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یــم مــا کــه آن چیزهایــی کــه در  وظیفــه دار
ایــن جمهــوری شــده اســت بگوییــم و 

برســانیم بــه مردم. 
امام خمینی ؟هر؟

اطالع رسانی اقداماتی که انجام می شود، 
منافاتی با اخالص ندارد زیرا موجب افزایش 

امید مردم می شود.
مقام معظم رهبری ؟دم؟



 مردم را مستحق شفافیت می دانیم
 مــردم بــه عنــوان صاحــب اصلــی کشــور و انقــاب اســامی 
ــت  ــد دول ــان یابن ــه و اطمین ــی یافت گاه ــت آ ــات دول از اقدام
از هیــچ تاشــی بــرای بهبــود اوضــاع کشــور چشم پوشــی 

ــت. ــرده اس نک

 وضع موجود کشور را در شأن مردم نمی دانیم
ایجــاد مطالبــه عمومــی بــرای ایفــای مســئولیت های اصلــی 
از  کاســتن  و  مــردم  رفــاه  افزایــش  بــرای  دولــت  ذاتــِی  و 

نااطمینانی هــا. 

 خط قرمز دولت برای همکارانش، کارایی و اثربخشی است
هــر کــدام از مدیــران ارشــد دولــت و دســتگاه های اجرایــی 
غ از کلیــت دولــت، در معــرض  بایــد بداننــد، بــه تنهایــی و فــار
قضــاوت نخبــگان و رســانه ها قــرار می گیرنــد و افکارعمومــی 

نیــز عملکــرد آنــان را داوری خواهــد کــرد. 
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مدیران ارشد دولت سیزدهم، متعهد شده اند همپای رئیس جمهور 
کشور،  همه جانبه  توسعه  به  دستیابی  و  مردم  مشکات  حل  برای 
آنها  تاش مستمر داشته باشند و فرجام این مهم، جز در عملکرد 
گزارش عملکرد دولت، یعنی قرار گرفتن  ارائه  نمایان نخواهد بود و 

خودخواسته در معرض قضاوت و نظر دیگران. 
توالی گزارش های عملکرد می تواند مسیر حرکت کلی دولت را در 
این،  بر  عاوه  نماید.  ترسیم  ساله  چهار  خدمت رسانی  دوره  طول 
مقایسه عملکردها در دوره های متوالی منظم و بررسی دستاوردهای 
از  هم  مردم،  به  اطمینان بخشی  بر  عاوه  مقاطع،  این  در  دولت 
عدم  هم  و  کرد  خواهد  جلوگیری  بیهوده  عملکردهای  و  انحرافات 
تحقق برنامه ها را یادآوری می کند. بر همین اساس و برای دستیابی 
، تمامی دستگاه های  به این اهداف، به ابتکار رئیس محترم جمهور
گزارش عملکرد خود در مقاطع زمانی  ارائه  اجرایی کشور مکلف به 

شده اند.  سه ماهه 
گزارش حاضر اهم اولویت ها،  برنامه ها و اقدامات دولت سیزدهم، 
از  از ابتدای شروع فعالیت است با مطالبات مقام معظم رهبری؟دم؟ 
قانون  مردمی،   دولت  تحول  سند  رئیس جمهور،  فرامین  دولت، 
ذاتی  ماموریت های  و  وظایف  سایر  و  سنواتی   بودجه  و  برنامه 

است. شده  انتخاب  اجرایی  دستگاه های 

مه مقد



افزایش پایدار 
تولید و اشتغال

کارآمدی نظام 
اداری و حقوقی 

سرمایه گذاری و 
توسعه تأمین 

مالی اقتصاد

بهبود نظام 
مالیه عمومی

بهبود شاخص های 
مرتبط با امور 

اجتماعی و سالمت

 توسعه عادالنه
  کمی و کیفی 

شاخص های آموزش، 
فرهنگ و هنر

 توسعه مطلوب، 
متناسب و متوازن 

زیرساخت های 
کشور

سیاست خارجی 
براساس عزت،  
اقتدار و امنیت 

پایدار

ارتقای بهره وری

عنــوان  بــه  ســیزدهم  دولــت  نظــر  مــورد  محورهایــی  عمده تریــن 
: ــی  از ــات فرابخش ــران و موضوع ــای پیش ــول در بخش ه ــته های تح هس





اقدامات فرابخشی



کهگیلویه خوزستان
قمسمنانو بویراحمد خراسان

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

۱2۱6 3456۷89۱0۱۱۱2۱3۱4۱5

سیستان
گلستانو  بلوچستان

13 اسفند 111400 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

 سفرهای استانی  



چهارمحال البرز
و بختیاری

کردستان آذربایجان مازندران
غربی

تهران
)ورامین(

یزدکرمانمرکزی
17 تیر 191401 خرداد 181401 فروردین 1401 22 و 23 دی 201401 و 21 مرداد 311401 تیر 281401 خرداد 301401 اردیبهشت 201401 اسفند 1400

۱۷۱8۱9202۱22232425262۷283032 293۱33

قزوین

7 اردیبهشت 1401

خراسان 
شمالی

2 تیر 1401

خراسان 
رضوی

10 فروردین 1401

اصفهان

26 خرداد 1401

آذربایجان 
شرقی

12 خرداد 1401

کردستانهمدانکرمانشاه

10 آذر 61401 مرداد 231401 تیر 1401



تعامالت بین المللی

۱

سفر رئیس جمهور
یه به ایران سور

18 اردیبهشت 1401

2

سفر امیر
 قطر به ایران

22 اردیبهشت 1401

سفر به 
قطر  و شرکت 

در اجالس
 اوپك گازی

29 دی 1400

3

سفر به
 تاجیکستان

 و عضویت  در سازمان 
شانگهای

25 شهریور 1400

456

سفر به
 روسیه  و روابط

 دوجانبه

29 دی 1400

سفر به
 عمان

2 خرداد 1401

سفر  به ترکمنستان
 و شرکت  

در اجالس  اكو

6 آذر 1400

سفر به ترکمنستان برای 
شرکت در ششمین 

نشست سران کشورهای 
یای خزر ساحلی در

8 تیر 1401

۱0 ۷9۱۱ 8۱2۱3

هفتمین اجالس 
سران کشورهای 

ضامن
 روند آستانه

28 تیر 1401

سفر
 نخست وزیر
عراق به ایران

5 تیر 1401

سفر رئیس جمهور 
تاجیکستان

 به ایران

9 خرداد 1401

سفر رئیس جمهور 
ونزوئال به ایران

21 خرداد 1401

رئیس جمهور  سفر 
قزاقستان

 به ایران

29 خرداد 1401



۱4

شرکت در ششمین نشست 

سران کشورهای عضو 

»کنفرانس تعامل و اقدامات 

اعتمادساز در آسیا« )سیکا( 

20 مهر  1401

۱5

دیدار با  شـیخ تمیم 
ل ثانی؛  آ بن حمد 

در حاشیه نشست 
»سیکا«  سران 

22 مهر 1401

شرکت در هفتاد 
و هفتمین مجمع 

عمومی سازمان ملل 
متحد در نیویورک

1 مهر 1401

۱6

دیدار با دبیرکل 
جهاد اسالمی 

فلسطین

13 مرداد1401 

۱۷۱8۱9

دیدار متخصصان و 
کارشناسان سیاست 

یکا خارجی آمر

31 شهریور 1401

دیدار با دبیرکل 
اتحادیه کشورهای 

حاشیه اقیانوس 
هند 

2 آبان  1401

شرکت در بیست 
و دومین اجالس 

سران سازمان 
همکاری شانگهای

25 شهریور  1401

دیدار »دنیس مونکادا« 
وزیر امور خارجه 

نیکاراگوئه 

27 آذر 1401

23 202224 2۱2526

دیدار »ویاچسالو 
والودین« رئیس دومای 

دولتی مجلس فدرال 
فدارسیون روسیه 

3 بهمن  1401

دیدار با »رومن 
گالوچنکو« نخست 

وزیر بالروس 

2 آذر 1401

شرکت در مجمع 
عمومی سازمان 

خبرگزاری های آسیا 
و اقیانوسیه )اوانا( 

3 آبان 1401

دیدار با فیصل 
مقداد وزیر امور 

یه  خارجه سور

11 آبان 1401

دیدار »السید بدر 
یر  وز البوسعیدی« 
امور خارجه عمان

28 آبان 1401



بازدید ها و دیدارها

حضور در داروخانه 29 فروردین  تهران 
ع کرونا در ایام شیو

2۱ مرداد ۱400

حضور سرزده  و نماز جماعت با مردم 
در محالت حاشیه ای شهر مشهد

۱۷ دی ۱400

حضور در میادین
 و فروشگاه های سطح شهر

23 اردیبشهت ۱40۱

بازدید از ستاد بحران  در وزارت نفت  در زمان 
حمله سایبری 

5 آبان ۱400

حضور رئیس جمهور  مراسم در تشییع 
پیکر پاک ۱50 شهید گمنام

۱6 دی ۱400

دیدار با مردم منطقه محروم و دورافتاده 
»احمد فداله« دزفول

۱۱ شهریور ۱40۱

حضور در جمع اقشار مختلف مردم 
بیرجند در ورزشگاه آزادی

 24 آذر ۱40۱

حضور دکتر رئیسی در اجتماع مردم 
یم شهرستان رباط کر

۱۷ آذر ۱40۱

دیدار با اقشار مختلف مردم 
شهرستان جاسک

6 آذر ۱40۱

بازدید سرزده از مناطق سیل زده 
مزداران فیروزکوه

8 مرداد ۱40۱

پروری اخوان  بازدید از کمپ باز
شهرستان مالرد

3 اردیبهشت ۱40۱

بازدید میدانی در زمان حمله سایبری  
به سامانه جایگاه های سوخت 

5 آبان ۱400

شب یلدا ؛ در مرکز نگهداری کودکان ایتام
و معلول و شب نشینی با آنها

30 آذر ۱400

بازدید سرزده  از  نمایشگاه کتاب تهران  
و بازدید از غرفه ها

3۱ اردیبهشت ۱40۱

بازدید سرزده از شهرستان های 
غرب استان تهران

4 اردیبهشت ۱40۱



حضور سرزده رئیس جمهور
 در محله هرندی - تهران

۱2 آذر ۱400

دستور رئیس جمهور در ساعات اولیه برای بررسی 
مستقیم وضع مردم در مناطق زلزله زده هرمزگان

25 آبان ۱400

بازدید سرزده از کشاورزان شرق اصفهان و 
ع بازدید از مزار

26 خرداد ۱40۱

بازدید از فعالیت های
» »درگاه ملی مجوزهای کسب و کار

۱۷ فروردین ۱40۱

بازدید سرزده از محل حادثه متروپل 
در آبادان

۱3 خرداد ۱40۱

حضور در جمع مردم روستای
قره بوته زنجان

5 آبان ۱40۱

دیدار با اقشار مختلف 
مردم پاكدشت

۱9 آبان ۱40۱

حضور سرزده در مرکز کنترل شرکت ملی گاز و 
شرکت در کارگروه تامین پایدار سوخت

25 دی ۱40۱

حضور در جمع اهالی
 روستای مرزی النو

 25 آذر ۱40۱

دیدار با اقشار مختلف مردم شهرستان 
بهارستان

۱5 دی ۱40۱

دیدار با اقشار مختلف مردم
اسالمشهر

3 آذر ۱40۱

حضور در مناطق سیل زده کرمان
بالفاصله پس از بازگشت از سفر روسیه

۱ بهمن ۱400

حضور سرزده در یکی از مراكز اصلی 
غ در جنوب تهران یع گوشت و مر توز

23 اردیبهشت ۱40۱

بازدید سرزده از شرکت ایران خودرو 
و بررسی شرایط کمی و کیفی تولیدات

۱۱ اسفند ۱400



احیای شوراهای عالــــی کشور

۱

۱

4

۱

2

3

۱

۱

32

تعداد جلسات در ۱۷ ماهه نخست دولت سیزدهم

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی

شورای عالی استاندارد

شورای عالی اشتغال

شورای عالی اجتماعی

شورای عالی فضای مجازی

شورای عالی آموزش و پرورش

شورای عالی انقالب فرهنگی

شورای عالی آب

شورای عالی مسکن

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

شورای عالی صنعت فضایی

ج از کشور شورای عالی ایرانیان خار

۱

32

2

26

کــردن شــوراهای عالــی قصــد دارد بــه بی عملــی بخــش  بــا فعــال  دولــت ســیزدهم  
بدهــد.  پایــان  کشــور  تصمیم گیــری  نظــام  از  مهمــی 



۱

۱

3

۱

شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44

شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

شورای عالی اداری

شورای عالی محیط زیست

، مرکزی، قزوین، اردبیل و زنجان .................................  البرز  مجمع نمایندگان استان های
، فارس و کهگیلویه و بویراحمد ............................ بوشهر  مجمع نمایندگان استان های
.............................................................  آذربایجان شرقی و غربی  مجمع نمایندگان استان های
...............................................................................................................  تهران  مجمع نمایندگان استان
 مجمع نمایندگان استان های ............... خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کردستان
..................................  ایالم، کرمانشاه، کردستان و همدان  مجمع نمایندگان استان های
................................................................ قم، سمنان و اصفهان   مجمع نمایندگان استان های
.......................................................  گیالن، مازندران و اصفهان  مجمع نمایندگان استان های

 نخبگان و فعاالن محیط زیست  صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی
   اقتصاددانان  استادان و فناوران دانشگاه صنعتی شریف  مدیران عامل بانک ها 

  استادان، طالب و فرهیختگان حوزوی  علما و روحانیون  علمای اهل تسنن
  استادان دانشگاه

دیدار با مجمع نمایندگان استان ها

نشست های تخصصی با نخبگان

شورای عالی سالمت

شورای عالی جوانان

۱

2



نظارت های ستادی 

وزارت راه و شهرسازی

9 مرداد ۱40۱

وزارت جهاد کشاورزی

24 مرداد ۱40۱

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۱۱ مهر ۱40۱

وزارت آموزش و پرورش

25 مهر ۱40۱

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

30 آبان ۱40۱

وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری

۷ آذر ۱40۱

نظــارت ســتادی مکمــل نظارت هــای میدانــی و ســفرهای اســتانی رئیس جمهــور اســت 
و میــزان حرکــت دســتگاه ها را براســاس ســند تحــول می ســنجد.



بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

۱3 شهریور ۱40۱

سازمان اداری و استخدامی کشور 

۱6 آبان ۱40۱

سازمان برنامه و بودجه کشور

23 آبان ۱40۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت

5 دی ۱40۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

29 دی  ۱40۱



اقدامات فرابخشی

 ساماندهی اقتصاد کالن و بازارها 
 خنثی سازی تحریم ها و فروش نفت 

 مدیریت بهینه انرژی )آب و برق( 
 تامین سالمت مردم 

 طراحی و استقرار سامانه های دولت الکترونیک )هوشمندسازی دولت( 

یر نظر معاون اول ز

ها
ت 

وی
اول

 

تخصیص تسهیالت 
ودیعه مسکن

 اقشار آسیب پذیر

به ظرفیت تولید برق 
کشور اضافه شد

 صنعتی تعطیل
 با انعقاد تفاهم نامه

 احیا شد

تزریق واکسن
 در بین کشورهای دنیا

کسب شد

در روز به ظرفیت 
تصفیه آب کشور 

اضافه شد

حمل ونقل کاالی 
بین شهری فیزیکی 
حذف و صدور آن 

الکترونیکی شد

با 17/3 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری به  عنوان 
پیشران های پیشرفت 

کشور طراحی شد

بخشی از دستاورد ها

40

2.3

هزار میلیارد تومان

هزارمگاوات

6000

۱۷

واحد

رتبه

6۷

3۱

هزار مترمکعب 

میلیون بارنامه

48
ابر پروژه ملی



اقدامات فرابخشی

کاالهای اساسی و  کالن و تنظیم بازارها  تنظیم بازار   ساماندهی اقتصاد 
نهاده ها 3( تشکیل ستاد مکمل اقدامات ستاد مبارزه با تحریم و تسهیلگر 
تصمیمات جلسات سران قوا برای هدایت مؤثر منابع در کنترل و توسعه اقتصاد 
کشور و برگزاری منظم جلسات آن    برنامه ریزی برای متنوع سازی تأمین مالی 
و  صنعتی  واحدهای  احیـاء  نـهضت  مسکن   میلیون  تولید 4  راه  نقشه  و 
ح های پیشران )شبکه پیشران  ح های نیمه تمام  برنامه ریزی برای اجرای طر طر

ملی اقتصاد(  طراحی سرفصل های 7 گانه خنثی سازی تحریم ها 

آب از خلیج فارس و دریای عمان به فالت مرکزی    راهبری ابر پروژه انتقال 
ایران    تأمین ذخایر راهبردی کاالهای اساسی مانند غالت،  دانه های روغنی 
 و نهاده های دامی با بهره گیری از تعامالت منطقه ای و ایجاد خطوط اعتباری 
 طراحی و اجرای برنامه های کوتاه مدت در تأمین اولیه آب مورد نیاز 4 استان 

ح اکتشاف آب های ژرف اصفهان، یزد، چهارمحال و خوزستان   راهبری طر

بر  مشتمل  معدنی  صنایع  و  معدن  سرمایه گذاری  بسته های  طراحی    
پروژه های زنجیره تولید سیلیکون متا، تکمیل زنجیره پتروشیمی اتانول و تولید 
فوالد در سواحل مکران    هدف گذاری برای ایجاد 20 شهر ساحلی پتروشیمی 
ح توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در نوار  و شروع عملیات اجرایی طر
از ظرفیت منابع داخلی شرکت های بزرگ  کشور با استفاده   ساحلی جنوبی 
 راه اندازی سامانه سامانه صدور مجوزهای کسب وکار   تکمیل و راه اندازی 

کامل سامانه جامع تجارت

ح پزشک   مدیریت و تأمین واکسن برای مقابله با کرونا   اجرایی سازی طر
خانواده و نظام ارجاع  حل مسئله استخدام و تبدیل وضعیت پرستاران و 

اجرایی شدن نظام تعرفه خدمات پرستاری

 اقتصاد

 صنعت
 معدن و تجارت

انرژی

سالمت

یده اقدامات مهم 'گز



و  سال  شعار  اجرایی  آیین نامه های  تصویب  نخبگان   ح های  طر راهبری  شورای  تشکیل   
تدوین  کمیته  جلسات  برگزاری  و  توسعه  هفتم  برنامه  تدوین  ستاد  تشکیل  عملیاتی سازی  
ترانزیت  خط  راه اندازی  دانشگاهی  نخبگان  مشارکت  با  کشور  صنعتی  توسعه  راهبردی  نقشه 
و  کاال  ترانزیت  برای  سرخس  محور  در  جنوب  شمال  کریدور  از  بخشی  به عنوان  هند  به  روسیه 
کشور حیاتی  ترانزیتی  پروژه های  تکمیل  برای  برنامه ریزی  نفتی   فرآورده های  سوآپ   تفاهمات 
برگزاری منظم جلسات    مقابله با حمله سایبری به زیرساخت های راهبردی صنایع فوالد کشور 
پوشش  از  بهره برداری  و  تولید  برای  الزم  منابع  تأمین  و  حجاب  و  پوشاک  وضعیت  ساماندهی 
کارخانه های  توسعه  پیگیری  و  نشر  زیرساختی  نیازهای  وضعیت  ساماندهی  ایرانی   شایسته 
کشور فرهنگی  مهندسی  ستاد  جلسات  تشکیل  کاغذ   تولید  در  خودکفایی  برای   موردنیاز 
عراق و  ایران  در  حسینی  اربعین  مراسم  زیرساختی  نیازهای  پیگیری  ویژه  کارگروه  تشکیل    
با هدف هویت بخشی به شهرها به منظور ترویج فرهنگ   تدوین سند شهر دوستدار خانواده 
فرزندآوری و خانواده محوری  برگزاری 29 جلسه هماهنگی سفرهای استانی ریاست محترم جمهور   و ...

گزیده اقدامات مهم

 توسعه اقتصاد دانش بنیان 
 توسعه و صیانت از زیرساخت های حیاتی کشور 

 فرهنگ و هویت ایرانی- اسالمی 
 توسعه متوازن و عادالنه همه استان های کشور 

 حضور همدالنه و مسئوالنه در مناطق بحران زده 

ها
ت 

وی
اول

 

اقدامات فرابخشی

پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه به 

شرکت های دانش بنیان 
افزایش یافت 

به ظرفیت ترانزیت ریلی 
کشور افزوده شد

منابع عمومی دولت 
در هشت ماهه اول 

سال 1401 رشد کرد

خرید تضمینی گندم از 
داخل کشور رشد کرد

بخشی از دستاورد ها

9۷
درصد

۱2
میلیون تن

۱53
درصد

58
درصد



 حضور فعال در اجالس نخست وزیران عضو سازمان همکاری های شانگهای  حضور فعال در 
دومین همایش اقتصادی خزر )مهرماه 1401(  برگزاری دومین نشست ساز و کار عالی روابط ایران 
و چین )آذر 1401(  تشکیل کارگروه ویژه راهبری روابط دوجانبه ایران و چین   به راه انداختن اولین 
« از یین چوان واقع در شمال غرب چین به سمت بندر انزلی  قطار باری بین المللی »عبور از دریای خزر
ایران   هماهنگی برای ورود اولین بار قطار ترانزیتی ریلی قزاقستان- ترکمنستان-ایران-ترکیه حامل 
محموله کانتینری گوگرد قزاقستان از مرز اینچه برون در خردادماه 1401   تشکیل کارگروه روابط 
اقتصادی ایران و روسیه و برگزاری 9 جلسه در حضور معاون اول  برنامه ریزی برای تأمین 20 میلیون 
ح  تن از نیازهای اقالم اساسی کشور از روسیه در  یکسال  پیگیری برای نهایی سازی پروتکل طر
اقدام مشترک بانکی و مالی ایران و روسیه  توافق با کشور روسیه برای اجرای نظام پرداخت های دو 
کشور با پول های ملی )پیمان دو جانبه پولی(  برنامه ریزی برای افزایش ترانزیت ریلی از مسیر ترکیه 
 و  افزایش ترانزیت جاده ای با همکاری ترکیه  توسعه روابط و همکاری های بانکی و مالی با ترکیه
برقی  مسیر  کردن  خطه   2 طریق  از  عراق  برق  تأمین  زمینه  در  بلندمدت  همکاری های  تعریف    
شلمچه-بصره   پیگیری وصول مطالبات  از عراق و زمینه سازی برای صادرات بلندمدت برق و گاز

  نهایی سازی سند تعیین میزان مطالبات ایران از سوریه از ابتدا تا پایان سال 1400 و ...

گزیده اقدامات مهم

توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی به ویژه کشورهای همسایه ها
ت 

وی
اول

 

اقدامات فرابخشی

به حجم تجارت بین 
ایران و چین در 8 

ماهه نخست 1401 
اضافه شد.

مبادالت تجاری کشور 
در 9 ماهه ابتدای 1401 

رشد کرد

 منابع حاصل از 
نفت و فرآوردهای 
نفتی در سه ماهه 
نخست سال 1401 

به منظور توسعه روابط 
اقتصادی و تجاری ایران با 
ترکیه در سال هدف گذاری 

شد 

بخشی از دستاورد ها

35
درصد

9.5
درصد

۱5
برابر شدن

30
میلیارد دالر





افزایش پایدار 
تولید و اشتغال

اول    محور 

بــا آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم، بخــش تولیــد و اشــتغال کشــور بــا 
مجموعــه ای از چالش هــای داخلــی و بیرونــی دســت بــه گریبــان بــود. 
گســترده،   نااطمینانی هــای  وجــود  نامناســب،   کار  و  کســب  محیــط 
تجــارت  بــه  مربــوط  محدودیت هــای  و  تحریــم  از  ناشــی  مشــکات 
ســرمایه گذاری  انگیــزه  بــر  ســوداگرایانه  انگیزه هــای  غلبــه  خارجــی،  
مولــد ناشــی از وجــود انــواع رانــت در اقتصــاد، نوســانات شــدید در 
بازارهــای مختلــف و هزینه هــای بــاالی تولیــد اعــم از تأمیــن مالــی و 
تــدارک ماشــین آالت و مــواد اولیــه، از مهمتریــن چالش هــای فــراروی 
دولــت در ایــن مبحــث بــود. مهمتریــن شــاخص های تبیین کننــده 
خ رشــد اقتصــاد در  ایــن شــرایط عبــارت بــود از صفــر بــودن متوســط نــر
ــای  ــه معن ــه ب ــرمایه گذاری ک ــدن س ــی ش ــش از آن و منف ــه پی ــک ده ی
غلبــه اســتهاک موجــودی ســرمایه بــر ســرمایه گذاری های جدیــد بــود. 



بهمن  281401

گزارش هفده ماهه دولت مردمی

رفع عدم 
قطعیت ها

کاهش 
هزینه های

 تولید

سیاستگذاری 
اقتصادی 

به نفع تولید

تسهیل در 
تجارت خارجی

مهار تورم
خنثی سازی اثر تحریم

پایدار سازی بازار سرمایه با عدم 
مداخله مستقیم در بازار 

 توسعه دیپلماسی اقتصادی منطقه ای
توسعه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی

تسهیل و حمایت از تجارت رسمی و مبارزه با 
قاچاق کاال 

خ تورم تولید کننده کاهش نر
توسعه سازوکارهای الزم برای تأمین 
مواد اولیه از بورس کاال
تأمین حداکثر ارز مورد نیاز تولید کننده
توسعه اقتصاد دانش بنیان

انضباط بخشی به هزینه های دولت
کاهش استقراض دولت از نظام بانکی
کاهش نرخ مالیات تولید کننده
 تأمین مالی در زنجیره تولید

مهمتریــن اولویت هــا،  اقدامــات و دســتاوردهای دولــت در رونق بخشــی بــه تولیــد و اشــتغال 

ح زیــر اســت: از ابتــدای شــروع بــه فعالیــت تاکنــون در حوزه هــای مختلــف بــه شــر

 الف. ثبات بخشی به اقتصاد کالن و کاهش عدم قطعیت ها

هدفمندی یارانه ها به نفع تولید و حذف رانت  ۱

3

2

4

مهار پایدار تورم با انضباط مالی دولت در استقراض از 
بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و پایه پولی

تنظیم بازار کاالهای اساسی و نهاده ها

تسهیل و حمایت از ثروت آفرینی،
 تولید و تجارت رسمی



29 بهمن  1401

کارگروه تدوین گزارش عملکرد دولت

ب. در حوزه نظام اداری و استخدامی کشور )بهره وری(

خ تورم شاخص قیمت تولیدکننده )واحد: درصد( نر

دستیابی به حکمرانی الکترونیک
۱ و هوشمندسازی نظام اداری کشور

3

2

تدوین دستورالعمل های سنجش بهره وری 
دستگاهی، استانی و شرکتی 

طراحی و استقرار داشبورد اطاعات نظام اداری

تسهیالت پرداخت شده به شرکت های دانش بنیان در 
پایان هفت ماهه سال ۱40۱

تامین ارز برای واردات کاالها و خدمات
در هشت ماهه سال ۱40۱

منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا

۰
2۰
۴۰
۶۰
8۰
۱۰۰

تسهیالت پرداخت شده به بنگاه های کوچک و 
یور ۱40۱ متوسط از ابتدای سال تا پایان شهر
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یال هزار میلیارد ر

میلیارد دالر



بهمن  ۳۰1401

گزارش هفده ماهه دولت مردمی

پ. رونق بخشی و رفع موانع تولید در بخش های مختلف 

عــدم  رفــع  و  بــازار  در  نوســانات  کاهــش  بــرای  کان  اقتصــاد  بــه  ثبات بخشــی  از  پــس   

، دولــت در خصــوص رونــق  قطعیت هــای مزمــن و گســترده فــراروی صاحبــان کســب و کار

دادن و رفــع ســایر موانــع پیــش روی تولیــد در بخش هــای مختلــف اعــم از کشــاورزی،  صنعت 

و معــدن،  مســکن،  راه و شهرســازی،  نفــت،  گاز و پتروشــیمی و بخــش خدمــات،  برنامه هــا و 

ــد. ــام ش ــی انج ــل توجه ــات قاب اقدام

 حوزه کشاورزی

۱.تأمین امنیت غذایی پایدار کشور 2.افزایش سرمایه گذاری در بخش
3.صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی

4.توسعه دیپلماسی غذایی 5.حفظ منابع طبیعی و توسعه آبخیزداری

 جمهوری اسالمی ایران در بین تمامی کشورهای 
دنیا در تأمین و دسترسی به غذا

یرکشت قراردادی گندم  افزایش سطح ز

افزایش صادرات محصوالت آبزی
در 8 ماهه نخست سال ۱40۱

 رشد تولید غالت اعم از گندم
 جو، برنج سفید، ذرت دانه ای

ید تضمینی گندم افزایش تولید و خر

29

226

28 68

۱۷

55

تمامی آمارهای ارائه شده در مقایسه بین سال آبی ۱۳99-۱۴۰۰ تا ۱۴۰۰-۱۴۰۱ می باشند.

درصد افزایش ارزشی

درصد

درصد

رتبه

درصد

درصد افزایش وزنی



۳۱ بهمن  1401

کارگروه تدوین گزارش عملکرد دولت

ت
نع

ص
زه 

حو
 

: دستاوردهای دولت سیزدهم در این بخش از منظر برخی شاخص ها عبارت اند از

رشــد صنعــت در تابســتان ۱۴۰۱ نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبل 
کــه باالتــر از رشــد متوســط کل اقتصاد اســت

کاهــش تــورم تولیدکننــده صنعــت ســاخت در بهــار و تابســتان ۱۴۰۱ 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 

در  تولیــدی  تجهیــزات  و  آالت  ماشــین  در  ســرمایه گذاری  رشــد 
شــش ماهــه نخســت ۱۴۰۱

مــدت  بــه  نســبت   ۱۴۰۱ ماهــه   9 در  کاال  صــادرات  ارزش  رشــد 
قبــل ســال  مشــابه 

4.8 درصد

50 درصد

۱5 درصد

23 درصد

افزایش تولید و ارزش افزوده بخش 
صنعت

نهضت احیای  واحدهای صنعتی و 
ح های نیمه تمام طر

توسعه تأمین مالی زنجیره ای 
و پرداخت تسهیالت مبتنی بر 

صورت حساب الکترونیکی

مثبت شدن رشد بخش معدن 
در تابستان 1401 نسبت به مدت 

مشابه سال قبل )0.7 درصد( بعد از 
چندین سال رکود در این بخش

ثبت رکورد اشتغال
باالی 8 میلیون نفر 

در گروه صنعت طی تابستان 1401

کسب جایگاه
هفتمین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان

برای نخستین بار

افزایش صادرات غیرنفتی 
)دیپلماسی فعال

و متوازن تجارت خارجی(

توسعه اکتشافات و افزایش ارزش 
بهبود فضای کسب و کارافزوده بخش معدن



بهمن  ۳21401

گزارش هفده ماهه دولت مردمی

دســتاوردهای دولــت در ایــن بخــش از منظــر برخــی از شــاخص ها بــه نســبت زمــان مشــابه در 

ح اســت: ســال قبــل، بــه ایــن شــر

می
شی

رو
 پت

ز و
، گا

ت
نف

زه 
حفظ و نگهداشت توان تولید و افزایش تولید نفت و گاز حو

کشور  با  اولویت میادین مشترک

 تامین پایدار سوخت مورد نیاز کشور ، توسعه گازرسانی و 
ذخیره سازی گاز و فرآورده های نفتی

 توسعه دیپلماسی فعال و متوازن انرژ ی

افزایــش تولیــد گاز بــه میــزان ۱9.۳میلیــون متــر مکعــب در روز در 
پاییــز ۱۴۰۱

ــه  ــات گازی پاالیشــگاه های کشــور ب افزایــش خــوراک نفــت و میعان
ــز ۱۴۰۱ ــکه در روز در پایی ــزار بش ــزان ۱۱5 ه می

افزایش تولید محصوالت پتروشیمی در پاییز ۱۴۰۱

افزایــش صــادرات محصــوالت پتروشــیمی در دو ماهــه 
ــز ۱۴۰۰ ــه کل پایی ــبت ب ــز ۱۴۰۱ نس پایی

افزایــش میــزان وصــول درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفــت خــام، 
بــازه  در  پتروشــیمی  محصــوالت  و  طبیعــی  گاز  گازی،  میعانــات 

ــا پاییــز ۱۴۰۱ پاییــز ۱۴۰۰ ت

2 درصد

5 درصد

520 هزار تن

۱.9 میلیون تن

40 درصد



۳۳ بهمن  1401

کارگروه تدوین گزارش عملکرد دولت

، رشــد قابــل توجــه در ایــن بخــش بــوده  نتیجــه اجــرای سیاســت های بخــش صنعــت کشــور

اســت کــه برخــی از آمارهــای مربــوط بــه ســال ۱۴۰۱ در ایــن بخــش، چنیــن اســت:

زی
سا

هر
ش

ه و 
ه را

وز
ح

توسعه ز یرساخت های حمل ونقل کشور 
)بخش ریلی و آزادراه ها(

توسعه ظرفیت بنادر بازرگانی

توسعه شهرهای جدید

توسعه ترانزیت و حمل ونقل بین المللی

 احداث بزرگراه و راه اصلی تا پایان آذر ۱۴۰۱

 جذب و حمل بار ترانزیتی جاده ای در سال

 جذب و حمل بار ترانزیتی ریلی تا پایان دولت

 افزایش ظرفیت اسمی بنادر بازرگانی کشور

 افزایش ظرفیت کانتینری بنادر بازرگانی کشور

 ظرفیــت نهایــی بنــدر بازرگانــی جدیــد در منطقــه جاســک و 
کــوه مبــارک )آغــاز مرحلــه اول ســاخت(

 پیشــرفت فیزیکــی توســعه فرودگاه هــای شــیراز،  مشــهد و تبریــز 
بــرای ایجــاد بالــغ بــر 5.5 میلیــون نفــر جابه جایــی مســافر

 در شهرهای جدید، احداث شد؛ با پیشرفت فیزیکی باال )هشتگرد، 
بهارستان، گلبهار، فوالدشهر، مجلسی، پردیس و پرند( 

3۷0 کیلومتر

9 میلیون تن

2/5 میلیون تن
50 میلیون تن

TEU یک میلیون

80 میلیون تن

۷0 درصد

۷ خط مترو



بهمن  ۳۴1401

گزارش هفده ماهه دولت مردمی

 تدوین استفاده از فرصت ها و بسته های 
سرمایه گذاری بخش گردشگری برای جذب 

سرمایه گذاران این حوزه

رشــد تعداد گردشگران ورودی به کشور
 نســبت به مدت مشابه سال قبل

۱80

93

روند تغییرات سهم شاغالن در بخش خدمات از کل شاغالن کشور )درصد(

۱۳
98

ن 
ستا

زم

52.7

۴9.7

۴8.۱
۴7.5

52.5

55

۴5

5۰
۴9

5۰.۴
۴8.8 ۴8.8

۴9.9

5۱.9 5۱.۳

۱۳
99

ار 
به

۱۳
99

ن 
ستا

تاب

۱۳
99

یز 
پای

۱۳
99

ن 
ستا

زم

۱۴۰
ر ۰

ها
ب

۱۴۰
ن ۰

ستا
تاب

۱۴۰
ز ۰

ایی
پ

۱۴۰
ن ۰

ستا
زم

۱۴۰
ر ۱

ها
ب

منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا

ت
ما

خد
زه 

حو
 

توسعه گردشگری داخلی
 )افزایش تأسیسات گردشگری(

توسعه گردشگری خارجی )ورودی(

مورد

درصد



۳5 بهمن  1401

کارگروه تدوین گزارش عملکرد دولت

اقدامات و سیاست های دولت سیزدهم

 از ابتدای فعالیت تا پایان شش ماهه نخست سال ۱40۱؛

 رشــد ارزش افــزوده تمامــی گروه هــا شــامل »کشــاورزی«، »نفــت و گاز«، »صنایــع و معــادن« 

و »خدمــات« )بــه قیمت هــای ثابــت ســال ۱۳95( را نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه 

همــراه داشــته اســت کــه در نمــودار زیــر بــه تصویــر کشــیده شــده اســت:

منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا

زی
اور

ش
ه ک

رو
گ

۱.۱

۶.۶

۳.8

2

۶

8

۰

۴
2.۶ ۳ 2.7

گاز
 و 

ت
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وه 
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یع 
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لی
اخ

ص د
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ت
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ن 
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 افزایش تولید گاز به 
میزان 19.3میلیون 

متر مکعب در روز در 
پاییز 1401 

افزایش خوراک نفت 
و میعانات گازی 

پاالیشگاه های کشور
 به میزان 115 هزار بشکه 

در روز در پاییز 1401

افزایش تولید 
محصوالت 
پتروشیمی 
در پاییز 1401

افزایش میزان وصول 
درآمدهای حاصل از صادرات 

نفت خام، میعانات گازی، 
گاز طبیعی و محصوالت 

پتروشیمی 

وزارت نفت

 حفظ و نگهــداشت توان تولید و افزایش تولید نفت و گاز کشور   تامین پایدار سوخت مورد 
، توسعه گازرسانی و ذخیره سازی گاز و فرآورده های نفتی  توسعه دیپلماسی فعال و  نیاز کشور
و  صادراتی  گاز  گازی،  میعانات  خام،  نفت  صادرات  بین المللی   تعامالت  ارتقای  و  انرژی  متوازن 
جلوگیری از خام فروشی،  تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و تولید  محصوالت پتروشیمی 
فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی  استفاده حداکثری از توان تولید داخل و بهره گیری از 

دانش بنیان  شرکت های 

 پیگیری اجرای 8 طر ح احداث پاالیشگاه/ پتروپاالیشگاه جدید به ظرفیت 1.49 میلیون بشکه در روز
ونزوئال کشور  در  روز  در  بشکه  هزار   140 ظرفیت  به  فراسرزمینی  پاالیش  اجرایی  عملیات   
سال سرد  فصل  در  خاموشی  و  گاز  قطع  از  جلوگیری  و  مختلف  بخش های  گاز  پایدار  تأمین   
گازهای همراه به میزان 1.71میلیون متر مکعب در روز در پاییز 1401 با افزایش 5.19   جمع آوری 

قبل سال  پاییز  نسبت  درصدی 

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

2
درصد

3۱
استان

520
هزار تن

40
درصد



رشد صنعت در 
تابستان 1401 نسبت به 

سال مشابه 

در بین تولید کننده
 بزرگ فوالد جهان
 برای نخستین بار

رشد سرمایه گذاری 
 در 9 ماهه 1401 

نسبت به مدت مشابه 

رشد ارزش صادرات کاال 
در 9 ماهه 1401 نسبت به 

مدت مشابه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

افزوده  ارزش  افزایش  و  اکتشافات  توسعه  صنعت   بخش  افزوده  ارزش  و  تولید  افزایش   
بهبود  خارجی(   تجارت  متوازن  و  فعال  )دیپلماسی  غیرنفتی  صادرات  افزایش  معدن  بخش 
فضای کسب و کار  توسعه تأمین مالی زنجیره ای و پرداخت تسهیالت مبتنی بر صورت حساب 

تمام  نیمه  ح های  طر و  صنعتی  واحدهای  احیای  نهضت  الکترونیکی 

 تهیه بسته »سیاست های تشویقی و رفع موانع تولید«   تسهیل تأمین مواد اولیه مورد نیاز 
 واحدهای صنعتی  افزایش تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی کشور و تأمین زیرساخت های توسعه
   تسهیل واردات ماشین آالت معدنی از جمله حذف مسائل مرتبط با تأییدیه سازمان استاندارد ملی
   استفاده از ظرفیت صندوق بیمه صنایع معدنی برای تأمین تضامین بانکی مربوط به تسهیالت دریافتی

  تهیه ترازنامه مواد معدنی با احتساب میزان تولید و مصرف و کشف ذخایر جدید به صورت روزانه و 
 برنامه ریزی الزم برای ایجاد زنجیره تکمیل  استفاده از روش ژئوفیزیک هوایی در زمینه اکتشافات معدنی

ح ریزی سازوکارها و قواعد نوین صادراتی در جهت تقویت و تسهیل صادرات برای    تنظیم گری و طر
فعاالن اقتصادی

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

4.8
درصد

۷
رتبه

۱5
درصد

23
درصد



 مطالعه و برنامه ریزی 
برای احداث در 12 

استان کشور

افزایش ظرفیت اسمی 
بنادر بازرگانی کشور

جذب و حمل بار 
ترانزیتی جاده ای در 

سال

در هشتگرد، بهارستان، 
 ، ، فوالدشهر گلبهار

مجلسی، پردیس و پرند 
احداث شد

وزارت راه و شهرسازی

توسعه  روستایی(   و  بزرگراهی  آزادراه ها،  )ریلی،  کشور  ونقل  حمل  زیرساخت های  توسعه   
و  جدید  شهرهای  توسعه  بازرگانی   بنادر  ظرفیت  توسعه  بین المللی   حمل ونقل  و  ترانزیت 

نو نسل 

اصلی راه  و  بزرگراه  کیلومتر   370 و  آزادراه  کیلومتر   300 سالیانه  احداث  برای  اقدام  و  برنامه ریزی   
1403 سال  پایان  تا  راه آهن  کیلومتر   541.1 ساخت  و  احداث  برای  اقدام  و  برنامه ریزی   
به  ایران  مسیر  در  کود  و  کانتینر  گوگرد،  سنگ،  ذغال  نظیر  محموالت  حمل  تعرفه های  تعدیل   
کشورهای هدف  تکمیل پایانه مرزی رازی با اعتبار 300 میلیارد تومان  افزایش یک میلیون TEU به 
ظرفیت کانتینری بنادر بازرگانی کشور  آغاز عملیات اجرایی 4 شهر جدید چاه مبارک، تابناک، گلمان و 

مهرگان  برنامه ریزی برای جذب و حمل بار ترانزیتی ریلی به میزان 2/5 میلیون تن تا پایان دولت  

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

۱5
شهر جدید

50
میلیون تن

9
میلیون تن

۷
خط مترو



ایران در بین 
کشورهای دنیا در 
تامین و دسترسی 

به غذا 

رشد تولید غالت  
نسبت به سال زراعی 

1399 تا 1400

افزایش سطح 
زیرکشت قراردادی 

گندم نسبت به سال 
زراعی 1399 تا 1400

افزایش تولید و خرید 
تضمینی گندم

وزارت جهاد کشاورزی

 تامین امنیت غذایی پایدار کشور   افزایش سرمایه گذاری در بخش صدور سند مالکیت برای 
اراضی کشاورزی   توسعه دیپلماسی غذایی  حفظ منابع طبیعی و توسعه آبخیزداری

 ارتقای تولید داخلی محصوالت کشاورزی، زراعی و باغی مورد نیاز با وجود تداوم خشکسالی و 
تغییرات اقلیمی  افزایش تولید محصوالت شیالتی و آبزی پروری  توزیع بهینه کاالهای اساسی 
تنظیم بازاری، مدیریت عرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی  تقویت دیپلماسی غذایی و انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با برخی کشورها  تامین منابع مالی مورد نیاز واردات مواد اولیه و نهاده های 
مورد نیاز بخش کشاورزی  توسعه کشت قراردادی و ارائه و اجرای الگوی کشت  تشکیل شورای 
قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی  الکترونیکی شدن 100 
درصد مجوزهای کسب و کار بخش کشاورزی  افزایش ضریب نفوذ بیمه در بخش کشاورزی با 
بیمه 100 درصدی محصوالت کشاورزی  افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

29
رتبه

۱۷
درصد

226
درصد

55
درصد



شناسایی 
خدمت دولتی

به مردم

شناسایی
خدمت  دولتی 

با قابلیت
 الکترونیکی شدن

شناسنامه دار شدن 
خدمات دولت

به مردم

  به عنوان ضروری ترین 
خدمات دولت به مردم 

تعیین شد

سازمان اداری و استخدامی کشور

 نوسازی اداری و ارتقای فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی کشور  جذب و نگهداشت 
سرمایه انسانی در دولت سیزدهم  دستیابی به حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام 
کارکنان  آموزش و تعالی مدیران و  کشور   ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی  کشور   اداری 

دولت

 طراحی و استقرار سامانه مدیریت اطالعات پرداخت کارکنان نظام اداری  طراحی و استقرار داشبورد 
اطالعات نظام اداری  شناسایی و تعیین خدمات پرکاربرد دولت  طراحی و تمهید اجرای شناسه 
یکتای پرداخت کارکنان دولت  طراحی مفهومی الگوی حکمرانی محلی در شهرهای جدید به عنوان 
پایلوت  ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور همراه با آسیب شناسی و ارتقای کیفی  ایجاد 
آنان در دستگاه های اجرایی ، جذب و جانمایی  کشور  مسیر نو برای جذب نخبگان در نظام اداری 

 تدوین سالنامه آماری نظام اداری با برش های دستگاهی و جغرافیایی پس از 15 سال توقف انتشار 
 تهیه و انتشار گزارش راهبردی »وضعیت تعداد بازنشستگان دستگاه های اجرایی کشور در بازه 

سال های 1401-1408«  تهیه و انتشار گزارش راهبردی»تبدیل وضعیت ایثارگران «

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

6۱00
مورد

52۷8
مورد

۱800
مورد

۷00
مورد







سرمایه گذاری و توسعه 
تأمین مالی اقتصاد

دوم    محور 

عنــوان  بــه  مســئله  مهمتریــن  اشــتغال،  و  تولیــد  محــور  از  پــس 
پشــتیبان ایــن بخــش، رفــع چالــش و نارســایی های مربــوط بــه حــوزه 
ســرمایه گذاری و نظــام تأمیــن مالــی اســت. از آنجــا کــه نظــام تأمیــن 
مالــی در ایــران بانک محــور اســت -  بــدان معنــا کــه عمــده منابــع مالــی 
مــورد نیــاز از طریــق تســهیات بانکــی تأمیــن می شــود- ، هزینــه تأمیــن 
مالــی، ارتبــاط مســتقیم بــا عملکــرد نظــام بانکــی کشــور دارد. از طــرف 
دیگــر، ســایر نهادهــای تأمین کننــده مســتقیم و غیرمســتقیم مالــی، 
یعنــی بازارهــای ســرمایه و بیمــه، در تأمیــن مالــی پایــدار و ارزان قیمــت، 
از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار هســتند. بــا ایــن وجــود، دولــت 
توجهــی  قابــل  چالش هــای  بــا  خــود  فعالیــت  شــروع  در  ســیزدهم 
بــازار ســرمایه در  در ایــن بازارهــا مواجــه بــود. ســهم بســیار پاییــن 
ــه دلیــل نوســانات غیرمنطقــی و بی اعتمــادی  ــی اقتصــاد ب تأمیــن مال
کامــل  تســلط  معیــن،   چشــم انداز  فقــدان  و  بــازار  بــه  ســهامداران 
پولــی  سیاســت های  بــر  دولــت  بودجــه ای  و  مالــی  سیاســت های 
بانــک مرکــزی،  دسترســی محــدود صاحبــان کســب و کار و خانوارهــا بــه 
تســهیات بانکــی،  افزایــش زیــان انباشــته بانک هــای کشــور بــه دلیــل 
در  بانک هــا  محدودیــت  نامولــد،   دارایی هــای  و  مطالبــات  انباشــت 
ایجــاد روابــط کارگــزاری و بین المللــی تحــت تأثیــر تحریــم  و  ســهم انــدک 
صنعــت بیمــه از تولیــد ناخالــص داخلــی و نقش آفرینــی ضعیــف آن در 
، از جملــه ایــن چالش هــا بــه شــمار می رفــت.  نظــام تأمیــن مالــی کشــور



بهمن  ۴۴1401

گزارش هفده ماهه دولت مردمی

عمق بخشی 
به بازار 
سرمایه

قاعده مند کردن 
تأمین بخش

 عمومی
 از بانک ها

ارتقای 
شاخص های 

سالمت در نظام 
بانکی

هدایت اعتبار به 
سمت تولیدکننده 

و خانوار

ارتقای شفافیت 
حمایت بیشتر از سهامدارن خرد

پرهیز از مداخله مستقیم با 
محوریت مدیریت شاخص

جایگزین کردن رتبه اعتباری 
برای دریافت

تسهیات خرد به جای استفاده از ضامن
تامین مالی زنجیره ای

کاهش کسری بودجه دولت
محدود کردن تأمین مالی دولت از 
بانک ها به اوراق بازار پذیر

ریسک محور کردن شیوه های نظارت
 اصاح رویکرد بانک مرکزی به عنوان 
 جبران کننده ناترازی مالی
 دولت و بانک ها 

راهبردهــای اصلــی مــورد نظــر دولــت بــرای برطــرف کــردن چالش هــای  محــور ســرمایه گذاری و توســعه 

تأمیــن مالــی اقتصاد

: بر اساس راهبردهای اصلی تعیین شده، اهم اولویت ها و اقدامات دولت در این زمینه عبارت است از

3

4

 انضباط مالی دولت در استقراض از بانک مرکزی

الف. در حوزه تأمین مالی دولت 

۱ تأمین مالی پایدار و غیرتورمی دولت 

2 طراحی و پیگیری اجرای سازوکار متنو ع سازی 
روش های مولدسازی و فروش دارایی های دولت

فروش اوراق بدهی دولت به بانک ها  و سایر 
نهادهای مالی



۴5 بهمن  1401

کارگروه تدوین گزارش عملکرد دولت

3

5

4

6

اجرای بند )الف( تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰

هدایت اعتبارات شبکه بانکی به سمت تولید

یق بانک ها و صندوق توسعه ملی ب. در حوزه تأمین مالی از طر

طراحی نظام تأمین مالی زنجیره ای ۱

2
تقویت دسترسی و برخورد عادالنه با آحاد مردم 

برای دریافت تسهیات بانکی

409 هزار میلیارد ریال در پایان آبان ماه سال ۱40۱ 
۱

2
یال نسبت به دوره مشابه  503.2 هزار میلیاردر

سال قبل

کاهش دارایی های غیرمولد بانک ها

افزایش مشارکت صندوق توسعه ملی 
ح ها و پروژه های داخل کشور  در طر

کاهش دادن مستمر بدهی دولت به بانک مرکزی 

افزایش میزان واگذاری دارایی های دولت)میلیارد ریال(

یق واگذاری ها تامین بیشتر منابع مالی مورد نیاز دولت از طر

 منبع: سازمان خصوصی سازی

82۴

228۱

۱۴۰
۰

۱۴۰
۱



بهمن  ۴۶1401

گزارش هفده ماهه دولت مردمی

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
به مبلغ 800.3 هزار میلیارد ریال

 کل تسهیالت پرداخت شده شبکه بانکی کشور  به بخش های مختلف اقتصادی طی
 نه ماهه سال 1401 معادل

45/5 درصد افزایش نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل

تسهیالت به مبلغ 925 هزار میلیارد 

 923.9

 6۷0.3

سال ۱400

سال ۱40۱ تا ۱40۱/09/۱4 

یال 22445/5 هزار میلیارد ر

84/4 درصد به صاحبان کسب و کار 
)حقوقی و غیرحقوقی(  ۱

2 ) ۱5/6 درصد به مصرف کنندگان )خانوار

اعطای تسهیالت پرداختی از کل

هزار فقره

هزار فقره



۴7 بهمن  1401

کارگروه تدوین گزارش عملکرد دولت

3
طراحی محصوالت جدید بیمه ای موردنیاز فعاالن 

اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال

یق بازار سرمایه و صنعت بیمه پ. در حوزه تأمین مالی از طر

۱ توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

2 اصاح سازوکارهای صندوق های ETF دولتی

دولــت ســیزدهم بــرای افزایــش نــرخ رشــد ســرمایه گذاری در اقتصــاد بــه عنوان یکــی از مهمترین 

راهبردهــا در عرصــه اقتصــاد ملــی از یــک طــرف تــاش کــرد تــا بــا انضباط بخشــی بیشــتر در زمینــه 

هزینه هــای خــود، ســهم کمتــری از منابــع مالــی اقتصــاد را بــه خــودش اختصــاص دهــد و از طــرف 

دیگــر تمامــی سیاســت ها و اقدامــات خود را برای توســعه نظــام تأمین مالی کشــور در حوزه های 

مختلــف بــه کار گرفتــه اســت. در اثــر ایــن اقدامــات، پــس از یــک دوره منفــی بــودن نــرخ تشــکیل 

ســرمایه،  تشــکیل ســرمایه جدیــد از میــزان اســتهاک فراتــر رفــت و ســرمایه گذاری مثبــت شــد. 

در طــول ســال های دهــه 9۰ میانگیــن نــرخ رشــد ســرمایه گذاری منفــی 5.9 درصــد بــوده اســت.
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 صلاخان تباث هیامرس لیکشت دشر خرن  صلاخان تباث هیامرس لیکشت

خ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص میزان و نر

 درصد  درصد هزار میلیار ریال )به قیمت ثابت ۱۳95(

منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا



پرداخت تسهیالت خرد 
بدون ضامن بالغ بر 

یک میلیون
 و 200 هزار نفر 

دریافت گزارش قابل 
اتکا فرار مالیاتی

 حائز اهمیت از طریق 
سامانه سوت زنی

واگذاری اموال مازاد توسط 
بانک های دولتی و خصوصی 

تا پایان آبان ماه 1401 

مصوب بر روی 
درگاه ملی مجوزها 

بارگذاری شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 تامین مالی پایدار و غیرتورمی دولت  تسهیل و حمایت از ثروت آفرینی، تولید و تجارت رسمی )با 
تاکید بر اقتصاد دانش بنیان(  تسهیل مجوزهای کسب و کار  تقویت دسترسی و برخورد عادالنه 
با آحاد مردم  شفافیت و انسداد سازوکارها و گلوگاه های فسادزا   شناسایی و کاهش فرار مالیاتی

خ ارز ترجیهی  ثار تورمی  اجرای سیاست حذف نر  اجرای سیاست مردمی سازی یارانه ها با حداقل آ
 اعمال سیاست های حاکمیتی جدید در گمرک برای رفع مشکالت ناشی از تحریم تأمیـن مالـی 
زنجیره هـای تامیـن و هدایـت اعتبـارات بـه سـمت تأمیـن سـرمایه در گـردش بخش هـای مولـد اقتصـاد 
اقتصاد  تدوین پیش نویس اصالح قانون مالیات ها )استقرار مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی 
همراه با حمایت از تولید و ساماندهی معافیت ها و مشوق ها(    تکمیل ساماندهی مالیاتی ابزارهای 
پذیرش در شبکه پرداخت و تفکیک حساب های شخصی و تجاری   اتصال درگاه ملی خدمات 
الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند توسعه و تکمیل 49 
نرم افزار و سامانه مالیاتی   شناسایی و واگذاری اموال و دارایی های مازاد دولت،  شرکت ها و بانک های 
دولتی   پیگیری تصویب متن نهایی مصوبه تشکیل هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت در 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی )سران قوا( و اخذ تأیید و ابالغ مقام معظم رهبری

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

 4۷5
هزار میلیارد ریال 

8283
مورد

43
هزار میلیارد ریال 

4662
مجوز استاندارد



تسهیالت به 5.1 هزار 
بنگاه کوچک و متوسط

ارز برای واردات
 کاال ها و خدمات

تسهیالت به 1515 
شرکت دانش بنیان

رشد تسهیالت
 در سال 1401

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 سیاست احتیاطی کنترل ترازنامه شبکه بانکی  کنترل نقدینگی و کنترل پایه پولی انضباط 
 مالی دولت در استقراض از بانک مرکزی  فروش اوراق بدهی دولت به بانک ها و سایر نهادهای مالی

  هدایت اعتبارات شبکه بانکی به سمت تولید  حمایت از شرکت های دانش بنیان و کشاورزی 

 تنظیم رابطه مالی بانک مرکزی با دولت از طریق تشکیل شورای هماهنگی دولت و بانک مرکزی 
ثار سیاست های مالی و بودجه ای دولت به ترازنامه بانک مرکزی  در 55   جلوگیری از سرایت آ
حراج برگزار شده از ابتدای دولت سیزدهم، بالغ بر 1.460 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی دولت 
توسط بانک ها )حدود 30 درصد( و سایر فعاالن بازار سرمایه )حدود 70 درصد( خریداری شده است
 هدف گذاری 100 هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق اوراق گام توسط بانک مرکزی و تأمین 
 2 به  قرض الحسنه  خرد  تسهیالت  سقف  افزایش  طریق   این  از  تومان  میلیارد  هزار   44 مالی 
میلیارد ریال  تنظیم برنامه جامع کنترل رشد نقدینگی و تعیین دامنه رشد نقدینگی به شکل 
ماهانه و پایش آن  کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال کنترل رشد ترازنامه بانک ها و 

اصالح مقررات مربوط به آن

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

9۱.۷
هزار میلیارد ریال 

42.3
هزار میلیارد دالر

4۷0.۱
هزار میلیارد ریال 

50
درصد



سرمایه گذاری مشارکت 
مستقیم و غیرمستقیم 

در پروژه ها و بازارهای 
پولی، مالی و سرمایه

تخصیص منابع
ح های   ساالنه به طر

ویژه صادرات

کسب شده از نظر 
میزان دارایی در بین 
صندوق های معتبر 

بین المللی

وصول مطالبات معوق 
خ  صندوق و رسیدن به نر

کمتر از 5 درصد در نسبت 
مطالبات معوق به مانده 

تسهیالت 

صندوق توسعه ملی

صادرات توسعه  تشویق  کشور   اقتصاد  پایدار  رشد  به  کمک  ملی   توسعه  از  حمایت   
 تغییر نگاه به عواید نفتی  هماهنگی و هم افزایی با سیاست های اقتصادی کشور در مسیر 
رشد اقتصادی پایدار  صیانت از منابع صندوق به منظور ایجاد عدالت بین نسلی   افزایش و 
متنوع سازی منابع ورودی صندوق  حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی  افزایش 
بازده دارایی ها و فعالیت های اقتصادی صندوق  رعایت استاندارد جهانی و حکمرانی مطلوب

، پاالیش و پتروشیمی،  ح های بخش های باالدستی نفت و گاز   اقدام جهت سرمایه گذاری در طر
صنعت و معدن، سالمت، دانش بنیان و استارت آپ  سرمایه گذاری 8 هزار میلیارد ریال در بازار 
قراردادهای  انعقاد  ثابت    درآمد  با  صندوق های  در  ریال  میلیارد  هزار  سرمایه گذاری 20  و  سهام 
سپرده گذاری ریالی و عاملیت ارزی با بانک های عامل  نظارت و کنترل دقیق عملکرد بانک های 
عامل در فرایند تخصیص منابع به متقاضیان   تمدید مهلت جذب قراردادهای سپرده گذاری 
 ریالی منعقده با بانک های عامل به منظور ایجاد امکان تخصیص حداکثری منابع به متقاضیان
و  فنی  بررسی  بانک ها   اعتبار  دسته بندی  منظور  به  عامل  بانک های  رتبه بندی  مدل  تهیه   
کشور کالن  موجود  وضع  با  آن  تطبیق  و  صندوق  منابع  از  استفاده  متقاضی  ح های  طر  اقتصادی 

  همکاری با نهادهای سرمایه گذاری خارجی

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

۱5
هزار میلیارد تومان 

2۱۷
رتبه

360
میلیون دالر هزار میلیارد تومان 



سازمان برنامه و بودجه کشور

هفتم  برنامه  مناسب  تدوین  رشد    اهداف  تحقق  مبنای  بر  سنواتی  بودجه  لوایح  تدوین   
توسعه کشور متناسب با پتانسل های کشور  مدیریت برنامه و  بودجه کشور   تامین مالی 
یارانه ای دولت  کرونا  عدالت در دسترسی به حمایت های  گردنه  از  بخش بهداشت برای عبور 

مصارف  و  منابع  تفکیک  به   1402 بودجه  الیحه  تهیه  استان ها   سرانه  درآمد  فاصله  کاهش   
سامانه  استقرار  و  طراحی  ماهیانه   مصارف  و  منابع  تحلیل  اجرایی   دستگاه های  و  برنامه ها 
بودجه  به  دستیابی  دولت   غیرضروری  تعهدات  افزایش  عدم  راهبردی   نظارت  پیشخوان 
کسری  ابالغ اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به 641 دستگاه  مطلوب و فاقد 
 مدیریت مصارف بودجه  راه اندازی سامانه جامع آمایش سرزمین با بیش از 70 الیه اطالعاتی

  راه اندازی مرکز تبادل داده و گذرگاه اطالعاتی سازمان 

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

پرداخت ماهیانه 
به موقع حقوق و مزایا 

و سایر هزینه های 
اجتناب ناپذیر 

منابع عمومی دولت در 
هشت ماهه اول سال 

1401 رشد کرد

ماهیانه یارانه 
دریافت کردند

سرمایه گذاری برای اجرای 
ح مصوب 129 طر

)ماده 23 قانون الحاق2(

بخشی از دستاورد ها

۷6۱53۷8
میلیون نفر

۷4.۷
هزار میلیار تومانهزار میلیارد تومان  درصد





یرساخت ها توسعه ز
سوم    محور 

ــر  بــه دلیــل عقب ماندگــی در توســعه زیرســاخت های کشــور کــه متأث
از عوامــل مختلــف داخلــی و خارجــی اســت،  چالش هــای متعــددی 
ــرژی و آب،   ــرازی در تولیــد و مصــرف ان فــراروی دولــت بــوده اســت. نات
اقــدام  افــزوده منابــع در اختیــار و  از ارزش  عــدم بهره منــدی کامــل 
ــه خام/نیمــه خــام فروشــی، فرســایش بیــش از حــد خــاک و بحــران  ب
ریزگردهــا، آلودگــی هــوای کان شــهرها، کــم توجهــی بــه اقتصــاد دریــا 
و عــدم بهره منــدی کشــور از ایــن بخــش،  توســعه نامتــوازن الیه هــای 
مختلــف شــبکه ملــی اطاعــات، ضعــف در حکمرانــی داده و خدمــات 
و  شــهری  فرســوده  بافت هــای  بــاالی  حجــم  هوشــمند،  دولــت 
روســتایی، محدودیت منابع آب در دســترس برای کشــاورزی و ضعف 
ــوان  ــه عن ــوان ب ــی را می ت ــع معدن ــدن و صنای ــش مع ــی بخ در حکمران
چالش هــای اساســی کشــور در زمینــه عــدم توســعه زیرســاخت های 

ــت. ــور دانس کش



بهمن  5۴1401

گزارش هفده ماهه دولت مردمی

یست یرساخت و حفظ محیط ز راهبردهای اصلی دولت سیزدهم در حوزه ز

تأمین پایدار آب
 و انرژی

بهبود حکمرانی در 
بخش معدن

ارتقای مزیت رقابتی 
سرمایه گذاری

توسعه پایدار 
)توازن بین توسعه 

صنعت و حفظ 
محیط زیست(

نهضت ملی ساخت 
مسکن 

استفاده حداکثری از 
فرصت های دریایی 
کشور )اقتصاد دریا(

تحقق حداکثری
 دولت الکترونیک و 

تحول دیجیتال
 تحقق اهداف 
عملیاتی شبکه

ملی اطاعات

ی الف. در حوزه آب و انرژ

تأمین آب مطمئن و پایدار برای مصارف 
متعارف کاربری های مختلف ۱

3

2

تامین برق مطمئن و پایدار برای مصارف متعارف 
کاربری های مختلف

ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی



55 بهمن  1401

کارگروه تدوین گزارش عملکرد دولت

500 هزار هکتار اجرای کشاورزی حفاظتی
۱ در 8 ماهه سال ۱۴۰۱

3

2

۱۷ درصد افزایش توسعه سامانه های نوین 
آبیاری در اراضی کشاورزی

 20 درصد افزایش احداث شبکه های
 فرعی آبیاری و زهکشی

سال زراعی ۱400 - ۱40۱  در سال اول دولت سیزدهم، نسبت به سال زراعی ۱400-۱399

اقدامات دیگری در زمینه تأمین آب با راهبری معاون اول رئیس جمهور

طراحی و اجرای برنامه های کوتاه مدت در تأمین اولیه آب موردنیاز 4 استان 
خوزستان و  چهارمحال  یزد،  اصفهان، 

ح 550 هزار هکتاری خوزستان برنامه ریزی جهت اجرای فاز 2 طر
تأمین منابع مور نیاز تکمیل طرح احیای دریاچه ارومیه

طراحی برنامه و شروع عملیات اجرایی بهره گیری از ظرفیت نیروهای مردمی و 
بسیج برای آبرسانی به 10 هزار روستا

اجرای عملیات آبرسانی به بیش از هزار روستا با جمعیت بیش از ۶۰۰ هزار نفر
بهره برداری از 3 واحد تصفیه خانه آب و سامانه نمک زدایی به ظرفیت 25 هزار 

مترمکعب در روز 
بهره برداری از 4 واحد تصفیه خانه فاضالب به ظرفیت 43 هزار متر مکعب در 

روز
افزایش توان ذخیره سازی آب به میزان 137 هزار متر مکعب و انسداد بیش از 

10 هزار چاه غیرمجاز
اجرایی  آغاز عملیات  و  برای مشترکان پرمصرف  کنتورهای هوشمند  نصب 

هوشمند کنتورهای  به  کشاورزی  چاه های  تجهیز 



بهمن  5۶1401

گزارش هفده ماهه دولت مردمی

ح های پیشران )شبکه پیشران ملی اقتصاد( ب. در زمینه طر

یست پ. توسعه پایدار و حفظ محیط ز

3

۷

5

4

300 هزار بشکه ظرفیت و ۱0 میلیارد دالر سرمایه گذاری  
 اجرای طرح پتروپاالیشگاه جاسک )مروارید مکران(

500 میلیون دالر 
احیای چاه های متروکه به روش دانش بنیان

4.5 میلیارد دالر
استخراج گاز از میادین داخلی 

احداث پارک های پتروشیمیایی 
با راهبری هلدینگ خلیج فارس

جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست

۱

۱

2

6

2

300 هزار بشکه ظرفیت و ۱۱ میلیارد دالر سرمایه گذاری
   راهبری طرح احداث پاالیشگاه شهید سلیمانی

3 میلیارد دالر 
 اجرای فاز دوم میدان نفتی  یادآوران

جلوگیری از تخریب تنو ع زیستی، ذخایر ژنتیکی و 
حفاظت از تنو ع زیستی و زیست بوم

۷ میلیارد دالر 
استخراج نفت از میادین مشترک آزادگان 

طراحــی و تدویــن بســته ســرمایه گذاری در حــوزه نفــت، گاز و بــرق باهــدف ارتقــای 
تولیــد و صــادرات شــامل پروژه هــای زیــر:



57 بهمن  1401

کارگروه تدوین گزارش عملکرد دولت

ث. حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات

یا ت. اقتصاد در

3

5

4

بسترسازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و 
توسعه فناوری های نوین

پروژه راهبردی فیبرنوری منازل و کسب و کارها

شتاب بخشی به روند اجرای شبکه ملی اطاعات

ایجاد 5 خط انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان

۱

۱

2
راه اندازی و توسعه پنجره ملی خدمات دولت 

هوشمند

شتاب بخشی به توسعه صنعت فضایی کشور

 فعال سازی ظرفیت های اقتصاد دریامحور:

خط اول: نمک زدایی انتقال آب از خلیج فارس به استان های هرمزگان، کرمان و یزد
خط دوم: نمک زدایی انتقال آب از خلیج فارس به استان های خراسان جنوبی و رضوی

خط سوم: نمک زدایی انتقال آب از خلیج فارس به استان  اصفهان
خط چهارم: نمک زدایی انتقال آب از دریای عمان به استان  سیستان و بلوچستان

خط پنجم: تأمین نیاز اضطراری شهر یزد از محل خط اول



بهمن  581401

گزارش هفده ماهه دولت مردمی

 پیشرفت تحقق شبکه ملی اطالعات 

 توسعه شهرهای 
تحت پوشش فیبر نوری 

ین یکی ساخت بزرگتر  پیشرفت فیز
 پایگاه فضایی کشور 

43

60

۱5

ج. حوزه معدن و صنایع معدنی

دریافت حقوق دولتی معادن 
در بستر سامانه جامع تجارت ۱

2
طراحی بسته های سرمایه گذاری 

معدن و صنایع معدنی

وصول حقوق دولتی در پاییز 1401 )9.82 هزار میلیارد تومان( 
نسبت به مدت مشابه سال قبل )85.2 هزار میلیارد تومان(

 245
درصد رشد 

درصد

درصد

شهر



59 بهمن  1401

کارگروه تدوین گزارش عملکرد دولت

ظرفیت اسمی 
تصفیه خانه های آب 

شهری
)  )در شبانه روز

طول خطوط انتقال
 آب روستایی

ظرفیت قراردادهای 
بازچرخانی پساب 

برای صنعت و 
فضای سبز 

ظرفیت قراردادهای 
خرید تضمینی آب 

شیرین کن 
) )در شبانه روز

وزارت نیرو

 تامین آب مطمئن و پایدار برای مصارف متعارف کاربردهای مختلف  تامین برق 
مطمئن و پایدار برای مصارف متعارف کاربردهای مختلف

بازچرخانی  و  آب  بازچرخانی  و  تصفیه  طریق  از  روستاها  و  شهرها  نیاز  مورد  آب  تأمین   
پساب و استفاده از آب های نامتعارف  ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی و توسعه 
و  کشاورزی  شهرک های  تعداد  افزایش  کشاورزی   اراضی  در  آبیاری  نوین  سامانه های 
نیروگاه ها بهسازی  و  احداث  طریق  از  برق  تولید  ظرفیت  ارتقای  و  توسعه   گلخانه ای  
  نوسازی و توسعه زیرساخت شبکه برق با احداث خطوط و پست های انتقال و توزیع برق 
شهری  تدوین و اجرای بسته بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت تقاضا و بهینه سازی 
مصرف برق    توسعه نیروگاه های هسته ای شامل )تکمیل واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر/ 
طراحی و احداث نیروگاه های جدید هسته ای/طراحی و ساخت نیروگاه قدرت متوسط/ 

تـی( تأمیـن و تولیـد مطمئـن، ایمـن و اقتصـادی سـوخت هسـته ای راکتورهـای موجـود و آ

برخی اولویت ها

یده اقدامات مهم گز

بخشی از دستاورد ها

۱553۱۱۱530۱32065۷635
هزار متر مکعب هزار متر مکعب کیلومتر هزار متر مکعب



افزایش ظرفیت 
پهنای باند داده 
داخلی از 28.310 

گیگابیت بر ثانیه 

اتصال دستگاه های 
مشمول به پنجره ملی 

خدمات دولت هوشمند

ارائه در پنجره ملی 
خدمات دولت 

هوشمند

سهم دستیابی ایران 
به ارزش افزوده اقتصاد 

دیجیتال از ارزش افزوده 
اقتصاد کل کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 شتاب بخشی به روند اجرای شبکه ملی اطالعات  راه اندازی و توسعه پنجره ملی خدمات دولت 
هوشمند  بسترسازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه فناوری های نوین شتاب بخشی 

به توسعه صنعت فضایی کشور پروژه راهبردی فیبرنوری منازل و کسب و کارها 

 دستیابی به پیشرفت حدود 60 درصدی شبکه ملی اطالعات و دستیابی 70 درصدی ترافیک 
به  رسیدن  و  اطالعات  ملی  شبکه  به  جدید  روستای   400 اتصال  بین الملل  ترافیک  به  داخل 
ملی  مرکز  تکمیل  و  توسعه  سیزدهم   دولت  ابتدای  از  جدید  متصل  روستای   2500 از  بیش 
 تبادل سرویس )انجام 4.6 میلیارد تراکنش بر روی مرکز ملی تبادل سرویس از ابتدای سال 1401(
 بسترسازی برای اشتغال در حوزه اقتصاد دیجیتال و ایجاد حدود 15000 شغل جدید  ساخت 
ماهواره های مورد نیاز کشور )تکمیل 4 میکروماهواره و 7 نانوماهواره آماده پرتاب، 8 عدد ماهواره 
 در حال ساخت(  ساخت فاز اول بزرگترین پایگاه فضایی کشور با پیشرفت بیش از 15 درصد
 توسعه شهرهای تحت پوشش فیبر نوری )آغاز عملیات اجرایی 43 شهر جدید( و ایجاد بیش 
از 2 میلیون پوشش  انجام شش پرتاب فضایی   پرتاب ماهواره خیام و دستیابی به تصاویر 

با کیفیت باال   حمایت از شکل گیری پیام رسان های بومی به بیش از 40 میلیون کاربر در ماه 

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

36.2
گیگابیت برثانیه 

92
درصد

2۷00
خدمت

۷.۱۷
درصد



تدوین آیین نامه ها، 
ضوابط و مقررات 
پایش منابع آب و 

خاک

تدوین استانداردها، 
ضوابط و آیین نامه های 
کنترل و بهبود کیفیت 

هوای کشور 

افزایش نسب گونه ای 
در معرض خطر 

و انقراض نسبت 
به ابتدای دولت 

سیزدهم

گونه زیستی کشور 
احیا شد

 )از ابتدای دولت 
سیزدهم( 

یست سازمان حفاظت محیط  ز

بوم زیســــــت  و  زیستی  تنوع  از  حفاظت  و  ژنتیکی  ذخـــــــایر  زیستی،  تنوع  تخریب  از  جلوگیری   
 جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست  صـــــــــیانت از منابع طبیعی با مشـــــــــارکت مــــردم

 دیپلماسی محیط زیست

استاندارد  تصویب  هوا   محیطی  زیست  پایش  پسماند/  و  خاک  آب،  محیطی  زیست  پایش   
)LCA( برای نخستین بار در کشور  آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پالستیکی  حدود تبدیل 
پسماندهای عادی و ویژه به یکدیگر و مدیریت پسماندهای حوزه دریا  آیین نامه نحوه استفاده 
بررسی  مرحله  در  خاک  آلودگی  پایش  خوداظهاری  کشاورزی   کاربری  در  شده  تصفیه  فاضالب  از 
کارایی مزرعه و آفت کش ها  استاندارد حدود مجاز انتشار بو  استاندارد حدود مجاز تراز صدای 
موتورسیکلت ها، خودروهای سنگین و نیمه سنگین  آزمون تراز صدای معاینه فنی خودروهای 
سنگین و نیمه سنگین و موتورسیکلت  مدیریت مصرف انرژی مبتنی بر اقتصاد سبز و صنعت کم 

کربن  آیین نامه مراکز معاینه فنی  

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

5
مورد

۱۷
مورد

3۱
درصد

26
مورد



ح و پروژه  طر
با هزار میلیارد 

تومان اعتبار

معاونت اجرایی رئیس جمهور

با  بهینه  اجرایی  مدل های  بر  مبتنی  مسائل  حل  و  منطقه ای  و  ملی  نیازهای  ضرورت سنجی   
ح های عمرانی و اقتصادی و صدور مجوزها   توسعه اشتغال با توجه به قابلیت های  تصویب طر
تنظیم گری  برخوردار    کمتر  دهک های  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  هدف  با  ساختارها  بوم   موجود 
روابط بین دستگاهی در ساختار قوه مجریه و فراقوه ای به منظور پرهیز از اطاله دیوان ساالری در 
ج در اسناد باال دستی و  دستگاه ها   ظرفیت آفرینی و تحریک تغییرات به نفع تحقق اهداف مندر
میثاق نامه دولت سیزدهم با مردم شریف ایران اسالمی   مدیریت تخصیص بهینه منابع مبتنی 

بر مطالعات صحت سنجی شده در جهت افزایش بهره وری و کاهش هدر رفت منابع

ح با  ح با 252545 میلیارد تومان اعتبار حوزه بهداشت و درمان 463 طر  حوزه زیربنایی 1525 طر
ح با 58518 میلیارد تومان اعتبار  33824 میلیارد تومان اعتبار  حوزه آب، خاک و کشاورزی 699 طر
ح با 9312  ح با 2264 میلیارد تومان اعتبار  حوزه رفاهی و اجتماعی 691 طر   حوزه اشتغال 245 طر
ح با 47949 میلیارد تومان اعتبار  میلیارد تومان اعتبار حوزه فرهنگی،  آموزشی و ورزشی 1255 طر

ح با 9498 میلیارد تومان اعتبار  حوزه امنیتی، انتظامی و قضایی 191   حوزه صنعت و معدن 166 طر
ح با 4604 میلیارد تومان اعتبار  پیگیری461 دستور ویژه رئیس جمهور برای رفع معضالت و موانع  طر

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

 5400
مورد

 واصله و رسیدگی 
به  78.5 درصد 

درخواست مردمی

 235006۱
فقره  نامه مردمی

تسهیالت برای 
ح ها اشتغالزا طر

 ۱000
 میلیارد تومان 

تسهیالت ازدواج 

۷۱
 هزار میلیارد تومان



معاونت اجرایی رئیس جمهور

ین ح های کالن، پیشران، ظرفیت ساز و تحول آفر یده ای از طر گز

 تکمیل راه آهن شیراز - بوشهر - عسلویه  اردبیل - میانه  چابهار- زاهدان 
دورود - خرم آباد - اندیمشک  رشت - کاسپین  مبارکه - سفیددشت - شهرکرد 
 راه اندازی راه آهن یزد - اقلید  تکمیل خط دوم راه آهن قزوین - زنجان احداث 
راه آهن رشت - آستارا   تکمیل آزادراه شیراز اصفهان )قطعه 8(  رشت - قزوین 
شمال    - تهران  بزرگراه  تکمیل    ) رودبار  - منجیل  باقیمانده  کیلومتر  )یازده 
شهید سلیمانی استان البرز  تکمیل جاده کنار تخته - دالکی - برازجان استان 
بوشهر  تکمیل راه پاتاوه دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد  تکمیل مترو 
ج  تکمیل قطعات باقیمانده  تهران - پیشوا  تکمیل پروژه خط 2 قطار شهری کر

کریدور در بزرگراه های غرب کشور در استان کردستان

 آبرسانی به سنندج  همدان از سد تالوار شهرها و روستاهای استان چهارمحال و 
بختیاری جنوب شهرستان ری - ندامتگاه تهران بزرگ انتقال آب از سد کانی سیب به 
دریاچه ارومیه  بهره برداری از سد گلورد جهت تامین آب شرب و آب کشاورزی استان 
مازندران  تکمیل فاز اول طرح آبرسانی غدیر استان خوزستان  تکمیل آبرسانی 
 و شبکه فاضاب در استان خوزستان  تکمیل سد مخزنی دالکی استان بوشهر

بوشهر  و  هرمزگان  استان های  در  میگو  پرورش  سایت های  به  برق رسانی   
 تکمیل مدول 7 و 8 تصفیه خانه آب آشامیدنی استان تهران  اجرای خط دوم 

انتقال آب به یزد

 تکمیل بیمارستان 5۰۰ تختخوابی نجف زاده اردبیل  فاز اول بیمارستان ۱۰۰۰ 
تختخوابی تبریز  بیمارستان آیت اهلل طبرسی ساری  بیمارستان ۱85 تختخوابی 
بابلسر بیمارستان ۳7۶ تختوابی ایام  تکمیل بیمارستان شهدای تجریش  
بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی اکباتا همدان  مهدی کلینیک بیمارستان امام خمینی 
جایگزین  بیمارستان  ج   کر جنرال  تختخوابی   5۰۰ بیمارستان  احداث  تهران  

بیمارستان های رازی، شفا و پورسینای رشت

 حوزه راه و شهرسازی

حوزه بهداشت و درمان

حوزه آب



 برق هسته ای
تولید شده

مساحت اکتشاف
 شده کشور جهت 

اورانیوم

مجموع استخراج 
سنگ معدن اورانیوم 

جمع آوری و نگهداری 
پسماندهای 

پرتوزای مراکز صنعتی و 
هسته ای 

ی اتمی سازمان انرژ

هسته ای ایمنی  فناوری   در  پژوهش  پرتوها   کاربرد  هسته ای   سوخت  چرخه  انرژی    
  حفاظت و امنیت هسته ای )امنیت(  ارتباطات و حقوق ملی و بین المللی )سیاست(  اقتصاد 

هسته ای )اقتصاد(     ساختار با بهره وری و منابع انسانی

(  توسعه فرآورده ها   توسعه نیروگاه های هسته ای )بهره برداری از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر
بنیادی،  پژوهش های  هسته ای   فنون  و  علوم  کاربردهای  توسعه  هسته ای   سوخت  چرخه  و 
توسعه ای و کاربردی در زمینه علوم و فنون هسته ای - پژوهش های علوم هسته ای  توسعه روابط 
و تعامالت هسته ای بین المللی  توسعه زیرساخت ها و راهبری امور هسته ای  حفاظت و امنیت 
هسته ای  برنامه ریزی برای افزایش برق هسته ای در سبد انرژی کشور به میزان 10 هزارمگاوات در افق 
1402  احداث دو واحد جدید نیروگاه هسته ای هر کدام به ظرفیت 1000 مگاوات    بازطراحی و احداث 

راکتور تحقیقاتی اراک

برخی اولویت ها

یده اقدامات مهم گز

بخشی از دستاورد ها

4565
گیگاوات ساعت

۱۱.32
هزارکیلومتر مربع

 ۱34.55
هزار تن

89.۱2
متر مکعب







توسعه آموزش
علوم و فناوری

چهارم    محور 

دولــت ســیزدهم در عمــل بــه منویات مقــام معظم رهبری و براســاس 
ســند تحولــی خــود معتقــد اســت اصلی تریــن مســیر توســعه کشــور، 
توســعه زیرســاخت های مربــوط بــه آمــوزش،  علــم و فنــاوری اســت. 
عمده تریــن چالش هــای فــراروی دولــت در ایــن حــوزه عبــارت اســت 
ــی،  وجــود برخــی جهت گیری هــای عدالت ســتیز،   از ضعــف در حکمران
کیفیــت پاییــن خدمــات آمــوزش و پژوهــش،  پاییــن بــودن میــزان 

تولیــد ثــروت و ضعــف در همکاری هــای بین المللــی. 



بهمن  ۶81401

گزارش هفده ماهه دولت مردمی

توسعه
 علمی کشور

مرجعیت علمی کشور

ارتقای
یرساخت های آموزش ز

اقتصاد دانش بنیان

عدالت آموزشی

توسعه اثربخـــــــــش و الهام 
علمی  همکاری های  آفرین 

در سطح منطق های و جهانی

ارتقا  زیرساخت های  ایجاد 
و تضمین کیفیت خدمات 

آموزشی و پرورشی

کارهای  و  کسب  توسعه 
دانش بنیان و خالق

افراد  دسترسی  افزایش 
خدمــــــــــــــــات  به  جامعه 
آموزش و پرورش رایگان 
و باکیفیت

راهبردهای اصلی دولت برای رفع چالش ها و توسعه علمی کشور

: بر این مبنا، اهم اولویت ها و اقدامات دولت عبارت است از

الف. حوزه آموزش عالی و معاونت علمی و فناوری 

3

5

4

 مرجعیت و دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری

حمایت از سرآمدان علمی با ایجاد پلتفرم 
مستقل سرآمدان علمی

 ارتقای زیرساخت های پژوهش و فناوری 
برای کسب مرجعیت علمی ۱

2  توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و خاق

 تولید علم و توسعه نظریه پردازی، نوآوری و فناوری



۶9 بهمن  1401

کارگروه تدوین گزارش عملکرد دولت

%۱00

48۷

ب. حوزه آموزش و پرورش 

3

5

4

استقرار نظام سنجش صاحیت های عمومی، 
تخصصی و حرفه ای و نظام رتبه بندی معلمان

توسعه، تجهیز و بهسازی فضاها و 
زیرساخت های آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی

جذب دانشگاه فرهنگیان شدند

بهبود حکمرانی در آموزش و پرورش ۱

2
بسط و توسعه عدالت در گروه های هدف دانش آموزی 

مناطق محروم و مرزی و عشایری و استثنایی

ساماندهی و کارآمدسازی نظام تأمین و تخصیص 
منابع مالی در نظام آموزش و پرورش

هیئت علمی از میان نخبگان 

300۱000

 ملک مازاد قابل فروش یا تهاتر آموزش و پرورش شناسایی شد

 کودکان بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی  در مناطق محروم و مرزی و عشایری و استثنایی
به تعداد حدود 200 هزار نفر شناسایی و تعیین تکلیف شدند

عضونفر



احکام رتبه بندی  
معلم ها صادر  و 

پرداخت مزایای رتبه 
آموزشیار معلم 

معلم برای سال 
تحصیلی جدید 

توانمند و جذب شدند

بهره برداری از فضای 
درون مدرسه ای

بهره برداری در قالب 
240 باب مدرسه

 )3 ماهه گذشته(

وزارت آموزش و پرورش

 بهبود حکمرانی در آموزش و پرورش  بسط و توسعه عدالت در گروه های هدف دانش آموزی 
عمومی،  صالحیت های  سنجش  نظام  استقرار  استثنایی   و  عشایری  مرزی،  محروم،  مناطق 
تخصصی و حرفه ای و نظام رتبه بندی معلمان  ساماندهی و کارآمدسازی نظام تأمین و تخصیص 
منابع مالی در نظام آموزش و پرورش  توسعه، تجهیز و بهسازی فضاها و زیرساخت های آموزشی، 

پرورشی و تربیت بدنی

کارآمدسازی نظام جذب، تربیت و تامین نیروی انسانی )جذب 1000 عضو هیئت   روزآمدسازی و 
علمی برای دانشگاه فرهنگیان(  مردمی سازی آموزش و پرورش از طریق پیش بینی سازوکارهای 
مدارس مردمی با رویکرد مدیریت هیئت امنایی با تهیه اصالحیه آیین نامه راه اندازی مدارس هیئت 
امنایی  مولدسازی و صیانت از امالك و دارایی های وزارت آموزش و پرورش  افزایش 20 مدرسه 
سمپاد در مناطق محروم در سال تحصیلی جدید  افزایش 3 برابری سرانه آموزشی دانش آموزان 

مدارس عشایری

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

۷30
هزار نفر

43
هزار نفر

۱۱83
فضای ورزشی

۱200
کالس درس



سهم ایران از کل 
مقاالت پر استناد دنیا 
و ارتقا از 2.79 درصد در 
WOS پایگاه بین المللی

افزایش تعداد کرسی های 
آزاد اندیشی نسبت به

 سال مشابه

جذب شرکت های 
پارک های علم و فناوری 

شدند

استقرار شرکت های 
دانش بنیان در پارک های 
علم و فناوری و مراکز رشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

هدفمند برونداد  و  پرورش  و  آموزش  نوآوری   و  فناوری  علمی،  دیپلماسی  و  مرجعیت   
 نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری  شاگرد، فناور و نوآورپروری  تولید خدمت، ثروت و سرمایه 

از دانش 

مراکز  فعال سازی  مرزی   برون  پارک های  و  فناوری  و  علم  بین المللی  پردیس های  راه اندازی   
کشور  ایجاد شبکه متخصصان  آموزش عالی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی  آینده پژوهشی 
مناطق  برای  جدید  علمی  رایزن   5 انتخاب  بین المللی   و  ملی  سطح  در  »شماع«  عالی  آموزش 
شامات، پاکستان، هند، چین، آسیای جنوب شرقی  متنوع سازی بورس های تحصیلی  حمایت 
ویژه از اعضای هیئت علمی برای چاپ مقاالت و کتب در نشریات و انتشارات برتر جهان  ارتقای 
 نظام پشتیبان تصمیم مبتنی بر نظام جامع آمار ثبتی مبنا  حمایت از پژوهش های بین المللی

 راه اندازی نظام ایده ها و نیازها )نان(

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

3.02
درصد

۱20
درصد

2۱۷۱
دانشجو

2۱55
شرکت



بهبود رتبه کشور در 
شاخص PCT از رتبه 85 

)سال 94( به رتبه 40
 )سال 1401(

مجموع شرکت  های 
دانش بنیان ثبت شده

حمایت از سرآمد علمی 
و بهبود شاخص اچ 

ح های کالن ملی  از طر
فناوری در حوزه های 

سالمت، کشاورزی، حمل 
و نقل

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 

 ارتقای زیرساخت های پژوهش و فناوری برای کسب مرجعیت علمی توسعه کسب و کارهای 
توسعه  و  علم  تولید  نوآوری   و  فناوری  علمی،  دیپلماسی  و  مرجعیت  خالق   و  دانش بنیان 
نظریه پردازی، نوآوری و فناوری  حمایت از سرآمدان علمی با ایجاد پلتفرم مستقل سرآمدان علمی

مقاالت  کیفیت  افزایش  طریق  از  علمی  مرجعیت  تحقق  هدف  با  علمی  سرآمد   12 از  حمایت   
پژوهشگران ایرانی و بهبود شاخص اچ )اچ ایندکس(  راه اندازی دبیرخانه »نشان فناوری و نوآوری 
علوم،  وزارت  فی مابین  یونسکو«  نوآوری  و  فناوری  »جایزه  همکاری  تفاهم نامه  عقد  و  یونسکو« 
ح جامع  تحقیقات و فناوری،کمیسیون ملی یونسکو- ایران و دانشگاه تهران  راه اندازی، تهیه طر
عمرانی، اساسنامه و مدل کسب و کار پارک علم و فناوری بین المللی ایران با همکاری وزارت امور 
کشاورزی ایران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و   خارجه، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و 
ح جامع پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش پایه و به ویژه دانش بنیان جدید و  تصویب طر  

برنامه های توسعه ای آنان از طریق توسعه پردیس های فناوری و مراکز شد

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

45
پله

۷9۱9
شرکت

۱2
مورد

۷
رونمایی







امور فرهنگی
  اجتماعی و سالمت

محــور پنجم   

یکــی از ابعــاد مهــم امنیــت در جامعــه، امنیــت اجتماعــی اســت کــه 
دربرگیرنــده شــقوق مختلــف نظــام حکمرانــی اســت. مســائل مرتبــط با 
رفــاه و تأمیــن اجتماعــی،  جمعیت، خانواده،  ســامت و نشــاط عمومی 
از مــواردی اســت کــه تأثیــر مســتقیمی بــر ســطح امنیــت اجتماعــی 
جوامــع خواهــد داشــت. بــا ایــن وجــود در کشــور مــا نارســایی های 
مختلفــی در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه رفــع آنها مســتلزم اراده دولت و 
ســرمایه گذاری اســت. توجــه ناکافــی به توســعه مناطق محــروم،  وجود 
جلوه هــای فقــر در جامعــه باوجــود صــرف هزینه هــای قابــل توجــه،  
،  بهره منــدی  ســهم بــاالی هزینــه تأمیــن مســکن در بودجــه خانــوار
ــوان  ــزم و ت ــان، ع ــت و درم ــات بهداش ــروم از خدم ــق مح ــی مناط ناکاف
ناکافــی دولــت در بســیج ظرفیت هــای مردمــی، عــدم تــوازن نقش هــای 
خانوادگــی و اجتماعــی بانــوان، گســترش برخــی آســیب های اجتماعــی 
خ ازدواج و انگیــزه فرزنــدآوری و افزایــش  مرتبــط بــا بانــوان، کاهــش نــر
ــه بــه خدمــات  خ طــاق،  بهره منــدی ناکافــی و دسترســی غیرعادالن ــر ن
پزشــکی بویــژه در مناطــق محــروم و ســهم پاییــن ورزش همگانــی 
در ســبک زندگــی مــردم از مهمتریــن چالش هایــی بــوده اســت کــه از 
همــان ابتــدا، دولــت را بــر آن داشــت تــا در ایــن خصــوص راهبردهــای 

مشــخصی را دنبــال کنــد.



بهمن  7۶1401

گزارش هفده ماهه دولت مردمی

توسعه زیست 
بوم ملی اشتغال

ازدواج آسان

ازدواج آسان

امنیت 
اجتماعی

جوانی جمعیت ارتقای بیمه های 
اجتماعی

حقوق شهروندی

کاهش آسیب اعتیاد

ارتقای سهم ورزش در سبک زندگی
کمک به ایجاد 
جامعه تاب آور

توانمند سازی زنان 
سرپرست خانوار

تحکیم بنیان 
خانواده

کنترل کرونا



77 بهمن  1401

کارگروه تدوین گزارش عملکرد دولت

الف. در حوزه بهداشت و سالمت

3

4

 پیاده سازی قانون جوانی جمعیت

کنترل توده بحرانی و در معرض ابتا به کوید ۱9 ۱

2 افزایش دسترسی عادالنه مردم به خدمات سامت

دستیابی به فناوری های نوین در علوم پزشکی و 
خلق ثروت از دانش

بخشی از دستاوردهای دولت در حوزه فناوری های نوین در علوم پزشکی

ــول جدیــد بــه فهرســت دارویــی کشــور بعــد از  ــزودن 2۱ مولک اف
وقفــه چنــد ســاله

ــد در ســال جــاری و افزایــش تعــداد  ــز رش افزایــش تعــداد 8 مرک
528 شــرکت مســتقر در آن

ثبــت 3۷24 اختــراع ملــی و بین المللــی در دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی کشــور
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گزارش هفده ماهه دولت مردمی

3

5

۷

4

6

8

تحکیم بنیاد خانواده و افزایش فرزندآوری
 و جوانی جمعیت

توسعه زیست بوم ملی اشتغال

پایداری و تعادل منابع و مصارف صندوق های
 بیمه اجتماعی

ب. در حوزه تأمین اجتماعی، امور زنان،  امور ایثارگران

برنامه ملی شبکه کسب و کار پایدار خانواده محور و توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار و حمایت از زنان کارآفرین ۱

2
تشکیل صندوق ضمانت تسهیات اشتغال برای زنان 

سرپرست خانوار دهک های ۱ تا 5 درآمدی

طراحی و استقرار نظام عادالنه خدمات دهی به جامعه
 ایثارگری و برقراری حقوق، مزایا و مستمری آنها

تثبیت وضعیت اقتصادی بنگاه های مشکل دار از طریق 
شناسایی و رفع مشکات و حمایت از آنها

بهبود شاخص های رفاه اجتماعی، کاهش آسیب های
 اجتماعی، رفع فقر مطلق و کاهش فقر نسبی
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کارگروه تدوین گزارش عملکرد دولت

14.4

40.6

9.6

41.1

13.2

40.9

8.9

41

 لیصحتلا غراف تیعمج يراکیب خرن
 یلاع شزومآ

 شزومآ لیصحتلا غراف راکیب تیعمج مهس
 ناراکیب لک زا یلاع

  تکراشم خرن يراکیب خرن

  ناتسبات 1401   1400ناتسبات

خ بیکاری تحصیل کرده ها )واحد: درصد( خ بیکاری کل، نر خ مشارکت، نر نر

 منبع: مرکز آمار ایران

پ. درحوزه امور فرهنگی -هنری  و ورزش و امور جوانان

3

5

4

احیا و تقویت طرح ازدواج آسان جوانان با 
استفاده از ظرفیت های قانونی

توسعه کسب و کارهای فرهنگی

افزایش مشارکت مردم در ورزش همگانی 
و افزایش سهم ورزش در سبک زندگی ۱

2
برنامه ریزی و اجرای رویدادهای توسعه 

ورزش روستایی و عشایری

ترویج سبک زندگی اسامی ایرانی

برنامه ریزی و اجرای رویدادهای ورزش همگانی با هدف جذب حداکثری عموم مردم:

رویداد ورزش خیابانی 

رویداد ورزش همگانی با شرکت 558۷94 نفر

مسابقه کارکنان دولت

 450
4556

2850



بهمن  8۰1401

گزارش هفده ماهه دولت مردمی

رایگان مشاوره شدند

جلسه مشاوره رایگان به جوانان در آستانه ازدواج، زوجین جوان و خانواده ها 

یابی راه اندازی شد مرکز همسر

 8962•

33438

6

ت. مسائل حقوقی و حقوق شهروندی

3

4

 تسریع در رسیدگی به تخلفات اقتصادی
 از طریق سازمان تعزیرات حکومتی

استیفای حقوق ملت در سطح بین الملل ۱

2 پیگیری اجرای قانون اساسی 

راهبری مؤثرتر مرجع ملی کنوانسیون 
مبارزه با فساد

نفر جوان



افزایش تولید کاالهای 
سالمت محور در 

سال 1401

اعزام نیروی پزشک، 
دندانپزشک و پیراپزشک 
با تمرکز بر مناطق محروم

ارتقای ایران 
در نظام نوآوری 

جهانی و رسیدن به 
عدد57 در سال 1401

پروژه بهداشتی برای توسعه 
تامین اعتبار شد با اولویت 

مناطق کم برخوردار

وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی

سالمت خدمات  به  مردم  عادالنه  دسترسی  افزایش  کرونا   بیماری  کنترل  و  پیشگیری   
 پیاده سازی قانون جوانی جمعیت  دستیابی به فناوری های نوین در علوم پزشکی و خلق 

دانش از  ثروت 

 مدیریت موفق پیک های ششم و هفتم کووید با کمترین میزان جانباختگان و هزینه، اثربخشی 
مؤثر در درمان مبتالیان بر خالف پیک های قبلی ثبت رکورد 13 روز بدون مرگ در آذر 1401 از شروع 
پیک های کووید 19 در ایران  اصالح ساختار پذیرش و تکمیل ظرفیت رشته های تخصصی برای 
در  پزشکی  متخصص  انسانی  نیروی  متوازن  و  مناسب  توزیع  و  متخصص  پزشک  به  نیاز  تأمین 
مناطق محروم و کمتر برخوردار  اعزام بیش از 2200 نفر نیروی متخصص و فوق تخصص پزشکی با 
تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار  برقراری پوشش کامل بیمه خدمات ناباروری زوج های نابارور برای 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت  پوشش کامل بیمه مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار تا 
5 سالگی برای تشویق فرزندآوری  حمایت از توسعه زیرساخت های فناورانه دانشگاه های علوم 

پزشکی

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

43
درصد

۱0
هزار نفر

۷
پله

2
هزار مورد



رویداد ورزش خیابانی
برگزار شد

مسابقه کارکنان
 دولت برگزار شد

رویداد ورزش 
همگانی با شرکت 

558794 نفر

صدور مجوز مشاغل 
خانگی،  فرهنگی و 

خالق

وزارت ورزش و جوانان 

 افزایش مشارکت مردم در ورزش همگانی و افزایش سهم ورزش در سبک زندگی  برنامه ریزی 
ح ازدواج آسان جوانان  و اجرای رویدادهای توسعه ورزش روستایی و عشایری  احیا و تقویت طر
با استفاده از ظرفیت های قانونی  ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی توسعه کسب و کارهای 

فرهنگی

 برنامه ر یزی و اجرای رویدادهای ورزش همگانی با هدف جذب حداکثری عموم مردم  تجهیز و 
راه اندازی خانه های نشاط و تندرستی روستایی  برگزاری مسابقات قوی تنان روستایی و عشایری 
 سراسر کشور با رویکرد آیتم های متناسب با سبک زندگی روستایی و عشایری برای نخستین بار
و  ازدواج  سن  کاهش  منظور  به  استانی  و  ملی  برنامه های  و  ح ها  طر  کیفی  و  کمی  گسـترش    
خ رشد ازدواج جوانان  ارائه مشاوره رایگان به 8962 نفر از جوانان توسط مراکز تخصصی  بهبود نر
ثار در  آ و مشاوره ازدواج و خانواده  تخصیص 25 درصد حمایت های فصل 5 وزارتخانه از تولید 
راستای سبک زندگی اسالمی ایرانی  تقویت زیست بوم صنایع خالق فرهنگی و کسب وکارهای 
ریال  میلیارد  هزار   6 اعطای  برای  امید  کارآفرینی  صندوق  با  عاملیت  قرارداد  انعقاد  فرهنگی  

کارهای فرهنگی، هنری و رسانه ای کسب و  کم بهره به  تسهیالت 

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

450
مورد

2850
مورد

4556
مورد

9۷88
مورد



تولید و انتشار 
محصول خبری

تسهیالت کم بهره به 
کسب و کارهای فرهنگی، 

هنری و رسانه ای

صدور مجوز مشاغل 
خانگی فرهنگی و 

خالق

مورد حمایت برای 
ایجاد فرصت شغلی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تقویت سبک زندگی اسالمی ایرانی  شکوفایی اقتصاد فرهنگ و هنر  ارتقای نقش حاکمیتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  مردمی سازی فرهنگ و هنر  اقتدار فرهنگی رسانه ای در عرصه 

بین الملل 

 تولید و انتشار محصوالت خبری با موضوعات فرهنگ عمومی، کاهش آسیب های اجتماعی و 
سبک زندگی اسالمی ایرانی  تدوین برنامه ملی زیست بوم بازارپردازی فرهنگی احیای دبیرخانه 
کارشناسی  جلسات  تشکیل  و  فرهنگ  حوزه  در  ایرانی  اقوام  مسائل  مدیریت  راهبردی  کمیته 
کرونا  صدور  آسیب دیده در بحران  کارهای فرهنگی  کسب و   اعطای تسهیالت حمایتی ویژه 
مجوز مشاغل خانگی فرهنگی و خالق  حمایت از ایجاد فرصت شغلی و موسسه های غیردولتی 
شرایط  واجد  اعضای  به  درصد   2 کارمزد  با  بهره  بدون  تسهیالت  پرداخت  استان ها   سطح  در 
صندوق هنر و همچنین فعاالن و کسب و کارهای فرهنگی و هنری  پرداخت حمایت های مالی 
به رسانه های عضو کارگروه تبادل مشترک  رصد به روز و گسترده جریان های بین المللی خبری 
منتشره در اندیشکده ها، موسسات پژوهشی و رسانه های خارجی  آموزش رایگان 1000 هنرجو 

در مناطق محروم با محوریت مسجد

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

5۷
هزار عنوان

600
میلیارد تومان

9۷88
فقره

6480
نفر



تدوین برنامه 
فرصت ها و بسته های 
سرمایه گذاری بخش 

گردشگری

اشیاء 
تاریخی - فرهنگی
 مرمت و حفاظت

 شد

رشد تعداد واحدهای 
بوم گردی فعال 
نسبت به مدت 
مشابه سال قبل

رشد تعداد 
گردشگران ورودی به 

کشور نسبت به مدت 
مشابه  سال قبل

وزارت میراث فرهنگی،  گردشگری و صنایع دستی

 توسعه گردشگری خارجی و داخلی  بهبود کیفیت ارائه خدمات به بازدید کنندگان از موزه ها
فرهنگی  میراث  حوزه  در  ماندگار  چهره های  بزرگداشت  ایرانی   تمدن  و  فرهنگ  پاسداشت   
و  گردشگری  کارهای  و  کسب  ترویج  و  توسعه  حمایت،  فرهنگی   بین المللی  دیپلماسی   

صنایع دستی

و... ارمنستان  آذربایجان،  عراق،  مالزی،  روسیه،  کشورهای  فعاالن  برای  آشناسازی  تور  برگزاری   
گردشگری  اجرایی  دستورالعمل  تدوین  و  سالمت  گردشگری  راهبردی  شورای  فعال سازی   
احداث  مجوز  اعطای  تسهیل  گردشگری   مشوق های  و  معافیت ها  اعطای  سالمت  
برگزاری  ثار   آ جهانی  و  ملی  ثبت  و  فرهنگی   - تاریخی  اشیاء  مرمت  بوم گردی  اقامتگاه های 
نمایشگاه ها، جشنواره ها و بازارچه های صنایع دستی اتصال مجوزهای وزارتخانه به درگاه ملی 
کارهای نوین، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های  کسب و  کشور  حمایت از  مجوز های 

گردشگران نیاز  مورد  و  کاربردی  پلتفرم های  جمله  از  وزارتخانه  ماموریت های  با  مرتبط 

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

۱80
مورد

5۱2
قلم

20
درصد

93
درصد



پیگیری سوال و تذکر 
قانونی نمایندگان 

مجلس

پیگیری و انعکاس 
مطالبات نمایندگان 

مجلس

پیشرفت کارگروه حقوقی 
و قضایی شورای عالی 
ج از کشور ایرانیان خار

پرونده مختومه شده از 29 
پرونده موضوع ماده 30 اجرای 

سیاست های کلی اصل 44 

وزارت دادگستری

قوه  تعامالت  ارتقای  حکومتی   تعزیرات  سازمان  طریق  از  اقتصادی  تخلفات  به  رسیدگی   
ج از کشور  مدیریت مرجع ملی  قضاییه با سایر قوا  حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خار
کنوانسیون حقوق کودک  راهبری شورای هماهنگی و سیاستگذاری مالکیت فکری  حمایت 
اجتماعی از آسیب دیدگان ناشی از جرایم  توسعه تعامالت و همکاری های بین المللی در زمینه 

حقوقی و قضایی

 تسریع در رسیدگی به تخلفات اقتصادی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی  راهبری مؤثرتر مرجع 
ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و تدوین پیش نویس الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 
کادمی بین المللی مبارزه با فساد  دفاع از الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت  آ
در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی  رفع مسائل اداری و مالی قوه قضاییه از 
قبیل برقراری فوق العاده قوه قضاییه از مهر ماه با اهتمام وزارت دادگستری در شورای عالی حقوق 
و دستمزد و اجرایی نمودن مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت  انعقاد تفاهم نامه همکاری 
با یونیسف  دفاع از الیحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز 

افراد از مرزهای کشور با حضور در جلسات کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسالمی

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

2۷
فقره

230
فقره

۱00
درصد

2۱
مورد



صادر شده
 در مشاغل خانگی 

شناسایی بنگاه های 
مشکل دار

پرداخت هزینه
 خدمات ناباروری 

)طی دو ماه(

افزایش سرانه مستمری 
و تحت پوشش قرار دادن 

160 هزار خانوار 
در سال 1401 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 توسعه زیست بوم ملی اشتغال  حفظ و صیانت از نیروی کار  ارتقای شاخص های فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی جامعه هدف  توسعه و گسترش بخش تعاون در راستای مردمی کردن اقتصاد 
آسیب های   گسترش و ارتقای بیمه های اجتماعی بهبود شاخص های رفاه اجتماعی )کاهش 
اجتماعی( رفع فقر مطلق و کاهش فقر نسبی  پایداری و تعادل منابع و مصارف صندوق های بیمه 

اجتماعی

از مشاغل خانگی و اجرای   توسعه زیست بوم ملی اشتغال با ساماندهی و توسعه و حمایت 
از  مشکل دار  بنگاه های  اقتصادی  وضعیت  تثبیت  کشور   اشتغال  نظارت  و  پایش  برنامه 
اقتصادی  بنگاه های  درصدی  کاهش 7/8  آنها   از  حمایت  و  مشکالت  رفع  و  شناسایی  طریق 
ماه  آذر  پایان  )در  بیکاری  بیمه  مقرری بگیران  کل  تعداد  درصدی   30/9 کاهش  و  مشکل دار 
بیمه  صندوق های  مصارف  و  منابع  تعادل  و  پایداری  مشابه(   مدت  به  نسبت   1401 سال 
اجتماعی تأمین  سازمان  پوشش  تحت  بنگاه های  سودآوری  و  تولید  افزایش  و   اجتماعی 

  بهبود شاخص های رفاه اجتماعی، کاهش آسیب های اجتماعی، رفع فقر مطلق و کاهش فقر نسبی

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی دستاورد ها

۱3
هزار مجوز

888
بنگاه

۱6
میلیارد تومان

50
درصد



افزایش تعداد 
پایگاه های امداد و 

نجات 

ارائه دهنده خدمات
 داخل کشور 

بهره مندی از
 خدمات توانبخشی 

)تنها در سه ماهه سوم 
سال 1401(

افزایش شارژ انبارهای 
امدادی

جمعیت هالل احمر

سوانح و  حوادث  به  موثر  پاسخگویی  و  جمعیت  عملیاتی  و  سازمانی  آمادگی  سطح  ارتقای   
 کمک به توسعه و ارتقای کیفیت خدمات درمانی و توانبخشی با افراد آسیب پذیر  کمک به 
ایجاد جامعه تاب آور برای کاهش خطر و پیامدهای حوادث و سوانح  ترویج و گسترش مشارکت 

اجتماعی در فعالیت های بشردوستانه

 تجهیز خانه های هالل به تجهیزات امدادی  بازآموزی و توان افزایی نیروهای عملیاتی جمعیت 
جمعیت توانبخشی  206مرکز  در  و...  توانبخشی  تخصصی  وچند  تخصصی  پایه،  خدمات  ارائه   
در  بشردوستانه  خدمات  و  درمانی  خدمات  ارائه  توانبخشی   واحدهای  تجهیز  و  راه اندازی   
و  دارو  تولید  واردات  طریق  از  کشور  در  نایاب  داروهای  تامین  کشور   از  ج  خار درمانی  مرکز   12

ارتباطی فناوری های  طریق  از  همگانی  آموزش  کشور  نیاز  مورد  درمانی  تجهیزات 

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

604
پایگاه

34
مرکز درمانی 

35
هزار نفر

46
درصد



افزایش ضربه به بنیان های 
مالی باندهای قاچاق مواد 

مخدر نسبت به سال مشابه

اعتبار برای 750 نفر از 
بهبود یافتگان برای 

اشتغالزایی

بهبودیافتگان ارائه 
آموزش رایگان فنی و 

حرفه ای 

انهدام باند های
 قاچاق 

)در سه ماهه سوم 1401(

یاست  جمهوری ستاد مبارزه  با مواد مخدر ر

 ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان  پیشگیری از آسیب های ناشی از مواد مخدر و روان گردان
متجاهر معتادان  ساماندهی  مصرف کنندگان   بازتوانی  و  درمان  اعتیاد   آسیب  کاهش   

  کنشگری فعال در دیپلماسی منطقه ای و جهانی

و  قاچاق  مالی  بنیان های  با  مبارزه  اموال،  شناسایی  اجرایی  آیین نامه  دستورالعمل  ابالغ   
پولشویی مشتمل بر 22 ماده 22 تبصره، به منظور تدوین وظایف و تکالیف دستگاه های دست 
ارتقای سطح همکاری با مرکز اطالعات مالی به عنوان مرکز ذ  ی صالح جهت  اندرکار امر مبارزه  
بنیان های  با  مبارزه  رویکرد  تغییر  راستای  در  مشکوک  مالی  مراودات  و  فرایندها  گزارش  و  رصد 
مالی قاچاقچیان از مواد محور به اموال محور راه اندازی اولیه بخش شناسایی اموال در سامانه 
، نظارت  جامع اموال و دارایی های متهمین در راستای هوشمندسازی فرایندها، تسهیل ارائه آمار
عمومی  کتابخانه های  نهاد  با  همکاری  تفاهم نامه  امضا   ... و  دستگاه ها  عملکرد  بر  هوشمند 
ح توانمندسازی  کشور )اقدام نوآورانه(  آموزش پیشگیری اولیه از اعتیاد به گروه های هدف طر
از  اولیه  پیشگیری  حوزه  در  مردمی  فعاالن  و  خیرین  ظرفیت  از  استفاده  برنامه ریزی  سمن ها  

اعتیاد  جلب حمایت مالی دفتر یونیسف

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی دستاورد ها

604
پایگاه

6
میلیارد

864
 نفر

283
باند



مورد حمایت به همراه 
حمایت از 2143 زن 

سرپرست خانوار 

تخصیص تسهیالت 
تضمین شده

برای بانوان فاقد ضامن

سپرده گذاری در 
صندوق ضمانت 

تعاون

آموزش زوج های روستایی

معاونت امور زنان و خانواده 

به  کمک  خانوار   سرپرست  زنان  اولویت  با  زنان  کارآفرینی  و  اشتغال افزایی  توانمندسازی،   
شاخص های  تبیین  جمعیت    جوانی  و  فرزندآوری  افزایش  و  خانواده  بنیاد  تحکیم  تشکیل، 
 الگوی سوم، ارائه الگوی زنان موفق و ارتقای جایگاه زن و خانواده  توسعه تعامالت بین المللی

  پیشگیری از آسیب های متوجه زن و خانواده

 برنامه ملی شبکه کسب وکار پایدار خانواده محور و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و حمایت 
از زنان کارآفرین حمایت از 404 زن کارآفرین و 2143 زن سرپرست خانوار در 12 استان در رسته های 
توانمندسازی  اجراست.  حال  در  که  نوظهور  رسته های  و  خدمات  کشاورزی،  صنعت،  مختلف 
آنان اقتصادی  توانمندسازی  و  زنان  شغلی  مهارت های  ارتقای  هدف  با  خانوار  سرپرست   زنان 
   تشکیل صندوق ضمانت تسهیالت اشتغال برای زنان سرپرست خانوار دهک های 1 تا 5 درآمدی

برای  را  بانک  به  ضامن  معرفی  امکان  که  خانوار  سرپرست  زن   1000 برای  ضمانت نامه  صدور   
گاهی و مهارت  آ آموزشی با موضوع ارتقای  دریافت تسهیالت اشتغال ندارند.  تهیه بسته های 
والدین نسبت به تربیت زیست عفیفانه فرزندان افزایش دانش و مهارت های زندگی به 600 هزار 
زوج دارای 5 سال زندگی مشترک  اجرای جایزه ساالنه بین المللی بانوان برگزیده مسلمان و تقدیر 

از زنان تاثیرگذار جهان اسالم   برگزاری کنگره زنان تأثیرگذار 

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

404
زن کارآفرین

2500
میلیارد ریال

600
میلیارد ریال

5000
زوج



شرایط برقراری کمک 
معیشت جانبازان معسر 

فاقد شغل و درآمد 

افزایش سرانه حق 
پرستاری ایثارگران
 برای 136 هزارنفر 

افزایش سرانه والدین 
شهدا )مستمری( برای 

81 هزار نفر 

افزایش حقوق حالت 
اشتغال جانبازان 

) مشمول)93 هزار نفر

بنیاد شهید و امور ایثارگران

 هوشمندسازی نظام تعامالت بنیاد با جامعه ایثارگری  طراحی الگوهای توانمندسازی فردی 
 ، و اجتماعی  دسترسی عادالنه به خدمات  توسعه کمی و کیفی محصوالت فرهنگی حوزه ایثار
جهاد و شهادت  شناسایی نیازهای خاص جامعه ایثاگری و توسعه مراکز خدمات تخصصی برای 

گروه های خاص توسعه خدمات عزتمندانه به جامعه ایثارگری

 ایجاد کارپوشه اختصاصی خدمات ایثارگری  دسترسی سریع به خدمات قابل ارائه متناسب با 
نوع ایثارگری افزایش تعداد تخت های بیمارستانی اعصاب و روان، عمومی و تخصصی  اتصال 
خدمات جامعه ایثارگری به درگاه اطالع رسانی خدمات الکترونیکی دولت  صدور معرفی نامه برای 
کار 4829 نفر از  از ایثارگران  هماهنگی در ایجاد اشتغال به  پرداخت تسهیالت برای 5 هزار نفر 
آموزش و تحکیم خانواده به جامعه  ایثارگران در دستگاه های دولتی  ارائه خدمات مددکاری و 
2493 فقره اعطای زمین  از ایثارگران واجد شرایط  ایثارگری ارائه تسهیالت بانکی به 14800 نفر 

جهت تأمین مسکن

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

۱0۷۱25
واجد

38
درصد

69
درصد

22
درصد



هدایت و راهبری 
پرونده های بین المللی 

دولت 

امکان سنجی طر ح 
دعوا در پرونده های 

بین المللی 

معاضدت در 
پرونده های 
بین المللی 

شکایت علیه 
رسانه های معاند

معاونت حقوقی  رئیس جمهور

بین المللی سطح  در  حقوقی  مبانی  و  تعامالت  تقویت  و  توسعه  و  ملت  حقوق  استیفای   
حقوقی  سامانه های  توسعه  و  فرایندها  هوشمندسازی  اساسی  قانون  اجرای  پیگیری   
و  لوایح  به  بخشی  کیفیت  اجرایی   دستگاه های  حقوقی  امور  برنامه ریزی  و  هماهنگی   
تصویب نامه های دولت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات  طراحی نظامات و اجرای 

کاربردی پژوهش های 

 تکمیل اسناد و پیگیری حقوقی محاکمه مرتکبین جنایت ترور شهید سردار قاسم سلیمانی 
جلسات  برگزاری  برجام   از  آمریکا  خروج  به واسطه  ایران  خسارات  با  مرتبط  اسناد  جمع آوری   
و  ایرانی  وکالی  توسط  دفاعیات  ایراد  و  هلند  الهه  در  بین المللی  دادگستری  دیوان  استماع 
آمریکایی  پیگیری دعاوی بانک های ایرانی علیه دولت بحرین، سرمایه گذاری بین المللی دولت 
ایران علیه دولت جمهوری کره و انسداد اموال بانک مرکزی در کشورهای کره و بحرین  بررسی و 
رسیدگی به پرونده های نقض قانون اساسی با اولویت حوزه اقتصادی و مالی  برگزاری همایش 

ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی  تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

۷
مورد

5
مورد

23
مورد

3
مورد



پیگیری حضور 
نمایندگان دولت در 

کمیسیون ها و صحن 
مجلس 

نظارت میدانی
 توسط معاونت
 تقنینی و نظارت

نشست با 
وزارتخانه های مورد 

رصد در محل معاونت 
امور مجلس

نشست تخصصی با 
همکاری وزارتخانه ها و 

سازمان ها

یاست جمهوری معاونت امور مجلس ر

اسالمی شورای  مجلس  و  دولت  سویه  دو  تعامل  و  روابط  بهبود  و  ارتقاء  توسعه،  تقویت،   
 ترویج و تقویت دانش پارلمانی  حضور فعال و اثربخش و کارآمد در مجلس شورای اسالمی و 
ح ها  نظارت اثر بخش بر بهبود عملکرد وزارتخانه ها و دستگاه های  دولت در رابطه با لوایح و طر

اجرایی در حوزه امور مجلس

 تهیه گزارش نظارتی از عملکرد وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و ارائه گزارش آسیب شناسی 
نظارتی در شورای معاونان پارلمانی  برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های علمی - پژوهشی، 
دولت و  مجلس  تخصصی  کمیسیون های  در  حضور  هم اندیشی   و  آزاداندیشی   کرسی های 
  اجرای نظام ارزیابی عملکرد معاونت های پارلمانی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی براساس 
و  وزارتخانه ها  ارزیابی  نتایج  با  متناسب   ، تذکر و  تشویق  سیستم  ایجاد  و  محوله  ماموریت های 
برنامه ریزی و تکمیل بانک اطالعات امور نظارتی 8 وزارتخانه در سامانه  دستگاه های اجرایی  

یکپارچه امور نظارتی معاونت امور مجلس

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

93۱2
مورد

۷2۱
موردموردمورد







امور سیاست داخلی،  
خارجی و دفاعی- امنیتی

ششم    محور 

مجموعــه عوامــل مختلــف انباشت شــده داخلــی و خارجــی، شــرایط 
و  امنیتــی  و  خارجــی  و  داخلــی  سیاســت  حوزه هــای  در  را  خاصــی 
تهدیــدات  برخــی  وجــود  اســت.  داده  قــرار  دولــت  فــراروی  دفاعــی 
امنیتــی و سیاســی در ســطوح منطقــه ای و بین المللــی، کم توجهــی 
بــه دیپلماســی اقتصــادی، تهدیدنمایــی برنامــه صلح آمیــز هســته ای 
جمهــوری اســامی ایــران، ضعــف در پشــتیبانی از حقــوق ایرانیــان 
ــف  ــان،  ضع ــای ایش ــی از ظرفیت ه ــدی ناکاف ــور و بهره من ج از کش ــار خ
اطاعاتــی،  تهاجمــات  و  تهدیــدات  مســائل،  برخــی  بــا  مواجهــه  در 
ضعــف در کشــف و مقابلــه بــا فســاد در ســطح ســازمان های رســمی، 
عــدم  جامعــه،  از  بخش هایــی  در  بی عدالتــی  و  تبعیــض  حــس 
هم افزایــی و هم تکاملــی در توســعه صنعتــی و فناورانــه بخش هــای 
دفاعــی و غیردفاعــی و محرومیــت از فرصت هــای هم جوشــی امنیــت 
و تجــارت منطقــه ای، مهمتریــن چالش هــای دولــت در ایــن حوزه هــا 

بــوده اســت. 



بهمن  9۶1401

گزارش هفده ماهه دولت مردمی

مشارکت عمومی  
دیپلماسی فعال 

امنیت و اقتدار

توسعه دیپلماسی 
اقتصادی برای حمایت
 از تولید و اشتغال 

افزایش عمق ساخت 
داخل وامن  سازی
 سامانه  های 
راهبردی دفاعی

تحقق سیاست خارجی 
در تراز انقالب اسالمی

بر مبنای اصل عزت، 
حکمت و مصلحت 

ارتقای مشارکت
 سیاسی،  نظم

 و امنیت داخلی

: راهبردهای اصلی دولت برای برخورد با این چالش ها عبارت بود از

: اهم اولویت ها و اقدامات دولت در این محور عبارت است از

3

5

4

ارتقای مشارکت سیاسی

کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی در راستای 
سیاست خارجی فعال، متوازن و هوشمند

الف. در حوزه سیاست داخلی و خارجی

کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ۱

2 مدیر یت کارآمد نظم و امنیت عمومی

محرومیت زدایی
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کارگروه تدوین گزارش عملکرد دولت

 تجارت خارجی از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی ماه سال ۱۴۰۱ )واحد: میلیون دالر (

۷

6

8

توسعه روابط با کشورهای آسیایی، قدرت های نوظهور، 
آفریقایی، آمریکای التین و تنظیم روابط با اروپا

تقویت روابط حسن همسایگی، مدیریت مشکات روابط 
خارجی و بحران ها و مناقشات منطقه ای

تقویت دیپلماسی پارلمانی

36190
4308838643

44337

-2453 -1249

 1401 هام يد 10 ات نیدرورف يادتبا زا 1400 هام يد 10 ات نیدرورف يادتبا زا

 يراجت زارت تادراو  تارداص

36190
4308838643

44337

-2453 -1249

 1401 هام يد 10 ات نیدرورف يادتبا زا 1400 هام يد 10 ات نیدرورف يادتبا زا

36190 يراجت زارت تادراو  تارداص
4308838643

44337

-2453 -1249

 1401 هام يد 10 ات نیدرورف يادتبا زا 1400 هام يد 10 ات نیدرورف يادتبا زا

 يراجت زارت تادراو  تارداص



بهمن  981401

گزارش هفده ماهه دولت مردمی

صــادرات غیرنفتــی کشــور بــه 97.8 میلیــون تــن بــه ارزش ۴۳ میلیــارد دالر 
رســید که نســبت به دوره مشــابه ســال گذشــته از لحاظ وزن 2.8۶درصد 
افزایش و از لحاظ ارزش دالری ۱9.۱ درصد رشــد داشــته اســت. کشورهای 

عمــده صــادرات عبارت اســت از:

واردات کشــور بــه 28.2۴ میلیــون تــن، بــه ارزش ۴۴.۳ میلیــارد دالر 
از لحــاظ وزن  بــه دوره مشــابه ســال گذشــته  کــه نســبت  رســید 
۱۰.۱ درصــد کاهــش و از لحــاظ ارزش ۱۴.7۴ درصــد افزایــش داشــته 

اســت. کشــورهای عمــده طــرف معاملــه واردات: 

چین 11855 میلیون دالر و سهم 27.5 درصدی 
عراق 8631 میلیون دالر با سهم 20.3 درصد، 

ترکیه و امارات متحده عربی 6419 میلیون دالر با سهم 14.93 درصدی 

امارات متحده عربی 13649 میلیون دالر و سهم 30.8 درصدی از کل واردات
چین 11521 میلیون دالر و سهم 26 درصدی از کل وارات 

ترکیه 4635 میلیون دالر و سهم 10.4 درصدی از کل واردات 

ب. در حوزه دفاعی و امنیتی

افزایش توان رزمی نیروهای مسلح ۱

3

2

افزایش صادرات محصوالت و خدمات
 دفاعی و غیردفاعی

افزایش قدرت و توان رزم دریایی



99 بهمن  1401

کارگروه تدوین گزارش عملکرد دولت

توافق بین المللی با 
موضوعات مختلف 

با دولت ها و سازمان  
بین المللی

تادیه بدهی
 از انگیس

خدمت کنسولی 
و مراجعه 218692 

نفر به کنسولی 
وزارت خارجه

وزیر امور خارجه، 128 
تماس تلفنی

 با همتایان و 52 دیدار با 
مقامات کشورها 

وزارت امور خارجه

 کنشگری فعال در حوزه روابط خارجی در چارچوب سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی 
ارتقاء  و  تنوع بخشی  منظور  به  اقتصادی  فعال  دیپلماسی  هوشمند   تعامل  و  پویا 
روابط اقتصادی با کشورهای هدف  صیانت از حقوق، منافع و دستاوردهای جمهوری 
تقویت  هسته ای   صلح آمیز  برنامه  جمله  از  بین المللی  عرصه های  در  ایران  اسالمی 

چندجانبه گرایی و مقابله با نبرد ترکیبی نظام سلطه و صهیونیسم 

 پیگیری دیپلماسی سران و مقامات از جمله حضور رئیس جمهور در سازمان ملل متحد 
و مذاکرات فشرده با سران کشورها، برگزاری نشست سه جانیه سران ایران، ترکیه و روسیه 
در تهران، حضور در اجالس سرای خزر رایزی های گسترده وزیر امور خارجه با همتایان 
آمریکای التین، اروپایی و سازمان های  آسیایی،  آفریقایی،  کشورهای همسابه عربی،  در 
دیپلماسی  پیگیری  مکتوب   و  تلفنی  مبادالت  و  مالقات  سفر،  قالب  در  بین المللی 
ا فزایش تعامالت و مراودات  پارلمانی و حضور موثر در اجالس های بین المللی و منطقه ای 
جامع اقتصادی با کشورهای 5 قاره و فعال سازی سازوکارهای تجاری با همسایگان اعم از 

فعال کردن کریدورهای ترانزیت، بازارچه های مرزی،  تعامالت بانکی و پولی و ...

برخی اولویت ها

یده اقدامات مهم گز

بخشی از دستاورد ها

303
مورد

350
میلیون پوندی

6
میلیون فقره

33
سفر



پروژه تحقیقاتی با 
ظرفیت نخبگان ملی 

و نیروهای مسلح 
عملیاتی شد

 انعقاد قرارداد در توسعه 
فناوری های بدیع 

پروژه تحقیقاتی با 
حدود 400 میلیارد ریال 

اعتبار

تحقق برنامه بومی سازی 
بهینه اقالم، مواد و 

قطعات 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

 افزایش توان رزمی نیروهای مسلح  افزایش قدرت و توان رزم دریایی  صادرات محصوالت 
و خدمات دفاعی و غیردفاعی بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات دفاعی  تحقیق و توسعه 

صنعتی سامانه ها و محصوالت دفاعی صیانت در برابر خرابکاری صنعتی

فضایی  سامانه های  و  هوایی  پدافند   ، کروز بالستیک،  از  اعم  کشور  موشکی  قدرت  افزایش   
نیروهای  پهپادی  توان  تقویت  تولیدی   محصوالت  در  کلیدی  قابلیت   7 ایجاد  طریق  از 
به  تحویل دهی  و  شکاری  و  پرسه زن  رزمی،  پهپادهای  انواع  ساخت  و  طراحی  طریق  از  مسلح 
مورد  زیرسطحی  و  اثرسطحی  سطحی،  شناورهای  انواع  ساخت  و  طراحی  مسلح   نیروهای 
مسلح نیروهای  به  تندرو  شناورهای  انواع  تحویل دهی  و  ساخت  مسلح   نیروهای   نیاز 
انواع  تعمیر  دریایی   گشت  و  نجات  و  تجسسی  شناورهای  انواع  تحویل دهی  و  ساخت    
سال  در  دفاعی  خدمات  و  محصوالت  صادرات  برنامه  تعریف  زیرسطحی   و  سطحی  شناورهای 

صادرات  جهش  رویکرد  با  جاری 

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

200
مورد

40
دانشگاه

۱90
مورد

۷2
درصد



افزایش تعداد 
برنامه های مصوب 

کنترل و کاهش 
آسیب ها 

افزایش توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار 

تصویب و 
تخصیص اعتبار 

برای انسداد کامل 
مرزها 

تخصیص اعتبار جهت 
امهال تسهیالت کشاورزان 
خسارت دیده از مخاطرات 

طبیعی

وزارت کشور

 کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی  توسعه حمل و نقل درون شهری مدیریت پسماند 
 مدیریت کارمد نظم و امنیت عمومی  ارتقای مشارکت سیاسی مدیریت موثر بحران های 

طبیعی با رویکرد پیشگیرانه  محرومیت زدایی 

ازدواج  ترویج  حوزه  در  استانداری ها  و  ملی  سطح  در  فوق العاده  برنامه  تصویب  و  بررسی   
ساماندهی  اخالقی،  مفاسد  کاهش  و  کنترل  اعتیاد،  کاهش  و  کنترل  طالق،  کاهش  و  کنترل 
شهرهای  ترافیک  هماهنگی  شورای عالی  جلسات  منظم  برگزاری  اجتماعی   آسیب دیدگان 
اجرای  و  مترو  واگن  تاکسیرانی،  ناوگان  اتوبوس،  بوس،  مینی  نوسازی  و  توسعه  و  کشور 
پردازش  واحد  تکمیل  و  احداث  به  کمک  نقل   و  حمل  شبکه  در  برقی سازی  نمونه  ح  طر
پسماند  غیربهداشتی  دفن  محل  بهسازی  و  ساماندهی  به  کمک  9شهر   در  کمپوست  و 
استارت آپ ها فعالیت  جهت  هوشمند  سامانه های  زیرساخت  توسعه  و  ایجاد  شهر    12 
ح شناسایی اتباع خارجی جدید الورود و    بازسازی مناطق خسارت دیده از سیل و زلزله  اجرای طر

بازشماری اتباع خارجی سرشماری شده

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

29044
درصد

320
هزار میلیارد ریال  میلیارد یورودرصد



گزارش راهبردی و 
اظهار نظر کارشناسی 

تدوین و امضای
 تفاهم نامه 

صدور آیین نامه و 
تصویب نامه اجرایی

نشست تخصصی 

یاست جمهوری یک ر مرکز بررسی های استراتژ

 ایجاد نظام مشاوره سیاستی  تبیین و ترویج گفتمان دولت  توسعه شبکه نخبگانی دولت 
 برنامه رصد سیمای عمومی دولت

 بررسی راهبردی و اظهارنظر تخصصی در خصوص شرایط اجتماعی کشور با محوریت اغتشاشات 
، مسائل و چالش های نخبگانی، چالش ها و ظرفیت های حوزه ترانزیت، مسائل و چالش های  اخیر
، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان، مسئله امنیت غذایی، کودکان  تولید و توزیع دارو در کشور
بازمانده از تحصیل، احیای روستا در دولت سیزدهم و... راهبردهای اجرایی سازی رهنمودهای مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( در دیدار با اعضای هیئت دولت )8 شهریور 1401(  بررسی موضوعات 
، اجرای  خ ارز با محوریت شبکه بانکی کشور تقویت ارزش پول ملی، مهار و کنترل نقدینگی، ثبات نر
عدالت محور نظام مالیاتی در کشور  اجرای پیمایش های ملی و داده کاوی فضای مجازی در خصوص 
عملکرد دولت مردمی سیزدهم   بررسی چالش های مرتبط با توسعه کمی و کیفی دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزشی کشور   بررسی ضرورت ها و الزامات تأمین و تربیت نیروی انسانی در آموزش و 
پرورش  بررسی اهداف سازمان همکاری های شانگهای و چالش های پیش روی آن و موضوعاتی 

همچون تغییر اقلیم و تحوالت ارتش جهان، سند راهبرد امنیت ملی آمریکا

برخی اولویت ها

گزیده اقدامات مهم

بخشی از دستاورد ها

406
مورد

32۷
مورد موردمورد





بهمن 1401
مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری


