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ما باید دنبال تحکیم وحدت خودمان 
باشیم. ملت و دولت مان خیال نکند که 
او دولت است و آن ملت. همه مال یک 

کاروان هستیم که رو به آن عالم می رویم 
و باید اطاعت خدا بکنیم و با هم باید 

باشیم. اگر این طور باشد، پیروزی هیچ 
اشکال ندارد، که نصیب تان می شود و 

این پیروزی هایی است که خدا می دهد، 
این نصرتی است که خدا می دهد، او را ما 
با جان و دل قبول می کنیم چون هدیه 

خداست.... باید با هم باشید. برای 
اطاعت خدا که فرموده است که باید با 
هم باشید، وحدت باید داشته باشید، 

اختالف نباید داشته باشید.
امام خمینی )؟هر؟(

صحیفه امام - جلد 19- صفحه 206

شما برادران عزیز در یک برهه  دشواری 
مسئولّیت را پذیرفته اید؛ ان شاءاهلل 

خداوند کمک تان می کند؛ بنده هم دعا 
ق باشید. 

ّ
خواهم کرد و امیدواریم که موف

به هر حال شرایط دشواری است با وضع 
توّرم و مشکالت معیشتی مردم و مسئله  

کرونا و مسائل گوناگونی که وجود دارد. 
اگر ان شاءاهلل از سویی تالش مجاهدانه 

 شبانه روزی و خستگی ناپذیر 
ً
و حقیقتا

]داشته باشید[ و از طرفی توّسل و توّکل 
به خداوند متعال را برای خودتان ذخیره 

 پیروز 
ً
کنید و سرمایه قرار بدهید قطعا

ق خواهید شد و 
ّ

 موف
ً
خواهید شد، قطعا

بر مشکالت فائق خواهید آمد. 
مقام معظم رهبری )؟دم؟(
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اقدامــات دولــت در یکســال نخســت ریاســت جمهــوری را می تــوان در قالــب یــک گــزارش 365 روزه مــورد 
بررســی قــرار داد؛ مجموعــه »گــزارش در خدمــت مــردم« عملکــرد دولــت ســیزدهم را در بخش هــای مختلــف 
دفاعــی- حقوقــی،   اداری،  و  برنامه ریــزی  اقتصــادی،   اجتماعــی،  فنــاوری،  و  علــوم  آمــوزش،  ریاســت جمهوری،  
امنیتــی، زیربنایــی، انــرژی اتمــی، ســالمت،  سیاســتی، صنعتــی، فرهنگــی، ورزش و جوانــان ارائــه داده اســت.

دولــت ســیزدهم بــا ورود دقیــق بــه مشــکالت اصلــی کشــور کــه در شــرایط ســخت تحریم هــا و بی تدبیری هــای 
گذشــته شــکل گرفتــه بــود، توانســت ضمــن تــالش بــرای حــل کوتــاه مــدت مســائل، برنامــه بلنــد مــدت خــود بــرای 

بــرون رفــت کامــل از مشــکالت جــاری کشــور بــه ویــژه در زمینــه معیشــت و اقتصــاد مــردم را فراهــم کنــد.
در ایــن میــان تــالش دولــت بــرای پیشــبرد پروژه هــای کالن ملــی در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی،  اجتماعــی و 
سیاســی، مانــع حضــور میدانــی نشــد و دولــت بــا حضــور در شــهرهای مختلــف کشــور در قالــب ســفرهای پرشــمار 
ــث  ــاله باع ــن مس ــت. همی ــوده اس ــتانی ب ــه ای و اس ــالت منطق ــکالت و معض ــل مش ــر ح ــک پیگی ــتانی،  از نزدی اس
شــد، دولــت ســیزدهم ضمــن عمــل بــه وعــده خــود یعنــی مردمــی بــودن، توانایــی شــناخت و حــل رودرروی 

مســائل را در همــان اســتان بــه جامعــه نشــان داده و اعتمــاد میــان دولــت و مــردم را بیــش از پیــش کنــد.
واکسیناســیون،  و  کرونــا  بیمــاری  کنتــرل  شــامل  مهمــی  اقدامــات  ســیزدهم  دولــت  گذشــته  روز   365 طــی 
نسخه نویســی الکترونیــک، 31 ســفر اســتانی رئیس جمهــور محتــرم، رونمایــی از محصــوالت جدیــد در حوزه هــای رزم 
زمینــی، هوایــی و دریایــی و افتتــاح کارخانــه تولیــد پهپــاد در تاجیکســتان، انعقــاد قراردادهــای نفتــی/ قــرارداد ســوآپ / 
ح  ، راه انــدازی کریدورهــای )شــمال - جنــوب و غرب - شــرق(، تدوین ســند تحول دولــت مردمی، طر قــرارداد گازهــای فلــر
ح بزرگ جهــاد آبرســانی بــه 10 هزار  تحــول نظــام بانکــی، افزایــش صــادرات نفتــی و غیــر نفتــی، افزایــش حجــم ترانزیــت،  طــر
 ، ، ســاخت 500 هزار مســکن محرومان، نهضت ملی مســکن، تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار روســتای کشــور
ابــالغ اصــول 12 گانــه نقشــه ملــی پیشــگیری و مقابلــه بــا فســاد اداری و اقتصــادی، برگــزاری اجــالس بین المللــی وزرای 
، راه انــدازی ســامانه اطالع رســانی  ح جامعــه توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار محیط زیســت درتهــران، تدویــن طــر
نیازهــا و ظرفیت هــای فناورانــه )نان(،تشــکیل شــورای عالی ســینما بــه ریاســت معــاون اول رئیس جمهــور محتــرم، 
حــل مشــکل کمبــود کاغــذ نشــر و مطبوعــات با سیاســت های حمایتــی و اقدامــات نظارتــی و ... با هدف بهبود شــرایط 
کشــور در کارنامــه خــود دارد. درخشــش دانش آمــوزان ایرانــی در المپیادهــای جهانــی و کســب 1190 مــدال رنگارنــگ 
توســط ورزشــکاران ایــران در مســابقات بین المللــی دســتاوردهایی اســت کــه بــه واســطه اقدامــات دولــت بــه دســت 
آمــده اســت. البتــه اقدامــات عنــوان شــده بخشــی کوچــک از فعالیت هایــی اســت کــه بــه ثمــر نشســته اســت؛ در ایــن 

مجموعــه گــزارش اقدامــات شــاخص بخش هــای مختلــف دولــت بــه تفکیــک آمــده اســت.

مقدمه
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دولــت ســیزدهم بــا شــعار »دولــت مردمــی؛ ایــران قــوی« بــر ســر کار آمــد 
و کثــرت دیدارهــای بی واســطه رئیس جمهــور محتــرم بــا مــردم از همــه 
قشــرهای جامعــه در ســال نخســت فعالیــت در قالــب 31 ســفر اســتانی 
و دیدارهــای مردمــی متعــدد نشــان می دهــد، رئیس جمهــور محتــرم خــود 

بســیار پایبنــد بــه ایــن شــعار اســت.
دولــت ســیزدهم از آغــاز فعالیــت بــر تغییــر و تحــول رویکردهــا در ســه 
ســطح تحــول شــناختی،  نهــادی و فراینــدی تاکیــد داشــت. بــه عبارتــی 
»تحول گرایــی« رویکــرد حاکــم بــر تحقــق »عدالــت و جمهوریــت« بــه عنــوان 

دو رکــن گفتمــان دولــت ســیزدهم بــه شــمار مــی رود. 
یکــی از تغییــرات رویکــردی مهــم، تاکیــد بــر »شــفافیت« دولــت بــود. 
ابــاغ اصــول دوزاده گانــه نقشــه ملــی پیشــگیری و مقابلــه بــا فســاد 
دولــت  محوریــت  بــا  اجرایــی  دســتگاه های  بــه  اقتصــادی  و  اداری 
انتشــار  دولتــی،  شــرکت های  مالــی  صورت هــای  انتشــار  الکترونیــک، 
وضعیــت و شــرایط امــوال تملیکــی در کشــور و دســتور ســاماندهی 
ایــن امــوال، ابــاغ ثبــت اطاعــات کارکنــان دولــت در ســامانه پاکنــا،  
شفاف ســازی دربــاره حقــوق مدیــران دولتــی و جدیــت در حــذف کامــل 
ــه پنهان ســازی و رانت خــواری  حقوق هــای نجومــی، جلوگیــری از هرگون

جریــان  در  و  دارو  و  واکســن  جملــه  از  اساســی  کاالهــای  واردات  در 
قــرار دادن مــردم در سیاســت خارجــی از نمادهــای شــفافیت دولــت 

می شــود. محســوب  ســیزدهم 
کنش هــای پرتعــداد رئیس جمهــور محتــرم در ســال نخســت فعالیــت، 
اتفاقــات زیــادی را در حــوزه اجرایــی کشــور رقم زده اســت. هر چند بســیاری 
از ایــن اقدامــات بــه نوعــی ریل گــذاری محســوب می شــود. ایــن اقدامــات 
معیشــت«،  و  »اقتصــاد  درمــان«،  و  »بهداشــت  اصلــی  حــوزه  چهــار  در 
»اجتماعــی و فرهنگــی« و »سیاســت متــوازن خارجــی« تعریــف می شــود. 

در حــوزه اقتصــاد و معیشــت کــه پــس از کرونــا دومیــن دغدغــه مــردم 
در آغــاز کار دولــت ســیزدهم بــود،  اقدامــات گســترده ای صــورت گرفتــه 
ــازار، تعییــن تکلیــف کاالهــای رســوبی در  اســت. ایجــاد ثبــات نســبی در ب
گمــرکات بــه خصــوص کاالهــای اساســی و توزیــع آن در جامعــه همزمــان 
بــا تعییــن تکلیــف امــوال تملیکــی، تکمیــل درگاه ملــی صــدور مجوزهــای 
کســب وکار، آغــاز نهضــت ملــی مســکن، اجــرای طــرح تحــول نظــام بانکی با 
تاکیــد بــر تســهیل پرداخــت تســهیات، نهضت احیــای طرح هــای تعطیل 
و نیمه تمــام، افزایــش صــادرات نفتــی و غیرنفتــی، راه انــدازی ســامانه جامــع 
تجــارت، وصــول بخشــی از مطالبــات ارزی،   ابــاغ اصــول هشــت گانه ارتقای 

نگاهی به یک سال خدمت 



در خدمت مردم |  سال اول دولت مردمی

11

کیفــی و کمــی تولیــد خــودرو داخلــی، طرح هــای ملــی تامیــن آب، تحــول در ســاختار و فراینــد بودجه نویســی، 
اجــرای قانــون ســوت زنی بــرای مبــارزه همگانــی بــا فســاد، پیشــبرد دولــت الکترونیــک و اهتمــام بــه توســعه 
اینترنــت ثابــت و بــه نتیجــه رســاندن نظــام رتبه بنــدی معلمــان و ســاماندهی نیروهــای شــرکتی از جملــه 

اقدامــات در ایــن حــوزه اســت. 
در کنــار ایــن فعالیت هــا، یکــی از مهم تریــن اقدامــات دولــت در ســال جــاری انجــام اصاحــات اقتصــادی و 
مردمی ســازی نظــام پرداخــت یارانه هــا اســت. هــدف اصلــی ایــن طــرح،  ســاماندهی ارز ترجیحــی بــه عنــوان یــک 
عامــل تبعیــض و شــکل گیری کانون هــای فســاد در جامعــه بــود، موضوعــی کــه همــه ارکان نظــام در انجــام آن 
اتفــاق نظــر داشــتند، امــا بــه رغــم آســیب های فــراوان آن، تاکنــون اراده جــدی بــرای اصــاح آن وجــود نداشــت. 
نظــر رئیس جمهــور محتــرم آن بــوده کــه بــه جــای عنــوان حــذف ارز ترجیحــی بایــد نــام ایــن طــرح را نوعــی 
مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه کاالهــای اساســی بدانیــم و روی عدالــت یارانــه ای تاکیــد داشــته باشــیم. 
امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه رویکــرد مردمــی باعــث نشــد دولــت از شــبکه نخبگانــی کشــور غافــل بمانــد و در 
همــه بخش هــای دولــت جلســات مختلفــی بــا نخبــگان در حوزه هــای مختلــف داشــته اســت. از جملــه جلســه 
بــا اقتصاددانــان، صادرکننــدگان، اســتادان و فنــاوران دانشــگاهی، مدیــران عامــل بانک هــا، طــاب و فرهیختــگان 

حــوزوی و ... برگــزار شــد.
آزادســازی ســواحل دریاهــا و حریــم قانونــی رودخانه هــا از دیگــر اقدامــات شــاخص در ایــن یکســال بــود کــه 
قاطعیت و ســرعت در اجرای آن با اســتقبال گســترده مردمی مواجه شــد. تا جایی که مردم در گفتگو با رســانه ها 
از رئیس جمهــور محتــرم می خواســتند اقدامــات قاطع این چنینــی را در دیگر حوزه های انحصاری هم انجــام دهد.
ســه شــعار اصلــی رئیس جمهــور محتــرم و دولــت ســیزدهم در سیاســت خارجــی، »دیپلماســی متــوازن«، 
ــا تغییــر در نــگاه کان در حــوزه  »منطقه گرایــی« و »توســعه دیپلماســی اقتصــادی« بــوده اســت. سیاســتی کــه ب
سیاســت گذاری دیپلماســی جمهــوری اســامی ایــران، منافــع ملــی و آرمان هــای انقــاب اســامی را دنبــال می کنــد. 
در مرحلــه هدف گــذاری، تمرکز بر »دیپلماســی متوازن«،  »چندجانبه گرایی اقتصــادی«، »ورود به پیمان های 
راهبــردی بــا قدرت هــای نوظهــور« و تقویــت »سیاســت همســایگی« و توســعه روابــط دوجانبــه و چنــد جانبــه با 
15 همســایه ایــران جــزو رئــوس برنامه هــای اعامــی بــوده و جهت گیــری کنش هــای دیپلماتیــک دولــت بــرای 

تحقــق این سیاســت تنظیم شــده اســت. 
دولت ســیزدهم در راســتای دفاع از منافع ملت ایران و حفظ عظمت و اقتدار کشــور از همان ابتدا کوشــید در 
دیپلماسی اقتصادی مناسبات با جهان و منطقه طرحی نو دراندازد و رویه های متعارف گذشته مبتنی بر تجربه 

تلــخ وابســتگی بــه برجــام و طرف هــای غربی را اصاح و اقتصاد و معیشــت مــردم را به برجــام گره نزند.
رویکــرد دولــت بــه برجــام، رفــع کامــل تحریم هــا،  مهــار زیاده خواهــی و تطــاول طرف هــای مذاکــره، رعایــت 
خطــوط قرمــز و بــه تمــام معنــا حفــظ منافــع مــردم و صیانــت از حقــوق مطلــق آنهــا از موضــع برابــر، عــزت و اقتدار 

اســت. لــذا مســیر مذاکــرات هــم بــا ایــن رویکــرد تاکنــون پیــش رفتــه اســت. 
آغــاز بازســازی انقابــی کشــور و گشــایش های اقتصــادی پیش بینــی شــده در ســال جــاری بــا افزایــش 
ــد ایــن را می دهــد کــه ریل گذاری هــا و کارنامــه ســال  درآمدهــا، جهــش تولیــد و صــادرات و اشــتغال زایی، نوی
نخســت،  آینــه عملکــرد موفــق در ســال های بعــدی فعالیــت دولــت باشــد. رئیس جمهــور محتــرم بارهــا تاکید 

کــرده اســت کــه هــر چــه پیــش می رویــم، براســاس افق هــای پیــش رو، بــه آینــده امیدوارتــر می شــویم. 
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چالش ها و محدویت ها
آغاز به کار دولت سیزدهم همگام بود با مشکالت و محدویت های انباشت شده و چالش های 
اساسی در حوزه های مختلف سیاست گذاری و برنامه ریزی برای برون رفت از وضع موجود همراه 

با امکان قضاوت بهتر در خصوص عملکرد دولت در انطباق با آنچه تحویل گرفته، سبب شد 
با مطالعه گسترده بخش های مختلف کشور اساسی ترین چالش های فراروی دولت سیزدهم 

شناسایی شوند که در ادامه به آن ها پرداخته شده است. 

• عدم توازن نقش های خانوادگی و 
اجتماعی زنان • ضعف ساختار حکمرانی 

در حوزه بانوان • کاهش ازدواج و 
تشکیل خانواده • کاهش فرزندآوری و 

اختال در نظام حقوقی و تربیتی فرزندان 
• افزایش طاق و اختافات خانوادگی • 
ضعف نظام ورزش حرفه ای و ملی • سهم 
پایین ورزش همگانی در سبک زندگی 

مردم • هجمه رسانه ای و سیاست زدگی 
مسائل بانوان • حمایت های ناکافی 

از بانوان در معرض آسیب • باال بودن 
هزینه های آغاز زندگی • افزایش میزان 
ناباروری • میزان باالی سقط جنین در 
کشور • تصدی گری دولت در ورزش • 
چرخه ناقص نظام مدیریت به ویژه در 
ورزش قهرمانی • ضعف نظام نظارتی 

در ورزش • ضعف دیپلماسی ورزشی • 
بهره مندی پایین اماکن ورزشی و ضعف 

دسترسی و بهره مندی به ورزش 

• ناکارآمدی در نظام حکمرانی و اداره دانشگاه • پاسخگویی ناکافی دانشگاه به نیازها و 
مسائل جامعه • توسعه نیافتگی نظام فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها • ضعف همکاری های 
علمی و فناوری بین المللی • پاسخگویی ناکافی دانشگاه به نیازها و مسائل جامعه • خروج 
دانش آموخته نخبه دانشگاهی از کشور • کمبود فرصت های شغلی برای دانش آموختگان 

دانشگاهی • کارآفرین نبودن دانش آموختگان • ضعف در یکپارچگی و انسجام در 
سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش عالی مراجع و نهادهای تصمیم گیر، سازمان ها و 

وزارتخانه های دارای فعالیت آموزش عالی و … • اجرایی نشدن مطالعات انجام شده در حوزه 
ساماندهی آموزش عالی • قابلیت اجرایی محدود مطالعات انجام شده آمایش سرزمین 

اقتصاد
• بدهی های داخلی و خارجی • بدهی به بانک مرکزی • عدم وصول مطالبات نفتی • 
بی ثباتی بازار و افزایش مستمر نرخ ارز • رکود بازار در پی پیک  های سنگین کرونا • 
کسری بودجه دولت • وجود تورم مزمن در اقتصاد • افزایش نرخ بیکاری • کاهش 

ارزش پول ملی • وابستگی بودجه به نفت • عدم شفافیت حساب های بانکی و 
بدهکاران بانکی • نبود اعتبارات الزم برای تامین کاالهای اساسی

فرهنگ، گردشگری و ورزش

علم و آموزش عالی
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• سهم پایین ارزش محصوالت و خدمات دانش بنیان 
در تولید ناخالص داخلی و اثربخشی محدود 

شرکت های دانش بنیان در حل مسائل اساسی 
کشور • سهم پایین صنایع و بنگاه های بزرگ در 

هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور و توسعه فناوری 
و نوآوری • مواجهه منفعانه و غیر بهنگام با فرصت 

فناوری های نوظهور و الگوهای نوین کسب وکار 

• ناکارآمدی برخی قوانین حوزه حمایتی و توانمندسازی و موازی کاری 
نهادهای حمایتی در ارائه خدمات • بر خط نبودن بخشی از اطاعات 

پایگاه های رفاه ایرانیان • کاهش قدرت خرید گروه های تحت پوشش 
نهادهای حمایتی • تأثیرپذیری بخش از شاخص های اقتصادی، اجتماعی 
از جمله تورم، اشتغال و بیکاری، حوادث طبیعی و... • عدم کفایت خدمات 

حمایتی و توان بخشی به دلیل محدودیت منابع • عدم اجرای کامل نظام ارجاع 
و پزشک خانواده • عدم تعادل منابع و مصارف بخش درمان • تداوم نظام های 

پرداخت گذشته نظیرF.F.S و عدم اجرای روش D.R.G • عدم اجرای کامل 
پرونده الکترونیک • پدیده سالمندی ایثارگران • ناکارآمدی شیوه ارائه خدمات 

و نارضایتی برخی خانواده های شاهد و ایثارگر از نحوه ارائه خدمات • محدودیت 
منابع مالی برای اجرای صحیح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران • وابستگی 
صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور • افزایش تعداد بازنشستگان 
و عدم تناسب فی مابین سن بازنشستگی و امید زندگی در جامعه • فراگیر نبودن 

قلمروهای بیمه اجتماعی و پوشش جمعیتی ناکافی • نبود سیستم بیمه ای 
مناسب برای شاغان غیر مزد و حقوق بگیر • نبود استراتژی شفاف و سازوکار 
گزارش دهی و پاسخگویی در حوزه سرمایه گذاری صندوق ها • عدم اجرای نظام 

چندالیه رفاه و تأمین اجتماعی • فقدان نهاد تنظیم گر در حوزه رفاه و تأمین 
اجتماعی • عدم تعادل منابع و مصارف صندوق ها 

• فقدان نظام حکمرانی کارآمد مهاجرت در کشور • 
فقدان ساختار منسجم در حوزه مدیریت جریان های 
ورودی و خروجی مهاجرتی در کشور • ضعف در جریان 

مهاجرپذیری

فناوری و اقتصاد دانش بنیان

رفاه و تأمین اجتماعی

• درمان محوری نظام سامت و بی توجهی به پیشگیری • بهره مندی ناکافی و دسترسی غیرعادالنه به خدمات پزشکی به ویژه در مناطق محروم • 
بهره وری پایین هزینه کرد در بخش بهداشت و درمان • رقابت ناسالم و بهره مندی ناکافی از ظرفیت صنایع دارویی و کاالهای سامت محور • نیاز 
به کنترل هزینه های غیرضروری بخش و افزایش بهره وری خدمات بیمه های پایه • افزایش هزینه های درمان کشور به واسطه باالرفتن میزان بروز 
و شیوع بیماری های غیرواگیر و بیماری های ناشی از سالمندی جمعیت در کشور و لزوم شناسایی به  موقع بیماری و درمان آنها قبل از بروز آن • 
افزایش هزینه های درمان کشور به  واسطه افزایش تهدیدات و تولید کاالها و ارائه خدمات آسیب رسان به  سامت • وجود تحریم های مختلف 

اقتصادی و لزوم تأمین و تدارک کاالهای سامت محور ضروری از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن • پایین بودن روند تعداد نیروهای 
متخصص رشته های پایه و ضروری از جمله اطفال، داخلی و طب اورژانس به دلیل پایین بودن انگیزه های مالی این رشته ها در مقایسه با سایر 

رشته های تخصصی • بحران سالمندی • ناکارآمدی شیوه ارائه خدمات و نارضایتی برخی خانواده های شاهد و ایثارگر از نحوه خدمات رسانی 

سالمت

پژوهش و فناوری و نوآوری
• عدم شکل گیری نظام جامع تأمین مالی نظام ملی 

نوآوری • نبود انسجام در سیاستگذاری و راهبری کان 
بخش پژوهش، فناوری و نوآوری • غلبه عرضه محوری 

در بخش پژوهش و فناوری و توجه ناکافی به تقاضا 
• ضعف زیرساخت ها و نظامات پشتیبان بخش 
پژوهش و فناوری • اثربخشی پایین فعالیت های 

پژوهشی و فناوری • کمبود نیروی انسانی متخصص 
در حوزه های خاص و اثرگذار

مهاجرت
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آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای
• ضعف در نظام حکمرانی آموزش و پرورش 

• وجــود و اجــرا برخــی جهت گیری های 
عدالت ســتیز در آمــوزش و پــرورش • افت 
کیفــی خدمات آموزشــی و پرورشــی • عدم 

پایبنــدی مدیران فرادســت حــوزه برنامه ریزی 
و بودجه ریــزی در اجــرای قانــون نظــام جامــع 
آمــوزش و تربیــت فنــی، حرفــه ای و مهارتــی • 
نبــود بســتر الزم بــرای مشــارکت ذی نفعــان 
بخــش غیردولتــی نظیــر اصنــاف و صاحبــان 

مشــاغل خصوصــی در توســعه )برنامه ریــزی و 
اجــرای( آموزش هــای مهارتــی • عــدم اســتقرار 
نظــام اطاعــات بــازار کار به عنــوان نقشــه راه 

برنامه ریــزی آموزش هــای مهارتــی 

مشارکت اجتماعی
• عزم و توان ناکافی دولت در بسیج ظرفیت های مردمی • مشارکت ضعیف 
مردم و عدم توجه به مطالبات مردم از دولت و نظام • عدم توجه شرکت ها و 
 / نهادهای اقتصادی به مسئولیت های اجتماعی خود و فقدان نهاد تنظیم گر

سیاست گذار در این زمینه • عدم نظارت دولت بر خیریه ها و مراکز پول شویی 

بودجه
• پشتیبانی ضعیف بودجه از اهداف راهبردی و برنامه ای • وابستگی بودجه به 
درآمدهای نفتی و استفاده نادرست از این درآمدها • تداوم مدیریت مستقیم 
و غیرمستقیم دولت در بنگاه ها • ضعف در نظام حقوقی حاکم بر شرکت های 

دولتی و نبود قانون جامع در این زمینه • آسیب نظام مالیاتی به تولید • ساختار 
معیوب نظام وصول و توزیع درآمدهای مالیاتی • سهم ناکافی مالیات در تأمین 

خ گذاری مالیاتی  هزینه های کشور • عدم توجه به مناطق در نر

حقوقی
• ضعف در نظام یکپارچه حکمرانی حقوقی • ناکارآمدی نظام قانون گذاری و 

مقرره گذاری • معطل ماندن ظرفیت های نهادی - قانونی وزارت دادگستری • 
ضعف در نظارت بر اشخاص حقوقی • ضعف در عملکرد دفاتر اسناد رسمی 
و نظام ارجاع کار • رانت حکومت به دفاتر موروثی ثبت  اسناد و انحصار ایجاد 

شده توسط این دفاتر • پرداخت هزینه زندان افراد متمول توسط دولت و 
افزایش هزینه نگهداری زندانیان • عدم شفافیت درآمدهای قضایی و میزان 

جرائم نقدی مربوط به هر جرم و نحوه وصول آن 

اداری
• اطاله و کیفیت پایین ارائه 
خدمات عمومی به مردم • 

فساد و تبعیض در ارائه برخی 
خدمات عمومی • ظرفیت 
محدود و نامناسب نظام 

اداری برای تحقق مأموریت ها 
و انتظارات • عدم کنترل و 
بهینه سازی مصرف انرژی 
در دستگاه های دولتی و 

حاکمیتی و نیروهای مسلح 
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سیاست خارجی
• وجود و تکرار برخی تهدیدات امنیتی و سیاسی در سطوح منطقه ای و بین المللی • تهدیدنمایی برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسامی 

ایران • تاش نظام سلطه برای مقابله با جمهوری اسامی ایران 

پشتیبانی و دفاعی
• تنوع و رشد فزاینده تهدیدات توأم 

با تشدید محدودیت های منابع 
• عدم هم افزایی و هم تکاملی در 

توسعه صنعتی و فناورانه بخش های 
دفاعی و غیردفاعی • ضعف جدی در 
نظام سربازی و مشکات ناشی از آن 

اطالعات
• ضعف در مواجهه با برخی مسائل، تهدیدات 

و تهاجمات اطاعاتی • تاش دشمن برای 
نفوذ و اختال در برخی فرایندهای اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی • پیدایش، 
افزایش، وجودحس تبعیض و بی عدالتی در 

بخش هایی از جامعه 



رئیس جمهور



رئیس جمهــور محتــرم در تحقــق شــعار »دولــت در خدمــِت« مــردم، نقــِش 
محــوری و پیــش رو را در مجموعــه دولــت ســیزدهم به خــودش اختصاص 
داد و ایــن مســئله منشــا تحقــق کنش هــای پرشــمار وی در یــک ســال 
نخســت فعالیــت بــوده اســت؛ کــه ثمــرات آنــی و کوتاه مــدت آن را مــردم 
تصمیمــات  از  ناشــی  ثــار  آ شــاهد  نیــز  بلندمــدت  در  و  کرده انــد  لمــس 
از  اعــم  کشــور  راهبــردی  حوزه هــای  در  محتــرم  رئیس جمهــور  اساســی 
»ســالمت، بهداشــت و دردمــان«، »اقتصــاد و معیشــت مــردم«، »فرهنگــی 

ــود.  ــم ب ــوازن« خواهی ــی مت ــت خارج ــی« و »سیاس و اجتماع
میدانــی  حضــور  و  اســتانی  ســفر   31 انجــام  بــه  اقــدام  آن  کنــار  در 
رئیس جمهــور محتــرم در بســیاری از وقایــع کشــور نظیــر ســیل، زلزلــه و 
ســایر بحران هــای حــادث شــده در کشــور ســبب شــد تــا از نزدیــک مســائل 
و مشــکالت مــدرم را درک کــرده و از طرفــی شــخصا بــه نمــاد حرکــت جهــادی 

بــرای توســعه و پیشــرفت ایــران اســالمی تبدیــل شــود. 
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تحول در واکسیناسیون عمومی

تدویــن  صحیــح،  سیاســت گذاری  قــوی،  اراده  بــا  ســیزدهم  دولــت 
شــیوه نامه ها، تعییــن اولویت هــا و نظــارت بــر اجــرای واکسیناســیون 
ــرایط  ــت در ش ــلح، توانس ــای مس ــی و نیروه ــت مردم ــر ظرفی ــه ب و تکی
ســخت جنــگ اقتصــادی، در تولیــد واکســن داخلــی و تأمیــن واکســن 
خارجــی، عملکــرد موفقــی نشــان دهــد. واکســن های برکــت، فخــرا و 
پاســتوکووک از جملــه واکســن های تولیــد داخــل اســت کــه در دولــت 
واکســن  دوز  میلیــون   151 حــدود  رســید.  ســرانجام  بــه  ســیزدهم 
آمــار وزارت  آخریــن  در یکســال گذشــته تزریــق شــده کــه براســاس 
بهداشــت،  تــا 31 تیــر 1۴01، در مجمــوع حــدود ۶۴ میلیــون و ۷33 هــزار 
و ۴۴۷ نفــر دوز اول، 5۸ میلیــون و ۹۷ هــزار و ۴۷۹ نفــر دوز دوم و ۲۸ 
ــت  ــا را دریاف ــن کرون ــوم واکس ــر دوز س ــزار و ۷3۲ نف ــون و ۸۴۲ ه میلی

کرده انــد.
ــده در  ــق ش ــن تزری ــای واکس ــوع دوزه ــداد، مجم ــن تع ــاب ای ــا احتس ب
ــور کل ۲0۷  ــه ط ــت. ب ــورد اس ــزار و ۶5۸ م ــون و ۶۷3 ه ــور 151 میلی کش
میلیــون و ۹۸ هــزار و 1۸3 دوز واکســن داخلــی و وارداتــی در کشــور 

وجــود دارد.
اقدامات شبکه درمان کشور برای مهار کرونا:

 بسترِی هدفمند و تجویز دارو یا ترکیبات دارویی مؤثر
 مدیریت ظرفیت های بیمارستانی

 توســعه فرایندهــای تشــخیصی از تولیــد کیت هــای آزمایشــگاهی در 
داخــل تــا صــادرات آن

 بســیج امکانــات در شــرکت های دانش بنیــان بــرای تولیــد کیــت و 
ــخیص ــای تش روش ه

 ثبــت واکسیناســیون در ســامانه های الکترونیــک و صــدور کارت 
توســعه یافته  کشــورهای  بــا  همتــراز   »QR Code« دارای  دیجیتــال 
برنامــه واکسیناســیون عمومــی ارزشــمند در  اقــدام  یــک  به عنــوان 
 واکسیناســیون حــدود ۲/5 میلیــون نفــر از مهاجــران و اتبــاع خارجــی 

علیــه بیمــاری کرونــا
 مدیریت هوشمند بیماری کرونا در بستر سامانه امید

 مدیریــت هوشــمند کرونــا در ســامانه »ایــران مــن« در ســفرهای 
1۴01 نــوروزی 

افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

و  پزشــکی  رشــته های  دانشــجویان  جــذب  افزایــش  بررســی 
عالــی  شــورای  اعضــای  و  گرفــت  قــرار  کار  دســتور  در  دندانپزشــکی 
بــا افزایــش ســالیانه جــذب ۲0 درصــد دانشــجوی  انقــاب فرهنگــی 
بــه  و  بــه مــدت ۴ ســال موافقــت  قبــل  بــه ســال  پزشــکی نســبت 
ــه ایــن ترتیــب  یکــی از نیازهــا و مطالبــات جامعــه پاســخ داده دادند.ب
نفــر  هــزار   10 ازای  بــه  پزشــک   ۲0 از  بیــش  ســرانه  بــه   1۴11 ســال  در 
جمعیــت خواهیــم رســید. بنابرایــن بــا ایــن مصوبــه ظرفیــت پذیــرش 
دانشــجویان پزشــکی عمومــی دانشــگاه ها و دانشــکده های علــوم 
پزشــکی تــا ســال 1۴0۴ بیــش از دو برابــر خواهــد شــد. مقرر شــده اســت 
کــه در ســال 1۴01 حــدود ۲0 درصــد یــا بــه عبارتــی 1۶00 نفــر بــه ظرفیــت 
پذیــرش دانشــجویان پزشــکی کشــور اضافــه شــود و ایــن افزایــش بــه 
مناطــق محــروم اختصــاص خواهد داشــت. وزارت بهداشــت، درمان و 
آمــوزش پزشــکی مجمــوع ظرفیــت پذیــرش دانشــگاه ها و مؤسســات 
ــال  ــی در س ــع عموم ــکی در مقط ــته  دندان پزش ــرای رش ــی ب ــوزش عال آم

سالمت، بهداشت و درمانرئیس جمهور

ح بوده است.  برنامه های بخش بهداشت در سال های متمادی به عنوان موفق ترین بخش های نظام سامت کشور مطر
ح ها و برنامه ها، توسعه خدمات حوزه سامت کشور از جمله  در دولت سیزدهم نیز براساس پیوست عدالت در کلیه طر

مهم ترین اولویت ها قرار داده شد. همان طور که رهبر معظم انقاب تأکید کردند، برنامه نظام سامت دولت سیزدهم، 
تحقق عدالت در سامت و تقویت شبکه های بهداشت کشور است. 

پیش درآمد
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1۴01؛ 10درصــد نســبت بــه ســال قبــل، در ســال 1۴0۲؛ 15 درصــد نســبت 
بــه ســال قبــل، در ســال 1۴03؛ ۲0 درصــد نســبت بــه ســال قبــل افزایــش 

پذیــرش در حــوزه داندانپزشــکی داشــته باشــد.

استقرار نظام نسخه نویسی الکترونیکی

یکــی از قوانیــن بــر زمیــن مانــده کــه در برنامــه ششــم توســعه هــم بــر 
ح نسخه نویســی الکترونیکــی  اجــرای آن تأکیــد شــده بــود، اجــرای طــر
ــم  ــر فراه ــه خاط ــت ب ــر بهداش ــه وزی ــیزدهم اگرچ ــت س ــت. در دول اس
بــرای  از رئیس جمهــور خواســت مهلــت قانونــی  نبــودن مقدمــات، 
اجــرای کامــل برنامــه نسخه نویســی الکترونیــک را بــه مــدت شــش ماه 
نظــام  در  شــفافیت  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  امــا  بینــدازد،  تعویــق  بــه 
ســامت، عــزم و اراده جــدی دولــت در رویکــرد تحول گرایانــه و تأکیــد 
، به رغــم برخــی مشــکات، امــروز بــه یکــی از  و دســتور رئیس جمهــور
ح هــای الزم االجــرا تبدیــل شــده و بــه صــورت موفقیت آمیــزی در  طر

حــال اجــرا اســت. 

اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری

یکــی از مطالبــات مهــم بخــش درمــان، تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری 
بــود کــه باالخــره بعــد از 1۴ ســال محقــق شــد. مطالبه ای کــه ســال 13۸۶ در 
مجلــس تبدیــل بــه قانــون شــد اما 1۴ ســال با وجــود صراحــت در قوانین 
ســامت،  کلــی  سیاســت های  جملــه  )از  باالدســتی  سیاســت های  و 
اباغی رهبر معظم انقاب و قانون برنامه های پنجم و ششــم توســعه( 
دولت هــا بــه خاطــر بــار مالــی از اجــرای ایــن قانــون طفــره رفتنــد تــا اینکــه 
ایــن قانــون بــر زمیــن مانــده بــا تأکیــد رهبــر معظــم انقــاب در روز پرســتار، 

در دولــت ســیزدهم رنــگ عملیاتــی بــه خــود گرفــت.

توسعه پوشش بیمه رایگان سالمت برای شهروندان فاقد بیمه

ایجــاد بیمــه قدرتمنــد و یکپارچــه از محور هــای عدالــت در ســامت 
از  یکــی  به عنــوان  آن  تحقــق  جهــت  ســیزدهم  دولــت  کــه  اســت 
برنامه هــای خــود اقدامــات مؤثــری انجــام داد. براســاس الیحــه بودجــه 
1۴01 وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی موظــف شــده بــود بــا اســتفاده 
ایــن قانــون،  ابــاغ  از  از پایــگاه رفــاه ایرانیــان، ظــرف دو هفتــه بعــد 
شــماره ملــی افــراد فاقــد بیمــه پایــه از ســه دهــک پاییــن درآمــدی را در 

ــازمان  ــام س ــر اع ــا ب ــه بن ــد ک ــرار ده ــامت ق ــه س ــازمان بیم ــار س اختی
بیمــه ســامت، اطاعــات در تاریــخ 10 اردیبهشــت در اختیــار ســازمان 

بیمــه ســامت قــرار گرفتــه اســت. 

یق نظام بیمه ای یت منابع از طر ؛ مدیر ح دارویار طر

« از ســوی وزارت بهداشــت و بیمه هــا اجــرا شــد تــا  ح جامــع »دارویــار طــر
بــا جلوگیــری از قاچــاق معکــوس دارو، مانــع آســیب بــه حــوزه صنعــت 
داروســازی شــود و چرخــه تأمیــن و توزیــع دارو نیــز رونــد مطلوب تــری 
سیاســت های  و  یارانه هــا  مردمی ســازی  راســتای  در  باشــد.  داشــته 
کلــی نظــام ســامت مبنــی بــر مدیریــت منابــع بــا نظــام بیمــه ای، در 
ــق  ــل و از طری ــره منتق ــای زنجی ــه انته ــا ب ــه داروه «، یاران ــار ح »داروی ــر ط

بیمه هــا بــه مصرف کننــده نهایــی تخصیــص یافــت. 

پوشش بیمه ناباروری

 پرداخــت هزینه هــای دارو، پاراکلینیــک و تجهیــزات پزشــکی مرتبــط 
بــا خدمــات نابــاروری بــه صــورت ۹0 درصــد تحــت پوشــش بیمــه قــرار 
دارد. ضمــن اینکــه فرآینــد دسترســی خدمــات نابــاروری و داروهــای 
تخصصــی آن بــرای زوج هــای نابــارور در نقــاط مختلــف کشــور تســهیل 

شــده اســت.

حمایت از افزایش فرزندآوری و جوانی جمعیت

تمایــل بــه نداشــتن فرزنــد و یــا تک فرزنــدی، کاهــش نســبت جمعیــت 
جــوان و مولــد در کشــور و از ســوی دیگــر گســترش روزافزون جمعیت 
ســالمندی هشــدار بزرگــی بــرای پیــری جمعیــت اســت. در راســتای 
بنــد 1 سیاســت های جمعیتــی اباغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری و 
خ بــاروری  ارتقــاء بالندگــی و جوان ســازی جمعیــت بــا هــدف افزایــش نــر
و بــا اســتناد بــه تبصــره 1۷ مــاده واحــده قانــون بودجــه ســال 1۴00 و 
بــه دنبــال تصویــب هیئــت وزیــران، خدمــات نابــاروری از تاریــخ اول 
آذر ســال 1۴00 در تعهــد ســازمان های بیمه گــر قــرار گرفــت. دسترســی 
اطاعاتــی بــه مراکــز نابــاروری و پزشــکان ارائه دهنــده خدمــت، جهــت 
نشــاندار کــردن بیمــار و تبــادل الکترونیکــی اســناد نابــاروری ایجــاد 
شــد. ســن زوجــه نابــارور بــرای دریافــت خدمــت از ۴5 ســال بــه ۴۹ 

ســال افزایــش داده شــد. 
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اقتصاد و معیشترئیس جمهور

در حوزه اقتصاد و معیشت که پس از کرونا دومین دغدغه مردم در آغاز کار دولت سیزدهم بود، اقدامات گسترده ای صورت 
گرفته است. حذف ارز ترجیحی که خزانه ارزی کشور را به غارت می برد، ایجاد ثبات نسبی در بازار، تعیین تکلیف کاالهای رسوبی 

در گمرکات به خصوص کاالهای اساسی و توزیع آن در جامعه،  اصاحات اقتصادی و مردمی سازی یارانه ها، عدم استقراض از بانک 
مرکزی برای جلوگیری از تورم و کنترل تورم و ... از جمله اقدامات در حوزه اقتصاد است که منجر به دستاوردهایی چون کاهش 

بدهی دولت به بانک مرکزی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و کاهش نرخ بیکاری و تورم شد.

پیش درآمد

ایجاد ثبات نسبی در بازار

دولــت ســیزدهم از ابتــدای فعالیــت از طریــق انضباط بخشــی بــه واســطه 
تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار و نظارت صحیح بر بازار و اعطای اختیارات 
ویــژه بــه تعزیــرات، قیمت هــا را کنتــرل کرد تا جامعــه با صبــر و تــاب آوری باالتری 
بتواند این شــرایط را پشــت ســر بگذارد. با مجوز بانک مرکزی، صادرکنندگان 
توانســتند بــا قیمــت توافقــی، ارز خــود را در بــازار بفروشــند و صرافی هــا نیــز 
پاســخگوی همه نیازهای واقعی متقاضیان ارز در بازار بودند. این مجوز ارزی 
موجــب شــده تــا بــدون اســتفاده از منابــع بانــک مرکــزی و بــازار متشــکل ارزی 
و تنهــا بــا اســتفاده از ارزهــای حاصــل از صــادرات، بــازار شــاهد افزایــش عرضــه 
و کاهــش نوســانات قیمتــی باشــد. طبــق اعــام انجمــن کارفرمایــی صنعــت 
پتروشــیمی، از ابتــدای ســال 1۴01 تاکنــون بیــش از 3 میلیــارد دالر ارز حاصــل از 
صــادرات محصــوالت پتروشــیمی وارد کشــور شــده و پیش بینــی می شــود تــا 

پایــان ســال ایــن رقــم بــه 15میلیــارد دالر برســد.

خ رشد تورم  کنترل نر

تــا  ســیزدهم  دولــت  کار  بــه  شــروع  ابتــدای  از  می دهــد  نشــان  آمارهــا 
اردیبهشــت 1۴01، نه تنهــا رونــد رو به رشــد نــرخ تــورم کنتــرل شــد، بلکــه 

ســیر نزولــی پیــدا کــرد، به طــوری کــه در مــواردی ماننــد تــورم نقطــه  بــه  نقطــه 
کاهــش قابــل توجــه بیــش از 1۸ درصــد طــی ایــن مــدت ثبــت شــد. فقــط در 
خــرداد 1۴01 شــاهد افزایــش نــرخ رشــد تــورم بودیــم کــه بخــش عمــده آن 
ناشــی از حــذف ارز ترجیحــی و عادالنه ســازی یارانه هــا بــود. آنچــه در قالــب 
افزایــش قیمت هــا ظهــور کــرد، در واقــع تــورم پنهانــی بــود کــه بــه دلیــل 
پرداخــت ارز ۴۲00 تومانــی در کاالهــا پنهــان بــود و بــا حــذف ارز ترجیحــی 
ایــن تــورم نمایــان شــد. نــرخ تــورم کــه در پایــان دولــت دوازدهــم بــر اســاس 
محاســبه بانــک مرکــزی بــه رکــورد ۶0 درصــد نزدیک شــده بود )باالتریــن تورم 
۸0 ســال اخیــر اقتصــاد ایــران( طبــق آخریــن آمــار در خــرداد 1۴01 به رغــم آثــار 
گرانی هــای ناشــی از حــذف ارز ۴۲00 بــه ۴1 درصــد کاهــش یافتــه اســت. رشــد 
ســاالنه نقدینگــی و پایــه پولــی نیــز کــه در پایــان دولــت قبــل بــاالی ۴0 درصــد 
بــود، بــه ترتیــب بــه زیــر ۴0 درصــد و حــدود 30 درصــد کاهش یافت که آثــار آن 

بــر کاهــش تــورم به تدریــج خــود را نشــان خواهــد داد.

خ بیکاری کاهش نر

در  کــه  بیــکاری  خ  نــر شــاخص  ایــران،  آمــار  مرکــز  گــزارش  اســاس  بــر 
ارزیابــی شــرایط اقتصــادی کشــور اســتفاده می شــود، در بهــار ســال 1۴01 
ــن  ــته آخری ــت گذش ــه در دول ــد ک ــی مان ــید و تک رقم ــد رس ــه ۸/۸ درص ب
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خ بیــکاری در ۲3  ــر ــوع ن ــوده اســت. در مجم خ بیــکاری معــادل ۹/۶ ب ــر ن
اســتان کشــور تــک رقمــی اســت. بررســی اشــتغال در بخش هــای عمــده 
بــا 51/۲ درصــد  بخــش خدمــات  اقتصــادی نشــان می دهــد  فعالیــت 
بخش هــای  و  داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  اشــتغال  ســهم  بیشــترین 
صنعــت بــا 3۲/۷ درصــد و کشــاورزی بــا 1۶ درصــد رتبــه بعــدی قــرار دارنــد.

کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی

دولــت ســیزدهم بــا مدیریــت هزینه هــا، بــرای نخســتین بــار در چنــد دهــه 
اخیــر در ابتــدای ســال 1۴01 در قالــب تنخــواه از بانک مرکزی اســتقراض نکرد 
و از ســوی دیگــر، میــزان خلــق پــول بانک هــا در ســه ماهــه نخســت امســال 
بــرای نخســتین بــار در ســالیان اخیــر، کاهشــی شــد؛ دو عاملــی کــه نقــش 
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــتند. ب ــی داش ــتابان نقدینگ ــد ش ــی در کاهــش رش مهم
بانــک مرکــزی، در فروردیــن 1۴01 حجــم نقدینگــی نســبت بــه مــاه قبــل از 
آن )اســفند 1۴00( ۲ دهــم درصــد کمتــر شــده اســت. بررســی روندهــا نشــان 
می دهــد، رشــد شــتابان نقدینگــی و پایــه پولــی از مردادمــاه ســال 1۴00 رونــد 
کاهشــی بــه خــود گرفتــه اســت. نــرخ رشــد نقدینگــی در ۲ ماهــه اول ســال 
1۴01 در مقایســه بــا اســفند ســال1۴00 فقــط ۲.3 درصــد رشــد داشــته، ایــن در 
حالی اســت که در دو ماهه اول ســال گذشــته نقدینگی رشــد 3.۶ درصدی 

را بــه ثبــت رســانده اســت. 

کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی

دولــت ســیزدهم در حالــی کــه اســتقراض از بانــک مرکــزی را خــط قرمــز 
عنــوان کــرده بــود، در پایــان ســال 1۴00 بــا وجــود تنگناهــای شــدید بودجه 
ناتــراز 1۴00 توانســت رقــم اســتقراض دولــت در ابتــدای ســال را در اســفند 
مــاه 1۴00 تســویه کنــد. جــدای از تثبیــت جهت گیــری ضــد چــاپ پــول، 
همیــن اقــدام جهــادی دولــت در حــوزه تســویه مطالبــات مالــی بانــک 
ــورم در اســفند 1۴00 قلمــداد  خ ت ــر مرکــزی یکــی از دالیــل مهــم کاهــش ن
روش هــای  از  اســتفاده  بــا  نیــز  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  می شــود. 
مختلــف مدیریتــی و تأمیــن منابــع، نــه تنهــا اســتقراض بی رویــه از نظــام 
بانکــی نداشــته ، بلکــه پــس از پرداخــت بخشــی از مطالبــات ســازمان 
گذشــته پیش بینــی و تصویــب شــده  کــه در بودجــه ســال  از دولــت 
بــود، موفــق شــد همــه ۸۸ هــزار میلیــارد تومــان بدهــی انباشــته  دوران 

گذشــته بــه بانــک رفــاه را نیــز تســویه کنــد.

کاهش بدهی خارجی

در  ایــران  خارجــی  بدهــی  میــزان  مرکــزی،  بانــک  آمــار  آخریــن  براســاس 
پایــان اردیبهشــت 1۴01 براســاس سررســید اولیــه بدهی هــا ۷ میلیــارد و 
۴51 میلیــون دالر بــوده کــه 5 میلیــارد و ۶۶۶ میلیــون دالر آن بدهی هــای 
میان مــدت و بلندمــدت و یــک میلیــارد و ۷۸5 میلیــون دالر از ایــن میــزان، 
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بدهی هــای کوتاه مــدت اســت. ایــن تعهــدات بالفعــل ایــران بــر مبنــای 
یــورو نیــز رقمــی بالــغ بــر ۷ میلیــارد و 5۴ میلیــون یــورو محاســبه شــده کــه 5 
میلیــارد و 3۶۴ میلیــون یــورو از ایــن میــزان حجــم بدهی هــای میان مــدت و 
بلندمــدت و یــک میلیــارد و ۶۹0 میلیــون یورو حجم بدهی هــای کوتاه مدت 
اســت. حجــم بدهی هــای خارجــی ایــران در پایــان اســفند ســال 1۴00، معــادل 
۸ میلیــارد و ۶۷5 میلیــون دالر بــوده اســت کــه ایــن آمــار حکایــت از کاهــش 

حجــم بدهی هــای خارجــی ایــران در دو ماهــه ســال 1۴01 دارد.

تراز تجاری مثبت کشور در 1401 بدون نفت

در فصــل اول ســال 1۴01 حــدود ۲۷.۷ میلیــون تــن کاال بــه ارزش حــدود 
13.1 میلیــارد دالر صــادر شــده کــه در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال قبــل 
بــه لحــاظ وزنــی بیــش از  ۸.5 درصــد کاهــش و بــه لحــاظ ارزشــی بیــش 
از ۲1.3 درصــد افزایــش داشــته اســت. در فصــل اول ســال 1۴01 حــدود 
کشــور  وارد  دالر  میلیــارد   1۲.۲ حــدود  ارزش  بــه  کاال  تــن  میلیــون   ۷.۹
ــه لحــاظ وزنــی ۹.۴  ــا مــدت مشــابه ســال قبــل ب شــده کــه در مقایســه ب
 درصــد کاهــش و بــه لحــاظ ارزشــی بیــش از 1۴.۹ درصــد افزایــش داشــته 
اســت. حجــم تجــارت خارجــی )مجمــوع صــادرات و واردات( طــی دوره 
مذکــور بیــش از ۲5.۲ میلیــارد دالر بــوده کــه در مقایســه بــا دوره مشــابه 
تــراز  یافتــه   اســت.  افزایــش  دالر  میلیــارد   3.۹ حــدود  آن  قبــل  ســال 
تجــاری غیرنفتــی در ســال فصــل اول ســال 1۴01 بــا مــازادی درحــدود ۸۹3 
میلیــون دالر مواجــه بــود کــه در مقایســه بــا مــازاد دوره مشــابه ســال 

( افزایــش یافتــه اســت. قبــل )حــدود 1۷۴ میلیــون دالر

یت بین المللی رشد ترانز

فرصت هــای  از  بهره گیــری  و  کشــور  جغرافیایــی  موقعیــت  بــه  توجــه 
آن بــه ویــژه در حــوزه ترانزیــت، همــواره یکــی از تاکیــدات رهبــر معظــم 
ترانزیــت  یعنــی  شــده  ترســیم  افق هــای  بــه  رســیدن  بــرای  انقــاب 
ســالیانه 50 میلیــون تــن کاالی خارجــی اســت. از ابتــدای 1۴01 تــا پایــان 
اردیبهشــت بــا عبــور دو میلیــون و 5۶0 هــزار تــن کاالی خارجــی از مســیر 
، ترانزیــت خارجــی، نســبت بــه مــدت مشــابه بــا رشــد 3۹ درصــدی  کشــور
همــراه بــوده اســت. پــس از هفــت ســال کاهــش ترانزیــت کاالی خارجــی 
، مســیر رشــد ترانزیــت در ســال گذشــته از ســر گرفتــه شــد و  از کشــور

بــا عبــور 1۲ میلیــون و ۶50 هزارتــن کاالی خارجــی از ایــران، بــا رشــد ۶۸ 
درصــدی در مقایســه بــا زمــان مشــابه همــراه بــوده اســت. 

گذرگاه شمال- جنوب، گشایش مسیر جدید برای توسعه کشور 

هــم اکنــون بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد جهانــی و قطــع ارتبــاط روســیه بــا 
ــار ترانزیتــی بیــن هنــد و  ــا هــدف حمــل ب ــا، کریــدور شــمال – جنــوب ب اروپ
روســیه مــورد توجــه نــاوگان ملــی قــرار گرفتــه اســت. ایــن گــذرگاه مســافت 
1۶ هــزار کیلومتــری حمــل بــار از طریــق کانــال ســوئز را بــا یــک مســیر ۷ هــزار 
کیلومتــری جایگزیــن کــرده کــه کاهــش ۴0 درصــدی زمــان حمــل بــار تــا 
رســیدن بــه مقصــد و 30 درصــدی هزینــه حمــل را بــه دنبــال خواهد داشــت. 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه حــوزه ترانزیــت، غیــر از درآمــد ارزی بــرای ایــران و 

صرفــه اقتصــادی، از منظــر سیاســی نیــز اهمیــت بســیاری دارد.

تجارت خارجی با همسایگان 

یکــی از وعده هــای رئیس جمهــور محتــرم در آغــاز کار دولــت ســیزدهم، 
کشــورهای  بــه  غیرنفتــی  صــادرات  ســهم  افزایــش  و  تجــارت  رشــد 
همســایه حداقــل بــه دو برابــر بــود کــه ایــن مهــم امــروز محقــق شــده 
ــا ایــن کشــورها از ۲0 میلیــارد دالر در دوره قبــل بــه 50  و حجــم تجــارت ب
میلیــارد دالر در دولــت ســیزدهم رســیده اســت. درحالی کــه در طــول 
ســال های تحریــم، ایــران بــا موانــع فراوانــی در مســیر تجــارت روبــه رو 
بــود. براســاس آمارهــا حجــم تجــارت خارجــی 15 کشــور همســایه ایــران 
بــه حــدود ۲000 میلیــارد دالر در ســال می رســد و اقتصــاد ایــران ظرفیــت 
ایــن را دارد کــه بخشــی از کاالهــای مــورد نیــاز ایــن کشــورها را تأمیــن کنــد. 

رکوردشکنی تولید و صادرات نفت ایران با وجود تحریم های اقتصادی

دولــت ســیزدهم از همــان ابتــدا تصمیــم گرفــت اقتصــاد کشــور را بــه برجــام 
و تحریم هــای ناشــی از آن گــره نزنــد و در حــوزه نفــت کــه نقطــه کانونــی ایــن 
ــاز  ــورد نی ــا افزایــش فــروش، بخشــی از ارز م تحریم هــا اســت، تــاش کــرد ب
کشــور را تأمیــن کنــد. آمارهــای اوپــک نشــان می دهــد تولیــد نفــت ایــران در 
نخســتین مــاه از ســال ۲0۲۲ میــادی بــا وجــود ادامــه تحریم هــای اقتصــادی، 
بــا افزایشــی ۲1 هــزار بشــکه ای بــه بــاالی ۲.5 میلیــون بشــکه در روز رســیده 
اســت. ایــن میــزان تولیــد بعــد از اجــرای کامــل بازگشــت تحریم هــا بــه 
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اقتصــاد ایــران و بــا خــروج یک جانبــه آمریــکا از برجــام، در ســه ســال گذشــته 
بی ســابقه بــوده اســت. در کنــار ایــن افزایــش تولیــد، قیمــت نفــت خــام 
کــه یکــی از نفت هــای شــاخص در قیمت گــذاری ســبد  ســنگین ایــران 
اوپــک بــه شــمار مــی رود نیــز با رشــد قیمــت همراه بــوده و در نخســتین ماه 
از ســال ۲0۲۲ بــا افزایــش حــدود 11 دالری در هــر بشــکه همــراه شــده اســت.

 افزایش 8 برابری صادرات نفت ایران به چین
پس از امضای سند همکاری 25 ساله

طبــق آمــار، صــادرات نفــت ایــران به چین در ســال ۲0۲1، 1۹3 درصد و در ســال 
۲0۲۲، 1۶۸ درصــد نســبت بــه ســال قبــل افزایــش داشــته اســت؛ موضوعــی 
کــه یکــی از دالیــل اصلــی آن امضــای ســند همــکاری ۲5ســاله بیــن دو کشــور 
و تقویــت روابــط ایــران و چیــن بعــد از روی کار آمــدن دولت ســیزدهم اســت 
.بــه بیــان دیگــر، بعــد از امضــای ســند همــکاری ۲5ســاله ایــران و چیــن، 

صــادرات نفــت ایــران بــه ایــن کشــور حــدود ۸ برابــر شــده اســت.

سند همکاری های جامع راهبردی 20 ساله ایران و ونزوئال

اجــرای سیاســت شــراکت راهبــردی در دولــت ســیزدهم نــه  تنهــا بــه کشــور 
چیــن محــدود نشــده، بلکــه ایــران در حــال همــکاری پایــدار بــا کشــورهای 

ونزوئــا و روســیه نیــز هســت. ســند همکاری هــای جامــع راهبــردی ۲0 ســاله 
ایــران و ونزوئــا در جریــان ســفر نیکــوالس مــادورو )رئیس جمهــور ونزوئا( 
بــه تهــران در ۲1 خــرداد 1۴01، در حضــور دو رئیس جمهــور و از ســوی وزرای 

خارجــه دو کشــور بــه امضــا رســید.

 افزایش صادرات غیرنفتی

 یکــی از برنامه هــای مهــم دولــت ســیزدهم کاهــش اتکا بــه درآمدهای نفتی 
و افزایــش صــادرات غیرنفتــی بــا اولویــت صادرات به همســایگان اســت که 
تاکنــون دســتاوردهای خوبــی داشــته اســت. بــا فعــال شــدن دیپلماســی 
منطقــه ای و بــا توجــه بــه کاهــش نگرانی هــا از شــیوع بیمــاری کرونــا شــاهد 
افزایــش ۴0 درصــدی صــادرات غیرنفتــی نســبت بــه ســال 13۹۹ بودیــم. ایــن 
مســئله می توانــد نقــش قابــل توجهــی در افزایــش درآمدهــای ارزی کشــور 
و بهبــود تــراز تجــاری داشــته باشــد. رشــد ۶۸ درصــدی ترانزیــت و افزایــش 
۲ برابــری ترانزیــت جــاده ای کاال در ســال 1۴00 کــه یــک رکــورد کم ســابقه در 
اقتصــاد ایــران به شــمار می رود، نشــان می دهــد در اوج تحریم هــا و با راهبرد 
خنثی ســازی تحریــم می تــوان اقتصــاد را بــدون شــرطی کــردن بــه مذاکــرات 
قــوی کــرد. ارزش صــادرات غیرنفتــی در چهارماهــه ابتدایــی ســال 1۴01 بــه 1۷ 
میلیــارد و ۲۴0میلیــون دالر رســید کــه نســبت بــه چهارمــاه نخســت ســال 
قبل، ۲۲ درصد رشــد داشــته اســت. از ابتدای امســال حدود ۴ میلیارد دالر 

یور 1400 تا پایان  طی دوره شهر
خرداد ماه 1401 )دولت سیزدهم(، 
ع حجم تجارت خارجی  در مجمو

ع صادرات و واردات(  )مجمو
حدود 92.6 میلیارد دالر بوده که 

درمقایسه با دوره مشابه سال 
ماقبل آن حدود 22.1 میلیارد دالر 

افزایش یافته   است.
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هــم از صــادرات گاز وصــول درآمــد بــه دســت آمــده کــه معــادل کل وصــول 
درآمــد گاز در 1۴00 اســت.

فرامین رئیس جمهور برای ارتقای کیفی و کمی تولید خودرو داخلی

بــا توجــه بــه گایه منــدی مــردم و رهبــر معظــم انقــاب از صنعــت خــودرو 
، رئیس جمهــور بــا صــدور هشــت دســتور صریــح در حــوزه تولیــد  کشــور
بــه ایــن موضــوع ورود کــرد.  پــس از صــدور دســتورها، برنامــه و اقدامــات 
جدیــدی در حــوزه صنعــت خــودرو، در دســتور کار قــرار گرفــت کــه بخشــی 

ح زیــر اســت: از دســتاوردهای آن بــه شــر
 افزایــش میــزان تولیــد دو خودروســاز بــزرگ کشــور کــه ۹0/۲ درصــد از 

کل تولیــد خــودرو کشــور را در دســت دارنــد 
 کاهش چشمگیر خودروهای ناقص در پارکینک ها

  تولیــد خودروهــای کامــل؛ خودروســازهای بــزرگ کشــور موفــق شــدند 
کامــل  خــودروی  دســتگاه   ۷01 و  هــزار   1۶۷ تولیــد  بــا  را  امســال  بهــار 
بــا ســال گذشــته رشــد  کــه در هم ســنجی  آمــاری  پایــان برســانند،  بــه 

می دهــد.  نشــان  را  درصــدی   ۲۸۹ چشــمگیر 
 راه انــدازی ســامانه یکپارچــه تخصیــص خــودرو )توقــف واگــذاری خودرو 

بــه بــه  صــورت رانتــی و غیرشــفاف(؛ 
 حذف تدریجی قرعه کشی خودرو؛ 

 واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی
 توقــف خــط تولیــد ســه خــودرو؛ از ابتــدای مــرداد بــا ایجــاد هماهنگــی 

بیــن وزارت صمــت و ســازمان ملــی اســتاندارد، تولیــد خودرو هــای تیبــا، 
ســمند و ســاینا متوقــف شــد. 

بــازار  تنظیــم  بــا هــدف  واردات هدفمنــد خــودرو  آیین نامــه   تدویــن 
داخلــی خــودرو

وصول بخشی از مطالبات ارزی و درآمدهای ناشی از صادرات نفت

دولــت ســیزدهم در راســتای سیاســت خنثــی کــردن تحریم هــای ظالمانــه 
ــر  ــار ب ــره و فش ــا مذاک ــرد ب ــاش ک ــران، ت ــردم ای ــه م ــوق حق ــق حق ــرای تحق ب
برخــی کشــورها، بتوانــد بخشــی از منابــع ارزی بلوکــه شــده ایــران را آزاد و وارد 
چرخــه اقتصــادی کشــور کنــد. بــا دیپلماســی فعــال دولــت ســیزدهم، 1/۶ 
میلیــارد دالر از دارایی هــای ایــران در عــراق آزاد شــد. بــا وجــود دو برابــر شــدن 
تکالیــف درآمــدی وزارت نفــت در بودجــه ســال 1۴01 نســبت به بودجه ســال 
1۴00 کــه جهشــی بــزرگ به شــمار می آیــد، در ســه مــاه نخســت ســال 1۴01، 
نزدیــک بــه ۷0 درصــد از تعهدهــای درآمــدی ارزی وزارت نفــت وصــول شــده و 

حتــی بعضــی از مطالبــات معــوق کشــور نیــز تســویه شــده اســت.

حذف امضاهای طالیی

ح جــدی بــرای اجرایی کــردن ایــن تکلیــف  در دولــت ســیزدهم یــک طــر
تعریــف شــد کــه طــی آن همــه دســتگاه های اجرایــی بایــد بــه درگاه ملــی 
مجوزهــا متصــل شــوند، شــرایط، مــدارک، هزینــه و زمــان تعییــن شــده 
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ــا  ــرای صــدور هــر مجــوز کــه در ایــن ســایت معرفــی شــده و مغایــرت ی ب
، توســط صادرکننــده  مطالبــه شــرایط و مــدارک یــا زمــان و هزینــه بیشــتر
ــای  ــر »راهنم ــه ه ــل صفح ــد در ذی ــی توان ــع م ــت و ذینف ــرم اس ، ج ــوز مج
یــا  کنــد  شــکایت  مجــوز  صادرکننــده  از   » وکار کســب  مجــوز  دریافــت 
مغایــرت را اطــاع دهــد تــا رســیدگی شــود. مرجــع صــدور مجــوز بایــد 
مــدارک مشــخص شــده را بــه منظــور احــراز از مرجــع اســتعام دهنده 
مرجــع  خــود  بــا  اســتعامات  همــه  گرفتــن  و  پیگیــری  کنــد.  دریافــت 
صادرکننــده اســت و هیــچ صادرکننــده مجــوز کســب وکاری حــق نــدارد 
متقاضــی مجــوز را بــرای دریافــت اســتعامات بــه دســتگاه های مختلــف 

)نظیــر آب، بــرق، نیــروی انتظامــی، محیــط زیســت و…( بفرســتد. 

ح نهضت ملی مسکن طر

تشــکیل  ابتــدای  از  محتــرم  رئیس جمهــور  دغدغه هــای  مهم تریــن  از 
ح  دولــت مردمــی، رفــع مشــکات مــردم در بخــش مســکن بــود و طــر
نهضــت ملــی مســکن یکــی از ســه اولویــت کان دولت ســیزدهم اســت، 
زیــرا مســکن از نیازهــای اساســی مــردم به ویــژه طبقــات متوســط و پاییــن 
ازدواج،  آمــار  کاهــش  خانواده هــا،  روانــی  ناامنــی  عامــل  آن  کمبــود  و 
توســعه حاشیه نشــینی و بســیاری مشــکات دیگــر اســت. برنامــه ویــژه  
دولــت بــرای تولیــد مســکن، میانگیــن ســاالنه یــک میلیون واحد اســت. 
در جلســه شــورای  عالــی مســکن و بــا دســتور رئیس جمهــور محتــرم در 
تاریــخ ۲۷ اردیبهشــت 1۴01، 100 هــزار واحــد نهضــت ملــی مســکن در ۲3 
شــهر جدیــد از جملــه شــهر جدیــد پرنــد، پردیــس و ایوانکــی در اســتان 
ح هــای کلنگ زنــی شــده نهضــت ملــی مســکن  تهــران کلنگ زنــی شــد. طر
 ، البــرز آذربایجــان غربــی، اصفهــان،  آذربایجــان شــرقی،  در اســتان های 
، تهــران، خراســان رضــوی، خوزســتان، سیســتان و بلوچســتان،  بوشــهر
ــا  فــارس، مرکــزی و هرمــزگان انجــام گرفــت. بیشــترین واحدهایــی کــه ب
ــتور رئیس جمهــور محتــرم کلنگ زنــی شــد مربــوط بــه شــهر جدیــد  دس

هشــتگرد در اســتان البــرز اســت کــه 15 هــزار و 3۲0 واحــد بــوده اســت.

کید بر تسهیل پرداخت تسهیالت( ح تحول نظام بانکی )با تأ طر

بــا اســتقرار دولــت ســیزدهم توجــه بــه نقــش و مســئولیت نظــام بانکــی 
در پشــتیبانی از تولیــد و لــزوم حمایــت بانک هــا از واحدهــای تولیــدی در 
ــتورات  ــو و دس ــک س ــری از ی ــم رهب ــام معظ ــات مق ــق منوی ــتای تحق راس

ح در استان زنجان  در اجرای آزمایشی طر
ح  آمارهایی به دست آمد که بر ضرورت اجرای طر

یت هوشمند یارانه آرد و نان تاکید دارد مدیر
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رئیس جمهــور بــا رویکــرد عملیاتــی و بــا محوریــت عدالــت، فســاد زدایی و 
شفاف ســازی بــرای تســهیل خدمــات بــه مــردم و توجــه بــه بخــش تولیــد 
باعــت شــد تــا معاونــت امــور بانکــی، بیمــه و شــرکت های دولتــی وزارت 
امــور اقتصــادی و دارایــی بــا محورهــای افزایــش شــفافیت، گســترش 
سیاســتگذاری،  تولیــد،  از  حمایــت  و  بانک هــا  ناتــرازی  رفــع  عدالــت، 

ــد.  ــدام کن ــزی و اق برنامه ری
دستورات رئیس جمهور محترم:

 بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت
 سخت گیری بر بدحساب های حرفه ای

 تســهیل پرداخــت وام بــه مــردم و اعتبارســنجی در ارائــه تســهیات 
ُخــرد بــه آنهــا به جــای وثیقــه و ضامــن

 واگذاری بنگاه های تولیدی تملک شده از سوی بانک ها
 راه اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی

ــا توجــه بــه مــوارد یــاد شــده، طــی یــک ســال گذشــته در راســتای تحقــق   ب
دســتورات رئیس جمهــور محتــرم و محورهــای تعییــن شــده اقداماتــی 
چون الکترونیکی شــدن قراردادهای بانکی و ارائه نســخه ای از قراردادهای 
اســامی  انتشــار  وثیقه گــذاران،  و  ضامنیــن  مشــتریان،  بــه  تســهیاتی 
از طریــق انتشــار صورت  هــای  بدهــکاران کان، بهبــود شــفافیت مالــی 
مالــی بانک  هــای دولتــی و تســهیل پرداخــت تســهیات خــرد انجــام شــد. 
همچنیــن تشــکیل گروه هــای پایــش و نظــارت بــر عملکــرد بانک هــا و 
ــت های  ــا و سیاس ــاغ راهبرده ــا، اب ــازاد بانک ه ــوال م ــذاری ام ــا، واگ بیمه ه
و  تولیــدی  واحدهــای  از  حمایتــی  سیاســت های  اتخــاذ  بانکــی،  بخــش 
برگشــت مــازاد ســود اخــذ شــده مغایــر بــا مصوبــات شــورای پــول و اعتبــار از 

دیگــر اقدامــات مهــم دولــت ســیزدهم بــوده اســت.

اصالح نظام ناعادالنه مالیاتی

در ایــران بــه ســبب وجــود نظــام مالیاتــی تاکنــون ناکارآمــد، ابــزار مالیاتــی 
صــورت  بــه  مالیاتــی  درآمدهــای  طرفــی  از  و  نداشــته  را  الزم  کارآیــی 
هدفمنــد، عادالنــه و منطبــق بــا واقعیــت موجــود بــر شــرایط اقتصــادی 
مــورد  مالیاتــی  نظــام  اصــاح  منظــور  بدیــن  نمی شــد.  حاصــل  کشــور 
توجــه جــدی دولــت قــرار گرفــت. هفت محــور مهــم و اساســی در تحــول 
ســاختار نظــام مالیاتــی در دولــت ســیزدهم بــرای رســیدن بــه درآمدهــای 
کــه  مالیاتــی عادالنــه، جامــع، پایــدار و هوشــمند در نظــر گرفتــه شــد. 

موجــب اقدامــات مهمــی در ایــن بــاره انجــام شــد: 

 کاهش مالیات بخش تولید از ۲5 درصد با شیب مایم به 10 درصد
 رصد و رهگیری فرار مالیاتی از طریق سامانه هوشمند

 یکپارچــه شــدن همــه تعامــات مؤدیــان بــا ســازمان امــور مالیاتــی در 
ســال 1۴01 و انجــام آن در بســتر الکترونیکــی

 جلوگیــری از فــرار مالیاتــی در ســال 1۴01 بــا تکمیــل جریــان داده هــای 
مالیاتــی و ایجــاد شــفافیت

 اجــرای کامــل مالیات هــای تنظیمــی از ســال 1۴01 و کاهــش جذابیــت 
فعالیت هــای غیرمولــد و ســوداگرایانه بــا اخــذ مالیــات از آنهــا 

 بــرای نخســتین بــار تخصیــص 15 درصــد از حقــوق دولتــی هــر منطقــه 
معدنــی بــه همــان منطقــه. 

 راه انــدازی ســامانه مؤدیــان و پایانه هــای فروشــگاهی؛ ایــن ســامانه ها 
بــا ایجــاد بســترهای قانونــی الزم زمینــه مناســب بــرای تقویــت یــک نظــام 
مالیاتــی هوشــمند فراهــم می کننــد و باعــث شــفافیت در فعالیت هــای 
اقتصــادی می شــود کــه زمینــه ارتقــای عدالــت مالیاتــی، شــفافیت و رشــد 

اقتصــادی کشــور را فراهــم خواهــد کــرد.

ح مهیا( یت هوشمند یارانه آرد و نان )طر ح مدیر طر

هــدف از اجــرای ایــن طــرح اصــاح زیرســاخت ها و روش هــای پرداخــت 
یارانــه آرد و نــان اســت و به هیچ عنــوان افزایــش قیمــت نــان مطــرح نبــوده 
ــه آرد و نــان  و نخواهــد بــود. موفقیت هــای طــرح مدیریــت هوشــمند یاران
می توانــد به عنــوان الگــو در اختصــاص یارانــه بــرای ســایر بخش هــا و در 
جهــت شفاف ســازی اجرایــی شــود. اراده و تصمیــم دولــت، بهینه ســازی 
و منطقــی کــردن نظــام یارانه هــا در کشــور بــا هــدف جلوگیــری از هدررفــت 

ســرمایه ها اســت و ایــن طــرح پیگیــری خواهــد شــد. 

اصالح نظام تبعیض آمیز پرداخت ها 

اســت.  ایــران  اداری  نظــام  در  جــدی  چالش هــای  از  پرداخت هــا،  در  عدالــت 
هم اکنــون بیــش از ۲0 نــوع قــرارداد اســتخدامی و بیــش از 50 نــوع نظــام پرداخــت 
در کشــور وجــود دارد کــه بی عدالتــی در پرداخت هــای بیــن دســتگاه ها را در پــی 
داشــته اســت. رئیس جمهــور محتــرم بــا تأکیــد بــر رفــع تبعیــض و بی عدالتــی در 
نظــام پرداخت هــا، دســتور داد نظــام پرداخــت عادالنــه حقــوق و دســتمزد پیــش 
از نهایــی شــدن بودجــه 1۴01 تدویــن شــود و کارگــروه تدویــن نظــام جدیــد پرداخت 
حقوق تشــکیل شــده که خروجی آن پس از تصویب در مجلس، می تواند همه 
قوانیــن کنونــی در پرداخــت حقــوق و مزایــا را در دســتگاه های مختلــف لغــو کنــد.
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تکمیل و توسعه بهره برداری از سامانه جامع تجارت

ســامانه جامــع تجــارت ایــران، نقــش مهمــی در تســهیل تجــارت هوشــمند 
در عرصــه جهانــی دارد. ســامانه جامــع تجــارت ایــران، موضوع بنــد الف ماده 
۶ قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال مصوبــه ســال 13۹۲ اســت کــه کار خــود را در 
ســال 13۹5 در دولــت یازدهــم آغــاز کــرد امــا بــه ســرانجام نرســید. بــا روی کار 
آمــدن دولــت ســیزدهم، رئیس جمهــور در جلســه ســتاد اقتصــادی دولــت 
در ۲3 شــهریور 1۴00، بــه معــاون اول و وزارت صمــت مأموریــت داد ســامانه 
جامــع تجــارت را در یــک زمان بنــدی مناســب پیگیــری و بــه نتیجــه برســاند. 
راه اندازی این ســامانه کلید حل بســیاری از مشــکات تأمین کاال از مرحله 
ثبــت ســفارش تــا توزیــع اســت و با شــفافیت در فرایند تأمیــن کاال از مرحله 
ثبــت ســفارش تــا توزیــع، به کاهش قاچاق و فســاد در تخصیــص ارز دولتی 
کمــک می کنــد و از اواخــر ســال 1۴00 ایــن ســامانه بــه صــورت جــدی فعالیــت 
خــود را آغــاز کــرده اســت. در دولــت ســیزدهم عــاوه بــر تکمیــل ســامانه، 
توســه کاربــرد آن در شفاف ســازی و تســهیل فعالیت هــای اقتصــادی نیــز 
در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه تامیــن مالــی زنجیــره ای و پرداخــت تســهیات 

مبتنــی بــر فاکتــور از مهمتریــن پروژه هــا اســت.

اصالح ساز و کارهای حکمرانی در بخش صنعت، معدن و تجارت

بــرای نخســتین بــار در کشــور، دولــت ســیزدهم اقــدام به اصــاح ســاز و کارهای 
حکمرانــی در حــوزه صنعــت، معــدن و تجــارت کرده اســت. اهم ایــن اصاحات 
شــامل اصــاح ســاز و کار تامیــن مالــی و هدایــت اعتبــار هدفمنــد بــا رویکــرد 
تامیــن مالــی زنجیــره ای و تســهیات مبتنــی بــر صورتحســاب الکترونیکــی بــا 
اصــاح تنظیــم ســاز و کارهــای کاالهــای  پایــه  بــا اتکا بــه ظرفیت های بــورس کاال 

و ابزارهــای مربوطــه و اصــاح، تنظیــم ســاز و کارهــای کاالهــای نهایــی بــا رویکــرد 
شفافیت جریان کاال، درج قیمت تولید کننده، پشتیبانی و رفع موانع تولید و 

نظــارت مســتمر بــر بــازار بــوده اســت.

راه اندازی سامانه سوت زنی برای مبارزه همگانی با فساد

در راســتای شــفافیت، نظــارت همگانــی و مبــارزه همه جانبــه بــا فســاد، 
ســامانه ســوت زنی در دســتگاه های دولتی راه اندازی شــده تا مردم بتوانند 
تخلفــات و گزارش هــا از فســاد را در ایــن ســامانه ثبــت کننــد. ایــن ســامانه 
در همــه دســتگاه های اجرایــی کشــور بــرای مبــارزه بــا فســاد و تخلفــات 
شــروع بــه کار کــرده اســت. بــرای نمونــه در ســامانه ســوت زنی مالیاتــی، بالــغ 

بــر ۴ هــزار و 100 گــزارش ثبــت شــده کــه بــا جدیــت در حــال انجــام اســت.

دولت هوشمند 

بــا گذشــت ۲۹ ســال از ورود اینترنــت بــه ایــران، وزیــر ارتباطــات دولــت 
ســیزدهم اعام کرد »پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند« تا شــهریورماه 
1۴01تکمیــل و پیــش از دی مــاه امســال، قابــل بهره بــرداری خواهــد بــود. این 
خبــر کــه در روز جهانــی ارتباطــات اعــام شــد، به بیــش از دو دهه انتظــار برای 
خدمــات دولــت هوشــمند )الکترونیــک( پایــان می دهــد. بــر ایــن اســاس 
مقــرر شــده وزارت ارتباطــات تا دی ماه ســال 1۴01 پنجــره ملی خدمات دولت 
هوشــمند را ایجــاد نمایــد تــا مــردم بــا یــک بــار ورود و احراز هویــت بتوانند به 
تمــام پنجره هــای واحــد دســتگاه ها دسترســی پیــدا کننــد و طعــم شــیرین 
ــور  ــات کش ــمول خدم ــی مش ــتگاه اصل ــدود 1۷0 دس ــند. ح ــاوری را بچش فن
وجــود دارنــد کــه بایــد بــه ایــن پنجــره واحد متصل شــوند و تاکنون حــدود ۲0 
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دســتگاه بــه ایــن پنجــره متصــل شــده اند.

راه اندازی سامانه پاکنا 

در راســتای شــفافیت و رعایــت عدالــت در پرداخت هــای ضــروری کشــور و 
ایجــاد انضبــاط مالــی در پرداخــت بــه موقــع حقــوق و مزایای کارکنــان دولت، 
بازنشســتگان و کنتــرل هزینه هــا براســاس دســتور رئیس جمهــور محتــرم 

ایــن ســامانه در ســایت کارمنــد ایــران راه انــدازی شــد. 

ح های نیمه تمام در »دولت تمام کننده« نهضت احیای طر

ح هــای نیمه تمــام را از اولویت هــای دولــت  رئیس جمهــور تکمیــل طر
ح هایــی کــه بــا طوالنــی شــدن اجــرای آن، ثــروت  ســیزدهم اعــام کــرد. طر
آنهــا خوابیــده و عــاوه بــر فرســایش تاسیســات و  هنگفــت ملــی در 
زیرســاخت ها، مــردم نیــز از خدمــات آنهــا محــروم هســتند. براســاس 
گــزارش وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، دولــت تاکنــون وضــع بیــش 
از یــک هــزار کارخانــه مشــکل دار را بررســی کــرده و 500 هــزار کارگــر آنهــا 
در  کار  نیــروی  تعدیــل  آمــار  اســت.  بازگردانــده  کار  ســر  بــه  دوبــاره  را 
فروردیــن امســال نســبت بــه ســال قبــل 3۸ درصــد کمتــر شــده اســت. 
بــه مشــکات حــدود یــک هــزار و ۶۷ شــرکت و کارخانــه دارای مشــکات 
اقتصــادی رســیدگی و بــا حــل مشــکات آنــان بــرای 500 هــزار نفــر امنیــت 

شــغلی ایجــاد شــده و ایــن افــراد بــه کار برگشــته اند. 

تعیین تکلیف کاالهای رسوبی و اموال تملیکی در گمرکات

دولــت ســیزدهم کــه خــود را »دولــت تمــام کننــده« می نامــد، در ادامــه 
احیــای کارگاه هــای تعطیــل و نیمه تمــام، بــه ســراغ تعییــن تکلیــف کاالهــای 
ســازمان  انبارهــای  همچنیــن  و  کشــور  ورودی  مبــادی  در  رسوب شــده 
امــوال تمیلکــی رفــت. هــزاران تــن انــواع کاال از یــک مــاه تــا بیــش از 10 ســال 
در انبارهــای ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکی، باتکلیف مانده 
بــود کــه بــا ورود رئیس جمهــور محتــرم و اهتمــام وزیــر اقتصــاد، ســاماندهی 
و تعییــن وضعیــت ایــن کاالهــا کلیــد خــورد. در موضــوع ســاماندهی انبارهــا 
بــدون آنکــه انبــاری بــه تعــداد انبارهــای ســازمان افــزوده شــود، ظرفیــت 
آنهــا بــا قفســه بندی اصولــی ســه برابــر شــد. میــزان فــروش ســازمان امــوال 
تملیکــی از محــل مزایده هــای الکترونیکــی در اردیبهشــت و خــرداد مــاه 

امســال بــه ترتیــب معــادل ۲1۹ و 315 میلیــارد تومــان بــوده کــه نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال گذشــته بیــش از ۲00 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
میــزان کاالهایــی کــه از ابتــدای شــروع بــه کار دولــت ســیزدهم تعییــن 
تکلیــف شــده،  بیــش از ۸ هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد می شــود. برگــزاری 
مزایده هــای الکترونیکــی و حراج هــای حضــوری باعــث شکســته شــدن 
انحصــار شــد و روزبــه روز رکوردشــکنی در فــروش و مزایــده امــوال صــورت 
گرفــت به گونــه ای کــه در اردیبهشــت ماه 1۴01 حــدود ۲۹1 میلیــارد تومان کاال 
بــه مزایــده گذشــته شــد کــه ایــن آمــار در مــدت مشــابه ســال 1۴00 حــدود ۹1 
میلیــارد تومــان بــود. در مجمــوع در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری ۶ هــزار 
و ۸۹1 میلیــارد ریــال امــوال منقــول و ۲۴3 میلیــارد ریــال امــوال غیرمنقــول 
توســط ایــن ســازمان بــه فــروش رســیده کــه درمجمــوع بــه نســبت مــدت 

مشــابه ســال گذشــته 113 درصــد رشــد را نشــان می دهــد.

ح های ملی تأمین آب طر

طــرح انتقــال آب از دریــای عمــان بــه اســتان های شــرقی و جنوبــی بــا هــدف 
تأمیــن آب شــرب، صنعتــی و کشــاورزی یکــی از اصلی تریــن اولویت هــای 
دولــت اســت. اســتفاده از انــرژی صلح آمیــز هســته ای بــرای تأمیــن آب 
شــرب و تولیــد بــرق یکــی دیگــر از برنامه هــای مهم و اصلی دولت ســیزدهم 
اســت. مدیریــت منابــع آب و حــل مشــکل کم آبــی بــا شیرین ســازی آب دریا 
و توســعه زیرســاخت های نیــروگاه اتمــی بوشــهر بــرای غلبــه بــر چالــش 
کم آبــی، در دســتور کار دولــت ســیزدهم قــرار گرفتــه اســت. بــه طــوری کــه بــه 
دســتور رئیس جمهــور، ظرفیــت آب شــیرین کن های بوشــهر تــا پایان ســال 
جــاری دو برابــر خواهــد شــد. احــداث ۲ ســایت آب شــیرین کن بــه ظرفیــت ۸ 
هــزار و 11 هــزار مترمکعــب در طرح هــای ویــژه و ملــی تأمیــن آب، برنامه ریــزی 
بــرای بهره بــرداری از ۲ ســد بــرای تأمیــن آب اســتان ســمنان، ایجــاد مرکــز 
جهاد آبرســانی در ســاختار تشــکیات وزارت نیرو برای مدیریت تنش آبی، 
شــروع عملیــات طــرح آبرســانی غدیــر بــرای ۲۶ شــهر و بیــش از 1000روســتای 
خوزســتان و احیــای شــورای عالــی آب از جملــه اقدامــات دولــت ســیزدهم 

بــرای حــل مشــکات آب اســت. 

تحول در ساختار و فرایند بودجه نویسی

نــه  را  بودجــه 1۴01  یعنــی الیحــه  بودجــه خــود  دولــت ســیزدهم نخســتین 
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خوش بینانــه و نــه بدبینانــه بســت؛ بلکــه مبنا، نــگاه واقع بینانــه بــود. دولــت در 
تنظیــم و ارائــه بودجــه 1۴01 بــا رویکــرد واقع بینانه تاش کرد میزان کســری بودجه 
را بــه حداقــل ممکــن برســاند. لــذا در بودجــه 1۴01: کســری بودجــه، خام فروشــی، 
انتشار پول بدون پشتوانه و استقراض از بانک مرکزی، از خط قرمزهای دولت 
اســت. اقــدام دیگــری کــه دولــت در الیحــه بودجــه تــدارک دیــد و مجلــس هــم از 
آن حمایــت کــرد، ایــن بــود کــه کســری تراز عملیاتــی بودجــه را کاهــش داد. ضمن 
اینکــه کمتریــن افزایــش ســقف تــراز عملیاتــی در الیحــه بودجــه 1۴01 بوده اســت.

ح رتبه بندی معلمان اجرای طر

یکــی از مهم تریــن مولفه هــای برخــورداری از نظــام  آموزشــی اثربخــش 
آرامــش و  بــا  کــه  انســانی ماهــر و توانمنــدی اســت  نیــروی  کارآمــد،  و 
آســایش و بــدون دغدغه هــای مالــی بتوانــد ارزش هــا و شایســتگی های 
ح  طــر دهــد.  انتقــال  خــود  دانش آمــوزان  بــه  را  پرورشــی  و  آموزشــی 
ــرای ارتقــای معیشــت  ــود کــه ب ــی ب رتبه بنــدی معلمــان از جملــه اقدامات
معلمــان طراحــی و بــا حمایــت دولــت در ۲۴ آذرمــاه 1۴00 الیحــه آن در 
مجلــس تصویــب شــد و بــا تأییــد شــورای نگهبــان، در اســفند 1۴00 بــرای 
اجــرا بــه دولــت ابــاغ شــد.  پــس از آن نیــز آیین نامــه اجرایــی ایــن قانــون 
بــه تصویــب هیــات وزیــران رســید و بــرای اجــرا بــه دســتگاه ها ابــاغ شــد.

مردمی سازی ارز ترجیحی و صیانت از ذخایر ارزی کشور

از ســال 13۹۷ دولت دوازدهم پرداخت یارانه به کاالهای اساســی را آغاز کرد که 
در ایــن روش۲50 هــزار میلیــارد تومــان یارانــه بــه واردکننــده پرداخت می  شــد، تا 
کاال وارد کند با این هدف که در داخل کشــور کاال ارزان به دســت مردم برســد. 
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن سیاســت نه تنهــا موجــب بهره منــدی عادالنــه 
مــردم از بیت المــال و ثبــات قیمــت کاالهــای اساســی نشــد، بلکــه پیامدهــای 
منفــی زیــادی بــرای مــردم و اقتصــاد کشــور در پــی داشــت و موجــب هدررفــت 
درآمدهــای ارزی کشــور شــد. برنامــه دولــت ســیزدهم ایــن بــود کــه ایــن یارانــه را 

بــه خــود مــردم بدهــد و مــردم خودشــان آن را مدیریــت کننــد.

 ابالغ اصول دوازده گانه نقشه ملی پیشگیری
و مقابله با فساد اداری و اقتصادی

–همگانــی، متناسب ســازی ســاختار و تشــکیات دولــت، شایســته گزینی، 

ــره  ارزش و  ــرد زنجی ــعه رویک ــک، توس ــت الکترونی ــا، دول ــهولت فراینده س
زنجیره هــای تأمیــن،  حمایــت از فعالیــت ســالم،  تقویــت یکپارچه ســازی 
اطاعــات در نظــام مالــی و اقتصــادی کشــور ، نظــارت مؤثــر و کارآمــد، برخــورد 
قاطــع، دقیــق و مؤثــر از جملــه اصــول دوازده گانــه اســت کــه در دولــت 

ســیزدهم بــرای مقابلــه بــا فســاد اداری و اقتصــادی ابــاغ شــد. 

ینی سامانه 124 با هدف بهبود نظارت بر بازار بازآفر

در راســتای مدیریــت و ســاماندهی مســیرهای ارتباطــی و پاســخگویی 
بــه فعــاالن اقتصــادی و عمــوم مــردم بــه صــورت ۲۴ ســاعته و رســیدگی 
زمــان ممکــن در کل پهنــه  بــه شــکایات و درخواســت ها در حداقــل 
کــه  بــه بازآفرینــی ســامانه 1۲۴ اقــدام شــده اســت  جغرافیایــی کشــور 
نتیجــه ایــن امــر بهبــود نظــارت بــر بــازار خواهــد بــود. در ایــن ســامانه 
تمــام  و  اســت  شــده  تعریــف  مــردم  بــا  ارتبــاط  متنــوع  کانال هــای 
آیین نامه هــای مرتبــط در دســترس عمــوم مــردم قــرار  بخشــنامه ها و 
گرفتــه اســت. ضمــن آنکــه بــا تحلیــل داده هــای ایــن ســامانه، تنظیــم 

بــازار تســهیل شــده و نظــارت بهبــود می یابــد. 

یخ بهره وری کشور آغاز فصل جدید در تار

دولــت ســیزدهم بــه بهــره وری بــه عنــوان یکــی از محرک هــای اصلــی در 
توســعه اقتصــادی و بهبــود اســتانداردهای زندگــی توجــه ویــژه دارد و 
اســت.  پرداختــه  آن  اهمیــت  ذکــر  بــه  رئیس جمهــور  شــخص  بارهــا 
بــه  نیــل  بــرای   ، امــر ایــن  متولــی  به عنــوان  بهــره وری  ملــی  ســازمان 
ــه تکمیــل چرخــه تنظیم گــری  ایــن هــدف، برنامه هــای جدیــدی ازجمل
و  هوشمندســازی  و  بهــره ور  نــوآوری  جریان ســازی  بهــره وری، 
مردمی ســازی زیســت بوم بهــره وری را در ســال جــاری در دســتور کار 
ــا راه انــدازی ســامانه »آینــه  خــود دارد و در ایــن راســتا ایــن ســازمان ب
بهــره وری )ســابا(« مهم تریــن گام را در ایــن مســیر برداشــته اســت. 
ــاره شــاخص های بهــره وری در ســال گذشــته و  آمارهــای موجــود در ب
مقایســه آن بــا روندهــای گذشــته نشــان می دهــد کــه حرکــت اصولــی 
بــرای رســیدن بــه وضــع مطلــوب آغــاز شــده و در صــورت تــداوم ایــن 
مســیر می تــوان بــه ایجــاد تحــول جــدی و پایــدار در موضــوع بهــره وری 

ــود.  ــدوار ب ــور امی در کش



30
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دولت سیزدهم در حالی روی کار آمد که چالش هایی چون کاهش ازدواج و تشکیل خانواده، کاهش فرزندآوری و اختال در 
نظام حقوقی و تربیتی فرزندان، کمبود کاغذ در حوزه مطبوعات، وجود گرد و غبار در برخی استان ها و کاهش کیفیت هوا در 

حوزه فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی وجود داشت و نیازمند اقدامات و تصمیمات جدی بود.
پیش درآمد

حل مشکل کاغذ مطبوعات
موافقت در خصوص تخصیص و تأمین ارز ترجیحی برای واردات کاغذ حوزه نشر 
کتاب و مطبوعات پس رسیدگی به مشکل کمبود کاغذ انجام شد. از ۴0 میلیون 
دالر مصوبه هیات وزیران به منظور تامین کاغذ با ارز ترجیحی، تاکنون مبلغ ۲۹ 
میلیون دالر تامین و تخصیص داده شده و مقرر است ۲۹ هزار تن کاغذ در سال 
1۴01 به کشور وارد و برای استفاده حوزه کتاب و مطبوعات تحویل شبکه توزیع 
شود. ثبات در بازار کاغذ و کمک به چرخه صنعت نشر که نتیجه آن در نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران مشهود بود. به طوری که در این نمایشگاه مبلغ ۲11 

میلیارد تومان کتاب به فروش رفت.

تشکیل شورای عالی سینما
شورای عالی سینما به ریاست، رئیس جمهور محترم با هدف گسترش فناوری 
نرم افزایی و تقویت ارتباط میان بخش های سیاستگذاری، اجرایی، نظارتی، آموزشی، 
مطالعاتی، علمی و تولیدی در حوزه هنر- صنعت صوت و تصویر و سینما و افزایش 
هماهنگی و همکاری های فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و فنی دستگاه های اجرایی و 
نهادهای ذی ربط با بخش غیردولتی در عرصه فعالیت های سینمایی و سمعی بصری و 
ارتقای سطح کمی و کیفی محصوالت، تولید و عرضه آثار سینمایی شاخص و ارزشمند 

و بررسی و رفع چالش ها و معضات تشکیل شد. 

شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطالعات
سامانه  برخط صدور مجوزهای موضوعی عرصه فرهنگ و هنر با پیوستن 
بیش از 1۸00 دستگاه عمومی و خصوصی که ارائه دهنده خدمات عمومی 
راه اندازی شد. تاکنون به ۸۹ درصد از 3۴ هزار درخواست های اطاعات مردمی 

پاسخ داده شده است.

تشکیل قرارگاه محرومیت زدایی از عرصه فرهنگ و هنر
دوره های آموزشی رایگان هنر در مناطق محروم وکمتر برخوردار در دو مرحله 

و در ۲0 استان برگزار شد که در مجموع حدود 3۷ هزار نفر پس از ثبت نام 
در این دوره ها شرکت کرده اند. همچین ۴500 میلیارد تومان اعتبار از محل 
اعتبارات سفرهای استانی برای تکمیل پروژه های فرهنگی در مناطق محروم 

اختصاص داده شده است.

آزادسازی سواحل و حاشیه رودخانه ها
آزادسازی سواحل دریاها به ویژه دریای خزر همواره یکی از دغدغه های مردم 
بود. بخش دولتی و خصوصی، برخاف قوانین حریم دریا و ساحل، آنچه حق 
مردم بود را تصرف کرده و امکان استفاده عمومی و آزاد را از آنها سلب کرده 
از برنامه چهارم توسعه به بعد در  آنجا اهمیت یافت که  تا  بودند. موضوع 
برنامه های توسعه کشور قرار گرفت. این مهم در سفر استانی رئیس جمهور 
محترم و هیئت دولت به استان گیان به صورت جدی پیگیری شد. در راستای 
همین سفر، بافاصله معاون اجرایی رئیس جمهور، وزارت کشور با همکاری 
دستگاه ها از جمله استانداری ها و شهرداری ها هم زمان با پیگیری ها آیین نامه 
جامع و دقیقی برای نحوه مدیریت و بهره برداری از مناطق آزادشده را تهیه کردند. 
آزادسازی سواحل با سرعت آغاز و تا آخر بهمن 1۴00، ۹0 درصد پیشرفت رسید. 

طرح جوانی جمعیت، نخستین سند اجرایی حمایت از خانواده
تشکیل کارگروه جمعیت در سال 1۴00 در سازمان برنامه  و بودجه برای اجرایی کردن 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تشکیل شورای برنامه ریزی جمعیت 
جهت عملیاتی ساختن سیاست های کلی جمعیت با هدف   افزایش نرخ باروری، 
تحکیم بنیان خانواده، ارتقای جایگاه و منزلت سالمندان، توانمندسازی جمعیت 
در سن کار، مدیریت مهاجرت و رصد سیاست های جمعیتی ازجمله اقدامات 

مهم این سازمان در جهت تقویت بنیان خانواده و رشد جمعیت بوده است.

لودگی هوا برای اولین بار تعیین بند اعتباری برای آ
یکی دیگر از کارهایی که در راستای کاهش آلودگی هوا انجام شد، تهیه سیاهه انتشار 
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آلودگی کانشهرهاست که در آن سناریوهایی بر اساس ارزیابی فنی، اقتصادی و 
اثربخشی تهیه و به دولت و مجلس ارسال شد. بر این اساس برای اولین بار در بودجه 
سال 1۴01 بندی برای طرح های کاهش آلودگی هوا تعیین شد. البته شاید مبلغ کافی 
نباشد اما هدف این است که ردپایی در قانون بودجه در زمینه کاهش آلودگی هوا 
دیده شود. در این سیاهه نوع آلودگی و منبع انتشار آلودگی در کانشهرها به تفکیک 

مشخص و راه حل های برون رفت از آنها هم مشخص شده است.

اجرای عملیات مقابله با گرد و غبار در کشور
در دولت سیزدهم عملیات اجرایی مقابله با گرد و غبار در استان های خوزستان، 
سیستان و بلوچستان، حفظ و نگهداری ایستگاه های گرد و غبار، مطالعات 
تکمیلی و شناسایی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و آالیندگی ذرات گرد و غبار 
در استان های خراسان رضوی، اصفهان، قم، تهران، البرز، سمنان، یزد، مرکزی، 
گلستان و قزوین شروع شده و همچنین انجام تعهدات آیین نامه هماهنگی 
پیشگیری و مدیریت پدیده گرد و غبار جزو اقدامات مهم سازمان حفاظت محیط 
زیست برای کاهش اثرات گرد و غبار و بهبود کیفیت زیست محیطی منابع زیستی 
در استان های هدف در یک سال گذشته بوده است. امضای تفاهم نامه همکاری 
محیط زیستی برای مقابله با گرد و غبار منطقه ای با کشور سوریه و عراق از دیگر 

اقداماتی بوده که در دولت سیزدهم انجام شده است.

تعیین اعتبار بندهای اجرایی قانون هوای پاک در احکام 62 گانه
یکی از دغدغه  ها در اجرای قانون هوای پاک، عدم تأمین منابع مالی برای اجرای 
بندهای این قانون است. بر این اساس با همکاری وزارت کشور ۶۲ حکم در زمینه 
قانون هوای پاک در دولت مطرح شد که ۲۸ حکم برای منابع متحرک، ۸ مورد 
مربوط به منابع ساکن و ۲۶ حکم مربوط به برنامه های عمومی بود. در این راستا 
تقسیم کاری انجام شد و میزان اعتبار این حکم ها و زمان اجرای آنها نیز مشخص 
شد و تاکنون 35 حکم نهایی شده است. در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، 
خارج کردن خودروها و موتورسیکلت های فرسوده و ارتقاء سوخت همه نیازمند 

اعتبار است که در احکام ۶۲ گانه به این بخش پرداخته شده است.

) جمع آوری 500 میلیون فوت مکعب گازهای مشعل )فلر
یکی از اقدامات مهم دولت مردمی در حوزه محیط زیست، قراردادهای امضا  شده 
برای کاهش گازهای گلخانه ای است. در این راستا ۸ قرارداد در زمینه جمع آوری 
خوراک  زیست،  محیط  حفظ  بر  عاوه  که  است  رسیده  امضا  به  فلر  گازهای 

مجتمع های پتروشیمی نیز از این طریق تولید می شود. با اجرایی شدن این 
قراردادها حدود 500 میلیون فوت مکعب گازهای مشعل جمع آوری می شود که 

کاهش شدید تولید گازهای گلخانه ای را در پی خواهد داشت. 

ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت های کاربراتوری 
موتورسیکلت های کاربراتوری 10 درصد از انتشار ذرات معلق و آلودگی هوا در 
تهران سهم دارند، از طرفی هم نمی توانند معاینه فنی بگیرند چون کاربراتوری 
هستند، سیستم آنها جوابگوی حدود مجاز معاینه فنی نیست. بنابراین 
با توجه به سهم موتورسیکلت های فرسوده در آلودگی هوا در کانشهری 

مانند تهران تردد آنها از ابتدای سال 1۴01 ممنوع شد.

تجهیز محیط بانان به 1200 دستگاه موتورسیکلت
موتوری  بخش  تقویت  دولت  حمایت  با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
یگان حفاظت را در دستور کار خود قرار داد. در این دولت 1۲00 موتورسیکلت 
خریداری و در اختیار محیط بانان در سراسر کشور قرار گرفت و برای سال آینده 
پیش بینی شده در زمینه خودرو هم تحول ایجاد شود. در واقع نیاز سازمان 
محیط  زیست به موتورسیکلت تا حد زیادی برطرف شد، اما تقویت خودرو 
استاندارد  خودروهای  با  محیط بانان  تا  است  آینده  سال  برنامه های  جزو 

تجهیز شوند.

پیگیری ویژه وضعیت دریاچه ارومیه از سوی رئیس جمهور 
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تداوم احیای دریاچه ارومیه در دستور کار 
قرار گرفت و جلسه کارگروه نجات دریاچه ارومیه در مورخ ۲5 مهرماه 1۴00 به 
ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه، بر اتمام و تکمیل 
اقدامات و طرح های نیمه تمام و سخت افزاری احیای دریاچه ارومیه ازجمله 
طرح های انتقال آب از حوضه های آبریز و اقدامات محقق کننده تثبیت دریاچه 
ارومیه تا پایان سال 1۴00 تاکید و دستگاه های اجرایی را نسبت به انجام کامل 
مهم ترین  از  کرد.  مکلف  ارومیه  دریاچه  احیای  خصوص  در  خود  تعهدات 
اقدامات سخت افزاری انجام  شده در رابطه با احیای دریاچه ارومیه عبارت اند 
از: توقف سدهای در دست مطالعه، رهاسازی آب از سدهای موجود به سمت 
دریاچه ارومیه، آزادسازی یا الیروبی مسیر رودخانه ها، بازسازی و دریچه گذاری 
بیش از ۲00 سردهنه، اختصاص پساب تصفیه خانه های فاضاب به دریاچه، 

ساخت »سد سیلوه«.
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سفر به تاجیکستان و آغاز روند پذیریش ایران در سازمان شانگهای 

سفر رئیس جمهور محترم به تاجیکستان، دستاوردهای مهمی در پی 
داشت که یکی از مهمترین دستاوردهای بین المللی آن، روند پذیرش ایران 

به عنوان عضو دائم از سوی اعضا در پیمان شانگهای آغاز شد.

سفر به ترکمنستان و شرکت در اجالس اکو 

حضور ایران در اجاس اکو دستاوردهایی را به همراه داشت که عبارت اند 
از؛  امضای قرارداد سه جانبه سواپ گاز بین ایران، ترکمنستان و جمهوری 
)خراسان  کشور  شمالی  استان  پنج  گاز  تأمین  پایدارسازی  آذربایجان،  
رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان( و افزایش ضریب بهره مندی 
این استان ها از گاز در فصول سرد سال، حل و فصل مسئله ترانزیت بین 
ایران با ترکمستان، جلب نظر فعاالن اقتصادی و تجار ایرانی در ترکمنستان 
برای نقشه راه و حضور فعال در مبادالت تجاری با ایران، توافق برای توسعه 
مسیرهای ترانزیتی میان ایران و آذربایجان با حضور شرکت های ایرانی و 

تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری و اجرایی شدن توافقات مطرح شده.

سفر به روسیه و توسعه روابط دوجانبه

این سفر برای ارتقای دیپلماسی همسایگی و منطقه ای به ویژه دیپلماسی 
گرفت.  صورت  راهبردی  سطح  به  کشور  دو  روابط  ارتقای  و  اقتصادی 
در  بانفوذ  کشور  دو  و  قدرت  دارای  و  مهم  کشوِر  دو  سران  گفت وگوی 
جهت امنیت، توسعه روابط اقتصادی و تجاری و مقابله با تحریم ها و 

بود. آمریکا  به ویژه  غرب  انحصارطلبی های 

نشست مشترک هیات های عالی رتبه ایران و قطر

نشست مشترک دوحه به منظور تحکیم روابط تهران و دوحه در زمینه های 
مشترک اقتصادی و سیاسی شکل گرفت. دستاوردهای این سفر شامل امضای 
1۴ سند همکاری میان مقامات ایران و قطر، توافق برای تأسیس دفتر تجاری 

ایران در قطر و رفع موانع تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری بین دو کشور بود.

سفر به عمان

پنجمین سفر خارجی رئیس جمهور محترم در راستای توسعه سیاست 
همسایگی و دیپلماسی اقتصادی به کشور عمان بود. از دستاوردهای مهم 
سفر، امضای 1۲سند همکاری در حوزه های انرژی، سیاسی، حمل و نقل، 
همکاری های دیپلماتیک، روابط تجاری و اقتصادی، علمی، زیست محیطی و 

ورزشی میان مقامات دو کشور بود.

یای خزر - ترکمنستان حضور در اجالس سران کشورهای ساحلی در

سران  اجاس  ششمین  در  شرکت  منظور  به  محترم  رئیس جمهور 
کشورهای ساحلی خزر به ترکمنستان سفر کرد. نشست سران کشورهای 
ساحلی دریای خزر، گام مهمی در جهت تقویت گفت وگوی سازنده بین 
با پیوندهای  آنها بود که به طور سنتی  کشورهای ساحلی و ملت های 
دوستی، درک متقابل و مشارکت اعتمادی پیوند خورده است. در حاشیه 
این اجاس به اجرایی شدن تفاهم نامه ها و اسناد همکاری بین دو کشور و 

تسهیل صدور روادید تجار و افزایش سفر بازرگانان تاکید شد.

دیدار رؤسای جمهور ایران و آذربایجان 

رئیس جمهور محترم در حاشیه اجاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر 
با آقای الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان دیدار و بر تقویت همکاری های 
کشورهای همسایه در عرصه های فناورانه، اقتصادی و انرژی و تسریع در 
تهیه پیش نویس موافقت نامه روش تعیین خطوط مبداء مستقیم مبدأ 

در دریای خزر تاکید کردند. 

سفر رئیس جمهور سوریه به ایران

دستاوردهای سفر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به ایران ارتقای سطح 

سیاست خارجی )دیپلماسی فعال و متوازن(رئیس جمهور

سه شعار اصلی رئیس جمهور محترم و دولت سیزدهم در سیاست خارجی، »دیپلماسی متوازن«، »منطقه گرایی« و »توسعه دیپلماسی اقتصادی« 
بوده است. سیاستی که با تغییر در نگاه کان در حوزه سیاست گذاری دیپلماسی جمهوری اسامی ایران، منافع ملی و آرمان های انقاب اسامی 

را دنبال می کند.
پیش درآمد
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همکاری ها و روابط با دمشق بخصوص در حوزه های اقتصادی و تجاری 
است و این مسئله یکی از اولویت های جدی دولت را تشکیل می دهد.

سفر امیر قطر به ایران

دستاوردهای سفر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر به ایران شامل 
تقویت همکاری های مشترک در عرصه های مختلف دوجانبه، منطقه ای و 
 
ً
بین المللی و تسریع در روابط تهران - دوحه در حوزه های مختلف خصوصا

مسائل اقتصادی و تجاری.

سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ایران

دستاوردهای سفر امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان به ایران 
شامل امضای 1۷ سند همکاری در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، 
حمل ونقل، سرمایه گذاری، فناوری های نو، محیط زیست، ورزشی، انرژی، 

قضایی، آموزشی، تحقیقاتی و گردشگری بود. 

سفر رئیس جمهور ونزوئال به ایران

ایران  به  ونزوئا  رئیس جمهور  مادورو،  نیکاس  سفر  دستاوردهای 
شامل امضای سند همکاری ۲0ساله میان ایران و ونزوئا ، تحویل دومین 
نفتکش ساخت ایران به ونزوئا، بازدید رئیس جمهور ونزوئا از نمایشگاه 

توانمندی ها و دستاوردهای دانش بنیان شرکت های ایرانی است.

سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران

دستاوردهای سفر قاسم ژومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان به 
ایران شامل امضای ۹ یادداشت تفاهم و سند همکاری بین ایران و 

قزاقستان بود. 

سفر نخست وزیر عراق به ایران

سفر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به ایران، توافق برای توسعه روابط 
سیاسی، اقتصادی و تجاری بین دو کشور، توافق برای تسریع در اجرای طرح 
اتصال ریلی شلمچه و بصره، توافق برای تسهیل روابط پولی و بانکی بین دو 
کشور و همچنین تسهیل سفرهای زیارتی مردم ایران به عتبات عالیات را در 

پی داشت.

یم ها  مذاکره پایدار و عزتمندانه برای رفع تحر

دولت سیزدهم در دفاع از منافع ملت ایران و حفظ عظمت و اقتدار 
مناسبات  و  اقتصادی  دیپلماسی  در  کوشید  ابتدا  همان  از  کشور 
گذشته  متعارف  رویه های  و  دراندازد  نویی  ح  طر منطقه،  و  جهان  با 
مبتنی بر تجربه تلخ برجام را اصاح کند و اقتصاد و معیشت مردم را 
به برجام گره نزند. رویکرد دولت به برجام، رفع کامل تحریم ها، مهار 
به  و  قرمز  خطوط  رعایت  مذاکره،  طرف های  تطاول  و  زیاده خواهی 
تمام معنا حفظ منافع مردم و صیانت از حقوق مطلق آنها از موضع 
، عزت و اقتدار است. مذاکرات وین و مذاکرات دوحه در راستای  برابر

رفع تحریم ها صورت گرفت. 

موضع گیری اصولی ایران در قبال بحران اوکراین 

رئیس جمهور محترم در جلسه هیات دولت، مورخ ۸ اسفند 1۴00 با بیان 
اینکه »ایران آماده نقش آفرینی دیپلماتیک برای کمک به بازگشت صلح به 
اوکراین است. حفاظت از جان شهروندان و غیرنظامیان و رعایت حقوق 
بشردوستانه مورد توجه همه طرف ها در مناقشات اوکراین باشد.« در قبال 

بحران اوکراین، موضع ایران را مشخص کرد. 

هفتمین اجالس سران کشورهای ضامن روند آستانه

این اجاس با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در تهران برگزار 
شد. اولین اجاس »سران کشورهای ضامن روند آستانه«، به دنبال برگزاری 
نشست های مقدماتی که با حضور طرف های درگیر و نمایندگان ایران، 
روسیه و ترکیه، به منظور برقراری آتش بس و یافتن راه حل سیاسی برای 

بحران سوریه در آستانه قزاقستان برگزار شد.

امضای هشت سند و یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و ترکیه

طرح جامع همکاری بلندمدت میان ایران و ترکیه، موافقت نامه در زمینه های 
توسعه تامین اجتماعی و ورزش، حمایت از بنگاه های کوچک اقتصادی، 
همکاری های رادیو و تلویزیونی و همکاری میان سازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی ایران و دفتر سرمایه گذاری ریاست جمهوری 
ترکیه از اسناد و یادداشت تفاهم نامه هایی است که به امضای مسئوالن دو 

کشور رسید.
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کهکیلویه خوزستان
قمسمنانو بویراحمد خراسان

گیالنلرستانفارسجنوبی
9 دی 131400 آبان 91400 مهر 51400 شهریور 1400 8 بهمن 191400 آذر 221400 مهر 191400 شهریور 1400

سیستان
و بلوچستان

11 شهریور 1400

بوشهر

16 مهر 1400

یزد

26 آذر 1400

ایالم

2 مهر 1400

زنجان

27 آبان 1400

اردبیل

30 مهر 1400

هرمزگان

23 دی 1400

123456789101112131415

سفرهای استانیرئیس جمهور
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چهارمحال البرز
و بختیاری

کردستان آذربایجان مازندران
غربی

تهران
)ورامین(

کرمانمرکزی
17 تیر 191401 خرداد 181401 فروردین 1401 21 مرداد 311401 تیر 281401 خرداد 301401 اردیبهشت 201401 اسفند 1400

گلستان

13 اسفند 1400

قزوین

7 اردیبهشت 1401

خراسان 
شمالی

2 تیر 1401

خراسان 
رضوی

10 فروردین 1401

اصفهان

26 خرداد 1401

آذربایجان 
شرقی

12 خرداد 1401

همدانکرمانشاه

6 مرداد 231401 تیر 1401

1617181920212223242526272830 2931
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حضور میدانی و راهبری بیش از چهارصد رویداد ملی و منطقه ای،  با مدیریت دبیرخانه هیات دولت، اباغ و پیگیری مصوبات و جلسات مستمر با 
دستگاه های اجرایی برای هم افزایی در پیشبرد امور حاکمیتی قوه مجریه، تاش این معاونت تحت اشراف ریاست محترم جمهور و در راستای گفتمان  
دولت مردمی بوده است. در این مسیر  تقویت همگرایی بین بخشی در کلیه سطوح، استفاده از توان داخلی برای رفع موانع توسعه، احیاء اعتماد ملی 

با بهره گیری از ظرفیت های مغفول مانده کشور همواره نصب العین این معاونت قرارگرفته است. در این یک سال اقدامات اساسی در حوزه معاون اول 
ریاست جمهوری محترم صورت گرفته است. 

خالصه اقدامات

بخش نهاد ریاست جمهوریمعاون اول رئیس جمهور

یت بحران آب و خشکسالی در حال انجاممدیر

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

تکمیل شبکه های نیمه تمام آب و فاضاب • تکمیل سد غدیر و اجرای انتقال 
آب چهارمحال • تدوین و اجرای برنامه اصاح الگوی کشت با اولویت استان های 

تولیدکننده محصوالت عمده کشاورزی• نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکین 
پرمصرف و آغاز عملیات اجرایی تجهیز چاه های کشاورزی به کنتورهای هوشمند

با مشارکت: وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، صمت، کشور و سازمان برنامه و 
بودجه کشور، استان های درگیر خشکسالی و کارخانجات و شرکت های بزرگ فوالد 

و معدن

ساماندهی وضعیت انتقال آب و رفع تنش های ایجاد 
شده

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ینه و درآمد( در کشور یت مالی  )هز در حال انجاممدیر

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

جبران کسری بودجه دولت و تامین هزینه های جاری کشور بدون استقراض از بانک 
مرکزی • ۴0 درصد افزایش فروش و صادرات نفت به طور متوسط یک میلیون و 1۴0 
هزار بشکه در روز و وصول درآمدهای ارزی ناشی از آن با رشد 5۷0 درصدی • برگزاری 

جلسات تهاتر کاال با نفت و اخذ تصمیمات الزم برای رفع برخی از نیازهای کشور بدون 
انجام تبادالت بانکی

با مشارکت:  دستگاه های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و 
وزارتخانه های اقتصاد و نفت

جبران کسری بودجه دولت و تامین هزینه های جاری 
کشور بدون استقراض از بانک مرکزی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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در حال انجامتوسعه صنعت نفت و گاز

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

استخراج نفت از میادین مشترک آزادگان به ارزش ۷ میلیارد دالر • طرح های پتروشیمی در 
هلدینگ خلیج فارس • انعقاد تفاهم نامه ۴0 میلیارد دالری با شرکت گازپروم روسیه جهت 

توسعه میادین نفت و گاز و پاالیشگاه ها • هدایت سرمایه گذاری به سوی صنایع پایین 
دستی پتروشیمی و توسعه تولید دانش بنیان در صنعت نفت

با مشارکت:  استان ها و وزارتخانه های جهاد کشاروزی، کشور، صمت، اطاعات، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد، ارتباطات و 

فناوری اطاعات، فرهنگ و ارشاد اسامی و سازمان برنامه و بودجه

افزایش سرمایه گذاری های جدید در صنعت نفت و گاز 
کشور با بهره گیری از توان داخلی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ح های پیشران اقتصاد در حال انجاماجرای طر

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

طراحی نقشه راه صنعتی کشور • تشکیل شبکه پیشران ملی، توسعه صنعت نفت و گاز• 
فعال سازی ظرفیت های اقتصاد دریامحور• توسعه اقتصاد دیجیتال

با مشارکت:  وزارتخانه های نفت، صمت، اقتصاد، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، 
سازمان محیط زیست، کارخانجات و شرکت بزرگ نفت، فوالد و معدن

ترسیم چشم انداز واقعی و تعیین نقشه راه در صنعت 
کشور و افزایش سرمایه گذاری در صنایع بزرگ

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ی یت سوخت و انرژ در حال انجاممدیر

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

جلسات و دیدارهای خارجی جهت اجرای طرح سوآپ گاز حوزه خزر • جلسات 
مداوم جهت تأمین سوخت نیروگاه ها، مدیریت و کنترل مصرف گاز و برق • بازیابی 
سریع و رفع اختال در شبکه مدیریت سوخت کشور با توجه به حمات سایبری 

• برنامه ریزی جهت تکمیل و گسترش نیروگاه هسته ای بوشهر  و تأمین برق 
خورشیدی و توسعه انرژی های تجدید پذیر و همچنین شروع عملیات اجرایی برای 

احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید
با مشارکت:  وزارتخانه های نیرو، نفت و سازمان های برنامه و بودجه، انرژی اتمی

تأمین سوخت نیروگاه ها و ارتقای توان تولید آنها و 
مدیریت و کنترل مصرف گاز و برق و عبور موفق و 

بدون بحران زمستان 1۴00 و تابستان 1۴01 بدون قطعی 
مصرف خانگی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش نهاد ریاست جمهوریمعاون اول رئیس جمهور
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در حال انجامرونق بخشی به تولید داخلی و اشتغال

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

• برگزاری ۴ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تسهیل فرایند صدور مجوز 
کسب و کار و راه اندازی سامانه ملی صدور مجوزهای کسب و کار برای شفاف سازی، 

تسریع و تسهیل فعالیت های تولیدی و اقتصادی • بازدید از مراکز صنعتی و 
کارگاه های تولیدی جهت پایش مشکات و رفع موانع تولید 

با مشارکت: استان ها و وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صمت، تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه

زمینه سازی اشتغال و افزایش تولید با توسعه 
آموزش های فنی-حرفه ای و مهارت آموزی با فعال تر 
کردن دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، 

حرفه ای و مهارتی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

در حال انجاماحیا واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

تشکیل ستاد • رفع مشکات کارگری-کارفرمایی و فعال کردن تولید در شرکت کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه خوزستان، هپکو و آذرآب • انعقا تفاهم نامه و ایجاد هماهنگی میان ظرفیت های 

داخل و خارج دولت و نهادهای مردمی جهت احیا واحدهای اقتصادی • احیا ۲00 واحد صنعتی از 
ابتدای دولت سیزدهم و برنامه ریزی برای احیا شش هزار واحد تولیدی-صنعتی

با مشارکت:  استان ها و وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور، صمت، اقتصاد، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک ها، ستاد اجرایی فرمان 

امام)ره(، صندوق کارآفرینی امید، سازمان بسیج

 احیا واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و شروع 
به کار

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یت اجرایی اصالح و مردمی سازی یارانه ها در حال انجاممدیر

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

• دهک بندی و اختصاص و تأمین یارانه ۴00 هزار تومانی به دهک های اول تا سوم و 
300 هزار تومانی به دهک های چهارم تا نهم • افزایش ذخیره سازی کاالهای اساسی • 

مدیریت دوره گذار تغییر قیمت ها • برگزاری جلسات منظم روزانه جهت رصد و کنترل 
بازار کاالهای اساسی

با مشارکت: استان ها و وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، صمت، اطاعات، 
ارتباطات و فناوری اطاعات، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعان، کار و رفاه 

اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسامی، سازمان برنامه و بودجه و شهرداری تهران

تدوین سیاست های اجرایی مناسب جهت اختصاص 
یارانه از ابتدای زنجیره )تولیدکننده - واردکننده( به 

انتهای زنجیره )مصرف کننده(

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش نهاد ریاست جمهوریمعاون اول رئیس جمهور

در حال انجاماستقرار دولت الکترونیک

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

ایجاد سامانه های اینترنتی فروش و توزیع کاالهای اساسی • بسترسازی برای اجرای 
طرح کاالبرگ الکترونیک • استقرار سامانه مجوزهای کسب و کار • استقرار سامانه 

جامع تجارت • ایجاد سامانه هوشمند اصاح یارانه نان و افزایش • تمرکز گرایی 
در ایجاد سامانه های الکترونیکی و پرهیز از تکثر و ازدیاد آنها • تشکیل جلسات 
مستمرسازی ارتقاء و حفظ امنیت در فضای الکترونیک و مهار حمات سایبری 
با مشارکت: استان ها و وزارتخانه های صمت، کشور، جهاد کشاورزی، اقتصاد، 

ارتباطات و فناوری اطاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور

تدوین یک برنامه اجرایی معین برای مقررات زدایی و 
تسریع و تسهیل فرایندها و کاهش امضاهای طایی 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

در حال انجامفعالیت های دانش بنیان و بهره گیری از نخبگان

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

حضور در محافل علمی و دانش بنیان • تشکیل شورای بررسی طرح های نخبگان • حضور 
مداوم در میان سرمایه انسانی جوان و نخبه کشور و بهره گیری از دیدگاه های آنان در اداره 

امور • تشکیل ستاد راهبری طرح های دانش بنیان دستگاه ها • ۹۷درصد افزایش در 
پرداخت تسهیات قرض الحسنه به شرکت های دانش بنیان در دو ماه اول سال 1۴01

با مشارکت: تمامی وزارتخانه ها، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

ارتباط با سرمایه انسانی جوان و نخبه کشور و 
بهره گیری از دیدگاه های آنان در اداره امور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

در حال انجامتثبیت بازار ارز

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

رصد هوشمند شبکه مبادالت ارزی و کنترل معامات آ تی بازار • رفع نقص در مقررات 
و برخورد قاطع با سودجویان • تسهیلگری تصمیمات جلسات سران قوا برای هدایت 
موثر منابع و مدیریت بازار ارز • ساماندهی فروش، تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز برای 

متقاضیان • تشکیل ستاد کنترل عملیات روانی ارز و برنامه ریزی برای خنثی سازی تحرکات و 
التهابات روانی در بازار • تاش مضاعف برای آزادسازی منابع ارزی خارج از کشور 

با مشارکت: وزارتخانه های صمت، فرهنگ و ارشاد اسامی، اطاعات، امورخارجه، اقتصاد، 
بانک مرکزی، سازمان صدا و سیما و قوه قضائیه

جلوگیری از نوسانات بازار ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش نهاد ریاست جمهوریمعاون اول رئیس جمهور

در حال انجامتقویت فعالیت های بین المللی و روابط با همسایگان

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

تشکیل جلسات مستمر و تدوین برنامه کلیه وزارتخانه ها • ایجاد معاونت بین الملل در 
معاونت اول • شکل دهی قطب تعامات پایدار اقتصادی با روسیه • همفکری و ارتباط 

موثر برای استفاده از ظرفیت جام جهانی ۲0۲۲ قطر • تاش برای آزادسازی منابع مالی 
مسدود شده در کشورها • تعریف فصل جدید روابط سیاسی- اقتصادی با کشورهای 

هم پیمان • تشکیل ستادهای اختصاصی برای بهره گیری از ظرفیت های کشورهای مختلف 
با مشارکت: وزارتخانه های امور خارجه، کشور، صمت، ارتباطات و فناوری اطاعات، 

اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و اتاق های بازرگانی

بهره گیری بیشتر از ظرفیت کشورهای هدف

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

در حال انجامتوسعه و حل چالش های منطقه ای

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

برگزاری 31 جلسه هماهنگی سفرهای استانی ریاست محترم جمهور با مدیران 
ستادی و استانی • پیگیری رفع آلودگی در کانشهر تهران • دیدار با نمایندگان 

مجلس و مجامع استانی • برگزاری جلسات محرومیت زدایی از شهرستان ها با حضور 
همه دستگاه ها و نهادها و مسئوالن استانی

با مشارکت: وزارتخانه های کشور، صمت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان محیط زیست، 

سازمان مناطق آزاد، استان ها، شهرداری تهران

تسریع اقدامات در رفع مشکات مردم و توسعه و حل 
چالش های منطقه ای

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یت بیماری کرونا در حال انجاممدیر

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

برگزاری منظم جلسات روسای کمیته های تخصصی کرونا • بازگشت فعالیت های فرهنگی و 
ورزشی به شرایط عادی • رونق دوباره کسب و کارها و جبران خسارات به برخی صنوف با اعطای 

تسهیات • شروع به کار دوباره مدارس و فعال شدن فضای آموزشی در کشور • کاهش تدریجی 
محدودیت های کرونایی • پرداخت مطالبات پزشکان و پرستاران • تأمین دارو و اقام مورد نیاز • 

واکسیناسیون گسترده • حمایت از تولید واکسن داخلی • هماهنگی جهت واردات واکسن
با مشارکت: استان ها، وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و 

ارشاد اسامی، آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه کشور، جمعیت هال احمر

مدیریت برای بازگشت به جریان عادی زندگی و کاهش 
مرگ و میر ناشی از ابتا به بیماری کرونا

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش نهاد ریاست جمهوریمعاون اول رئیس جمهور

یت و حمل و نقل در حال انجامتوسعه ترانز

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

ساماندهی حمل و نقل نوروزی • تنظیم بازار در حوزه قیمت بلیت قطار، هواپیما، اتوبوس 
و همچنین نرخ حمل بار • حذف فیزیکی صدور روزانه 31 میلیون بارنامه حمل و نقل 
کاالی بین شهری با بیش از 100 میلیارد تومان هزینه چاپ• برنامه ریزی برای تسریع در 

اتصال مسیرهای داخلی برای تشکیل کریدورهای بین المللی • رفع مشکات گمرکی، حمل 
یکسره کاال و تجهیز و اتصال بندرگاه ها و پایانه های مرزی به شبکه های داخلی حمل و نقل

با مشارکت: وزارتخانه های راه و شهرسازی، صمت، اقتصاد، کشور، سازمان برنامه و بودجه 
کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و نیروی انتظامی

هماهنگی تأمین منابع و تکمیل پروژه های بزرگ جهت 
رفع مشکات حمل و نقل بین المللی کاال

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

در حال انجامتنظیم بازار

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

افزایش سطح ذخیره سازی کاالهای اساسی کشور به باالی ۶0 درصد و رفع نگرانی های روانی ناشی 
از کمبود کاالها و افزایش سطح امنیت غذایی در کشور • تأمین مناسب ذخیره گندم و روغن به 

غ در کشور  غ و تخم مر عنوان دو کاالی اصلی تحت تأثیر جنگ اوکراین • مدیریت بحران کمبود مر
• تشکیل ستادهای استانی تنظیم بازار با جلسات روزانه قرارگاه تنظیم بازار • تدوین مقررات جدید 

جهت برخورد قاطع با احتکار و گران فروشی و ایجاد ضمانت اجرای آن 
با مشارکت: استان ها، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور، صمت، اطاعات، بهداشت، 
تعاون، ارتباطات، اقتصاد، راه و شهرسازی، برنامه  و بودجه کشور، شهرداری تهران و بسیح

نظارت بر قیمت  کاالهای اساسی و برخورد قاطع با 
احتکار و گران فروشی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

در حال انجامکاهش فشار اقتصادی بر مردم

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

برنامه ریزی برای کنترل و هدایت نقدینگی، تقویت پول ملی و جلوگیری از افزایش پایه 
پولی، تشکیل کمیته خنثی سازی اثر تحریم ها • مدیریت بازار بورس و جلوگیری از نوسانات 

شدید بازار سرمایه • برنامه ریزی برای تامین کاغذ کتاب و مطبوعات • برنامه ریزی برای 
متنوع سازی تامین مالی و نقشه راه تولید مسکن و برگزاری جلسات متعدد به منظور 

تنظیم روابط بازار مسکن، و نظارت، هدایت و تنظیم نظام عرضه و تقاضا در حوزه مسکن
با مشارکت:  وزارتخانه های صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و امور خارجه، سازمان 

برنامه و بودجه، بانک مرکزی و نهادهای حمایتی

خنثی سازی اثر تحریم ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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تامین مالی طرح های اقتصادی نیازمند تسهیات بانکی استان ها در سفر استانی رئیس جمهور محترم در راستای حمایت از سرمایه گذاری، افزایش 
تولید، ایجاد اشتغال، حمایت از تولید داخلی، کاهش آسیب های اجتماعی، استفاده از ظرفیت های اقتصادی و انسانی کشور، جلوگیری از مهاجرت 

جوانان و نخبگان جامعه و... از اقدامات شاخص معاونت اجرایی رئیس جمهور محترم است. تامین تسهیات ازدواج جوانان به میزان ۶۷,51۹ میلیارد 
تومان در 31 استان، راه اندازی سامانه جامع پیگیری مصوبات و دستورات رئیس جمهور محترم، انجام بیش از ۴500 مکاتبه اداری جهت بررسی و پیگیری 
درخواست های متعدد بخش های مختلف اقتصادی، برنامه ریزی، هماهنگی حضور وزرا و معاونان رئیس جمهور محترم در سفرهای استانی، پیگیری 10۲۶ 
فقره درخواست های مسئوالن استان ها از ریاست جمهوری، بررسی و تصویب طرح ها و پروژه های پیشنهادی سفرهای استانی ریاست جمهوری، تهیه 
سیمای اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی استان، شناسایی و ارائه موضوعات و مشکات استان ها برای استحضار رئیس جمهور محترم و اتخاذ 
تصمیمات مناسب و دقیق تر برای توسعه استان ها و همچنین اطاع رسانی مناسب از تصمیمات در سفرها از جمله اقدامات دیگر معاونت اجرایی 

رئیس جمهور محترم است. 

خالصه اقدامات

بخش نهاد ریاست جمهوریمعاونت اجرایی رئیس جمهور

ح های اقتصادی نیازمند تسهیالت بانکی استان ها در سفر استانی رئیس جمهور 100تامین مالی طر

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

 3۷5 هزار میلیارد تومان 
ً
تعهد تامین مالی حدود 1۲ هزار طرح و پروژه مجموعا

تسهیات بانکی )۲۹0 هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت و ۸5 هزار میلیارد تومان 
سرمایه در گردش( • به طور میانگین برای هر استان 1۴ هزار میلیارد تومان تسهیات 

حمایت از سرمایه گذاری • افزایش تولید • ایجاد 
اشتغال • حمایت از تولید داخلی • کاهش آسیب های 
اجتماعی • استفاده از ظرفیت های اقتصادی و انسانی 
کشور • جلوگیری از مهاجرت جوانان و نخبگان جامعه 

و ...

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100تسهیالت ازدواج جوانان در استان ها

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

 تشویق و تسهیل ازدواج جوانان• کاهش آسیب های  تامین تسهیات ازدواج جوانان به میزان ۷0/51۹ میلیارد تومان در 31 سفر استانی
اجتماعی • افزایش جمعیت 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش نهاد ریاست جمهوریمعاونت اجرایی رئیس جمهور

100فعالیت های حوزه فناوری اطالعات برای سفرهای استانی

مهر 1400

تیر 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

طراحی سامانه جامع پیگیری مصوبات و دستورات رئیس جمهور محترم در سفر 
های استانی • ایجاد بسترهای اشتراکی و ارتباطی • بهبود وضعیت سخت افزاری و 

نرم افزاری 

سهولت در ورود اطاعات و دسترسی به داده های 
مصوبات و دستورات رئیس جمهور محترم • 

سهولت در پردازش اطاعات مصوبات و دستورات 
رئیس جمهور محترم • ارائه گزارشات متنوع از وضعیت 
طرح های مصوب و دستورات • پیگیری سریع طرح های 

مصوب و دستورات

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یاست جمهوری ح ها و پروژه های پیشنهادی سفرهای استانی ر 100بررسی و تصویب طر

مهر 1400

تیر 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

دریافت لیست پروژه های پیشنهادی استان ها جهت بررسی • ارسال لیست 
پروژه های پیشنهادی 31 استان به دستگاه های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه 
• تشکیل1000 جلسات چهار جانبه به میزان ۸500 نفر ساعت با حضور مسئوالن 

مربوطه • تشکیل 31 جلسه با حضور، وزراء و معاونان رئیس جمهور و معاون 
اجرایی رئیس جمهور و استانداران، مسئوالن استان مدیران عامل بانک ها، رؤسای 

سازمان ها به ریاست معاون اول رئیس جمهور برای تصویب نهایی طرح های مصوب 
سفر.

بررسی دقیق و سریع اولویت های توسعه ای استان ها 
در بخش های مختلف زیربنایی، اقتصادی، فرهنگی 
و سیاسی اجتماعی • توسعه متوازن در استان ها • 
تحرک بخشی به دستگاها و استان ها • تخصیص 

بهینه منابع به اولویت های استان • رضایت مندی و 
کاهش مشکات مردم • کاهش فرایند بررسی طرح ها 

و پروژه ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ح های مصوب سفر در 31 استان یزی، انجام، جمع بندی و طی مراحل ابالغ طر 100برنامه ر

مهر 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

برای اجرای ۴۷۹۷ طرح مصوب سفر در 31 استان مبلغ 3۸۷000 میلیارد تومان اعتبار، 
۶۸000 میلیارد تومان تسهیات دستگاه ها، و ۴1۸۲ میلیون دالر سرمایه گذاری برای 

طرح های اشتغالزای استان های مذکور مصوب شده است.

تکمیل طرح های نیمه تمام • تسریع در بهره برداری 
طرح های مورد نیاز استان ها • فعال سازی امور 

پیمانکاری و استفاده از ظرفیت های راکد • ایجاد 
اشتغال و به کارگیری نیروهای کارآمد

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش نهاد ریاست جمهوریمعاونت اجرایی رئیس جمهور

یزی و هماهنگی و نظارت بر اجرای سفرهای استانی 100برنامه ر

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

تشکیل ستاد سفر در استان متشکل از واحدهای نهاد ریاست جمهوری و دفتر 
رئیس جمهور محترم • تهیه و اباغ دستورالعمل ستاد سفرهای استانی • تمهید 
مقدمات انجام سفر استانی با اعزام پرسنل قبل از روز سفر به استان براساس 

سامانه اعزام همکاران به سفر • هماهنگی با واحدهای مربوط برای اجرای برنامه های 
سفر • هماهنگی و نظارت برای پشتیبانی سفر • هماهنگی برای تشکیل جلسات 

عمومی و تخصصی برنامه های سفر با استاندار و مسئوالن استان• نظارت بر اجرای 
سفر در قبل و حین سفر • ارائه گزارش از اقدامات واحدهای اعزامی به سفر

اجرای موفق دور اول سفرهای استانی رئیس جمهور 
محترم • کمک به ایجاد همدلی و وفاق و انسجام بین 

مردم و دولت • تقویت پشتوانه مردمی برای دولت 
سیزدهم • تاش در جهت توسعه متوازن در استان ها 

• کاهش هزینه های سفر با اقدامات انجام یافته

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرابالغ و پیگیری دستورات ویژه رئیس جمهور

مرداد 1400

شهریور 1402

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

تاکنون تعداد 335 دستور ویژه صادره از سوی رئیس جمهور محترم به معاونت 
اجرایی رئیس جمهور ارجاع شد که از این تعداد، ۲۶5 فقره در حال اقدام و ۷0 فقره 

دیگر در دست پیگیری است.

رفع مشکات درمانی ، معیشتی ،اجتماعی • رفع 
موانع و مشکات واحد های اقتصادی • رفع موانع و 
مشکات طرح های در دست اجرا • افزایش اعتماد 

مردمی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100انجام مکاتبات اداری و جلسات پیگیری موضوعات ، مشکالت واحد های اقتصادی اثر گذار در استان ها 

مهر 1400

تیر 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

انجام بیش از ۴500 مکاتبه اداری جهت: بررسی و پیگیری درخواست های متعددی 
بخش های مختلف اقتصادی کشور از طریق مذاکره تلفنی، بازدیدهای میدانی 
و جلسه با متقاضیان و دستگاه های ذیربط جهت رفع مشکات و مانع زدایی 
• پیگیری دستورات و پی نوشت های ریاست جمهوری در خصوص مشکات 

اقتصادی استان ها از دستگاه های متولی و استان ها • حمایت از سرمایه گذاری های 
بخش خصوصی با هماهنگی با استان ها برای اصاح دستورالعمل ها • صدور مجوز 

و دستور العمل های جدید 

پاسخگویی به درخواست ها و مطالبات بخش 
خصوصی و دولتی • رفع موانع و مشکات واحدهای 

اقتصادی دولتی و خصوصی • حمایت و تسهیل 
سرمایه گذاری در استان ها با توجه به ظرفیت ها و 

مزیت ها • ایجاد اشتغال پایدار در استان ها • توسعه 
اقتصادی استان ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش نهاد ریاست جمهوریمعاونت اجرایی رئیس جمهور

یزی، هماهنگی حضور وزرا و معاونان رئیس جمهور در سفرهای استانی 100برنامه ر

مهر 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

 ) در مجموع 3۲ وزیر و معاون رئیس جمهور محترم در 3۷۶ مورد ماموریت )نفر-سفر
داشته اند • تعداد۲۷3 شهرستان های مورد بازدید قرار گرفته است •پاسخگویی 
از نزدیک به مطالبات مردمی • اتخاذ تصمیمات مقتضی در حین سفر برای رفع 

مشکات • تسریع در رفع مشکات طرح ها و پروژه ها • پیگیری رفع مشکات در 
سطوح باالی مدیریتی 

رسیدگی به موضوعات و مشکات مردم شهرستان 
 • رسیدگی به مشکات کان شهرستان • بازدید از 

طرح ها و پروژه های شهرستان •اتخاذ تصمیمات مورد 
نیاز در حوزه های مربوط •ارائه گزارش از موضوعات و 

مشکات شهرستان در شورای اداری و... 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100شناسایی و پیگیری مسائل اساسی استان ها و اهم چالش های اولویت دار شهرستان ها

مهر 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور 
• برنامه های دستگاه

در مجموع ۲۷۲ مورد مسائل و محورهای اساسی استان ها )اقتصادی-زیربنایی و 
فرهنگی - اجتماعی( شناسایی شد. در مجموع ۲۲۹۲ مورد چالش های اولویت دار 

شهرستان های کشور)اقتصادی-زیربنایی و فرهنگی اجتماعی( شناسایی شده است 
و پس از بررسی تطبیقی با مصوبات و تصمیات سفر و اسناد باالدستی، در آستانه 
سفرهای استانی در قالب »گزارش مسئله شناسی و اهم چالش های استان« برای 

استحضار رئیس جمهور محترم تدوین و تقدیم شد.

شناسایی مسائل و محورهای اساسی •استان ها 
)اقتصادی-زیربنایی و فرهنگی اجتماعی( 

•شناسایی چالش های اولویت دار شهرستان های 
کشور)اقتصادی-زیربنایی و فرهنگی - اجتماعی(

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100پیگیری درخواست های مسئوالن استان ها از رئیس جمهور

مهر 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور
 • برنامه های دستگاه

در مجموع 10۲۶ فقره درخواست درحوزه های اقتصادی ، آموزشی، زیرساختی ، 
اجتماعی ، فرهنگی و... واصل شده است که ۲۷۹ فقره انجام شده ، 5۹۲ فقره در حال 

پیگیری و 155 فقره غیرقابل انجام یا پیگیری است.

تسریع در رفع مشکات دستگاه ها ومردم • تسریع در 
اجرا و تکمیل طرح های ضروری • رضایتمندی نسبی 

مردم 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش نهاد ریاست جمهوریمعاونت اجرایی رئیس جمهور

100پیگیری پیشنهادهای ارائه شده توسط وزرا و معاونان رئیس جمهور در سفرهای استانی

مهر 1400

مهرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور 
• برنامه های دستگاه

در مجموع ۲101 فقره پیشنهاد درحوزه های اقتصادی ، آموزشی، زیرساختی ، اجتماعی، 
فرهنگی و... ارائه شده است که ۲۴۸ فقره انجام شد، 13۴5 فقره در حال پیگیری و 

50۸ فقره غیرقابل انجام یا پیگیری است.

تسریع در رفع مشکات دستگاه ها و مردم •تسریع 
در اجرا و تکمیل طرح های ضروری • رضایتمندی نسبی 

مردم

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یاست جمهوری در جلسات و دیدارها 100پیگیری مطالبات سخنرانان از ر

مرداد 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور
 • برنامه های دستگاه

در مجموع 150۴ فقره درخواست درحوزه های اقتصادی ، آموزشی، زیرساختی ، 
اجتماعی ، فرهنگی و... واصل شده است که ۲۶۴ فقره انجام شده ، ۷۸۹ فقره در حال 

پیگیری و ۴51 فقره غیرقابل انجام یا پیگیری است.

تسریع در رفع مشکات دستگاه ها و مردم • تسریع در 
اجابت درخواست گروه های مرجع و نهادهای مردمی 

• رضایتمندی نسبی مردم و خواص جامعه 
 • پاسخگوشدن دستگاه ها و سازمان ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100ارائه گزارش از وضعیت اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی استان

مهر 1400

تیر 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

 ارائه مجموعه گزارشات و مصوبات و اطاعات مربوط به سفر جهت استحضار 
رئیس جمهور محترم و مقامات مسئول • شناسایی و ارائه موضوعات و مشکات 

استان ها برای استحضار رئیس جمهور محترم • اتخاذ تصمیمات مناسب و دقیق تر 
برای توسعه استان ها

• اطاع رسانی مناسب از تصمیمات در سفرها

تهیه سیمای اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی 
استان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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جدول آخرین وضعیت اجرای دستورات ویژه رئیس جمهور در سفرهای استانی 
دردست پیگیریدر دست اقدامتعداد ابالغیه دستواراتاستانردیف

-1۷1۷خوزستان1

-۸۸سیستان و بلوچستان۲

1۸1۶۲خراسان جنوبی3

-1313ایام۴

۷5۲کهگیلویه و بویر احمد5

1۶1۴۲بوشهر۶

1۷1۴3فارس۷

-1515اردبیل۸

۲51510سمنان۹

۲51۸۷زنجان10

۲۴1۹5لرستان11

۹5۴یزد1۲

1۴1۲۲قم13

3۶۲۷۹هرمزگان1۴

-1111گیان15

1۲5۷گلستان1۶

-۶۶مازندران1۷

-۴۴تهران پردیس1۸

10۴۶خراسان رضوی1۹

13۸5البرز۲0

-55قزوین۲1

1۸11۷تهران غرب۲۲

-۴۴آذربایجان غربی۲3

-۲۲آذربایجان شرقی۲۴

-55چهارمحال بختیاری۲5

-11اصفهان۲۶

-11تهران شرق ورامین۲۷

33526570جمع
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برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت حضور وزرا و معاونان رئیس جمهور در سفرهای استانی

شناسایی و پیگیری مسائل اساسی استان ها و اهم چالش های اولویت دار شهرستان ها

نماینده ویژه رئیس جمهور 
در شهرستان ها

بررسی مسائل و مشکالت
حوزه های تخصصی

همراهی رئیس جمهور در 
بازدیدها، دیدارها و جلسات

تعداد وزرا و 
معاونان 

رئیس جمهور

تعداد ماموریت ها 
- سفر به نفر

تعداد 
شهرستان های 

مورد بازدید

تعداد وزرا و 
معاونان 

رئیس جمهور

تعداد ماموریت ها 
- سفر به نفر

تعداد وزرا و معاونان 
رئیس جمهور

تعداد ماموریت ها 
- سفر به نفر

 27212372116213102

بیشترین حضور مقامات: 
1- وزیر جهاد کشاورزی)۴۷ شهرستان(

۲- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)۲۹ شهرستان(
3- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)۲۸ شهرستان(

بیشترین حضور مقامات: 
1- معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده 

۲- وزیر راه و شهرسازی
3- عضو شورای ارتباطات با حوزه و روحانیت

بیشترین حضور مقامات: 
1- رئیس دفتر رئیس جمهور

۲- معاون اجرایی و سرپرست نهاد
3- معاون رئیس جمهورو رئیس سازمان  برنامه  و بودجه

بیشترین حضور در استان های:
1- خراسان رضوی

۲- اصفهان 
3- آذربایجان شرقی 

بیشترین حضور در استان های:
1- کردستان

۲- قم
3- آذربایجان شرقی

بیشترین حضور در استان های:
1- سیستان و بلوچستان

۲- خوزستان
3- خراسان جنوبی  

) - سفر ع 32 وزیر و معاون رئیس جمهور در 376 مورد ماموریت )نفر در مجمو

بیشترین حضور مقامات: 
1- رئیس دفتر رئیس جمهور

۲- معاون اجرایی و سرپرست نهاد
3- وزیر جهاد کشاورزی

بیشترین حضور در استان های: 
1- خراسان رضوی

۲- فارس
3- هرمزگان

چالش های اولویت دار شناسایی شده شهرستان های کشورمسائل و محورهای اساسی شناسایی شده استان ها

فرهنگی – اجتماعی اقتصادی-زیربناییفرهنگی – اجتماعی اقتصادی-زیربنایی

15۲1۲011۴۶11۴۶

۲۷۲۲۲۹۲

اهم مسائل و محورهای اساسی شناسایی شده استان ها با موضوع اقتصادی-زیربنایی، شامل: کمبود آب شرب و کشاورزی، افت سفره های آب زیرزمینی، کمبود زیرساخت ها در بخش 
جاده و حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی، بهداشت و سامت، حوزه برق و گاز، مشکات کشاورزان اعم از کمبود نقدینگی، نوسانات قیمت بازار نهادها و محصوالت تولیدی و 

خدمات بیمه محصوالت کشاورزی، مشکات زیرساخت شهرک های صنعتی، تامین تسهیات مورد نیاز واحدهای صنعتی و کشاورزی، توسعه صادرات و موانع و مشکات سرمایه گذاری 
بوده و با موضوع اجتماعی- فرهنگی شامل: افزایش نرخ باالی بیکاری، طاق، حاشیه نشینی، اعتیاد، خودکشی، کمبود سرانه آموزشی، بهداشتی و ورزشی، افزایش تعداد زنان سرپرست 

خانوار، مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها، عدم توجه به مهندسی فرهنگی در تدوین برنامه های میان مدت و بلندمدت فرهنگی بوده اند.
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پیگیـری درخواسـت های مسـئوالن اسـتان ها )اسـتانداران، نماینـدگان ولی فقیـه، نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی، فرمانـداران، ائمـه جمعه، شـهرداران، شـوراهای اسـامی 
شـهر و روسـتا( و شـخصیت های حقوقی)بنگاه هـا، شـرکت ها و موسسـات و سـازمان های مـردم نهـاد( از ریاسـت جمهـوری:

ج خواهد شد.   اطالعات جدول فوق مربوط به 52 سفر اول است که با تکمیل مراحل بررسی و پیگیری از دستگاه های اجرایی در سامانه در

ع مجمو
درخواست ها

در دستغیرقابل پیگیری
پیگیری

اتمام پیگیری

قابل انجام نبودهقابل انجام بودهمصوبات سفرموضوعات کالن

10۲۶۲۷۴5۹۷۲۷۹۷۴تعداد

1000.۲۷.۲5۸.۲۲۷.۲۷.۲درصد

بیشترین تعداد درخواست های دریافت شده از استانهای: فارس، اردبیل، سمنان و بوشهر

بیشترین تعداد موارد پیگیری شده از وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی و کشور

پیگیری پیشنهادات ارائه شده توسط وزرا و معاونان رئیس جمهور در سفرهای استانی

ج خواهد شد.   اطالعات جدول فوق مربوط به 62 سفر اول می باشد که با تکمیل مراحل بررسی و پیگیری از دستگاه های اجرایی در سامانه در

ع  مجمو
پیشنهاد ات

در دستغیرقابل پیگیری
پیگیری

اتمام پیگیری

 قابل انجام نبودهقابل انجام بودهمصوبات سفرموضوعات کالن

۲101۶۲3۸۶13۴5۲۴۸۶0تعداد

100۲.۹1۸.۴۶۴.0۲.۹11.۸درصد

بیشترین تعداد پیشنهادات ارائه شده از استانهای: اصفهان، خراسان رضوی و مازندران

بیشترین تعداد موارد پیگیری شده از وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو و جهادکشاورزی

ج خواهد شد.   اطالعات جدول فوق مربوط به 72 سفر اول است که با تکمیل مراحل بررسی و پیگیری از دستگاه های اجرایی در سامانه در

پیگیری مطالبات سخنرانان از ریاست جمهوری در جلسات و دیدارها

ع  مجمو
پیشنهاد ات

در دستغیرقابل پیگیری
پیگیری

اتمام پیگیری

 قابل انجام نبودهقابل انجام بودهمصوبات سفرموضوعات کالن

150۴133۲۸۲۷۸۹۲۶۴3۶تعداد

100۸.۸1۸.۷5۲.51۷.5۲.5درصد

بیشترین تعداد مطالبات بیان شده در استان های: سیستان و بلوچستان، گلستان و آذربایجان شرقی

، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت بیشترین تعداد موارد پیگیری شده از وزارتخانه های کشور
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 تعداد مصوبات سفرهای استانی
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ینی امید بخش نهاد ریاست جمهوریصندوق کارآفر

100فرصت شغلی ایجاد، تثبیت و احیا شده

مرداد 1400

تیر 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور 
• برنامه های دستگاه

براساس هدف در نظر گرفته شده ۴5000 نفر و در عمل 105000 نفر شد. ایجا فرصت های اشتغالزایی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100 تسهیالت پرداخت شده 

مرداد 1400

تیر 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور
 • برنامه های دستگاه

براساس هدف در نظر گرفته شده ۴00000 فقره به مبلغ ۲۷000 میلیارد ریال و در عمل 
تسهیات پرداخت شده جهت اجرای امور 5۷۸5۸۴ فقره به مبلغ 51000 میلیارد ریال پرداخت شد.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100تسهیالت پرداختی به صندوق های خرد محلی

مرداد 1400

تیر 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور 
• برنامه های دستگاه

براساس هدف در نظر گرفته شده 1500 فقره به مبلغ 1000 میلیارد ریال و در عمل 1۶۹3 
فقره به مبلغ 1۹۲۶ میلیارد ریال پرداخت شد. تسهیات پرداخت شده به صندوق های خرد ملی 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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ینی امید بخش نهاد ریاست جمهوریصندوق کارآفر

ین 100تسهیالت اشتغالزایی پرداختی به زنان کارآفر

مرداد 1400

تیر 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

تعداد هدف در نظر گرفته شده 5000فقره به مبلغ ۶000 میلیارد ریال و در عمل به تعداد 
۹۶00 فقط به مبلغ ۸100 میلیارد ریال پرداخت شد. تسهیات پرداختی جهت کارآفرینی زنان 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یاست جمهوری ح های اشتغالزایی سفرهای ر 100تسهیالت پرداختی به طر

مرداد 1400

تیر 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

تعداد هدف در نظر گرفته شده ۴00 فقره به مبلغ ۷۸00 میلیارد ریال و در عمل ۴50 
فقره و ۷۸00 میلیارد ریال پرداخت شد. تسهیات به طرح های اشتغالزایی سفرهای استانی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100تعداد واحدهای اقتصادی راکد، نیمه فعال و نیمه تمام احیا شده

مرداد 1400

تیر 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

تعداد هدف در نظر گرفته شده برای واحدهای اقتصادی راکد ۲00 واحد بود و در عمل 
به ۲50 واحد رسید. حمایت و احیا از واحدهای اقتصادی راکد و نیمه فعال 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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یاست جمهوری بخش نهاد ریاست جمهوریمرکز ارتباطات مردمی ر

از زمان شروع به کار دولت سیزدهم در مجموع 1/۷51/۶0۹ مورد نامه ، تماس  تلفنی، مراجعه حضوری، پیام الکترونیکی و میز ارتباطات مردمی دستگاه های 
اجرایی، در سفرهای استانی رئیس جمهور محترم واصل شده است که از این میزان 1/55۶/0۸۲ مورد در ستادهای پاسخگویی و میزهای ارتباطات مردمی 

دستگاه های اجرایی در سفرهای استانی بررسی و در چرخه رسیدگی قرار گرفته است و 1۹5/5۲۷ مورد نیز در چرخه کاری مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری 
قرار گرفته که پس از اقدامات الزم حسب موضوع، به مبادی ذی ربط جهت اقدام ارسال شده است. در جریان 31 سفر استانی صورت گرفته دولت سیزدهم، 
تعداد ۲۲ ستاد پاسخگویی برخط تلفن سه شماره ای 111 در مرکز استان ها برپا شد که در مجموع ۴۷۶15۹ مورد تماس تلفنی معادل 3۴/۴5 درصد کل موارد 

ثبتی را در سامد ثبت کردند. از زمان شروع سفر، پس از جمع آوری نامه های مردمی در برنامه ها، بازدیدهای سرزده، مقابل استانداری و برنامه های رئیس جمهور 
محترم، تعداد ۹05۹۷5 نامه معادل ۶5/55 درصد کل موارد ثبتی، نامه در سامد ثبت شد. برگزاری و استقرار 5۲3 میز ارتباطات مردمی دستگاه های اجرایی 
ستادی در سفرهای استانی و رسیدگی به مطالبه 1۷3۹۴۸ نفر از شهروندان از دیگر اقدامات این مرکز در دولت سیزدهم بوده است. تاکنون در سفرهای 

 ۲10 جلسه کارگروه حل مساله با موضوعات سطوح ملی و استانی اجرا شده و بیش از 31۸۸ مورد از مسائل و مشکات 
ً
استانی رئیس جمهور محترم مجموعا

عمومی و عام المنفعه در استان ها از طریق صدای مردم شناسایی شده است .

خالصه اقدامات

مستمرشمیم خدمت

شهریور 1400

خرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

پذیرش، راهنمایی و مشاوره تعداد 3531۸ مورد مراجعان حضوری • پاسخگویی به 
15۴۴۸ مورد تماس تلفنی از طریق سامانه ۶133 • تعداد 335۲۸ مورد وصول نامه 
و مراجعه حضوری در حوزه مدیریت شبانه • وصول 51۴3 مورد نامه از طریق وب 
سایت الکترونیکی سامد • وصول 5۹۸۲0 مورد نامه مکتوب از طریق اداره دبیرخانه

پاسخگویی به مراجعین حضوری و تماس های تلفنی و 
جلب رضایت عمومی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرنسیم خدمت

شهریور 1400

خرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

برپایی ۲۲ ستاد پاسخگویی برخط تلفن )صدای آشنا - تماس های سامد 111( در مراکز 
استان ها که در مجموع ۴۷۶15۹ مورد تماس تلفنی در سامد ثبت شده است • 

جمع آوری و ثبت و پیگیری تعداد ۹05۹۷5 نامه مردمی در برنامه ها، بازدیدهای سرزده، 
مقابل استانداری و برنامه های رئیس جمهور محترم )پیام یاران - نامه های مکتوب(

پاسخگویی به مردم از طریق سامانه سامد و 
جمع آوری، ثبت و پیگیری نامه های مردمی در سفرهای 

استانی رئیس جمهور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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یاست جمهوری بخش نهاد ریاست جمهوریمرکز ارتباطات مردمی ر

مستمرعطر خدمت

شهریور 1400

خرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

۴۹۲۲13 مورد امور بانکی و تسهیات وام • ۴۸۶۸۹۷ مورد امور مساعدت مالی • 1۲13۲۶ 
مورد امور اشتغال • 5551۴ مورد امور زمین و مسکن • 51۶۶5 مورد امور اداری و 
مدیریتی • 5۷۷3 مورد امور حاکمیتی و اجرایی دولت • 5۷11 مورد امور اقتصادی • 

۴۴5۶ مورد امور بازرسی و نظارت • ۴33۸ مورد امور زیربنایی، عمرانی و تولیدی • 3۹۲1 
مورد امور بهداشتی و درمانی • 3۲۶1 مورد امور قضائی، حقوقی، کیفری • ۲۸3۲ مورد 
امور علمی، آموزشی و پژوهشی • 1۷3۹۴۸ مورد مربوط به میز ارتباطات دستگاه ها • 

33۹۷5۴ مورد به عنوان سایر )حدودا 350 موضوع(

تفکیک درخواست ها و تماس های تلفنی مردمی و 
بررسی آماری و تحلیل محتوا

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرمطالبات عمومی مردمی

شهریور 1400

خرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

شناسایی بیش از 31۸۸ مورد از مسائل و مشکات عمومی و عام المنفعه در 
استان ها • انعکاس 130۹ مورد به وزراء و معاونان رئیس جمهور و تعیین تکلیف 

تعداد ۲۴3 • انجام 1۹۸ مکاتبه برای احصای تعداد ۹۲0 مورد از موارد صدای مردم و 
پیگیری از طریق ۲3 وزارتخانه و سازمان مستقل دولتی

شناسایی مسائل و مشکات عمومی و عام المنفعه و 
پیگیری مطالبات مردمی از دستگاه های اجرایی کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرمیز ارتباطات دستگاه ها

شهریور 1400

خرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

استقرار 5۲3 میز ارتباطات مردمی دستگاه های اجرایی ستادی در سفرهای استانی • 
رسیدگی به مطالبه 1۷3 هزار و ۹۴۸ نفر از شهروندان

ایجاد دسترسی سریع در استان ها برای دریافت 
مطالبات مردمی و پاسخگویی به مراجعان به 

دستگاه ها در استان ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش نهاد ریاست جمهوریدفتر هیات دولت

دفتر هیأت دولت به عنوان مسئول تنظیم متن مصوبات پیشنهادی و برگزاری جلسات هیأت دولت نقش بسیار مهمی در اعمال نظرات تخصصی و 
کارشناسی در تصمیمات دولت دارد. در واقع اصلی ترین رکن تصمیم سازی هیأت وزیران این دفتر بوده که از امکان و اختیار استفاده از تمامی ظرفیت های 

دانایی کشور در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی برخوردار است. با توجه به استمرار برگزاری جلسات هیأت وزیران به صورت دو بار در هر هفته، 
فعالیت دفتر هیأت دولت نیز بدون وقفه و دائمی است. در طول نخستین سال خدمت رسانی دولت سیزدهم در مجموع 50۸ موضوع پیشنهادی 
به کمیسیون های دولت ارائه شده که هر کدام از موضوعات به عنوان یک پرونده در دست بررسی توسط آنهاست. از پرونده های باقیمانده از دولت 

دوازدهم، تعداد 530 پرونده تعیین تکلیف شده و از این بین تنها 1۸۷ پرونده به صدور مصوبه توسط هیأت وزیران منجر شده است. تا پایان تیرماه جاری 
تعداد ۷50 جلسه شامل ۴00 جلسه کمیته تخصصی و کارشناسی، 1۷0 جلسه کمیته فرعی و 1۸0 جلسه کمیسیون اصلی تشکیل شده است که دبیرخانه 
هر یک از کمیسیون ها متولی برگزاری این جلسات و بررسی موضوعات هستند. با احتساب تعداد افراد شرکت کننده و ساعات تخصیص یافته برای هر 

جلسه می توان گفت بالغ بر ۴5000 نفر ساعت کار تخصصی برای بررسی پیشنهادات اختصاص یافته است. 

خالصه اقدامات

100تشکیل جلسات کمیسیون های دفتر هیات دولت

شهریور 1400

مرداد 1401

قوانین باالدستی

تعداد ۷50 جلسه شامل ۴00 جلسه کمیته تخصصی و کارشناسی، 1۷0 جلسه کمیته 
فرعی و 1۸0 جلسه کمیسیون اصلی تشکیل شده است که دبیرخانه هر یک از 

کمیسیون ها متولی برگزاری این جلسات و بررسی موضوعات هستند. با احتساب 
تعداد افراد شرکت کننده و ساعات تخصیص یافته )حداقل 3 ساعت( برای هر 

جلسه می توان گفت بالغ بر ۴5 هزار نفر ساعت کار تخصصی برای بررسی پیشنهادات 
اختصاص یافته است.

تشکیل جلسات هیات دولت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100تدوین لوایح

شهریور 1400

مرداد 1401

قوانین باالدستی

الیحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل • الیحه اصاح قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی • الیحه سازمان نظام روزنامه نگاری 

جمهوری اسامی • الیحه اصاح ماده )۲۹( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- 
مصوب 13۸۹ • الیحه مبارزه با راهزنی دریایی • الیحه نحوه تشکیل و فعالیت 

مؤسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی • الیحه پیشگیری و مبارزه با مواد 
مخدر و روان گردان • الیحه نحوه واگذاری اراضی واقع در سکونتگاه های غیررسمی به 

متصرفین آن و ...

بررسی لوایح در هیات دولت اعم از لوایح قانونی و 
قضائی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش نهاد ریاست جمهوریدفتر هیات دولت

100آیین نامه های اجرایی

شهریور 1400

مرداد 1401

قوانین باالدستی

آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان • آیین نامه های حمایت از تولید دانش بنیان در حوزه های 
کشاورزی، نفت، نیرو و سامت • آیین نامه اجرایی قانون اراضی مستحدث و ساحل • آیین نامه 

اجرایی بندهای قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور • آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون 
بودجه سال 1۴01 کل کشور • آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پاستیک • آیین نامه اجرایی 
قانون برنامه ششم توسعه • آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1۴01 کل کشور موضوع رابطه 

مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت • آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی • آیین نامه جامع 
ساماندهی و نظرات بر مبادالت تجاری- مرزی از طریق ملوانی

بررسی آیین نامه های اجرایی اعم از تکلیفی و غیر آن

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100تأسیس سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در شهرهای قاپان ارمنستان و موصل عراق

شهریور 1400

مرداد 1401

قوانین باالدستی

موقعیت استان سیونیک و شهر قاپان ارمنستان و لزوم توجه  به ماحظات 
اقتصادی با توجه  به انحصار این مسیر از ایران به پایتخت ارمنستان • 

اجتناب ناپذیری گسترش جغرافیایی حضورجمهوری اسامی ایران درمنطقه • تردد 
پرتعداد کامیون های ایرانی حامل کاال )عبور روزانه بیش از 300 کامیون ایرانی( در 

امتداد جاده عبوری از شهرهای استان سیونیک • ضرورت حفظ تبادالت با ارمنستان 
در وضعیت فعلی با توجه به توسعه نیافتگی جنوب ارمنستان و بازار قابل توجه آن 

نزدیک مرز ایران و ...

در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی 
بر »توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری 

و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه 
همسایگان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت 

از هدف  های اقتصادی«

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100گشایش سرکنسولگری جمهوری خلق چین در شهر بندر عباس

شهریور 1400

مرداد 1401

قوانین باالدستی

اصل عمل متقابل و تعداد ۴ نمایندگی سیاسی-کنسولی جمهوری اسامی ایران 
در چین • حضور اتباع چین و بخش عمده  ای از فعالیت های شرکت های چینی در 
استان های جنوبی با تمرکز بر استان های بندرعباس، بوشهر و کرمان و افزایش 
الزامات مرتبط با امور تجاری از جمله حمل ونقل، گمرک و سرمایه گذاری به دلیل 
اجرایی شدن برنامه همکاری جامع ایران و چین • فعال بودن دو سرکنسولگری 

هندوستان و قزاقستان در شهر بندرعباس

گسترش روابط دیپلماتیک و تجاری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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یاست جمهوری بخش نهاد ریاست جمهوریمعاونت امور مجلس ر

100لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسالمی

شهریور 1400

مرداد 1401

برنامه های دستگاه

الیحه موافقت نامه بین دولت و مجمع مجالس آسیایی • الیحه تامین مطمئن 
کاالهای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی• الیحه الحاق دولت به 
سند ژنو • الیحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسامی ایران • الیحه الحاق 

دولت به موافقت نامه وین • الیحه تصویب اصاحیه کنوانسیون مدارک شناسایی 
دریانوردان • الیحه اصاح ماده )۴3( قانون تامین اجتماعی • الیحه ایجاد نهاد ملی 
حقوق بشر و شهروندی • الیحه اصاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های 

تاریخی - فرهنگی • الیحه موافقت نامه بین دولت ایران و دولت ژاپن و ...

ضرورت رکن اداری برای ایجاد هماهنگی مناسب • 
رفع دغدغه و نگرانی مردم • همکاری با سازمان های 

بین المللی • انسجام و انضباط بخشی • اجرای 
استانداردهای بین المللی • تقویت رابطه دولت 

سیزدهم با دولت ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

دولت سیزدهم در تعامل حداکثری با مجلس است و در دسترس بودن رئیس جمهور محترم، معاونان و وزرا برای نمایندگان، مزیت این دولت محسوب 
می شود. کمتر از یک سال گذشته، رئیس جمهور محترم، معاون اول و معاون اجرایی ریاست جمهوری دست کم ۴5 دیدار گروهی با نمایندگان، مجامع 

استانی فراکسیون ها و اعضای کمیسیون ها داشته اند. وزرای دولت سیزدهم نیز در مجموع 1۶۲ دیدار با مجامع استانی، ۲3۹ دیدار با کمیسیون ها و 
۶۴ دیدار با فراکسیون ها برگزار کرده اند. در مدت 11 ماه گذشته 15 جلسه مشترک با معاونان پارلمانی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برگزار شده که 
دو جلسه آن با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه بوده است. کاهش معنادار تحقیق و تفحص و کاهش تذکرات و سئواالت مطرح شده در صحن 

مجلس نشان از همدلی دو قوه دارد .در راستای تعامل دولت با مجلس، دولت سیزدهم در این یکساله با 10 طرح ارائه شده از سوی نمایندگان موافقت 
کرده است مانند طرح جهش تولید مسکن، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، طرح حمایت از انتقال آب از دریای عمان به سیستان و طرح های 

دیگر در قریب به ۹۷ درصد موارد، دفاع معاون تقنینی این معاونت از لوایح دولت منجر به جلب نظر نمایندگان و تامین نظر دولت شده است. انتشار 
هفت بیانیه نمایندگان از عملکرد دولت و معاونت پارلمانی نشانی از تعامات مثبت این دو قوه است.

خالصه اقدامات

100قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شهریور 1400

مرداد 1401

قوانین باالدستی

به استناد اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، به پیوست، الیحه 
بودجه سال 1۴01 کل کشور و ضمائم آن که مبتنی بر اسناد باالدستی و با تاکید بر رشد 
و ثبات اقتصادی و جلب مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد، تدوین و به تصویب 

هیأت دولت رسید.

برنامه ریزی مالی و ارائه سند مالی دولت سیزدهم برای 
اداره کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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یاست جمهوری بخش نهاد ریاست جمهوریمعاونت امور مجلس ر

100راه اندازی و تشکیل کارگروه های ویژه

دی 1400

تیر 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

از ابتدای فعال سازی کارگروه ها شش مورد نشست تخصصی در کارگروه های 
پژوهشی با عناوین ذیل تشکیل شده است: 1- طرح تشکیل وزارت بازرگانی )۲ 

نشست(، ۲- طرح سامان دهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای 
شرکتی )۲ نشست(، 3- طرح تامین کاالهای اساسی در بورس کاالیی )1 نشست(، 

۴- تورم زا بودن بودجه یا کاهش تورم )1 نشست(.

شناسایی نیروهای متخصص جوان دستگاه های 
اجرایی و بهره گیری از ظرفیت کارشناسی آنان در 
پشتیبانی علمی- تخصصی از طرح های تقدیمی 

نمایندگان و لوایح دولت و عدم تحمیل بار مالی به 
دولت و...

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یری از سند تحول دولت مردمی 100استخراج موارد تقنینی و تقر

اردیبهشت 1401

تیر 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی

دولت مردمی مبتنی بر اصل 13۴ قانون اساسی برنامه عملیاتی کوتاه، میان مدت و 
بلند مدت خود را تدوین نمود و اداره کل دفتر تحقیقات و پژوهش برای نخستین 
بار تکالیف تقنینی و تقریری دستگاه های اجرایی مندرج در سند تحول را به تفکیک 
دستگاه ها و زمان انجام آن احصاء و در قالب فرمت مشخصی به دستگاه ها ارسال 

کرد.

تسریع در تدوین لوایح مورد نیاز دولت و رفع 
چالش های تقنینی و تقریری در حوزه های مختلف

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100استفاده از ظرفیت های کارشناسی کشور

اسفند 1400

تیر 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • برنامه های 
دستگاه

امضای تفاهم نامه برای اولین بار با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی

استفاده از ظرفیت های کارشناسی در حل مسائل 
تقنینی و نظارتی • ارائه راهکارهای مبتنی بر کارشناسی 

در بررسی طرح ها و لوایح • تقویت و بهبود تعامل 
مجلس و دولت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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100جهاد تبیین و ارتباط با مردم، نخبگان و فرهنگیان

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • برنامه های 
دستگاه

انجام 55 سفر استانی معاون امور مجلس رئیس جمهور با دعوت نمایندگان 
مجلس • حضور و سخنرانی در ۴3 دانشگاه • بیش از 100 حضور میدانی و گفتگو با 

مردم • حضور در 3۴ برنامه تلویزیونی

ایجاد ارتباط مستمر با مردم • جهاد تبیین • رویکرد 
نخبگانی و تبدیل دانشگاه به اتاق فکر دولت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ح با اسناد باالدستی در دستگاه های اجرایی مستمرراه اندازی کارگروه تطبیق لوایح و طر

بهمن 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • برنامه های 
دستگاه

برای نخستین بار در همه دستگاه های اجرایی دولت سیزدهم کارگروه تطبیق لوایح 
و طرح با اسناد باالدستی راه اندازی شد و از ابتدای تشکیل نیز معاونت امور تقنینی 

در نشست 3 دستگاه های اجرایی؛ 1-وزارت اقتصاد و امور دارایی، ۲- وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش و 3- وزارت دادگستری حضور و مشارکت داشته است.

تسریع در بررسی طرح های تقدیمی نمایندگان • 
مدیریت حجم باالی طرح ها از طریق تجمیع طرهای 
مشابه و در صورت وجود الیحه محوریت قرار دادن 

الیحه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یاست جمهوری بخش نهاد ریاست جمهوریمعاونت امور مجلس ر

مستمرتعامل گسترده و تسهیل ارتباط دولتمردان با مجلس

شهریور 1400

در حال انجام

برنامه های دستگاه

5 هزار و 5۶۷ دیدار انفرادی وزرا با نمایندگان و دیدار مستمر معاون اول و معاون 
اجرایی رئیس جمهور با آنها نشان دهنده عزم دو قوه برای تعامل و همکاری است.

همکاری و تعامل دو قوه با هدف مشکات مردم و 
تسریع در پیشبرد امور کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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یاست جمهوری بخش نهاد ریاست جمهوریمعاونت امور مجلس ر

ح مستمرالیحه محوری به جای طر

شهریور 1400

در حال انجام

برنامه های دستگاه

در یک سال گذشته ۴11 الیحه از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسامی 
تقدیم شده و با ادامه بررسی 1۶۹ الیحه معوقه هم موافقت شده است که در این 
مدت ۴0 الیحه به تصویب نمایندگان رسیده، در حالی که از ۲۲۸ طرح نمایندگان در 

این مدت تنها 3 مورد تصویب و قانون شده است که تقویت الیحه محوری را نشان 
می دهد.

برتری دادن الیحه نسبت به طرح با هدف کارشناسی 
کردن امور قانون گذاری در کشور و انجام توصیه 

راهبردی مقام معظم رهبری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرالیحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسالمی ایران

شهریور 1400

در حال انجام

برنامه های دستگاه

نظام  مندسازی باشگاه ها به منظور ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخاقی، 
تقویت قوای جسمانی و روحیه جوانمردی و تحقق سیاست های کلی اصل )۴۴( قانون 

اساسی و تکالیف مقرر در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
انسجام و انضباط بخشی به باشگاه داری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرالیحه اصالح ماده )43( اصالحی قانون تامین اجتماعی

شهریور 1400

در حال انجام

برنامه های دستگاه

با عنایت به لزوم افزایش رضایتمندی مردم از سازوکارهای سازمان تامین اجتماعی 
و رعایت هر چه بیشتر موازین قانونی در آرای صادره از هیات های بدوی تشخیص 

مطالبات و ضرورت متناسب سازی مبنای حق بیمه قابل اعتراض در آرای هیات های 
بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی با مبالغ حقوق و دستمزد روزآمد.

لزوم افزایش رضایتمندی مردم از سازوکارهای سازمان 
تامین اجتماعی و رعایت هر چه بیشتر موازین قانونی 

در آرای صادره از هیات های بدوی تشخیص مطالبات و 
ضرورت متناسب سازی مبنای حق بیمه قابل اعتراض

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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یاست جمهوری یک های ر بخش نهاد ریاست جمهوریمرکز بررسی های استراتژ

تدوین و توزیع کشوری دو شماره ماهنامه گفتمانی راهبردی »برداشت اول«، برگزاری همایش »حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت« در 
دانشگاه تهران، صورت بندی، نهادینه سازی و رصد و پایش گفتمان دولت و بخشی از برنامه تبیین و ترویج گفتمان »عدالت و جمهوریت« توسط مرکز 

بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در دولت سیزدهم صورت گرفته است. بررسی مسائل نظام نخبگانی کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی، افزایش 
ارتباط دولت مردمی با دانشگاه ها از طریق تأسیس چهار میز دولت - دانشگاه، ایجاد زیست بوم اندیشگاهی کشور از طریق مشارکت در تأسیس 
نخستین پارک اندیشگاهی کشور و حمایت از تأسیس دو اندیشکده تخصصی در حوزه نخبگان و ترانزیت، تشکیل ۲0 کارگروه موضوعی و امضای 

تفاهم نامه همکاری با دو دانشگاه، دو نهاد دولتی و سه مرکز پژوهشی و تهیه برنامه اقدام حل مسائل نخبگان کشور در دولت مردمی انجام شده است. 
بررسی و شناسایی راهکار جهت حل مسائل تأمین آب کشور، تدوین بسته سیاستی فرصت ها و چالش های ترانزیت کاال و انرژی، تدوین بسته سیاستی 
دیپلماسی علمی، شناسایی راهکارها و زمینه های اجرایی سازی دستورات رئیس جمهور محترم در زمینه بهبود صنعت خودرو، تهیه برنامه اقدام در حوزه 

آموزش و پرورش و بررسی گلوگاه های مهم طرح نهضت ملی مسکن و همچنین اقدام به انجام سه مورد افکارسنجی در خصوص ارزیابی سیاست ها و 
برنامه های دولت در بازه های زمانی مختلف از اقدامات این مرکز در دولت سیزدهم بوده است.

خالصه اقدامات

مستمربرنامه تبیین و ترویج گفتمان دولت

دی 1400

در حال انجام

برنامه های دستگاه

تبیین و ترویج گفتمان »عدالت و جمهوریت« و ترویج آن از طریق: تدوین، انتشار و 
توزیع کشوری دو شماره ماهنامه گفتمانی راهبردی »برداشت اول« • تدوین و انتشار 

دو شماره فصلنامه علمی پژوهشی سیاستگذاری عمومی • برگزاری چهار نشست 
تخصصی عدالت و جمهوریت • برگزاری همایش »حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت 
و جمهوریت« با حضور وزاری کشور، اقتصادی و امور دارایی و فرهنگ و ارشاد اسامی 
در دانشگاه تهران • مصاحبه تخصصی با بیش از 50 چهره شاخص علمی، فرهنگی و 

سیاسی در موضوع گفتمان دولت

صورت بندی، نهادینه سازی و رصد و پایش گفتمان 
دولت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یه های مشورتی 100گزارش  های راهبردی و نظر

آذر 1400

بهمن 1400

دستورات و وعده های رئیس جمهور

تأسیس کارگروه آب • برگزاری ۷0 نشست نخبگانی با موضوع بررسی ابعاد اعتای 
نظام مدیریت منابع آب شامل مجمع نمایندگان استان های چهار محال و بختیاری و 

اصفهان، استانداران، کشاورزان، صنعتگران، وزار و معاونان رئیس جمهور و کارشناسان 
و صاحب نظران • برگزاری نشست تخصصی با موضوع بررسی فرایند ارزیابی اثرات محیط 

زیستی در ایران • تهیه نگاشت سیاستی در خصوص اعتای آبخیز زاینده رود • تهیه و تدوین 
برنامه اقدام رفع چالش های حوضه آبریز زاینده رود و ارائه به رئیس جمهور محترم و پیگیری 

موارد اباغی رئیس جمهور محترم به دستگاه های اجرایی

ارزیابی، تحلیل و تهیه گزارش های سیاستی • بررسی 
پرونده های ویژه ارجاعی از سوی رئیس جمهور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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یاست جمهوری یک های ر بخش نهاد ریاست جمهوریمرکز بررسی های استراتژ

مستمربرنامه توسعه شبکه نخبگانی و ارتباط دولت با نخبگان

آبان 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

گفتمان سازی مسائل نخبگان از طریق تشکیل کارگروه نخبگان و برگزاری بیش از 
۶ نشست با موضوع نظام مسائل و ظرفیت نخبگان کشور تاکنون در مرکز • بررسی 

مسائل سرباز دانشجویان نخبه • تدوین گزارش سیاستی در باب میل به مهاجرت در 
سطح نخبگان، اساتید و پزشکان • تهیه برنامه اقدام حل مسائل نخبگان کشور در 

دولت مردمی • ارائه پیشنهادات سیاستی به رئیس جمهور محترم در باب پیشگیری 
از مهاجرت نخبگان در حوزه فناوری اطاعات

بررسی مسائل نظام نخبگانی کشور و ارائه راهکارهای 
عملیاتی جهت ارتقاء منزلت و زمینه سازی برای 

اثربخشی هر چه بیشتر نخبگان در جامعه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یه های مشورتی 100گزارش  های راهبردی و نظر

فروردین 1401

اردیبهشت 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور

تشکیل کارگروه و دبیرخانه ترانزیت در مرکز • برگزاری 10 نشست تخصصی در 
حوزه ترانزیت کاال و انرژی با صاحبنظران، ذینفعان، مسئوالن و کارشناسان حوزه 

ترانزیت • تدوین برنامه اقدام با موضوع توسعه حوزه ترانزیت و ارائه به معاون اول 
رئیس جمهور

شناخت فرصت ها و چالش های ترانزیت کاال و انرژی 
• بهره مندی از دیدگاه های کارشناسان و صاحبنظران 

و اجماع در زمینه راهبردهای عملیاتی تقویت حوزه 
ترانزیت کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمربرنامه توسعه شبکه نخبگانی و ارتباط دولت با نخبگان

آذر 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

ایجاد چهار میز دولت - دانشگاه • حضور مدیران مرکز در دانشگاه های کشور و 
هم اندیشی در حوزه مسائل کلیدی کشور )5 دانشگاه( • ایجاد سامانه راهبردی 

ارتباط مدیران با اندیشمندان و نخبگان )سرآمدان( • امضای تفاهم نامه همکاری 
میان مرکز و دو دانشگاه، دو نهاد دولتی و سه مرکز پژوهشی • حمایت از تأسیس ۲ 
اندیشکده تخصصی در حوزه نخبگان و ترانزیت • حمایت از ایجاد مدرسه حکمرانی 

و برگزاری دوره های کوتاه مدت MPPA • حمایت از ایجاد نخستین پارک اندیشگاهی؛ 
تعامل با ۲0 اندیشکده • تدوین بسته های تحلیلی - سیاستی

افزایش ارتباط دولت مردمی با دانشگاه ها• ایجاد 
زیست بوم اندیشگاهی کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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یاست جمهوری بخش نهاد ریاست جمهوریبازرسی ر

مستمرانتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در سامانه کدال

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

پیگیری های الزم منجر به انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در سامانه کدال 
در جهت ایجاد شفافیت فعالیت های اقتصادی ایجاد شفافیت فعالیت های اقتصادی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

پیگیری های نماینده ویژه در امر مبارزه با فساد و بازرسی ویژه ریاست جمهوری در دولت سیزدهم در جهت ایجاد شفافیت فعالیت های اقتصادی، منجر به 
انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در سامانه کدال شد. »ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطاعات توسط مؤسسات 
اعتباری« تکلیف بانک ها در جهت ایجاد شفافیت و انتشار اطاعات با پیگیری این نماینده صورت گرفت. تکالیف باقی مانده در خصوص ساماندهی موضوع 

آزادسازی سهام عدالت و شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز با پیگیری های صورت گرفته در حال انجام است. پیگیری های الزم در جهت رفع مشکات مربوط 
به ثبت و تبادل الکترونیکی اطاعات بین سامانه اطاعات کارکنان نظام اداری)پاکنا( با سامانه های جامع بودجه و خزانه داری الکترونیکی در جهت شفاف سازی 
اطاعات حقوق و مزایای کارکنان دولت با برگزاری جلسات هماهنگی بین دستگاهی توسط این نماینده انجام شد. بررسی های حقوقی و پیگیری اصاح الیحه 

تعارض منافع مطرح در مجلس شورای اسامی نیز منجر به تهیه و تصویب متن نهایی در کارگروه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی شد. انجام 
اقدامات نظارتی بر آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده در شمال کشور، تهیه گزارش در خصوص عملکرد و سوء جریانات به وقوع پیوسته در غرفه ایران در 

نمایشگاه اکسپوی دبی، انجام بازرسی از سازمان غذا و داور و تهیه گزارش نظارتی و ارائه پیشنهادهای اصاحی در زمینه فرایند قیمت گذاری و تامین دارو در کشور، 
بررسی اشکاالت نحوه دهک بندی یارانه بگیران، بررسی و پیگیری نهضت ملی مسکن و ... از دیگر اقدامات بوده است. 

خالصه اقدامات

مستمرانجام تکلیف برای بانک ها در جهت ایجاد شفافیت

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

پیگیری های الزم به منظور انجام تکلیف بانک ها در جهت ایجاد شفافیت و انتشار 
اطاعات »ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطاعات 

توسط مؤسسات اعتباری«
ایجاد شفافیت در فعالیت های بانک ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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یاست جمهوری بخش نهاد ریاست جمهوریبازرسی ر

مستمررفع مشکالت مربوط به ثبت و تبادل الکترونیکی حقوق و دستمزد )پاکنا(

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

برگزاری جلسات هماهنگی بین دستگاهی در جهت رفع مشکات مربوط به ثبت 
و تبادل الکترونیکی اطاعات بین سامانه اطاعات کارکنان نظام اداری)پاکنا( با 

سامانه های جامع بودجه و خزانه داری الکترونیکی در جهت شفاف سازی اطاعات 
حقوق و مزایا.

شفاف سازی اطاعات حقوق و مزایا

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یف شرکت های دولتی به معاونت حقوقی 100ارائه پیشنهاد اصالح مقررات در زمینه تعر

شهریور 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

ارائه پیشنهاد اصاح مقررات در زمینه تعریف شرکت های دولتی به معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری به منظور رفع خاء های قانونی در زمینه نظارت بر شرکت های 

غیردولتی وابسته به دولت.

رفع خاء های قانونی در زمینه نظارت بر شرکت های 
غیردولتی وابسته به دولت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100پیگیری اصالح الیحه تعارض منافع

شهریور 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

بررسی های حقوقی و پیگیری اصاح الیحه تعارض منافع مطرح در مجلس شورای 
اسامی منجر به تهیه و تصویب متن نهایی در کارگروه کمیسیون اجتماعی مجلس 

شورای اسامی.

تدوین مقررات کارآمد در جهت مدیریت موقعیت های 
تعارض منافع

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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100بررسی اشکاالت نحوه دهک بندی یارانه بگیران

شهریور 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

ارائه گزارش و پیشنهادهای اصاحی در جهت رفع اشکاالت نحوه دهک بندی یارانه 
بگیران، نحوه حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت ها و اعتراض های صورت گرفته

بررسی اشکاالت نحوه دهک بندی یارانه بگیران، نحوه 
حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمربررسی و اظهار نظر در خصوص گزارشات نسبت بروز تخلف

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

بررسی و اظهارنظر در خصوص گزارشات نسبت بروز تخلف در انتصاب برخی مدیران 
در دستگاه های دولتی یا مرتبط به دولت منجر به جلوگیری از انتصاب یا عزل. جلوگیری از بروز تخلفات در انتصاب مدیران

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یاست جمهوری بخش نهاد ریاست جمهوریبازرسی ر

ع سوء استفاده از حساب های متوفیان در شبکه بانکی کشور 100بررسی موضو

شهریور 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

بررسی موضوع سوء استفاده از حساب های متوفیان در شبکه بانکی کشور 
)شناسایی گلوگاه فساد( و پیشنهاد الکترونیکی شدن فرایند صدور گواهی فوت و 

اتصال به سامانه های بانک مرکزی به ثبت احوال کشور.
شناسایی گلوگاه فساد

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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یاست جمهوری بخش نهاد ریاست جمهوریبازرسی ر

مستمربررسی تخلفات بانک ها

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

بررسی تخلفات بانک ها در بلوکه کردن بخشی از تسهیات پرداختی یا اخذ وثایق 
نقدی از مشتریان شبکه بانکی و انجام پیگیری های الزم منجر به اصاح آن. رفع تخلفات بانکی در خدمت رسانی به مردم

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100بررسی نحوه نظارت سازمان ملی استاندارد بر کیفیت خودروهای تولیدی

شهریور 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

بررسی نحوه نظارت سازمان ملی استاندارد بر کیفیت خودروهای تولیدی منجر به 
لغو استاندارد خودروهای پژو ۴05 و سمند شد. آسیب شناسی صنعت خودروسازی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ح گشت مدیران مستمراجرای طر

شهریور 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

اجرای طرح گشت مدیران با حضور در تعدادی از دستگاه های اجرایی و بررسی 
مشکات و ارائه طریق و تذکر با حضور مدیران ذیربط.  نظارت حین اجرا بر عملکرد مدیران

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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تحــول دولــت  اصــول و سیاســت های تدویــن ســند  فراینــد،  الگــو،  1. طراحــی   
محتــرم  رئیس جمهــور  توســط  تأییــد  و  بررســی  و  مردمــی 

۲. تشکیل دبیرخانه تدوین سند تحول دولت مردمی

ــن  ــی و تبیی ــا بررس ــی ب ــت مردم ــی دول ــه تحول ــی اندیش ــی محتوای ــن مبان 3. تدوی
رهبــر  و  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت  بیانــات  باالدســتی،  اســناد  الزامــات  محتــوای 

اســامی)مدظله العالی( انقــاب  معظــم 

 ، بحران ســاز چالش هــای  بــه  توجــه  بــا  گانــه   3۷ موضوعــات  شناســایی   .۴
قدرت آفرینــی  و  اســامی  انقــاب  آرمان هــای  تحقــق  جهش آفریــن،  فرصت هــای 

ســلطه نظــام  دشــمنی های  بــا  مقابلــه  بــرای 

ســابقه  دارای  اندیشــکده های  محوریــت  بــا  نخبگانــی  تیم هــای  تشــکیل   .5  
پژوهــش و تحقیــق در موضــوع و صاحب نظــران باتجربــه و دارای ســابقه فعالیــت در 
دســتگاه های مرتبــط بــا موضــوع و تهیــه ویرایــش اول ســند تحــول دولــت مردمــی

در  تحــول  ســند  اول  ویرایــش  در  ج  منــدر تخصصــی  مبحــث  هــر  بررســی   .۶  
تحــول ســند  دوم  ویرایــش  تهیــه  و  الزم  اصاحــات  انجــام  انتقالــی،  کمیســیون 

 ۷. بررســی هــر مبحــث تخصصــی منــدرج در ویرایــش دوم ســند تحــول توســط 
مشــترک  جلســات  برگــزاری  بودجــه،  و  برنامــه  ســازمان  و  مســئول  دســتگاه های 
تخصصــی، دریافــت نظــرات، انجــام اصاحــات الزم و تهیــه ویرایــش ســوم ســند تحــول

 ۸. بررســی ویرایــش ســوم ســند تحــول در دســتگاه های فرابخشــی حاکمیتــی، 
برگــزاری جلســات تخصصــی، دریافــت نظــرات، انجــام اصاحــات الزم و تهیــه ویرایــش 

چهــارم ســند تحــول

 ۹. بررســی هــر مبحــث تخصصــی منــدرج در ویرایــش چهــارم ســند تحــول بــا حضــور 
رئیس جمهــور محتــرم، وزیــر مربوطــه، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه، دبیــر تدویــن 

ســند و صاحب نظــران و تهیــه ویرایــش پنجــم ســند تحــول

 10. بررســی ویرایــش پنجــم ســند تحــول در دســتگاه های مســئول و ســازمان برنامــه و 
بودجــه، دریافــت نظــرات نهایــی، انجــام اصاحــات الزم و تهیه ویرایش ششــم ســند تحول 

 11. بررســی ویرایــش ششــم ســند تحــول از منظــر حقوقــی و رســانه ای و تهیــه 
ویرایــش هفتــم ســند تحــول

 1۲. بررســی ویرایــش هفتــم ســند تحــول توســط رئیس جمهــور محتــرم و دفتــر 
ایشــان، انجــام اصاحــات و تهیــه ویرایــش هشــتم ســند تحــول

13. اباغ سند تحول دولت مردمی توسط ریاست جمهور

 1۴. انتشــار عمومــی ســند تحــول دولــت مردمــی توســط رئیس جمهــور محتــرم و 
حضــور در رســانه ها بــرای تبییــن ســند

 15. مشــارکت در تهیــه الیحــه بودجــه 1۴01 بــا تاکیــد بــر اجــرای ســند تحــول دولــت 
مردمــی

 1۶. تعیین دبیر و اعضای ستاد راهبری تحول دولت با حکم رئیس جمهور محترم 

 1۷. راه اندازی مرکز رصد و پایش تحول دولت 

 1۸. همــکاری بــا ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای تشــکیل کمیســیون ویــژه تحــول 
دولــت 

طراحی الگو، فرایند، اصول و سیاست های تدوین سند تحول دولت مردمی و بررسی و تأیید توسط رئیس جمهور محترم، تشکیل دبیرخانه تدوین 
سند تحول دولت مردمی، تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحولی دولت مردمی با بررسی و تبیین محتوای الزامات اسناد باالدستی، بیانات حضرت امام 

خمینی)ره( و رهبر معظم انقاب اسامی)مدظله العالی(، شناسایی موضوعات 3۷ گانه با توجه به چالش های بحران ساز، فرصت های جهش آفرین، تحقق 
آرمان های انقاب اسامی و قدرت آفرینی برای مقابله با دشمنی های نظام سلطه، بخشی از اقدامات دبیرخانه ستاد راهبری و مرکز رصد و پایش تحول 
دولت در این دوره است. همچنین تشکیل تیم های نخبگانی با محوریت اندیشکده های دارای سابقه پژوهش و تحقیق در موضوع و صاحب نظران 

باتجربه و دارای سابقه فعالیت در دستگاه های مرتبط و همینطور تهیه سند تحول و اباغ آن توسط رئیس جمهور محترم از اقدامات دیگر این 
دبیرخانه است. این دبیرخانه در تهیه الیحه بودجه 1۴01 با تاکید بر اجرای سند تحول دولت مردمی مشارکت داشته و مرکز رصد و پایش تحول دولت را 
راه اندازی کرده است. آماده سازی مقدمات فرایندی و سازوکارهای تدوین اسناد تحول استانی با همکاری سازمان برنامه و بودجه ، مشارکت در تدوین 

سیاست های پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم توسعه و بررسی و تحلیل گزارش های عملکردی یک ساله دستگاه های اجرایی با محوریت اجرای 
اقدامات سند تحول از دیگر اقدامات شاخص دبیرخانه به شمار می رود.

خالصه اقدامات

بخش نهاد ریاست جمهوریدبیرخانه ستاد راهبری و مرکز رصد و پایش تحول دولت
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ــا مباحــث اولویــت دار ســند تحــول   1۹. تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی مرتبــط ب
در ســاختار دبیرخانــه مرکــز

و  دســتگاه ها  تحــول  اجرایــی  کمیته هــای  اعضــای  معرفــی  جهــت  پیگیــری   .۲0  
تحــول اجرایــی  کمیته هــای  تشــکیل 

 ۲1. تبییــن ســند تحــول دولــت و پاســخ گویی بــه ابهامــات و شــبهات مرتبــط بــا 
ســند در ســطح شــورای معاونــان وزارتخانه هــا و دســتگاه های اجرایــی بــا حضــور 

معاونــان، مدیــران ارشــد و مدیــران اســتانی

ــطح  ــع در س ــی و توزی ــت مردم ــول دول ــند تح ــاب س ــار کت ــازی و انتش  ۲۲. آماده س
دســتگاه های اجرایــی و نخبــگان

 ۲3. تبییــن ســند تحــول دولــت و پاســخ گویی بــه ابهامــات و شــبهات مرتبــط بــا 
ســند در ســطوح نهادهــای حاکمیتــی مرتبــط

 ۲۴. پاسخگویی به مکاتبات ارسالی از سوی دفتر رئیس جمهور در زمان تعیین شده

 ۲5. تدوین گزارش های رصد و پایش تخصصی موضوعی و ارائه پیشنهادهای اصاحی 
جهت تقدیم به رئیس جمهور محترم با اولویت اقدامات ویژه و مهم سند تحول

 ۲۶. هماهنگــی و همــکاری بــا ســازمان برنامــه و بودجــه جهت تنظیم توافق نامه های 
دســتگاهی بــا اولویت دهــی بــه اقدامــات پیش بینــی شــده در ســند تحــول دولــت 

مردمــی

 ۲۷. همــکاری بــا دفتــر رئیس جمهــور بــرای تدویــن و ابــاغ ســازوکار نظــارت و اشــراف بــر 
مصوبــات پیشــنهادی دســتگاه ها جهــت طــرح و تصویــب در شــوراهای عالــی، ســتادها و 

مجامــع در حضــور ریاســت جمهــور 

 ۲۸. بررســی پیش نویــس مصوبــات شــوراهای عالــی، ســتادها و مجامــع و تهیــه 
گزارش هــای بررســی تخصصــی و ارســال بــه مجموعه هــای مربوطــه 

 ۲۹. همــکاری بــا وزارتخانه هــا بــرای تکمیــل کاربــرگ منشــور برنامه هــای عملیاتــی 
و بررســی و تأییــد کاربرگ هــای مذکــور

 30. همــکاری بــا دفتــر هیئــت دولت برای طراحی و اســتقرار ســازوکارهای فرایندی کنترل و اشــراف 
محتوایی بر مصوبات پیشــنهادی دســتگاه های اجرایی در کمیســیون ها و هیئت دولت 

رصــد  ســامانه  آماده ســازی  بــرای  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  بــا  همــکاری   .31  
وضعیــت پیشــرفت اقدامــات ســند تحــول دولــت مردمــی در ســطح دســتگاه ها 

 3۲. آماده ســازی مقدمــات فراینــدی و ســازوکارهای تدویــن اســناد تحــول اســتانی 
بــا همــکاری ســازمان برنامــه و بودجــه 

 33. مشــارکت در تدویــن سیاســت های پیشــنهادی دولــت بــرای برنامــه هفتــم 
توســعه 

 3۴. بررســی و تحلیــل گزارش هــای عملکــردی یک ســاله دســتگاه های اجرایــی بــا 
محوریــت اجــرای اقدامــات ســند تحــول



آموزش، علوم و فناوری
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مستمراجرای قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

خرداد 1400

در حال انجام

قوانین باالدستی

تأیید ۷0۶۴ شرکت از میان ارزیابی 3۲3۶۹ شرکت، فروش 300 هزار میلیارد تومان و 
اشتغال 350 هزار نفر، 15۷۸ شرکت  دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی، ۸5۷ 

مورد اعطای تسهیات نظام وظیفه ، 13۹ مورد معافیت گمرکی ، 13۲0 مورد حمایت 
تامین اجتماعی ، ۹۲ مورد استقرار در اماکن مسکونی، صدور ۲5۴ جواز تاسیس و 

بهره برداری، ۷۸1۷ مورد مشاوره کسب و کار و ۹3۹ خدمت توانمندسازی 

ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان، مجموعه از فعالیت ها شامل جلب مشارکت وزارتخانه های 
مرتبط در اجرایی سازی شعار سال، تصویب و اجرای سریع قانون جهش تولید دانش بنیان، گسترش فعالیت های مرتبط با قانون حمایت از شرکت ها 

و موسسات دانش بنیان را در دستورکار قرار داد. تدوین10 آیین نامه اجرایی سازی شعار سال به تفکیک دستگاه های اصلی مرتبط و 13 آیین نامه 
اجرایی سازی قانون جهش تولید انجام شد. همچنین به منظور توسعه علم و فناوری در راستای ارائه  راهکارهای فناورانه برای چالش های ملی، ایجاد 

ستادهای توسعه فناوری راهبردی و حمایت از 3۶۲ طرح فناورانه و 15۴ طرح تجاری سازی و رونمایی از ۲3 طرح کان ملی انجام شده است. به عاوه در 
حوزه توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی، راه اندازی ۶5 خانه خاق و مرکز نوآوری و ایجاد 30 شتابدهنده تخصصی، توانمندسازی و تقویت توان صادراتی 
شرکت های دانش بنیان، خاق و فناور راه اندازی شده است، درحوزه چرخ نخبگان تعداد متخصص و کارآفرینان بازگشتی به ایران به ۲۷00 نفر می رسد که 
با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان همکاری دارد، در حوزه همکاری بین المللی حمایت از بخش خصوصی جهت ایجاد و راه اندازی خانه های نوآوری 

و فناوری صادراتی برون مرزی، حمایت از ۲۷ پروژه مشترک علمی- فناوری توسط این معاونت و بنیاد ملی علوم چین، اجرایی شدن ۲۲ پروژه همکاری 
فناورانه شرکت های دانش بنیان ایرانی و روسی نیز از اهم اقدامات بین المللی این معاونت بوده است.

خالصه اقدامات

مستمرتوسعه فناوری های راهبردی و تجاری سازی فناوری 

خرداد 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

حمایت از 3۶۲ طرح توسعه فناوری متناسب با نیازهای جامعه در 10 ستاد توسعه 
فناوری راهبردی و مرکز طرح کان ملی فناوری، رونمایی از ۲3 طرح ملی فناوری، 

تصویب 15۴ طرح جهت اخذ تسهیات تجاری سازی و حمایت از ۲3 طرح فناورانه نیاز 
محور متناسب با اولویت های اعامی سازمان ها و نهادهای کشور

حمایت از توسعه فناوری های راهبردی توسط ستادها 
و اجرای طرح های کان فناوری و نوآوری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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80تنظیم گری فعالیت های دانش بنیانی دستگاه های اجرایی به منظور رفع چالش های ملی فناورانه

شهریور 1400

خرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

تدوین 13 آیین نامه اجرایی قانون در تعامل با سایر دستگاه ها، اباغ احکام مصرح در 
قانون به دستگاه های ذی ربط، استقرار دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات 

دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ، تشکیل اولین جلسه 
شورا با حضور رئیس جمهور محترم در فاصله کمتر از یک ماه از اباغ قانون، نهایی 

شدن پیش نویس آیین نامه تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در 10 وزارتخانه 
جهادکشاورزی، بهداشت، نیرو، نفت، صمت، علوم، تحقیقات و فناوری، اقتصاد، 

کشور، فناوری اطاعات و ارتباطات و فرهنگ و ارشاد اسامی

اجرایی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان و 
تشکیل دبیرخانه ستاد ویژه رفع موانع، تقویت و 

توسعه شرکت های دانش بنیان )شعار سال(

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100همکاری های علمی و فناوری بین المللی

شهریور 1400

خرداد 1401

قوانین باالدستی

برگزاری نخستین دوره برنامه مشترک همکاری بین این معاونت و بنیاد ملی علوم 
طبیعی چین و حمایت از ۲۷ پروژه مشترک علمی- فناوری توسط طرفین، برگزاری 

ششمین دوره صندوق علمی راه ابریشم فی مابین معاونت علمی و فناوری و آکادمی 
ملی علوم چین و حمایت از ۶ پروژه تحقیق و توسعه مشترک، اجرایی شدن ۲۲ پروژه 
همکاری فناورانه شرکت های دانش بنیان ایرانی و روسی، آغاز همکاری های فناورانه 
5 دانشگاه برتر صنعتی ایران و دانشگاه پلی تکنیک سن پترزبورگ و راه اندازی مرکز 

تبادل علم و فناوری ایران و روسیه در سن پترز بورگ

اجرای طرح های مشترک توسعه علمی و فناوری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یست بوم نوآوری و خالق  100برنامه توسعه ز

شهریور 1400

خرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • قوانین باالدستی

حمایت از راه اندازی ۶5 خانه خاق و مرکز نوآوری در استان ها، مجوز 31 شتابدهنده 
تخصصی ، حمایت از ۷ مرکز نوآوری تخصصی ، حمایت از دو کارخانه نوآوری، 

شناسایی و کمک به تأسیس ۷00 شرکت خاق و ارائه بیش از 1۴00 خدمت در حوزه 
استقرار کسب و کار و نظایر آن به واحدهای خاق 

اجرای بند "ب" از ماده ۶ قانون جهش تولید دانش 
بنیان و تأسیس و حمایت از خانه های خاق و نوآوری 
و شرکت های خاق و اجرایی سازی سند توسعه ملی 

فناوری های نرم و فرهنگی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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100توسعه فناوری های راهبردی

شهریور 1400

خرداد 1401

قوانین باالدستی

تصویب ۲05 طرح توسعه فناوری متناسب با نیازهای جامعه، تعریف ۲3 طرح فناورانه 
نیازمحور متناسب با اولویت های اعامی سازمان ها و نهادهای کشور، برگزاری بالغ 

بر ۲۸ رویداد فناورانه، نشست تخصصی و وبینار در حوزه های راهبردی، اولویت دار و 
تخصصی، افتتاح ۲5 خانه خاق و نوآوری

حمایت از توسعه فناوری های راهبردی در کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

شهریور 1400

خرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب

عضویت ۲۹1 آزمایشگاه با ارائه تعداد 5000 دستگاه و ۲۹000 آزمون آزمایشگاهی به 
شبکه، عضویت 1۴5۷0 عضو جدید به باشگاه مشتریان این شبکه، حمایت از 11۲ 

آزمایشگاه عضو شبکه 

حمایت از پژوهش های استادان دانشگاهی و 
دانشجویان تحصیات تکمیلی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ح های پژوهشی  90حمایت از طر

شهریور 1400

خرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب

تصویب ۴۹1 طرح پژوهشی، تصویب ۲۸۷ دوره پسادکتری، تصویب 1۸ کرسی و گرنت 
پژوهشی، تصویب ۲5۲ رساله و پایان نامه ، تصویب ۲0 طرح با همکاری مؤسسه 

نیماد، ۶ فراخوان و 5 طرح مشترک و ۴ کارگاه بین المللی مشترک صندوق راه ابریشم، 
دریافت ۲1۷ طرح مشترک، تصویب ۲۷ طرح و اعزام دو پژوهشگر جهت فرصت 

مطالعاتی در موسسه بین المللی تحلیل کاربردی سیستم ها )یاسا( با بنیاد ملی علوم 
طبیعی چین

ارتقاء و حفظ جایگاه مرجعیت علمی از طریق صندوق 
حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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100اقدامات فدراسیون سرآمدان علمی کشور

شهریور 1400

خرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب قوانین باالدستی

حمایت ویژه از استادان برجسته کشور در قالب طرح سرآمدان، حمایت از 
1۶۸۸محققان پسادکتری)نفر-ماه( ، حمایت از انتشار 1۷مقاله در نشریات برتر، 

حمایت از حضور ۴۶ نفر در دوره های مطالعاتی معتبر ، پژوهانه ۷5 نفر از محققان 
پسادکتری

حمایت ویژه از سرآمدان علمی کشور در خصوص ارتقا 
و حفظ جایگاه مرجعیت علمی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمراجرایی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان

شهریور 1400

خرداد 1401

قوانین باالدستی

تعیین و سازماندهی تکالیف مصرح در قانون برای دستگاه های مختلف، تدوین 
متن آیین نامه های اجرایی قانون، تعامل با دستگاه های مسئول و دستگاه های 

همکار، اباغ احکام مصرح در قانون به دستگاه های ذی ربط، استقرار دبیرخانه شورای 
راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، 
معرفی نماینده معاونت علمی و فناوری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت 

صمت، تهیه فهرست مواد خام و نیمه خام جهت دریافت عوارض صادرات

اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان با هدف توسعه 
محیط کسب وکار و حمایت از رشد و رقابت پذیری 

شرکت ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100کانون پتنت ایران

شهریور 1400

خرداد 1401

مطالبات رهبرمعظم انقاب

۴۲3 مورد تقاضانامه های دریافتی، ۴0۲ تعداد تقاضانامه های ارزیابی شده، ۷5 مورد 
ثبت موقت،۸۴ مورد ثبت پی تی سی، 3۶ مورد ثبت خارجی ، پایش ۲۷5 شرکت  و 

فناور

حمایت از ثبت بین المللی پتنت در خصوص ارتقا و 
حفظ جایگاه مرجعیت علمی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار



78

بخش آموزش، علوم و فناوریوزارت آموزش و پرورش

 مردمی سازی مدارس، اجرایی سازی سند تحول بنیادین، گسترش نصیب آموزشی برابر و عدالت تربیتی از جمله مهم ترین اهداف وزارت آموزش و 
پرورش در دولت مردمی است. در این راستا وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم تولیدات فراوانی در حوزه برنامه درسی و توسعه آموزش های 
مجازی در بستر شبکه رشد و نرم  افزار شاد داشته است. تدوین محتواهای مناسب، اصاح کتب درسی، ایجاد مدرسه مجازی ایران و انسداد مبادی 
بی سوادی، عقد تفاهم نامه با شرکت چوب و کاغذ مازندران، راه اندازی قرارگاه های سه گانه اجرایی سازی سند تحول بنیادین، عدالت تربیتی و نصیب 

آموزشی برابر و تربیت فناورانه در مسیر تحقق اهداف عالی نظام آموزشی و پرورشی از جمله اقدامات اساسی این وزارتخانه در دولت سیزدهم به شمار 
می رود. توسعه فضای آموزشی کشور با ساخت ۹000 کاس درس در یک سال گذشته و برنامه ریزی برای جمع آوری مدارس سنگی وکانکسی باالی 10 نفر 
تا پایان سال، تهیه تبلت برای دانش آموزان کمتر برخوردار، ساخت ۲100 فضای ورزشی درون مدرسه ای و توزیع بسته امنیت غذایی از مهم ترین اقدامات 

در مسیر برقراری عدالت است. اجرای سند جامع راهنمایی و مشاوره، طرح ملی نماد توسعه سامانه دانش آموزی »سیدا« و طراحی و استقرار سامانه 
مدیریت یکپارچه از دیگر اقدامات وزارت آموزش و پرورش است.

خالصه اقدامات

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور  • 
سندتحول دولت مردمی

خرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

مردمی سازی فرآیندها و مدارس

جهش بی سابقه تعهدات خیرین در یک سال از 3۴00 میلیارد تومان به 
۸000 میلیارد تومان • آزادسازی 1000 مجموعه ورزشی برای استفاده رایگان 

خانواده ها و دانش آموزان • جمع آوری 1۲000 عدد اسباب بازی برای کودکان 
• اجرای پویش نوشت افزار ایرانی و هدف گذاری برای تهیه یک میلیون 

بسته نوشت افزار برای دانش آموزان کم برخوردار •  سامان دهي و به 
کارگیري 10 هزار نفر نیروي جهادي و ارائه خدمات به۹۷.000 از مردم مناطق 

محروم در ایام نوروز • در اختیار گذاشتن تمامی مدارس دولتی برای هیات 
مذهبی در راستای مردمی سازی

مردمی سازی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب  • 
دستورات و وعده های رئیس جمهور  • 
سند تحول دولت مردمی  • برنامه های 

دستگاه

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

تحقق عدالت تربیتی و نصیب  آموزشی برابر

راه اندازي قرارگاه جهادي در3۲ اداره کل استان ها • برگزاری اردوی 
دانش آموزان عشایر در مشهد مقدس • تهیه تبلت برای دانش آموزان 

ح نهضت نصب آموزشي یکسان در ۴۴۹  کم برخوردار • اجراي طر
شهرستان • پوشش تحصیلي 1۲۷ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل 
• طراحي سازوکار در کاهش یا رایگان شدن سهم پرداختي بدو ورود به 

دبستان براي مناطق کم برخوردار و اتباع •  فعال سازي131 مرکز یادگیري 
ملي با 130 فقره تحت پوشش • توزیع ۷5 هزار بسته امنیت غذایي دانش 

آموزان در مناطق محروم 

عدالت ورزی در برنامه های آموزش و پرورش
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب  • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور  • سندتحول 

دولت مردمی

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

تحقق عدالت تربیتی  ونصیب  آموزشی برابر

با استفاده از امکانات وبودجه ساخت  ۲100 فضای ورزشی درون 
مدرسه ای در راستای تحقق عدالت تربیتی ونصیب  آموزشی  برابر در 
دستور کار قرار گرفت و کلیه این فضاها تا پایان سال به بهره برداری 

خواهد رسید )تعداد کل این فضاها در کشور طی ۴3 سال گذشته 5355 
ح ۴0 درصد به کل فضاها ظرف یکسال افزوده  فضاست که با اتمام طر

شده است.( • بعد از 1۴ سال مسابقات ورزشی فرهنگیان با مشارکت 1۴0 
هزار فرهنگی در کل کشور برگزارشد • بعد از دو سال مسابقات فرهنگی و 

ورزشی دانش آموزی در کشور برگزار شد.

ساخت فضای ورزشی درون مدرسه ای

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب  • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور  • سندتحول 

دولت مردمی

خرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

شفافیت

اتصال به درگاه دولت الکترونیک • راه اندازی سامانه رتبه بندی • شناسایی و رفع کامل 
گلوگاه های تعارض منافع با مشارکت جهاد دانشگاهی  • استقرار داشبورد مدیریت 

اطاعات و سامانه رصد و پایش برنامه ها و شاخص ها  • طراحی و استقرار سامانه 
مدیریت یکپارچه و هوشمند مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش استثنایی  

• توسعه شبکه آموزشی شاد  • توسعه سامانه دانش آموزی )سیدا(  • توسعه و 
بهبود فرایندهای سامانه های یکپارچه دانش آموزی و پرسنلی و اتوماسیون  • اتصال 

11۴۴35 مدرسه به شبکه ملی اطاعات  • توسعه آموزش الکترونیکی در ۴۲0 مدرسه  • 
راه اندازی سایت بزرگ فروش کانون پرورش فکری کودکان و...

طراحی و استقرار نظام یکپارچه خدمات و نظارت در بستر الکترونیک

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب  • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور  • سندتحول 

دولت مردمی

خرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

اصاح کتب درسی ،تدوین محتواهای مناسب 
وتامین کاغذهای داخلی

تدوین شیوه نامه کتاب های درسی • اصاح بیش از ۲00 عنوان کتاب 
درسی • تألیف یا بازنگری کلی ۲1 عنوان کتاب درسی • عقد تفاهم نامه برای 

تأمین 30 هزار تن کاغذ کتاب از محل تولید داخلی • آماده سازی، چاپ و 
توزیع 150 شماره مجات رشد در قالب 30 عنوان مجله رشد دانش آموزی، 

بزرگسال عمومی و تخصصی • ارزیابی و ساماندهی بیش از ۴000 منبع 
آموزشی مکتوب و 500 منبع / ماده آموزشی غیرمکتوب • انتشار مجموعه 

کتاب »کودکی نامداران« معرفی 10 چهره نامدار ایرانی • تالیف و مناسب 
سازی کتاب درسی دانش آموزان استثنایی

تغییر و تولید کتاب های درسی
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب  • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور  • سند تحول 

دولت مردمی

در حال انجام

فروردین 1۴01

50

ترمیم نسبت استاد به دانشجو که نسبت 
فاجعه باری است

اخذ مجوز 1300 هیات علمی )1000 نفر دکتر معلم آموزش و پرورش و 300 
نفر نخبه( برای ترمیم نسبت استاد به دانشجو که هم اکنون نسبت 

فاجعه باری است )1 به 110( • افزایش فضای آموزشی و خوابگا هی به متراژ 
بیش از یکصد هزار مترمربع • االزام به داشتن گواهی صاحیت معلمی 

)آزمون جامع و سنجش صاحیت دانشجویان در ساحت های شش گانه 
غ التحصیلی( با برگزاری ارزیابی حرفه ای دانشجویان در شرف فار

یت گرا و مرکز ثقل نیروی انسانی تغییر دانشگاه فرهنگیان به دانشگاه مامور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب  • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور  • سندتحول 

دولت مردمی

شهریور 1۴01

مرداد1۴00

100

پرورش استعداد های نخبه دانش آموزان

کسب رتبه های بینظیر در المپیادهای جهانی پس از سال ها شامل: 
۲ مدال نقره و 3 مدال برنز در المپیاد فیزیک • کسب سه مدال طا و 

سه مدال نقره در المیاد ریاضی • ۴ مدال طا در المپیاد زیست شناسی 
• دو مدال طا و ۲ مدال نقره در المپیاد شیمی • ساخت برنامه علمی 

نو و پخش در شبکه امید با موضوع تدریس برترین معلمان المپیادی 
در راستای ایجاد عدالت آموزشی  • اعزام تیم های آموزشی المپیاد به 

استان های کشور  • مصوبه باشگاه دانش پژوهان از شورای عالی انقاب 
فرهنگی برای تربیت دانش آموزان المپیادی 

کسب افتخارات بین المللی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب  • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور  • سندتحول 

دولت مردمی

خرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

ارتقای کیفی سطح آموزش

ح ارتقای مهارت برنامه نویسی و سواد دیجیتالی دانش آموزان  اجرای طر
و معلمان دوره ابتدایی در 5 درصد مدارس ابتدایی  • ارتقای مهارت 

برنامه نویسی و سواد دیجیتالی دانش آموزان و معلمان بر اساس 
راهکار1۷-3 سند تحول بنیادین •  تولید ۶۹۸۹ عنوان محتوای 

الکترونیکی در بستر شبکه رشد • تولید و اباغ برنامه درسی غیر حضوری  
• تولید محتوا از ۲۲0 عنوان کتاب درسی برای رمزینه های سریع پاسخ دوره 

ابتدایی و متوسطه

مدارس کدنویسی
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بخش آموزش، علوم و فناوریوزارت آموزش و پرورش

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب  • 
دستورات و وعده های رئیس جمهور  • 
سند تحول دولت مردمی  • برنامه های 

دستگاه

شهریور 1۴01

آذر 1۴00

۲0

ارتقا کیفی فرآیند تعلیم و تربیت

اجراي نظام رتبه بندي معلمان به منظور افزایش کیفي فرآیند تعلیم 
وتربیت، اعتاي کرامت و منزلت اجتماعي معلمان، استقرار نظام پرداخت-

ها براساس تخصص و شایستگي ها و عملکرد رقابتي نیروي انساني، 
کیفیت عملکرد معلمان/تقویت انگیزه، و رضایتمندي شغلي و ارتقاي  

تعهد وتقویت هویت حرفه اي معلمان براساس نقشه جامع علمي 
کشور و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مي باشد.در ضمن با اجراي 
ح سهم بودجه اي وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور از ۹  طر

درصد به حدود 13 درصد افزایش پیدا کرد.

نظام رتبه بندی معلمان مبتنی بر عملکرد

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب  • 
دستورات و وعده های رئیس جمهور  • 
سند تحول دولت مردمی  • برنامه های 

دستگاه

متیر 1۴01

مرداد 1۴00

100

بیمه تکمیلی فرهنگیان و خدمات رفاهی

ح بیمه تکمیلي براي فرهنگیان بعد از سال ها / شامل  اجراي یك طر
خ بیمه به ازاي هر نفر 000/۷50/۲ ریال که از  000/۴00/1 نفر از فرهنگیان •  نر

این مبلغ 000/۹1۶توسط بیمه شده و ۸3۴000/1 ریال توسط دولت پرداخت 
مي شود و پرداخت هزینه زایمان ، دندانپزشکي، هزینه هاي ناباروري 
بعداز مدت ها به قرارداد اضافه گردید. • پرداخت 000/000/5ریال به هر 

معلم به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم

ارتقا معیشت فرهنگیان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب  • 
دستورات و وعده های رئیس جمهور  • 
سند تحول دولت مردمی  • برنامه های 

دستگاه

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

تحقق عدالت تربیتی  ونصیب  آموزشی برابر با 
تاکید بر مشارکت مردمی

جمع آوری مدارس کانکسی با جمعیت باالی 10 دانش آموز و مدارس 
سنگی در مناطق روستایی و صعب العبور  • اختصاص اعتبار ویژه 

مخصوص مدرسه سازی در مناطق محروم کشور  • توسعه و ساخت 
۲50 پروژه آموزشی در مناطق محروم و روستایی در استان های مرزی  • 

افزایش 1.5 میلیون نفری خیرین خرد مدرسه ساز  • توسعه 1۴۲0 مدرسه 
ج از کشور  • آغاز فرایند ساخت  آموزش از راه دور در داخل و 5 مدرسه خار

ده هزار چشمه سرویس بهداشتی در مناطق مرزی و عشایری

ح شهید پناهی( ح حذف مدارس سنگی و کانکسی باالی 10 نفر  )طر طر
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بخش آموزش، علوم و فناوریوزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بازطراحی چارت تفصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به اولویت های برنامه تحول دولت مردمی، طراحی و راه اندازی اتاق های فکر شانزده گانه 
و به کارگیری نظام انگیزشی جدید از طریق طراحی و تصویب آیین نامه پایه های تشویقی برای اعضای هیات علمی، اقدامات مهم وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در دولت سیزدهم است. این وزارتخانه در حوزه پژوهشی با ارتقای شاخص های مهم علمی کشور در یک سال گذشته، تأسیس صندوق علوم، 
تحقیقات و فناوری، تعیین پروژه های کان ملی،  اجرایی سازی امریه پسادکتری و نمایه سازی 1۸ مجله علمی در پایگاه اطاعات علمی معتبر بین المللی 
اسکاپوس، اقدامات قابل توجهی داشته است. تأسیس معاونت فناوری و نوآوری، تأسیس نظام ایده ها و نیازها با هدف توسعه تحقیقات نیازمحور، 
اجراسازی طرح دستیار فناوری و امریه پسا دکتری فناوری، تأسیس پارک علم و فناوری بین المللی ایران در استان تهران، برگزاری جشنواره بین المللی 
فناوری و نوآوری خوارزمی از دیگر اقدامات این وزارتخانه است. رشد ۴0 درصدی اشتغال و ایجاد ۲5 هزار شغل دانش بنیان جدید در سال گذشته و 

ایجاد 1۲ پردیس و قطب علم و فناوری از اقدامات شاخص در حوزه دانش بنیان بوده است. ایجاد سامانه شفافیت اداری و نظارت مستمر بر عملکرد 
منابع انسانی وزارت، اقدام این وزارتخانه در دولت سیزدهم است. تسهیل امور کنسولی دانشجویان بین الملل نیز کاهش فرایندهای غیرضرور و ارتقای 

فرایندهای اداری مرتبط با صدور روادید را داشته که باعث شده زمان صدور از ۴0 روز به حدود 15 روز کاهش یابد.

خالصه اقدامات

100بازطراحی چارت تفصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی

تمرکز معاونت پژوهشی روی پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی با تاکید بر 
پژوهش تقاضامحور است، به نحوی که ایده های پژوهشی اولیه بر اساس نیازهای 
جامعه و صنعت مورد حمایت قرار گرفته تا به پختگی و آمادگی الزم جهت ورود به 
صنعت و جامعه برسند. بدین جهت بازطراحی در ساختار صورت گرفت. معاون 
فرهنگی و نوآوری جهت تولید خدمت و ثروت از دانش و تولید فناوری و نوآوری 

تاسیس شد. 

بازطراحی چارت وزارت علوم با توجه به اولویت های 
سند تحول دولت مردمی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100طراحی و راه اندازی اتاق های فکر

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • برنامه های 
دستگاه

راه اندازی 15 اتاق فکر با فعالیت تخصصی در حوزه هایی اقتصاد آموزش عالی، 
کاربردی سازی پژوهش، سیاست گذاری علم، دیپلماسی و مرجعّیت علم، اجتماعی و 
فرهنگی، تحّول در علوم انسانی، شفافّیت و تعارض منافع، سیاست گذاری فناوری، 

آموزش هدفمند، ایثارگران، سنجش و انگیزش، جوانان و نخبگان، ارزیابی برنامه ها و 
اسناد فرادستی، اسامی شدن دانشگاه ها، رسانه و فضای سایبری،  شعار تاسیس 

اتاق های فکر »فکر از حکیمان«، »اجرا با حاکمان« است. 

وزارت علوم با تاسیس اتاق های فکر در جهت تجزیه 
این سیاست به اجزای اجرایی و ارجاع به عقا و صاحب 

نظران در قالب اتاق فکر است.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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100طراحی و تصویب آیین نامه پایه های تشویقی برای اعضای هیات علمی

شهریور 1400

مرداد 1401

برنامه های دستگاه

شناسایی، معرفی و تقدیر از اعضای هیات علمی برتر در همکاری ارتباط با جامعه 
و صنعت و انتخاب 10 نفر از این اعضای هیات علمی به عنوان دانشمندان برتر در 

همکاری با جامعه و صنعت و تقدیر از آنها در هفته پژوهش. آیین نامه جدید موجب 
ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی برای تاش بیشتر و بهره مندی از بروندادهای 

علمی خویش می شوند.

به کارگیری نظام انگیزشی جدید از طریق طراحی و 
تصویب آیین نامه پایه های تشویقی و سرآمدی علمی 

و فرهنگی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100ارتقای شاخص های مهم علمی کشور

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

رشدد ۴۴ درصدی در تعداد مقاالت نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس • رشد 31 
رتبه در شاخص هرش مقاالت کشور به استناد پایگاه وب آو ساینس. همچنین 1۸ 

مجله علمی در پایگاه  معتبر بین المللی اسکوپوس نمایه شد. بیش از ۷۷ هزار مقاله 
بین المللی منتشر شد. 

رشد در شاخص های علمی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف(

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

جهت دهی و اولویت گذاری برای خلق ثروت، حل مشکات و زمینه سازی برای 
پیشرفت در عرصه های مربوط به حوزه کان آموزش عالی و تامین منابع مالی 

فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری در موسسات آموزش عالی و پارک های علم 
و فناوری تاسیس شد.

صندوق علوم، تحقیقات و فناوری در کشور که به 
عنوان ابزار و اهرم مالی در اختیار وزارتخانه علوم برای 

هدایت و مدیریت هر چه بهتر این بخش ها در کشور 
کمک می کند.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش آموزش، علوم و فناوریوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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100تأسیس سامانه نظام ایده ها و نیازها )نان(

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

سامانه نظام ایده ها و نیازها )نان( زمینه ای برای ارتباط نیازهای مختلف با تحقیقات 
و مراکز تحقیقاتی کشور است. صنایع خصوصی، دولتی، وزارتخانه ها ، دستگاه های 

اجرایی و متخصصان می توانند نیازهای خود را در حوزه ها و سطوح مختلف اجتماعی 
و صنعتی در این سامانه ثبت کنند. همچنین مشوق های علمی برای مراکز 

دانشگاهی فعال در سامانه در نظر گرفته شده است. این سامانه از سه مرحله ارائه 
ایده و نیاز، محصول، اشتغال دانش بنیان تشکیل شده وتوانایی ها و محصوالت 

شرکت های دانش بنیان در آن ثبت و در معرض دید همگانی قرار می گیرد.

سامانه نان به عنوان نخستین سامانه هوشمند 
فعال در این حوزه می تواند نیازهای آینده کشور را 

برآورده کند.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش آموزش، علوم و فناوریوزارت علوم، تحقیقات و فناوری

100رشد اشتغال

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

رشد اشتغال ۴0 درصدی و ایجاد ۲5 هزار شغل دانش بنیان جدید در سال گذشته در 
پارک های علم و فناوری و ایجاد 1۲ پردیس و قطب علم و فناوری. اشتغال و ایجاد شغل دانش بنیان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100ایجاد سامانه شفافیت اداری و نظارت

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

افزایش سطح آگاهی مردم از طریق شفاف سازی فرایند نظام اداری، شناسـایی 
گلوگاه های فسـاد با تعیین سازوکارهای پیشـگیری، ارتقای سطح پاسخگویی و تکریم 

ارباب رجوع و شهروندان، امکان اندازه گیری میزان سامت اداری در دستگاه ها.

راه اندازی این سامانه نقطه عطفی در مبارزه با فساد 
تلقی شده و ابعاد مختلف پیشگیری از فساد و مقابله 
با آن را مدنظر قرار داده و الگوهایی را نیز برای رسیدن 

به اهداف آن ارائه کرده است.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش آموزش، علوم و فناوریوزارت علوم، تحقیقات و فناوری

100تأسیس مرکز هماهنگی آموزش و پژوهش علوم قرآنی و علوم انسانی

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

تربیت نیروی انسانی و کادر برای فعالیت های قرآنی کشور، ارتقای جایگاه 
پژوهش های قرآنی و همچنین فرهنگ سازی فعالیت های قرآنی در آموزش عالی 
کشور. این مرکز وظیفه هدایت و توسعه علوم انسانی بومی را نیز بر عهده دارد.

هماهنگی و پیگیری اجرایی کردن مصوبات، اهداف و 
سیاست های کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش 
عالی قرآنی کشور از اهداف تاسیس این مرکز است.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100تصویب اعتبارات برای پروژه های عمرانی دانشگاه ها

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

پروژه های دارای کاربری های آموزشی، پژوهشی، خوابگاهی، کمک آموزشی، فناوری، 
ورزشی سرپوشیده، ورزشی روباز، فرهنگی، اداری، رفاهی و خدماتی، محوطه سازی 
و مدیریت سبز است. وزارت علوم با استفاده از ظرفیت سفرهای رئیس جمهور 

محترمی اعتبارات الزم را در نظر گرفته است.

تصویب اعتبار برای پروژه های عمرانی دارای پیشرفت 
فیزیکی باالی 50 درصد در یک فرصت معقول.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100تأسیس پارک علم و فناوری بین المللی ایران در استان تهران

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب

مراکز رشد و پارک های علم و فناوری نقش تعیین کننده ای در مسیر دانش بنیان 
کردن علم و نوآوری در صنعت و جامعه ایجاد خواهد کرد و بازار هدایت و حمایت 

خواهد شد. به همین سبب مراکز علمی و فناوری جدید تاسیس شد.

تاسیس مراکز دانش بنیان در جهت تقویت علمی و 
دانش بنیان  کردن فعالیت ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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ی اطالعات
ّ

44شتاب بخشی به روند اجرای شبکه مل

مهر 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سند تحول دولت 

مردمی • قوانین باالدستی

بسیج همه امکانات وزارت ارتباطات برای اجرای شبکه ملی اطاعات، افزایش 
هفتاد درصدی ظرفیت شبکه زیرساخت کشور، طراحی سه قطب مرکز داده، اصاح 
مهندسی شبکه، توسعه زیرساخت های ارتباطی و اطاعاتی، اتصال دو هزار روستا به 
شبکه ملی اطاعات، افزایش ۲0 درصدی سرعت اینترنت ثابت و همراه اول و حمایت 

و ارتقا کیفیت پیام رسانی سکوهای داخلی و افزایش ظرفیت مراکز تبادل ترافیک 
کشور از جمله مهمترین دستاوردهاست. 

در ابتدای دولت، پیشرفت شبکه ملی اطاعات حدود 
30 درصد بوده که هم اکنون به حدود ۴۴ درصد رسیده 

است. به فضل خداوند و بر اساس هدف گذاری 
صورت گرفته تا پایان سال 1۴01 به حداقل به ۶0 درصد 

خواهد رسید.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

10بستر سازی برای تحقق دولت هوشمند

اردیبهشت 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سند تحول دولت 

مردمی • قوانین باالدستی

الزام همه دستگاه ها به راه اندازی پنجره واحد خدمات دولت هوشمند در قانون 
بودجه 1۴01، تشکیل جلسات شورای اجرای فناوری اطاعات، تصویب ده ها سرویس 

بین دستگاهی حدید در کمیته تعامل پذیری دولت الکترونیکی، راه اندازی فاز اول 
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با حضور ۲5 دستگاه ملی و انجام بیش از ۲.5 

میلیارد تراکنش بر خط بین دستگاهی در سال 1۴00 به عنوان رکورد جدیدی در 
تعامات الکترونیکی بین دستگاه ها از جمله مهمترین دستاورد های این حوزه 

است. 

ارائه برخط حداقل دو سوم خدمات تمام دستگاه های 
دولتی و بخش عمومی با راه اندازی »پنجره ملی 

خدمات دولت هوشمند« بر اساس قانون بودجه 
1۴01 که هم اکنون با حضور ۲5 دستگاه ملی فاز اول آن 

راه اندازی شده است.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

تکمیل شبکه ملی اطاعات به عنوان یکی از مهم ترین خواسته های حاکمیتی در دستور کار ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات قرار دارد و بر اساس گزارش مرکز 
ملی فضای مجازی، پیشرفت این ابرطرح از 30 درصد ابتدای دولت سیزدهم به حدد ۴۴ درصد در پایان مردادماه سال 1۴01 رسیده است. اتصال حدود ۲000 روستای 
جدید به شبکه ملی اطاعات، توسعه زیرساخت های ارتباطی و اطاعات، طراحی سه قطب مرکز داده، اصاح مهندسی ترافکی شبکه، ارتقای کیفیت پیام رسان های 
داخلی و شتاب بخشی به پروژه های تضمین استقال و امنیت شبکه ملی اطاعات از مهم ترین اقدامات در این حوزه است. فراهم کردن زیرساخت های الزم برای 
تحقق »دولت هوشمند« از جمله راه اندازی فاز نخست »پنجره ملی خدمات دولت هوشمند« با اتصال بیش از ۲5 دستگاه ملی و شکسته شدن رکورد تعامات 

برخط دستگاه ها از جمله دستاوردهای این حوزه است. آغاز پروژه ملی و راهبردی »فیبرنوری منازل و کسب کارها« و هدف گذاری ایجاد ۲0 میلیون پوشش و رساندن 
پوشش فیبرنوری از 500 هزار در ابتدای دولت به ۲ میلیون پوشش از مهم ترین اقدامات این حوزه است. ارتقای امنیت زیرساخت های ارتباطی کشور، تنوع بخشی 

به مسیرهای تامین اینترنت کشور، افزایش دو برابری میزان ترانزیت و ترافیک اینترنت از خاک کشور، واگذاری فرکانس هاس ارتباطی جدید از جمله مهم ترین 
اقداماتی که در منجر به افزایش 10 و ۲0 درصدی سرعت اینترنت ثابت و همراه در ده  ماه گذشته شده است. تشکیل شورای عالی فضایی با حضور رئیس جمهور 

محترم پس از 10 سال و شتاب بخشی به توسعه صنعت فضایی کشور با اجرای ده ها پروژه فضایی از جمله دستاوردهای مهم این وزارتخانه است.

خالصه اقدامات
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10بسترسازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری های نوین

دی 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • قوانین 
باالدستی

تشکیل چهار جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با مصوبات اثرگذاری همچون 
هوشمندسازی فرایند اخذ مجوزهای کسب و کار، فراهم کردن مقدمات الزم برای 

ورود اولین کسب و کار دیجیتال در بازار سرمایه، توسعه فناوری های نوین همچون 
گلخانه های هوشمند در پارک فناوری اطاعات، بازارسازی برای محصوالت و خدمات 

ایرانی حوزه فاوا در کشورهای دیگر و عقد چندین قرارداد صادراتی جدید از جمله 
مهمترین دستاوردهای این حوزه است. 

با هدف رفع موانع پیش روی کسب و کارها و سکوهای 
فضای مجازی هیات دولت در تاریخ ۸ دی ماه 1۴00 طی 

مصوبه شماره 1۲3313/5۹3۶۹ با تشکیل »کارگروه 
ویژه اقتصاد دیجیتال« موافقت نمود. هدف گذاری 
رسیدن به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل 

اقتصاد کشور در افق 1۴03 است.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

10آغاز پروژه راهبردی »فیبرنوری منازل و کسب و کارها«

بهمن 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • قوانین 
باالدستی

توسعه پوشش فیبرنوری منازل و کسب و کارها • اختصاص تمام سه درصد 
حق السهم دولت از اپراتورهای ارتباطات ثابت در قالب بسته حمایتی برای توسعه 

ارتباطات ثابت • الزام دستگاه های دولتی و عمومی در به اشتراک گذاری منابع 
خود • اختصاص یک سوم درآمد دولت در بخش مخابرات برای توسعه طرح 

اف تی تی ایکس • اختصاص هشت واحد درصد از ۲۸ درصد درآمد دولت از اپراتورهای 
تلفن همراه به توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر • امضای تفاهم نامه با ۹ اپراتور 

برای راه اندازی ۹ میلیون پورت فیبر نوری در سه سال آینده.

تا پایان مرداد ماه قریب به دو میلیون خانوار در کشور 
تحت پوشش قرار خواهند گرفت. این عدد در ابتدای 

دولت سیزدهم کمتر از 500 هزار خانوار بوده است. 
طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان دولت سیزدهم، 
( تحت  ۸0 درصد خانواده های کشور )۲0 میلون خانوار

پوشش فیبرنوری قرار خواهند گرفت.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یرساخت های ارتباطی کشور مستمرارتقا امنیت ز

مهر 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • قوانین باالدستی

راه اندازی کمیته امنیت فاوا در وزارتخانه،  تعریف و آغاز اجرای بیش از 50 پروژه برای 
ارتقای امنیت شبکه ملی اطاعات، راه اندازی سامانه هوشمند کشف پیامک های 
کاهبرداری فیشینگ و کاهش ۶0 درصدی پرونده های کاهبرداری در این حوزه، 

افزایش دو برابری ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشور، آغاز تمرکز زادیی ترافیک از 
توجه و اصاح مهندسی ترافیک شبکه

افزایش امنیت، پایداری و تاب آوری زیرساخت های 
ارتباطی شکور از مهم ترین اهداف درون بخشی است.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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مستمرشتاب بخشی به توسعه صنعت فضایی کشور

مهر 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • قوانین باالدستی

تشکیل جلسه شورایعالی فضایی با حضور رئیس جمهور محترم بعد از ده سال • 
انجام ۲ پرتاب تحقیقاتی و عملیاتی موفق • آغاز عملیات اجرایی ساخت بزرگترین 

پایگاه فضایی کشور • تهیه نقشه راه و برنامه ده ساله توسعه صنعت فضایی کشور 
• آماده سازی پنج ماهواره جدید برای پرتاب در سال 1۴01 • توسعه سه سامانه ملی 

برای پایش »آتش سوزی«، »وضعیت گرد و غبار« و »وضعیت منابع آبی کشور« مبتنی 
بر داده های فضایی • دستیابی به فناوری پرتاب های چندگانه.

شتاب بخشی به توسعه صنعت فضایی کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرهوشمند سازی و ارتقا خدمات پستی و پست بانک

مهر 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • قوانین باالدستی

راه اندازی بزرگترین مرکز هوشمند تفکیک مرسوالت پستی در تهران • راه اندازی درگاه 
خدمات شبکه دولت)سیماد( • برگزاری نمایشگاه »ایده بازار پستی« با حضور ۴0 

شرکت دانش بنیان • سفارش تولید موتور برقی ویژه موزعین پست به شرکت های 
دانش بنیان داخلی • افتتاح ۸3 شعبه پست بانک در روستاها • ارائه تسهیات به 
طرح های اشتغالزای روستایی با اشتغالزایی ۴3 هزار نفر • پرداخت قریب به 1۴ هزار 

میلیارد ریال تسهیات.

هوشمندسازی خدمات و فرایند های پست و 
پست بانک

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

80توسعه تعامالت بین المللی

مهر 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • قوانین باالدستی

حضور فعال در نشست وزرای ارتباطات ۸ کشور اسامی در حال توسعه در ترکیه، 
اجاس جهانی جامعه اطاعاتی، کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو 

سازمان ملل، نشست حکمرانی اینترنت در لهستان • مشارکت فعال در روندهای 
تدوین چارچوب های امنیت سایبری • اعام نامزدی ج. ا. ایران برای انتخابات شورای 

حکام اتحادیه بین المللی ارتباطات • دیدار و مذاکره با دبیر کل اتحادیه بین المللی 
ارتباطات و 15 کشور مهم جهان و عقد تفاهم نامه توسعه صادرات و همکاری های 

مشترک.

حضور فعال، کنشگر و اثرگذار در عرصه های بین المللی 
و گسترش همکاری های بین المللی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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یت ترافیک اینترنت از خاک کشور 100افزایش ترانز

مهر 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • قوانین باالدستی

استفاده حداکثری از ظرفیت خدادادی کشور برای ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک 
کشورمان یکی از طرح های مهم است که در گذشته مورد غفلت واقع شده بود. 
از ابتدای دولت تاکنون میزان ترافیک عبوری از کشور از 1.3 ترابیت بر ثانیه به ۲.5 

ترابیت بر ثانیه رسیده است یعنی تقریبا دو برابر شده اشت.

تبدیل شدن کشور به هاب منطقه ای ترانزیک اینترنت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100رایگان کردن اینترنت برای اقشار آسیب پذیر

تیر 1401

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • قوانین باالدستی

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته یک بسته اینترنت 50 گیگ برای یکسال برای 
سرپرست خانوارهای سه دهک پایین درآمدی در نظر گرفته شده است. سامانه 

ثبت نام از افراد متقاضی در تیرماه راه اندازی شد و نزدیک به یک میلیون نفر 
سرپرست خانوار از مشموالن طرح ثبت نام شده اند که از اول مردادماه این بسته 

برایشان فعال شده است.

حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر برای درسترسی 
به شبکه اطاعات کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش اجتماعیوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 استقرار و راه اندازی سامانه جامع روابط کار و الکترونیکی کردن کلیه فرایندهای خدمت رسانی به جامعه کارگری و کارفرمایی، حمایت از بیکاران مشمول 
قانون کار، کاهش ۶5۸0 نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری، راه اندازی 1000 پایگاه در جهت مردمی سازی جریان اشتغال آفرینی، راه  اندازی و توسعه سامانه 

جستجوی شغل، بخشی از فعالیت های وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در یک سال اول دولت سیزدهم است. ثبت اشتغال واقعی دستگاه ها 
و پایدارسازی و جلوگیری از هدررفت منابع و تسهیات اشتغالزایی از طریق، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد 1۲۶ هزار اشتغال پایدار در مناطق روستایی با 

پرداخت مبلغ 1۴۸ هزار میلیارد ریال تسهیات به بیش از 153 هزار طرح کسب و کار و پیش بینی ایجاد ۲۸5 هزار فرصت شغلی جدید در مناطق هدف، 
آموزش به میزان 10۹,۴۶۸,۲۹5 نفرساعت در بخش دولتی و 155،0۹0،۸۸۲ نفرساعت در بخش غیردولتی، ایجاد 31مرکز تخصصی کارآفرینی، شناسایی 1300 
غ التحصیان در قالب طرح نخلستان از دیگر فعالیت های شاخص  استاندارد شایستگی مهارت های دانش بنیان و برنامه ریزی آموزش 500،000 نفر از فار

این وزارتخانه است. اعطای تسهیات به مبلغ 1۸000میلیون ریال به بیش از 1۷0 شرکت تعاونی زنان، بررسی و تصویب5۲۷ طرح با پیش بینی 1۷۷33 
فرصت شغلی با تسهیاتی به مبلغ1۴۴۶میلیارد تومان تومان در کارگروه ملی و معرفی به بانک توسعه تعاون، ارائه کمک باعوض به چهار دهک کم 

درآمدی نزدیک به 3۲ میلیون نفر از اقدامات این وزارتخانه است. 

خالصه اقدامات

100رشد 57 درصدی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1401 برای نخستین بار

آذر 1400

اسفند 1401

قوانین باالدستی

اجرای ماده ۴1 قانون کار و رفع نیازهای ضروری کارگران • ارتقای سطح درآمد و بهبود 
معیشت کارگران • کاهش و رفع فقر و محرومیت از جامعه • حفظ قدرت خرید اقشار 

ضعیف جامعه کارگری • حمایت از جامعه کار و تولید و افزایش بهره وری.

دستیابی به یک ساختار مزدی مناسب و منصفانه • 
ارتقای سطح درآمد و بهبود معیشت کارگران

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100سامانه جامع روابط کار و الکترونیکی کردن فرایندهای خدمت رسانی به جامعه کارگری و کارفرمایی

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • قوانین باالدستی

الکترونیکی شدن 10 خدمت به مردم در حوزه روابط کار و صیانت از نیروی کار حذف فرایندهای اضافی و کوتاه نمودن زمان ارائه 
خدمات به مردم

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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80بازرسی ویژه از کارگاه های پر خطر )صنعت ساختمان، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی(

شهریور 1400

خرداد 1401

قوانین باالدستی۲

در این برنامه برای نخستین بار در سال گذشته به عنوان یکی از برنامه های عملیاتی 
بازرسی کار به سراسر کشور اباغ شد. به تعداد ۷1 هزار بازرسی ویژه از کارگاه های 

پرخطر انجام پذیرفت.

کاهش حوادث شغلی و بهبود وضعیت ایمنی در 
کارگاه های پرخطر با شناسایی کارگاه های پرخطر از 

طریق بازرسی های مستمر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

)مقرری بیمه بیکاری برقرار شده در طی بازه زمانی( مستمرحمایت از بیکاران مشمول قانون کار

شهریور 1400

در حال انجام

برنامه های دستگاه

تامین حداقل معاش برای بالغ بر ۲10 هزار نفر از بیکاران غیرارادی و کاهش ۶5۸0نفر 
)کاهش 3درصدی( مقرری بگیران بیمه بیکاری که نشان دهنده کاهش اخراج 

کارگران نسبت به ادوار گذشته بوده است.

جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری از 
طریق تامین حداقل معاش برای بیکاران غیرارادی و 

گسترش چتر حمایتی بیمه بیکاری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

85رصد، شناسایی و حمایت از بنگاه های مشکل دار

شهریور 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

کاهش 10/۷ درصدی بنگاه های مشکل دار شناسایی شده، کاهش 5/۶5 درصدی 
بنگاه  ها و 13/۸۲ کارگران نیازمند به حمایت نسبت به مدت مشابه دوره قبل.

۸۶۷ بنگاه مشکل دار شناسایی و از ۴1۷ بنگاه و ۹۴ هزار و 5۴۷ نفر از کارگران شاغل 
در بنگاه ها به طرق مختلف )مالی و غیرمالی( حمایت شد و از بیکاری و اخراج ۴۲5 هزار 

و ۴۴1 نفر جلوگیری به عمل آمد.

شناسایی و رفع مسئله بنگاه های مشکل دار و تثبیت 
وضعیت اقتصادی آنها و حمایت از کارگران آنها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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ح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی 53اجرای طر

شهریور 1400

تیر 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

برنامه ریزی برای جذب تعداد 13هزار و 33۴ نفر کارورز و ایجاز زمینه ارتقای مهارت های 
شغلی برای ۷151 نفر از دانش آموخته دانشگاهی لیسانس و باالتر.

آماده سازی دانش آموختگان دانشگاهی برای ورود 
موثر به بازار کار و تسهیل فرایند شغل یابی برای  آنها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ح پرداخت یارانه دستمزد ح مشوق بیمه کارفرمایی و طر 100طر

شهریور 1400

تیر 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

ایجاد اشتغال برای 13 هزار و ۹۲۷ نفر در طی یک سال اجرای طرح و انعقاد 1۶ هزار 
قرارداد اشتغال آفرینی

تشویق کارفرمایان برای حفظ سطح اشتغال و افزایش 
آن در شرایط دشوار اقتصادی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100پرداخت تسهیالت به متقاضیان مشاغل خانگی

مرداد 1400

شهریور 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

رشد 3 برابری اعتبارات مشاغل خانگی در دولت سیزدهم و ایجاد بیش از ۷5 هزار 
اشتغال در مشاغل خانگی

حمایت بیشتر از متقاضایان مشاغل خانگی به عنوان 
یک منبع مهم اشتغال پایدار و کم هزینه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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مستمرپایش و نظارت اشتغال کشور

فروردین 1401

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

نظارت بر ایجاد یک میلیون و دویست هزار فرصت شغلی، در سال 1۴01در ۴ ماهه 
سال جدید بیش از ۲۶0 هزار شغل ثبت شده که بیش از شش ماهه ابتدایی سال 

1۴00 است

ثبت اشتغال واقعی دستگاه ها و پایدارسازی و 
جلوگیری از هدر رفت منابع

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمراعطای تسهیالت به متقاضیان راه اندازی کسب و کار در مناطق روستایی و عشایری

بهمن 1396

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

پرداخت مبلغ 1۴۸ هزار میلیارد ریال تسهیات به بیش از 153 هزار طرح کسب و کار و 
پیش بینی ایجاد ۲۸5 هزار فرصت شغلی جدید در مناطق روستایی هدف.

کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 
روستایی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100گسترش چتر مهارتی و توسعه عدالت آموزشی

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

آموزش به میزان 10۹،۴۶۸،۲۹5 نفرساعت در بخش دولتی و 155،0۹0،۸۸۲ نفرساعت 
در بخش غیردولتی

ایجاد فرصت های شغلی با افزایش مهارت آموزی به 
جویندگان کار و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی و 

کاهش آسیب های اجتماعی. 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

اردیبهشت 1۴01

100

بهره گیری از پایگاه اطاعات ایرانیان  و 
شناسایی دهک های مختلف و معرفی آنان به 

سازمان هدفمندسازی یارانه ها

به ۸.13۲.۸۴۴ خانوار که جز 3 دهک کم درآمدی بوده اند، مبلغ ۴00 هزار 
تومان به 1۶.۹۶1.۴0۷ خانوار  که در دهک های ۴ تا ۹ قرار داشتند مبلغ 300 
هزار تومان تعلق گرفت و ۲.۲۲۷.50۴ خانوار مشمول یارانه مذکور نشدند.

یع عادالنه یارانه ها ح مردمی سازی و توز طر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور

بهمن 1۴00

بهمن 1۴00

100

در راستای کاهش فقر مطلق و مقارن با ایام 
پیروزی انقاب اسامی مقرر شد، به تقریبا ۴ 

دهک پایین کم درآمدی کمک باعوض  100 هزار 
تومان پرداخت شد.

به 10.۸00.000 خانوار معادل 3۲ میلیون نفر از افراد دهک های یک تا چهار 
کم درآمدی این بسته حمایتی تعلق گرفت.

ارائه کمک بالعوض به چهار دهک کم درآمدی مقارن با 22 بهمن ماه سال 1400

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور

اسفند 1۴00

اسفند 1۴00

100

با توجه به ارائه سود سهام عدالت به افراد 
دارای سهام در پایان سال 1۴00، با دستور 

رئیس جمهور مقرر شد به افرادی که سهام 
عدالت نداشتند مبلغ ۲50 هزار تومن به حساب 

سرپرست خانوار واریز شد.

تعداد 1۲.35۸.۴۴۸ خانوار که اعضای خانوارشان فاقد سهام عدالت 
بودند، مشمول این برنامه شدند.

ارائه سود سهام عدالت به افراد فاقد سهام عدالت در پایان سال 1400
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور 
• سند تحول دولت مردمی • قوانین 

باالدستی

خرداد 1۴01

فروردین 1۴00

100

به روزرسانی پایگاه ملی اطاعات رفاه ایرانیان 
در جهت به روزرسانی دهک بندی ذینفعان • 

راه اندازی سامانه های مرتبط با خدمات مصوب 
مجلس شورای اسامی در جهت رفاه مردم 
• راه اندازی سامانه های مرتبط با شناسایی و 
ارتقای سطح رفاه اجتماعی اقشار آسیب پذیر

تامین زیرساخت های الزم جهت اجرای کاال برگ الکترونیک • تامین 
زیرساخت های الزم جهت راه اندازی سوئیچ رفاهی • راه اندازی سامانه 

»مبارزه با فقر مطلق«

توسعه پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

مرداد 1۴01

مرداد 1۴00

15

رشد ۲0 درصدی نسبت به سنوات گذشتهافزایش یک میلیون نفری بیمه شدگان

، دختران، دانشجویان، خود اظهاری شغلی( بیمه فراگیر خانواده ایرانی )بیمه زنان خانه دار

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
سند تحول دولت مردمی • برنامه های 

دستگاه

اردیبهشت 1۴01

فروردین 1۴00

100

طراحی و تولید الستیک هواپیما توسط گروه صنعتی بارزایجاد اشتغال و صرفه جویی ارزی

طراحی و تولید الستیک هواپیما توسط گروه صنعتی بارز
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

رهبر معظم انقاب

خرداد 1۴01

فروردین 1۴00

100

تولید ۴۴ قلم کاال برای اولین بار در شرکت های تابعهصرفه جویی ۲5 میلیون دالری

تولید 44 قلم دارو ب در شرکت های تابعه هلدینگ دارویی تامین

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

رهبر معظم انقاب

تیر 1۴01

مرداد 1۴00

100

جهت گیری اعطای تسهیات به سمت 
ح های نیمه تمام، تسهیل فرایند  شناسایی طر

نوآوری در کشور
3۸3,10 میلیارد ریال افزایش نسبت به آغاز به کار دولت سیزدهم

جهت گیری اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور 
• سند تحول دولت مردمی • قوانین 

باالدستی

تیر 1۴01

مرداد 1۴00

100

ایجاد اشتغال پایدار برای سه دهک پایین درآمدی )محرومان( از طریق ایجاد اشتغال برای محرومان
تشکیل تعاونی های فراگیر ملی برای 1۸10 نفر

ایجاد اشتغال پایدار برای سه دهک پایین درآمدی )محرومان( 
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بخش اجتماعیوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

 ، دستورات و وعده های رئیس جمهور
سند تحول دولت مردمی، قوانین 

باالدستی

تیر 1۴01

فروردین 1۴00

۸0

۸۲۲،000 اشتغال ایجاد شده که در سامانه رصد 
اشتغال کشور صحت سنجی شده است.

صحت اشتغال ایجاد شده از طروق مختلف راستی آزمایی شده است. 
۲3۷ الگوی شغلی با همکاری 55 دستگاه اجرایی در حوزه ایجاد اشتغال 

پایدار تدوین شده است.

ینی و اشتغال پایدار توسعه کارآفر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

 ، دستورات و وعده های رئیس جمهور
سند تحول دولت مردمی، قوانین 

باالدستی

تیر 1۴01

شهریور 1۴00

100

صادرات تعاونی ها به ارزش ۷۷۴.۲۴۲ میلیون 
افزایش ۷0 درصدی نسبت به دوره مشابهدالر

توسعه صادرات بخش تعاون

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

 ، دستورات و وعده های رئیس جمهور
سند تحول دولت مردمی، قوانین 

باالدستی

اسفند 1۴00

فروردین 1۴00

۹5

رشد 10 درصدی نسبت به ادوار گذشتهارائه ۶3۴،3۷۴ نفر خدمت

ینه توانبخشی افراد دارای معلولیت تامین هز
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یاست جمهوری بخش اجتماعیمعاونت امور زنان و خانواده ر

مهمترین اهداف معاونت امور زنان و خانواده؛ اصاح سبک زندگی، ترویج حجاب و عفاف، فرزندآوری و افزایش جمعیت، اشتغال و حمایت از زنان 
سرپرست خانوار و مقابله با آسیب های اجتماعی به ویژه آسیب طاق است. این معاونت برای رسیدن به اهداف مذکور با تدوین طرح ملی کسب وکار 
پایدار خانواده محور و ایجاد صندوق ضمانت برای زنان سرپرست خانوار و تدوین برنامه مشاوره زوجین جهت سال های اول تا چهارم زندگی مشترک، 
هماهنگی جهت اعطای وام دهه شصتی و تحویل مسکن به خانواده چهارقلوها برای سیاست جمعیتی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت کرده 

است. از اقدامات دیگر این معاونت می توان به بازنگری در شاخص های عدالت جنسیتی و معرفی زن ایرانی به جهان و مطالبه گری از غرب از طریق 
مشارکت فعال در مجامع بین المللی و دیدارهای حضوری و مجازی با وزرای زن کشورهای جهان و تصدی ریاست کارگروه توانمندسازی اقتصادی زنان آیورا 

در حوزه بین الملل اشاره کرد. 

خالصه اقدامات

پرست خانوار در راستای بند »ت« ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه ح توانمندسازی زنان سر 100تدوین طر

آبان 1400

خرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی

تهیه مستندات و تدوین الیحه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
)تکلیف قانونی معاونت مبتنی بر بند ت ماده ۸0 قانون ششم توسعه که در دولت 

گذشته مراحل قانونی الزم را طی کرده است.( • این طرح در چهار بخش مشاوره، 
آموزش، اشتغال و امور حمایتی تنظیم شده است، ارسال به کمیسیون های فرهنگی 

و اجتماعی هیات دولت.

تدوین، نظارت و ارزیابی بر اجرای الگوی توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار در حوزه های فرهنگی، اجتماعی،  

حقوق و اقتصادی براساس آمایش سرزمین تغییر 
رویکرد از نگاه آسیبی حمایتی به توانمند سازی و 

توان افزایی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

پرست خانوار فاقد پوشش حمایتی 100ایجاد صندوق ضمانت در حوزه اشتغال برای زنان سر

بهمن 1400

فروردین 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی

تصویب طرح در جلسه ستاد ملی زن و خانواده • تخصیص اولیه مبلغ 500 میلیارد 
ریال توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون • صدور ضمانت نامه برای 

تسهیات تا سقف هزار میلیون ریال در حوزه اشتغال توسط صندوق تعاون • 
اختصاص 5 برابر میزان اعتباری که تزریق می  شود برای صدور ضمانت نامه برای این 
گروه از زنان توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری • هماهنگی با بانک رفاه کارگران 

جهت تامین اعتبارات به مبلغ 100 میلیارد ریال.

تسهیل تضمین برای زنان سرپرست خانوار با 
همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری تعاون و بانک رفاه کارگران در 

تفاهم نامه های متبادله

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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مستمرپژوهش و تعامالت نخبگانی

مهر 1401

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی

راهبردها، ماموریت،  تدوین پیش نویس سند راهبردی معاونت امور زنان و 
خانواده مشتمل بر چشم انداز اصول و ارزش ها • تهیه پیش نویس برنامه های 
ملی ساماندهی پژوهش و مطالعات حوزه زنان و خانواده • تهیه پیش نویس 

مصوبات ستاد ملی زن و خانواده با بهره مندی از نظرات خبرگان • احصاء 
اصلی ترین اولویت های جهت طرح در ستاد ملی زن و خانواده،  تدوین احکام برنامه  

هشتم توسعه، عقد تفاهم نامه با مرکز علمی نظیر: دانشگاه  های تهران، شهید 
بهشتی، علمی کاربردی،  الزهرا)س(، مرکز تحقیقات مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه.

ایجاد شبکه تعاملی باگروه های مطالعاتی پژوهشی 
و دانشگاهی در حوزه زنان و خانواده • بهره مندی 

از ظرفیت همکاری جامعه و صنعت اعضای هیات 
علمی در انجام طرح های پژوهشی • بهره گیری از نظرات 

فرهیختگان و فعاالن حوزه زنان و خانواده

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ح های ملی 100بررسی و انجام فاز نخست مطالعاتی طر

آبان 1400

فروردین 1401

 سند تحول دولت مردمی • برنامه های دستگاه

تدوین طرح نظام آماری زنان و خانواده، ارائه طرح مشاوره فعال برای زوجین نوپا، 
 تدوین اطلس ملی زنان کارآفرین، تدوین طرح حمایت از نومادران در هفته اول 

والدت نوزاد، طرح آموزشی زیست عفیفانه خاص والدین و مربیان دانش آموزان، 
تدوین آیین نامه تشکیل کارگروه طرح جامع ملی بازآرایی وضعیت اشتغال زنان 

ساماندهی و یکپارچه سازی داده های موجود در 
حوزه زنان و خانواده • تحکیم بنیان خانواده و ترویج 

فرهنگ تعدد فرزند در خانواده های نوپا و افزایش 
نرخ جمعیت • شناسایی، تفکیک و طبقه بندی زنان 

کارآفرین براساس شاخص های عملیاتی و شبکه سازی 
از ظرفیت های آنان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یاست جمهوری بخش اجتماعیمعاونت امور زنان و خانواده ر

یزی، هدایت، وحدت رویه و نظارت بر عملکرد دستگاه ها در امور زنان و خانواده 100برنامه ر

آذر 1400

فروردین 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی

تصویب یک ماده در ۶ بند در نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده • ارتقای سطح 
تنظیم و تصویب ساختارها و برنامه ریزی • ساماندهی و هماهنگی فعالیت های 

دستگاه ها در خصوص زنان و خانواده • بهبود وضعیت نظارت و ارزیابی بر میزان 
تحقق اهداف، سیاست ها و برنامه های اجرایی در دستگاه ها در حوزه زنان و خانواده.

ارتقای ساختار مشاوران زن در دستگاه ها و روان سازی 
مسیر اجرای سیاست ها، طرح ها و برنامه های مرتبط با 

زن و خانواده در دستگاه های اجرایی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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یاست جمهوری بخش اجتماعیمعاونت امور زنان و خانواده ر

ح توانمندسازی اقتصادی پایدار خانواده محور و اجرای طر ح ملی شبکه کسب وکار 100تدوین طر

دی 1400

فروردین 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

انعقاد 1۲ موافقتنامه در 1۴00 برای اجرای طرح توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست 
خانوار و حمایت از زنان کارآفرین با 1۲ استان که در نتیجه آن حمایت از 3۸۷ کارآفرین 
و 1۶00 زن سرپرست خانوار در ۶۲ حرفه در تمام بخش های کشاورزی، ایجاد ۲00 سایت 

تولید محصول و حمایت از 100شرکت تعاونی زنان و ...

زمینه سازی برای حضور و نقش آفرینی موثر زنان در 
حوزه های دارای مزیت از طریق توانمندسازی زنان 

علی الخصوص زنان سرپرست خانوار و کارآفرین، بحث 
طرح ملی شبکه کسب و کار پایدار خانواده محور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرفعال سازی »قرارگاه جوانی جمعیت«

شهریور 1400

در حال انجام

سند تحول دولت مردمی

استخراج و احصاء مواد قانونی مرتبط با وظایف معاونت امور زنان و خانواده • بررسی 
و تطیبق ماده 10۲ قانون برنامه ششم توسعه با قانون حمایت از خانواده و جوانی 

جمعیت • پیگیری اجرای بیمه ناباروری و تجهیز مراکز ناباروری در کشور • حضور در 
پنج برنامه رادیویی و تلویزیونی مرتبط با جمعیت و ترغیب رسانه ای موضوع جوانی 

جمعیت • بازدیدهای استانی از بخش زنان و زایمان و جذب اعتبار برای ارتقاء بخش 
زایمان بیمارستان های مذکور • پیگیری اجرای ماده ۲0 مربوط به تشویق کارمندانی که 

سال گذشته ازدواج کرده یا فرزندآوری داشته اند.

فرزندآوری و افزایش نرخ جمعیت • کمک به درمان 
زوج های ناباروری و افزایش امکان فرزندآوری 

برای خانواده های کم بضاعت • مقابله با عوامل 
تهدیدکننده جمعیت مانندسقط جنین و روش های 

دائمی پیشگیری از بارداری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرارتقای نظام حقوقی کشور در حوزه زن و خانواده و تشکیل شورای فقهی- حقوقی

آذر 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

تشکیل شورای فقهی حقوقی و کمیته  ها و کارگروه های تخصصی و فرعی، تدوین ۹ 
عنوان الیحه/ اخذ ۸ عنوان مصوبه،  تدوین ۶00 عنوان متن کارشناسی و اظهارنظر 
حقوقی نسبت به طرح ها و لوایح در دستور کار مراجع ذیربط، برگزاری 50 جلسه 

تخصصی هم اندیشی و کارشناسی با حقوقدانان، فقها و مسئوالن دستگاه های 
قضایی، تجمیع و راهبری حداکثری ظرفیت های موجود کشور با امضای سه 

تفاهم نامه همکاری مشترک.

سیاست گذاری و جهت دهی به تصمیمات و 
برنامه ریزی های اداره حقوقی به منظور استفاده از 

ظرفیت های فقه امامیه در تکمیل منطقه الفراغ های 
حقوقی و استخراج راهکارهای خروج از بن بست های 

قانونی و عرفی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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مستمرارتباطات مردمی و پیگیری مطالبات و نیازهای مرتبط با زن و خانواده

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

تصویب اعتباری بالغ بر صدها میلیارد تومان برای رفع آسیب از زنان، کمک به 
بازماندگان از تحصیل، کمک به تعمیر و تجهیز بند نسوان، زایشگاه مرکز ناباروری،  
خانه امن و مرتبط با زنان،  مهارت آموزی و ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار.

دریافت بی واسطه مشکات و کمبودها در سفرهای 
استانی، برقراری عدالت در دسترسی به منابع و 

فرصت ها، ایجاد شبکه تعامات بین نیروهای مردمی 
و جهاد و اتصال آن به بدنه اجرایی دولت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یاست دوساالنه کارگروه )آیورا( ایجاد اتحادیه زنان در مقابله با فساد مستمرر

آبان 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

مشارکت در نشست کمیسیون مقام زن و 1۸ ماقات هم جانبه و چند جانبه در این 
نشست، ریاست دوساالنه بر گروه توانمند سازی اقتصادی زنان اتحادیه کشورهای 
اقیانوس هند،  ایجاد کارگروه بین المللی زنان و مقابله با فساد با همکاری بیش از 10 

کشور همسو

برنامه ریزی برای برگزاری نشست های تخصصی ملی و 
بین المللی،  فعال سازی دیپلماسی فرهنگی و عمومی 
در زمینه حقوق بشر، محیط زیست، مقابله با فساد و 

توانمندسازی زنان 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یاست جمهوری بخش اجتماعیمعاونت امور زنان و خانواده ر

100توسعه مناسبات موثر و گسترش تعامالت اثرگذار منطقه ای و بین المللی در حوزه زنان و خانواده 

آذر 1400

بهمن 1400

سند تحول دولت مردمی

اعطای جایزه ساالنه بین المللی به زنان تاثیرگذار تحت عنوان بانوی خردمند،  تدوین 
15 عنوان گزارش مستند ملی برای انعکاس وضعیت پیشرفت خانواده های ایرانی، 
امضای شش سند همکاری مشترک دو جانبه با سایر کشورها، نشست با گزارشگر 

تحریم آلنادوهان و تبیین اثر تحریم بر زنان و کودکان، انجام 50 دیدار رسمی با 
مسئوالن زن کشورهای خارجی

پویاسازی روابط و مناسبات در حوزه زن و خانواده در 
حوزه های نخبگانی و مردمی، معرفی زن ایرانی و رفع 

شبهات پیرامون زن و خانواده، ارتباط موثر با وزرای زن 
و مدیران امور زنان در کشورهای منطقه و جهان، اتخاذ 

رویکرد مطالبه محور از غرب در مسئله زنان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش اجتماعیجمعیت هالل احمر ایران

دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار کرد که موج های سنگین کرونایی در کشور وجود داشت. لذا یکی از مهم ترین دغدغه های این سازمان، 
آموزش عمومی برای کنترل شیوع این ویروس منحوس بود. در این راستا، سازمان امداد و نجات هال احمر با آموزش ۲۶0 هزار نفر برای 

خدمت رسانی به هم میهنان، توزیع ۷۸۲ جزوه آموزشی، تهیه و توزیع ۸3۶00 اینفوگرافی و تولید و انتشار بیش 1۴0 هزار کلیپ آموزشی، ماموریت 
خود را از ابتدای شروع دولت سیزدهم به انجام رسانید. این سازمان برای توسعه و تجهیز امدادگران، ۲0 خانه های هال در مناطق شهری و 

روستایی را توسعه داد و مجهز کرد. در این مدت بیش از 30 هزار عملیات برای کاهش آالم آسیب دیدگان انجام شده است. تأمین تجهیزات 
و اقام امداد و نجات مورد نیاز از طریق شرکت های داخلی و دانش بنیان انجام شد که جدای از کاهش هزینه ها، وابستگی این سازمان به 

ح های تحقیقاتی و فناوری، امکان سنجی، شناسایی، بومی سازی ساخت یا نحوه انتقال فناوری های نوین  محصوالت خارجی را از بین برد. انجام طر
ج از کشور نیز ارائه بیش  مرتبط با حوزه امداد منطبق با استانداردهای جهانی از دیگر اقدامات این سازمان است. ارتقا و توسعه مراکز سامت خار

از ۹00هزار خدمت به مردم محروم و نیازمند کشورهای میزبان را به دنبال داشته است. 

خالصه اقدامات

مستمرتوسعه و تجهیز خانه های هالل

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور

تجهیز ۲0 خانه هال احداث و راه اندازی خانه های هال در مناطق شهری 
و روستایی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرانجام بیش از 30 هزار عملیات برای کاهش آالم آسیب دیدگان

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور

خدمات امداد و نجات و رفع نیازهای آسیب دیدگان رفع نیازهای مردم در خدمت رسانی به آسیب دیدگان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش اجتماعیجمعیت هالل احمر ایران

مستمربرگزاری جلسه با شرکت های دانش بنیان به منظور تأمین تجهیزات و اقالم امداد و نجات مورد نیاز

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب

بررسی وضعیت تأمین اقام و تجهیزات امداد و نجات مورد نیاز از طریق منابع داخلی
کاهش هزینه ها و تأمین و تولید تجهیزات و اقام 

امدادی مناسب از طریق شرکت های داخلی و دانش 
بنیان عدم وابستگی به محصوالت خارجی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرمجموعه آموزش های همگانی

شهریور 1400

در حال انجام

قوانین باالدستی

آموزش به 3 میلیون 13۶هزار و ۷00 نفر جامعه هدف در قالب عناوین آمادگی در 
مخاطرات • آموزش کمک های اولیه • آموزش در کرونا • آموزش خانه های هال 

و مساجد • آموزش آناین • آگاهی بخشی مجازی • آموزش های ایستگاهی • 
آموزش های مبتنی بر نیاز محلی • کمپین آموزشی روز جهانی کمک های اولیه • طراحی 
و تدوین آموزش برای ناشنوایان • طراحی و تدوین فیلم های آموزشی به گویش های 

محلی.

افزایش مهارت و امادگی مردم در مخاطرات • افزایش 
مهارت و آمادگی مردم در کمک های اولیه • ا افزایش 
تاب آوری در مناطق آسیب پذیر • افزایش مهارت و 

آمادگی به صورت غیرحضوری • پاسخگویی به نیازهای 
آموزشی محلی • مشارکت بین المللی در عرصه آموزش

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ح های تحقیقاتی و فناوری مستمرطر

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

مکان یابی پایگاه های جدید هال احمر • بررسی فناوری های روزآمد، تجهیزات و ابزار 
مربوط به حوزه امداد و نجات • اعتبار بخشی مدیریت فرایندها و دوره های آموزشی 

• تدوین درسنامه جامع اصول امداد و نجات در سوانح جاده ای • مطالعه، به روز 
رسانی و بومی سازی منابع آموزشی • مطالعه و بررسی الگوهای مدیریت و فرماندهی 
حادثه • ارزیابی زمان امدادرسانی جمعیت هال احمر در بایا • تحلیل متون نهضت 

بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هال احمر • تدوین برنامه درسی مناسب 
آموزش مهارت های امداد و نجات

امکان سنجی، شناسایی، بومی سازی ساخت و یا نحوه 
انتقال فناوری های نوین مرتبط با حوزه امداد و شرایط 

اضطرار منطبق با استانداردهای جهانی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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مستمرتوسعه فناوری

مرداد 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب

تدوین آیین نامه حمایت از فعالیت های توسعه فناوری • تدوین دستورالعمل جامع 
رویدادهای توسعه و فناوری • برگزاری نشست های فناورانه • برگزاری رویداد فناورانه 

فرنو و انتخاب ایده ها برتر • انجام نیازسنجی و مطالعات کاربردی فناورانه • برگزاری 
جلسه با شرکت های دانش بنیان به منظور تامین تجهیزات و اقام امداد و نجات

انجام نیازسنجی و مطالعات کاربردی فناورانه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ح های آموزشی و توانمندسازی مستمرطر

مرداد 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سند تحول دولت 

مردمی

طرح ملی پیشگامان پیشرفت و عدالت • دومین جشنواره رفیق خوشبخت ما و 
پویش ملی چلچراغ • طرح تابستانی شوق رویش • طرح های مبارزه، کنترل و مدیریت 

( • تیم های  بیماری کرونا • طرح کشوری پیمان • طرح ملی یاس )یاران آسیب ستیز
( • جشنواره تکامل )تکریم اعضای منتخب الیق •  سفیران حمایت روانی )سحر

نشان کمال و نیکوکاری • سامانه شتاب )شبکه تغییرات اقلیم بوم زیست( جوانان • 
عفاف و حجاب )حجاب و سبک زندگی عفیفانه(

آموزش، توانمندسازی و ارتقاء سطح دانش و مهارت 
نسل جوان و نوجوان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمراقدامات دانش آموزی

مرداد 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سند تحول دولت 

مردمی

اجرای طرح ملی دادرس • تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأکید بر 
دوران تحصیلی کودکی و نوجوان • تجهیز مدارس سراسر کشور به کیف کمک های 

اولیه و حمایت از دانش آموزان محروم جهت ادامه تحصیل • توانمند سازی 
دانش آموزان در راستای کسب مهارت های امدادی و تاب آوری اجتماعی • جشنواره 

فیلم کوتاه دانش آموزی

توسعه و ترویج ظرفیت های خود امدادی و مهارت های 
دانش آموزان • محرومیت زدایی در مناطق محروم • 

مهارت آموزی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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مستمراقدامات حوزه داوطلبان

مرداد 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سند تحول دولت 

مردمی

افزایش تعداد اعضا و داوطلبان • )نذر آب( کمک به آسیب دیدگان از تغییرات اقلیمی 
• هال رحمت • پروژه های داوطلبی مشترک • پنجره های امید• بانک امانات تجهیزات 
پزشکی • اهدای خون • چادرهای سامت • تسهیات وام قرض الحسنه به بیماران 
نیازمند • سامت یار • طرح نیابت • طرح یلدانه • توانمند سازی محات کم برخوردار

بهینه سازی خدمات اجتماعی و حمایتی به نیازمندان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمردرمان و توانبخشی

مرداد 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سند تحول دولت 

مردمی

راه اندازی 33 واحد توانبخشی و ۷ کلینیک تخصصی و چند تخصصی در 30 مرکز 
کشور • مشارکت در بومی سازی فناوری های توانبخشی • برگزاری دوره های آموزشی 
تخصصی توانبخشی در سطح بین المللی و کشوری • ارائه خدمات توانبخشی قریب 

به 100 هزار نفر مددجو 

ارتقاء سطح علمی و مهارت های درمانی و تخصصی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ج از کشور مستمرسالمت خار

مرداد 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سند تحول دولت 

مردمی

ارائه بیش از ۹00هزار خدمت ساالنه توسط مراکز سامت خارج از کشور به مردم 
محروم و نیازمند کشورهای میزبان • ارتقا و توسعه و به روزرسانی مراکز سامت خارج 

از کشور • ارسال محموله کمک های انسان دوستانه • عقد و تمدید تفاهم نامه با 
جمعیت های ملی و وزارت بهداشت کشورهای میزبان.

ارتقا و توسعه و به روزرسانی مراکز سامت خارج از 
کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش اجتماعیجمعیت هالل احمر ایران
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یاست جمهوری بخش اجتماعیستاد مبارزه با مواد مخدر ر

مستمرتالش موثر برای اصالح قانون پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها

مرداد 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب

تهیه متن کامل الیحه اصاح قانون مبارزه با مواد مخدر در ۹ فصل و 11۴ ماده با 
همکاری دستگاه های عضو و مرتبط ستاد

به روز رسانی قانون مبارزه با مواد مخدر به منظور 
ارتقاء اثربخشی اقدامات عرصه مبارزه سخت افزاری و 

نرم افزاری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یان های مالی و بنیان های اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر و روان گردان ها مستمرضربه به شر

مرداد 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

شناسایی بیش از 1۹ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی های غیرمشروع قاچاقچیان 
مواد مخدر و توقیف و مصادره اموال آنها و امحاء مواد مخدر مکشوفه

رصد معامات مالی مشکوک، جلوگیری از هر گونه 
پولشویی در امر مبارزه، فلج کردن چرخه اقتصادی 

قاچاقچیان، مهار و کنترل عرضه مواد در کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

تاش برای اصاح قانون پیشگیری و مبارزه با موادمخدر و روان گردان ها با تدوین الیحه اصاح قانون یکی از مهم ترین اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر 
ریاست جمهوری است. رصد معامات مالی مشکوک، جلوگیری از هر گونه پولشویی، مهار و کنترل عرضه مواد در کشور از دیگر اقدامات این ستاد 

است که بیش از 1۹ هزار میلیارد تومان به بنیان های مالی قاچاقچیان، ضربه وارد کرده. اقدام این ستاد جهت افزایش ظرفیت و راه اندازی اردوگاه ها و مراکز 
نگهداری و درمان معتادان متجاهر، بازگشت معتادان به چرخه زندگی سالم، افزایش رضایت عمومی آحاد جامعه را به دنبال داشته و الزم به ذکر است 
که برای کشف حدود هزار ُتن انواع مواد مخدر و روان گردان، ۴۷5۹ فقره عملیات و درگیری با قاچاقچیان و 1۲ نفر شهید گرانقدر تقدیم شده است. این 
ستاد با طراحی و اجرای طرح یاریگران زندگی، مهارت های خودمراقبتی و مشارکت در برنامه های پیشگیری اولیه از اعتیاد را در ۴۲ هزار مدرسه در سطح 

کشور آموزش داده و بیش از ۶ میلیون نفر دانش آموز دوره های اول و دوم متوسطه و ابتدایی را تحت پوشش گرفته است. این بنیاد با حضور در مجامع 
بین المللی، دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر را تقویت کرده و در چارچوب سند یادداشت تفاهم همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر، در دهمین نشست 

سالیانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد در وین و همچنین نشست کمیته مشترک ج. ا. ایران و کشور بلغارستان شرکت داشته است.

خالصه اقدامات
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یاست جمهوری بخش اجتماعیستاد مبارزه با مواد مخدر ر

مستمرافزایش ظرفیت و راه اندازی اردوگاه ها و مراکز نگهداری، درمان، کاهش آسیب و حرفه آموزی ویژه معتادان متجاهر

مرداد 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

ایجاد بیش از 33 هزار نفر ظرفیت در مراکز ماده 1۶ قانون برای نگهداری و درمان 
معتادان متجاهر در سطح کشور • حرفه آموزی بیش از 1۹ هزار نفر از معتادان 
متجاهر منجر به کاهش جرائم ُخرد در شهرها • ارتقاء سطح امنیت عمومی • 

بازگشت معتادان به چرخه زندگی سالم و افزایش رضایت عمومی آحاد جامعه.

ساماندهی معتادان متجاهر در مراکز نگهداری در 
سطح کشور و همچنین حرفه آموزی آنان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرمبارزه قاطع، هدفمند، حرفه ای با باندهای قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها

مرداد 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

کشف حدود هزار ُتن انواع مواد مخدر و روان گردان با انجام ۴۷5۹ فقره عملیات و 
درگیری با قاچاقچیان • تقدیم 1۲ نفر شهید در امر مبارزه • افزایش قابل توجه قیمت 

انواع مواد مخدر و روان گردان در سطح کشور.

توسعه و ارتقاء اقدامات اطاعاتی، ضربه به سران 
باندهای قاچاق، تمرکز اقدامات در مناطق شرق و 

حاشیه شرق کشور، کنترل مبادی مرزی زمینی، هوایی 
و دریایی به منظور کاهش میزان دسترسی به مواد 
مخدر و روان گردان ها در سطح شهرها و روستاها.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرتقویت رویکرد پیشگیری اولیه از مصرف مواد

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

اجرای طرح یاریگران زندگی از طریق آموزش مهارت های خودمراقبتی و مشارکت 
در برنامه های پیشگیری اولیه از اعتیاد در ۴۲ هزار مدرسه در سطح کشور • تحت 

پوشش قرار دادن بیش از ۶ میلیون نفر از دانش آموزان دوره های اول و دوم 
متوسطه و ابتدایی • تحت پوشش قرار دادن بیش از 3میلیون و ۴00هزار نفر از 

والدین دانش آموزان با بهره گیری از سامانه شاد وزارت آموزش و پرورش • تحت 
پوشش قرار دادن بیش از ۶00 هزار نفر از دانشجویان با اولویت افراد جدیدالورود و ... 

کاهش میزان بروز مصرف مواد در کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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مستمردرمان و کاهش آسیب معتادان

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

ارائه خدمات درمانی در ۹۲30 مرکز به 1 میلیون و 5۸0 هزار و 31۶ نفر از معتادان کشور 
پیوم تینکچر، مراکز گذری، تیم های امدادرسان 

ُ
شامل درمان با متادون، ُبوپرنورفین، ا

سیار، موبایل سنتر، سرپناه شبانه و کانکس.

ایجاد بسترهای نوین در درمان اعتیاد با بهره گیری 
از ظرفیت شرکت های دانش بنیان به منظور تولید 

داروی بوپرنورفین • دسترسی معتادان به انواع 
خدمات درمانی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ین و بخش خصوصی در امر مبارزه مستمربهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، خیر

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

بهره گیری از ظرفیت ۲۸5۹ سازمان مردم نهاد در عرصه های پیشگیری، درمان، 
کاهش آسیب، صیانت و توانمندسازی معتادان در سطح کشور، افتتاح نخستین 
مرکز اقامتی ماده 1۶ ویژه معتادان متجاهر توسط یک نفر خیرّ در استان خراسان 
رضوی با ظرفیت 300 نفر و تقبل هزینه ۶ میلیارد تومانی • احداث مرکز ویژه بانوان 
بهبودیافته و تقبل هزینه 11 میلیارد تومانی تو.سط یک خیر در شهرستان مشهد.

اجتماعی و مردمی نمودن امر مبارزه نرم افزاری با 
بهره گیری از تمامی ظرفیت های مربوطه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

90اتخاذ تصمیمات راهبردی در عرصه مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

برگزاری ۴ جلسه ستاد با ۲3 مصوبه که ۹0 درصد مصوبات محقق شده است.
اتخاذ تصمیمات الزم در عرصه های مقابله با عرضه 
و کاهش تقاضای مواد و تاش جدی برای تحقق 

مصوبات و همچنین ارزیابی اقدامات امر مبارزه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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100برگزاری روز جهانی و هفته مبارزه با مواد مخدر

تیر 1401

تیر 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور

حضور و ایراد سخنرانی رئیس جمهور و ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر در همایش 
سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور جمعی از وزراء و مسئوالن کشوری و 

لشکری و همچنین 50 نفر از سفراء و وابستگان نظامی کشورهای مقیم در تهران و 
اباغ مطالبات از کشورهای اروپایی به منظور ایفای نقش موثر در عرصه مبارزه و لغو 
تحریم های ظالمانه در امر مبارزه و همچنین برپایی نمایشگاه از اقدامات همه جانبه 

دستگاه های امر مبارزه.

تبیین و تشریح اقدامات جمهوری اسامی ایران در امر 
مبارزه جهانی با مواد مخدر و مطالبه گری از سایر کشور 
به منظور ایفای نقش موثر در راستای اصل مسئولیت 

مشترک در عرصه مبارزه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100حضور در مجامع بین المللی

شهریور 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور

ایراد سخنرانی توسط دبیرکل ستاد در نشست سالیانه کمیسیون مواد مخدر در 
کشور اتریش و تشریح مطالبات از سازمان ملل و سایر کشورها برای مهار و کنترل 
مواد مخدر و روانگردان ها و همچنین شرکت در دهمین نشست کمیته مشترک 

جمهوری اسامی ایران و کشور بلغارستان در چارچوب سند یادداشت تفاهم 
همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر در سوفیا.

تقویت دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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۲ برابر شدن سرانه درمان و افزایش ۶0 درصدی حقوق والدین شهدا و کمک معیشت بگیران و برقراری مستمری 5 هزار نفر از پشت نوبتی های کمک 
معیشت در جهت تسهیل در امور خانواده های شهدا و ایثارگران، دغدغه معیشت و اشتغال آنان در صدر دستورات کار بنیاد شهید و امور ایثارگران 

قرار انجام شد. این بنیاد از ابتدای دولت سیزدهم، 10 درصد تسهیات اشتغال استان را برای ایثارگران اختصاص داد که در دولت های قبل، در نظر گرفته 
نمی شد. همچنین احکام حقوق ایثارگران بر اساس بخشنامه دولت انجام شد تا به ارتقاء معیشت آنان بیانجامد. برقراری کمک معیشت ایثارگران 
معسر در دهک های درآمدی 1 و ۲ و3، پرداخت مطالبات آنان، اجرای طرح سپاس و سام شهید با هدف تکریم از ایثارگران و خانواده ایشان از دیگر 

اقداماتی است که در این راستا انجام شده است. تخصیص 5 درصد از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن به ایثارگران، معرفی جهت اخذ تسهیات وام 
مسکن و اعطای وام های قرض الحسنه از دیگر برنامه های تحولی دولت بود که با الکترونیکی شدن کلیه فعالیت های ارائه خدمات به ایثارگران با سرعت 
بیشتری در حال انجام است. پایش سامت عمومی و تخصصی ایثارگران، عملیات احداث 5 بیمارستان و 10 خانه ایثار در استان های بزرگ کشور نیز آغاز 
شده است. ایجاد فرصت های شغلی برای جامعه معزز ایثارگران و کاهش نرخ بیکاری در سال 1۴00 برای ۸۹0۲ نفر از اعضای جامعه هدف به طور مستقیم 

اشتغالزایی به دنبال داشته که به طور متوسط نسبت به سال های گذشته ۶0 درصد رشد داشته است. 

خالصه اقدامات

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • قوانین 

باالدستی

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

طراحی نظام عادالنه خدمات دهی به خانواده 
شاهد و ایثارگر براساس معیارهای مطلوبیت 
منزلت اجتماعی و شاخص های احصا شده از 

پایش نیازهای روز خانواده شاهد و ایثارگر

دهک بندی دقیق خانوارها براساس میزان درآمدها و هزینه ها جهت 
ارائه خدمات به صورت عادالنه اولین گام تحولی در این حوزه است، 
به روزرسانی اطاعات از طریق آزمون وسع و ایجاد ارتباطات با سایر 

سیستم های اطاعاتی درآمدی و هزینه ای خانوار  •  ارتقای سطح معیشت 
ایثارگران دهک های پایین درآمدی )دهک 1 تا 5( •  مطابق با آمار سازمان 
، 1۴ هزار نفر از شاغان دولتی )به جز شاغان  اداری و استخدامی کشور
نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی( از حقوق حالت اشتغال 

بهره مند هستند.

عادالنه سازی خدمات

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • قوانین 

باالدستی

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

هوشمندسازی نظام تعامات خانواده شاهد و 
ایثارگر با بنیاد شهید و سایر نهادهای دولتی و 
غیردولتی با ایجاد پنجره واحد تعامل و تعریف 

کارپوشه شخصی ایثارگران

به روزرسانی و تکمیل اطاعات پرونده ایثارگران • توسعه زیرساخت های 
شبکه و سخت افزار • توسعه سرویس های الکترونیک به جامعه هدف 

با هدف کاهش زمان، تمرکززدایی، نظارت پذیری و شفافیت از دیگر 
پروژه های هوشمندسازی است. در سال جاری سامانه دیدار جهت 

ساماندهی ارتباطات مدیران بنیاد ارشد و میانی بنیاد شهید با خانواده 
، کمیسیون پزشکی،  شاهد و ایثارگر راه اندازی شده و خدمات فرایند احراز

خدمات رفاهی، معاضدت های حقوقی و... تا پایان سال 1۴01 به صورت 
هوشمند ارائه می شود.

هوشمندسازی خدمات
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • قوانین 

باالدستی

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

شناسایی نیازهای خاص خانواده شاهد و 
ایثارگر و توسعه مراکز خدمات تخصصی برای 
گروه های خاص و تولید و عرضه محصوالت 

فناورانه و نوآورانه مرتبط با نیازهای اختصاصی 
جانبازان و خانواده شاهد و ایثارگر

بازسازی درمانگاه خاتم االنبیاء سردشت، توسعه و تکمیل تخت های 
بیمارستان های روانپزشکی، مجتمع های ورزشی، فرهنگی و توانبخشی ایثار 

اردبیل، شهید رجایی اصفهان، جنت شیراز و فجر تبریز، استانداردسازی 
15 آسایشگاه و مراکز توانبخشی جانبازان و ایجاد خانه های ایثار در کشور 

•  تکمیل اطاعات مربوط به سامت روان خانواده شاهد و ایثارگر و طراحی 
برنامه آموزش و پیشگیری از آسیب  های اجتماعی و اورژانس اجتماعی 

و برنامه های مربوط به حوزه تحکیم خانواده • به روزرسانی مراکز غیرفعال 
گردشگری در شهرهای مختلف و ایجاد مراکز گردشگری جدید

خدمات فناورانه و نوآورانه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • قوانین 

باالدستی

شناسایی و اصاح رویه ها و خدمات حامی پرور 
و طراحی الگوهای توانمندساز فردی و اجتماعی 

و پرورش استعدادهای خانواده شاهد و 
ایثارگر از دوران کودکی تا بزرگسالی، به منظور 

نقش آفرینی فعال و مؤثر در عرصه های مختلف

ارتقای سطح علمی فرزندان شاهد و ایثارگر، به منظور آیین نامه اجرایی ماده 
۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصاح و به تصویب هیئت دولت 

رسید )برپایی ۷0 پایگاه ارائه خدمات مشاوره انتخاب رشته و برگزاری اولین دوره 
( •  اشتغال فرزندان شاهد  آموزشی طرح والیت برای دانشجویان شاهد و ایثارگر
و ایثارگر؛ جلب مشارکت بانک ها و دستگاه ها جهت ارائه تسهیات اشتغالزایی 
و کارآفرینی به ایثارگران به مقدار 13۶۲0 میلیارد ریال، برخورداری اشخاص حقوقی 
ایثارگر از منابع تسهیات صندوق توسعه ملی، تسهیل و تسریع در روند صدور 

مجوز تسهیات به متقاضیان وام های اشتغالزایی و کارآفرینی

خدمات توانمندساز

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • برنامه های 

دستگاه

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

نوآوری و خاقیت در استفاده از ابزارها برای 
، جهاد و  اعتا، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار

شهادت

ثبت و ضبط خاطره¬نگاری والدین معظم شاهدا، همسران شهدا و 
ح اسناد افتخار به منظور بهره مندی  جانبازان ۷0 درصد در قالب اجرای طر

اندیشمندان و هنرمندان، تولید ۸0 عنوان کتاب صوتی از کتاب¬های 
نشر شاهد و تولید 100 عنوان کتاب صوتی در سال 1۴01، تهیه و تولید 3۲ 
، برگزاری جشنواره  عنوان فیلم سینمایی و مستند در 3۲ استان کشور
و نمایشگاه¬های مختلف فرهنگی و هنری ایثار و تولید و اجرای تئاتر و 
، جهاد و  موسیقی •  طراحی و ساخت نمادهای شهری با مضامین ایثار

شهادت برای هر استان یک مورد

نوآوری و خالقیت در ابزارهای فرهنگی
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

قوانین باالدستی

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

خروج از بنگاه داری و حرکت به سمت 
سهامداری

در راستای اجرای این بند، برنامه عملیاتی سال 1۴01 بنیاد شهید و امور 
 پایش شد. خروج از بنگاه داری و حرکت 

ً
ایثارگران تدوین شد و مستمرا

به سمت سهامداری و ماموریت محور کردن بنگاه ها و فعالیت های 
اقتصادی بنیاد در جهت تمرکز بر خدمت رسانی و فعالیت های فرهنگی

یت محور کردن خدمات و اقدامات مأمور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

مستمر

در راستای تأمین مسکن ایثارگران
اختصاص 5درصد از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن به ایثارگران 

مشمول در راستای تأمین مسکن ایثارگران در قالب برنامه های تحولی 
دولت

اختصاص 5 درصد از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن به ایثارگران

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

مستمر

مکانیزاسیون سازی دریافت دارو از مرحله 
تجویز تا ارزیابی

مکانیزاسیون سازی دریافت دارو از مرحله تجویز تا ارزیابی و پرداخت 
ح سپاس،  خسارت و پیاده سازی سامانه نسخ الکترونیک •  اجرای طر
با افزایش 3۶ درصدی  تعداد دیدارها دردولت جدید به منظور دیدار و 
تجلیل و تکریم از ایثارگران و خانواده ایشان به تعداد قریب به 500 هزار 

ح های فرهنگی برای ایجاد سامت و نشاط در  نفر در سال • سایر طر
ایثارگران

خدمات بیمه ای
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بخش اجتماعیبنیاد شهید و امور ایثارگران

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • برنامه های 

دستگاه

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

انتخاب مدیران توانمند، شایسته و عاقمند

همزمان با آغاز فعالیت در دوره سیزدهم در سال 1۴00، نظام 
شایسته گزینی از طریق فرایند کانون های ارزیابی، مبنای عمل قرار گرفت و 
با راه اندازی سامانه شمسا انتخاب مدیران توانمند، شایسته و عاقه مند 
از طریق این سامانه انجام شد، به نحوی که تمامی مدیران در هر سطحی 
با ثبت اطاعات در این سامانه و بررسی و شناسایی، انتخاب و منصوب 

می شوند.

استقرار و راه اندازی سامانه شمسا

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

مهر 1۴00

مستمر

تسهیل در ارائه خدمات به جامعه شاهد و 
ایثارگر

ثبت اطاعات نخبگان و تشکل های شاهد و استارت آپ های  ایثارگر • 
پیشرفت حداکثری )جذب بیشتر جامعه هدف تحت لوای تشکل ها، 

استارت آپ ها و کارگروه های نخبگانی(

راه اندازی سامانه گنج شاهد



اقتصادی



....................................................................................... معاونت اقتصادی ریاست جمهوری

............................................................................................................ وزارت امور اقتصادی و دارایی

............................................................................................................................................................... بانک مرکزی

..................................................................................................................................... صندوق توسعه ملی

.....................................................................................دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
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یاست جمهوری بخش اقتصادیمعاونت اقتصادی ر

مستمرکنترل تورم

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • قوانین 
باالدستی

مقابله با گران فروشی از طریق ارائه اختیارات به ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات 
حکومتی در خصوص تنظیم بازار و برخورد با متخلفان • ارائه اختیار الزم برای کنترل 

قیمت مواد اولیه در بازار بورس کاال • ارائه سیاست های کنترل رشد نقدینگی و رشد 
ترازنامه ای بانک ها • ارائه سیاست های پولی کنترل کننده نرخ تورم • هدایت انتظارات 
تورمی از طریق ایجاد اختیار مدیریت رسانه ای کشور • کاهش هزینه واردات از طریق 

کاهش نرخ سود واردات و کاهش حقوق گمرکی • کاهش نرخ مالیات بر ارزش 
افزوده روی اقام خوراکی از ۹ درصد به 1 درصد

گشایش در حوزه اجرای سیاست های اقتصادی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرتوسعه صادرات غیرنفتی و رفع موانع تجارت و بهبود سیاست های تجاری

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • قوانین 
باالدستی

ایجاد مقررات جدید رفع موانع تجارت با کشور روسیه و کشورهای منطقه اورآسیا • 
ایجاد تسهیات جدید در مراودات رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان • ایجاد رویه ها و 
مراودات تجاری با کشورهای منطقه و کشورهای هدف تجاری و اتخاذ دیپلماسی برتر 

در این حوزه • اتخاذ رویه های الزم برای استفاده از ارز متقاضی برای واردات

تسهیل تجارت خارجی و توسعه صادرات کاالیی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

در دولت سیزهم تاکنون در مجموع 1۴ جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ۲3 جلسه کمیسیون مقدماتی شورا و همچنین تعداد ۶۹ جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت و ۷0 جلسه کمیته تخصصی برگزار شده که منجر به گشایش های الزم اقتصادی همچون افزایش 3.۲ درصد نرخ رشد اقتصادی 
کشور، افزایش 1۷۲ هزار نفری تعداد شاغان نسبت به شروع به کار دولت سیزدهم، رشد 31 درصدی ارزش تجارت خارجی کشور طی یکساله اخیر و رشد 
۲۸ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی شده است. از سوی دیگر نرخ تورم دوازده ماهه مصرف کننده و تولید کننده به ترتیب معادل ۶ واحد درصد و 3۲ واحد 

درصد و میزان رشد نقطه به نقطه پایه پولی نیز به ترتیب معادل 1۴ واحد درصد از ابتدای دولت کاهش یافته است. رشد 100 هزار واحدی در شاخص کل 
بورس از دیگر دستاوردهای این دوره است. محورهای مهم سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات و اخذ مصوبات این معاونت، کنترل تورم، کنترل بازار ارز، 
رفع موانع تولید و حمایت از تولید، حمایت از ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و رفع موانع تجارت و بهبود سیاست های تجاری، تغییر رویه اعطای 
یارانه به منظور هدفمند نمودن یارانه های دولتی، حمایت موثر از اقشار ضعیف و تأمین خوراک و مواد ضروری در سفره خانوار برای گروه های هدف، وضع 

سیاست ها و مقررات الزم برای استفاده بهتر از موقعیت و پتانسیل های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مقابله با قاچاق کاال و ساماندهی رویه کولبری و 
ملوانی از طریق شفاف سازی تجارت مرزی و ایجاد اشتغال مرزنشینان و ... از جمله اقدامات این معاونت است. 

خالصه اقدامات
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مستمرتأمین خوراک و مواد ضروری در سفره خانوار برای گروه های هدف

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • قوانین 
باالدستی

تأمین و توزیع دارو و تجهیزات درمانی با نرخ ارز ترجیحی • تأمین ارز به نرخ ترجیحی 
به حد کفایت در سال 1۴00 برای تأمین نیازهای ضروری مردم • تأمین نقدینگی ریالی 

سرمایه در گردش الزم برای واردات کاالهای اساسی با توجه به افزایش قیمت جهانی 
کاالها و اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها

گشایش در حوزه اجرای سیاست های اقتصادی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرتأمین کسری بودجه دولت در سال 1400

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • قوانین 
باالدستی

اجازه انتشار اوراق مالی اسامی اضافی در سال 1۴00 برای تأمین کسری بودجه • اجازه 
تسویه بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق انتشار اوراق و 

اعطای سهام و دارایی مازاد و تسویه بدهی سازمان مذکور با بانک رفاه کارگران • اخذ 
اختیارات الزم برای مولدسازی دارایی های دولت

تامین مالی غیرتورمی برای جبران کسری بودجه دولت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمررفع مشکالت بازار سرمایه و بازار بورس

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • قوانین 
باالدستی

تعیین سقف نرخ فروش گاز طبیعی به تولیدکنندگان • افزایش منابع ریالی صندوق 
تثبیت بازار سرمایه • تسهیل مقررات مالیاتی برای تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از 
محل سود توزیع نشده و همچنین تسهیل مقررات مالیاتی برای حضور بنگاه های 

اقتصادی در بورس • ایجاد هماهنگی بیشتر بین بازار پول و بازار سرمایه

بازگرداندن ثبابت به بازار سرمایه و کمک به افزایش 
عمق بازار از طریق سیاست گذاری اقتصادی به جای 

دخالت در بازار

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یاست جمهوری بخش اقتصادیمعاونت اقتصادی ر



120

بخش اقتصادیوزارت امور اقتصادی و دارایی

مستمرپروژه استقرار گمرک هوشمند

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • قوانین باالدستی

به کارگیری پلمب الکترونیک در گمرکات اجرایی • افزایش تعداد ایکس ری در 
گمرکات • توسعه گمرک موبایل • توسعه شبکه اجتماعی هوشمند فعاالن اقتصادی 

• مجازی سازی هوشمند نظارت های گمرکی • اتصال بخش اعظم سامانه گمرک به 
سامانه جامع تجارت

توسعه مکانیزاسیون رویه ها و فرایندهای گمرکی 
با استفاده از فناوری های نوین و ابزارهای کنترلی 

پیشرفته

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یم مستمراعمال سیاست های حاکمیتی جدید در گمرک برای رفع مشکالت ناشی از تحر

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب

در دولت سیزدهم میزان صادرات کاالهای غیر نفتی از ابتدای شهریور 1۴00 تا پایان 
خرداد 1۴01به میزان ۴5۲،10۴ میلیون تن به ارزش ۲5۴،۴۴ میلیون دالر به میزان ارزشی 
۸۸،۲۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است • واردات از ابتدای 
شهریور 1۴00 تا پایان خرداد 1۴01به میزان 33.۶۷۲ میلیون تن به ارزش ۴۷.0۷۶ میلیون 

دالر به میزان ارزشی 31.۸3 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل

رفع مواردی نظیر تحریم ها و به خصوص مشکات 
ارزی ناشی از آن، ضمن پایبندی به الزامات قانونی و 
با استفاده از ظرفیت های خاص قانونی با »ترخیص 

کاالهای واحدهای تولیدی با ارائه حداقل اسناد« 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

اعمال سیاست های حاکمیتی جدید در گمرک برای رفع مشکات ناشی از تحریم و انجام پروژه »استقرار گمرک هوشمند« به واسطه توسعه مکانیزاسیون 
رویه ها و فرایندهای گمرکی با استفاده از فناوری های نوین و ابزارهای کنترلی پیشرفته و به کارگیری هوشمند داده های بزرگ از طریق پنجره واحد، یکی از 

اقدامات شاخص وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم است. استقرار سامانه مدیریت حساب های بانکی توسط وزارت اقتصاد نیز کاهش حداقل ۲00هزار فقره 
حساب بانکی مربوط به دستگاه های اجرایی و کاهش رسوب نقدینگی را به دنبال داشته و حدود ۲3،000 فقره حساب بانکی دولتی از سایر بانک ها به بانک 

مرکزی منتقل شده است. مدیریت بدهی های عمومی دولت نیز با تدوین مدل مفهومی خزانه داری الکترونیک و تصویب آن در قالب پروژه ایجاد سامانه نرم 
افزاری سفارشی مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه در بخش مدیریت بدهی ها در دستور کار قرار گرفته است. اجرای بند ج تبصره 1۲ قانون بودجه 1۴00 
کل کشور باعث شفافیت اطاعات اموال غیرمنقول دولت شده است. رصد و پایش پرداخت تسهیات خرد بدون ضامن، ایجاد پنجره واحد خدمات مالیاتی 

و اصاح قانون مالیات های مستقیم نیز باعث توسعه پایه های مالیاتی ضد تورمی از طریق تدوین و پیگیری برای تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
شده است. سامانه جامع اطاعات اقتصادی هم در راستای پیشگیری از تخلفات و جرائم اقتصادی طراحی و پیاده سازی شده است. همچنین استقرار نظام 

پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان مهم ترین رسالت  در راستای تحقق هوشمندسازی نظام مالیاتی توسط این وزارتخانه انجام شده است. 

خالصه اقدامات
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بخش اقتصادیوزارت امور اقتصادی و دارایی

مستمراجرای کامل سامانه تخصیص اعتبارات )سناب(

فروردین 1393

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور

هماهنگی فرابخشی با سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تخصیص اعتبارات 
صادره • دسترسی برخط دستگاه های اجرایی ملی و استان ها به ارقام تخصیص 

اعتبارات به صورت برخط برای درخواست وجه الکترونیکی • دسترسی برخط خزانه 
به اطاعات تخصیص اعتبار کلیه ردیف ها  ی مندرج در قوانین بودجه سنواتی برای 

پرداخت آن • عدم نیاز به حضور ارباب رجوع برای انجام کارها

کنترل و ثبت تخصیص اعتبارات کلیه ردیف های 
مندرج در قانون بودجه در کمترین زمان ممکن )در 

همان روز و یا حداکثر ۴۸ ساعت برای موارد استثنایی(

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یت حساب های بانکی مستمراستقرار سامانه مدیر

فروردین 1401

اسفند 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور

کاهش حداقل ۲00هزار فقره حساب بانکی مربوط به دستگاه های اجرایی و کاهش 
رسوب نقدینگی • انتقال حدود ۲3،000 فقره حساب بانکی دولتی از سایر بانک ها به 

بانک مرکزی.

استقرار سامانه مدیریت حساب های بانکی به گونه ای 
که دستگاه های اجرایی از طریق آن کلیه امور مربوط به 
حساب های بانکی خود از جمله افتتاح حساب، تغییر 

امضاء مقامات مجاز، انسداد حساب و... نزد بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران را به صورت الکترونیکی 

از خزانه داری کل کشور درخواست می کند.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرتشویق و تسهیل ارائه محصوالت جدید بیمه ای مورد نیاز فعاالن اقتصاد دانش بنیان

تیر 1401

اسفند 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب

برنامه بازنگری دستورالعمل تدوین و عرضه محصوالت بیمه ای جدید برای حمایت 
از فعاالن اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال تصویب و در دستور کار قرار گرفته 

است • الزام سهم 10 درصد شرکت های دانش بنیان در تسهیات تبصره 1۸

ترویج فرهنگ بیمه در اعطای مجوز عرضه محصوالت 
بیمه ای جدید جهت پوشش ریسک های مرتبط با 

فعالیت شرکت های دانش بنیان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش اقتصادیوزارت امور اقتصادی و دارایی

مستمرعنوان: اجرای جزء )1( تا )9( بند )الف( تبصره )18( قانون بودجه سال 1400 کل کشور

فروردین 1400

در حال انجام

قوانین باالدستی

اهرم سازی منابع بودجه ای از طریق تلفیق با 1.۶ برابر منابع موسسات عامل • 
شناسایی بیش از 100 هزار طرح اولویت دار در کشور • تجهیز منابع 13 موسسه 
عامل در راستای اعطای تسهیات به طرح های اولویت دار در کشور • پرداخت و 
انعقاد قرارداد بیش از ۲۸0 هزار میلیارد ریال به متقاضیان تسهیات • استفاده از 

ظرفیت های نهادهای حمایتی مانند بنیاد برکت

اختصاص تسهیات با نرخ ترجیحی به منظور 
سرمایه گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تأکید 

بر فعالیت ها و زنجیره تولید و تأمین کاالهای اساسی و 
راهبردی با سازوکار تسهیات تلفیقی و ترکیبی با منابع 

موسسات عامل

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یت بدهی های عمومی دولت- تحلیل، طراحی، برنامه نویسی، پیاده سازی، انتقال، پشتیبانی و ... مستمرمدیر

اسفند 1397

اسفند 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور

ایجاد 5 زیر سامانه در این سامانه پیش بینی شده که 3 زیر سامانه از آن به 
بهره برداری رسیده است. پنج زیر سامانه به ترتیب: )اطاعات پایه، ثبت و گزارشگری 

بدهی ها و مطالبات، تسویه و تهاتر، اوراق، سبد بدهی و مطالبه(
استفاده معادل یک پنجم تنخواه سال قبل و استقراض کمتر از بانک مرکزی با 

مدیریت حساب های دولتی

ایجاد سناریوها و تصمیم سازی بهینه در حوزه تامین 
مالی کم هزینه و مدیریت بدهی ها و مطالبات دولت ..

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمراجرای بند ج تبصره 12 قانون بودجه 1400 کل کشور

فروردین 1400

اسفند 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور

شناسایی ثبت و تکمیل اموال غیرمنقول دولت 5۹.05۷ فقره در سامانه سادا 
)عملکرد سال 1۴00(و صدور سند تک برگ برای آنها، سوت زنی برای استفاده از ظرفیت 

مردمی در شناسایی و واگذاری اموال مازاد
شفافیت اطاعات اموال غیر منقول دولت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش اقتصادیوزارت امور اقتصادی و دارایی

مستمرمطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار

آبان 1400

اسفند 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور

)ازکل۲۸۸۹  شفاف و ساده سازی شرایط، مدارک و زمان صدور مجوزهای کشور
مجوزها 1۷3۸ مورد، مصوب شده( • اتصال مراجع صدور به درگاه ملی 

مجوزها)۸1 درصد مراجع تاپایان تیرماه سال جاری متصل شده اند( و تا کنون 
یک سوم درخواست های مجوز در سامانه )به صورت غیرکاغذی( منجر به صدور 

مجوز برای مردم شد. 

شفاف و سهل کردن شرایط صدور مجوزهای 
کسب وکار و بازکردن درهای بازارها به روی عاقمندان 

سرمایه گذاری • اعامی کردن همه کسب وکارهایی 
که قابلیت اعامی شدن را دارند با کمک دستگاه های 

اجرایی • شناسایی و حذف مقررات مخل 
سرمایه گذاری و تولید

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمررصد و پایش پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور

افزایش 10 درصدی تسهیات خرد بدون ضامن تعداد 31۴050 تسهیات خرد به 
مبلغ ۹۶.۲۸۹ میلیارد ریال با سرانه پرداختی31 میلیون تومان، افزایش دو برابر سرمایه 

بانک های قرض الحسنه برای افزایش وام دهی قرض الحسنه
افزایش نسبت تسهیات خرد

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرایجاد پنجره واحد خدمات مالیاتی

تیر 1400

اسفند 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور

ایجاد پنجره واحد خدمات مالیاتی در جهت خدمات رسانی مؤثر به مؤدیان و 
همچنین کاهش مراجعات حضوری مؤدیان به ادارات امور مالیاتی • انجام تمامی 

فرایندهای مالیاتی به صورت الکترونیکی • افزایش ۲00 درصد ارزش اظهارنامه )مالیات 
ابرازی خودفعاالن( • افزایش 50 درصدی تعداد اظهارنامه ها

انجام تعامات مودیان در بستر الکترونیکی با سازمان 
امور مالیاتی کشور در فرایندهای مالیاتی منتخب 

)شامل ثبت نام و ارائه اظهارنامه تا مرحله اباغ اوراق 
مالیاتی، مشاهده اوراق و قبوض صادره، دریافت 

گواهی نقل و انتقال اماک، دادرسی(

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش اقتصادیوزارت امور اقتصادی و دارایی

مستمرطراحی و پیاده سازی سازوکارهای پیشگیری، شناسایی و مبارزه با فرار مالیاتی

تیر 1401

اسفند 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور

تغییر مقدمات قانونی برای اجرای نظام مند ماده 1۸1 قانون مالیات های مستقیم 
• شناسایی دو میلیون و دویست هزار مودی جدید مالیاتی و کاهش شدید فرار 

مالیاتی و رشد 50 درصدی مودیان مالیاتی جدید
افزایش تعداد مودیان جدید شناسایی شده

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمراصالح قانون مالیات های مستقیم و توسعه پایه های مالیاتی ضد تورمی

فروردین 1401

خرداد 1402

دستورات و وعده های رئیس جمهور

ارسال پیش نویس الیحه اصاح قانون مالیات های مستقیم به هیات دولت • انجام 
آخرین اصاحات مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور

کاهش فعالیت های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی ها 
با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تصویب 

اصاح قانون مالیات های مستقیم )مالیات بر مجموع 
درآمد( در مجلس شورای اسامی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرسامانه جامع اطالعات اقتصادی

شهریور 1400

اسفند 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور

متصل کردن سامانه های سازمان مالیاتی و بانک مرکزی و اتصال بخش اعظم 
سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت • توسعه سامانه بانک داده های اقتصادی و 

مالی )۸0 درصد پیشرفت( • طراحی و پیاده سازی بستر نگهداری و تامین منابع داده 
بازار سرمایه )۶0 درصد پیشرفت( • تهیه پروپوزال طراحی داشبورد تجزیه و تحلیل بازار 
سهام ایران )۹0 درصد پیشرفت( • تهیه داشبورد حذف ارز ترجیحی و برآورد آثار تورمی 

و بودجه ای این سیاست )100 درصد پیشرفت( 

پیشگیری از تخلفات و جرائم اقتصادی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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مستمراستقرار نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

خرداد 1401

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب

تکمیل مقدمات اجراى قانون پایانه هاى فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تیر ماه 
1۴01 به عنوان یک ابرپروژه ملی و یکی از مهم ترین رسالت ها در راستای تحقق 

هوشمندسازی نظام مالیاتی و پیشرفت پروژه یاد شده به میزان بیش از 50 درصد 
در دولت سیزدهم و آغاز بهره برداری از سامانه مذکور در تیرماه سال 1۴01 )علی رغم 

تحویل پروژه پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان در پایان دولت دوازدهم با 
پیشرفت کمتر از 10 درصد( گامی برای افزایش شفافیت معامات اقتصادی شرکت ها 

و کاهش دعاوی

تحقق هوشمندسازی نظام مالیاتی و پیشرفت پروژه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یق ایجاد سامانه سوت زنی مالیاتی 100مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی از طر

فروردین 1400

خرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب

راه اندازی سامانه جدید پاالیش ریز تراکنش های دریافت شده برای ادارات کل 
امور مالیاتی جهت رسیدگی، تولید اظهارنامه برآوردی مشاغل و مؤدیان پرریسک 
و تشدید احکام تخلف ممیزان مالیاتی و نظارت های سخت گیرانه توسط دادرسی 

مالیاتی برای کاهش فساد

استفاده بهینه از ظرفیت های مردمی برای مقابله با فرار 
مالیاتی، فسادستیزی و برقراری عدالت اقتصادی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش اقتصادیوزارت امور اقتصادی و دارایی

100واگذاری سهام دولت

شهریور 1400

خرداد 1401

برنامه های دستگاه

تحقق دو سوم درآمدهای دولت و تسویه تنخواه 5۴ هزار میلیارد تومانی دولت 
قبل و مدیریت خزانه با کمترین استقراض از بانک مرکزی در سال 1۴00 • رد دیون 

دولت از محل واگذاری ها در راستای تحقق اهداف و تکالیف درآمدی بودجه به ارزش 
۸۸۷،۸۲3 میلیارد ریال با رشد ۹ درصدی در دولت سیزدهم• عرضه و فروش سهام 

یا دارایی به صورت رقابتی به عموم متقاضیان در راستای تحقق اهداف و تکالیف 
درآمدی بودجه 

تحقق تکالیف درآمدی بودجه • کاهش دیون دولت • 
تامین کسری بودجه دولت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش اقتصادیبانک مرکزی

مستمرکنترل نقدینگی

مرداد 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

نرخ رشد نقدینگی از ۴0.5 درصد در پایان شهریورماه 1۴00 به 3۷.۸ درصد در پایان 
خردادماه 1۴01 رسید. ۲.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در خردادماه 1۴01 به افزایش 
پوشش آماری مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، 
رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان خردادماه 1۴01 به 35.3 درصد کاهش می یابد. 
از این رو رشد دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه 1۴01 )با پایه همگن( 

نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل )3۹.۴ درصد(، معادل ۴.1 واحد درصد کاهش 
نشان می دهد.

کنترل رشد نقدینگی و تورم

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرکنترل پایه پولی

مرداد 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

رشد دوازده ماهه پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه 1۴00 به ۲۷.۸ درصد در پایان 
خردادماه سال 1۴01 کاهش یافته است. الزم به ذکر است که رشد دوازده ماهه پایه 

پولی در خردادماه 1۴01 نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل )30.۷ درصد( نیز به 
میزان قابل ماحظه ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد. همچنین، پایه پولی در 
پایان خردادماه سال 1۴01 نسبت به پایان سال 1۴00 معادل ۶.0 درصد رشد یافته که 
نسبت به رشد دوره مشابه سال 1۴00 )۹.۲ درصد(، 3.۲ واحد درصد کاهش نشان 

می  دهد. 

کنترل رشد نقدینگی و تورم

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مجموعه سیاست های پولی، مالی و تجاری کشور در یک سال فعالیت دولت سیزدهم منجر به افزایش 3.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت 
نسبت به سال قبل شد. همچنین حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه 1۴01 به رقم 510۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1۴00 معادل 5.۶ 
درصد رشد نشان می دهد. پایه پولی در پایان خردادماه سال 1۴01 با رشدی معادل 0.۶ درصد نسبت به پایان سال 1۴00 مواجه شد. جلوگیری از سرایت آثار 
سیاست های مالی )بودجه ای( دولت به ترازنامه بانک مرکزی، کاهش ناترازی بانک ها و موسسات اعتباری، کنترل رشد خلق پول توسط بانک ها از طریق 

اصاح کّمی و کیفی ترازنامه بانک ها، اصاح شیوه بانکداری در تراز نظام مالی اسامی، اصاح ترازنامه و صورت های مالی بانک ها، تمرکز بر راهکارهای کنترل 
رشد نقدینگی و مهار تورم، پایش مستمر اجزای پایه پولی براساس رویکرد آینده نگر، اصاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک ها و ساماندهی اضافه 

برداشت بانک ها، تعیین تکلیف اموال مازاد بانک ها و بنگاه داری بانک ها و پیگیری انجام مطالعات در زمینه های تعریف پول، واسطه گری مالی بانک ها و 
چگونگی انطباق عملیات بانکی با احکام شریعت و غیره از جمله اقدامات بانک مرکزی در دوره جدید است. اجرای قانون جهش تولید مسکن، افزایش 
سقف تسهیات مسکن ایثارگران، افزایش سقف تسهیات کمک ودیعه مسکن و... نیز از جمله اقدامات بانک مرکزی در حوزه اعطای تسهیات بانکی 

بوده است. 

خالصه اقدامات
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مستمرفروش اوراق بدهی دولت به بانک ها و سایر نهادهای مالی

مرداد 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

 در 3۶ حراج برگزار شده در سال 1۴00، ۹0۶.0 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسامی 
)شامل اوراق سلف نفت خام( به فروش رفته است که ۲۶ حراج آن )۸3۸.۷ هزار 

میلیارد ریال( متعلق به دولت سیزدهم بوده است. همچنین، در یازده حراج برگزار 
شده در سال جاری )از هفته اول خردادماه تا هفته دوم مردادماه(، ۲۶۴.۲ هزارمیلیارد 

ریال اوراق به فروش رسید که 10۴ هزارمیلیارد ریال آن توسط بانک ها )معادل 3۹.۴ 
درصد( و 1۶0.1 هزارمیلیارد ریال )معادل ۶0.۶ درصد( توسط سایر سرمایه گذاران 

خریداری شد.

جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرانضباط مالی دولت در استقراض از بانک مرکزی

مرداد 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

بر خاف رویه سه ماهه ابتدایی سال 1۴00 که عمده تامین مالی دولت با اتکای به 
منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته 
 با اتکای منابع سپرده ای 

ً
بود، پرداختهای دولت در سه ماهه ابتدایی سال 1۴01 عمدتا

خود بوده است. در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک 
مرکزی به میزان 1۸1.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی 
دولت در دوره مشابه سال 1۴00 در حدود 500.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. 

جلوگیری از سرایت آثار سیاست های مالی )بودجه ای( 
دولت به ترازنامه بانک مرکزی 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمراجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده های بانک ها به صورت اوراق مالی اسالمی

شهریور 1399

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل 3 درصد مانده 
سپرده های خود به صورت اوراق مالی اسامی در پایان خرداد 1۴01 نشان دهنده آن 

 در حدود 1۲1۷.۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسامی در بانک هاست.
ً
است که جمعا

مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی 
کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش اقتصادیبانک مرکزی
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مستمرتدوین سیاست های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم

فروردین 1401

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

تاش به منظورکنترل رشد نقدینگی و پایه پولی مبتنی بر برنامه کنترل تورم و پیگیری 
سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی به منظور مدیریت خلق نقدینگی 

بانکها. الزم به توضیح است، نرخ تورم از مهرماه سال 1۴00 روند نزولی به خود گرفت 
و با کاهش قابل ماحظه 1۲.5 واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال 1۴00 

رسید. این روند کاهشی طی چهارماهه نخست سال 1۴01 نیز تداوم یافته و تورم 
متوسط دوازده ماهه در تیرماه سال جاری به ۴0.5 درصد رسیده است.

کنترل تورم

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش اقتصادیبانک مرکزی

مستمرهدایت اعتبار شبکه بانکی به سمت تولید

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

کل تسهیات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصادی طی 
سه ماهه اول سال 1۴01 معادل ۷033.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم 
دوره مشابه سال قبل به میزان 33.۷ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین ۷۷.۹ 
درصد از کل تسهیات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش 

واحدهای تولیدی شده است.

هدایت تسهیات پرداختی به سمت بخش های مولد 
اقتصاد

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرهدایت اعتبار شبکه بانکی به سمت تولید دانش بنیان

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

طی سال 1۴00 بالغ بر ۶۶۷.۴ هزار میلیارد ریال تسهیات به 135۹ شرکت دانش بنیان 
پرداخت شده است. همچنین در پایان سه ماهه ابتدایی سال 1۴01، مبلغ 1۹۹.5 هزار 
میلیارد ریال تسهیات به ۸۴۷ شرکت دانش بنیان پرداخت شده است که نسبت 
به پایان سه ماهه ابتدایی سال 1۴00 )به میزان1۲۷.1 هزار میلیارد ریال( معادل 5۷.0 

درصد افزایش نشان می دهد.

حمایت از شرکت های دانش بنیان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش اقتصادیبانک مرکزی

مستمرهدایت اعتبار شبکه بانکی به سمت بخش های مولد اقتصادی

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

طبق آمار اخذ شده از سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال 1۴00 در 
مجموع مبلغ ۲۷3.۷ هزار میلیارد ریال تسهیات به 5.۶ هزار بنگاه کوچک و متوسط 

پرداخت شده است.
رونق بنگاه های کوچک و متوسط

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمراجرای بند )الف( تبصره 16 قانون بودجه در حمایت از تشکیل نهاد خانواده

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

در اجرای بند )الف( تبصره 1۶ قانون بودجه سال 1۴00 مبنی بر اعطای تسهیات 
قرض الحسنه ازدواج تعداد ۹۲3.۹ هزار فقره تسهیات به مبلغ ۸00.3 هزار میلیارد ریال 

در طی سال 1۴00 از سوی بانکها و موسسات اعتباری به متقاضیان پرداخت گردیده 
است. همچنین از ابتدای سال 1۴01 تا 1۴01/0۴/۲۸ تعداد ۲۷۷.۸ هزار فقره تسهیات 
به مبلغ 3۸0.۲ هزار میلیارد ریال از سوی بانکها و موسسات اعتباری به متقاضیان 

پرداخت گردیده است.

حمایت از ازدواج جوانان 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

، اولویت بندی نیازهای وارداتی یت تقاضای ارز ، مهار و کنترل فعالیت های سفته بازانه و قاچاق ارز مستمرمدیر

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

ثبات و آرامش بازار ارز: کاهش 5۴.۷ درصدی انحراف معیار نرخ دالر در بازار غیررسمی )به عنوان شاخص 
 حدود 5۶.۹ میلیارد دالر ارز با نرخ های 

ً
( • تامین ارز مورد نیاز واردات: در سال 1۴00 مجموعا اصلی ثبات بازار ارز

ترجیحی و نیمایی تامین شد. کل مبلغ تامین ارز در سال 13۹۹ معادل 3۶.۴ میلیارد دالر بوده است. حدود 
15.۶ میلیارد دالر ارز جهت واردات کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا با نرخ ترجیحی 

 حدود ۲0.1 میلیارد دالر ارز جهت واردات کاالهای مورد 
ً
اختصاص یافت. در چهارماهه اول سال 1۴01 مجموعا

نیاز کشور تامین شد، مبلغ تامین ارز طی چهارماهه نخست سال 1۴00 حدود 1۴.۲ میلیارد دالر بوده است. 
از کل تامین ارز چهارماهه اول سال جاری، حدود ۷۴3.۲ میلیون دالر با نرخ ترجیحی و حدود ۲.0 میلیارد دالر 

آن با نرخ بازار ثانویه و مابقی از محل سامانه نیما و ارزش اشخاص بوده است. 

حفظ ارزش پول ملی • حفظ آرامش و ثبات بازار ارز • 
بهبود عملکرد شاخص های بخش خارجی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش اقتصادیصندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم تمام تاش و همت خود را به کار گرفته تا زمینه تحقق اهداف ایجاد این صندوق و تغییر نگاه به نفت و 
گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به »منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی« که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است را فراهم کند. از جمله اقدامات می توان به امضای تفاهم نامه 
با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور حمایت همه جانبه از شرکت های دانش بنیان، امضای تفاهم نامه با وزارت میراث فرهنگی و 

گردشگری و صنایع دستی به منظور حمایت از حوزه گردشگری، امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویژه اقتصادی به منظور استفاده از ظرفیت های متقابل، کمک به دولت سیزدهم در تامین کاالهای اساسی و تثبیت بازار سرمایه، برگزاری همایش 

بین المللی صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی، ارائه پیشنهاد میزبانی دومین اجاس روسای صندوق های ثروت ملی کشورهای عضو اکو در سال 
۲0۲۲ و زمینه سازی ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک با این صندوق ها، ارتقای رتبه صندوق توسعه ملی در مجامع بین المللی مرتبط با صندوق های 

ثروت جهان، فعالیت های مختلف در حوزه روابط خارجی و همکاری های بین المللی، پیگیری مطالبات معوق صندوق و وصول حدود ۲ میلیارد دالر از این 
مطالبات در یک سال گذشته و انجام کلیه تکالیف مقرر در قوانین بودجه ای اشاره کرد.

خالصه اقدامات

یالی با بانک های عامل 100قراردادهای عاملیت ارزی و سپرده گذاری ر

فروردین 1400

اسفند 1400

برنامه های دستگاه

مجموع قراردادهای عاملیت ارزی میان صندوق توسعه ملی و بانک های عامل 
)ملت، کارآفرین، صادرات ایران، رفاه کارگران، خاورمیانه، توسعه صادرات ایران، 

تجارت، پاسارگاد و پارسیان( منعقد شده است، معادل 1۲5.3 میلیون دالر بوده 
است. عقد قرارداد سپرده گذاری ریالی با بانک های دولتی و غیردولتی در بخش های 

مختلف اعم از »صنعت و معدن«، »آب و کشاورزی«، »صنایع تبدیلی و تکمیلی« و 
»گردشگری« به مبلغ 1۲0.۷50 میلیارد ریال

حمایت از تولید داخلی • حمایت از پروژه های نوآورانه 
و دانش بنیان • حمایت از عرصه تولید ملی در خارج 
از کشور جهت توسعه صادرات غیر نفتی • استفاده 

اهرمی از منابع صندوق توسعه ملی برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی و ورود به عرصه سرمایه گذاری 
مستقیم و غیرمستقیم در بازارهای داخلی و خارجی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100تدوین سند حکمرانی و تغییر ساختار حکمرانی صندوق توسعه ملی

1400

1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور• سند تحول دولت 

مردمی • برنامه های دستگاه

تدوین سیاست های مدنظر در سیاست های برنامه هفتم توسعه در مجمع 
تشخیص مصلحت • تدوین سند پیشنهادی اصاحات اساسنامه صندوق توسعه 

ملی • تغییر نمودار سازمانی صندوق • هم افزایی و همسویی در ارکان تصمیم 
گیر اقتصادی کشور • تعیین نقش های جدید برای صندوق • تدوین برنامه ریزی 
استراتژیک )ماموریت، چشم انداز، اهداف و ارزش ها و راهبردهای کان( صندوق

تدوین برنامه ریزی راهبردی صندوق • کاهش تضاد 
منافع و همسویی ارکان صندوق و ذینفان • تغییر 
شیوه حکمرانی صندوق به مثابه صندوق ثروت • 

رفع موانع قانونی برای رویکردهای جدید در صندوق • 
استفاده از ابزارها و نهادهای مالی برای تحقق اهداف 

صندوق

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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100انعقاد تفاهم نامه های همکاری دو جانبه

1400

1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور• سند تحول دولت 

مردمی • برنامه های دستگاه

امضای تفاهمنامه همکاری ۲ همتی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
• امضای تفاهمنامه ۲ همتی با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری • انعقاد تفاهم 

نامه همکاری با شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی • تفاهم نامه 
همکاری مشترک با بانک ملی ایران

کمک به توسعه شرکت های دانش بنیان • توسعه 
 حوزه گردشگری • استفاده از ظرفیت های طرفین

سرمایه گذاری خارجی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100ارتقای رتبه صندوق در رتبه بندی های مجامع مختلف جهانی مربوط به صندوق های ثروت ملی

شهریور 1400

مرداد 1401

برنامه های دستگاه

کسب جایگاه هفدهم صندوق توسعه ملی با ارتقا 1۸ مرتبه ای این جایگاه از لحاظ 
میزان دارایی در میان بیش از 100 صندوق ثروت دنیا • کسب امتیاز ۸ از 10و ارتقای 
۶۲ درصدی امتیاز صندوق توسعه ملی در ارزیابی تابلو امتیازدهی موسسه جهانی 

صندوق های ثروت از لحاظ شاخص های حکمرانی، پایداری و تاب آوری.

زمینه سازی ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک 
با این صندوق ها، فعالیت در حوزه روابط خارجی و 

همکاری های بین المللی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمروصول حدود 2 میلیارد دالر از مطالبات معوق صندوق

شهریور 1400

در حال انجام

برنامه های دستگاه

در پی اعطای تسهیات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی به متقاضیان در سال های 
گذشته و به دالیل مختلف، برخی از تسهیات گیرندگان، به تعهدات خود نسبت به 
بازپرداخت به موقع تسهیات به صندوق پایبند نبوده و این مساله باعث انباشت 

مطالبات صندوق توسعه ملی شده بود که با تاش های فراوان در طول سال 
گذشته، حدود ۲ میلیارد دالر از این مطالبات وصول و به چرخه پرداخت تسهیات به 

دیگر متقاضیان برگردانده شد.

پیگیری مطالبات معوق صندوق

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش اقتصادیدبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد، افزایش صادرات از مبدا مناطق آزاد به خارج از کشور، مدیریت واردات به مقصد مناطق آزاد، اثرگذاری در ارتقای تراز 
تجاری در یک ساله دولت سیزدهم، جذب واحدهای دانش بنیان در مناطق آزاد و افزایش صدور جواز تاسیس و صدور پروانه  بهره برداری واحدهای 

صنعتی در سال نخست دولت سیزدهم از دستاوردهای مهم مناطق آزاد است. توسعه زیرساخت های مبادالت تجاری در مناطق از طریق ایجاد 
بانک های آفشور در مناطق آزاد و ایجاد مناطق آزاد مشترک به عنوان ابزار عملیاتی دیپلماسی اقتصادی جهت توسعه تجارت و سرمایه گذاری خارجی در 

این مناطق از دیگر دستاوردهای مهمی است که در دولت سیزدهم محقق شده است. راه اندازی سامانه آمار و اطاعات فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
مناطق آزاد، استقرار سامانه های شفاف سازی، ارائه خدمات در پنجره واحد ملی با امکان امضا دیجیتال، راه اندازی سامانه سرمایه گذاری با هدف تسهیل 

در امر سرمایه گذاری در مناطق آزاد اقدامات قابل توجه مناطق آزاد در دولت مردمی است. برقراری معافیت های مالیاتی جدید در مناطق آزاد، رفع چالش ها 
و موانع پیش روی سازمان های مناطق آزاد با قوه قضاییه، تدوین الیحه و ارائه در کمیسیون اقتصادی برای ایجاد مناطق آزاد جدید که با موافقت اعضاء 

کمیسیون تصویب شد از دیگر دستاوردهای مناطق آزاد در دولت سیزدهم است. 

خالصه اقدامات

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مطالبات مقام معظم رهبری • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • قوانین 

باالدستی • برنامه های دستگاه

فروردین 1۴0۲

فروردین 1۴01

۶۸

35۸۷0۴ میلیارد ریال برای سال 1۴01
۶۲۷۹۲ میلیارد ریال تاکنون در برنامه سه ماه ابتدای سال 1۴01 جذب 
سرمایه شده که پیشرفت آن ۶۸ درصد )1۷ درصد از ۲5 درصد( بوده 

است.

جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد طی سال 1401

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مطالبات مقام معظم رهبری • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • قوانین 

باالدستی • برنامه های دستگاه

فروردین 1۴0۲

فروردین 1۴01

1۹

1۲00 میلیون دالر صادرات از مبدا منطقه آزاد و 
مدیریت وارداد به ارزش 1000 میلیون دالر به 

مقصد منطقه آزاد

کاالی صادر شده از مبدا منطقه آزاد تا کنون به ارزش ۲۲۸ میلیون دالر 
بوده و مدیریت کاالی وارد شده به مقصد منطقه آزاد نیز به ارزش ۲۲1 

میلیون دالر بوده است.

یت واردات افزایش صادرات و مدیر
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مطالبات مقام معظم رهبری • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • قوانین 

باالدستی • برنامه های دستگاه

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

30

یکی از بانک های مورد تقاضا در مرحله اخذ مجوز از بانک مرکزی قرار دارد تاسیس 3 بانک آفشور
و ۲ بانک در مرحله تکمیل مستندات

یرساخت های مبادالت تجاری در مناطق آزاد توسعه ز

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مطالبات مقام معظم رهبری • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • قوانین 

باالدستی • برنامه های دستگاه

در حال اجرا

شهریور 1۴01

%۴0

ایجاد 5 منطقه آزاد فرامرزی جهت توسعه 
انجام اقدامات اولیه و انجم هماهنگی های الزم با کشورهای مقصدتجارت و سرمایه گذاری خارجی

ایجاد مناطق آزاد مشترک؛ ابزار عملیاتی دیپلماسی اقتصادی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
قوانین باالدستی

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

معافیت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات 
عایدی بر سرمایه

برای حذف بند )ش( تبصره ۶ ماده واحده الیحه بودجه سال 1۴01 در 
خصوص دریافت مالیات بر اررزش افزوده مناطق آزادموافقت نمایندگان 
مجلس جلب شد. طی برگزاری چند جلسه با اعضاء کمیسیون اقتصاد، 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بحث مالیات عایدی بر سرمایه مثتثنی 

شد و به تصویب اعضاء کمیسیون اقتصادی رسید.

برقراری معافیت های مالیاتی جدید در مناطق آزاد

بخش اقتصادیدبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی
این الیحه در کمیسیون اقتصادی با موافقت اعضاء کمیسیون تصویب 

شد و از ۸ منطقه پیشنهادی تعداد ۷ منطقه به فاز اجرایی وارد شد و 
برای راه اندازی مناطق موضوعه مدیران اجرایی نیز معرفی گردید.

تصویب الیحه ایجاد مناطق آزاد جدید

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

آبان 1۴01

آبان 1۴00

۹0

ایجاد شفافیت و تعیین نقشه راهی دقیق 
برمبنای آمار و شاخص های حوزه های مدیریتی

برای برنامه ریزی دقیق و هدفمند نیاز است به آمار و اطاعات از 
شاخص های مرتبط وجود دارد. در مرحله اول شاخص های 11حوزه 

زیرمجموعه معاونت فرهنگی  اجتماعی و گردشگری احصا و از میان آن ها 
حدود300سنجه در سامانه آمار بارگذاری شد و ورود اطاعات، پاالیش 

و تایید آن ها صورت پذیرفت و در حال حاضر بعد از نهایی شدن نحوره 
گزارش گیری و نمایش، سامانه در مردادماه عمومی خواهد شد.

راه اندازی سامانه آمار و اطالعات فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مطالبات مقام معظم رهبری • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • برنامه های 

دستگاه

در حال اجرا

شهریور 1۴00

مستمر

ماهانه 1000بسته معیشتی تهیه و بین محرومان توزیع می شود.کمک به افراد و خانواده های نیازمند

تخصیص بسته های معیشتی به محرومان

بخش اقتصادیدبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مطالبات مقام معظم رهبری • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • برنامه های 

دستگاه

در حال اجرا

فروردین 1۴01

مستمر

توانمدسازی روستائیان و افزایش ظرفیت های 
روستاها

ح آشتی با  افتتاح سه خانه امید روستایی در ارس و چابهار • اجرای طر
آموزش در مدارس • اهدای تبلت به دانش آموزان نیازمند

افتتاح 3 خانه امید روستایی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مطالبات مقام معظم رهبری • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • برنامه های 

دستگاه

فروردین 1۴0۲

فروردین 1۴01

۴0

توسعه گردشگری سامت در منطقه آزاد اروند
ح استارت آپ ویکند با مشارکت دانشگاه شریف و منطقه  برگزاری طر

آزاد اروند برای حمایت از ایده های جذب گردشگر سامت • فعال کردن 
گروه های نخبه دانشجویی در منطقه آزاد اروند برای جذب گردشگر 

خارجی

حمایت از استارت آپ »ویکند«

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مطالبات مقام معظم رهبری • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • قوانین 

باالدستی • برنامه های دستگاه

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

10۸

صدور 500 جواز تاسیس و صدور ۲50 پروانه 
بهره برداری واحدهای صنعتی در سال نخست 

دولت سیزدهم
5۴۴ جواز تاسیس و ۲۸۷ پروانه بهره برداری در سال نخست دولت 

سیزدهم صادر شده است.

افزایش صدور جواز تاسیس و صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی

بخش اقتصادیدبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
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بخش برنامه  ریزی و اداریسازمان برنامه و بودجه کشور

بدو آغاز فعالیت دولت سیزدهم، کشور با کسری بودجه ۴۸0 هزار میلیارد تومانی مواجه بود و حتی ۶0 هزار میلیارد تومان تخصیص صادر شده بدون اعتبار در 
خزانه مانده بود؛ تمرکز سازمان برنامه و بودجه در یک سال گذشته معطوف به تأمین کسری بودجه از شیوه های غیر تورمی و بدون استقراض از بانک مرکزی 

بوده است. از سوی دیگر بازپرداخت 535 هزار میلیارد تومان اوراق به دوش دولت سیزدهم افتاده بود که باید به طور متوسط ماهانه 11 هزار میلیارد تومان 
از این اوراق بازپرداخت می کرد؛ عاوه بر آن مطالبات معوق اقشار مختلف از جمله بازنشستگان و فرهنگیان و... مشکات مختلفی را به وجود آورده بود. 

اقدامات این سازمان در یک سال گذشته تأمین هزینه های کشور با اتکای به شیوه های غیر تورمی، اصاح ساختار بودجه در قالب الیحه بودجه 1۴01، تمرکز 
و رشد منابع طرح های عمرانی، برنامه ریزی برای تدوین برنامه هفتم، جلو بردن سند ملی آمایش، افزایش اختیارات استان ها و برنامه ریزی تا سطح شهرستان 

برای رشد اقتصادی متوازن و اجرای طرح عادالنه کردن یارانه کاالهای اساسی بوده است. در پایان سال 1۴00 عاوه بر تأمین هزینه های جاری، بازپرداخت به موقع 
اصل و سود اوراق منتشر شده در دولت قبل؛ پرداخت مطالبات معوق اقشار مختلف شاهد رشد تاریخی بودجه عمرانی بودیم. افزایش بیش از 100درصدی 

اعتبارات عمرانی دولت نسبت به سال قبل و عملکرد معادل ۲0۲ همت، انجام تمامی پرداخته های ضروری مانند پرداخت یارانه و حقوق و مزایای کارکنان و 
بازنشستگان بدون تأخیر، سه دوره پرداخت یارانه معیشتی مازاد به اقشار آسیب پذیر و ... از دیگر اقدامات این سازمان بوده است. 

خالصه اقدامات

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • قوانین 

باالدستی

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

در پایان سال 1۴00 عاوه بر تأمین هزینه های 
جاری، بازپرداخت به موقع اصل و سود اوراق 

منتشر شده در دولت قبل؛ پرداخت مطالبات 
معوق اقشار مختلف شاهد رشد تاریخی بودجه 

عمرانی بودیم.

افزایش اعتبارات عمرانی دولت نسبت به سال قبل و عملکرد معادل ۲0۲ 
همت • انجام تمامی پرداخت های ضروری مانند پرداخت یارانه، حقوق 
و مزایای کارکنان و بازنشستگان بدون تأخیر • تأمین کاالهای اساسی و 

نهاده های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی و ...

ینه های کشور با اتکا به شیوه های غیرتورمی تأمین هز

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • قوانین 

باالدستی

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

بهبود رشد اقتصادی با برنامه محور کردن 
و پاسخگوکردن دستگاه های اجرایی ملی و 

استانی برای پیشبرد اهداف و برنامه های محوله

تأمین مالی از تولید و اشتغال با تأکید بر تولید دانش بنیان با سازوکار 
صندوق های پیشرفت و عدالت در استان ها • حمایت از واحدهای تولیدی با 
کاهش 5 واحد درصدی از مالیات بر عملکرد آنها • در اولویت قراردادن برنامه 
شبکه ملی اطاعات و تأمین زیرساخت ها برای دسترسی آسان به اطاعات 

• حمایت جدی از برنامه خانواده و فرزندآوری • تاکید بر عدالت، به ویژه 
عدالت سرزمینی با اتکای به ظرفیت ها و استعدادهای مناطق بر پایه آمایش 

سرزمین • استمرار تأمین مطمئن و مستمر کاالهای اساسی، نهاده های دامی 
و تجهیزات پزشکی و ساماندهی نحوه تأمین ارز آنها

افزایش تولید و اشتغال و بهبود رشد اقتصادی
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • قوانین 

باالدستی

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

محقق شدن بهبود شاخص های کان اقتصادی

برگزاری جلسات هم اندیشی و برنامه ریزی در مرکز پژوهش های توسعه 
و آینده نگری • تشکیل کارگروه های مطالعات و برنامه ریزی مؤسسه 

آموزش عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی • جمع آوری ایده ها 
و نظرات مراکز دانشگاهی و پژوهشی • تشکیل شورای هماهنگی تدوین 
برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه • شرکت فعال و منظم در 

جلسات تعیین سیاست های کلی برنامه در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام

یزی برای تدوین برنامه هفتم توسعه برنامه ر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • قوانین 

باالدستی

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

تحقیقات گسترده ای برای رشد متوازن هشت 
درصدی در استان ها و سطح شهرستان انجام 

شد.

ح های اولویت دار در هر شهرستان که منجر به  سند ملی آمایش طر
بیشترین رشد اقتصادی می شود، احصا شد. در صورت اصاح اساسنامه 
صندوق امید در دولت، به زودی شاهد اختصاص منابع این صندوق به 

ح های رشد اقتصادی استان ها خواهیم بود، البته این منابع به صورت  طر
اهرمی عمل خواهد کرد و در کنار منابع داخلی استان منجر به سرمایه 

بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد خواهد شد.

افزایش اختیارات و رشد متوازن اقتصادی استان ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • برنامه های 

دستگاه

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

ح  سازمان برنامه و بودجه نقش محوری در طر
عادالنه کردن یارانه کاالهای اساسی ایفا کرد و از 
طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها عاوه بر 
تکالیف قانونی، ثبت نام افراد جامانده از یارانه 

را انجام داد.

ثبت نام متقاضیان جدید دریافت یارانه و جاماندگان سنوات قبل • 
واریز یارانه نقدی و کمک معیشت خانوارها در نظام جدید یارانه • کمک 

به تولید و اشتغال )تخصیص، تأمین و پرداخت( • پرداخت یارانه آرد، 
نان و نهاده های دامی • پرداخت افزایش مستمری، کاهش فقر مطلق 

دستگاه های حمایتی • پرداخت هزینه های بهداشت، درمان و بیمه 
سامت

ح عادالنه کردن یارانه کاالهای اساسی اجرای طر
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • برنامه های 

دستگاه

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

در دوره جدید صندوق توسعه ملی عاوه بر 
ح های اقتصادی بر وصول  تأمین اعتبارات طر

مطالبات هم متمرکز شد.

وصول ۲ میلیارد و ۲00 میلیون دالر از مطالبات • تأمین ۲۷5 میلیون دالری 
ح مهم صنعتی • تأمین مالی 1۲3 هزارمیلیاردی برای حدود 10  برای یک طر

ح اقتصادی هزار طر

بازگشت اقساط وام ها دچار مشکل شده به صندوق توسعه ملی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

ماده 10 اسناد آمایش استان ها و مصوبه 
شورایعالی آمایش سرزمین

خرداد 1۴0۲

شهریور 1۴00

50

انطباق اسناد آمایش استان با سند ملی 
آمایش سرزمین و پیاده سازی اسناد آمایش 

ملی و استانی
بازنگری و تصویب اسناد آمایش سرزمین در شورای عالی آمایش 
سرزمین • تهیه و اجرای مدل پیاده سازی اسناد آمایش سرزمین

سند ملی آمایش

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

کسب رتبه برتر کشوری در حوزه دولت 
الکترونیک

رونمایی از اطلس ملی آب • انعقاد تفاهم نامه صدور خدمات مهندسی 
با کشور تاجیکستان در حضور رؤسای جمهور دو کشور • تدوین ضوابط 

فنی فتوگرامتری با پهپاد برای اولین بار و بازنگری اساسی ضوابط فنی 
رفتارسنجی ژئودتیک • توسعه شبکه پایش تراز دریا در منطقه استراتژیک 

// نوسازی 30 درصد از شبکه ژئودینامیک کشور •  مکران برای اولین بار
تهیه و انتشار نقشه جامع فرونشست )۲10 پهنه( برای اولین بار در کشور

الکترونیک کردن فعالیت های سازمان نقشه برداری کشور
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

رفع اشکاالت و ابهامات برخی از احکام قانون 
بودجه سال 1۴01

اصاح قانون بودجه کل کشور در زمینه کنترل قیمت کاالها و افزایش 
عادالنه میزان حقوق و دستمزدها و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به 

سود یا جوایز متعلق به حساب های بانکی و نظارت عمومی بر تسهیات 
و تعهدات غیرجاری.

اصالح ساختار بودجه در قالب الیحه بودجه 1401

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

ح عمرانی یا  در الیحه بودجه 1۴01 بودجه طر
همان تملک دارایی های سرمایه بیش از ۴3 

درصد رشد دارد.

در پنج ماه ابتدای دولت سیزدهم عاوه بر مدیریت هزینه های جاری، 
ح عمرانی نیز با رشد ۲۴درصدی از 5۸۷ هزار میلیارد ریال به ۷۲۹  منابع طر

هزار میلیارد ریال رسیده است.

ح های عمرانی تمرکز و رشد منابع طر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

تغییر جهت از سمت بودجه محوری به سمت 
، بیشتر  برنامه محوری است؛ سازمان به  مرور

توان خود را صرف برنامه ریزی و نظارت در جهت 
محقق شدن بهبود شاخص های کان اقتصادی 

خواهد کرد.

برنامه اصاح ساختار بودجه • برنامه اصاح نظام بانکی • برنامه تدوین 
برنامه هفتم • برنامه های فوق بر پایه سند تحول مردمی اجرایی خواهد 

شد • برنامه ریزی برای مدیریت و مهار پایدار تورم

اصالح ساختار از بودجه محوری به سمت برنامه محوری



142

بخش برنامه  ریزی و اداریسازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف ایجاد شفافیت در پرداخت ها، توسعه دولت الکترونیک، افزایش عدالت در پرداخت، چابک سازی دولت، ایجاد 
روابط بین المللی و انتقال دانش مدیریت منابع انسانی با هدف حکمرانی ایرانی - اسامی، حفظ سرمایه انسانی، ارتقای فرهنگ سازمانی، جلب رضایت مندی 

مردم و بهبود ارائه خدمت به شهروندان و ایجاد بانک اطاعاتی و داشبورد مدیریتی، کار خود را در دولت سیزدهم شروع کرد. در این راستا نیز به اهداف مهمی 
چون همکاری با سازمان APO و اخذ سهمیه و اجرای پروژه »شبکه ملی بهره وری«، عقد تفاهم نامه همکاری با کشور سوریه، توسعه مجموعه سامانه های 

نظام اداری کشور و داشبورد اطاعاتی، استقرار سامانه یکپارچه پرداخت به ذینفع نهایی، کاهش تفاوت پرداخت به کارکنان بین دستگاه های اجرایی، اصاح 
ساختار و فرایندها، توزیع منطقی نیروی انسانی بین ستاد و صف دستگاه ها، شفاف کردن نظام های پرداخت، تدوین پیش نویس الیحه ساماندهی جبران 
خدمات کارکنان دستگاه های اجرایی کشور دست پیدا کرده است. همچنین تدوین الگوی عادالنه و بهره ور در پرداخت به اعضای هیات علمی، تصویب 

پرداخت عادالنه کارانه پزشکان، تدوین پیش نویس آیین نامه های پرداخت برای مناسبت ها و تخصیص اضافه کار از مجموعه اقدامات اجرایی و قانونی این 
سازمان بوده است. تاش جهت کاهش 15 درصدی اندازه دولت طبق برنامه ششم توسعه در دستگاه های اجرایی و فراهم آوردن تمهیدات الزم برای جذب 

نخبگان و همچنین اجرای دستورالعمل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از دیگر اقدامات مهم این سازمان به شمار می رود.

خالصه اقدامات

مستمرتوسعه دولت الکترونیک

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

توسعه مجموعه سامانه های نظام اداری کشور )سینا( • تهیه داشبورد اطاعات نظام 
اداری کشور )دانا( • راه اندازی سامانه مربوط به اجرای تبصره ۲0 قانون بودجه سال 
1۴00 کل کشور • ارزیابی توسعه دولت الکترونیک دستگاه های اجرایی و انتخاب 

دستگاه های برتر • ارائه وب سرویس های استعام وضعیت اشتغال کارکنان • ایجاد 
وب سرویس وضعیت واکسیناسیون کارمندان دولت • بهبود امنیت و سهولت 

به کارگیری فرایند احراز هویت کاربران سامانه های ملی • طراحی، اجرا و استقرار سامانه 
یکپارچه پرداخت به ذینفع نهایی

افزایش رضایت مندی مردم و بهبود ارائه خدمت به 
شهروندان و ایجاد بانک اطاعاتی و داشبورد مدیریتی 

برای اتخاذ تصمیمات کان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمربهینه سازی حجم و ساختار دولت

شهریور 1400

در حال انجام

سند تحول دولت • قوانین باالدستی

توسعه سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور • کاهش 133۴3 
پست سازمانی • احصا شوراهایی که قابلیت حذف یا ادغام دارند • مطالعات 

پیامدسنجی تصمیمات اداری و نظارت و ارزیابی خط مشی عمومی

بازنگری ساختار دستگاه های اجرایی با توجه به 
مأموریت ها و اهداف دولت سیزدهم • تاش در 

جهت کاهش اندازه دولت به میزان 15 درصد طبق 
برنامه ششم توسعه • بهبود کیفیت تصمیم گیری و 

مشارکت جامعه تخصصی کشور در نظام تصمیم گیری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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70عادالنه سازی نظام های پرداخت

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سند تحول دولت 

مردمی • قوانین باالدستی

تدوین الیحه ساماندهی جبران خدمات کارکنان دستگاه های اجرایی کشور • تدوین 
پیش نویس آیین نامه های پرداخت برای مناسبت ها و نیز آیین نامه تخصیص 

اضافه کار • تصویب الگوی عادالنه و بهره ور در پرداخت به اعضای هیات علمی • اباغ 
قانون رتبه بندی معلمان توسط رئیس جمهور محترم با همکاری سازمان اداری و 

استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت آموزش و پرورش • تصویب 
پرداخت عادالنه کارانه پزشکان در شورای حقوق و دستمزد

کاهش تفاوت پرداخت به کارکنان بین دستگاه های 
اجرایی و توجه به موضوع پرداخت یکسان در 

پست های اداری یکسان بین دستگاه ها و شفاف 
کردن نظام های پرداخت و توجه به موضوع بهره وری و 

پرداخت مبتنی بر عملکرد

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100تأمین عدالت استخدامی و بهنیه سازی نیروی انسانی در دستگاه های دولتی

شهریور 1400

در حال انجام

سند تحول دولت • قوانین باالدستی

برنامه ریزی برای برگزاری نهمین آزمون استخدامی متمرکز • انعقاد تفاهم نامه با 
معاونت علم و فناوری رئیس جمهور با موضوع ارائه تسهیات خاص به نخبگان 

برای جذب در دستگاه های اجرایی • برگزاری 1۷۶۷۹۷۲ نفر  -ساعت، دوره های آموزشی 
توسعه شایستگی مدیران • برگزاری 3۷۷۴۴ نفر  -ساعت، دوره های آموزشی تربیت 
ارزیاب حرفه ای و 1۷۷۸۴ نفر  -ساعت ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای 
• اجرای دستورالعمل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه استخدام و 

جذب نیروهای جدید در دستگاه های اجرایی.

جذب نیروهای متخصص و ایجاد فرصت های برابر 
برای جذب در دستگاه های اجرایی و بهبود نیروهای 

فعال در بدنه دستگاه های اجرایی و فراهم آوردن 
تمهیدات الزم برای جذب نخبگان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یت عملکرد در نظام اداری و ارتقای فرهنگ سازمانی 100مدیر

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سند تحول دولت 

مردمی • قوانین باالدستی

به روزرسانی دستورالعمل نحوه استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد • اجرای 
مدل بومی سنجش فساد و سامت اداری • اباغ بخشنامه جشنواره شهید رجایی 
• تدوین دستورالعمل نحوه شناسایی و رفع گلوگاه های فسادخیز در دستگاه های 

اجرایی• همکاری در تدوین طرح تعارض منافع با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
و گردآوری مصادیق تعارض منافع در دستگاه های اجرایی

ارزیابی دستگاه های اجرایی در شاخص های عمومی 
و اختصاصی و معرفی دستگاه های برتر و تدوین 

نظام نامه جامع ارتقای فرهنگ سازمانی با هدف ارتقای 
فرهنگ و سامت نظام اداری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش برنامه  ریزی و اداریسازمان اداری و استخدامی کشور

ح ملی بهبود فرایندهای نظام اداری )مبنا( مستمرطر

بهمن 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی

تدوین و ارائه گزارش آسیب شناسی سامانه وزارت راه و شهرسازی و سامانه اماک 
و اسکان کشور • ارائه امکانات سامانه )ایران من( وزارت کشور در راستای طرح مبنا 

توسط شرکت ایرانسل

ارتقای کیفی خدمت رسانی به آحاد مردم و افزایش 
رضایت مندی عمومی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یت بهره وری دستگاه های اجرایی 100راه اندازی چرخه مدیر

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • قوانین باالدستی

آسیب شناسی عملکرد گذشته سازمان • پیشنهاد بند »و« تبصره 1۸ قانون بودجه • 
تدوین آیین نامه اجرایی بند »و« تبصره 1۸ قانون بودجه سال 1۴01 • تشکیل میزهای 

خبرگی به تفکیک دستگاه های اجرایی • تدوین برنامه توانمندسازی متولیان 
بهره وری در دستگاه های اجرایی و استان ها • راه اندازی سامانه آیینه بهره وری ایران 

)سابا( • تهیه کارنامه بهره وری دستگاه های اجرایی و استان ها • برگزاری همایش ملی 
بهره وری • عقد تفاهم نامه های همکاری با بخش خصوصی و تعاونی کشور و ... 

توسعه جریان نوآوری بهره ور به منظور ارتقای رقابت در 
زیست بوم بهره وری کشور و تمرکز بر ارتقای اثربخشی 

چرخه مدیریت بهره وری و توانمندسازی متولیان 
بهره وری در دستگاه های اجرایی ملی و استانی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100دیپلماسی اداری

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

انعقاد تفاهم نامه با وزارت توسعه اداری سوریه • برقراری ارتباط و همکاری با سازمان 
APO و برنامه ریزی، اخذ سهمیه و اجرای پروژه »شبکه ملی بهره وری« • برگزاری ۶ دوره 

آموزشی در کشور سوریه به منظور آموزش از سطح مدیر کل تا معاون وزیر

تنظیم روابط سیاسی و دیپلماتیک به منظور توسعه 
نظام اداری کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش برنامه  ریزی و اداریسازمان اداری و استخدامی کشور

مستمرارتباط با جامعه دانشگاهی و نخبگانی

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

برگزاری جلسه هم اندیشی با استادان و رؤسای دانشکده های مدیریت دانشگاه ها 
• برگزاری جلسه هم اندیشی با رؤسای پیشین سازمان اداری و استخدامی کشور 

• طراحی سامانه جمع نویسی • ایجاد دبیرخانه اندیشه ورزی و نوآوری اداری در بدنه 
سازمان • ایجاد ظرفیت برای استفاده از مشاور انشایی در کل نظام اداری کشور و 

همکاری با خانه اندیشه ورزان و مجموعه های اندیشگاهی کشور.

بسترسازی مناسب به منظور امکان استفاده از نظرات 
و تجارب اندیشمندان، دانشگاهیان و نخبگان، به 

منظور همسوسازی تصمیمات اتخاذ شده در دولت با 
جامعه دانشگاهی و نخبگانی کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمربازدید ها و سفرهای دستگاهی و استانی

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سند تحول دولت 

مردمی • قوانین باالدستی

برگزاری 5 نشست هم اندیشی با معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی 
 دستگاه ها • حضور نمایندگان سازمان در سفرهای استانی قزوین، گیان، گلستان، 

مازندران، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، البرز، آذربایجان شرقی، چهار محال و 
بختیاری، اصفهان، خراسان شمالی، کرمانشاه، کردستان- مرکزی • بازدید از مرکز 

بهزیستی • بازدیدهای دستگاهی از وزارت کشور- وزارت نیرو-وزارت جهاد کشاورزی-
سازمان ثبت احوال- سازمان پزشکی قانونی کشور • نشست با مشاوران ایثارگران 

دستگاه های اجرایی کشور

برقراری ارتباط نزدیک با مردم و خدمت گیرندگان و 
مشاهده میدانی مشکل ها و مسائل دستگاه ها 

بدون واسطه و از نزدیک

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100راه اندازی میز تبیین دستگاهی و استانی )متد( و )متا(

فروردین 1401

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی

تهیه گزارش برای 30 دستگاه کشوری از بررسی چالش ها و مسائل با بخش های 
مختلف سازمان های استانی و بازتعریف نقشه راه و اقدام های مشترک در حوزه های 

ساختاری، دولت الکترونیک، سرمایه انسانی

شناسایی نقاط ضعف و قوت دستگاه های اجرایی و 
استانی و ارائه راه کارهای عملیاتی برای اصاح ساختار 
و فرایندها و توزیع منطقی نیروی انسانی بین ستاد 

و صف

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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انجام امور حقوقی ریاست جمهوری و دولت و بررسی عضویت های دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی، مستندسازی اماک دولت، 
هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی و رفع اختاف آنها، اجرای برنامه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات دولت الکترونیک، 
پیگیری اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی و انجام اطاع رسانی پژوهش ها و آموزش های الزم در زمینه حقوقی از جمله فعالیت های 

این معاونت است. عملکرد این معاونت در دولت سیزدهم عبارت اند از اصاح قانون انتخابات مجلس شورای اسامی، تشکیل مجمع عالی 
، توسعه دیپلماسی و دفاع حقوقی بین المللی در ماقات های  مشورتی حقوقی،  امکان سنجی استفاده حقوقی از ظرفیت بند یک بیانیه الجزایر

بین المللی، هدایت در راهبری حقوقی پرونده های دیوان داوری ایران و ایاالت متحده، ارتقای سطح کیفی و کمی مجله حقوقی بین المللی، جمع آوری 
اسناد خسارات ناشی از تحریم ایران در قبال خروج آمریکا از برجام و ... است. 

خالصه اقدامات

بخش حقوقیمعاونت حقوقی

مستمراصالح قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی

شهریور 1400

در حال انجام 

برنامه های دستگاهی

برگزاری 1۴ جلسه مشترک معاون حقوقی رئیس جمهور محترم با نمایندگان مجلس 
و اعضای شورای نگهبان  اصاح قانون انتخابات

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100پرونده کرسنت

مهر 1400

آذر 1400

برنامه های دستگاهی

جلسه با دادستان کل کشور و سایر مقامات قضایی، اّطاعاتی، سازمان اّطاعات 
سپاه و وزارت نفت و تعدای از کارشناسان حقوقی و اطاعاتی درخصوص پرونده 

کرسنت برگزاری بیش از ۶0 ساعت جلسه معاون حقوقی با مقامات قوای سه گانه و 
صدور ۴0 صفحه نامه به مقامات قضایی، وزارت نفت، وزارت اّطاعات و غیره(

!!!!

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش حقوقیمعاونت حقوقی

80امکان سنجی استفاده حقوقی از ظرفیت بند یک بیانیه الجزایر

خرداد 1400

در حال انجام 

سند تحول دولت مردمی

امکان سنجی استفاده حقوقی از ظرفیت بند یک بیانیه الجزایر برای مقابله با 
سیاست های مداخله جویانه آمریکا در دیوان داوری الهه برای افزایش قدرت 

مذاکرات در برجام، اقناع مردم و جامعه درخصوص نقض بیانیه الجزایر توسط آمریکا

توسعه ظرفیت حقوقی بین المللی، بهره مندی
 در مذاکرات برجام

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرتشکیل مجمع عالی مشورتی حقوقی

شهریور 1400

در حال انجام 

برنامه های دستگاهی

برگزاری جلسات مجمع مشورتی حقوقی به ریاست معاون حقوقی
تعارض برخی قوانین و مقررات حاکم و آثار مدیریتی، 
اجتماعی و اقتصادی آن ها و ضرورت اصاح برخی از 

مقررات مربوطه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

90توسعه دیپلماسی و دفاع حقوقی بین المللی در مالقات  های بین المللی

اسفند 1400

اردیبهشت 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

توسعه دیپلماسی و دفاع حقوقی بین المللی در ماقات با وزرای دادگستری ایتالیا، 
رئیس دیوان عالی ایتالیا، وزیر دادگستری و امنیت هلند جهت آماده نمودن 

مسئوالن خارجی و ایجاد عاقه مندی و گسترش روابط حقوقی و قضایی ایران با 
کشورهای هدف

توجیه و ایجاد حساسیت درخصوص پرونده های 
بین المللی ایران، انتقال نظرات جمهوری اسامی ایران 
درخصوص تحکیم روابط حقوقی و معاضدت قضایی 

به کشورهای هدف

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش حقوقیمعاونت حقوقی

75ارتقاء سطح کیفی و کمی مجله حقوقی بین المللی 

دی 1400

در حال انجام 

برنامه های دستگاهی

کسب رتبه بین المللی مجله حقوق بین المللی
دو زبانه شدن مجله، فصلنامه شدن مجله، تغییر 

اعضای هیأت تحریریه، عضویت و نمایه شدن مجله 
COPS در

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

70هدایت و راهبری حقوقی پرونده های دیوان داوری ایران- ایاالت متحده 

شهریور 1400

تیر 1401

سند تحول دولت مردمی

دفاع حقوقی از پرونده ب/1 با همکاری وکای وزارت دفاع در دیوان داوری الهه برگزاری جلسه استماع با داوران در دیوان، تدوین 
الیحه و دفاعیه برای دفاع از منافع کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

30 اجرای پروژه های پژوهی حقوقی

آذر 1400

در حال انجام 

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

جمع بندی آرای صادره شناسایی و اجرای مصونیت دولت ها، تحلیل و بررسی تطبیقی 
آرای دیوان داوری ایران و ایاالت متحده، شناسایی مسائل روز حقوق بین الملل، 
چالش های موجود و راهکارهای مناسب حقوق بین الملل، بررسی ابعاد دعاوی 

مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری.

 اجرای پروژه های پژوهی حقوقی 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش حقوقیمعاونت حقوقی

یکا از برجام یم ایران در قبال خروج آمر 80جمع آوری اسناد خسارات ناشی از تحر

شهریور 1400

در حال انجام 

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

در صورت ارزیابی دقیق خسارات اقتصادی به واسط خروج آمریکا از برجام امکان 
محکوم نمودن آمریکا در مجامع عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود.

بهره مندی برای دفاع و ثبت الیحه ایران علیه آمریکا 
در دیوان بین المللی کیفری ICG، ارزیابی اقتصادی 

خسارات وارده به دستگاه های اجرایی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ح دعوی علیه دولت های مورد نظر در خصوص مطالبات ایران از کره جنوبی، شهدای منا .. 30امکان سنجی طر

آبان 1400

در حال انجام 

برنامه های دستگاهی

امکان سنجی طرح دعوی علیه دولت های مورد نظر در خصوص مطالبات ایران از 
کره جنوبی، شهدای منا، ترور سردار شهیدسلیمانی و نقض مصونیت توسط کانادا 
و معاضدت قضایی به دولت و مردم و دفاع از حیثیت و هویت ملی ایران و دریافت 

خسارات و غرامت ایران.

طرح دعاوی حقوقی و پیگیری قضایی اشخاص 
آسیب دیده و نهادهای کشور در محاکم قضایی 

بین  المللی 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

70فعال سازی دفتر معاضدت حقوقی و نظارت بر قراردادهای بین المللی

دی 1400

در حال انجام 

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

در صورت ارزیابی دقیق خسارات اقتصادی به واسط خروج آمریکا از برجام امکان 
محکوم نمودن آمریکا در مجامع عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود.

پیگیری ویژه و متمرکز امور محوله در حوزه معاضدت 
و نظارت بر قراردادهای بین المللی، برنامه ریزی جهت 

راه اندازی واحد مقابله با تحریم.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش حقوقیوزارت دادگستری

یت فرایند گزارش های کشور و کشورهای دیگر در خصوص میزان فساد مستمرهدایت و مدیر

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

استفاده از تجربیات سایر کشور ها و تقویت همکاری های بین المللی در پیشگیری و 
مقابله با فساد

مدیریت گزارش مرور فصل پنجم )استرداد( کشور 
هند • مدیریت گزارش مرور فصل دوم و پنجم 

جمهوری اسامی ایران

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرحمایت اجتماعی از بزه دیدگان در جرایم و کمک های مالی به آسیب دیدگان

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

کمک به تعداد قریب به هزار نفر از طریق پرداخت دیه )رشد ۲0 درصدی( • کاهش 
مراجعات حضوری مردم • ارتقا سامت اداری در فرایند پرداخت دیه

پرداخت دیه و خسارت به آسیب دیدگان و بزه دیدگان 
براساس مقررات مربوطه • الکترونیکی کردن امور 

اجرایی پرونده های دیه در حوزه رسیدگی و پرداخت به 
آسیب دیدگان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

هدایت فرایند مرور و مدیریت گزارش های مرور کشور ایران و سایر کشورها با همکاری سایر دستگاه های زیربط در خصوص میزان فساد، حمایت اجتماعی 
از بزه دیدگان در جرایم و کمک های مالی به آسیب دیدگان با پرداخت دیه و خسارت براساس مقررات مربوطه اقدامات شاخص وزارت دادگستری است. این 

وزارتخانه با حرکت در سیاست های دولت الکترونیک، امور اجرائی پرونده های دیه در حوزه رسیدگی و پرداخت به آسیب دیدگان را نیز الکترونیکی کرده است. 
تدوین پیش نویس قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور به منظور صیانت از حقوق شهروندی نیز در دولت سیزدهم توسط این وزارتخانه انجام گرفت. 

تشکیل دفاتر متناظر استانی حقوق کودک و برگزاری دور های آموزشی با همکاری قوه قضاییه، برگزاری 5 کارگاه آموزشی ضابطین حقوق کودک اقدامات این 
وزارتخانه در حوزه پایش و ارزیابی و سیاستگذاری در حوزه حقوق کودک بوده است. وزارت دادگستری گسترش همکاری های حقوقی و قضایی با سایر کشورها 
را بررسی موافقتنامه های دوجانبه انتقال محکومان با کشورها و موافقت نامه های معاضدت قضایی در امور مدنی و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف که 
منجر به انتقال 1۶1 نفر محکومان تبعه ایرانی از کشورهای تایلند، گرجستان، ارمنستان، ژاپن، عراق و آذربایجان به ایران شده، دنبال کرده است. حضور فعال و 
مستمر در ستاد تنظیم بازار و پیشنهاد تشکیل و مدیریت کمیته ملی و استانی اقدام مشترک تنظیم بازار با ولویت بخشی در بازرسی از مراکز تولیدی انبارها و 
مراکز اصلی و عمده توزیع اقدامات ارشادی و اصاح گرایانه در امر نظارت و تنظیم بازار ، تسریع در رسیدگی به پرنده های تخلفات در شعب تعزیرات و اجرای آرای 

صادره، افزایش گشت های مشترک تعزیرات با همکاری بازرسان وزارت جهاد و صمت بوده که توسط این وزارتخانه انجام شده است.

خالصه اقدامات
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مستمرصیانت از حقوق شهروندی

شهریور 1400

در حال انجام

برنامه های دستگاه

ایجاد ساختار قانونی حقوق کودک

تدوین پیش نویس قانون جامع حمایت حقوقی 
و قضائی از ایرانیان خارج از کشور • تشکیل دفاتر 

متناظر استانی حقوق کودک • برگزاری جلسات شورای 
هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک • پایش و ارزیابی و 

سیاستگذاری در حوزه حقوق کودک

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100گسترش همکاری های حقوقی و قضائی با سایر کشورها

شهریور 1400

تیر 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

نسبت به عملکرد یک ساله ابتدایی دولت دوازدهم ۲0 درصد رشد داشت.

بررسی موافقتنامه های دوجانبه انتقال محکومان با 
کشورها و موافقت نامه های معاضدت قضائی در امور 
مدنی و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف • انتقال 

1۶1 نفر محکومان تبعه ایرانی از کشورهای تایلند، 
گرجستان، ارمنستان، ژاپن، عراق و آذربایجان به کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش حقوقیوزارت دادگستری

مستمرتعامل با نمایندگان مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه در راستای اجرای قانون

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

در دولت سیزدهم برای نخستین بار اتفاق افتاد

تدوین پیش نویس و امضای تفاهم نامه سه جانبه 
بین معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس اول مجلس 

شورای اسامی و وزیر دادگستری در خصوص نحوه 
تعامل و همکاری در پیگیری و پاسخگویی مطالبات و 

درخواست های مردمی.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش حقوقیوزارت دادگستری

یت کمیته ملی و استانی اقدام مشترک تنظیم بازار مستمرتشکیل و مدیر

آبان 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

تشدید نظارت بر بازار • هماهنگی و همسویی دستگاه های متولی در امر نظارت بر 
بازار • مدیریت واحد نظارت بر بازار در استان ها • بهره گیری از ظرفیت های مردمی در 

نظارت و بازرسی

اولویت بخشی در بازرسی از مراکز تولیدی انبارها 
و مراکز اصلی و عمده توزیع • تاکید بر روش های 

پیشگیرانه، ارشادی و اصاح گرایانه در امر نظارت و 
تنظیم بازار • اجرای تفکر سیستمی و فرایندی در جهت 

رفع موانع و هوشمندسازی نظارت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

80طراحی سامانه گزارش گیری آنالین گشت های سیار وثبت اموال پرونده های قاچاق کاال و ارز

مهر 1400

در حال انجام

سند تحول دولت مردمی • برنامه های دستگاه

برای نخستین بار در دولت سیزدهم اجرا شد.

نظارت موردی بر فعالیت ها • حذف مکاتبات غیرضرور 
• ارتباط با سامانه سازمان جمع آوری و فروش اموال 

تملیکی • نظارت بر اموال موجود در پرونده ها و تعیین 
تکلیف آنها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یرات حکومتی و پیگیری آن تا حصول نتیجه 100تدوین پیش نویس افزایش اختیارات سازمان تعز

شهریور 1400

مرداد 1401

سند تحول دولت مردمی • برنامه های دستگاه

تسریع در رسیدگی به پرونده ها در تعزیرات و اجرای احکام تقویت و اثرگذاری نظام تعزیراتی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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یراتی( 100باز طراحی سامانه 135 )ثبت و پیگیری موبایلی شکایات تعز

شهریور 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

اخذ شکایت بدون حضور در ادارات سازمان • امکان رهگیری نتیجه اقدامات به 
صورت آنان و غیر حضوری طراحی سازوکار جدید با استفاده از تکنولوژی نوین

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یرات حکومتی مستمرعملکرد شعب بدوی عادی و تخصصی پرونده های مهم و ملی سازمان تعز

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

تسریع در رسیدگی به پرونده های تعزیراتی

درحوزه پرونده های کاال و خدمات تعداد 50۴030 فقره 
پرونده تشکیل که نسبت به مدت مشابه افزایش 

11 درصدی • درحوزه پرونده های قاچاق کاال وارز تعداد 
101301 فقره پرونده تشکیل که نسبت به مدت مشابه 

افزایش ۲3 درصدی • درحوزه پرونده های بهداشت 
تعداد ۶0۹0۲ فقره پرونده تشکیل شد.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش حقوقیوزارت دادگستری

یرات حکومتی مستمرگشت های مشترک سازمان تعز

شهریور 1400

خرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

افزایش گشت های مشترک و بازرسی ها و اجرای موثر آراء

تعداد اکیپ گشت۴33۷۷، تعداد بازرسی ۲0۹550، 
تعداد واحدهای دارای تخلف ۶۷۹1۶، تعداد 

پرونده های متشکله۶3۹3۶، میزان محکومیت 
۸،۲51،۲۷۹،۷۴1،3۸۶ ریال

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش دفاعی - امنیتیوزارت اطالعات

وزارت اطاعات به عنوان دستگاهی حاکمیتی، همواره تاش کرده با سلسله اقداماتی در حوزه های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، رسانه ای 
و... با استفاده از ظرفیت های موجود، بستری برای فعالیت امن مردم فراهم کرده و در برابر نفوذ دشمنان مانع ایجاد کند. وزارت اطاعات در راستای تحقق 
اهداف موردنظر، چتر اطاعاتی خود را گسترش داده و ضمن هم افزایی با سایر دستگاه های اطاعاتی کشور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری 

؟دم؟ و برنامه های دولت مردمی سیزدهم گام بر می دارد. ازجمله اقدامات شاخص وزارت اطاعات در کسوت سربازان گمنام امام زمان )عج( ؛ تقویت ایجاد 
اعتماد عمومی، مقابله قاطع با جریان نفوذ، ضربه به گروهک های تروریستی، مقابله با جریان های تکفیری، مقابله با افراط گرایی در جامعه، ضربه به بنیان های 
اقتصادی قاچاقچیان در کشور، برخورد با تخلفات در دستگاه ها و نهادها، شناسایی فرار کان مالیاتی،  اختاس، ارتشاء ، اتخاذ رویکرد اقناع سازی عمومی افراد 

و جلوگیری از به دام افتادن افراد در تور گروه های ضدانقاب و سرویس های بیگانه و... است. 

خالصه اقدامات

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

افزایش تعامل و تسهیل ارتباط مردم با وزارت و 
بهره مندی از ظرفیت عمومی در تأمین امنیت

پاسخگویی سیستمی به تماس های مردمی با شماره 113 و پاسخگویی 
به بیش از 500 هزار تماس مردمی، ارجاع بیش از 3۶ هزار گزارش مردمی 
به مراجع ذی ربط برای پیگیری درخواست های مردم، ارسال ۸0 میلیون 

پیامک فرهنگ سازی مردمی و...

نهادینه سازی اطالعات مردم پایه و تقویت ارتباطات مردمی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

کاهش فرار مالیاتی سیستمی

تکمیل بانک اطاعات بدهکاران کان بانک های دولتی، شناسایی 
داراییهای منقول و غیرمنقول بدهکاران کان بانک های دولتی، 

شناسایی خاء های قانونی و شگردهای تخلفات، تشکیل پرونده و 
معرفی ده ها متخلف دستگاه قضایی • شناسایی بیش از 10 همت فرار 

مالیاتی با واحدیابی الکترونیکی

مقابله با فرار مالیاتی و ممانعت از شکل  گیری فساد ساختاری و سیستمی
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

کاهش آسیب های امنیتی و پیشگیری از نفوذ 
سرویس ها

توجیه مدیران دستگاه ها و نخبگان کشور برای صیانت و حفظ منابع 
و سرمایه های انسانی کشور • تاش برای کاهش آسیب های امنیتی 
دستگاه های اجرایی از طریق تعیین صاحیت در ۲۷دستگاه، تهیه 
بانک های اطاعاتی مرتبط، راه اندازی سامانه هوشمندسازی مراکز 

حساس کشور و...

یرساخت ها صیانت مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی و ارتقای امنیت ز

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

محدودسازی و کاهش روند به دام افتادن افراد 
جدید به گروهک ها

شناسایی و ضربه به گروهک نوپدید تروریستی و پیشگیری از به دام 
افتادن ۴00نفر به این گروه ها • شناسایی و ضربه به کانون  های شورشی، 

پیگیری اثبات ماهیت تروریستی گروهک • خنثیسازی اقدامات گروه های 
تکفیری و پیشگیری از به دام افتادن بالغ بر 500 نفر به این گروهک ها • 
ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان مواد مخدر به ارزش میلیاردها ریال 

از طریق مسدودسازی و توقیف موجودی بیش از ۲000 حساب بانکی 
قاچاقچیان و مرتبطین آنها

یستی گروهک ها مقابله با فعالیت ها و اقدامات ترور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

پیشگیری از خروج غیرقانونی ارز و زیان به 
شهروندان

ضربه به شبکه های سازمان یافته کاهبرداری در قالب رمز ارز مجعول 
»کینگ مانی«

مقابله با زمین خواری و شبکه های جعل اسناد رسمی و شبکه های سازمان یافته کالهبرداری جمعی

بخش دفاعی - امنیتیوزارت اطالعات
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

سند تحول دولت مردمی • برنامه های 
دستگاه

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

استفاده بهینه از ظرفیت ها و کاهش 
موازی کاری

برگزاری همایش سه جانبه اطاعاتی بین واجا، ناجا و سپاه با حضور 
و سخنرانی ریاست محترم جمهوری، ریاست محترم مجلس شورای 

؛ انعقاد تفاهم نامه بین  اسامی و مسئوالن ارشد دستگاه های مذکور
؛ برگزاری ۴ نمایشگاه مشترک جامعه  دستگاه های اطاعاتی کشور

اطاعاتی کشور همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری به استان ها و 
برگزاری المپیاد علمی-دانشجویی جامعه اطاعاتی کشور

هم افزایی جامعه اطالعاتی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • برنامه های 

دستگاه

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

پیشگیری از تحمیل هزینه های ضدامنیتی در 
ح اجرای طر

توجیه بالغ بر ۹ هزار نفر به صورت حضوری و تلفنی به منظور پیشگیری از سوءاستفاده 
ح های کشور • برخورد با دو تبعه فرانسوی که با هدف گسترش  دشمن از اجرای طر
اعتراضات غیرقانونی و سوء استفاده از مطالبات صنفی مردم قصد ایجاد هزینه برای 
کشور بودند، از وقوع هرگونه رخداد امنیتی پیشگیری شد. • شناسایی و دستگیری 

اعضای اصلی مرتبط با جریانات معاند خارج از کشور که با حضور در تجمعات غیرقانونی 
و به واسطه هدایت های صورت گرفته از طریق فعاالن ضدانقاب خارج نشین، قصد 
داشتند با سوءاستفاده از مطالبات معلمان، تجمعات صنفی حوزه فرهنگیان را به 

انحراف کشانده و زمینه آشوب و ناامنی را در تجمعات فراهم آورند.

ح اصالح ارز ترجیحی مقابله با مداخله دشمنان در اجرای طر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

پیشگیری از اقدامات جاسوسی و خرابکاری 
سرویس ها

انجام کیس های متعدد تهاجمی و تدافعی در حوزه سرویس های 
اطاعاتی بیگانه و مرتبطین آنها و اشراف بر عملیات های سایبری، فنی و 

پشتیبانی عملیاتی حریف

مقابله با جاسوسی و خرابکاری

بخش دفاعی - امنیتیوزارت اطالعات
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

شناسایی بازار فروش محصوالت و کانال امن 
تعامات مالی و بانکی

شناسایی نقاط ضعف در صادرات نفت خام و کمک به صادرات 
فراتحریمی محموالت انرژی کشور و همزمان وصول بدهی شرکت ملی 
نفت، پیگیری دعوی قربانیان تحریم اقتصادی در مجامع حقوق بشری، 

شناسایی سرمایه گذاران کشورهای پیرامونی برای مقابله با تحریم و ایجاد 
کانال امن مالی، بانکی، کاال و ارز و...

یم های ظالمانه نظام سلطه کاهش اثرگذاری تحر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

مستندسازی حقوقی اقدامات ضدحقوق بشری 
نظام سلطه و پیگیری قضایی علیه این کشورها

مستند سازی حقوقی تحریم های دارویی توسط دولت آمریکا علیه 
ملت ایران، پیگیری قضایی علیه امریکا به دلیل دخالت و همکاری با 

جندالشیطان، جیش الظلم، تندر و... در به شهادت رساندن اتباع ایرانی، 
مدافعان حرم، دخالت در شکنجه زندانیان قبل از انقاب و...

مقابله با اقدامات ضدحقوق بشری علیه نظام سلطه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

مستندسازی اقدامات ضدحقوق بشری عناصر 
و گروه های معاند و پیگیری قضایی علیه این 

عناصر

ح دعوا علیه شبکه ایران اینترنشنال در انگلستان • جمع آوری  پیگیری طر
ح دعاوی علیه سران گروهک  ادله و مدارک و بسترسازی برای طر

تروریستی پژاک در کشورهای اروپایی )مقر سران گروهک در سوئد و ...( 
• تولید ادبیات حقوقی علیه آمریکا و گروه های تروریستی و بررسی امکان 

حقوقی علیه آنها )پرونده های خروج از npt ، برجام و...( با استفاده از 
ج کشور ظرفیت های حقوقی نظام در داخل و خار

یانات و گروه های معاند و محارب ، جر مهار و محدودسازی تحرکات عناصر

بخش دفاعی - امنیتیوزارت اطالعات
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مجموعه وزارت دفاع در حوزه های مختلف وظیفه ای و ماموریتی با به کارگیری تمامی ظرفیت های بالقوه و بالفعل در نیروهای مسلح و سطوح ملـی به ویژه خیـل 
عظیم جوانان و نیروهای متعهد، متخصص و انقابی در راستای خود اتکایـی و خودکفایـی نظامـی مجّدانه سیاست گذاری و برنامه ریزی کرده و به منظور تحقق 

اهداف امنیت ملی کشور از همه فرصت ها استفاده حداکثری به عمل آورده است. تجهیز نیروهای مسلح با تولید و تحویل دهی محصوالت نظامی، تحقیقات 
و توسعه صنعتی وزارت دفاع، صادرات محصوالت، تجهیزات و خدمات به کشورهای هدف در چارچوب دیپلماسی فعال دفاعی کشور، همکاری با ۷۷5 

شرکت دانش بنیان با حجم همکاری معادل 1۲ هزار میلیارد تومان، ارائه خدمات مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل، پاکسازی اراضی آلوده به مین و گلوله های 
عمل نکرده باقیمانده از دوران جنگ تحمیلی و ارائه خدمات فناوری اطاعات و ارتباطات به نیروهای مسلح، بخشی از اقدامات مهم این وزارتخانه در دولت 

سیزدهم است. طراحی و ساخت انواع موشک، بهینه سازی و ارتقای انواع جنگ افزارهای تانک و نفربر، طراحی، آزمایش و تولید انواع بمب های هوشمند، 
طراحی و ساخت انواع پهپادهای ارتقاء یافته، ارتقاء قالبیت های انواع محصوالت سطحی و زیرسطحی و آزمون و تحویل دهی سامانه های راداری به سازمان های 

غ در اردیبهشت ماه سال جاری، اتمام 5۲  نیروهای مسلح بخشی از اقدامات جهادی این وزارتخانه به شمار می رود. رونمایی از هواپیمای ترابری سبک سیمر
پروژه مهم در حوزه های رزم موشکی و فضایی، رزم نوین و ... از دستاوردهای مهم و اخیر وزارت دفاع و پشتبانی نیروهای مسلح است. 

خالصه اقدامات

مستمرطراحی، تولید و تحویل انواع محصوالت و خدمات مورد نیاز نیروهای مسلح

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

اتمام ۶ پروژه رزم موشکی و فضایی • ۷ پروژه رزم پدافند هوایی • ۹ پروژه رزم دریایی 
• 5 پروژه رزم هوایی • 10 رزم زمینی • ۷ پروژه رزم جنگ الکترونیک • ۸ پروژه حوزه رزم 

نوین

افزایش و ارتقای توان موشکی و فضایی، پدافند 
هوایی، رزم دریایی و زمینی، جنگ الکترونیک و دفاع 

سایبری و رزم جنگ نوین.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

غ 100رونمایی از هواپیمای ترابری سبک سیمر

شهریور 1400

اردیبهشت 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

با توجه به نیاز کشور به تجهیزات ترابری هوایی سبک، تغییر کاربری و افزایش قابلیت 
عملیاتی محصول هم خانواده انجام و رونمایی شد. بدین ترتیـب کشور ما در زمره 

کشورهای برتر سازنده هواپیماهای ترابری سبک قرار گرفت.
تغییر کاربری و افزایش قابلیت عملیاتی محصول

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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یرساخت های صنعت دفاعی مستمرتحقیقات، توسعه فناوری، امور صنعتی و ز

فروردین 1401

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

اجرای برنامه های بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات در وزارت دفاع )بیش از ۴00 
قلم و کاهش ارزبری تولیدات به میزان 1۹ میلیون دالر در سال 1۴00( • برنامه ریزی 
برای توسعه و نوسازی زیرساخت های صنعت دفاعی مبتنی بر فناوری های جدید 
• تمرکز بر فناوری های پیشرفته تولید محور و تحول آفرین، به ویژه زیست فناوری، 

دیجیتال، هوش مصنوعی، باکچین و پردازشگرها • شناسایی و کسب قابلیت 
فناورانه موردنیاز، با فعال سازی مراکز دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان و سایر 

ظرفیت های پژوهشی علم و فناوری

ارتقای قابلیت طراحی و تولیـد دانش بنیان، بومی سازی 
و افزایش عمق ساخت داخل و امن سازی سامانه های 

راهبردی دفاعی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یت بدهی صنعت دفاعی به شبکه همکار )بخش خصوصی( مستمرمدیر

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

واگذاری ۷۸0 میلیارد تومان از دارایی های وزارت به سازمان های وزارت دفاع بابت 
کاهش بدهی صنعت دفاعی به شبکه همکار بخش خصوصی انجام شد.

برنامه ریزی و تأکید بر کاهش بدهی های سازمان های 
وزارت دفاع به شبکه همکاران دفاعی در بخش 

خصوصی و مردم با اولویت پرداخت ها طبق شاخص ها 
و معیارهای اباغی.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100تسویه بدهی 161 میلیون یورویی

فروردین 1389

اسفند 1400

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

بعد از گذشت بیش از 10 سال از موضوع و پیش بینی ظرفیت قانونی ذیل بند ز 
تبصره 5 قانون بودجه سال 1۴00 و با پیگیری های همه جانبه از طریق سازمان برنامه و 
بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سایر سازمان-های ذیربط، وزارت 
دفاع موفق شد در سال 1۴00 بدهی مورد نظر را به همراه سود مربوطه )بیش از 1۶1 

میلیون یورو( با بانک مرکزی از طریق اسناد تسویه خزانه تهاتر و مختومه نماید.

تسویه تسهیات دریافت شده در سال های قبل و 
بهبود رتبه اعتباری در شبکه بانکی کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار



164

بخش دفاعی - امنیتیوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

100پرونده ای ام اس انگلیس

فروردین 1400

اسفند 1400

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

در سال 1۴00و با پیگیری های انجام شده، وزارت دفاع موفق شد یکی از پرونده های 
مهم مطرح در محاکم بین المللی به نتیجه نهایی برساند. بدین ترتیب مبلغ 3۹0 

میلیون پوند معادل حدودی 51۲ میلیون یورو به حساب خارجی بانک مرکزی واریز 
شد و از محل آن امکان تسویه بدهی و پرداخت های ارزی فراهم شد. )معادل بیش 

از 1۲000 میلیارد تومان(.

پیگیری هم جانبه جهت تعیین تکلیف در پرونده ای ام 
اس انگلیس

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرتعامل با سازمان های نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح و دستگاه ها و نهادهای اجرایی کشور

مرداد 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

حضور فعال در رزمایش های نیروهای مسلح • فعال کردن دبیرخانه کارگروه همکاری 
ملی- دفاعی در دولت )طبق مصوبه اخیر هیات وزیران( • اشتغال آفرینی از طریق 

افزایش تعداد شرکت های بزرگ فناورانه و دانش بنیان دومنظوره • پیگیری ارتقای 
سهم مشارکت نیروهای مسلح در برنامه های سازندگی و طرح های بزرگ ملی.

تعامل سازنده و ارتباط با ستاد کل نیروهای مسلح و 
مجموعه سازمان های نیروهای مسلح و هماهنگی ها 

و هم افزایی با دستگاه ها و نهادهای برون سازمانی 
وزارت دفاع در بخش کشوری در قوای سه گانه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100آمبوالنس هوایی بالگرد 212

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

به دلیل نیاز کشور در انجام عملیات کمک رسانی به مصدومین و حادثه دیدگان، 
تجهیز بالگردهای دارای صاحیت به ادوات پزشکی در مواقع اضطراری و ضروری 
( اجتناب ناپذیر است. مرکز  )علی الخصوص در مناطق کوهستانی و صعب العبور

طراحی بالگرد شرکت پنها اقدام به بررسی و ارزیابی بالگرد دوموتوره ۲1۲ جهت تجهیز 
و افزایش تجهیزات ماموریتی به آمبوالنس هوایی نموده است.

کمک رسانی به مصدومان و حادثه دیدگان،  تجهیز 
بالگردهای دارای صاحیت به ادوات پزشکی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش دفاعی - امنیتیوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

100طراحی و تدوین سند راهبری تحقق شعار سال 1401 در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

فروردین 1401

شهریور 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

به منظور ایجاد برداشت مشترک، انسجام، همسویی و هم افزایی بین مدیران و 
کارکنان این وزارت در سطوح گوناگون سازمانی، سند راهبری تحقق شعار سال 1۴01 

در وزارت دفاع به عنوان سرلوحه رویکرد و تکلیف جهادی، تدوین شد.

سند با تأکید بر برنامه ها، اهداف، اولویت ها و 
مهمترین رویکردهای وزارت دفاع برای تولید با 

ویژگیهای دانش بنیان و اشتغال آفرین در دو بخش 
»تبیین نظری« و »تبیین عملیاتی« شعار سال تدوین 

شد.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ع واکسیناسیون عمومی در کشور 100تولید واکسن فخرا و مشارکت در موضو

آبان 1400

اسفند 1400

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

با عنایت به تدبیر فرماندهی معظم کل قوا )مّدظله العالی( مبنی بر فوریت موضوع 
واکسیناسیون و تأمین نیازمندی های کشور در این زمینه، راهبری و پیشبرد پروژه 

مهم و راهبردی تولید واکسن فخرا به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

با هدف مقابله با تهدیدات زیستی و رفع نگرانیهای 
عمومی در مواجهه با ویروس کرونا تولید شد. در 

ساخت این واکسن کاما ایرانی و بومی شرکت های 
دانش بنیان ایرانی سهیم بوده اند.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یت بحران های طبیعی مستمرمشارکت وزارت دفاع در مدیر

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

اطفاء حریق هوایی در استان گلستان )با توجه به آتش سوزی وسیع به وجود 
آمده در استان گلستان )پارک ملی، پارک جنگلی النگدره، گالیکش و...( به دلیل 
صعب العبور بودن مناطق و درخواست سازمان های بهره بردار با هماهنگی مرکز 
کنترل و پشتیبانی اطفاء حریق هوایی ودجا روند اطفای حریق انجام شد. • اطفای 

حریق هوایی در استان مازندران )اطفای حریق هوایی در استان گلستان با سه فروند 
بالگرد با حدود۲0 ساعت عملیات، اطفای حریق انجام شد.(

هماهنگی در کنترل و پشتیبانی بحران های طبیعی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش زیربناییوزارت جهاد کشاورزی

افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به میزان 130 درصد و کشت قراردادی این محصول راهبردی در ۲50 هزار هکتار از اراضی زراعی کشور اقدامات اساسی 
وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم بوده است تا نیاز کشور به این کاالی استراتژیک برطرف شود. توسعه و احداث ۷50 هکتار گلخانه جدید، تامین 
کامل کود و بذر مورد نیاز کشت پاییزه سال زراعی 1۴01-1۴00، تامین و تحویل ۲1 هزار انواع تراکتور باغی و زراعی به کشاورزان، توزیع 3 میلیون تن نهاده دامی 
بین روستاییان و عشایر، توسعه کشت دیم در ۲.5 میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور و اجراء و پیاده سازی الگوی کشت محصوالت کشاورزی با توسعه 
کشاورزی قراردادی، اقدامات ویژه این وزارت در دولت سیزدهم در یک سال ابتدایی آغاز به کار بوده است. ۲0 هزار میلیارد تومان اعتبار تسهیات سرمایه 
غ، دام است. این وزارتخانه  غ گوشتی، تخم مر در گردش واحدهای تولیدی با نرخ سود 10، 15 و 1۸ درصد جذب شده و درحال پرداخت به تولیدکنندگان مر
در حوزه دانش بنیان سازی بخش کشاورزی »آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی« را تدوین و به 

تصویب هیئت دولت رسانده است. توسعه دیپلماسی کشاورزی به وسیله رایزنی با نمایندگان بیش از 15 کشور خارجی صورت گرفته است. برنامه ریزی 
برای خودکفایی 50 درصدی در تولید دانه های روغنی، خرید تضمینی دام روستایی و عشایری، ایجاد بیش از 3 هزار شغل در زنجیره های بخش کشاورزی ، 

نسخه الکترونیک برای بیماری های دامی و... دیگر اقدامات این وزارتخانه است. 

خالصه اقدامات

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

دستیابی به خودکفایی در تامین گندم مورد 
نیاز کشور از مسیر تولید داخل و حمایت از 

گندم کاران

افزایش 55 درصدی تولید و خرید تضمینی گندم در سال اول دولت 
سیزدهم نسبت به سال آخر دولت دوازدهم • میزان تولید گندم در سال 

اول دولت سیزدهم 11 میلیون 500 هزار تن بوده است. • میزان خرید 
تضمینی گندم در سال اول دولت سیزدهم ۷ میلیون تن بوده است. • 

میزان تولید و خرید تضمینی گندم در سال آخر دولت دوازدهم به ترتیب 
۷ و 5/۴ میلیون تن بوده است.

ید تضمینی گندم افزایش 130 درصدی قیمت خر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

کشت قرادادی گندم در ۲۶0 هزار هکتار از 
اراضی زراعی و  کشت قراردادی برنج در ۴۷ هزار 
هکتار از شالیزارهای 3 استان گیان، مازندران 

و گلستان

افزایش 50 درصدی تولید محصوالت راهبردی بخش کشاورزی همچون 
گندم، برنج به واسطه افزایش عملکرد و بهره وری در تولید

توسعه کشاورزی قراردادی در راستای مدیریت بهینه عرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی
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بخش زیربناییوزارت جهاد کشاورزی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

افزایش تولید محصوالت کشاورزی با اتکاء 
به منابع آب سبز و کاهش استفاده از منابع 

آب های زیرزمینی
 ، ح جهش تولید در دیمزارهای کشور در سال زراعی گذشته به واسطه طر

تولید محصوالت کشاورزی افزایش 5 میلیون تنی داشته است.

توسعه کشت دیم در 5.2 میلیون هکتار از اراضی زراعی  21 استان کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

تکمیل ذخایر کاالهای اساسی در راستای 
پاسخگویی به نیاز بهره برداران و تامین 

کنندگان بخش کشاورزی

به واسطه اقدامات صورت گرفته ذخایر راهبردی کاالهای اساسی بخش 
کشاورزی از ۴5 روز به بیش از 5 ماه افزایش یافته است. میزان ترخیص 

کاالهای اساسی نیز از گمرکات کشور روزانه ۲5 هزار تن به ۴5 هزار تن 
افزایش یافته است.

تکمیل و افزایش ذخایر راهبردی بخش کشاورزی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و و عده های رئیس جمهور

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

هش فرایند صدور مجوزهای بخش کشاورزی 
از ۴۶ به ۹ روز به واسطه حذف مراحل و موانع 

مازاد

الکترونیکی شدن 100 درصد مجوزهای کسب و کار بخش کشاورزی و 
کسب رتبه اول بین دستگاه های اجرایی در الکترونیکی کردن مجوزهای 

کسب و کار

الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوزهای کسب و کار بخش کشاورزی
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

تسریع در تامین و تحویل تراکتور به بهره 
برداران و افزایش ضریب مکانیزاسیون بخش 

کشاورزی
افزایش ۲5 درصدی تحویل انواع تراکتور به بهره برداران  بخش کشاورزی 

در مقایسه با سال آخر دولت دوازدهم

تامین و تحویل بیش از 21 هزار انواع تراکتور باغی و زراعی به کشاورزان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

مستمر

افزایش سطح زیر کشت محصوالت آب بر 
)سبزیجات و صیفی جات( در محیط های 

گلخانه ای

رشد ۲۷ درصدی احداث گلخانه در مقایسه با سال آخر دولت دوازدهم • 
احداث 1۴00 هکتار گلخانه در 5 ماهه سال 1۴01 و پیش بینی افزایش آن تا 

۲300 هکتار در پایان سال

یر کشت کشت گلخانه ای و افزایش مساحت گلخانه های کشور افزایش سطح ز

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

مستمر

غ مورد نیاز کشور از  تامین 100 درصد گوشت مر
غ آرین محل مر

غ آرین و آزادسازی  غ کشور از محل مر تامین 30 درصد از گوشت مر
غ زنده و گوشت آرین صادرات جوجه یک روزه، مر

غ کشور ین در تولید گوشت مر غ آر افزایش سهم مر
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

مستمر

توسعه سامانه های نوین آبیاری و تکمیل 
پروژه های آب و خاک

افزایش ۲0 درصدی پیشرفت پروژه های آب و خاک بخش کشاورزی 
نسبت به سال گذشته • زهکشی ۲۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شمال 

کشور • احیاء، مرمت و الیروبی ۶00 کیلومتر از قنوات کشور • انتقال آب 
بیش از 1۷00 هکتار از اراضی شیب دار • احداث 1۲ هزار هکتار شبکه فرعی 

آبیاری و زهکشی • نوسازی 10 هزار هکتار از اراضی کشاورزی • تجهیز ۷۶ 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری

توسعه و پیشرفت پروژه های آب و خاک بخش کشاورزی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

مستمر

رفع تداخات و صدور سند تک برگ برای 1۸ 
میلیون هکتار اراضی کشاورزی

رفع تداخل 1 میلیون 100 هزار هکتار از اراضی کشاورزی و صدور سند 
تک برگ برای ۶5۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ازجمله مهمترین 

دستاوردهای این بخش بوده است. • رفع تداخات در سال اول دولت 
سیزدهم نسبت به میانگین ۶ سال گذشته رشد 15۴ درصدی داشته 
است. • صدور سند در سال اول دولت سیزدهم نسبت به میانگین ۶ 

سال گذشته رشد 1۸0 درصدی داشته است

آغاز صدور سند تک برگ برای اراضی کشاورزی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

مستمر

افزایش نفوذ بیمه به بخش کشاورزی با بیمه 
100 درصدی  محصوالت کشاورزی

ور بیش از 1 میلیون ۹00 هزار فقره بیمه نامه و رشد ۸۸ درصدی در 
پرداخت غرامت بیمه بخش کشاورزی ازجمله مهمترین اقدامات این 

بخش بوده است.

رشد 26 درصدی صدور بیمه نامه های بخش کشاورزی
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

افزایش سهم بخش کشاورزی از تسهیات 
پرداختی نظام بانکی

افزایش 100 درصدی جذب و پرداخت تسهیات بانکی از محل بند )الف( 
تبصره)1۸ ( نسبت به سال گذشته

یافت تسهیالت بانکی و پرداخت بیش از 4 همت تسهیالت به  بهره برداران حذف موانع در

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

مستمر

حمایت از دامداران روستایی و عشایری با 
هدف حفظ جریان تولید محصوالت دامی

توزیع بیش از  3 میلیون تن نهاده دامی بین روستاییان و عشایر و 
صدور بیش از 15 هزار دامدار کارت در راستای تامین نقدینگی دامداران 

ازجمله مهمترین دستاوردهای این بخش بوده است.

یع نهاده های دامی بین روستاییان و عشایر آسیب دیده از خشکسالی توز

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

مستمر

ایجاد ارزش افزوده و مقابله با خام فروشی 
محصوالت کشاورزی

افزایش ۶ میلیون تنی ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 
ازجمله مهمترین اقدامات این بخش بوده است. میانگین سال های 

گذشته رشد ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 5 میلیون 
تن بوده است. لذا در سال اول دولت سیزدهم، ظرفیت صنایع تبدیلی 
و تکمیلی بخش کشاورزی نسبت به سال های گذشته رشد ۲0 درصدی 

داشته است.

افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

مستمر

حفظ منابع پایه )آب و خاک(، مولدسازی اراضی 
منابع طبیعی و مقابله تهدیدات زیست محیطی 

همچون سیل
اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در 1 میلیون 100 هزار هکتار از 

اراضی منابع طبیعی ازجمله مهمترین اقدامات این بخش بوده است.

توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوانداری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

مستمر

کاهش هزینه های اقتصادی  کارکنان جهاد 
کشاورزی استان های سراسر کشور

شناسایی و انتخاب اراضی در تمام استان های کشور جهت ساخت 
واحدهای مسکونی • آغاز عملیات اجرایی ساخت مسکن در استان های 

اصفهان، هرمزگان و ایام • کلنگ زنی پروژه ساخت ۲100واحد مسکونی 
در استان سیستان و بلوچستان • کلنگ زنی پروژه ساخت 1000واحد 

مسکونی در استان کرمانشاه

آغاز عملیات ساخت 100 هزار واحد مسکونی کارکنان جهاد کشاورزی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و 
توزیع عادالنه یارانه  کاالهای اساسی

ح مذکور روند تولید کاالهای اساسی مثبت و پایدار بوده  بعد از اجرای طر
و هیچگونه کمبودی در تامین اقام اساسی ایجاد نشده است. عاوه  
ح مذکور صادرات دام و طیور بدون پرداخت  بر این بواسطه اجرای طر

عوارض صادراتی از سر گرفته شده است.

یع عادالنه یارانه های بخش کشاورزی ح مردمی سازی و توز اجرای طر
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

مستمر

نظارت بر بازار و مقابله با تخلفات فرایند تامین، 
تولید و توزیع محصوالت کشاورزی

ح تنظیم بازار کاالهای اساسی  انجام بیش ۸۶5 هزار مورد بازرسی در طر
که نتایج آن آرامش حاکم بر بازار اقام خوراکی بوده است. ارزش ریالی 

تخلفات اعمال شده از سوی بازرسین جهاد کشاورزی بیش از ۸۹۹ 
میلیارد تومان بوده است.

تنظیم بازار و نظارت هوشمند بازار کاالهای اساسی بخش کشاورزی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

مستمر

تقویت صادرات و بازرگانی خارجی بخش 
کشاورزی

ایجاد ۷ میز تخصصی )روسیه، چین، هند، برزیل، اوراسیا، اورپا، آفریقا( 
برای افزایش صادرات محصوالت کشاورزی و انعقاد بیش از 10 تفاهم نامه 

در زمینه تباد دانش فنی، قوانین قرنطینه ای و بهداشتی با کشورهای 
منطقه و جهان ازجمله مهمترین اقدامات این بخش بوده است.

توسعه دیپلماسی و بازرگانی خارجی بخش کشاورزی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

مستمر

نفوذ علم و فناوری به بخش کشاورزی در 
راستای ارتقاء عملکرد و بهره وری تولیدات 

بخش کشاورزی

معرفی بیش از ۲۲0 نیاز فناورانه بخش کشاورزی به شرکت های دانش 
بنیان، راه اندازی 3 مرکز و پارک  علم و فناوری برای حمایت از شرکت های 

دانش بنیان و کاهش فرایند زمانی ثبت و تائید شرکت های دانش بنیان 
از 3 به 1 ماه ازجمله اقدامات این بخش بوده است.

دانش بنیان سازی بخش کشاورزی
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

مستمر

استفاده از ظرفیت اندیشکده ها و گروه های 
جهادی در سیاست گذاری و تصمیم سازی های 

بخش کشاورزی

برگزاری نشست همفکری با 30 اندیشکده تخصصی و ۲0 گروه جهادی 
فعال در بخش کشاورزی و برون سپاری نیازهای پژوهشی از طریق 
سامانه تصمیم یار وزارت جهاد کشاورزی از مهمترین اقدامات این 

بخش بوده است.

توسعه شبکه نخبگانی و حمایت گروه های جهادی فعال در بخش کشاورزی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

مستمر

افزایش تولید محصوالت کشاورزی استان های 
خوزستان و ایام، صرفه جویی در مصرف آب و 

حفظ و تقویت اراضی کشاورزی

ح و اتمام ۴0 درصد از مطالعات فاز دوم  تکمیل و رفع نواقص فازل اول طر
ح ازجمله مهمترین اقدامات این بخش در یک سال گذشته بوده  طر

است.

ح توسعه اراضی 550 هزار هکتاری خوزستان و ایالم طر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

برنامه های دستگاه

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

افزایش تولید و بهره وری محصوالت کشاورزی با 
ترویج استفاده از انواع کودهای مورد نیاز بخش 

کشاورزی

در سال اول دولت سیزدهم مصرف انواع کودهای پایه بخش کشاورزی 
نسبت به میانگین سال های گذشته 11 برابر شده است. این موضوع 

ازجمله مهمترین عوامل افزاش 50 درصدی تولید گندم و سایر 
محصوالت راهبردی بخش کشاورزی بوده است.

کاهش 45 درصدی قیمت انواع کودهای پایه مورد نیاز کشاورزان
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تأمین زمین بالغ بر 1.5 میلیون واحد مسکونی در داخل محدوده شهرها، پیش بینی تأمین تسهیات مورد نیاز تا سقف 3۶0 هزار میلیارد تومان در سال 
1۴00، افزایش سقف تسهیات طرح نهضت ملی مسکن از 100 میلیون تومان به میزان ۴50 میلیون تومان برای شهر تهران، ۴00 میلیون تومان برای سایر 

کان شهرها، 350 میلیون تومان برای مراکز استان، 300 میلیون تومان برای سایر مناطق شهری و ۲50 میلیون تومان برای مناطق روستایی به ازای هر واحد و 
همچنین افزایش دوره بازپرداخت از 1۲ سال به ۲0 سال، بخشی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در راستای احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی برای 
تحقق وعده جهش ساخت مسکن است. ثبت نام بیش از 5.۴ میلیون نفر متقاضی مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور، پیگیری اتمام 
ساخت 5۶۷ هزار واحد مسکونی شروع شده طرح اقدام ملی مسکن و آغاز عملیات اجرایی 1۶0 هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی، کلنگ زنی ۴3۹ هزار 

واحد مسکونی در اراضی تأمین شده برای طرح نهضت ملی مسکن دیگر اقدامات قابل توجه این وزارتخانه است. استفاده از نخبگان کشور، مراکز تحقیقاتی 
و شرکت های دانش بنیان با انعقاد قرارداد با شرکت های دانش بنیان به منظور ارتقاء کمی و کیفی زیربناهای حمل و نقل کشور، تاسیسات برقی و مکانیکی 
و سیستمهای روشنایی و کنترلی به روز در تونل ها، تهیه مواد و مصالح نوین، تولید ریل ملی توسط شرکت ذوب آهن اصفهان، تولید سوزن های داخلی، مرکز 

زدایی برای اجرای طرح هادی شهرها و روستاها و شفاف سازی اطاعات زمین های دولتی از دیگر اقدامات مهم این وزارتخانه به شمار می رود. 

خالصه اقدامات

مستمرتخصیص بخشی از یک میلیون هکتار زمین متعلق به دولت در اختیار محرومان )جهش تولید مسکن(

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب

تدوین برنامه عملیاتی-اجرایی در اجرای مفاد قانون جهش تولید مسکن مبنی بر 
احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی )چهار ساله ۴ میلیون واحد مسکونی( • 

تأمین زمین بالغ بر 1/5 میلیون واحد مسکونی در داخل محدوده شهرها • پیش بینی 
تأمین تسهیات مورد نیاز بر اساس قانون جهش تولید مسکن • افزایش سقف 

تسهیات طرح نهضت ملی مسکن از 100 میلیون تومان به میزان ۴50 میلیون تومان 
برای شهر تهران، ۴00 میلیون تومان برای سایر کان شهرها، 350 میلیون تومان برای 

مراکز استان، 300 میلیون تومان و ... 

احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی )چهار ساله 
۴ میلیون واحد مسکونی(

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرحمایت از ساخت مسکن ایثارگران، محرومان و خانواده شهدا

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور

انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان بهزیستی کشور در راستای تامین مسکن 1۶0 
هزار نفر از مددجویان بهزیستی و افراد دارای معلولیت در مناطق شهری و روستایی 
• معرفی حدود 1۹3 هزار نفر متقاضی شهری و روستایی از طرف بهزیستی به وزارت راه 
و شهرسازی و پاالیش بالغ بر ۶۶ هزار متقاضی تاکنون • انعقاد تفاهم نامه همکاری با 
کمیته امداد امام خمینی )ره( برای تامین مسکن 3۶0 هزار مددجوی تحت پوشش 

شهری و روستایی • معرفی حدود ۲/۲ میلیون نفر متقاضی شهری و روستایی معرفی 
از طرف کمیته امداد و ...

تامین مسکن اقشار کم درآمد

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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مستمرکاهش مشکالت مسکن و اجاره نشینی مردم

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور

تدوین آیین نامه اجرایی اجاره داری حرفه ای • پرداخت تسهیات کمک ودیعه 
مسکن تا سقف ۲0 هزار میلیارد تومان به مستأجرین واجد شرایط در سقف: 500 

میلیون ریال در شهر تهران، 300 میلیون در سایر کان شهرهای کشور و 150 میلیون 
ریال در سایر مناطق شهری کشور و ...

کاهش مشکات هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

، مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان مستمراستفاده از نخبگان کشور

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت راه و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، 
نیروی انتظامی برای راه اندازی مرکز ملی روان شناسی ترافیک • تعامل با شرکت های 
دانش بنیان • ایجاد بانک اطاعات نخبگان و متخصصان در موضوعات مختلف و 

شناسایی شرکت های دانش و استفاده از روش ها، تجهیزات و ماشین آالت  نوین در 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل.

ارتقای کمی و کیفی موارد مرتبط با حمل و نقل و 
مسکن و شهرسازی با استفاده از ظرفیت های علمی 

نخبگان و شرکت های دانش بنیان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ح هادی شهرها و روستاها مستمرتمرکززدایی برای اجرای طر

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بازنگری در روش و نگرش تهیه برنامه جامع 
توسعه شهر را تصویب و به مراجع ذیربط اباغ و مبنای تهیه طرح جامع برای تمام 

شهرهای با جمعیت بیش از 50 هزار نفر کشور قرار گرفت. • شروع ساخت واحدهای 
مسکونی به روش صنعتی سازی در تعدادی از استان ها اجرا شد. 

ارتقای کمی و کیفی موارد مرتبط با حمل و نقل و 
مسکن و شهرسازی با استفاده از ظرفیت های علمی 

نخبگان و شرکت های دانش بنیان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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ح هادی شهرها و روستاها مستمرتمرکززدایی برای اجرای طر

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور

تصویب آیین نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران، موضوع 
ماده 5۴ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، منطقه ای 

و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور توسط شورای عالی شهرسازی؛ در این 
آیین نامه به مسئولیت شهرداری ها به عنوان دستگاه اجرایی مسئول طرح هادی 
شهری و همچنین به مسئولیت دهیاری و بنیاد مسکن به عنوان دستگاه اجرایی 

مسئول طرح هادی روستایی تصریح و تاکید شده است. 

جهت بهبود شرایط اجتماعی اقتصادی و توسعه 
کالبدی روستا 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرایجاد بانک زمین

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور

تکمیل و به روزرسانی بانک زمین و احصاء کلیه زمین های دولتی واقع در محدوده 
و حریم شهرها • تأمین کلیه اراضی مورد نیاز برای تولید مسکن در دولت سیزدهم 
• اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اجرای ماده 10 
قانون جهش تولید مسکن تا پایان 1۴00 • 1/5میلیون واحد آماده بارگذاری است و 

تقریبا ۹0 درصد کل زمین مورد نیاز برای اجرای ۴ سال نهضت ملی مسکن در شهرها 
تهیه شده است.

شفاف سازی اطاعات زمین های دولتی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمراحداث و آسفالت راه های روستایی برای روستاهای باالی 20 خانوار

شهریور 1400

در حال انجام

برنامه های دستگاه

احداث و آسفالت یک هزار و ۴15 کیلومتر راه روستایی که در مقایسه با سال گذشته 
۲۸ درصد رشد داشته است. 

افزایش ارتقا ایمنی عبور روستاییان و افزایش ایمنی 
سفر در راه های روستایی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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)تقویتی، حفاظتی، لکه گیری و درزگیری( یانی کشور مستمرنگهداری راه های اصلی و شر

شهریور 1400

در حال انجام

برنامه های دستگاه

نگهداری و متناسب سازی سطح سرویس مناسب در راه های شریانی کشور بالغ بر 
۹500 کیلومتر از راه ها تحت اقدامات نگهداری »رویه« راه ها قرار گرفت.

ایجاد و نگهداری سطح سرویس مناسب در راه های 
شریانی کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یلی( یت و ناوگان مسافری و باری )اتوبوس و ر مستمرجابه جای، ترانز

شهریور 1400

در حال انجام

برنامه های دستگاه

در یک سال گذشته جابه جایی کاال )با بارنامه(1۴3میلیون تن، جابه جایی مسافر )با 
صورت وضعیت( ۲۸ میلیون نفر با رشد ۲۸درصدی، ترانزیت جاده ای ۲.۶ میلیون تن 

با رشد ۴3 درصدی، تعداد ناوگان باری یک هزار 3۷0دستگاه با رشد 5 درصدی، تعداد 
ناوگان مسافری )اتوبوس( 1۴.۴ هزاردستگاه با رشد 3 درصدی همراه شده است. 

همچنین جابه جایی مسافر ریلی با 5۹ درصد رشد، جابه جایی بار )کل(، ترانزیت ریلی، 
تعداد لکوموتیو موجود دستگاه با 5 درصد رشد و واگن های باری موجود دستگاه با 

یک درصد رشد همراه بوده است.

موقعیت ژئوپلیتیکی کشور ایران باعث شده که 
ترانزیت عاوه بر جنبه درآمدی، مزایای امنیتی، سیاسی 

و اجتماعی هم برای کشورمان در برداشته باشد و 
موجب افزایش ترانزیت کشور شود.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش زیربناییوزارت راه و شهرسازی

) یت و ناوگان مسافری و باری )هوایی و بنادر مستمرجابه جای، ترانز

شهریور 1400

در حال انجام

برنامه های دستگاه

تعداد نشست و برخاست در پروازهای داخلی ۷۶ هزار فروند، تعداد نشست و 
برخاست در پروازهای بین المللی 3 هزار فروند با 1۷5 درصد رشد، اعزام و پذیرش مسافر 

در پروازهای داخلی ۸۲50 هزار نفر با ۴1 درصد رشد، اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای 
بین المللی ۲۷5 هزار نفر با 33۷ درصد رشد، تعداد پروازهای عبوری ۴5 هزار فروند با ۹۷ 
درصد رشد، عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری 3۶ میلیون تن با رشد 3 درصد رشد، 
عملیات کانتینری بنادر 550 هزار )تی ای یو( با 3 درصد رشد، عملیات جابه جایی مسافر 

در بنادر )ورودی - خروجی( 3.3 میلیون نفر با 1۲۹ درصد رشد بوده است.

افزایش میزان جابجایی مسافر و ترانزیت از طریق هوا 
و دریا 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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یست بخش زیربناییسازمان حفاظت محیط ز

یست انسانی 89بررسی و حفاظت محیط ز

1396

1404

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سند تحول دولت 

مردمی • قوانین باالدستی

کاهش عوامل آالینده رودخانه ها و آب های سطحی، زیرزمینی، تصفیه خانه ها و 
فاضاب ها )نمونه برداری از ۴۷30 ایستگاه پایش، 1۶ مورد تحقیق( • تدوین 3 مورد 
ضوابط زیست محیطی • 31۷ مورد پایش خاک • 1۶ مورد بازسازی و رفع آلودگی • 300 
مورد آلودگی مربوط به پسماند، پساب، ترکیبات نفتی، خروجی دودکش ها، ترکیبات 

شیمیایی و آلودگی خاک زمینه • تصویب آیین نامه اجرایی کاهش مصرف کیسه های 
پاستیک • توسعه سامانه جامع واردات و صادرات و بانک اطاعاتی مدیریت 

پسماندها .

شناسایی و احیاء مناطق آلوده به پسماندهای ویژه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یست لودگی های محیط ز 53ایجاد سیستم های کنترل آ

1377

1404

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سند تحول دولت 

مردمی • قوانین باالدستی

مراقبت، آبیاری و واکاری، بالغ بر ۲50 هزار مترمکعب عملیات الیروبی، ساماندهی و 
اصاح انهار • تعمیر و تجهیز بیش از 30 ایستگاه پایش گردوغبار • برگزاری اجاس 
سران محیط زیست کشورهای همجوار و اسامی • امضای 5 سند تفاهم همکاری 
با کشورهای امارات، عراق، سوریه، ترکمنستان و ارمنستان • پایان مشعل سوزی و 

ارسال گازهای اسیدی عسلویه و مجتمع پایشی بید بلند خلیج فارس.

ایجاد سیستم های کنترل آلودگی ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

سازمان حفاظت محیط زیست کشور با دستیابی به مهم هایی چون کاهش عوامل آالینده رودخانه ها و آب های سطحی، زیرزمینی، تصفیه خانه ها و فاضاب ها، 
همچنین پایش خاک، بازسازی و رفع آلودگی مربوط به پسماند، پساب، ترکیبات نفتی، خروجی دودکش ها، ترکیبات شیمیایی، توسعه سامانه جامع واردات و 

صادرات و ایجاد بانک اطاعاتی مدیریت پسماندها و همچنین انجام اقداماتی برای کاهش مصرف پاستیک، ماموریت خود در بررسی و حفاظت از محیط زیست 
انسانی را به انجام رسانده  است. این سازمان با اقداماتی همچون عملیات الیروبی بالغ بر ۲50 هزار مترمکعب، ساماندهی و اصاح انها، برای حفاظت، پایش و احیاء 
تاالب ها و رودخانه های در معرض خطر تاش کرده است. برگزاری اجاس سران محیط زیست کشورهای همجوار و اسامی توسط این سازمان، موضوعات تشکیل 
سازمان منطقه ای محیط زیست، دبیرخانه، کنوانسیون منطقه ایی گردوغبار را مورد توافق عمومی، امضای 5 سند تفاهم همکاری با کشورهای امارات، عراق، سوریه، 

ترکمنستان و ارمنستان را برای ایران اسامی به دنبال داشت. انتخاب جمهوری اسامی ایران به عنوان عضو هیات رئیسه برنامه محیط زیست سازمان ملل، سازمان 
حفاظت محیط زیست با ثبت 13 گونه جدید حیات وحش، اجرای چرخه کامل زادآوری تکثیر یوز پلنگ آسیایی در اسارت، کاهش 10 درصدی تلفات ناشی از بیماری ها 
و اجرای برنامه عمل اقدام برای نجات گونه های در معرض خطر انقراض و همچنین جمع آوری تعداد ۲5 نمونه بافت برای بانک نمونه ژنتیک و ساماندهی 3000 نمونه 

علمی جانوری، گیاهی، هدف حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش را دنبال کرده است. 

خالصه اقدامات
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یست بخش زیربناییسازمان حفاظت محیط ز

58حفاظت، پایش و احیاء تاالب ها و رودخانه های در معرض خطر

1391

1404

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سند تحول دولت 

مردمی • قوانین باالدستی

رونمایی از دبیرخانه مرکز پایش جامع مدیریت داده تاالب ها با چهار سامانه 
هوشمند • تکمیل مطالعات تعیین نیاز آبی محیط زیستی 3 تاالب کشور • تصویب 
برنامه مدیریت تاالب های آقگل و جازموریان • نظارت و پایش برنامه های احیایی و 
حفاظتی تاالب های کشور • اجرایی نمودن پروژه های علمی، عملیاتی و تحقیقی در 

خصوص پایش انواع آالینده های محیط زیستی پیکره های تاالبی

حفاظت، پایش و احیاء تاالب ها و رودخانه های در 
معرض خطر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یستی و حیات وحش ع ز 67حفاظت از تنو

1391

1404

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سند تحول دولت 

مردمی • قوانین باالدستی

ثبت 13 گونه های جدید حیات وحش • اجرای چرخه کامل زادآوری تکثیر یوز پلنگ 
آسیایی در اسارت • کاهش 10 درصدی تلفات ناشی از بیماری ها • افزایش 10 درصدی 

وسعت مناطق سرشماری شده • تهیه و اجرای برنامه عمل اقدام برای نجات 
گونه های در معرض خطر انقراض • تهیه پیش نویس قانون حفاظت و بهره برداری 

پایدار از حیات وحش کشور • جمع آوری تعداد ۲5 نمونه بافت برای بانک نمونه 
ژنتیک • اجرای 5 پروژه شناسایی، جمع آوری و استخراج نمونه های فون، فلور و دیرینه 

شناسی در کشور • ساماندهی 3000 نمونه علمی جانوری، گیاهی و...

حفاظت بیشتر از حیات وحش کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یق 100تامین تجهیزات یگان حفاظت و اطفای حر

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سند تحول دولت 

مردمی • قوانین باالدستی

خرید 1۲00 دستگاه موتورسیکلت عملیاتی • افتتاح پروژه برق رسانی کلیه پاسگاه های 
محیط بانی • افتتاح حصار الکتریکی منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان • انجام 

عملیات حفاظت، احیا، خرید حقوق عرفی بالغ بر ۹۷ هزار هکتار • تجهیز کلیه 
پایگاه های محیط بانی به سیستم انرژی خورشیدی

تامین بیشتر تجهیزات یگان حفاظت و محیط بانان 
مناطق تحت مدیریت و تامین بیشتر تجهیزات اطفای 

حریق مناطق تحت مدیریت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش زیربناییوزارت نفت

100رشد صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی

شهریور 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

شکستن رکورد فروش نفت و میعانات گازی در 3 سال اخیر و رشد ۴0 درصدی 
صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به ماه آخر دولت قبل • افزایش ۲5 

درصدی حجم صادرات گاز کشور و رشد ۴3 درصدی صادرات گاز به عراق در سه ماهه 
نخست سال 1۴01 نسبت به بازه مشابه سال 1۴00 • افزایش 15 درصدی صادرات گاز 
مایع کشور و کاهش 10 درصدی گاز مایع سوزانده شده در ۷ ماهه پایانی سال 1۴00 

نسبت به بازه مشابه سال قبل

افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی از طریق 
انعقاد قراردادهای جدید فروش، تمرکز بر بازارهای 

جدید صادراتی و بهره گیری از روش های متنوع فروش 
از جمله تهاتر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100جهش وصول درآمدهای ارزی و ایفای تعهدات مالی در بودجه

شهریور 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

۲.5 برابر شدن وصول درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز 
طبیعی، فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی • وصول 1.۶ میلیارد دالر مطالبات 
معوق از عراق بابت صادرات گاز در دولت قبل و تسویه تمام صورتحساب های جاری 
صادرات گاز • ایفای کامل تعهدات مالی در بودجه سال 1۴00، به ترتیب با تامین بیش 

از 1۹۹ هزار میلیارد تومان بابت سهم دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات 
گازی در تبصره )1( قانون بودجه سال 1۴00 • افزایش قریب به ۸0 درصدی وصول 

درآمدهای ارزی صادرات نفت، میعانات، گاز صادراتی و محصوالت پتروشیمی

وصول حداکثری درآمدهای ارزی و ایفای کامل تعهدات 
مالی در بودجه 1۴00

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

وزارت نفت عاوه بر تأمین نیازهای اصلی انرژی، بخشی از درآمد ارزی کشور را از طریق صادرات نفت خام و فراورده های نفتی پاالیش یافته، تأمین می کند. 
در دولت سیزدهم این وزارتخانه در مقابله فعاالنه با تحریم های ظالمانه، افزایش ۲5 درصدی حجم صادرات گاز کشور، رشد ۴3 درصدی صادرات گاز 

به عراق در سه ماهه نخست سال 1۴01 نسبت به بازه مشابه سال 1۴00، افزایش 15 درصدی صادرات گاز مایع )LPG( کشور، کاهش 10 درصدی گاز مایع 
سوزانده شده در ۷ ماهه پایانی سال 1۴00 نسبت به بازه مشابه سال قبل و همچنین رشد ۴0 درصدی صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به ماه 
آخر دولت قبل، جهش فروش و وصول درآمدهای ارزی حاصل از صادرات را رقم زد که این اقدامات رکورد فروش نفت و میعانات گازی در 3 سال اخیر 
را شکست. این وزارتخانه با افزایش تولید میدان گازی پارس جنوبی و رسیدن به رکورد تاریخی ۷05 میلیون مترمکعب گاز، امنیت انرژی کشور را برقرار 

کرده است. سرمایه گذاری و توسعه در صنعت نفت باالخص با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش و توسعه میادین مشترک، مسئولیت های صنعت نفت، 
دیپلماسی فعال انرژی، توسعه فعالیت های دانش بنیان در صنعت نفت و توجه به استفاده از توان داخلی و توسعه سرمایه انسانی به عنوان ارزش 

آفرینان صنعت نفت، برنامه ریزی و اجرایی نمودن احداث پتروپاالیشگاه ها با مشارکت هلدینگ ها و بانک ها با ظرفیت فراورش  نفت خام ۶00 هزار بشکه 
در روز از دیگر اقدامات کان این وزارتخانه به شمار می رود. 

خالصه اقدامات
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100تامین پایدار سوخت مورد نیاز بخش های مختلف و جلوگیری از قطع گاز

شهریور 1400

مرداد 1401

سند تحول دولت مردمی • برنامه های دستگاه

افزایش تولید میدان گازی پارس جنوبی و رسیدن به رکورد تاریخی ۷05 میلیون متر 
مکعب گاز و تأمین سوخت مایع نیروگاهی با اقداماتی نظیر افزایش نرخ کرایه ناوگان 

زمینی حمل فراورده  ها، بهره  گیری از ناوگان ریلی برای انتقال فراورده  ها، ممنوعیت 
صادرات برش سنگین تولیدی پتروشیمی  ها برای جبران کمبود سوخت مایع 

نیروگاه  ها و تأمین کامل سوخت مورد نیاز نیروگاه ها و شکستن رکورد تحویل 30۹ 
میلیون مترمکعب در روز گاز در تیرماه 1۴01 به نیروگاه  ها و اختصاص بیش از 1000 

مگاوات برق تولیدی وزارت نفت به شبکه سراسری

افزایش تولید گاز خام کشور و تأمین پایدار گاز مورد 
نیاز بخش های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده 
با وجود افزایش مصرف این بخش ها و استفاده از 

سوخت مایع در صنایع و نیروگاه ها در فصل سرد سال

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ید مکران 100تفاهم نامه مشارکت برای احداث پتروپاالیشگاه های شهید سلیمانی و مروار

فروردین 1401

مرداد 1401

برنامه های دستگاه

برنامه اجرایی افزایش فرآورش نفت خام به ظرفیت ۶00 هزار بشکه در روز فی مابین 
بانک های ملی، تجارت و رفاه کارگران، گروه توسعه تدبیر انرژی، شرکت صنایع 

پتروشیمی خلیج فارس، شرکت سرمایه گذاری اهداف و شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی ایران با مجموع سرمایه گذاری 1۷.۸ میلیارد دالر

تامین مالی و احداث نخستین پتروپاالیشگاه کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ح  های جدید به ارزش 80 میلیارد دالر 100توسعه میادین مشترک نفت و گاز و انعقاد قرارداد و تفاهم نامه طر

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

انعقاد بالغ بر 50 قرارداد و تفاهم نامه با ارزش قریب به 33 میلیارد دالر و با اولویت 
اقداماتی چون توسعه میادین مشترک نفتی و گازی، جمع  آوری گازهای مشعل، 

توسعه زنجیره ارزش پاالیشگاهی و نیز بهره گیری از توان شرکت  های دانش  بنیان 
• انعقادتفاهم نامه توسعه یکپارچه میدان آزادگان با ۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری • 

انعقاد قرارداد و تفاهم  نامه 3 میدان نفتی با شرکت  های روسی به ارزش حدود ۴۸50 
میلیون دالر • اجرای طرح تولید زودهنگام از فاز 11 پارس جنوبی به میزان 11 میلیون 

متر مکعب • نهایی کردن طرح توسعه و تولید نفت و گاز از میدان مشترک آرش

تأمین مالی طرح های توسعه میادین گازی، با استفاده 
از تسهیات بانکی و انتشار اوراق مالی برای توسعه 

صنعت نفت و تکمیل زنجیره ارزش آن.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش زیربناییوزارت نفت
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بخش زیربناییوزارت نفت

ح های نیمه تمام صنعت نفت و بهره برداری از آنها 100تکمیل طر

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

تکمیل 5 طرح پتروشیمی با مجموع ظرفیت 5 میلیون تن • بهره برداری از نخستین 
پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین کشور در قشم • بهره برداری از پروژه شیرین سازی 
نفتا و مجتمع بنزین سازی پاالیشگاه الوان با توان تولید روزانه 1/1 میلیون لیتر بنزین 
• افتتاح طرح های گازرسانی به 1۴ شهر، 1۴5۹ روستا و ۴11۴ واحد صنعتی در 31 استان 
کشور • تکمیل خط لوله انتقال گاز به شهر زابل • بهره برداری از خط لوله انتقال گاز به 
جزیره کیش • احداث خط لوله گاز بندرعباس، الفت، گورزین در بخش جزیره قشم از 

زیر آب • بهره برداری از مجتمع پتروشیمی ابن سینا

تکمیل و بهره برداری طرح های کان و اولویت دار 
نیمه تمام صنعت نفت در راستای توسعه صنعت 

نفت و تکمیل زنجیره ارزش

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ح های جمع آوری گازهای مشعل مستمرانعقاد قرارداد و اجرای طر

اسفند 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور

امضای قرارداد با شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس به ارزش 1/1 میلیارد دالر 
شامل ۲۷ طرح برای جمع آوری ۶00 میلیون فوت مکعب در روز گاز همراه که در نتیجه 

آن ساالنه حدود 1.5 میلیون تن سی ۲+ به خوراک پاالیشگاه ها افزوده می شود.

جلوگیری از گازسوزی، رعایت ماحظات زیست 
محیطی، ایجاد ارزش افزوده از گازهای مشعل و تأمین 

پایدار خوراک شرکت های پتروشیمی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرسوآپ گاز از ترکمنستان به آذربایجان

خرداد 1401

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور

سوآپ ۴ میلیون مترمکعب در روز گاز که به پایداری شبکه گاز کشور و تأمین گاز 
کمک شایانی می کند. قرار است برمبنای قرارداد منعقد شده، حجم سوآپ گاز 

ترکمنستان به آذربایجان به 5/5 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.

افزایش روزانه حجم سوآپ گاز به عنوان یک اقدام 
راهبردی در تقویت پایداری شبکه گاز کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش زیربناییوزارت نفت

یخ صنعت نفت با شرکت گاز پروم روسیه  ین تفاهم نامه سرمایه گذاری خارجی در تار 100امضای بزرگتر

تیر 1401

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

توسعه میدان های گازی کیش و پارس شمالی • فشارافزایی میدان پارس جنوبی • 
توسعه ۶ میدان نفتی • تکمیل طرح های ال ان جی سوآپ گاز و فرآورده های نفتی • 

احداث خطوط لوله صادرات گاز به عمان و پاکستان

ارتقای روابط اقتصادی و سرمایه گذاری در میدان های 
نفتی و گازی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یکای التین ی با امر 100توسعه روابط انرژ

اردیبهشت 1401

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

سیاست خرید تقاضا از طریق سهامدار شدن در پاالیشگاه های فراسرزمینی برای 
نخستین بار در دولت سیزدهم پیگیری شد که در حال حاضر فرایند مشارکت ایران 

در بهره برداری و استفاده از ظرفیت دو پاالیشگاه فراسرزمینی در ونزوئا آغاز شده 
و قرار است در پتروپاالیشگاه »بولیوار سوپریم سوئنو« در نیکاراگوئه نیز مشارکت 

انجام شود. صادرات خدمات فنی مهندسی به کشورهای آمریکای التین تهاتر نفت با 
کاالهای اساسی از جمله ذرت، روغن و شکر و دارو.

بازارسازی جدید نفت ایران در کشورهای امریکای 
التین، صادرات خدمات فنی مهندسی و بازسازی این 

پاالیشگاه ها در ازای تصاحب بخشی از سهام این 
پاالیشگاه ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یت حمله سایبری به سامانه سوخت 100مدیر

آبان 1400

آبان 1400

برنامه های دستگاه

مدیریت کارآمد حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت و بسیج بخش های 
مختلف وزارت نفت که در نتیجه آن در ساعات ابتدایی پس از حمله، جایگاه های 

سوخت به صورت دستی در سراسر کشور در مدار سوخت گیری قرار گرفتند و از بروز 
بحران در جریان عرضه سوخت کشور جلوگیری به عمل آمد.

خنثی سازی توطئه دشمنان و به مدار آن جایگاه های 
سوخت کشور در کوتاه ترین زمان ممکن

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش زیربناییوزارت نیرو

عبور موفق از زمستان 1۴00 بدون خاموشی، پس از سه سال متوالی که خاموشی زمستانه ناشی از کمبود سوخت وجود داشت، دستاورد مهمی برای 
وزارت نیرو در دولت سیزدهم محسوب می شود. ارتقای توان تولید به میزان ۶000 مگاوات با بهره برداری از 13 نیروگاه حرارتی و تعمیرات دوره ای و اساسی 

نیروگاهی تا پایان اردیبهشت ماه با پیگیری مستمر و بدون وقفه حتی در تعطیات نوروزی انجام شده و برنامه ریزی برای جبران ناترازی تولید و مصرف 
برق نیز صورت گرفته است. افزایش طول خطوط انتقال و فوق توزیع به میزان 1۹۹۸کیلومتر مدار و ظرفیت پست های انتقال و فوق توزیع به میزان 

۶۹۸3 مگاولت  آمپر از دیگر دستاوردهای مهم وزارت نیرو است. توسعه تاسیسات آب رسانی متناسب با افزایش و تقاضای متعارف مصرف به واسطه 
بهره برداری از 3 واحد تصفیه خانه آب و سامانه نمک زدایی، افزایش توان ذخیره سازی آب به میزان 13۷.550 متر مکعب، افزایش ظرفیت تأمین و تولید 

آب )حفر و تجهیز چاه( به میزان ۲00 حلقه چاه آب شرب و بهره برداری از ۴ واحد تصفیه خانه فاضاب، احیاء و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی و 
مهندسی رودخانه ها و سواحل نیز از جمله خدمات این وزارتخانه در دولت سیزدهم است. 

خالصه اقدامات

100ارتقای توان تولید به میزان 6000 مگاوات

مهر 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سند تحول دولت 

مردمی

رفع ناترازی تولید و مصرف با افزایش ظرفیت تولید به میزان ۶ هزار مگاوات در سال 
اول 

عبور موفق از تابستان 1۴01 بدون اعمال خاموشی 
خانگی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یزی برای جبران ناترازی تولید و مصرف برق 100برنامه ر

مهر 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

امضای تفاهم نامه احداث نیروگاه توسط صنایع با وزارت صمت به میزان 10 هزار 
مگاوات • فراخوان احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و انعقاد تفاهم نامه به ظرفیت 

سرجمع ۴5.۲00 مگاوات • اخذ مجوز شورای اقتصاد جهت استفاده برای احداث ۴000 
مگاوات نیروگاه خورشیدی

کاهش مداخله دولت در تولید برق مطمئن و پایدار 
برای صنایع )خود تامین(

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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100توسعه تاسیسات برق رسانی متناسب با افزایش ظرفیت تولید و تقاضای متعارف مصرف

شهریور 1400

مرداد 1401

سند تحول دولت مردمی • برنامه های دستگاه

افزایش طول خطوط انتقال و فوق توزیع به میزان 1۹۹۸کیلومتر مدار و ظرفیت 
پست های انتقال و فوق توزیع به میزان ۶۹۸3 مگاولت  آمپر

کاهش حوادث و مقاوم سازی شبکه انتقال و 
برق رسانی مطمئن در سراسر کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یت ی برای ایجاد ظرفیت بالغ بر 10.000 مگاوات بار قابل مدیر 90تدوین بسته بهینه سازی مصرف انرژ

شهریور 1400

در حال انجام

سند تحول دولت مردمی • برنامه های دستگاه

تشکیل کارگروه مدیریت تقاضا و مصرف برق و انرژی • شناسایی حدود ۷000 مرکز 
استخراج غیرمجاز رمزارز • نصب و راه اندازی یک میلیون کنتور هوشمند فهام با 
اولویت مشترکین پرمصرف • ایجاد قرارگاه فرماندهی برق برای عبور از تابستان 

مدیریت مصرف برق در ساعات اوج و جلوگیری از 
قطعی های ناخواسته 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش زیربناییوزارت نیرو

100توسعه تاسیسات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب و بازچرخانی پساب

شهریور 1400

مرداد 1401

سند تحول دولت مردمی • برنامه های دستگاه

بهره برداری از ۴ واحد تصفیه خانه فاضاب به ظرفیت ۴3.150 متر مکعب • افزایش 
بازچرخانی پساب از ۲۸۶ هزار مترمکعب در روز به 3۲5 هزار مترمکعب در روز برای 

استفاده در مصارف صنعتی یا سایر متقاضیان

افزایش سطح بهداشت و رفاه عمومی توام با افزایش 
پساب قابل برنامه ریزی برای مصارف صنعتی و فضای 

سبز

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش زیربناییوزارت نیرو

85بازسازی و ارتقای تاسیسات پروژه های تنش آبی و ارتقاء و پایداری کمی و کیفی

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

احداث 500 کیلومتر خط انتقال، 5 ایستگاه پمپاژ، 30حلقه چاه، بهره برداری از 5تصفیه 
خانه

بهره برداری حداکثری از ظرفیت های ایجاد شده برای 
تامین آب شرب

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یرزمینی 70احیاء و تعادل بخشی منابع آب های ز

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • سند تحول 
دولت مردمی • برنامه های دستگاه

تجهیز یک میلیون و 500 هزار حلقه چاه کشاورزی به کنتورهای هوشمند • اصاح 
و تعدیل پروانه های 50 هزار حلقه چاه کشاورزی • انسداد، پر و مسلوب المنفعه 

نمودن 100۸۸حلقه چاه غیرمجاز و صرفه جویی به میزان ۲00 میلیون مترمکعب آب
کاهش بیان منفی دشت های کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

50مهندسی رودخانه ها و سواحل

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

مطالعات و تکمیل حد بستر، حریم و نشانه گذاری رودخانه ها و تاالب ها، اجرای 
عملیات نشانه گذاری، آزادسازی تصرفات، الیروبی و ساماندهی رودخانه ها به میزان 

۸۴۲1 کیلومتر

کنترل سیاب و کاهش مخاطرات ناشی از آن و ارتقای 
کیفی منابع آبی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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100توسعه خدمات رسانی به روستاها

بهمن 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

انعقاد تفاهم نامه با قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( و خیرین برای آبرسانی به 10 هزار 
روستا • برق رسانی به ۲50 روستای فاقد آب و برق • تحویل ۹000 سامانه قابل حمل 

تولید برق خورشیدی به عشایر • بهسازی برق ۶۷۴0 روستا

 افزایش سطح دسترسی روستائیان به آب و برق پایدار 
به مراتب باالتر از میانگین های جهانی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یع در مقابل حوادث غیرمترقبه و اقدام به موقع برای برقراری آب و برق مناطق آسیب دیده 100واکنش سر

آذر 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • برنامه های 
دستگاه

اعزام اکیپ های امدادی در ستاد و استان ها، هماهنگی با 13 شرکت معین و ارسال 
تجهیزات و امکانات مورد نیاز به مناطق آسیب دیده )بخش شرب(، تشکیل ۷00 
گروه اجرایی با ماشین آالت و تجهیزات الزم در 5 استان برای برقراری ارتباط برق و ...

خدمت رسانی بی وقفه به مناطق  آسیب دیده و 
تشکیل کارگروه و اعزام اکیپ های امدادی ستاد و 

استان ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش زیربناییوزارت نیرو

95تشکیل شورای جهاد آبرسانی و مرکز جهاد آبرسانی

مهر 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

رفع نیازهای ضروری و ارتقاء شاخص های بهره مندی از خدمات آب شرب و بهداشتی 
• تقویت روحیه جهادی و مشارکت مردمی در امر آبرسانی • متنوع سازی منابع مالی 
• کاهش بهای تمام شده طرح های آبرسانی با تشکیل شورای جهاد آبرسانی مجمع 

خیرین آبرسان کشور

مشارکت آحاد مردم در تامین خدمات زیربنایی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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ی اتمی بخش انرژی اتمیسازمان انرژ

جمهوری اسامی ایران به عنوان کشوری پیشرو در میان کشورهای در حال توسعه، به دالیل مختلف از جمله نیاز به برنامه های توسعه انرژی، کسب 
فناوری های برتر، ایجاد تنوع و تأمین امنیت انرژی، تولید انرژی پاک، ماحظات زیست محیطی و مزایای فنی و اقتصادی، توسعه نیروگاه های هسته ای را به 

عنوان یک ضرورت در برنامه بلند مدت تأمین انرژی در نظر گرفته است. الزامات قانونی کشور نیز هدف بلند مدت ساخت و بهره برداری از نیروگاه های 
هسته ای برای تولید ۲0000 مگاوات برق را برای سازمان انرژی اتمی ایران تعیین کرده است. با توجه به آن، سازمان انرژی اتمی ایران برنامه های بلندمدت 
توسعه چرخه سوخت هسته ای و فعالیت های پژوهشی مرتبط را تدوین و در دست اقدام دارد. لذا سازمان انرژی اتمی ایران در دولت سیزدهم اسناد 
راهبردی این سازمان را با سه ویژگی بارز جامعیت، جهت مندی و کار آمدی تهیه، تدوین، تصویب و اباغ کرده است. همچنین فرایند طراحی و احداث 
10 هزار مگا وات نیروگاه برق جدید در نقاط ساحلی کشور، احداث راکتور تحقیقاتی 10 مگاوات، راکتور کاما بومی، شروع به بازمهندسی و طراحی ساخت 

نیروگاه 3۶0 مگاوات به صورت کاما بومی را آغاز کرد و همچنین راکتور 1000 مگاوات آلمانی نیمه ساخته که در جنگ تحمیلی توسط عراق مورد تخریب قرار 
گرفت نیز با استفاده از ظرفیت های داخلی و مشارکت های بیرونی تکمیل و به بهره برداری رسید.

خالصه اقدامات

ع فرایند طراحی و احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه برق در نقاط ساحلی کشور مستمرشرو

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • برنامه های 
دستگاه • قوانین باالدستی

احداث راکتور تحقیقاتی 10 مگاوات، راکتور کاما بومی، شروع به بازمهندسی و طراحی 
ساخت نیروگاه 3۶0 مگاوات به صورت کاما بومی و تکمیل راکتور. تکمیل 1000 

مگاوات آلمانی نیمه ساخته )که در جنگ تحمیلی توسط عراق مورد تخریب قرار 
گرفت( با استفاده از ظرفیت های داخلی و مشارکت های بیرونی.

توسعه ظرفیت برق اتمی و راکتورهای تحقیقاتی با 
استفاده از ظرفیت های دانش بنیان، صنعتی داخلی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یک هوابرد مستمربومی سازی کامل ژئوفیز

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • برنامه های 
دستگاه • قوانین باالدستی

بومی سازی کامل ژئوفیزیک هوابرد، برای اکتشاف اورانیوم و توریم با استفاده از 
هواپیما، بالگرد و پهباد ساخته شده ایران، آموزش خلبان های خبره برای پرواز در 

ارتفاع زیر 350 متر، همگی به صورت کاما بومی.

ایجاد سازوکار برای بومی سازی ژئوفیزیک هوابرد برای 
اکتشافات اورانیوم و توریم و سایر منابع

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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ی اتمی بخش انرژی اتمیسازمان انرژ

100تولید کیت های غربالگری نوزادان

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • برنامه های 
دستگاه • قوانین باالدستی

تولید کیت های غربالگری نوزادان برای نخستین بار در کشور با استفاده از آب 
سنگین مجتمع خنداب. استفاده از دانش  بومی برای تولید داخلی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100اجرای کامل مفاد قانون اقدام راهبردی

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • برنامه های 
دستگاه • قوانین باالدستی

تولید انبوه ماشین سانتریفیوژ پیشرفته و تولید مواد • اورانیوم غنی شده با غنای ۶0 
درصد با استفاده از این ماشین پیشرفته

استفاده از فناوری های داخلی برای تولید انبوه ماشین 
سانتریفیوژ

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمربازنگری و بازمهندسی ساختار دانش بنیان

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • برنامه های 
دستگاه • قوانین باالدستی

تحول در فرایند ساختار دانش بنیان سازمان با ایجاد و تشکیل شرکت های 
خط شکن جدید در حوزه  های گوناگون از جمله پاسما، محصوالت دوتره، لیزر و 

فوتونیک و طرح پیشران.

کوتاه کردن فاصله تبدیل ایده به محصول از طریق 
سرمایه گذاری در ظرفیت های دانش بنیان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار



سالمت
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بخش سالمتوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کنترل بیماری کرونا با اجرای واکسیناسیون گسترده عمومی حداقل در 3 نوبت برای حداقل ۷5 درصد از کل جمعیت کشور مهم ترین اقدام وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که کاهش موارد مرگ و میر، بستری و ابتا را به دنبال داشت. اقدام شاخص دیگر این وزارتخانه در راستای 

دستیابی به دولت الکترونیک، حذف نسخه های کاغذی و حذف کامل دفترچه های بیمه بوده است. توزیع عادالنه یارانه دارو با اجرای طرح ملی دارویار، 
خدمتی جدید، برجسته و متمایز این وزارتخانه در دولت سیزدهم است که در مسیر مردمی سازی اقتصاد حرکت می کند. این طرح عدم تغییر پرداخت از 

جیب متقاضی دارو، جلوگیری از قاچاق معکوس داروی مورد حمایت، کاهش تعارضات و تخلفات احتمالی در مسیر تولید و توزیع و از همه مهمتر مصرف 
منطقی دارو از سوی جامعه را به دنبال داشته است. پوشش فراگیر بیمه همگانی سامت به منظور پوشش 100 درصدی بیمه برای آحاد جامعه با اولویت 
دهی و پوشش رایگان بیمه برای سه دهک اول درآمدی، افزایش دسترسی همگانی به خدمات سامت را رقم زده است. افزایش ظرفیت پلکانی پذیرش 

به میزان ۲0 درصد در هر سال نسبت به سال قبل و استمرار آن در ۴ سال آینده برای دستیابی به شاخص ۲0 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت بر 
اساس مصوبه و برآورد شورای عالی انقاب فرهنگی، تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت جهت افزایش جمعیت و رفع موانع و ایجاد مراکز درمان ناباروری و 

جلوگیری از سقط های بی مورد و تقویت درمان خانم های باردار و کودکان متولد شده از اقدامات این وزارتخانه است. 

خالصه اقدامات

مستمرکنترل کرونا و تامین و ذخیره راهبری واکسن کرونا و پوشش سراسری واکسیناسیون

اسفند 1399

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

کاهش دو برابری موارد مرگ و میر نسبت به دولت قبل بگونه ای که سهم دولت 
دوازدهم از کل موارد 1۴1۷00 مورد فوتی تا پایان تیرماه 1۴01، معادل ۶5 درصد و سهم 

دولت سیدزدهم از کل موارد فوتی کرونا تا کنون، حدود 35 درصد بوده است • 
افزایش ۸.۷ برابری معادل حدود ۸۷0 درصد تامین واکسن نسبت به دولت قبل • کل 

آمار تزریق واکسن تا قبل از استقرار دولت سیزدهم حدود 15 میلیون ُدز بوده که 10 
برابر معادل 1000 درصد افزایش یافته و به رقم حدود 15۲ میلیون ُدز رسیده است.

کنترل همه گیری کرونا و کاهش موارد ابتا و مرگ و میر 
ناشی از آن

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

70پوشش فراگیر بیمه همگانی سالمت

دی 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

پوشش بیمه رایگان سامت برای حدود ۶ میلیون نفر از افراد سه دهک اول 
درآمدی، در دولت سیزدهم که به اندازه ۸ درصد کل بیمه شدگان در تمامی ادوار 

تاریخ کشور بوده است.

پوشش 100 درصدی بیمه برای آحاد جامعه • افزایش 
دسترسی همگانی به خدمات سامت • اولویت دهی 
و پوشش رایگان بیمه برای سه دهک اول درآمدی • 

بسترسازی برای اجرای طرح ملی دارویار

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش سالمتوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

90استقرار نظام نسخه نویسی الکترونیک

فروردین 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

پیشرفت ۲0 درصدی از کل پروژه در دولت دوازدهم و رسیدن به ۹0 درصد پیشرفت 
در دولت سیزدهم.

حذف کامل دفترچه های بیمه • حذف نسخه کاغذی • 
توزیع عادالنه یارانه دارو • تکمیل بخش نسخ پزشکی 
پرونده الکترونیک سامت • حمایت و تخصیص ارز 

یارانه ای به مصرف کننده واقعی • عدم تغییر پرداخت از 
جیب متقاضی دارو و ...

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ح ملی دارویار 80طر

دی 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

طرح دارویار، خدمت جدید، برجسته و متمایز دولت سیزدهم در مسیر مردمی سازی 
اقتصاد است. • پرداختی از جیب بیماران علیرغم واقعی شدن نرخ دارو، ثابت و در 

برخی موارد کاهشی شده است. • پوشش حمایتی بیمه ای برای 11۹ قلم داروی بدون 
نسخه و 3۶۶ قلم داروی ضروری • تسریع قابل ماحظه در تسویه بدهی داروخانه ها 

از سوی سازمان بیمه سامت و جلب رضایت آنها برای ادامه اجرای طرح

حمایت و تخصیص ارز یارانه ای به مصرف کننده واقعی 
• عدم تغییر پرداخت از جیب متقاضی دارو • جلوگیری 

از قاچاق معکوس داروی مورد حمایت • توسعه 
پوشش حمایتی بیماران خاص • تقویت صنایع دارویی 

و توسعه صادرات و حمایت از تولیدات دانش بنیان 
و ...

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

70اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری

فروردین 1401

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به مدت 15 سال مسکوت و 
بر زمین مانده بود در دولت سیزدهم با توجه به تاکیدات چندین باره مقام معظم 

رهبری، رئیس جمهور محترم و وزیر بهداشت، اجرایی شد. 

هویت بخشی و استقال مالی پرستاران • عدالت در 
نظام پرداخت و کاهش فاصله پرداختی بین کارکنان 

علوم پزشکی • افزایش رضایت شغلی و ماندگاری 
کارکنان پرستاری • کاهش مهاجرت نیروهای پرستاری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار



سیاسی



................................................................................................................................................................ وزارت کشور

............................................................................................................................................... وزارت امور خارجه



200

بخش سیاسیوزارت کشور

مدیریت و راهبری قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با هدف اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که منجر به کنترل 
زنجیره شیوع و کاهش تلفات انسانی شد، از اقدامات شاخص وزارت کشور در دولت سیزدهم است. شتاب بخشی و پیگیری مجدانه جهت شناسایی 

و ساماندهی اتباع غیرمجاز در کشور نیز با هدف جلوگیری از بروز تهدیدات احتمالی ناشی از حضور اتباع نظامی، انتظامی و امنیتی صورت گرفت که 
ساماندهی و تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز به ویژه اتباع وارد شده به کشور پس از تحوالت تیرماه 1۴00 افغانستان، فرصت استفاده از حضور شخصیت های 

برجسته علمی، فرهنگی و حوزوی، فعاالن اقتصادی، سرمایه داران و تجار را به همراه داشته است. برنامه ریزی و هماهنگی همه جانبه با دولت عراق در 
برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم اربعین سال جاری، مدیریت پساب نیشکر خوزستان، اجرای طرح های اشتغالزایی و اقتصادی، اختصاص یارانه برای 

اقلیت های دینی و احزاب، آزادسازی سواحل از استان های ساحلی، تامین آب در شهرها و روستاهای کشور، دستاوردهای مهم دیگر این وزارتخانه بوده 
است. این وزارتخانه با مدیریت، راهبری مناطق سیل زده در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس و کرمان را بازسازی کرده و با حضور 

میدانی وزیر کشور در حوادث غیرمترقبه از جمله حادثه متروپل آبادان، قطار یزد، سیل استهبان و سیل منطقه کن در تهران، دستورات و اقدامات الزم 
صورت گرفته است.

خالصه اقدامات

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

آبان 13۹۹

100

ایجاد سازوکار منسجم جهت اجرایی شدن 
مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

تغییر رویکرد قرارگاه عملیاتی کرونا به بازوی نظارتی ستاد ملی به نحوی که 
بر اساس دستورات مستقیم ریاست محترم جمهوری برخی موضوعات 

خاص توسط قرارگاه به صورت ویژه بررسی و نتیجه به ستاد ملی منعکس 
شد. • تسریع در اجرای تصمیمات و اثر بخشی آنها شده که این امر در 

دولت سیزدهم قابل توجه است.

یت بیماری کرونا یت و راهبری  قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیر مدیر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

در حال انجام

مرداد 1۴00

مستمر

ارتقای امنیت داخلی و تقویت نظارت بر فضای 
عمومی کشور

ح آمایش اتباع •  شناسایی تعداد ۲.۲ میلیون نفر اتباع غیرمجاز در طر
شناسایی 3۴ هزار نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دارای ظرفیت های تخصصی 

• شناسایی 1۶۲۹13۲ هزار نفر اتباع غیرمجاز ساکن کشور • تمدید۲۶۷000 
روادید گذرنامه های خانواری • آمایش۷۶0۸۷۴ نفر از اتباع خارجی • 

بیمه1۲0000نفر از اقشار آسیب پذیر اتباع خارجی و ...

ساماندهی اتباع بیگانه
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

مرداد 1۴01

خرداد 1۴01

100

برگزاری هرچه با شکوه مراسم اربعین و حضور 
زائرین ایرانی در کشور عراق

امضای سند همکاری جدید باعراق در دولت سیزدهم به رغم برخی از 
مخالفت ها در حاکمیت عراق • ارتقای همکاری های امنیتی و انتظامی 

با عراق • تاش برای امنیت مرزهای مشترک • توافق بر شکل گیری 
، همکاری های  کمیته های تخصصی امنیتی مبارزه با قاچاق مواد مخدر

پلیسی • آموزشی • تمدید یادداشت تفاهم مراسم اربعین حسینی

یزی و هماهنگی همه جانبه با دولت عراق برای مراسم اربعین و مالقات با همتای عراقی و سفر  برنامه ر
یر کشور به عراق معاون امنیتی وز

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

فروردین 1۴01

30

پیشگیری از ایجاد نمکزارها در استان خوزستان 
و کاهش عمده خطرات زیست محیطی، امنیتی 

و ...

دریافت 300 میلیارد ریال از مجموعه 1۲00 میلیارد ریال تخصیص یافته 
جهت انتقال پساب استان خوزستان به خلیج فارس از سازمان برنامه و 

بودجه و اباغ به استانداری

یت و راهبری پساب نیشکر خوزستان مدیر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

مهر 1۴00

۷0

انجام فرایند درآمد حاصل از درآمد فورش 
رونق اقتصادی استان های ۸ گانه در شعاع ۲0 کیلومتری و اشتغالزاییسوخت به مرزنشینان شعاع ۲0 کیلومتری

ح های اشتغالزایی و اقتصادی و 20 درصد  فروش سوخت به مرزنشینان اجرای طر
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

100

رسیدگی به مطالبات صنفی اقشار مختلف 
توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط • پیشگیری 

از امنیتی شدن مطالبات صنفی

تهیه، تدوین و اباغ »دستورالعمل چگونه مواجهه با نارضایتی ها و 
اعتراضات اجتماعی« مصوب ششصدو نودو هشتمین جلسه شورای 

امنیت کشور به استانداران سراسر کشور و دستگاه های عضو شاک

تهیه، تدوین و ابالغ »دستورالعمل چگونه مواجهه با نارضایتی ها و اعتراضات اجتماعی«

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

مرداد 1۴01

شهریور 1۴00

۹0

بازنگری بر اساس ماده 10 مصوبه آمایش انجام یافته است که این بازنگری براساس ماده 10 آمایش سرزمینی
بازنگری در دولت قبل انجام نگرفته بود.

اصالح پیش نویس الیحه نظام تقسیمات کشوری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

تیر 1۴01

50

تقویت بنیه معیشتی مرزنشینان، مبارزه با 
قاچاق سوخت و تثبیت جمعیت در جدار مرز

واریز سود  1۹۴۲۴000 ریالی حاصل از صادرات نفت گاز به ۸0۸۹ سرپرست 
خانوار از مرزنشینان ساکن در شعاع بیست کیلومتری مرز

پرست خانوار از مرزنشینان یز سود حاصل از صادرات نفت گاز به سر وار
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

مرداد 1۴01

مستمر

جمع آوری، جذب و سالم  سازی فضای شهری از 
معتادان

ساماندهی معتادان • پاکسازی فضاهای شهری • اباغ توجه ویژه به 
ساماندهی معتادان مهاجر در دولت سیزدهم

ساماندهی 65 هزار معتاد متجاهر از سطح شهر و ابالغ ویژه به استانداران برا ی ساماندهی معتادان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

اسفند 1۴00

۷0

با هدف نظارت بر حسن اجرای قانون جمعیت 
از طریق تهیه و اباغ آیین نامه ستاد حمایت  
از خانواده و جوانی جمعیت در سطح ستاد و 

استانداری ها

احصاء موانع و معضات اجراسازی قانون مربوطه و رایزنی برای رفع آنها 
و ارائه راهکارهای پیشنهادی به تفکیک ۷3 ماده قانون در تعامل با 

نمایندگان مجلس شورای اسامی

تشکیل ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سطح وزرات کشور و استان ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

شهریور 1۴00

50

توسعه متوازن مناطق محروم تسهیل در ارائه 
خدمات به مردم مناطق کم برخوردار

ایجاد عدالت فضایی • توسعه متوازن و پایدار در سطح مناطق کشور 
برای اولین بار در کشور در دولت سیزدهم• ارتقای فرمانداری های 

وارمین، شهریار و الیگودرز

ارائه پیشنهاد ایجاد استان کرمان جنوبی و ارتقاء سیستم اداری فرمانداری های ویژه
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

مرداد 1۴00

مستمر

جلوگیری از بروز بحران در تامین منابع آب شرب 
برگزاری ماهیانه یک جلسه استانیشهرها و روستاها

پیگیری مستمر در خصوص تامین آب در شهرها و روستاهای کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

مرداد 1۴00

۲0

مدیریت بهینه سفر در شهرها • کاهش هزینه 
سفرهای درون شهری • کاهش ترافیک عبوری 
در معابر اصلی و شریانی • کاهش آلودگی هوا • 

کاهش مصرف سوخت

برنامه ریزی برای عقد قرارداد ۸500 دستگاه اتوبوس، مینی بوس، ون از 
محل تهاتر نفت که ۲000 دستگاه آن اجرایی شده •  تامین منابع مالی 

حاصل از انتشار اوراق مشارکت اسامی در بودجه سنواتی برای خرید 150 
دستگاه اتوبوس شهری • کمك مالی باعوض بالغ بر 3۹00 میلیارد ریالی 

( جهت بازسازی اتوبوس های  به شهرداریهای کشور )به ویژه کم برخوردار
فرسوده • تحویل 10 دستگاه واگن به متروهای تبریز و شیراز که برای 

اولین بار در ایران ساخته • نوسازی ۴000 دستگاه تاکسی

توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها با حمایت از تولید ملی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

بهمن 1۴00

مستمر

آزادسازی 115۶/3 هکتار از سواحلساماندهی مناسب سواحل

یر کشور آزادسازی سواحل با برگزاری جلسه فوق العاده با استانداران و بازدیدهای میدانی وز
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

مرداد 1۴01

مهر 1۴00

مستمر

صادرات محصوالت کشور و تامین کاالی مورد نیاز مرزنشینان از طریق گسترش مبادالت تجاری با پاکستان
واردات

یمدان، پیشین و کوهک( ایجاد  3 بازارچه خرده فروشی در مرز استان سیستان و بلوچستان با پاکستان )ر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

اسفند1۴00

شهریور 1۴00

100

تحقق ایجاد حداقل ۶۴0 هزار فرصت شغلی در 
سطح کشور

ایجاد تعداد ۶۸۹۲1۴ فرصت شغلی محقق شده است بر اساس گزارش 
سامانه رصد

تحقق فرصت های شغلی و حفظ مشاغل کنونی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

پیشگیری از مهاجرت و عملیاتی شدن مهاجرت 
معکوس

ارتقای کفایت و کیفیت حکمرانی روستایی در پیشرفت همه جانبه روستا • تدوین و اباغ بیانیه قرارگاه 
نظامات حکمرانی روستایی و آیین نامه اجرایی قرارگاه به استان ها •  برنامه ریزی و تهیه مقدمات الزم 
برای برگزاری دوره های آموزشی حکمرانی روستایی برای دهیاران و روحانیون و تسهیلگران روستایی 
با همکاری دانشگاه آزاد اسامی و مدیریت حوزه های علمیه کشور • برگزاری نمایشگاه نمانام های 

برتر)برندها( روستایی • راه اندازی قرارگاه جهادی شهید شوشتری در استان سیستان و بلوچستان • 
تهیه طرح جامع مدیریت آبخیزداری )برنامه راهبردی حفاظت خاک و آبخیزداری( • تهیه طرح پزشکی 
از راه دور برای خدمات رسانی درمانی بهتر به روستاییان • تهیه طرح توسعه ورزش های روستایی با 

انعقاد تفاهم نامه با فدراسیون ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی

راه اندازی قرارگاه جهادی پیشرفت همه جانبه روستا
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

بهمن 1۴00

۶0

سرعت بخشیدن به عملیات آواربرداری و اجرای 
عملیات ساختمانی

تثبیت مناطق زلزله زده و اسکان زلزله زدگان در استان های سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، فارس و کرمان

یت، راهبری و بازسازی مناطق سیل زده مدیر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

بهمن 1۴01

100

ایجاد احساس امنیت و آرامش در شهروندان و 
حادثه دیدگان

حضور میدانی وزیر کشور در حوادث غیرمترقبه از جمله حادثه متروپل 
آبادان، حادثه قطار یزد و سیل استهبان، تسریع و مدیریت امور

یر کشور در حوادث  غیرمترقبه حضور میدانی وز

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

اسفند 1۴00

شهریور 1۴00

100

احیای واحدهای تولیدی غیرفعال

در سال 1۴00، تعداد )1۷۷۸( واحد تولیدی غیرفعال با اشتغال)1۹501( نفر 
 احیاء شده • تعداد)۴۶۲3( واحد تولیدی با کمتر 

ً
با حمایت کارگروه مجددا

از ظرفیت اسمی خود فعال بوده که با حمایت کارگروه، ارتقای ظرفیت 
ح  پیدا کرد و منجر به اشتغال )۶۸۹00( نفر  شده است • تعداد )۴5۸۶( طر

سرمایه گذاری با اشتغال )3۴۷۲۶( نفر با حمایت کارگروه به بهره برداری 
رسیده اند.

احیای 1778واحدهای تولیدی غیرفعال با حمایت کارگروه فعال تسهیل و رفع موانع تولید



در خدمت مردم |  سال اول دولت مردمی

207

بخش سیاسیوزارت کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

اردیبهشت 1۴01

فروردین 1۴01

100

شناسایی افراد فاقد شناسنامه، پیگیری جهت 
ایجاد شناسه یکتا برای 500/۶ )شناسه(تعیین تکلیف پرونده های فاقد شناسنامه

ایجاد شناسه یکتا برای فاقدین شناسنامه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

فروردین 1۴01

100

در صورت ارائه بانک اطاعاتی توسط اداره کل اتباع، صدور کارت انجامشناسایی و ایجاد پایگاه اتباع و مهاجران خارجی

یرساخت های الزم برای شناسایی و صدور کارت شناسایی  اتباع خارجی ایجاد ز

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور

در حال انجام

دی 1۴00

۷5

تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مردم
تولید ۶ میلیون کارت هوشمند ملی

ج از کشور   صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان داخل و خار
، فرانکفورت، وین( )کواالالمپور

راه اندازی مجدد تولید و صدور انبوه کارت هوشمند ملی
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

در حال انجام

شهریور 1۴00

مستمر

ساماندهی مناطق مرزی و توسعه دیپلماسی 
مرزی استان های همجوار با کشورهای همسایه

ساخت مدارس در مناطق مرزی )۷ باب( • ساخت و راه اندازی کارگاه های 
اشتغالزایی )۶۲ باب( • واریز1۹۴۲۴00 ریال سود حاصل از صادرات نفت 

گاز به ۸0۸۹ خانوار از مرزنشینان ساکن در شعاع بیست کیلومتری 
مرز • فعال سازی بازارچه های مرزی اروند کنار خوزستان و پسابندر در 

سیستان و بلوچستان

ساماندهی مناطق مرزی و توسعه دیپلماسی مرزی استان های همجوار با کشورهای همسایه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

در حال انجام

اردیبهشت 1۴01

100

حفظ آرامش عمومی در جامعه و پیشبرد 
سیاست های کان دولت

مدیریت فضای عمومی جامعه علی رغم )بیش از ۷00 مورد فراخوان 
تجمعات اعتراضی روزانه به طور متوسط( • مدیریت تجمعات اعتراضی 

)برگزاری حدود 11 هزار و ۹00 تجمع در سال های 1۴00-1۴01( • برگزاری 
مستمر جلسات هماهنگی نهادهای امنیتی و انتظامی • برگزاری ۲۹ 

جلسه شورای امنیت کشور و اباغ و اجرای به هنگام این شورا

خ ارز ترجیحی یت امنیت داخلی و انتظام عمومی و آرامش پس از تغییر نر مدیر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

در حال انجام

مهر 1۴00

30

کاهش آلودگی های محیط زیستي بخش 
مدیریت پسماند کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای بخش پسماند

خ بازیافت و تبدیل پسماند برای نهادینه سازي  افزایش 13 درصدی نر
چرخه اقتصادي مدیریت پسماندها • اجرای دو پروژه بزرگ زباله سوز در 

کشور در شهرهای )سراوان رشت و ساری( • اجرای 35 پروژه پردازش 
فعال در حوزه مدیریت پسماند

یر ساخت های پسماند پیشرفت ز

بخش سیاسیوزارت کشور
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

شهریور 1۴01

مرداد 1۴00

100

اعمال شاخص های مدیریتی با ویژگی های 
مدیران مومن انقابی جهادی و کارآمد جهت 

انتصابات

انتصاب 31 استاندار ، 330 فرماندار با حکم قطعی و 1۴0 نفر با حکم 
سرپرستی • تدوین نظامنامه انتصاب مدیران سیاسی • برگزاری ۴ دوره 

آموزشی حکمرانی اختصاصی برای استانداران • برگزاری دوره های اموزشی 
مستمر برای فرمانداران

یت سیاسی استان با نظام مندسازی انتصابات مدیر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

شهریور 1۴01

مرداد 1۴00

100

پیشرفت سیاسی بر مبنای نظریه نظام انقابی

تدوین و به روزرسانی الیحه جامع انتخابات • ایجاد سامانه شفافیت 
مالی و نظارت بر تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی داوطلبان در 
انتخابات مجلس شورای اسامی • تدوین پیش نویس دستورالعمل 

برگزاری تجمعات بر اساس ماده ۲۷ قانون اساسی • اختصاص یارانه برای 
انجمن های اقلیت دینی به مبلغ ۷0 میلیارد ریال )از سال ۹۸ پرداخت 

نشده بود(

تقویت و نظام  مندسازی فضای مشارکت سیاسی در کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

در حال انجام

مرداد 1۴00

مستمر

گفتمان سازی الگوی سوم زن مسلمان ایرانی و 
خانواده مطلوب، ترویج الگوی زیست عفیفانه، 

ارتقای ارزش های انقابی اسامی و حمایت از 
جریان سازی فعاالنه در عرصه ملی- بین المللی

تشکیل ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سطح وزرات کشور 
و استان ها • بسترسازی تعالی اجتماعی بانوان و خانواده از طریق تسهیل 

کنش اجتماعی

پرست خانوار راه اندازی ستاد توانمندسازی زنان سر

بخش سیاسیوزارت کشور
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مستمرتوازن در سیاست خارجی، تعامل هوشمند و گسترش روابط عزتمندانه با جهان

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

انجام ۶ سفر خارجی رئیس جمهور محترم به کشورهای همسایه ، انجام ۷ سفر 
در سطح رئیس دولت به ایران شامل امیر قطر و روسای جمهور روسیه، ترکیه، 

ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، ونزوئا و نخست وزیر عراق، ۲۴ سفر وزیر امور 
خارجه کشورمان به سایر کشورهای جهان و میزبانی از ۴0 وزیر امور خارجه و مقامات 

ارشد کشورهای مختلف و ...، بیش از 1۸0 مورد تماس تلفنی وزیر امور خارجه با 
مقامات خارجی و بین المللی با پراکندگی جغرافیایی مختلف.

ایجاد تعامل هوشمندانه با کشورهای جهان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمراولویت همکاری با همسایگان و جهان اسالم

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

 سفر رئیس جمهور محترم به ۶ کشور همسایه )تاجیکستان، روسیه، ازبکستان، 
( ، سفر وزرای امور خارجه و مقامات ارشد کشورهای منطقه  ترکمنستان، عمان و قطر

 ) (، قطر )۲بار (، هند )۲بار ( عراق )3بار به ایران از جمله از روسیه، پاکستان )۲بار
قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، عمان، ترکمنستان، ازبکستان، 

ترکیه، سوریه، عمان، آذربایجان، ارمنستان، کویت.

ارتقای همکاری و تعامل با کشورهای همسایه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

۶ سفر خارجی رئیس جمهور محترم، ۷ سفر سران دولت های خارجی به ایران، ۲۴ سفر خارجی وزیر امور خارجه و میزبانی از ۴0 وزیر امور خارجه و مقامات 
ارشد خارجی در ایران، بیش از 1۸0 تماس تلفنی وزیر خارجه با مقامات خارجی و بین المللی، ورود رسمی به دور جدید مذاکرات هسته ای و ده ها سفر خارجی 

معاونان سیاسی و اقتصادی وزیر خارجه در قالب مذاکرات بین المللی لغو تحریم ها و رایزنی های دوجانبه در جهت توسعه روابط و اقدامات گسترده در 
قالب دیپلماسی اقتصادی بخشی از جمله فعالیت های وزارت امور خارجه در سال اول دولت سیزدهم بوده است. حاصل این رایزنی ها، دستاوردهایی 

همچون انعقاد ۲۲0 سند و توافقنامه با سایر کشورها به ویژه اجرایی شدن توافق مشارکت راهبردی ۲5 ساله ایران و چین، موافقتنامه همکاری جامع با ونزوئا، 
موافقتنامه همکاری درازمدت ایران و روسیه )آماده امضا(؛ پذیرش عضویت ایران در سازمان شانگهای به عنوان نهمین عضو اصلی، کمک به مقابله با بحران 

کرونا با تامین بیش از 1۶0 میلیون دز واکسن، مدیریت بحران افغانستان و مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان، دستاوردهای قابل توجه در حوزه دیپلماسی 
اقتصادی از جمله افزایش ۴0درصد حجم تجارت خارجی، افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی و رفع موانع صادراتی و اقدامات شایانی در حوزه حمایت از 

ایرانیان خارج از کشور بوده است. 

خالصه اقدامات



در خدمت مردم |  سال اول دولت مردمی

211

بخش سیاسیوزارت امور خارجه

100پذیرش عضویت ج.ا.ایران در سازمان همکاری شانگهای

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

پذیرش عضویت ج.ا.ایران در سازمان همکاری شانگهای به عنوان نهمین عضو 
اصلی در ۲1مین اجاس سران شانگهای در دوشنبه )ایران تا پیش از این، عضو ناظر 

این سازمان بود(.

ارتقای همکاری های چندجانبه امنیتی، اقتصادی ، 
سیاسی و بین المللی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یت بحران افغانستان با توجه به حاکمیت طالبان 100مدیر

دی 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

مدیریت بحران افغانستان با توجه به حاکمیت طالبان بر این کشور در رایزنی با 
هیأت حاکمه افغانستان، رایزنی با کشورهای همسایه افغانستان و کنشگران این 
صحنه و همچنین با هدف تامین صلح و تثبیت امنیت پایدار در کشور همسایه، 

مدیریت مناسب ورود مهاجران و آوارگان افغان در پی تغییر حاکمیت در افغانستان. 

موضع گیری هوشمندانه جمهوری اسامی ایران در 
مسئله بحران افغانستان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یت بحران قفقاز جنوبی 100مدیر

آبان 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

رایزنی های سیاسی متعدد و مختلف با طرفین درگیری و کشورهای تاثیرگذار، مدیریت 
فضای رسانه ای، هماهنگی جهت انجام مانور نظامی، ایجاد پیوندها ساختاری با 

کشورهای منطقه از طریق پیشبرد مناسبات دوجانبه.

نقش آفرینی در معادالت منطقه و جلوگیری از قطع 
ارتباط زمینی ایران با قفقاز جنوبی، اروپا و اتحادیه 

اقتصادی اروپا و دریای سیاه.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش سیاسیوزارت امور خارجه

مستمراستفاده از تمام ظرفیت های داخلی در پیشبرد سیاست خارجی بویژه حمایت از محور مقاومت

شهریور 1400

در حال انجام 

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

پشتیبانی از محور مقاومت و کشورها و گروه های همسو در جبهه های مختلف از 
جمله در فلسطین با رویکرد وحدت گروه های مقاومت و ملت فلسطین در حمایت 

از قدس و مسجداالقصی و خنثی سازی طراحی های شوم رژیم صهیونیستی برای 
نابودی فلسطین و عادی سازی روابط با کشورهای اسامی و عربی در سطوح مختلف 
به ویژه سفر چندباره وزیر امور خارجه به سوریه، لبنان و عراق و سفر متقابل همتایان 

به ایران.

پشتیبانی از محور مقاومت و کشورهای همسو در 
جبهه های مختلف 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمربرگزاری نشست های چندجانبه در تهران

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

برگزاری نشست سران روند آستانه در تهران در سطح روسای جمهور ایران، روسیه و 
ترکیه، برگزاری نشست همسایگان افغانستان در سطح وزرای خارجه در تهران، 

برگزاری نشست منطقه ای وزرای محیط زیست 10 کشور منطقه در تهران.

استفاده از ظرفیت نهادها و سازوکارهای چندجانبه 
برای تامین منافع ملی 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100تقویت چندجانبه گرایی و مشارکت در نشست های بین المللی

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

حضور رئیس جمهور محترم در نشست سران شانگهای در ازبکستان، در اجاس 
اوپک گازی در قطر، در نشست سران دریای خزر در ترکمنستان، در نشست سران 
اکو در تاجیکستان، در اجاس مجازی بریکس پاس به میزبانی چین، حضور وزیر 
امور خارجه در نشست مجمع عمومی سازمان متحد و ماقات با وزرای خارجه و 

مقامات 50 کشور و سازمان بین المللی، در اجاس امنیتی مونیخ آلمان و اجاس 
مجمع جهانی اقتصادی در داووس سوئیس و تشریح مواضع کشور و رایزنی با وزرای 

خارجه و مقامات مختلف شرکت کننده.

تقویت چندجانبه گرایی و مقابله با یکجانبه گرایی 
امریکا، تامین منافع ملی 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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مستمرورود رسمی به دور جدید مذاکرات هسته ای با کشورهای 4+1 

آذر1400 

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

ورود رسمی به دور جدید مذاکرات هسته ای )هفتم و هشتم( با کشورهای 1+۴ از 
۸ آذرماه 1۴01 و رایزنی های جداگانه با برخی کشورهای اروپایی نظیر اسپانیا و ایتالیا و 

برخی کشورهای مؤثر منطقه ای نظیر قطر، عمان و کویت. همچنین رایزنی با مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مسئول مذاکرات اروپایی با هدف پیشبرد مذاکرات 

عزتمندانه و اخذ تضمین، راستای آزمایی و رفع کامل تحریم های ظالمانه و غیرقانونی 
آمریکا .

احیای برجام و رفع تحریم های ظالمانه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100امضا 220 سند و توافقنامه بین المللی 

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

امضا ۲۲0 سند و توافقنامه بین المللی میان ج.ا.ایران و سایر کشورها و سازمان های 
بین المللی از مرداد 1۴00 تا مرداد 1۴01 در قالب های مختلف به ویژه توافق جامع 

مشارکت راهبردی ۲5 ساله با چین، برنامه جامع همکاری های راهبردی بلند مدت با 
ترکیه و ... 

ارتقای همکاری مشترک در حوزه دیپلماسی اقتصادی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش سیاسیوزارت امور خارجه

مستمردیپلماسی فعال اقتصادی

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

سفر ۲۸ هیات عالی رتبه اقتصادی خارجی به ایران و سفر ۴1 هیات اقتصادی از 
کشورمان به سایر کشورها در جهت رایزنی برای توسعه همکاری های اقتصادی و 

تجاری، پیگیری و رفع مشکات جهت فعال سازی کریدورهای حمل ونقل بین المللی 
از مسیر ایران از جمله راه اندازی مجدد خط آهن اکو )پاکستان، ایران، ترکیه(، کریدور 
ریلی ایران- قزاقستان، کریدور ریلی و جاده ای ایران-پاکستان و ترکیه و کریدور ریلی 

رشت-آستارا، افزایش ۴0درصد حجم تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی در سال 1۴00، 
و ...

کمک به رشد و توسعه اقتصادی، خنثی سازی تحریم ها 
و بهبود معیشت مردم

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش سیاسیوزارت امور خارجه

مستمربرگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی با سایر کشورها

شهریور 1400

در حال انجام 

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

در بازه زمانی یک سال اول شروع به کار دولت جدید تا به امروز 13 اجاس اصلی 
کمیسیون مشترک با کشورهای )ترکمنستان، مجارستان، عمان، ازبکستان، 

قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، کوبا، غنا، اسلواکی، قطر، نیجریه و باروس( برگزار 
شده است. مقرر است تا پایان سال 1۴01، اجاس های اصلی کمیسیون مشترک با 
دو کشور پاکستان و زیمباوه تا پایان شهریور برگزار شود و بالغ بر 1۶ اجاس اصلی 

کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای دیگر نیز در دستور کار است.

افزایش روابط اقتصادی با کشورهای ترکمنستان، 
مجارستان، عمان، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، 
ارمنستان، کوبا، غنا،  اسلواکی، قطر، نیجریه و باروس

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100آزادسازی مطالبات، سپرده ها و منابع مالی نزد سایر کشورها

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

بازگشت 3۹0 میلیون پوند طلب جمهوری اسامی ایران از بریتانیا به حساب های 
بانکی کشورمان، آزادسازی بخش قابل توجهی از مطالبات و منابع مالی نزد سایر 

کشورها از جمله در عراق، عمان، کره جنوبی و سایر کشورها
رایزنی و تعامل برای برگشت مطالبات ایران

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرصادرات 800 میلیون دالر محصوالت دانش بنیان، خالق و فناور 

شهریور 1400

در حال انجام 

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

صادرات ۸00 میلیون دالر محصوالت دانش بنیان، خاق و فناور در سال 1۴00 و 
صادرات 110 میلیون دالری محصوالت دانش بنیان در سه ماهه سال 1۴01 و هم چنین 

اعطای محصوالت و تجهیزات ساخت شرکت های دانش بنیان بخش تجهیزات 
و ملزومات پزشکی به کشورهای هدف در قالب کمک های توسعه ای وزارت امور 

خارجه.

حمایت از صادرات محصوالت خاق و دانش بنیان 
صادرات این محصوالت انجام شد. 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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مستمرواردات 160 میلیون واکسن کرونا و پیگیری و هماهنگی تامین دارو برای بیماری های خاص 

شهریور

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

پیگیری و هماهنگی وارد کردن 1۶0 میلیون واکسن کرونا )خرید و اهدایی(، کمک 
به انتقال فناوری تولید واکسن و تامین مواد و قطعات الزم برای تجهیزات پزشکی 
مورد نیاز، تاش در جهت بازاریابی صدور محصوالت و تجهیزات پزشکی بویژه در 
حوزه کرونا، تهیه بیش از 350 گزارش تخصصی با عنوان پایش اقدامات اقتصادی، 
اجتماعی، تحوالت اجتماعی و روند واکسیناسیون در سایر کشورها با هدف بهره 

برداری نهادهای ذیربط داخلی.

ایجاد سازوکار و تعامل با کشورهای مختلف برای 
مقابله با بیماری کرونا

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یقا آفر مستمرتوسعه روابط با کشورهای قاره 

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

سفر۴۸ هیات اقتصادی و سیاسی عالی رتبه از کشورهای آفریقایی به ایران و اعزام 
3۲ هیات اقتصادی از ایران به کشورهای آفریقایی، برگزاری سه نشست کمیته 
رایزنی های سیاسی با آفریقای جنوبی، مالی و ساحل عاج، برگزاری دو کمیسیون 

مشترک با نیجریه و غنا، امضای 3۹ سند همکاری با کشورهای مختلف این قاره از 
جمله زیمبابوه، نیجریه، کنگو، اتیوپی، سنگال و غیره، افزایش حجم تجارت با این 

قاره از حدود 500 میلیون دالر در سال 13۹۹ به 3/1 میلیارد دالر در سال 1۴00 و افزایش 
۶0 درصد حجم تجارت در دو ماهه اول سال جاری نسبت به سال قبل.

توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با قاره آفریقا

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش سیاسیوزارت امور خارجه

یکای التین مستمرتوسعه روابط با امر

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

سفر 11 هیات از کشورهای امریکای التین به ایران و ۶1 هیات از ایران به کشورهای این 
منطقه، 1۷ سند امضا شده از جمله با ونزوئا، کوبا، نیکاراگوئه، برزیل و ....، امضای 

سند جامع همکاری ها با ونزوئا، ارتقاء سطح همکاری با ونزوئا به سطح استراتژیک، 
رشد 100درصد تجارت خارجی با برزیل و ونزوئا در سال گذشته، صادرات نفت به 

کشورهای منطقه. 

توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای 
امریکای التین

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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مستمردیپلماسی عمومی و رسانه ای فعال

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

تهیه برنامه جامع دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، تعامل نزدیک با رسانه ها و 
برگزاری نشست های توجیهی متعدد با افراد تاثیرگذار در رسانه های گروهی کشور، 

صاحبان اندیشه و دفاتر رسانه های خارجی ، رصد تحوالت بین المللی و تهیه گزارشات 
مورد نیاز برای مقامات کشور در مورد تحوالت بین المللی، انتشار گزارشات و تهیه 
و نشر مقاالتی در رسانه های داخلی و خارجی، حضور فعال در شبکه های اجتماعی 
جهت تبیین مواضع نظام و مقابله با جریان سازی ها و روایت سازی های مخالفان، 

اهتمام به گسترش زبان فارسی از طریق اعزام اساتید زبان فارسی و ...

ارتقای تصویر ایران در جهان، مقابله با جنگ روانی و 
رسانه ای مخالفان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمردیپلماسی آب

شهریور 1400

در حال انجام 

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

پیگیری حقابه کشورمان از رودخانه هیرمند و اجرای معاهده 1351 بین ایران و 
افغانستان، برگزاری مذاکرات با ترکمنستان در خصوص آب های مرزی و سد دوستی، 

برگزاری مذاکرات با ترکیه و آذربایجان در خصوص آب های مرزی بویژه رود ارس، 
پیگیری مساله رودخانه اروند با عراق.

تامین منابع آبی مورد نیاز کشور طبق مقررات 
بین المللی و توافقات دوجانبه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ج از کشور مستمرحمایت از ایرانیان خار

شهریور 1400

در حال انجام 

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

احیای شورای عالی ایرانیان خازج از کشور و برگزاری اولین جلسه آن با حضور 
رئیس جمهور محترم، برگزاری 55 جلسه کارگروه ویژه ایرانیان با نمایندگی های ج..ا 

در خارج از کشور، پیگیری جدی تصویب قانون جامع ایرانیان خارج از کشور )در 
مرحله تصویب در مجلس شورای اسامی(، راه اندازی »سامانه پرسمان« به منظور 

شفاف سازی وضعیت ایرانیان خارج از کشور، راه اندازی سامانه ارتباط مستقیم 
ایرانیان خارج از کشور با وزیر امور خارجه،  صدور کارت ملی برای ایرانیان خارج از کشور 

برای اولین مرتبه و ...

بهبود خدمات رسانی به ایرانیان خارج از کشور و ارتقای 
سطح تعامل با آنها در جهت استفاده از ظرفیت آنها 
برای پیشبرد اهداف ملی در سطح داخلی و بین المللی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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مستمردیپلماسی پارلمانی

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

انجام هماهنگی مربوط به سفر ۹5 هیات از مجلس شورای اسامی به خارج از کشور، 
هماهنگی و تنظیم سفر رئیس مجلس شورای اسامی به سوریه، ترکیه و روسیه، 
هماهنگی شرکت 10 هیات از مجلس شورای اسامی در نشست های منطقه ای و 
بین المللی و سفر 10 هیات پارلمانی کشورهای خارجی به ایران، هماهنگی برگزاری 
3۸ وبینار و ۷ گفتگوی تلفنی رئیس مجلس شورای اسامی و سایر نمایندگان 

با همتایان خارجی، هماهنگی انجام 35 ماقات رئیس مجلس شورای اسامی و 
نمایندگان با سفراء و روسای نمایندگی های خارجی در تهران و ...

افزایش تعامات پارلمانی و استفاده از ظرفیت 
پارلمان ها برای توسعه روابط و پیشبرد اهداف ملی 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمردیپلماسی اندیشکده ای

شهریور 1400

در حال انجام 

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

برگزاری بیش از ۲0 وبینار با اندیشکده های برجسته بین المللی در خصوص 
موضوعات منطقه ای و بین المللی، برگزاری بیش از 15 همایش و سمینار داخلی و 
بین المللی، شرکت در کنفرانس های بین المللی مهم جهت تشریح، تبیین و دفاع 

از سیاست ها یا تاثیرگذاری بر نخبگان فکری تصمیم ساز، همکاری با موسسات 
پژوهشی بین المللی از جمله ایکاس و حافظه جهانی یونسکو، تهیه و تبادل 11 
یادداشت تفاهم همکاری در سال 1۴00، برگزاری نشست های تحلیلی هفتگی و 

ماهیانه در خصوص تحوالت مهم بین المللی و تهیه گزارش های تحلیلی و راهبردی 

اثرگذاری و اقناع سازی حلقه های فکری و نخبگی 
تصمیم ساز در عرصه بین المللی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش سیاسیوزارت امور خارجه

مستمرتحول اداری در وزارت امور خارجه

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

اعزام سفرا و روسای جدید به نمایندگی های وزارت امور خارجه در خارج از کشور و 
همچنین انتصاب مدیران جدید در مرکز، توجه به اصاح سازوکارهای اداری در جهت 

ارتقای کارایی و افزایش بهره وری نیروی انسانی، از سرگیری اعزام هیات های بازرسی 
به نمایندگی های وزارت امور خارجه در خارج از کشور با هدف نظارت و بهبود عملکرد 

و تاکید بر توجه به خانواده ها و فرزندان و مدارس خارج از کشور، تمرکز بر ارتقای 
آموزش نیروی انسانی و برگزاری بیش از 30 دوره آموزشی برای ۲۴۲5 نفر، بررسی اصاح 

ساختار سازمانی با هدف ارتقای کارآیی و کارامدی، و ... 

ایجاد تحول با هدف ارتقای کارایی و کارامدی سازمانی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار



صنعتی



........................................................................................................ وزارت صنعت، معدن و تجارت

.............................................................................................................. سازمان ملی استاندارد ایران



220

بخش صنعتیوزارت صنعت، معدن و تجارت

83پیشران های اقتصادی )شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی(

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

 عدد شاخص تولید در دوره جدید 11۶ بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته )11۲.5( از رشد 3.5 درصدی برخوردار بوده است.

ارتقای کمی و کیفی شاخص های تولید کارگاه های بزرگ 
صنعتی کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

108میزان ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت )درصد(

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

افزایش نرخ رشد اقتصادی در سه فصل انتهایی سال 1۴00 نسبت به مدت مشابه 
سال 13۹۹ به بیش از 1.۲ درصد براساس میزان ارزش افزوده بخش صنعت، معدن 

و تجارت. 
افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

وزارت صمت در دولت سیزدهم، رشد پیشران های اقتصادی با شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی را دستور کار داشت که ۹0 درصد به این وعده تحقق بخشید. خلق فرصت های 
شغلی ناشی از صدور مجوزها در بخش صنعت، معدن و تجارت برای اشتغال ۴00 هزار نفر هدف گذاری شده بود که با تمهیدات اندیشیده شده، با رشد 1۲۷ درصدی به تعداد 51۸ هزار نفر 

رسید. این وزارتخانه در رشد تولید نرم افزارهای کاربردی نیز از هدف پیشی گرفته است. در بخش توسعه صادرات غیرنفتی نیز از هدف ۴5 میلیارد دالری عبور کرده و به عدد ۴۸.۶ میلیارد 
دالر رسیده است. برای این وزارتخانه امضای 10 موافقت نامه با کشورهای منطقه هدف گذاری شده بود که در حال حاضر ۸ موافقت نامه به امضا رسیده و با گذر از هدف یک میلیارد دالری 

در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی و رسیدن به عدد ۲.3 میلیارد دالر، عملکرد قابل قبولی را داشته است. گسترش شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب به تعداد 1۲۸ مورد نیز فراتر از 
هدف تعیین شده برای این وزارتخانه است. وصول حقوق دولتی معدن نیز 10 هزار میلیارد تومان هدف گذاری شده بود که عملکرد این وزارتخانه تا اعام این گزارش 1۹ هزار میلیارد بوده 

است. تغییر مقیاس تهیه اطاعات پایه کشور در حوزه زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی، افزایش دقت و تنوع عناصر موجود در نقشه های ژئوشیمیایی اکتشافی کشور، کسب 
کرسی علوم زمین و مخاطرات ساحلی یونسکو و  شروع پروژه اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوایی اقدامات این وزارتخانه در حوزه معادن است.  تامین مالی رنجیره ای، پرداخت تسهیات 

مبتنی بر فاکتور سامانه جامع تجارت، توسعه کاربرد این سامانه، اصاح ساز و کارهای تنظیم بازار کاالهای پایه )نظیر فوالد و پتروشیمی( که منجر به حذف سهمیه بندی و رانت شده از 
ابتکارات جدید وزارت صمت است که در دولت سیزدهم اتفاق افتاده. بازآفرینی سامانه ها، یکپارچه سازی خدمات و پنجره واحد تخصصی و اصاح رویه های رسیدگی به شکایت نیز از 

اقدامات مهم این وزارتخانه است. تهیه سند راهبردی ارتقا و فناوری و نوآوری در بخش تعریف پروژه های عملیاتی پیشران در این حوزه از رویکردهای جدید وزارت صمت است.

خالصه اقدامات



در خدمت مردم |  سال اول دولت مردمی

221

بخش صنعتیوزارت صنعت، معدن و تجارت

108صادرات غیرنفتی

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

براساس هدف ۴5 میلیارد دالر برای صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده بود که در 
عمل به ۴۷.۴ میلیارد دالر رسید. ۲۸ درصد رشد در یک سال نخست فعالیت دولت 

سیزدهم.

افزایش میزان صادرات غیرنفتی کشور به عنوان یک 
اقدام راهبردی در خنثی سازی تحریم ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

230صادرات خدمات و خدمات فنی و مهندسی

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

 رشد ۴0 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی، براساس هدف یک میلیارد دالر 
برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته شده بود که در عمل به ۲.3 

میلیارد دالر رسید؛ یعنی ۷۸ درصد رشد کرده است.
افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

) 118حجم تجارت )میلیون دالر

شهریور 1400

تیر 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

حجم تجارت در فعالیت یکساله دولت سیزدهم با رشد بیش از 30 درصدی نسبت 
به دوره مشابه قبل مواجه بوده است و به رقم ۹۹ میلیارد دالر رسیده است.

توجه به توسعه همکاری های تجاری با اولویت 
کشورهای منطقه 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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90افزایش تعداد آنالیزها در حوزه زمین شناسی

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

افزایش ۲ برابری تعداد آنالیز انجام شده در حوزه زمین شناسی و اکتشاف ذخایر 
معدنی نسبت به سال پایانی دولت قبل  و براساس هدف در نظر گرفته شده ۸0 

درصد رشد و در عمل به 100 درصد رشد رسید.
افزایش تعداد آنالیز بخش زمین شناسی و معدن

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100خلق فرصت های شغلی ناشی از صدور مجوزها در بخش صنعت، معدن و تجارت

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

فرصت های شغلی براساس هدف ۴00 هزار نفر بوده که در عمل 
( محقق   51۸ هزار نفر )1۴۲هزار نفر صنعت، 3۶ هزار نفر معدن، اصناف 3۴0 هزار نفر

شده است. ایجاد اشتغال و افزایش تولید

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه جدید در بنگاه های صنعتی  و معدن

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

تعداد پروانه تحقیق و توسعه صادره 300 فقره هدف گذاری شده بود که در عمل به 
3۶۷ فقره افزایش یافت. 

تحقیق و توسعه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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100تعداد اعزام هیات تجاری

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

تعداد مراکز تجاری از 10 مرکز به 1۸ مرکز افزایش یافته است و تعداد موافقت نامه ها 
نیز از یک موافقت نامه به ۸ موافقت نامه افزایش یافته است.  موافقت نامه های تجاری و مراکز تجاری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100میزان تهاتر با کشورها

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

تحقق 1.5 میلیارد دالر تهاتر کاال با کشورهای هدف مطابق اهداف در نظر گرفته شده 
که رشد باالیی در یکسال نخست فعالیت دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه 

سال قبل داشت. 

افزایش میزان تهاتر کاال با کشورهای هدف به منظور 
خنثی کردن اثر تحریم

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

80تخلفات کشف شده 

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

با توجه به رویکرد جدید وزارت صمت در نظرات بر بازار، تخلفات کشف شده به 3۴1 
هزار فقره رسید که نشان از بهبود وضعیت و نظارت بر بازار دارد. افزایش اعتماد در بازار 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش صنعتیوزارت صنعت، معدن و تجارت
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100تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

شهریور 1400

تیر 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

مجموع تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی در حال بهره برداری براساس هدف در نظر 
گرفته شده ۸30 مورد بود که در عمل به ۸3۸ مورد افزایش یافت و حاکی از اهمیت 

تامین زیرساخت ها در دولت سیزدهم است.

افزایش تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی کشور در 
راستای تامین زیرساخت های توسعه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

400تامین مالی زنجیره ای

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

تامین مالی زنجیره ای که ابتکار دولت سیزدهم بوده است در سال اول دولت 
سیزدهم به میزان 1۲ همت عملکرد داشته است. در حالی که هدف آن 3 همت بوده 

است. 

شروع تامین مالی زنجیره ای به منظور استفاده بهتر از 
منابع مالی کشور برای تولید و شفاف سازی منابع

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

132تسهیالت مبتنی بر فاکتور )استعالم فاکتور جهت اعطای تسهیالت(

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

استعام ۶۶00 فاکتور الکترونیکی در سامانه جامع تجارت برای نخستین بار در دولت 
سیزدهم که منجر به شفاف سازی و جلوگیری از انحراف تسهیات پرداختی شده 

است.

نظارت بیشتر بر مصارف تسهیات پرداختی در بخش 
صنعت از طریق استعام الکترونیکی فاکتورهای صادر 

شده

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش صنعتیوزارت صنعت، معدن و تجارت
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102اکتشاف

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

براساس هدف در نظر گرفته شده 130هزار کیلومتر مربع در نظر گرفته شده بود که 
در عمل 133 هزار کیلومتر مربع رسید. عملکرد این شاخص در مقایسه با دوره زمانی 

مشابه سال گذشته از رشد 11 درصدی برخوردار بوده است.
افزایش میزان اکتشاف

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100ایجاد ظرفیت های بین المللی جدید در حوزه زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

کسب کرسی علوم زمین و مخاطرات  ساحلی یونسکو توسط سازمان زمین  شناسی و 
اکتشافات معدنی جمهوری  اسامی  ایران.

ارتقای جایگاه بین المللی سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی جمهوری اسامی ایران 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یک هوایی   ع پروژه اکتشاف به روش ژئوفیز 100شرو

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

شروع پروژه اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوایی پس از یک وقفه 5 ساله توسط 
بالگرد سازمان زمین شناسی و  اکتشافات معدنی کشور در استان کردستان و 

آذربایجان غربی به میزان ۷0 هزار کیلومتر خطی

استفاده از روش ژئوفیزیک هوایی در زمینه اکتشافات 
معدنی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش صنعتیوزارت صنعت، معدن و تجارت
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پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس  جمهور • برنامه های 

دستگاه

مرداد 1۴01

مرداد 1۴00

مستمر

افزایش تعداد اقام مشمول کد رهگیری
در دوره قبل فقط سیگار مشمل کد رهگیری در سامانه بود که در مدت 

فعالیت دولت سیزدهم این میزان به 55 قلم نظیر لوزام یدکی، لوازم 
، پتروشیمی و ...  خانگی، برقی و الکترونیکی، مواد غذایی، روغن موتور

رسیده و حاکی از اراده جدی برای مبارزه با قاچاق کاال است.

اقالم مشمول کد رهگیری در سامانه جامع تجارت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • برنامه های 

دستگاه

مرداد 1۴01

مرداد 1۴00

100

تکمیل اتصال سامانه ها به سامانه جامع 
تجارت و بهره برداری کامل از این سامانه

اتصــال کامــل تعــداد 1۲ ســامانه نظیر ســامانه های جامــع گمرکی، 
معامــات، بیمــه، ارزی،  حمــل و نقــل، مجوزهــا و ... بــه ســامانه جامع 
تجــارت و توســعه کاربردهــای ســامانه جامــع در حوزه های دیگــر نظیر 

پولی حوزه 

سایر سامانه های متصل به سامانه جامع تجارت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • برنامه های 

دستگاه

مرداد 1۴01

مرداد 1۴00

100

افزایش تعداد ثبت فاکتور در سامانه جامع 
تجارت

ثبت تعداد 50 میلیون فاکتور طی فعالیت دولت سیزدهم که این تعداد 
در دوره قبل 31 میلیون فاکتور بوده و حاکی از توسعه کاربرد این سامانه 

است.

ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت

بخش صنعتیوزارت صنعت، معدن و تجارت
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بخش صنعتیوزارت صنعت، معدن و تجارت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • برنامه های 

دستگاه

مرداد 1۴01

مرداد 1۴00

100

افزایش تعداد  شناسه کاالی اخذ شده
تعداد شناسه کاالی اخذ شده در زمان فعالیت دولت سیزدهم به 

۷۴0.000 عدد رسیده است که در دوره قبل تعداد ۴۹۴.000 شناسه بوده 
است.

شناسه کاالی اخذ شده در سامانه جامع تجارت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • برنامه های 

دستگاه

مرداد 1۴01

مرداد 1۴00

مستمر

ثبت نام و فعالیت بیش از ۶00 هزار کاربر و فعال اقتصادی در سطح کشور افزایش ثبت تعداد فعاالن اقتصادی
در سامانه جامع تجارت

افزایش ثبت تعداد فعاالن اقتصادی در سامانه جامع تجارت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردهااهداف مورد انتظار

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات 
و وعده های رئیس جمهور • برنامه های 

دستگاه

در حال انجام

مرداد 1۴00

مستمر

کاهش تعدادخودروهای ناقص دپو شده  • 
افزایش عرضه خودرو •  کاهش میزان تعهدات 

خودروسازان

در دوره مشابه سال گذشته تعداد خودروی ناقص 1۲5 هزار دستگاه بود که 
به 1۲ هزار دستگاه کاهش یافت • افزایش عرضه به میزان 3۹0 هزار دستگاه 

خودرو تا مرداد 1۴01 که نسبت به سال گذشته به میزان ۲5 درصد رشد داشته 
است • میزان تعهدات معوق و تحویل به مشتریان در سال 1۴01 به 11 هزار 

دستگاه رسیده و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶3 درصد کاهش یافته 
است.

ساماندهی وضعیت خودرو و خودروسازان
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دریافت ۴00 امریه نخبه جهت انجام امور تخصصی برابر شرح تکالیف و ماموریت ها، راه اندازی مرکز نوآوری در پژوهشگاه استاندارد و استقرار واحدهای 
فناور در آن، تدوین نظامنامه جایزه ملی کیفیت با رویکرد طراحی مدل کیفیت جهان اسام، استانداردسازی خدمات در 5 حوزه آموزشی، خدمات 

گردشگری، خدمات ورزشی، خدمات توان بخشی و خدمات پستی با طراحی چک لیست های کیفی استانداردسازی شده و اباغ به ادارات کل 31 استان 
کشور برای نخستین بار در سازمان ملی استاندارد ایران در دولت سیزدهم انجام شده است. طراحی مکانیزم هوشمند و علمی برای سنجش و محاسبه 

نرخ کیفیت سالیانه کاال و خدمات در کشور و راه اندازی سامانه طرح پرسشگری شاخص »افزایش میزان اعتماد عمومی« و »بهبود نگرش و رفتار 
مردم نسبت به استاندارد« نیز از دیگر اقدامات انجام شده توسط این سازمان است. اقدام در راستای جلوگیری از پاک گذاری خوردوهای فاقد حداقل 
استانداردهای ایمنی و کیفیت الزم، ایجاد »سامانه شفافیت« در درگاه الکترونیکی سازمان ملی استاندارد ایران، اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و 

کار، تهیه ، طراحی و تدوین سامانه »پنجره واحد خدمات هوشمند« در درگاه اصلی سازمان و اتصال به » پنجره ملی خدمات هوشمند دولت« در تعامل با 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات، برای نخستین بار در سازمان ملی استاندارد ایران در حال انجام است. 

خالصه اقدامات

80 باز معماری و مهندسی ساختار در سازمان ملی استاندارد

آبان 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

در سازمان ملی استاندارد ایران برای نخستین بار در دولت سیزدهم با رویکرد ایجاد 
تحول در بدنه مدیریتی، »کمیته انتصابات« و »کانون ارزیابی مدیران« به منظور 

شناسایی مدیران جوان نخبه، متخصص، متعهد و انقابی و پایش عملکرد مدیران 
تشکیل شده و در حال فعالیت است.

تحول سازمانی،  باز معماری و مهندسی ساختار و 
جوان گرایی در بدنه و بخش های میانی سازمان ملی 

استاندارد ایران

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

30حمایت از توسعه محصوالت دانش بنیان

آبان 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

ایجاد بستر استانداردسازی محصوالت نوظهور و دانش بنیان با هدف امکان 
تجاری سازی و صادرات این محصوالت.

تجاری سازی و صادرات محصوالت نوظهور و دانش 
بنیان از طریق استاندارد سازی این محصوالت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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70تدوین نظامنامه جایزه بین المللی جهان اسالم با رویکرد طراحی مدل کیفیت جهان اسالم

آبان 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

بومی سازی مدل های مبنای جایزه ملی کیفیت ایران با رویکرد مبتنی بر ظرفیت های 
جهان اسام و با قابلیت به کارگیری در سایر کشورهای جهان اسام برای نخستین 

بار در کشور.

استقرار نظام کیفیت، ارزیابی و رقابت در جهان و 
بین بخش های مختلف خصوصی، دولتی و عمومی 

می تواند موجب تعالی کیفیت در بخش های مختلف 
کشور شود

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

خ کیفیت سالیانه کاال و خدمات در کشور 50طراحی مکانیزم هوشمند و علمی برای سنجش و محاسبه نر

آبان 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

ایجاد سازوکار رصد و جمع آوری کلیه داده های قابل اعتماد در خصوص نظر 
مصرف کنندگان کاال و خدمات به صورت برخط و دوره ای از31 استان کشور و محاسبه 

هوشمند و مبتنی بر الگوی علمی نرخ کیفیت و ایجاد امکان مقایسه رشد کیفیت 
کاال و خدمات استاندارد مردمی

ایجاد الگوی علمی و هوشمند با قابلیت ورود داده ها 
به صورت برخط با دامنه مناسب پوشش کاال و 

خدمات دارای اولویت برای مردم.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

30توسعه استاندارد سازی حوزه خدمات 

شهریور 1400

مرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

طراحی، ایجاد ساز و کار و تهیه ابزار پایش )چک لیست( برای ارزیابی کیفیت خدمات 
در حوزه های آموزش ابتدایی، اقامتی، اماکن ورزشی، توانبخشی و مراکز سالمندان و 
پستی از طریق ادارات کل استاندارد در سراسر کشور و اباغ برای انجام در سال 1۴01 
و همچنین اقدام برای شروع فرایند استاندارد سازی و ارزیابی کیفیت در سایر حوزه 

های خدمات با همکاری دستگاه های متولی

ارتقای رضایت عمومی با بهره مندی از ظرفیت قانون 
تقویت و توسعه نظام استاندارد

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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70جلوگیری از پالک گذاری خوردوهای فاقد حداقل استانداردهای ایمنی و کیفیت الزم

فروردین 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

****تا پیش از دولت سیزدهم، سرپیچی هایی از استاندارد های ۸5 گانه اجباری 
خودرو دیده می شد و ۹ استاندارد شامل؛ آزمون های safty-ارگونومی، آیرودینامیک، 
دینامیک خودرو، کارایی ومصرف سوخت، صدا ولرزش وسختی، وضعیت وآسودگی 
هوای کابین، الکترونیک والکتریک، چرخه عمر مشتری، بدنه وشاسی، جرم وابعاد و 

سایر در دولت قبل تعلیق شده بود که این تعلیق موجب آسیب به مردم شد.

اجرای کامل نظام ارزیابی کیفی خودروها به عنوان یک 
تعهد سازمان به مردم.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

80ایجاد »سامانه شفافیت« در درگاه الکترونیکی سازمان ملی استاندارد

مهر 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

 »سامانه شفافیت« برای نخستین بار در سازمان ملی استاندارد ایران در دولت 
سیزدهم راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

انتشار اطاعات مستند سازمان ملی استاندارد ایران با 
هدف ایجاد شفافیت بیشتر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

80توسعه تفاهمات در حوزه استانداردها با هدف تسهیل تجارت خارجی

آبان 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

سهم صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه حداقل دو برابر خواهد شد.)از حدود 
۲0 میلیارد دالر به بیش از ۴0 میلیارد دالر (

تسهیل صادرات از طر یق تفاهم با کشورهای هدف 
مبادالت تجاری )حوزه یکسان سازی استانداردها 

پذیرش نتایج آزمون و نتایج بازرسی(

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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یستی در سازمان ملی استاندارد ایران 30استقرار قرارگاه عملیات پدافند ز

فروردین 1401

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

برای نخستین بار در سازمان ملی استاندارد ایران در دولت سیزدهم راه اندازی شده 
است.

با هدف صیانت از سرمایه انسانی در برابر تهدیدات 
زیستی و تصمیم گیری و فرماندهی با ایجاد حداکثر 
هماهنگی و هم افزایی با استفاده از منابع سازمان.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

95تدوین نظامنامه امور حالل

فروردین 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

این طرح در سازمان ملی استاندارد ایران در دولت سیزدهم اجرایی و تکمیل شده 
است.

تامین منافع کشور از طریق نظارت بر کلیه فعالیت های 
استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صاحیت امور 

حال از طریق کارگروه های فقهی، نظارت و کمیته های 
اجرایی و تخصصی در تمامی مراحل تولید، توزیع و 

مراکز عرضه محصوالت با نشان حال.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

40ارتقای سطح همکاری های بین المللی

فروردین 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

امضای ۷ سند تفاهم نامه همکاری با کشورهای ترکیه، نیجریه، قطر، 
غنا، قزاقستان، عمان و سوریه، با امضای این سند همکاری، تعامات بین المللی 

گسترده تر خواهد شد.

ارتقای سطح همکاری های بین المللی سازمان 
استاندارد ایران با سازمان استاندارد کشورهای 

همسایه

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش صنعتیسازمان ملی استاندارد ایران



فرهنگی
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بخش فرهنگیوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

احیای شأن سیاست گذاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در دولت سیزدهم مهم ترین دستور کار این وزارتخانه بود که با اقداماتی همچون تدوین و 
اباغ سند تحول وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی به حوزه های تابعه، تشکیل شورای اجرایی سازی سند تحول دولت مردمی، تشکیل کارگروه فرهنگی 

دولت، فعال سازی شورای هنر، تشکیل شورای عالی سینما، تخصیص دو درصد از بودجه دستگاه های اجرایی به فعالیت های فرهنگی در بودجه سال 
1۴01 و بازنگری در وظایف و اولویت های شورای فرهنگ عمومی صورت گرفت. این وزارتخانه با تشکیل قرارگاه رسانه ای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 

یارانه ها در اقناع افکار عمومی از وضعیت موجود و ضرورت بازنگری و اصاح شیوه تخصیص یارانه ها نقشی اساسی ایفا کرد. حل مشکل کمبود کاغذ 
نشر و مطبوعات با سیاست های حمایتی و اقدامات نظارتی در حوزه مطبوعات، اصاح مقررات سینمایی و تشکیل شورای راهبردی اکران سینما همراه 

با اصاح ساختار مدیریت فرهنگی سینما نیز از دیگر اقدامات شاخص این وزارتخانه است. راه اندازی قرارگاه محرومیت زدایی از حوزه فرهنگ و هنر، 
دسترسی عمومی به امکانات فرهنگی و امکان بهره مندی از آموزش رایگان هنر را ایجاد کرد. موضوع بازطراحی نظام رسانه ای و تقویت توان روایتگری با 
هدف مرجعیت سازی رسانه ای و تغییر آرایش نظام رسانه ای از پدافندی به آفندی از دیگر رویکردهای مهم این وزارتخانه محسوب می شود که اقدامات 

مناسبی در این باره انجام پذیرفت. 

خالصه اقدامات

مستمرتدوین و ابالغ سند تحول وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به حوزه های تابعه

فروردین 1401

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

تشکیل دبیرخانه و شورای اجرایی سازی برنامه تحول در وزارتخانه • تعامل جدی با 
مراکز فرهنگی انقابی • تغییرات وسیع مدیریتی با استفاده از ظرفیت های جوانان 

انقابی و متخصص

بازگشت مرجعیت فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی • ارتقای نقش حاکمیتی وزارتخانه • خروج 

وزارتخانه از وضعیت انفعالی و ایفای نقش فعال در 
عرصه فرهنگ

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرشوراها و کارگروه ها

شهریور 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

تشکیل شورای اجرایی سازی سند تحول دولت مردمی • تشکیل کارگروه هماهنگی 
فرهنگی دولت • فعال سازی شورا ی هنر با اصاح آیین نامه های مرتبط درشورای 
عالی انقاب فرهنگی • بازنگری در وظایف و اولویت های شورای فرهنگ عمومی• 

تشکیل قرارگاه رسانه ای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه های فرهنگی، هنری 
و رسانه ای با هدف اقناع افکارعمومی و عدالت فرهنگی • تشکیل دبیرخانه شوراهای 

اندیشه ورزی

ارتقای نقش حاکمیتی وزارتخانه • خروج وزارتخانه از 
وضعیت انفعالی و ایفای نقش فعال در عرصه فرهنگ

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش فرهنگیوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

مستمراقدامات ساختاری

شهریور 1400

در حال انجام

برنامه های دستگاه

اعمال سیاست های حمایتی و اقدامات نظارتی برای حل مشکل کمبود کاغذ نشر 
و مطبوعات • اصاح مقررات سینمایی • تشکیل شورای راهبردی اکران سینما • 

تشکیل کارگروه زیارت • ارائه تسهیات تا سقف 500 میلیون تومان به شرکت های 
بازی ساز دانش بنیان • تدوین برنامه توسعه اشتغال و حمایت از تولیدات فرهنگی و 
خاق • همکاری با معاونت علمی و فناوری برای تاسیس 50 باب خانه خاق و فناوری

کمک به اقتصاد فرهنگ و بازگشت رونق به چرخه 
نشر • قانونمندی در عرصه سینما • ساماندهی 

وضعیت اکران • ارزان سازی سفرهای زیارتی • حمایت 
از تولیدات اشتغال آفرین و دانش بنیان• خروج از رکود 

فعالیت های هنری و بازگشت رونق به اقتصاد هنر

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرراه اندازی قرارگاه محرومیت زدایی فرهنگی

فروردین 1401

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • سندتحول دولت 

مردمی

تشکیل دبیرخانه قرارگاه محرومیت زدایی • دسترسی عمومی به امکانات فرهنگی 
• استفاده از بستر فضای مجازی و آموزش هنر • صدور گواهی برای شرکت کنندگان 
در مجموع در ۲0 استان،  110 دوره آموزشی با ثبت نام بیش از 3۷ هزار نفر برگزار شده 

است.

شناسایی نقاط محروم فرهنگی و کشف استعدادهای 
هنری در این مناطق • توانمندسازی هنرجویان ساکن 
مناطق محروم • تمرکززدایی از فعالیت های فرهنگی • 
صیانت از هنرهای ملی، بومی و محلی • ایجاد عدالت 

فرهنگی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یرساخت های فرهنگی و هنری در سراسر کشور مستمرتوسعه ز

فروردین 1401

در حال انجام

برنامه های دستگاه

انعقاد قرارداد بازسازی و نوسازی 11 سینما با 3۹ سالن نمایش فیلم • تکمیل 
پروژه های نیمه تمام فرهنگی در استان ها • فعال سازی بنیاد فارابی و افزایش 

تولیدات مستقل و مشارکتی برای ساخت فیلم های سینمایی متناسب با اقتضائات 
فرهنگی، هنری و رسانه ای کشور • افزایش ظرفیت  سالن های سینمایی کشور

افزایش زیرساخت های فرهنگی و هنری در کشور 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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مستمرشیوه نامه ها و دستورالعمل ها

شهریور 1400

در حال انجام

سند تحول دولت مردمی • برنامه های دستگاه

تدوین دستورالعمل جدید آگهی های دولتی • تنظیم واباغ نرخ نامه جدید آگهی های 
دولتی • اصاح شیوه نامه صدور پروانه دفاترنشریات با نگاه به رویکرد محتوایی • 

بازنگری در شیوه نامه های حمایتی رسانه ها
دسترسی آزاد به اطاعات و شفاف سازی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرفعال سازی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات

مهر 1400

در حال انجام

سند تحول دولت مردمی • برنامه های دستگاه

برگزاری جلسات کمیسیون ماده 1۸ قانون • انتشار گزارش های ماهانه فعالیت 
سازمان • پیگیری شکایت های ثبت شده کاربران سامانه • پیگیری و مکاتبه 

با سازمان ها و دستگاه های مشمول قانون • انتشار و دسترسی آزاد به 
اطاعات )اتصال ۲۶۹ دستگاه و سازمان مشمول در یک سال( • پاسخ گویی به 

درخواست های پیگیری مردم برای اجرای قانون از طریق کارتابل اختصاصی دبیرخانه 
)۲۸0 درخواست(

توسعه دولت الکترونیک • افرایش انتشار اطاعات • 
دسترسی شهروندان به اطاعات دستگاه ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرفعالیت های حوزه های اعتقادی، آیینی و انقالبی

شهریور 1400

شهریور 1401

سند تحول دولت مردمی • برنامه های دستگاه

مجموعه اقدامات بزرگداشت سرداردل ها شهیدحاج قاسم سلیمانی • مجموعه 
اقدامات در راستای تقویت عفاف و حجاب )زیست عفیفانه( • توجه ویژه به ۲۶هزار 
کانون فرهنگی هنری مساجد • سیاستگذاری حمایت از ساخت حداقل پنج فیلم 

با موضوع دفاع مقدس در سال 1۴01 • اضافه شدن گروه فعاالن قرآن وعترت به 
اساسنامه صندوق اعتباری هنر • ایجاد مرکز سرود و آهنگ های انقابی • راه اندازی 

دبیرخانه شعرآیینی • ساخت بازی رایانه ای »کودکان اربعین« • مجموعه اقدامات 
ترویج فرهنگ نماز و ... 

ارتقای پشتوانه  اعتقادی فعالیت های فرهنگی و هنری 
وزارتخانه • نهضت بازگشت به مساجد برای بسط 

فعالیت های دینی در حوزه های فرهنگی و هنری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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مستمرتجلیل از مفاخر فرهنگی کشور با برگزاری جشنواره ها، جایزه ها و رویدادها

مرداد 1400

شهریور 1401

سند تحول دولت مردمی • برنامه های دستگاه

تشکیل ستاد بزرگداشت حکیم نظامی • تشکیل ستاد بزرگداشت نوروز و آغاز 
سده نو • برگزاری چهاردهمین دوره جایزه جال آل احمد • برگزاری جایزه کتاب سال 

جمهوری اسامی ایران • برگزاری جایزه فیروزه )کاالهای فرهنگی با الگوهای ایرانی 
اسامی( • برگزاری رویدادها و جشنواره های فجرانقاب اسامی با رویکردهای جدید 

دولت انقابی و مردمی • برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به 
صورت حضوری و مجازی • برگزاری دومین جایزه کتاب تاریخ انقاب اسامی • تشکیل 

ستاد بزرگداشت سهروردی

توجه به مفاهیم اصیل و سنت های مورد توجه جامعه 
• ترویج سبک زندگی اسامی ایرانی • تقدیر و معرفی 

آثار برتر فرهنگی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمر فعالیت های بین المللی در تراز انقالب اسالمی

مرداد 1400

شهریور 1401

سند تحول دولت مردمی • برنامه های دستگاه

حضور کشورهای مختلف در سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران • 
حمایت از ترجمه و انتشار کتب ایرانی در بازارهای جهانی )گرنت( • فعالیت های 

بین المللی سینمای ایران و برگزاری جشنواره های بین المللی فیلم کودک و نوجوانان، 
جشنواره های فیلم کوتاه، فیلم حقیقت و چهلمین جشنواره فیلم فجر • فعال سازی 

کمیته های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی • دیدارهای مستمر وزیر با 
سفرا و وزرای کشورهای خارجی در تهران و تبادل تفاهم نامه های فرهنگی • انتخاب 

رایزنان متعهد، انقابی و متخصص از میان بانوان و برادران اهل سنت

تقویت دیپلماسی فرهنگی • معرفی پدیدآورندگان 
و آثار ایرانی به جهان • نفوذ فرهنگ و ادبیات ایران 

اسامی در بازارهای جهانی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یل حوزه فرهنگ، هنر و رسانه با ابالغ آیین نامه های جدید مستمرتغییر ر

تیر 1401

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب

اصاح و اباغ بیش از ۴0 آیین نامه و دستور العمل حل ابهامات قانونی و تاش برای شفافیت در اعمال 
شاخص های فاخر فرهنگی، هنری و رسانه ای

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش فرهنگیوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی



238

100تجلیل از چهره های ماندگار میراث فرهنگی 

شهریور 1400

مرداد 1401

برنامه های دستگاه

تجلیل از 1۲ چهره شاخص و اثرگذار در حوزه میراث فرهنگی کشور که در حفظ، احیا 
و مرمت میراث فرهنگی و نیز آموزش علمی و عملی به نسل های جوان، خدمات 

شایانی ارائه کردند، تجلیل و قدردانی شد.

تکریم پیشکسوتان • ایجاد انگیزه برای دانشجویان و 
فعاالن این حوزه • تبیین جایگاه تمدنی تاریخی کشور• 
ترویج فرهنگ قدرشناسی و بهره بردن از ظرفیت های 

سرمایه های انسانی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش فرهنگیوزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

100حمایت از فعاالن و راهنمایان گردشگری

مرداد 1401

شهریور 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب

فعال سازی شورای راهبردی گردشگری سامت و تدوین دستورالعمل اجرایی 
گردشگری سامت • اختصاص اعتبار جهت پرداخت حق بیمه ۲000 نفر از راهنمایان 

گردشگری فعال • ارائه بسته پیشنهادی جامع برای حمایت از بخش گردشگری 
آسیب دیده از کرونا به ستاد ملی کرونا و تصویب موضوعات تمدید اعطای تسهیات 

و مشوق های مالیاتی • اعطای حمایت مالی باعوض به راهنمایان گردشگری و 
اقامتگاه های بوم گردی

کمک به بازگشت کسب و کارهای گردشگری به چرخه 
فعالیت مجدد

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

پیگیری بازگشایی مرزها و اخذ مصوبه ستاد کرونا و صدور روادید به گردشگران و تصویب دستورالعمل نحوه ورود گردشگران خارجی به کشور اقدام 
مهمی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای رونق بخشی دوباره به صنعت گردشگری بعد از ۲0 ماه از شیوع ویروس کروناست. 
حمایت از فعاالن گردشگری سامت و آسیب دیده از کرونا، الکترونیکی کردن فرایندهای صدور و تمدید مجوزهای گردشگری، ایجاد بستر مناسب برای 
ورود بخش خصوصی در راستای توسعه کسب و کارهای گردشگری انجام شده است. برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران 
با حضور کلیه فعاالن و ذینفعان صنعت گردشگری با تغییر رویکرد در نحوه اجرا از استان محور به موضوع محور و برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی 

گردشگری برای نخستین بار به صورت نمادین در چند استان و مدیریت ستاد خدمات سفر کشور از دیگر اقدامات شاخص این وزارتخانه محسوب 
می شود. شرکت در سه نمایشگاه خارجی و عضویت در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، معرفی ایران واقعی و تغییر تصویر ذهنی منفی جهانیان 
از ایران با استفاده از فرصت جام جهانی از اقدامات بین المللی این دستگاه است. تاسیس و ثبت »انجمن خیرین میراث فرهنگی«، تشکیل شورای 

راهبردی موزه ها، تعیین حریم 300 اثر تاریخی، انجام پروژهای عمرانی حفاظت و مرمت و... دیگر اقدامات این وزارتخانه است. 

خالصه اقدامات
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یون اینترنتی »میراث« 100راه اندازی آزمایشی شبکه تلویز

مرداد 1401

شهریور 1401

سند تحول دولت مردمی • برنامه های دستگاه

آماده سازی زیرساخت های تولید و انتشار محتوا و تولید چندرسانه ای تاریخ شفاهی 
میراث فرهنگی با راه اندازی شبکه تلویزیونی اینترنتی »میراث«

شناخت، حفظ و توسعه میراث فرهنگی احیای 
هنرهای سنتی و تقویت صنایع دستی و توسعه 

گردشگری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

80 برگزاری رویدادهای مرتبط با میراث فرهنگی

مرداد 1400

در حال انجام

سند تحول دولت مردمی

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی، چندین نمایشگاه بزرگ دیگر با 
فعال کردن ظرفیت های استانی، ایجاد بخش های ویژه ی کارهای فاخر هنرمندان 

ممتاز صنایع دستی برای اولین بار، ۴۴3 جشنواره  نوروزگاهی در سراسر کشور، 35۶ 
رویداد گردشگری، رویداد بین المللی ساری ۲0۲۲ و برگزاری متفاوت و گسترده  هفته  

»میراث فرهنگی« و هفته »صنایع دستی« 

تحول در رویکرد و اقدامات متنوع در سراسر کشور به 
منظور ایجاد انگیزه در فعاالن این حوزه ها 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یخی  100اصالحات در روایتگری تار

مرداد 1400

شهریور 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

آغاز اصاحات در روایت گری تاریخی بر اساس واقعیات با هدف جلوگیری از روایات 
ناقص، نادرست و مغرضانه در بیان اتفاقات تاریخی با تشکیل شوراهای اندیشه ورزی 

کاخ موزه ها و پایگاه های مهم تاریخی
ماندگاری فرهنگ و میراث غنی ایرانی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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60حمایت از کسب وکارهای نوین

فروردین 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

راه اندازی پلتفرم »بزنیم بیرون« با ارائه  برنامه  سفر برای بیش از 1۴ هزار نقطه  
گردشگری در سراسر کشور

حمایت از کسب وکارهای نوین، شرکت های 
دانش بنیان و استارتاپ های مرتبط 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100تعامالت فرابخشی و امضای تفاهم نامه با سایر نهادها و دستگاه های اجرایی 

دی 1400

مرداد 1401

برنامه های دستگاه

امضای تفاهم نامه هایی با صندوق توسعه  ملی، بنیاد مسکن انقاب اسامی، 
حوزه های علمیه کشور، سازمان اوقاف و امورخیریه، کمیته امداد امام خمینی)ره(، 

فرماندهی کل انتظامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی

تعامات فرابخشی و استفاده از ظرفیت های سایر 
نهادها و دستگاه های اجرایی 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100تدوین، اصالح، بازنگری و تنظیم اسناد قانونی 

شهریور 1400

مرداد 1401

برنامه های دستگاه

 تدوین، اصاح، بازنگری و تنظیم اسناد قانونی وزارتخانه شامل الیحه اهداف، وظایف 
و اختیارات وزارتخانه، ارسال به دولت پس از تاخیری دو ساله، سند تحول برنامه  

هفتم بر اساس سیاست های کلی نظام ، اساسنامه  صندوق توسعه  صنایع دستی 
و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی ، آیین نامه کارگروه 

مبارزه با قاچاق اموال تاریخی ، ثبت انجمن خیرین میراث فرهنگی کشور 

حذف موانع و تسهیل فرایندها 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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100رونق فضای کسب وکار و اشتغال 

اردیبهشت 1400

مرداد 1401

برنامه های دستگاه

رونق فضای کسب وکار و اشتغال با ایجاد بازارهای دائمی، دوره ای و محلی صنایع 
دستی، تحریک تقاضا با طراحی کارت خرید اعتباری 10 میلیون تومانی صنایع دستی 
ویژه  کارمندان دولت با حمایت صندوق کارآفرینی امید به مبلغ 3۲0 میلیارد تومان، 

تجهیز و راه اندازی کارگاه های هنرهای سنتی، ارائه  تسهیات به مشاغل خانگی

رونق و افزایش کسب و کار و اشتغال 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100 تغییر رویکرد از پژوهش های بنیادی به کاربردی 

تیر 1400

خرداد 1401

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • برنامه های دستگاه

تولید ۴۲0 طرح پژوهشی، مقاله  علمی منتشر شده و کتاب تألیف شده و شناسایی و 
ارائه  مجوز برای بیش از 1000 محوطه  باستانی جهت کاوش و مستندسازی تغییر رویکرد جهت افزایش کاربردی پژوهش ها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمردیپلماسی بین المللی فرهنگی 

مرداد 1400

در حال انجام

سند تحول دولت مردمی • برنامه های دستگاه

آماده سازی 1۲ پرونده برای ثبت جهانی و استرداد ۲3 شی تاریخی از خارج از کشور محافظت از میراث فرهنگی کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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100فعال کردن ظرفیت دیپلماسی گردشگری با کشورهای همسایه و شرکای راهبردی

شهریور 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

امضاء تفاهم نامه با کشورهای نیجریه، عراق، پاکستان، تاجیکستان، آذربایجان، 
قزاقستان، ارمنستان و... تعامات بین المللی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100رونق گردشگری خارجی

شهریور 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

رونق گردشگری با اخذ مصوبه ستاد کرونا برای بازگشایی مرزهای ورودی و صدور 
روادید و ورود ۲/۲ میلیون نفر گردشگر خارجی و ۲/5 میلیارد دالر هزینه کرد آنان تعامات بین المللی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100جذب سرمایه گذاران

شهریور 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

تهیه فرصت ها و بسته های سرمایه گذاری بخش گردشگری به منظور جذب 
سرمایه گذاران این حوزه با همکاری دستگاه های مربوطه )وزارت نیرو، شهرداری ها، 

سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیست(
رونق کسب و کار گردشگری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش فرهنگیوزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
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100ایجاد اشتغال و جذب منابع

شهریور 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

دومین دستگاه برتر کشور در جذب منابع با پرداخت 3۷00 میلیارد تومان تسهیات 
از محل تبصره 1۸ و ایجاد افزایش ۹50 درصدی ایجاد اشتغال و رونق کسب وکار

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100الکترونیکی کردن فرایندها

شهریور 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

اقدام به الکترونیکی کردن فرایند صدور مجوزها به منظور شتاب دهی به امور جاری از 
جمله: اعامی کردن ۲۶0 رشته صنایع دستی، راه اندازی 35 موزه در سراسر کشور، ثبت 

ملی 13 شهر و 3 روستای صنایع دستی
تسهیل در روندها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100موافقت اصولی و مجوز ایجاد

شهریور 1400

مرداد 1401

دستورات و وعده های رئیس جمهور • سند 
تحول دولت مردمی• قوانین باالدستی

صدور تعداد ۲۹۷۷ مجوز موافقت اصولی در حوزه گردشگری با پتانسیل اشتغال زایی 
بیش از ۸۲ هزار شغل

یکپارچه سازی نظام پروژه های سرمایه گذاری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش فرهنگیوزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
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سازمان اسناد و کتابخانه ملی مؤسسه ای آموزشی، پژوهشی، علمی و خدماتی و شامل کتابخانه ملی و سازمان اسناد ملی است. در سال نخست دولت 
سیزدهم فعالیت  هایی شامل میزبانی بیش از 55 همایش، نمایشگاه و نشست،  میزبانی نخبگان داخلی از سازمان، خرید اسناد و افزایش تعامات 

فرهنگی با دیگر کشورها، افزایش موجودی دیجیتال و فیزیکی کتا ب ه و ... در کارنامه کاری خود دارد. 

خالصه اقدامات

بخش فرهنگیسازمان اسناد و کتابخانه ملی

100میزبان همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها

شهریور 1400

مرداد 1401

برنامه های دستگاهی

برگزاری 55 مراسم شامل نمایشگاه عکس انقاب اسامی، نمایشگاه اسناد و 
انقاب اسامی، نمایشگاه اسناد امیرکبیر، نمایشگاه اسناد نفیس و تاریخی، آشنایی 

با پایگاه های اطاعاتی علمی بین المللی، هستی نگاری در سازمان اسناد و کتابخانه، 
مدیریت اسناد و آرشیو،  آیین تجلیل از استادان و پیشکسوتان در حوزه اسناد، 

همزمان با روز اسناد ملی و میراث مکتوب، آیین معرفی جدیدترین کتاب دکتر عماد 
افروغ »فریاد های خاموش روزنگاشت تنهایی«، همایش میراث مشترک نسخ خطی ،  

هزاره فردوسی در آیینه مطالعات ایران شناسان اروپایی و ... 

استفاده از خرد جمعی »نخبگان خارج از دولت«

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100بازدید و دیدار نخبگان داخلی از سازمان 

شهریور 1400

مرداد 1401

برنامه های دستگاهی

۸ بازدید نخبگان شامل جلسات مشترک با رئیس کتابخانه و موزه و مرکز اسناد 
مجلس، مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد، سخنگوی ارتش به منظور 

بررسی زمینه های همکاری، رئیس جمعیت هال احمر جهت عقد تفاهم نامه 
همکاری، مدیر شبکه چهار سیمای جمهوری اسامی ایران، مسئوالن بنیاد حفظ 
و نشر آثار دفاع مقدس، برگزاری دور جدید نشست مشورتی مجمع کتابخانه های 

بزرگ، برگزاری دور جدید مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهی و بانک های 
اسنادی)مهتاب(.

استفاده از خرد جمعی »نخبگان خارج از دولت«

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش فرهنگیسازمان اسناد و کتابخانه ملی

100افزایش تعامالت فرهنگی با دیگر کشورها

شهریور 1400

مرداد 1401

برنامه های دستگاهی

دیدار سفیر لهستان در ایران، دیدار مسئوالن کتابخانه عتبیه عباسیه، دیدار سفیر 
صربستان، دیدار معاون وزارت فرهنگ تاجیکستان در امور چاپ، نشر و مطبوعات 
به اتفاق هیات همراه، دیدار وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان، دیدار چانگ هوآ سفیر 
کشور جمهوری خلق چین در ایران و جو زی هائو رایزن فرهنگی این کشور به اتفاق 

هیات همراه، دیدار هیات علمای دیوبندی ایالت بنگال هند، دیدار اعضای موسسه 
شرق شناسی ازبکستان.

افزایش تعامات فرهنگی با دیگر کشورها

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ید اسناد  100خر

شهریور 1400

مرداد 1401

برنامه های دستگاهی

نسخه خطی نفیس و هنری از دیوان حافظ، متعلق به دو تا سه قرن گذشته، خرید ۲5 
مجموعه اسناد برگی و طوماری.

حفظ ارزش ها، میراث فرهنگی و اسامی یک نسخه 
خطی نفیس و هنری از دیوان حافظ را به ارزش سیزده 

میلیارد ریال خریداری کرده است.

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

یکی کتا ب ها 100افزایش موجودی دیجیتال و فیز

شهریور 1400

مرداد 1401

برنامه های دستگاهی

اضافه شدن 3۲ هزار نسخه کتاب فیزیکی به مرکز اسناد. حفظ ارزش ها و میراث فرهنگی و اسامی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار



ورزش و جوانان
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248

بخش ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانان

وزارت ورزش و جوانان در دولت سیزدهم با هدف گسترش نشاط ورزشی در میان جامعه به ویژه مناطق روستایی عشایری، اقدام به برگزاری بزرگترین مسابقه 
ورزشی کشور تحت عنوان »جام پرچم« کرد که ثبت نام حدود 3۲ هزار تیم ورزشی روستایی در قالب مسابقات مینی فوتبال روستاییان و عشایر در سراسر کشور، 
بازخورد قابل توجه آن بوده است. افتتاح و تکمیل ۶۲1 پروژه ورزشی به مساحت ۶۴3 هزار متر مربع در مدت زمان ۷ ماه )از شهریور تا اسفندماه 1۴00( و نیز افتتاح 

1۸ پروژه ملی از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از جمله اقدامات شاخص در این دوره بوده است. این وزارتخانه در راستای ایجاد شفافیت عملکرد در بخش 
مالی، سامانه قراردادهای ورزشی فدراسیون ها را نیز مستقر کرده است. تهیه و تدوین سند اشتغال وزارت ورزش و جوانان در جهت بهره¬گیری از ظرفیت های 
بالقوه بخش ورزش به منظور ایجاد اشتغال جوانان، اقدام این وزارتخانه در بخش کاهش بیکاری جوانان بوده است. واگذاری سهام باشگاه های استقال و 

پرسپولیس از طریق سازمان خصوصی سازی و عرضه در فرابورس، خواسته مهم از سوی هواداران بود که نمی خواستند باشگاه ورزشی مورد عاقه آنها دولتی باشد 
و این مهم در دولت سیزدهم به نتیجه رسید. درخواست ها برای بازتاب موفقیت بانوان ورزشکار در رسانه ها و سرخط خبرها با مشارکت این وزارتخانه در تاسیس 
شبکه رادیویی اختصاصی ورزش بانوان پاسخ داده شد. اصاح ساختار و ارتقاء جایگاه برای اهمیت دادن به پست های مدیریتی مسئوالن ورزش بانوان نیز پس از 

سال ها در دولت پیگیری و انجام شد و ...همچنین این وزارتخانه با هدف توسعه ورزش همگانی و اوقات فراغت، برگزاری رویدادهای هفتگی ورزشی را اجرا کرد.

خالصه اقدامات

» مستمرجام پرچم »مسابقات مینی فوتبال روستاییان و عشایر سراسر کشور

تیر 1401

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

ثبت نام حدود 3۲ هزار تیم ورزشی روستایی با جمعیتی بالغ بر 350هزار نفر )برای 
( و برگزاری موفق این مسابقات به عنوان بزرگترین مسابقه ورزشی  نخستین بار

کشور.

ایجاد نشاط ورزشی در میان جامعه روستایی و 
عشایری

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ح های تملک دارایی های سرمایه ای مستمرافتتاح 18 پروژه ملی از طر

مرداد 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

اجرای 1۸ پروژه ملی در حوزه ورزش از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سال 
نخست فعالیت دولت سیزدهم توسعه فضاهای ورزشی کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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مستمرتشکیل شعب تخصصی شورای حل اختالف ورزش

خرداد 1401

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور • 
برنامه های دستگاه

راه اندازی مرکز داوری و میانجیگری و صلح در ورزش برای نخستین بار و تشکیل 
شعب تخصصی شورای حل اختاف ورزشی تسهیل در حل اختافات در جامعه ورزشی کشور

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمراستقرار سامانه قراردادهای ورزشی فدراسیون ها

شهریور 1400

در حال انجام

دستورات و وعده های رئیس جمهور

استقرار سامانه ثبت قراردادهای ورزشکاران، مربیان و متخصصان حوزه ورزش 
متعلق به فدراسیون ها ایجاد شفافیت بیشتر در قرارداد های فدراسیون ها 

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

بخش ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانان

100تهیه و تدوین سند اشتغال وزارت ورزش و جوانان

شهریور 1400

اسفند 1400

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور • قوانین باالدستی

بهره گیری از ظرفیت های بالقوه بخش ورزش به منظور ایجاد اشتغال جوانان اصاح و ترمیم ساختارها و فرایندها اشتغال

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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مستمرخصوصی سازی باشگاه های ورزشی دولتی

اسفند 1400

فروردین 1401

برنامه های دستگاه

واگذاری 10 درصد از سهام دو باشگاه دولتی استقال و پرسپولیس به مردم به عنوان 
یکی از اقدامات مهم است که در سال های گذشته همواره مورد بحث و جدل بوده 

است.
مردمی سازی باشگاه های ورزشی بزرگ و پرطرفدار

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

مستمرمشارکت در تاسیس شبکه اختصاصی شبکه رادیویی ویژه ورزش بانوان

تیر 1400

در حال انجام

مطالبات رهبر معظم انقاب • دستورات و 
وعده های رئیس جمهور

راه اندازی شبکه رادیویی ورزش بانوان با مشارکت سازمان صدا و سیما جمهوری 
اسامی ایران 

پوشش رسانه ای ورزش بانوان و ترویج بیشتر 
فعالیت  های ورزشی بانوان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100کسب مدال در رقابت های بین المللی، آسیایی و جهانی

شهریور 1400

در حال انجام

برنامه های دستگاه

کسب مجموعا 11۹0 مدال طا، نقره و برنز در رقابت های بین المللی در یکسال 
فعالیت نخست دولت سیزدهم.

استفاده بیشتر از ورزش در معرفی توانمند سازی 
جمهوری اسامی ایران در جوامع بین المللی

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار
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بخش ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانان

100انجام فرایند مستند سازی و اخذ سند مالکیت برای اراضی و امالک تحت تصرف وزارت ورزش و جوانان 

مهر 1400

اسفند 1400

برنامه های دستگاه

اخذ ۹۸3 سند مالکیت و ۴۹ فقره گواهی بهره برداری اراضی و اماک تحت اختیار، 3 
(، افزایش 1۲۷ درصدی نسبت به یک   به متراژ ۹۶۶ هکتار

ً
گواهی و ۶ سند)1۴01()جمعا

سال آخر دولت قبل 
فرایند مستندسازی و اخذ سند مالکیت

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

ح های ملی »سنجش قامت و حرکت ویژه زنان و دختران روستایی« 100اجرای طر

شهریور 1400

اسفند 1400

برنامه های دستگاه

 سنجش و ارتقای سطح سامت و تندرستی ۶۹ هزار ۹۹۸ نفر از زنان و دختران 
روستایی

باالبردن سطح سرانه برخورداری از امکانات ورزشی در 
مناطق کم برخوردار

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار

100راه اندازی و بهره برداری از مراکز نوآوری و شتابدهی جوانان با همکاری جهاد دانشگاهی

مهر 1400

اسفند 1400

دستورات و وعده های رئیس جمهور

راه اندازی و بهره برداری از 15 مرکز نوآوری و شتابدهی )منش( در استان ها • ایجاد و 
تأسیس مرکز صنایع خاق و کسب و کار جوانان با همکاری جهاد دانشگاهی

اشتغالزایی و افزایش بهره وری در حوزه ورزش و 
جوانان

پیشرفتعنوان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

در مسیر

نتایج و دستاوردها / اقداماهداف مورد انتظار



اطالع رسانی



»ایــن همــه کار دارد انجــام می گیــرد، ایــن همــه کارهــای مهــم، کارهــای مفیــد، همــه ی 
اینهــا حماســه اســت. در عرصه هــای عمرانــی، در عرصه هــای دینــی و فرهنگــی، در 
عرصه هــای دفاعــی و امنّیتــی. ...هــر کــدام از ایــن ســرفصل ها می توانــد یــک عنوانــی 
مهــم،  پیشــرفت های  و  مهــم  کارهــای  ...آن  تبییــن.  جهــاد  فّعالّیــت  بــرای  باشــد 
ســاخت  و ســازهای مهــم، فّعالّیت هــای ارزشــمند در زمینه هــای گوناگــون نبایســتی 

ــود.« ــوش بش فرام
مقام معظم رهبری )؟دم؟(

بــا توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظم رهبــری در خصــوص »جهاد تبییــن«، دولت ســیزدهم 
ایــن فریضــه را در دســتور کار خــود قــرار داده و در ایــن راســتا، گــزارش عملکــرد مراکز رســانه ای 
ــان  ی

ّ
ــی از متول ــوان یک ــور به عن ــتانداری های کش ــی و اس ــتگاه های اجرای ــانی دس و اطالع رس

اصلــی در جهــاد تبییــن تهیه شــده اســت. گزارش بــا رویکرد ارزیابی کیفیــت و کمیت پیروی 
از فریضــه »جهــاد تبییــن« توســط دســتگاه ها و اســتانداری ها در اقنــاع و همراه ســازی افــکار 
عمومی، تبلیغ و نشــان دادن دســتاوردها و بهره گیری درســت از امکانات رســانه ای تنظیم 

شــده اســت.
گــزارش مبتنــی بــر اطالعــات خوداظهــاری مراکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی دســتگاه های 
اجرایــی از تاریــخ 1400/6/1 تــا 1401/5/1 در شــاخص های یازده گانــه تنظیــم شــد کــه در ایــن 
بخش تصویر جامعی از آن ارائه شــده اســت. الزم به ذکر اســت که در گزارش تفصیلی، برای 
هــر یــک از دســتگاه ها نمایــه منحصربه فردی مبتنــی بر شــاخص های یازده گانــه ارائه شــده 
اســت. همــکاری دســتگاه های اجرایــی جهــت دســتیابی بــه تصویــری از وضعیــت عملکرد 
دولــت در »جهــاد تبییــن« و تهیه گزارش عملکرد رســانه ای رضایت بخــش بود؛ با ایــن حال، 
از 31 اســتانداری، فقط اســتانداری گیالن و سیستان و بلوچســتان و از 37 دستگاه اجرایی، 
دفتــر معــاون اول، معاونت امور حقوقی، معاونت امور اقتصــادی، معاونت امور ارتباطات 
و معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری اطالعــات خــود را ارائــه ندادنــد و بدیــن 
جهــت، گــزارش حاضــر مشــتمل بــر عملکــرد رســانه ای 31 دســتگاه اجرایــی و 29 اســتانداری 

اســت.
در پایــان، گــزارش حاضــر به عنــوان اولیــن قــدم جهت ارزیابی عملکــرد دســتگاه های اجرایی 
و  اســتانداری ها در زمینــه بهره منــدی از بســترها و امکانــات رســانه ای و تبییــن سیاســت ها 
و دســتاوردهای دولــت بــوده و امیــد اســت کــه زمینه هــای عملکــرد رســانه ای یکپارچــه، 

هماهنــگ و هدفمنــد دســتگاه های اجرایــی و اســتانداری ها را فراهــم ســازد.
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بررسی عملکرد رسانه ای دستگاه های اجرایی کشور

ارتباط با رسانه ها

فعالیت در رسانه های اجتماعی

سانه ها
ستگاه اجرایی با ر

س و  معاونان د
گفتگوی رئی

 حضور در برنامه های
رسانه ملی

گفتگـو با 
رسانه ها

 ۶۴۷
حضـور

 13,۶۸3
دقیقــــــه

فعال ترین دستگاه ها
وزارت بهداشت: ۶5 حضور

وزارت راه: ۲,۲۹0 دقیقه

نشست 
خبری

 103
نشست

فعال ترین دستگاه ها
وزارت راه و وزارت بهداشت: 13 نشست 

گفتگو در 
جمع

533
گفتگو

فعال ترین دستگاه
وزارت نفت: ۹۲ حضور 

گفتگوی 
اختصاصی

۶11
گفتگو

فعال ترین دستگاه
ستاد مبارزه با قاچاق کاال : 10۴ حضور 

نشست
غیررسمی

5۹ 
نشست

فعال ترین دستگاه
معاونت امور مجلس : 1۴ حضور 

بسترسازی برای حضور رسانه ای کارشناسان )غیردولتی( 

 ۴3
هماهنگی کارشناس

فعال ترین دستگاه ها
وزارت آموزش و پرورش: 15 هماهنگی

 ۲۶
هماهنگی کارشناس

فعال ترین دستگاه ها
وزارت میراث فرهنگی و شورای مناطق آزاد: 

۸ هماهنگی

 حضور در برنامه های

رسانه ملی

 گفتگوی

رسانه ای

 1,۷۶۷
توئیت

 ۲,۸۶۴
پست

 ۴,3۲3
پست

15,3۲۴ پست

فعال ترین دستگاه  فعال ترین دستگاه فعال ترین دستگاه فعال ترین دستگاه 
وزارت صمت وزارت امور خارجهوزارت کاروزارت کار

 ۷۲۶
تعداد پاسخ ها

میانگین فاصله 
پاسخگویی به نقد

میزان پاسخگویی 
به انتقادات، شبهات و هجمه های رسانه ای

۲1 روز کم تر از 1 روز

۶/۴روز

مجمــوع کل ۲۹ اجرای نظرسنجی
نظرسنجی ها

مجمـوع کـل
مشارکت کنندگان

1۹,۴5۶ نفر
عموم مردم

1,۷3۲ نفر 
گروه های خاص

۲5
دســتگاه های  تعــداد 

ســخگو پا

تلویزیون

 1۷۴
حضـور

3,1۲۹
دقیقــــــه

فعال ترین دستگاه ها
وزارت صمت: ۴۶ حضور | ۷۲۷ دقیقه

وزارت راه و شهرسازی: ۲,۲۹0 دقیقه رادیو
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تولید محتوای رسانه ای ارسال محتوا برای پایگاه اطاع رسانی دولت )پاد(

برنامه های مشترک رسانه ای بین دستگاهی

برنامه های ارتباطات اجتماعی

برنامه مشترک3۴

1۶۶,5۶۶محصول متنی
محتوای متنی

فعال ترین دستگاه 

بنیاد شهید : 31,۹51 محتوا

15,013گزارش تصویری
گزارش

فعال ترین دستگاه 

بنیاد شهید : 5,۶3۶ گزارش

5,۹۲۸فیلم کوتاه/تیزر
فیلم

فعال ترین دستگاه 

وزارت میراث فرهنگی: 1,13۲ فیلم

۲,3۷۸اینفوگرافیک
اینفوگرافی

فعال ترین دستگاه 

وزارت میراث فرهنگی : 5۲۲ اینفو

1,۸۲۸موشن گرافیک
موشن گرافی

فعال ترین دستگاه 

ستاد مبارزه با مواد مخدر: 1,0۲۲ موشن

نشریه داخلی
۴,13۴
نشریه داخلی

فعال ترین دستگاه 

وزارت دفاع : 1,500 نشریه

اخبار ارسالی

گزارش تصویری

محتوای 
رسانه های 

اجتماعی

1۲,1۷0
خبر

فعال ترین دستگاه 

وزارت میراث فرهنگی : 1,۹50 خبر

10,۶۷۶
محتوا

فعال ترین دستگاه 
وزارت ارشاد: ۲,۴00 محتوا

۶51
گزارش

فعال ترین دستگاه 
وزارت ارشاد: 11۲ محتوا

۲۷3دیدار با خانواده شهدا
دیدار

فعال ترین دستگاه 
بنیاد شهید: 10۴ دیدار

۲30نشست با کارشناسان و نخبگان
نشست

فعال ترین دستگاه 
صمت: 3۹ دیدار

نشست با تشکل های مردمی
۶۸

نشست

فعال ترین دستگاه 
جهاد کشاورزی: ۲5 دیدار

گفتگو با عموم مردم
1۷1
گفتگو

فعال ترین دستگاه 
بنیاد شهید: 3۲ دیدار

سفرهای استانی رئیس و معاونان 

استان
خراسان رضوی

محبوب ترین استان با 
بیشترین تعداد سفر

۲۶0
ح افتتاح طر

فعال ترین دستگاه 
وزارت علوم: 3۸ افتتاح

5۹۴
ح بازدید از طر

فعال ترین دستگاه 
وزارت صمت: ۹۷ بازدید

۴۹۴
حضور در کمیته تخصصی

فعال ترین دستگاه 
وزارت کشور: 5۶ بازدید

فعال ترین دستگاه 
وزارت کار: 10 برنامه
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بررسی عملکرد رسانه ای استانداری های کشور

ارتباط با رسانه ها

فعالیت در رسانه های اجتماعی

سانه ها
ستانداری ها با ر

س و  معاونان دا
گفتگوی رئی

 حضور در برنامه های
رسانه ملی

گفتگـو با 
رسانه ها

نشست 
خبری

 1۲۲
نشست

فعال ترین دستگاه
استانداری مرکزی: 3۶ حضور

استانداری بوشهر: ۸55 دقیقه: 13 نشست 

گفتگو در 
جمع

 1۴1
گفتگو

فعال ترین دستگاه
استانداری اردبیل: ۴0 حضور 

گفتگوی 
اختصاصی

۸۹
گفتگو

فعال ترین دستگاه
استانداری تهران: ۲۲ حضور 

نشست
غیررسمی

۲۹ 
نشست

فعال ترین دستگاه ها
استانداری کردستان، یزد و کرمان: ۴ حضور 

بسترسازی برای حضور رسانه ای کارشناسان )غیردولتی( 

 ۴0
هماهنگی کارشناس

فعال ترین دستگاه ها
استانداری یزد و بوشهر: ۸ هماهنگی

 ۹
هماهنگی کارشناس

فعال ترین دستگاه ها

استانداری البرز، کرمان، قم و ایام: ۲ هماهنگی

 حضور در برنامه های

رسانه ملی

 گفتگوی

رسانه ای

 513
توئیت

11,۲۷1 پست۶,۸۹۴ پست13,۷1۴ پست

فعال ترین دستگاه  فعال ترین دستگاه فعال ترین دستگاه فعال ترین دستگاه 
استانداری هرمزگان استانداری اردبیلاستانداری اصفهاناستانداری البرز

۴0 1۶
تعداد پاسخ ها

اســتانداری های  تعــداد 
ســخگو پا

میانگین فاصله 
پاسخگویی به نقد

میزان پاسخگویی 
به انتقادات، شبهات و هجمه های رسانه ای

۲1 روز کم تر از 1 روز

۲/۸ روز

مجمــوع کل 11 اجرای نظرسنجی
نظرسنجی ها

مجمـوع کـل
مشارکت کنندگان

1۸,1۷۲ نفر
عموم مردم

1۲۸ نفر گروه های 
خاص

 33۷
حضـور

فعال ترین دستگاه ها۷,۶1۹ دقیقــــــه
استانداری اصفهان: ۶۲ حضور

استانداری بوشهر: ۸55 دقیقه تلویزیون

 13۴
حضـور

فعال ترین دستگاه ها1,0۷3 دقیقــــــه
استانداری تهران: ۸۷ حضور

استانداری ایام: ۲15 دقیقه رادیو
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تولید محتوای رسانه ای ارسال محتوا برای پایگاه اطاع رسانی دولت )پاد(

برنامه های مشترک رسانه ای بین دستگاهی

برنامه های ارتباطات اجتماعی

برنامه مشترک35

۴0,5۸۴محصول متنی
محتوای متنی

فعال ترین دستگاه 

استانداری خوزستان: ۸,10۶ محتوا

10,۹۴0گزارش تصویری
گزارش

فعال ترین دستگاه 

استانداری البرز: 1,53۹ گزارش

۲,۲۸۴فیلم کوتاه/تیزر
فیلم

فعال ترین دستگاه 

استانداری کرمانشاه: ۴00 فیلم

1,۸۷0اینفوگرافیک
اینفوگرافی

فعال ترین دستگاه 

استانداری مازندران: ۶۹۶ اینفو

100موشن گرافیک
موشن گرافی

فعال ترین دستگاه 

استانداری لرستان: 3۴ موشن

نشریه داخلی
1,0۶۴

نشریه داخلی

فعال ترین دستگاه 

استانداری همدان : 11 نشریه

اخبار ارسالی

گزارش تصویری

محتوای 
رسانه های 

اجتماعی

۲,۲۹1
خبر

فعال ترین دستگاه 

استانداری هرمزگان: ۷50 خبر

1۷5
محتوا

فعال ترین دستگاه 
استانداری سمنان: 1۷5 محتوا

۷۶۴
گزارش

فعال ترین دستگاه 
استانداری هرمزگان: ۴30 گزارش

30۷دیدار با خانواده شهدا
دیدار

فعال ترین دستگاه 
استانداری خراسان جنوبی : 31 دیدار

3۶۶نشست با کارشناسان و نخبگان
نشست

فعال ترین دستگاه 
استانداری سمنان: ۶۲ دیدار

نشست با تشکل های مردمی
15۴
نشست

فعال ترین دستگاه 
استانداری گلستان: ۲۸ دیدار

گفتگو با عموم مردم
1۹۸

گفتگو

فعال ترین دستگاه 
استانداری چهارمحال و بختیاری: ۲۴ دیدار

سفرهای درون استانی رئیس و معاونان 

3۹۴
ح افتتاح طر

فعال ترین دستگاه 
استانداری خراسان شمالی:

 ۷1 افتتاح

۷۶۷
ح بازدید از طر

فعال ترین دستگاه 
استانداری اردبیل: ۸۲ بازدید

۴13
حضور در کمیته تخصصی

فعال ترین دستگاه 
استانداری خراسان شمالی:

 ۷1 افتتاح

فعال ترین دستگاه 
استانداری هرمزگان: ۸ برنامه

س 
ستانی رئی

برنامه های سفر درون ا
و معاونان
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در مجمــوع دســتگاه ها از ظرفیــت رســانه ملــی، 1۲۹۹ برنامــه برابــر بــا ۲550۴ دقیقــه ســهم داشــتند. از مجمــوع برنامه هــا، ۷۶ درصــد متعلــق بــه حضــور در 
ــود. »برنامه هــای تلویزیونــی« ب

دســتگاه ها در مجمــوع 1۶۸۷ گفت وگــو بــا رســانه های مختلــف انجــام دادنــد. در ایــن میــان، بیشــترین تمایــل بــه »گفــت و گــوی اختصاصــی« بــا ۴1 درصــد و 
»گفــت و گــو در حاشــیه برنامــه« بــا ۴0 درصــد اختصــاص داشــت.

نتیجــه بسترســازی دســتگاه ها بــرای حضــور رســانه ای کارشناســان )غیردولتــی(، حضــور کارشناســان در ۸۲ برنامــه در »رســانه ملــی« و همچنیــن انجــام 35 
»گفت وگــو بــا رســانه های مختلــف« بــود.

آمــار تولیــد محتــوای دســتگاه ها در رســانه  های اجتماعــی، عــدد 5۶۶۷0 را نشــان می دهــد کــه ســهم عمــده آن مربــوط بــه تلگــرام )۴۷ درصــد( اســت. 
اینســتاگرام، واتســاپ و توییتــر بــه ترتیــب در رتبه هــای بعــدی قــرار داشــتند.

 دســتگاه ها بیــش از ۲5۲000 محصــول رســانه ای متنــی، تصویــری و ویدئویــی تولیــد کردنــد. بخــش عمــده تولیــد محتــوا بــا ۸۲ درصــد مربــوط بــه محصــول 
، موشــن گرافیــک، اینفوگرافیــک و نشــریه نیــز 1۸ درصــد مابقــی را شــکل می دادنــد. رســانه ای متنــی بــود. محصــوالت تصویــری شــامل گــزارش تصویــری، تیــزر

، گــزارش تصویــری و محتــوای رســانه های اجتماعــی ارســال  دســتگاه ها بــرای تغذیــه محتوایــی پایــگاه اطاع رســانی دولــت )پــاد(، ۲۶۷۶۷ محتــوا شــامل خبــر
کردند.

دســتگاه  های مختلــف ۴0 نظرســنجی اجــرا کردنــد کــه کــه بخــش عمــده مشــارکت کنندگان آن را مــردم عــادی شــامل 3۷۶۲۸ شــکل داده انــد. عاوه برایــن، از 
مشــارکت 1۸۶0 نفــر از گروه هــای خــاص جامعــه نیــز در اجــرای نظرســنجی  ها اســتفاده شــده بــود.

5۲ دســتگاه از بیــن ۶0 دســتگاه، انتقادهــای وارده و جوابیه هــای آن هــا را گــزارش دادنــد. دســتگاه های مذکــور در مجمــوع ۷۶۶ انتقــاد را پاســخ گفتنــد کــه 
به طــور میانگیــن، ۴/۶ روز طــول کشــیده اســت کــه بــه هجمه هــا و انتقــادات پاســخ دهنــد.

۶۹ برنامه و اقدام رسانه ای مشترک بین دستگاهی توسط ۲3 دستگاه ها در یک سال گذشته تعریف شده است.

ــهدا،  ــواده ش ــا خان ــدار ب ــامل »دی ــف ش ــار مختل ــد. اقش ــرا کردن ــا اج ــن آن ه ــور در بی ــه و حض ــف جامع ــار مختل ــا اقش ــاط ب ــرای ارتب ــه ب ــتگاه ها 1۷۶۷ برنام دس
پیشکســوتان و افــراد خــاص«، »گفت وگــو بــا عمــوم مــردم«، »نشســت بــا نخبــگان و کارشناســان« و»نشســت بــا تشــکل هــای مردمــی« بودنــد کــه مســئولین 

بــه نســبت یکســانی بــا ایــن اقشــار تعامــل و ارتبــاط داشــتند.

ــده  ــی« عم ــوراهای تخصص ــور در ش ــانده اند. »حض ــرا رس ــه اج ــری و ب ــتانی پیگی ــتانی و شهرس ــفرهای اس ــن س ــه را در حی ــتگاه ها ۲۹۴۲ برنام ــئولین دس مس
ح هــا« در رتبه هــای بعــدی قــرار داشــتند. اســتان خراســان  ح هــا« و »افتتــاح طر اقدامــات ســفر ایشــان را شــکل مــی داد؛ اقدام هــای »بازدیــد و پیگیــری طر

رضــوی نیــز بــه عنــوان مقصــد محبــوب دســتگاه ها در ســفرهای اســتانی بــود.

تصویر جامع از عملکرد رسانه ای دستگاه های اجرایی
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