت نهادهای نوین را در کنار سازمان ملل متحد ضروری می

 .برداشته شود« جامعه بشری با آینده مشترک»همی برای تحقق منافع ملی کشورها، گام م

بریکس به عنوان نهادی پیشرو و متشکل از اقتصادهای بزرگ نوظهور، توانسته است با ارائه الگوها و ابتکارات مناسب، ـ 

 روندهای جدیدی را در جهان شکل دهد. 

های ملی و بومی  نیازهای متقابل را تأمین کنند و تجربهتوانند  اعضای بریکس با اقتصادهای مکمل و تنوع فرهنگی، می ـ
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 خود را در جهت تقویت رفاه و صلح جهانی با دیگران به اشتراک بگذارند.   توسعه

موفقی از نگاه جهانی  پینگ، نمونه  جین جمهور شی رئیس« ابتکار توسعه جهانی»ابتکارهای اعضای بریکس از جمله ـ 

 .ترک و جمعی استهای مش برای رسیدگی به چالش

المللی و  جنوب، اصالحات در نظام مالی بین -آفرینی مؤثر بریکس در پیشبرد اهدافی چون توسعه روابط جنوب نقشـ 

راه، تأسیس بانک توسعه جدید، نشانگر ماهیت  -ها و ابتکارهایی از سوی اعضای آن از جمله ابتکار کمربند ارائه ایده

 .در مقطع کنونی و آینده است مبتکرانه و تأثیرگذاری این نهاد

جمهوری اسالمی ایران عمیقاً به عدالت جهانی باور دارد و تبدیل شدن این آرمان متعالی به گفتمانی فراگیر در عرصه ـ 

 .داند جهانی را ضرورتی انکارناپذیر می

المللی، برخوردار از  کارات بینعنوان کشوری با تاریخی پربار از حضور فعال در نهادها و ابت جمهوری اسالمی ایران، بهـ 

خواهی و  های گسترده اقتصادی، انسانی و طبیعی و نیز با الهام از الگوهای بومی، توانسته است، به مدد فرهنگ استقالل ظرفیت

 های ماندگاری بردارد.  ملی خود گام  طلبی، در مسیر توسعه حق

های حمل و نقل و  نظیر انرژی، شبکه از جمله ذخایر کم های خود را، ها و ظرفیت آمادگی داریم همه توانمندی ما -

دیده و نیز دستاوردهای علمی چشمگیر، برای نیل به اهداف  ترانزیت کوتاه و ارزان، ثروت استثنایی نیروی انسانی آموزش

پایدار و قابل تواند ایران را به شریکی  نظیر جغرافیای سیاسی و اقتصادی، می بریکس به اشتراک گذاریم. این موقعیت کم

 .های انرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبدل نماید اتکاء جهت اتصال بریکس به گلوگاه

 

 (1041تير  22) هفتمين اجالس سران کشورهاي ضامن روند آستانه

 در تهران برگزار شد. 2042تیر  18در مورخ  اجالس با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه این

بر تعهد  ،روسیه و ترکیه در بیانیه مشترک هفتمین اجالس سران کشورهای ضامن روند آستانه روسای جمهور ایران،

ها برای ایجاد واقعیات جدید میدانی به بهانه  ناپذیر خود به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، مردود شمردن تالش تزلزل

طلبانه با هدف تضعیف  دستور کارهای جداییمبارزه با تروریسم از جمله ابتکارات غیرمشروع خودمختاری، مقابله با 

 حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و محکومیت تداوم حمالت نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه تاکید کردند.

 

 (1041تير  22ایران و ترکيه )هفتمين نشست شوراي عالي همکاري 

یکسال گذشته، دو طرف بر تعامل در درصدی سطح روابط ایران و ترکیه در  64در این نشست با اشاره به افزایش 

، گرد و غبارهای علم و فناوری، همکاری در بخش محیط زیست، استرداد مجرمان، رفع معضل  های ساخت پارک زمینه

 .گذاری تاکید کردند های انرژی، اقتصادی و ورزشی و تسهیل در مراودات بانکی و سرمایه توسعه همکاری در حوزه

 اعالم گاز صادرات طریق از ترکیه برای پایدار انرژی تامین برای را خود آمادگی ایران میاسال جمهورینشست  ایندر 

افزایش میزان صادرات گاز در  و آینده سال 1۹ برای ترکیه به ایران گاز صادرات قرارداد تمدید شد توافق زمینه این در. کرد

 .دستور کار طرفین قرار بگیرد که مذاکرات آن آغاز شد

دو کشور بود. از سوی رؤسای جمهور هشت سند و یادداشت تفاهم همکاری  امضایصل نشست مذکور همچنین حا
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های توسعه تامین اجتماعی و ورزش، حمایت از  موافقتنامه در زمینه، طرح جامع همکاری بلندمدت میان ایران و ترکیهازجمله 

های اقتصادی  گذاری و کمک میان سازمان سرمایه های رادیو و تلویزیونی و همکاری بنگاه های کوچک اقتصادی، همکاری

 گذاری ریاست جمهوری ترکیه  و فنی ایران و دفتر سرمایه

میلیارد دالر  14گذاری ارتقای حجم تجارت سالیانه میان دو کشور به  روسای جمهور ایران و ترکیه با اشاره به هدف

توان به هدف  های اقتصادی و روابط تجاری می سترش همکاریاظهار داشتند: با توجه به عزم راسخ تهران و آنکارا برای گ

 میلیارد دالر دست یافت. 14افزایش حجم تجارت سالیانه دو کشور به 

 


