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و بایــد اطاعــت خــدا بکنیــم و بــا هــم بایــد
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خداســت».
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نشــاءاهلل
مســئولیت را پذیرفتهایــد؛ ا 
کتــان میکنــد؛ بنــده هــم دعــا
خداونــد کم 
خواهــم کــرد و امیدوار یــم کــه موفــق باشــید.
بــه هــر حــال شــرایط دشــواری اســت بــا وضــع
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اگــر ا 
ً
و حقیقتــا شــبانهروزی و خســتگیناپذیر
[داشــته باشــید] و از طرفــی توســل و تــوکل
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ً
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مقدمه
یشــود کــه
اعتمــاد مــردم بــه مســئوالن در هــر نظــام سیاســی اصلــی اساســی و مهــم محســوب م 
زمین هســاز تحقــق هرچــه بیشــتر و بهتــر راهبردهــا و برنامههــای دولتهاســت .در نظــام جمهــوری
اســامی بــه دلیــل ماهیــت مردمــی و ابتنــا بــه آرای عمومــی ،جایــگاه و کارکــرد اعتمــاد مــردم بــه برنامههــا،
اقدامــات و اظهــارات مســئوالن اهمیتــی دوچنــدان دارد.
در میــان مجموع ـهای از مؤلفههــا کــه میتوانــد بــه ایجــاد و افزایــش اعتمــاد مــردم بــه دولتمــردان
منتهــی شــود ،پایبنــدی مســئوالن بــه شــعارها و عمــل بــه وعد ههــا اهمیــت بســیاری دارد و بــه همیــن
دلیــل مســئوالن در نظــام جمهــوری اســامی ایــران بایــد در عمــل بــه وعد ههــا و میثــاق خــود بــا ملــت
اســتوار ،ثابتقــدم و پیشــرو باشــند.
کســال نخســت فعالیــت خــود بــا درک چنیــن ضــرورت و اهمیتــی ،پیگیــری
دولــت ســیزدهم طــی ی 
وعدههــای ریاســت جمهــوری در دوره انتخابــات ســال  1400را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت .بــر
ایــن اســاس ریاســت جمهــوری ،معاونــان رئیسجمهــور ،وزرا ،اســتانداران و تمامــی ارکان قــوه مجریــه
بــرای تحقــق وعدههــا و شــعارهای انتخاباتــی رئیسجمهــور در تمــام ابعــاد اجتماعــی ،اقتصــادی،
سیاســی ،فرهنگــی و ...تالشــی شــبانهروزی بــه کار بســتند.
تهــا ،دولــت ســیزدهم و ریاســت جمهــوری بــر ایــن باورنــد کــه
شهــا و محدودی 
بــا وجــود برخــی چال 
هرآنچــه بــا ملــت بــزرگ ایــران در میــان گذاشــته شــده میثاقــی خدشـهناپذیر میــان مــردم و مســئوالن
اســت و بــدون تردیــد بایــد تــا حصــول نتیجــه نهایــی و بــاور مــردم بــه تحقــق وعد ههــای دولتمــردان
پیگیــری شــود .ز یــرا نتیجــه و بــرونداد ایــن پیگیریهــا و مجاهدتهــای شــبانهروزی افزایــش اعتمــاد
مــردم بــه مســئوالن نظــام جمهــوری اســامی خواهــد بــود کــه دســتاورد بســیار مهمــی محســوب
میشــود و بــدون تردیــد بســتری مناســب بــرای پیشــبرد برنام ههــای دولــت اســت.
از ای ـنرو در ســال نخســت فعالیــت دولــت ســیزدهم ،تمامــی بخشهــای دولــت مطابــق بــا حیطــه
مســئولیتهای خــود نســبت بــه تــاش بــرای اجــرای وعدههــای ریاســت جمهــوری اهتمــام ویــژه
داشــته و برنامهریزیهــا و اقدامــات الزم را مبــذول داشــتهاند کــه در گــزارش حاضــر کــه شــرحی از
اقدامــات دســتگاههای گوناگــون دولــت در عمــل بــه وعدههــای ریاســت جمهــوری در ایــام انتخابــات
یشــود ،مــورد اشــاره واقــع شــده اســت.
ســال  1400محســوب م 
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خالصه مدیریتی
کســال از اســتقرار دولــت ســیزدهم ،از جملــه مهمتریــن مســائل و موضوعــات قابــل بحــث میــزان تحقــق وعدههــا و شــعارهای
بــا گذشــت ی 
انتخاباتــی آیـتاهلل ســید ابراهیــم رئیســی ریاســت جمهــوری در انتخابــات ســال  1400اســت .بــه عبــارت دیگــر آنچــه اکنــون اهمیتــی دوچنــدان
دارد و میتوانــد چــراغ مســیر پیــش روی دولــت باشــد ،میــزان پیگیــری ،اجــرا و نتیجهبخشــی وعدههــای رئیسجمهــور بــه عنــوان میثــاق
دولــت ســیزدهم بــا مــردم اســت.
یشــده از گــزارش وزارتخانههــا
در ایــن چارچــوب گــزارش حاضــر بــرای پاســخ بــه مســئله پیشگفتــه تهیــه و تدویــن شــده و مجموعــه گردآور 
و دســتگاههای دولتــی در عمــل بــه وعدههــای ریاســت جمهــوری اســت.
در ایــن گــزارش ابتــدا مجموع ـهای از تمامــی وعدههــای ریاســت جمهــوری گــردآوری و محوربنــدی شــده تــا بــه صــورت مســتند و دقیــق
مشــخص شــود کــه کــدام شــعارها و وعدههــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و ...از ســوی ایشــان مطــرح شــده اســت.
شهــای کشــور و نیــز راهکارهــای برونرفــت از
یســت مهمتریــن مســائل و چال 
صورتبنــدی ایــن شــعارها و وعد ههــای انتخاباتــی حاک 
آنهــا مــورد توجــه آی ـتاهلل رئیســی بــوده اســت.
در بخـش دوم نیـز عملکـرد و اقدامـات وزارتخانههـا و نیـز معاونتهـای رئیسجمهـور بـه تفصیـل ارائـه شـده اسـت .نکتـه مهـم اینکـه کـه
هـر دسـتگاه بـه صـورت روشـن ،مـوردی و متناظـر بـا وعد ههـای ریاسـت جمهـوری بـه تشـریح اقدامـات خـود پرداختـه اسـت .به عبـارت دیگر
هـر مجموعـه تلاش کـرده بـه ایـن پرسـش اساسـی پاسـخ دهـد کـه در راسـتای تحقـق یـک یـا چنـد وعـده ریاسـت جمهـوری -مرتبـط بـا شـرح
وظایـف و حـوزه عملکـردی دسـتگاه متبـوع خـود ،-چـه اقداماتـی انجـام داده و نتیجـه آن بـه چـه صـورت بـوده اسـت.
از جملــه نــکات مــورد توجــه در ایــن گــزارش کــه توانســته بــر غنــای آن بیفزایــد ،توجــه همزمــان بــه گزارشدهــی کمــی و کیفــی اســت .بــه عبــارت
دیگــر ،هرکــدام از مجموع ههــای مــورد اشــاره در ایــن گــزارش ذیــل تشــریح اقدامــات خــود در راســتای تحقــق وعدههــای ریاســت جمهــوری،
تــاش کردهانــد آمــار و ارقــام متناســب و قابــل اســتفاده ارائــه دهنــد تــا بــرونداد نهایــی ،گزارشــی فنــی ،مســتند و قابــل تبییــن بــرای افــکار
عمواســت.
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری بــه نظــر میرســد کــه وعدههــا و شــعارهای رئیسجمهــور از کلیدیتریــن و ماناتریــن مواضــع و اظهاراتــی اســت کــه
همــواره در ذهــن و ضمیــر افــکار عمومــی خواهــد مانــد ،مهمتریــن مؤلفــه قضــاوت ملــت ایــران دربــاره عملکــرد دولــت ســیزدهم خواهــد بــود.
بنابرایــن پیگیــری و تــاش بــرای تحقــق وعدههــای رئیسجمهــور همچنــان کــه مورد تأکید ایشــان اســت ،باید از ســوی تمامــی وزارتخانهها،
معاونتهــا ،مجموع ههــای دولتــی در اســتانها و بــه صــورت کلــی تمامــی ارکان قــوه مجریــه بــه عنــوان میثــاق دولــت بــا مــردم در نظــر گرفتــه
و دنبال شــود.
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10

کنار گذاشتن گفتمان «نمی شود»« ،نمیتوانیم» و «بودجه نداریم» و تحقق شعار «ما میتوانیم»

11

تالش شبانهروزی برای رفع مشکالت مردم

12

توزیع عادالنه یارانهها به ویژه با توجه به کاهش ارزش پول ملی و کاهش ارزش مبلغ یارانه پرداختی به خانوادهها

13

اعتقاد راسخ به وجود فضای نقد و نقدپذیری در کشور و نفی برخوردهای خاص و اهانتآمیز در قبال منتقدان دولت

14

افزایش دو برابری سهم ایران در تجارت خارجی منطقهای و رشد صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه از رقم  20میلیارد دالر فعلی به  40تا  50میلیارد دالر

15

اعتقاد راسخ به نقش جوانان در پیشبرد برنامههای دولت و میدان دادن به آنان

16

لــزوم حضــور رئیسجمهــور میــان مــردم و عــدم نشســتن در اتاقهــای دربســته مدیریتــی بــه عنــوان یــک ســلوک رفتــاری و ضــرورت تســری ایــن رفتــار در
تمــام الیههــای مدیریتــی کشــور

17

عدم محدود شدن فعالیت وزارت خارجه به توسعه مناسبات سیاسی و لزوم توجه به مناسبات اقتصادی به عنوان هسته مرکزی برنامهها و اقدامات

18

کنترل و کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی

19

اولویت واکسیناسیون عمومی برای صیانت از مردم به عنوان برنامه فوری دولت

20

واکسیناسیون همهجانبه با استفاده همزمان از واکسن تولید داخل و نیز واکسن مورد تائید نظام سالمت ،تهیه شده از خارج کشور

9

وعده

ردیف
21

بازگرداندن پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور

22

جلوگیری از فرار مالیاتی با اجرای برنامه عملیاتی استفاده از سامانه هوشمند قابل رصد و رهگیری

23

تالش دولت برای اجرای قانون نظام پرستاری و حل مسئله تعرفهگذاری

24

مدیریت نوسانات بازار بورس از طریق تقویت منابع و اصالح عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه

25

تشکیل صندوق بیمه بورس برای سرمایهگذاران خرد

26

پیگیری تشکیل تیم اقتصادی هماهنگ در دولت

27

ک میلیون واحد مسکونی در سال
آغاز ساخت ی 

28

ارائه رایگان حداقلی از اینترنت برای دهکهای پایین جامعه

29

رونقبخشی به اقتصاد فضای مجازی

30

آغاز مقابله با بسترهای فسادزا و رانتمحور در همه الیههای دولت

31

اصالح نظام بانکی کشور به عنوان یکی از اولویتهای دولت مردمی

32

ایجاد زمینههای الزم برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور

33

پیگیری خصوصیسازی استقالل و پرسپولیس

34

عملیاتی کردن طرح رتبهبندی معلمان

35

کاهش مالیات بخش تولید از  ۲۵درصد به  10درصد با شیب مالیم

36

انحصارزدایی از صنعت خودرو و تعیین قیمت عادالنه برای آن

37

تشکیل گشت ارشاد برای مدیران

38

تشــویق زوجهــای نابــارور بــه فرزنــدآوری از طریــق بیمــه ،توســعه مراکــز درمانــی و ارائــه خدمــات و کمکهزینههــای الزم و نیــز رفــع نگرانــی آنهــا در خصــوص
هزینههــای درمــان

39

کنترل گرانی قیمت کتاب از طریق تأمین کاغذ از داخل کشور (خوزستان و مازندران )...

40

فعال کردن شورای ایرانیان خارج از کشور برای پیگیری کامل مسائل آنان

41

کاهش بیکاری تحصیلکردگان از  40درصد به  10درصد در طول  4سال

42

ریشهکنی فقر مطلق در مدتی کوتاه
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وعده

ردیف
43

کاهش سهم مسکن در سبد خانوار به یکسوم تا سال ۱۴۰۴

44

اجرای کامل دولت الکترونیک در نظام سالمت

45

توسعه خدمات درمان ناباوری زوجهای جوان

46

نصف شدن پرداختی مردم بابت هزینههای درمان تا سال ( ۱۴۰۴از  ۴۳درصد به  ۲۰درصد)

47

تداوم خصوصیسازی بهصورت واقعی و جلوگیری از خصولتی شدن بنگاهها

48

اجرای سند توسعه بخش تعاون پس از  10سال بیتوجهی

49

اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار

50

کاهش تورم در سال  ۱۴۰۲به کمتر از نصف تورم سال  ۱۳۹۹و حرکت به سمت تورم تکنرخی در سالهای بعد

51

متناسبسازی حقوق کارمندان و کارگران با وضعیت تورم

52

فعال کردن سامانههای شفافیت و جلوگیری از تعارض منافع

53

افزایش میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ،با تأکید بر ارتقای بهرهوری به باالی  ۵درصد از سال 1401

54

تأمین کل نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی در سال 1402

55

رشد دو برابری صادرات غیر نفتی تا سال ( ۱۴۰۴از حدود  ۳۵میلیارد دالر به بیش از  ۷۰میلیارد دالر)

56

تأمین نیازهای اساسی مردم با استقرار کامل مدیریت زنجیره تأمین کاالهای اساسی از آذرماه سال  ۱۴00به قیمت مناسب

57

اعالم زمانبندی خانهدار شدن نیمی از متقاضیان واجد شرایط در خرداد ۱۴۰۱

58

کاهش حاشیهنشینی ،احیای بافتهای فرسوده و نوسازی مسکن روستایی

59

کاهش تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن به نصف تا سال ( ۱۴۰۴از حدود  ۷۰درصد به  ۳۵درصد)

60

ارائــه کارت ســامت بــه همــه مــردم در ســال  ۱۴۰۱و پرداخــت هزینــه خدمــات از مراکــز درمانــی (ماننــد بیمارســتانها ،آزمایشــگاهها و داروخانههــا) از
طریــق بیمــه و تســهیالت قرضالحســنه (بابــت ســهم بیمــار) عــدم پرداخــت مبلغــی از ســوی مراجعهکننــده

61

چهــار میلیــون فرصــت شــغلی جدیــد تــا ســال  ۱۴۰۴ایجــاد خواهــد شــد؛ بــا اولویــت فارغالتحصیــان آمــوزش عالــی و افــراد کمدرآمــد (بهویــژه زنــان
سرپرســت خانــوار و مرزنشــینان)

62

دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور تا سال ۱۴۰4

11

ردیف

وعده

63

گســترش انــواع ابزارهــای مالــی (ماننــد تأمیــن مالــی زنجیــرهای ،قراردادهــای بازخریــد و اوراق صکــوک) از ســال  ۱۴۰۱و اصــاح جریــان منابــع و مصــارف مالــی
عــاوه بــر پوشــش تنــوع نیازهــای مالــی کســب و کارهــا

64

اعطای تسهیالت بانکی بر اساس اعتبارسنجی انجامشده از سال  ۱۴۰۱و کاهش فسادها و معوقات بانکی

65

ل شدن بانکهای خصوصی به اختصاصی
کاهش داراییهای منجمد و بنگاهداری بانکها به نصف تا سال  1401و جلوگیری از تبدی 

66

یکپارچه شدن همه تعامالت مودیان با سازمان امور مالیاتی در سال  1401در بستر الکترونیکی

67

تکمیل جریان دادههای مالیاتی و ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱

68

اجرای مالیاتهای تنظیمی از سال  1401بهطور کامل با اخذ مالیات از فعالیتهای غیرمولد و سوداگرایانه

69

کاهش مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی به  10درصد تا سال ۱۴۰۴

70

اجرای دقیق بودجهریزی عملیاتی (شامل محاسبه هزینه هر فعالیت بهمنظور مدیریت هزینهها) از سال 1401

71

مثبت شدن تراز عملیاتی بودجه تا سال  ۱۴۰۴و قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت

72

سرمایهگذاری منابع حاصل از بهره مالکانه نفت و گاز از سال 1401

73

شفافسازی درباره تمام دادوستدها و درآمدها و هزینههای صندوق ذخیره فرهنگیان

74

صــدور کارت اعتبــاری معیشــت بــرای خانوارهــای پنــج دهــک اول از آذرمــاه ســال  ۱۴۰۰و تخصیــص  200هــزار تومــان بــه ازای هریــک از اعضــای خانــوار در
ســه دهــک اول و  140هــزار تومــان در دو دهــک بعــدی اعتبــار ماهیانــه قرضالحســنه (بــا کارمــزد )%۲؛ بــه خانوارهایــی کــه توانایــی بازپرداخــت اقســاط را
نداشــته باشــند ،یارانــه بازپرداخــت اقســاط تعلــق میگیــرد.

75

انتشار مؤثر اوراق بهادار برای پوشش مخاطره سهامداران خرد از سال 1401

76

اعالم زمانبندی تسویه بدهیهای دولت به بانکها در سال 1400

77

ارزشگذاری انواع داراییها (مانند قبض انبار ،قراردادهای فروش و ماشینآالت) و قابلیت استفاده بهعنوان ضمانت از سال 1401

78

اجرا شدن تمامی قوانین و مقررات شفافیت بهطور کامل در سال 1400

79

راهاندازی سامانه جامع اطالعات اقتصادی در راستای پیشگیری از تخلفات و جرائم اقتصادی در سال ۱۴۰۰

80

تکمیل سامانههای شفافیت (مانند قراردادهای دولتی و عملکرد شرکتهای دولتی) و قرارگیری در دسترس مردم در سال ۱۴۰۰
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فهرست دستگاههای اجرایی
اسامی دستگاههای اجرایی

ردیف
1

وزارت آموزشو پرورش

2

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

3

وزارت امور اقتصادی و دارایی

4

وزارت امور خارجه

5

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

6

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

7

وزارت جهاد کشاورزی

8

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

9

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

10

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

11

وزارت نفت

12

وزارت ورزش و جوانان

13

سازمان برنامه و بودجه کشور

14

بنیاد شهید و امور ایثارگران

15

سازمان اداری و استخدامی کشور

16

سازمان حفاظت محیط زیست

17

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

18

معاونتاجراییرئیسجمهور

13

وزارت آموزشو پرورش

پیشنویس آییننامه نظام رتبهبندی معلمان
درخصوص وضعیت تحقق شعارها و وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور در رابطه با تسریع در روند اجرای نظام رتبه بندی معلمان،
پیشنویس آییننامه نظام رتبهبندی معلمان در راستای رضایتمندی شغلی جامعه فرهنگیان و بسط عدالت تربیتی انجام پذیرفته و
پس از ِاجماع نظرات درخصوص تهیه شاخصها ،فرایند اجرا و دیگر بخشهای آن ،به هیات وزیران تقدیم و در تاریخ  1401/03/18تصویب
شد و به محض ابالغ به دستگاه ،اجرا خواهد شد.

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
این موسسه از تاریخ اعالم وعده ریاست جمهور به جامعه فرهنگیان و سایر طرفهای ذینفع مبنی بر شفافسازی تمامی دادوستدها
و درآمدها و هزینههای این صندوق ،اقدامات ذیل را برنامهریزی و اجرا کرده است:
طراحی و انجام اقدامات الزم در جهت راهاندازی سامانه امور اعضا جهت شفافیت و دسترسی اعضای موسسه به اطالعات مورد نیاز
شامل آخرین وضعیت عضویت ،میزان حق عضویت ماهانه پرداخت شده ،میزان واریزی دولت تحت عنوان تعهدات ،میزان سود
موسسه برای هر یک از اعضا و سایر اطالعات مالی دارای اهمیت.
بررسی چگونگی ورود شرکتهای اصلی تابعه موسسه به بازار فرابورس ایران به منظور شفافسازی بیشتر ،ارزشگذاری داراییهای
موسسه و جلوگیری از تعارض منافع و اعاده حقوق اعضای صندوق
تقویت نظام حاکمیت شرکتی بر اساس چارچوبهای الزامات قانونی در حوزههای مدیریت ریسک ،حسابرسی داخلی ،نظامهای جبران
خدمات و همچنین انتصابات با حضور رئیس هیأت مدیره موسسه و کننده منتخب فرهنگیان عضو
برگزاری به موقع مجامع شرکتهای زیر مجموعه و بارگذاری صورتهای مالی حسابرسی شده تلفیقی و گزارشات عملکرد هیأت مدیره
موسسه به هیأت امنا از سال  1397به بعد در بخش اتاق شیشهای سایت
راهاندازی مرکز تماس ( )call centerجهت پاسخگویی به سواالت و همچنین دریافت پیشنهادها و انتقادات اعضا
راهاندازی سامانه و کانالهای شبکههای اجتماعی اطالعرسانی کلیه فعالیتها ،دریافتها و پرداختهای مرتبط با اعضا
تعامل و حضور کنندگان منتخب معلمان در هیأت امنای موسسه در ساختمان مرکزی صندوق ذخیره فرهنگیان و ارتباط آنها با
صندوق و هلدینگها و شرکتهای تابعه
برگزاری جلسات مستمر و دورهای با کنندگان اعضا و تشکلهای فرهنگیان و پاسخ به سواالت و ابهامات احتمالی مطروحه
فعالسازی دفاتر کنندگیهای موسسه در اقصی نقاط کشور جهت ارتباط با فرهنگیان شاغل و بازنشسته به منظور اطالعرسانی موثر
و پاسخگویی به اعضای موسسه
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وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

بخش اول) عملکرد در راستای وعدههای انتخاباتی ریاست جمهور
ردیف

وعده

اقدام

1

شکل گیری
دولتالکترونیک
و استقرار دولت
هوشمند

بــه منظــور تحقــق دولــت یکپارچــه هوشــمند ،در الیحــه بودجــه  1401بــه پیشــنهاد ایــن وزارتخانــه ،ترتیباتــی بــرای اجــرای ایــن مســاله
پیشــنهاد شــد کــه بــا مســاعدت مجلــس تبدیــل بــه قانــون شــد .بــر اســاس بنــد و تبصــره هفــت قانــون بودجــه ،کلیــه دســتگاههای
اجرایــی و نهادهــای عمومــی مکلــف شــده انــد کــه تــا پایــان شــهریور  1401اقــدام بــه راهانــدازی پنجــره واحــد خدمــات هوشــمند خــود کنند
و حداقــل ســی درصــد از خدمــات پرکاربــرد خــود را بــه صــورت کامــا غیــر حضــوری و برخــط بــه مــردم ارائــه دهنــد .بر اســاس همیــن تبصره،
وزارت ارتباطــات مکلــف شــده اســت کــه تــا پایــان دی مــاه  1401بــا تجمیــع پنجرههای دســتگاهی ،اقدام بــه راهاندازی پنجــره ملی خدمات
دولــت هوشــمند نمایــد .خوشــبختانه بــا تــاش و مجاهــدت همــکاران ســازمان فنــاوری اطالعــات و نیــز تعــدادی از دســتگاههایی کــه
پنجــره خدمــات خــود را راهانــدازی کــرده انــد ،هــم اکنــون نســخه آزمایشــی پنجــره ملــی خدمــات دولــت هوشــمند در آدرس my.gov.ir
راهانــدازی شــده اســت کــه مــردم مــی تواننــد بــا یــک بــار احــراز هویــت بــه تمــام خدمــات ده دســتگاهی کــه بــه این پنجــره متصل شــده اند
دسترســی پیــدا کننــد .تــا پایــان شــهریور مــاه طبــق قانــون بــه ایــن درگاه متصــل خواهنــد شــد.

2

بهبودکیفیت
اینترنت

3

4

بر اســاس آمارهای مراجع جهانی از جمله ســایت  ،Speedtestدر نه ماه گذشــته ،ســرعت اینترنت ثابت و همراه بهبود داشــته اســت.
میانــه ی ســرعت اینترنــت همــراه از  21.8مگابیــت بــر ثانیــه در شــهریور  1400بــا افزایــش حــدودا  15درصــدی بــه  25مگابیــت بــر ثانیــه در
اردیبهشــت  1401رســیده اســت .همچنین ســرعت اینترنت ثابت از  9.28مگابیت بر ثانیه در شــهریور ماه  1400به  10.3در اردیبهشــت
 1401رســیده اســت کــه نشــان دهنــده افزایــش حــدودا ده درصــدی اســت ( .) https://www.speedtest.net/global-index/iranایــن
حاصــل اقدامــات متعــددی اســت کــه گــزارش آن در جــدول زیــر و نیــز تفصیــل آن در کتابچــه گزارش عملکــرد ده ماهه آمده اســت .برخی
از مهمتریــن ایــن اقدامــات عبارت اســت از :
پــروژه مهــم «فیبرنــوری منــازل و کســب و کارهــا» شــروع شــده اســت و در چنــد شــهر بــه بهرهبــرداری رســیده اســت و در این شــهرها
ســرعتهای نزدیــک بــه هــزار مگابیــت بــر ثانیــه بــه مــردم داده شــده اســت .بــه مــرور ظــرف ســه ســال آینــده  20میلیــون پوشــش
فیبرنــوری در کشــور فراهــم خواهــد شــد.
در اختیار قرار دادن و عملیاتی کردن فرکانس جدید  2300مگاهرتز در اپراتورهای تلفن همراه
تنوع بخشیدن به مسیرهای تامین اینترنت کشور به منظور کاهش قطعی ها

یکــی از وعدههــای ریاســت جمهــور رونــق اقتصــادی فضــای مجــازی و یــا بــه عبارتــی توســعه اقتصــاد دیجیتــال بــود .بــرای راهبــری ایــن
تهــای فنــاوری ارتباطات و اطالعات و فضای مجازی در توســعه اقتصادی کشــور ،هیات دولت
موضــوع و بهــره گیــری حداکثــری از ظرفی 
جمهــوری اســامی ایــران در تاریــخ  8دی مــاه  1400طــی مصوبــه شــماره  ۱۲۳۳۱۳/۵۹۳۶۹بــا تشــکیل «کارگــروه ویــژه اقتصــاد دیجیتــال» با
رونق اقتصاد فضای مســئولیت وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و عضویت  8نفر از اعضای دولت و با اختیارات اصل  127و  138قانون اساســی موافقت
مجازی
کــرد .ایــن کارگــروه بــا ده کمیتــه تخصصــی تاکنون دهها جلســه اصلی و کمیتههای تخصصی داشــته اســت و مصوبات مهمی همچون
هوشمندســازی فراینــد صــدور مجــوز بــرای کســب و کارهــا را داشــته اســت .هدفگــذاری ایــن کارگــروه برنامهریزی برای دســتیابی ســهم
ده درصــدی اقتصــاد دیجیتــال از تولیــد ناخالــص ملــی تــا پایان دولت ســیزدهم اســت.
مقدمات کار برای دادن یک بســته اینترنتی رایگان به اقشــار آســیب پذیر تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی انجام شــده اســت
رایگان کردن
اینترنت برای اقشار و در تیرماه عملیاتی خواهد شــد.
آسیب پذیر

20

دولـ ــت م ــردمی در مسی ـ ـ ـ ــر تحقق وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدههــا

گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

بخش دوم ) مهمترین اقدامات راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تا  20خرداد 1401
ردیف

تیتر اقدامات مهم و راهبردی

عنوانکلی

ایجاد زیرساخت مدیریتی با مسئولیت وزیر و بسیج همه بخشها و امکانات وزارت ارتباطات برای تحقق شبکه
ملیاطالعات

1

آغاز اجرای طرح راهبردی » فیبرنوری منازل و کسب و کارها  »FTTXو راهاندازی قریب به یک میلیون پورت
فیبرنوریجدید
ّ
اتصال پایدار و پرسرعت بیش از  1700روستا به شبکه ملی اطالعات

2
3
4

بهبود سرعت اینترنت ثابت و همراه ( افزایش  15درصدی سرعت اینترنت همراه و  10درصدی سرعت اینترنت
ثابت)

5

بهرهبرداری از فرکانس جدید  2300برای توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه کشور

6

افزایش  50درصدی ترانزیت اینترنت از خاک جمهوری اسالمی ایران

7

افتتاح پروژه ملی و راهبردی سیگنالرسانی زمینی مبتنی بر فیبر نوری به ایستگاههای صدا و سیما در کل کشور

8

ّ
توسعه شبکه ملی اطالعات

توسعه و ارتقاء کیفیت زیر ساختهای ارتباطی کشور

9

عملیاتیسازی سامانههای ارائه دهنده خدمات نام دامنه شبکه ملی اطالعات ()DNS

10

شتاب بخشی به روند بومیسازی تجهیزات و سامانههای مورد نیاز شبکه ملی اطالعات

11

توسعه نظارتهای مردمی بر شبکه ارتباطی کشور با راهاندازی سامانه «سالم»

12

افزایش ظرفیت مراکز تبادل ترافیک کشور ( )IXPو افزایش ظرفیت مرکز تبادل ترافیک بینالملل

13

دستیابی به توان طراحی ،اجرا ،نگهداری و تعمیر فیبرهای دریایی در کف دریاها و اقیانوس ها

14

تدوین مدل جدید اقتصادی برای شبکه ملی اطالعات

15

راهاندازی زیرساخت اینترنت ایمن برای کودکان و نوجوانان -توضیحات در وبگاه family.ict.gov.ir

21

ردیف

تیتر اقدامات مهم و راهبردی

عنوانکلی

16

تشکیل دو جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات کشور با حضور ریاست جمهور و معاون اول

17

تصویب راهاندازی مراحل » تحقق دولت هوشمند » در قانون بودجه 1401

18

دستیابی به دولت هوشمند

19

راهاندازی نسخه آزمایشی پنجره واحد خدمات دولت هوشمند
تشکیل چهار جلسه کمیته تعامل پذیری دولت الکترونیکی و تسهیل دسترسی دستگاههای مختلف اجرایی
به سرویسهای الکترونیکی مورد نیاز برای تحقق دولت هوشمند

20

انجام بیش از  2.5میلیارد تراکنش در طی سال  1400بر روی مرکز ملی تبادل اطالعات کشور به عنوان یک رکورد
جدید از تعامل الکترونیکی سازمانها با یکدیگر

21

تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت با اختیارات اصل  127و  138به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات و عضویت  8عضو دولت

22

تشکیل چهار جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال

23

شتاب بخشی به اقتصاد دیجیتال و
فناوری و نوآوری

مصوبه کارگروه برای هوشمندسازی فرایند اخذ مجوزهای کسب و کار

24

توسعه فناوریهای جدید در پارک فناوری اطالعات سجاد بهویژه گلخانه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا

25

برنامهریزی برای راهاندازی نخستین قطب اقتصاد دیجیتال کشور در منطقه ویژه اقتصادی پیام

26

تشکیل جلسه شورای عالی فضایی با حضور رئیسجمهور و بعد از ده سال

27

انجام یک پرتاب تحقیقاتی و یک پرتاب عملیاتی موفقیت آمیز

28

آغاز عملیات اجرایی ساخت بزرگترین پایگاه فضایی کشور

29
30

شتاب بخشی به توسعه صنعت فضایی
کشور

تزریق موفق ماهواره نور  2در مدار  500کیلومتری زمین و دریافت موفقیت آمیز تصاویر با کیفیت آن
تهیه نقشه راه و برنامه ده ساله توسعه صنعت فضایی کشور

31

آمادهسازی پنج ماهواره جدید برای پرتاب در سال 1401

32

توسعه سه سامانه ملی برای پایش «آتش سوزی « »،وضعیت گرد و غبار » و «وضعیت منابع آبی کشور » مبتنی
بر دادههای فضایی و تحویل به نهادهای ذیربط

33

دستیابی به فناوری پرتا بهای چندگانه در راستای راهاندازی منظومههای ماهوارهای

22
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ردیف

تیتر اقدامات مهم و راهبردی

عنوانکلی

34

راهاندازی بزرگترین مرکز هوشمند تفکیک مرسوالت پستی در تهران

35

راهاندازی درگاه خدمات شبکه دولت (سیماد) برای ارتباط مردم با شبکه دولت از طریق دفاتر پستی

36

هوشمندسازی و ارتقای خدمات پستی

برگزاری نمایشگاه «ایده بازار پستی» با حضور بیش از  40شرکت نوآفرین و دانشبنیان در خرداد 1401

37

سفارش تولید موتور برقی ویژه موزعین پست به شرکتهای دانشبنیان داخلی و آزمون موفقیت آمیز آن در
خرداد 1401

38

افتتاح  83شعبه جدید پست بانک در روستاها

39

تجهیز  112باجه روستایی پست بانک به خودپرداز

40

ارتقای خدماترسانی پست بانک

پرداخت قریب به  14هزار میلیارد تومان تسهیالت در راستای اشتغال زایی و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر
فناوریاطالعات

41
42
43

ارائه تسهیالت به طرحهای اشتغال زای روستایی با اشتغالزایی  43هزار نفر

ارتقای امنیت زیرساختهای ارتباطی و
اطالعاتیکشور

ایجاد تمرکز عملیاتی و شتاب بخشی ارتقا امنیت زیرساختهای ارتباطی کشور
راهاندازی سامانه هوشمند کشف کالهبرداری فیشینگ پیامکی

44

حضور فعال در نشست وزرای ارتباطات هشت کشور اسالمی در حال توسعه  D8در ترکیه

45

حضور فعال در اجالس جهانی جامعه اطالعاتی  WSISو بیان مواضع جمهوری اسالمی ایران در موضوع مدیریت
فضای مجازی

46

دیدار و رایزنی با وزرا و مقامات ارشد  ICTمربوط به  15کشور مهم جهان

47

دیدار و مذاکره با دبیر کل اتحادیه بینالمللی ارتباطات  ITUدر ژنو سوییس

48
49

توسعهتعامالتبینالمللی

دیدار و مذاکره با دبیر کل اتحادیه جهانی پست  UPUدر برن سوییس
حضور فعال در نهادهای تصمیم گیر اتحادیه بینالمللی ارتباطات همچون  WTDCو RRB

50

شرکت در اجالس کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل

51

شرکت منتقدانه و کنشگرانه در شانزدهمین نشست حکمرانی اینترنت IGFلهستان

52

مشارکت فعال در روندهای تدوین چارچوبهای امنیت سایبری ذیل سازمان ملل متحد

53

اعالم نامزدی جمهوری اسالمی ایران برای انتخابات شورای حکام اتحادیه بینالمللی ارتباطات  ITUدر دوره 2022
تا 2026

23

وزارت امور اقتصادی و دارایی

تبیین آخرین وضعیت تحقق شعارها و عمل به وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور
1

قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرا خواهیم کرد.

بــه گــزارش مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی ،تــا ســال  1400فقــط نیمــی از احــکام قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار اجــرا
شــده بــود .مهمتریــن احــکام اجــرا نشــده ایــن قانــون کــه در ســال اول دولــت ســیزدهم بــه اجــرا رســیده عبارتانــد از:
ماده :3مشورت دولت به تشکلهای اقتصادی قبلاز تصمیمگیری.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در نهــم خــرداد  1401طــی دســتورالعملی تاکیــد کردنــد هیــچ آئیننام ـهای بعــد از ایــن بــدون مشــورت بــا
تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی بــه هیــات دولــت نخواهــد رفــت.
ماده  :24هر گونه تغییر در سیاستها در مدت مقتضی قبلاز اجرا به اطالع عموم برسد.
در ایــن خصــوص الزم بــه ذکــر اســت کــه متــن اولیــه بــرای اجــرای ایــن حکــم در وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی آمــادهشــده و بـهزودی بــرای طــی
مراحــل قانونــی تصویــب بــه هیــأت وزیــران ارســال خواهــد شــد.
2

اصالح نظام بانکی کشور ،یکی از اولویتهای مهم دولت مردمی است.

گزارش معاونت امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی در راستای تبیین آخرین وضعیت اصالح نظام بانکی کشور
مقدمه :

تامی ــن مال ــی بنگا هه ــای اقتص ــادی در ای ــران بان ــک مح ــور اس ــت و اگ ــر مس ــاله ی ــا مانع ــی موج ــب کاهــش توانای ــی بانکه ــا در تامی ــن مال ــی
شــود بایــد آن را تهدیــدی بــرای توســعه بنگا ههــا و در نهایــت رشــد اقتصــادی تلقــی کــرد .بــرای بهبــود تامیــن مالــی بنگاههــا و ارتقــای تــوان
تولیــد کشــور نیــز بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد و بــا حــل کــردن مســائل مربوطــه ،توانایــی بانکهــا را در تامیــن مالــی افزایــش داد .نگاهــی
ب ــه وضعی ــت نظ ــام بانک ــی حاک ــی از آن اس ــت ک ــه چالشه ــا و معض ــات ج ــدی در نظ ــام بانک ــی وج ــود دارد ک ــه مان ــع از تحق ــق ه ــدف بان ــک
در خدمــت بــه بخــش واقعــی اقتصــاد میشــود .ناکارآیــی قوانیــن حــوزه بانکــی ،نظارتهــای نــاکارا ،خــاء جــدی قواعــد حاکمیــت شــرکتی و
شــفافیت در حــوزه بانکــداری و بانــک مرکــزی ،عــدم مدیریــت تعــارض منافــع ،نبــود الگــوی تخصیــص منابــع در نظــام بانکــی ،تامیــن مالــی
شه ــای مول ــد همگ ــی از موان ــع ج ــدی تحق ــق نظ ــام مطل ــوب بانک ــی میباش ــند .یک ــی دیگ ــر از مس ــائل و موان ــع مه ــم در ای ــن
نامطل ــوب بخ 
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نهــا و در نهایــت از مســیر تنگنــای اعتبــاری بنگا ههــا بــر رشــد اقتصــادی موثــر
راه ،ناتــرازی بانکهاســت کــه بــا کاهــش تــوان تامیــن مالــی آ 
ً
میش ــود و شــتاب دادن بــه رشــد اقتصــادی را عمــا غیرممک ــن مــی ســازد.
که ــای دولت ــی و خصوص ــی ش ــده نی ــز ب ــه وی ــژه در یک ــی دو ده ــه اخی ــر از نظ ــر ترازنامـ ـهای ب ــا چالشه ــای ج ــدی مواج ــه
در ای ــن می ــان بان 
هس ــتند .از طرف ــی انح ــراف تس ــهیالت از مقاص ــدی ک ــه توس ــط بان ــک ب ــرای آن در نظ ــر گرفت ــه ش ــده میتوان ــد ضم ــن ایج ــاد تخصی ــص
که ــا و ب ــه نوب ــه خ ــود کاه ــش ت ــوان تس ــهیالتدهی آن ــان ش ــود .ب ــا توج ــه
غیربهین ــه مناب ــع ،منج ــر ب ــه ایج ــاد مطالب ــات غیرج ــاری ب ــرای بان 
ب ــه س ــهم ب ــاالی بانکه ــای دولت ــی و خصوص ــی ش ــده در نظ ــام تامی ــن مال ــی کش ــور ،اصالح ــات در ای ــن ح ــوزه میتوان ــد کم ــک ج ــدی ب ــه
جه ــش و رون ــق تولی ــد در کش ــور نمای ــد.
سیاســتگذاری و برنامهری ــزی ب ــرای ش ــبکه بانک ــی ،در همس ــویی ب ــا بیانی ــه گام دوم انق ــاب بایس ــتی ای ــن قابلی ــت را داش ــته باش ــد ک ــه
بتوانــد زمینــه رشــد تولیــدات داخلــی را از طریــق هدایــت بهینــه منابــع مالــی و ارتقــاء کیفیــت نقدینگــی فراهــم آورد .البتــه اگرچــه در خصــوص
برت ــری بانکمح ــور ی ــا ب ــازار مح ــور ب ــودن تامی ــن مال ــی در ی ــک کش ــور نمیت ــوان اظه ــار نظ ــری صری ــح بی ــان داش ــت ،ب ــا ای ــن وج ــود ،ش ــبکه
بانک ــی در صورت ــی میتوان ــد نقشه ــای خ ــود در اقتص ــاد را ب ــه نح ــو مطلوب ــی ایف ــا نمای ــد ک ــه خ ــود از اس ــتحکام و س ــامت کاف ــی برخ ــوردار
کهــای کشــور هــم اکنــون بــا ناترازیهایــی مواجــه
باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه بررســی وضعیــت فعلــی نظــام بانکــی نشــان میدهــد بان 
ً
هس ــتند ک ــه دارای منش ــاء داخل ــی و خارج ــی هس ــتند .همانط ــور ک ــه در بیانی ــه گام دوم مط ــرح ش ــده اس ــت ،صرف ــا ارج ــاع دادن تمام ــی
شه ــای داخل ــی اس ــت ک ــه آس ــیب پذی ــری ش ــبکه
چالشه ــا ب ــه عوام ــل خارج ــی اش ــتباه و خطای ــی نابخش ــودنی اس ــت .چ ــرا ک ــه وج ــود چال 
بانک ــی را نس ــبت ب ــه ش ــوکهای خارج ــی افزای ــش میده ــد .بنابرای ــن ،ارتق ــاء نق ــش و جای ــگاه نظ ــام بانک ــی مس ــتلزم اولویتده ــی ب ــه
شه ــای نظ ــام بانک ــی ش ــامل
ش ــناخت آس ــیبها و راهکاره ــای ب ــرون رف ــت از آن ب ــا نگاه ــی درونگراس ــت .ب ــه ط ــور کل ــی مهمتری ــن چال 
م ــوارد زی ــر اس ــت:
ناترازی بانکها
نظارتهای ناکارا
عدم مدیریت تعارض منافع
ناکارایی قوانین حوزه بانکی
خالء شفافیت
تامین مالی نامطلوب بخشهای مولد
نبود الگوی تخصیص منابع در حوزه بانکی
خالء جدی قواعد حاکمیت شرکتی
کهــا از واحدهــای تولیــدی
بــا اســتقرار دولــت ســیزدهم توجــه بــه نقــش و مســئولیت نظــام بانکــی در پشــتیبانی از تولیــد و لــزوم حمایــت بان 
در راســتای تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری از یــک ســو و لــزوم حمایــت از تســهیالت گیرنــدگان خــرد از ســوی دیگــر ایــن معاونــت را بــر
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ایــن داشــت تــا رئــوس برنامههــای خــود را بــه عملیاتــی کــردن برنامههــای متنــوع بــا تاکیــد بــر حمایــت از تولیــد ،افزایــش شــفافیت و حمایــت
یهــا و اقدامــات اجرایــی معاونــت امــور بانکــی،
از تســهیالت گیرنــدگان خــرد اســتوار نمایــد .بــر ایــن اســاس سیاس ـتگذاریها ،برنامــه ریز 
بیمــه و شــرکتهای دولتــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،در قالــب چهــار محــور اساســی زیــر قابــل ارائــه هســتند:
الف) افزایش شفافیت
ب) گسترش عدالت
ج) رفع ناترازی بانکها
د) حمایت از تولید
بــا توجــه بــه مــوارد یــاد شــده ،مهمتریــن اقداماتــی کــه طــی یــک ســال گذشــته در راســتای تحقــق محورهــای تعییــن شــده صــورت پذیرفتــه
بــه شــرح زیــر اســت:

اقدامات انجام شده

الف) افزایش شفافیت
 )1الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی و ارائه نسخهای از قراردادهای تسهیالتی به مشتریان ،ضامنین و وثیقهگذاران:
یه ــای بهعملآم ــده توس ــط وزارت ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی ،بان ــک مرک ــزی جمه ــوری اس ــامی ای ــران در چه ــارم آذر م ــاه س ــال
ب ــا پیگیر 
کهــا و موسســات اعتبــاری بــر لــزوم ارائــه نســخهای از قــرارداد بــه تســهیالتگیرندگان بــا رعایــت شــرایط
 1400بــا ابــاغ بخشــنامهای بــه بان 
زیرتاکی ــد ک ــرد:
 -1ظ ــرف م ــدت  7روزکاری پ ــس از درخواس ــت تس ــهیالت گیرن ــده ،ضام ــن و ی ــا وثیقهگ ــذار ،ی ــک نس ــخه از ق ــرارداد منعق ــده تس ــهیالت
اعطای ــی ب ــه درخواسـ ـتکننده تحوی ــل گ ــردد.
 -2واحده ــای نظارت ــی و بازرس ــی بان ــک و موسس ــه اعتب ــاری ب ــه ش ــکایاتی ک ــه در خص ــوص موض ــوع ف ــوق مط ــرح میش ــود ،خ ــارج از نوب ــت
رس ــیدگی کنن ــد.
ع ــاوه ب ــر موض ــوع یادش ــده وزارت ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی از طری ــق بان ــک مرک ــزی خواس ــتارایجاد بس ــتر الزم جه ــت الکترونیک ــی ش ــدن
قرارداده ــای بانک ــی ش ــده و پیگیریه ــای مس ــتمر ب ــرای عملیات ــی ش ــدن موض ــوع را از بان ــک مرک ــزی در دس ــتور کار دارد
 )2انتشار اسامی بدهکاران کالن:
بــر اســاس آییننامــه تعهــدات و تســهیالت کالن مصــوب  1392شــورای پــول و اعتبــار ذینفــع واحــد دو یــا چنــد شــخص و یــا یــک شــخص
حقیق ــی ی ــا حقوق ــی ب ــه ط ــور مس ــتقل ک ــه ب ــه واس ــطه برخ ــورداری از رواب ــط مالکیت ــی ،مدیریت ــی ،مال ــی ،کنترل ــی و ی ــا ب ــه ه ــر نح ــو دیگ ــری
نهــا بتوانــد بــه دیگــری تســری یابــد و
میتواننــد مؤسســه اعتبــاری را در معــرض ریســک قــرار دهنــد ،بدیــن ترتیــب کــه مشــکالت یکــی از آ 
نه ــا ش ــود.
منج ــر ب ــه ع ــدم بازپرداخ ــت ی ــا ایف ــای ب ــه موق ــع تس ــهیالت و ی ــا تعه ــدات آ 
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ب ــر اس ــاس آییننام ــه موص ــوف ،موسس ــه اعتب ــاری موظ ــف اس ــت هن ــگام اعط ــای تس ــهیالت ی ــا ایج ــاد تعه ــدات نس ــبت ب ــه شناس ــایی
ذینف ــع واح ــد از جنبهه ــای مختل ــف از جمل ــه ،رواب ــط مالکیت ــی ،رواب ــط مدیریت ــی ،رواب ــط مال ــی ،رواب ــط کنترل ــی و ...اق ــدام و ح ــدود مق ــرر در
آییننام ــه را ب ــه هن ــگام اعط ــای تس ــهیالت مدنظ ــر قرارده ــد.
متاســفانه در ســنوات گذشــته برخــی از اشــخاص بــا ســوء اســتفاده از نقصــان نظارتــی در نظــام بانکــی بــا تخطــی از آییننامــه یادشــده و ســایر
ته ــای اعطای ــی ،در بازپرداخ ــت مناب ــع
ضواب ــط و مق ــررات مرب ــوط ،نس ــبت ب ــه اخ ــذ تس ــهیالت کالن اق ــدام و علیرغ ــم مس ــاعدتها و فرص 
بانکه ــا ک ــه هم ــان مناب ــع س ــپردهگذاران اس ــت کوتاه ــی کردهان ــد .از آنج ــا ک ــه وزارت ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی در دوره جدی ــد ش ــفافیت را
س ــرلوحه خ ــود ق ــرار داده اس ــت در س ــال گذش ــته ط ــی نام ــه ش ــماره  2/128710م ــورخ  1400/8/18از بان ــک مرک ــزی جمه ــوری اس ــامی ای ــران
که ــا اخ ــذ کردهان ــد ش ــد.
خواس ــتار افش ــای لیس ــت اش ــخاصی ک ــه تعه ــدات و تس ــهیالت کالن را از بان 
که ــا و موسس ــات اعتب ــاری مکل ــف ش ــوند
ب ــر اس ــاس نام ــه مزب ــور وزارت ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی از بان ــک مرک ــزی درخواس ــت ک ــرد ت ــا بان 
مش ــخصات تس ــهیالت گیرن ــده ی ــا متعه ــد ،مبل ــغ تس ــهیالت ی ــا تعه ــدات ،می ــزان بازپرداخ ــت ،تضامی ــن و آخری ــن اقدام ــات حقوق ــی
موسس ــه اعتب ــاری ب ــرای وص ــول مطالب ــات درخص ــوص کلی ــه اش ــخاص حقیق ــی و حقوق ــی و ذینفع ــان واح ــد و اش ــخاص مرتب ــط ب ــا آنه ــا را
کــه مانــده بدهــی غیرجــاری آنــان اعــم از بدهــی تســهیالتی یــا تعهــدات ارزی یــا ریالــی بیــش از ســقف مقــرر در آییننامــه تعهــدات تســهیالت
شه ــای س ــه ماه ــه در پای ــان
کالن و همچنی ــن ضواب ــط مق ــرر در آییننام ــه تعه ــدات و تس ــهیالت اش ــخاص مرتب ــط اس ــت ،ب ــه ص ــورت گزار 
ه ــر فص ــل منتش ــر نمای ــد.
فــارغ از موضــوع یــاد شــده بــر اســاس جــزء ( )1بنــد (د) قانــون بودجــه ســال  1401کل کشــور»بانک مرکــزی جمهــوری اســامیایــران موظــف
ش ــده ب ــا اس ــتفاده از س ــامانه اطالعات ــی خ ــود و عندالل ــزوم اطالع ــات دریافت ــی از بانکه ــا و مؤسس ــات اعتب ــاری غی ــر بانک ــی (موض ــوع ج ــزء
( )۲ای ــن بن ــد) براس ــاس تعاری ــف و مصادی ــق تعیی ــن ش ــده توس ــط ش ــورای پ ــول و اعتب ــار ،مان ــده تس ــهیالت و تعه ــدات کالن و می ــزان
پرداخت ــی و مان ــده تس ــهیالت و تعه ــدات اش ــخاص مرتب ــط و می ــزان پرداخت ــی هری ــک از بانکه ــا و مؤسس ــات اعتب ــاری غیربانک ــی را ب ــه
تفکی ــک ه ــر ی ــک از اش ــخاص ب ــا تعری ــف ش ــورای پ ــول و اعتب ــار (مرتب ــط ی ــا ذینف ــع واح ــد) ،ن ــرخ س ــود ،م ــدت بازپرداخ ــت ،دوره تنف ــس،
وضعی ــت بازپرداخ ــت (ج ــاری ،سررس ــید گذش ــته ،مع ــوق ی ــا مش ــکوک الوص ــول) ،ن ــوع و می ــزان وثیق ــه دریاف ــت ش ــده ،ب ــر تارنم ــای بان ــک
مرک ــزی جمه ــوری اس ــامی ای ــران در دس ــترس عم ــوم ق ــرار داده و ب ــه ص ــورت فصل ــی بهروزرس ــانی نمای ــد.
کهــا و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی موظفنــد اطالعــات منــدرج در جــزء ( )۱ایــن بنــد را بــه صــورت فصلــی
بــر اســاس جــزء  2بنــد مذکــور نیــز بان 
در اختیــار بانــک مرکــزی قــرار دهنــد .درصــورت اســتنکاف از ارســال تمــام یــا بخشــی از اطالعــات ،در موعــد مقــرر ،مؤسســه اعتبــاری حســب مــورد
بــه تشــخیص بانــک مرکــزی ،بــه یکــی از جرائــم منــدرج در مــاده ( )۴۴قانــون پولــی و بانکــی کشــور یــا اجــزای ( )3یــا ( )4بنــد (الــف) مــاده ( )۱۴قانــون
برنامــه پنجســاله ششــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران و بــا رعایــت ترتیبــات منــدرج در مــواد مذکــور محکــوم
کهــا و مؤسســات اعتبــاری غیــر بانکــی را بــه صــورت فصلــی بــه کمیســیون
میشــود .بانــک مرکــزی موظــف اســت گــزارش همــکاری یــا تخلــف بان 
اصــل نــودم ( )۹۰قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و دیــوان محاســبات کشــور ارائــه نمایــد.
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 )3بهبود شفافیت مالی از طریق انتشار صورتهای مالی بانکهای دولتی:
مطابــق بــا ضوابــط ناظــر بــر حداقــل اســتانداردهای شــفافیت و انتشــار عمومــی اطالعــات توســط موسســات اعتبــاری مصــوب 1393/4/24
کهــای دولتــی مکلــف شــدند نســبت بــه انتشــار اطالعــات مالــی خــود در کــدال اقــدام کننــد.
شــورای پــول و اعتبــار ،بان 
در ش ــهریور م ــاه س ــال  1400ب ــرای اولی ــن ب ــار بن ــا ب ــه دس ــتور وزی ــر ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی ،اطالع ــات مرب ــوط ب ــه صورته ــای مال ــی و
کهــای ملــی ایــران ،مســکن ،کشــاورزی ،صنعــت و معــدن و توســعه صــادرات ایــران مربــوط بــه ســال مالــی 1399
یادداشـتهای همــراه بان 
و تجدی ــد ارائ ــه س ــال  1398در س ــامانه ک ــدال بارگ ــذاری ش ــد و ای ــن سیاس ــت توس ــط ای ــن وزارت در س ــالجاری نی ــز ب ــا انتش ــار صورته ــای
که ــا در س ــامانه مزب ــور دنب ــال ش ــد.
مال ــی ش ــرکتهای تابع ــه و وابس ــته بان 
ب)گسترش عدالت
-1تسهیل پرداخت تسهیالت خرد:
یش ــده ط ــرح پرداخ ــت تس ــهیالت خ ــرد ب ــر مبن ــای اعتبارس ــنجی و ی ــا حداق ــل وثای ــق را
ای ــن وزارت ب ــا تواف ــق بانکه ــای دولت ــی و خصوص 
در دو س ــطح ت ــا  500میلی ــون ری ــال و  500میلی ــون ری ــال ت ــا  1000میلی ــون ری ــال در گام اول ب ــرای کارکن ــان ،بازنشس ــتگان و مس ــتمری بگی ــران
دس ــتگاههای دولت ــی ،عموم ــی ،غیردولت ــی و ش ــرکتهای ب ــزرگ عملیات ــی ک ــرد و ط ــی نام ــه ش ــماره  62/180496م ــورخ  1400/10/29موض ــوع
که ــای یادش ــده اب ــاغ ک ــرد از ابت ــدای اب ــاغ بخش ــنامه مزب ــور ت ــا تاری ــخ  1401/2/31عملک ــرد تفکیک ــی بانکه ــا ب ــه ش ــرح
را ب ــرای اج ــرا ب ــه بان 
ج ــدول زی ــر اس ــت:
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دولـ ــت م ــردمی در مسی ـ ـ ـ ــر تحقق وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدههــا

گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

نامبانک

تعداد

مبلغتسهیالتپرداختی

سرانهتسهیالت

میلیون ریال
ارقام به
درصد از کل

سپه

123,061

32,144,904

261

33

تجارت

22,030

14,615,000

663

15

رفاه کارگران

60,516

11,645,367

192

12

بانک قرض الحسنه مهر ایران

64,633

15,151,164

234

16

ملی ایران

22,649

12,745,410

563

13

صادرات ایران

7,021

4,161,210

593

4

ملت

6,949

2,073,800

298

2

پست بانک ایران

3,500

1,395,074

399

1

کشاورزی

651

315,189

484

0

مسکن

2,925

1,964,735

672

2

صنعت و معدن

58

55,200

952

0

توسعهتعاون

57

21,950

385

0

جمعکل

314,050

96,289,003

307

100

 -2اعطای تسهیالت  10میلیون تومانی به سرپرستان خانوار آسیب دیده ناشی از بیماری کرونا:
یهــای الزم را بــرای پرداخــت تســهیالت قرضالحســنه  10میلیــون تومانــی ازطریــق بانکهــای
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی هماهنگ 
قرضالحســنه مهــر ایــران و رســالت بــه منظــور حمایــت از آســیب دیــدگان بیمــاری کرونــا کــه در بیمارســتانها بســتری شــدهاند ،یارانهبگیــر
سرپرســت خانــوار هســتند و شــغل و درآمــد ثابــت ندارنــد ،انجــام داده اســت.
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-3تشکیل گروههای پایش و نظارت بر عملکرد بانکها و بیمهها
کهــای دولتــی و بانکهــای خصوصــی شــده (تجــارت ،ملــت و صــادرات ایــران)
بــه منظــور اعمــال نظــارت بــر عملکــرد واحدهــای اســتانی بان 
و بیمــه ایــران و در اجــرای سیاسـتهای کالن دولــت و اســتقرار نظــام جامــع نظــارت وارزیابــی بــا هــدف تقویــت و توســعه بانکــداری اســامی
و نظــارت مســتمر و حرف ـهای منطبــق بــا قوانیــن و مقــررات بــر عملکــرد نظــام بانکــی و صنعــت بیمــه طــی ابالغیــه شــمارخ  21/1149مــورخ
کهــا و بیم ههــا در ســاختار ادارات کل امــور اقتصــادی و دارایــی (اســتانهای
( 1401/1/6تصویــر پیوســت) گــروه پایــش و نظــارت بــر عملکــرد بان 
خراســان رضــوی -فــارس -تهــران -آذربایجــان شــرقی -اصفهــان -خوزســتان -مازنــدران) تشــکیل شــده اســت.
ج)رفع ناترازی بانکها
-1واگذاری اموال مازاد بانکها:
کهــا موجــب انجمــاد بخشــی از منابــع بانکهــا بــوده و بانکهــا را از فعالیتهــای اصلــی
بــا توجــه بــه اینکــه وجــود امــاک و امــوال مــازاد بان 
خــود دور کــرده بــود ،موضــوع واگــذاری امــاک و امــوال مــازاد بــر اســاس مــاده ( )16قانــون رفــع مــوارد تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی
کشــور مصــوب  1394مــورد توجــه قــرار گرفــت .تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری و ریاســت جمهــوری اســامی ایــران ،ضــرورت واگــذاری امــوال
مذکــور را دو چنــدان کــرد.
از دی مــاه ســال  1396کمیتــه ویــژه واگــذاری امــوال مــازاد بانکهــا بــه جهــت تســریع بیشــتر موضــوع بــه عنــوان یکــی از اولویتهــای وزارت
کهــا ،تفکیــک شــرکتهای ابــزاری و غیــر ابــزاری ،تعییــن
امــور اقتصــادی و دارایــی تشــکیل شــد کــه پــس از احصــاء کل شــرکتهای تابعــه بان 
کهــا و لیســت شــرکتهای مشــمول واگــذاری طبــق برنامــه زمــان بنــدی
برنامــه زمانبنــدی فــروش ،احصــاء کل شــرکتهای تابعــه بان 
واگذاریهــا را پیگیــری و بــه انجــام رســاند .ماحصــل اقدامــات بهعمــل آمــده از دی مــاه 1396تــا پایــان اردیبهشــت مــاه  1401منجــر بــه فــروش
کهــای دولتــی و خصوصــی شــده شــامل فــروش  307هــزار میلیــارد ریــال
 525هــزار میلیــارد ریــال ( 52هــزار میلیــارد تومــان) امــوال مــازاد بان 
ســهام و  218هــزار میلیــارد ریــال امــاک میباشــد .الزم بــه ذکــر اســت در ســال  1400علیرغــم شــرایط تحریــم و شــیوع ویــروس کرونــا  73هــزار
کهــا بــه فــروش رســیده اســت34( .هــزار میلیــارد ریــال ســهام و  39هــزار میلیــارد ریــال امــاک).
میلیــارد ریــال امــوال مــازاد بان 
کهــا (ســامبا) توســط معاونــت امــور بانکــی ،بیمــه و شــرکتهای دولتــی
همچنیــن ســامانه جامــع اطالعاتــی امــوال مــازاد بان 
راهاندازی شده و مشخصات کامل کلیه اموال مازاد بانکها در سامانه مذکور جهت دسترسی عمومی بارگذاری شده است.
 -2ابالغ راهبردها و سیاستهای بخش بانکی
برای اولین بار و با هدف:
هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانشبنیان و اشتغال آفرین.
انضباط مالی موسسه اعتباری.
تنوعبخشی به شیوههای تأمین مالی.
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بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم.
تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی.
تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در حوزه بانکی.
راهبردهــا و سیاس ـتهای بخــش بانکــی در چهــار محــور راهبردهــای هدایــت اعتبــار ،راهبردهــای انضبــاط مالی،راهبردهــای فناورانــه و
کهــای دولتــی و خصوصــی شــده ابــاغ و رصــد و پیگیــری راهبردهــا بــه صــورت مســتمر
راهبردهــای خــود تنظیمــی در تاریــخ  1401/2/10بــه بان 
در دســتور کار ایــن معاونــت قــرار دارد.
د)حمایت از تولید:
 -1اتخاذ سیاستهای حمایتی از واحدهای تولیدی:
کهــا در راســتای حمایــت از واحدهــای تولیــدی نهایــت همــکاری و مســاعدت الزم را از طریــق تامیــن ســرمایه درگــردش ،امهــال
تاکنــون بان 
و ...انجــام دادهانــد و یکــی از آخریــن اقدامــات بانکهــا تملــک واحدهــای تولیــدی بــوده اســت کــه ایــن اقــدام نیــز در راســتای اجــرای قوانیــن و
مقــررات و صیانــت از حقــوق ســهامداران وســپرده گــذاران بانکــی انجام شــده اســت .با ایــن حال این وزارت طــی نامه شــماره 24/117000تاریخ
 1400/8/2از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در خواســت کــرد نســبت بــه ارائــه گــزارش مــواردی کــه وصــول مطالبــات بانکهــا منجــر بــه
تعطیلــی احتمــای واحدهــای تولیــدی میشــود ،بــه ایــن وزارت اقــدام نمایــد و مــوارد تخلــف را بــه بانــک مرکــزی و ایــن وزارت گــزارش کننــد.
 -2اجرای رای  794هیات عمومی دیوانعالی کشور (برگشت مازاد سود اخذ شده مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار):
مطابــق رای یــاد شــده ،شــرط منــدرج در قراردادهــای اعطــای تســهیالت بانکــی نســبت بــه ســود مــازاد بــر مصوبــات شــورای پــول و اعتبــار
ابطــال شــده اســت .از اینــرو در راســتای حمایــت از تولیــد ،جلوگیــری از اطالــه دادرســی و تحمیــل هزین ههــای غیــر ضــرور بــر اقتصــاد ،ایــن وزارت
از بانکهــای دولتــی و خصوصــی شــده طــی ابالغیــه شــماره 62/165586مــورخ 1400/10/12اجــرای رأی وحــدت رویــه را بــا رعایــت ضوابــط و
شــرایط زیــر خواســتار شــد:
تمام یا بخشی از تسهیالت در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد.
تســهیالتگیرنده درصورتــی کــه دارای بدهــی معــوق باشــد ،ابتــدا بایــد نســبت بــه تعییــن تکلیــف بدهــی خــود تــا پایــان ســال  1401اقــدام
نمایــد.
ً
صرفــا ناظــر بــه عقــود مبادلـهای بــوده و درخصــوص عقــود مشــارکتی در ســالهایی کــه نــرخ ســود مــورد انتظــار از نــرخ ســود مصــوب شــورای
پــول و اعتبــار بیشــتر بــوده اســت رأی وحــدت رویــه  ۷۹٤اعمــال نگــردد.
 -3تمدید استفاده از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور:
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در راســتای حمایــت از واح دهــای تولیــدی آســیب دیــده از بیمــاری کرونــا و بــه مظــور تمدیــد اســتفاده از
مزایــای قانــون تســهیل تســویه بدهــی بدهــکاران شــبکه بانکــی کشــور و در راســتای اجــرای منویــات مقــام معظــم رهبــری در ســال تولیــد،
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یهــا درخواســت تمدیــد قانــون را تــا پایــان ســال 1400را بــرای طــرح در ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا پیشــنهاد کــرد.
پشــتیبانیها و مانــع زدای 
پیشــنهاد یادشــده در ســتاد مزبــور تصویــب شــد و مشــمولین از مزایــای قانــون یادشــده بــا رعایــت ترتیبــات منــدرج در آن ،تــا پایــان ســال
قبــل اســتفاده کردنــد.

اهم شاخصهای حوزه بانکی و بیمه در سال 1400
ردیف

مانده تسهیالتریالی

میلیاردریال

558,22

213,25

000,32

42

مانده تسهیالت ارزی

میلیاردریال

365,5

031,8

418,9

76

مانده کل تسهیالت ریالی و ارزی

میلیاردریال

923,27

244,33

418,41

48

مانده کل مطالبات ریالی

میلیاردریال

401,1

876,1

527,1

9

مانده کل مطالبات ارزی

میلیاردریال

470

857

014,1

116

مانده کل مطالبات ریالی و ارزی

میلیاردریال

871,1

734,2

540,2
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درصد

6/7

8/2

6/1

-

عنوانشاخص

1

مانده کل تسهیالت
جاری و غیرجاری

2

مانده کل تسهیالت
غیرجاری

3

واحد
اندازهگیری

وضعیت
شاخص در پایان
اسفندماه1399

وضعیت
شاخص در پایان
مردادماه1400

وضعیتشاخصدر
پایان
اسفندماه1400

درصد رشد
سال 1400
به سال 1399

نسبت مطالبات بهتسهیالت (درصد) ()NPL
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ردیف

واحد
اندازهگیری

وضعیت
شاخص در پایان
اسفندماه1399

وضعیت
شاخص در پایان
مردادماه1400

وضعیتشاخصدر
پایان
اسفندماه1400

درصد رشد
سال 1400
به سال 1399

تسهیالت پرداختی به بخش
کشاورزی

هزارمیلیارد
ریال

265,1/3

619/8

989,1/8

57

تسهیالت پرداختی به بخش
صنعت و معدن

هزارمیلیارد
ریال

797,5/2

755,2/6

979,8/6

55

تسهیالت پرداختی به بخش
مسکن و ساختمان

هزارمیلیارد
ریال

048,1/7

460

834,1/5

75

تسهیالت پرداختی به بخش
بازرگانی

هزارمیلیارد
ریال

320,3

453,1/8

472,4/2

35

تسهیالت پرداختی به بخش
خدمات

هزارمیلیارد
ریال

443,7/5

716,3/6

394,12/2

67

تسهیالت پرداختی به بخش
متفرقه

هزارمیلیارد
ریال

114/6

1/9

11/3

-90

جمع تسهیالت اعطایی بانکها
به بخشهای مختلف اقتصادی

هزارمیلیارد
ریال

989,18/2

007,9/8

681,29/6

56

مانده سپردههای ریالی

میلیاردریال

040,34

504,38

479,47

40

مانده سپردههای ارزی

میلیاردریال

715,4

895,6

836,7

66

مانده سپردههای ریالی و ارزی
(قبل ازکسر سپرده قانونی)

میلیاردریال

755,38

399,45

316,55

43

مانده سپردههای ریالی و ارزی
(پس ازکسر سپرده قانونی)

میلیاردریال

824,34

952,40

754,49

43

عنوانشاخص

4

تسهیالتپرداختی
به بخشهای
اقتصادی

5

مانده کل سپردهها

35

ردیف

عنوانشاخص

واحد
اندازهگیری

وضعیت
شاخص در پایان
اسفندماه1399

وضعیت
شاخص در پایان
مردادماه1400

6

نسبت مانده تسهیالت به مانده سپردهها (درصد) (پس
از کسر سپرده قانونی)

درصد

80/2

81/2

7

تسهیالت و
سپردههای
قرضالحسنه

8

میزان فروش
داراییهای مازاد
بانکها

وضعیتشاخصدر
پایان
اسفندماه1400
83/2

درصد رشد
سال 1400
به سال 1399
-

مانده کل تسهیالت (جاری و
غیرجاری)

هزارمیلیارد
ریال

056,2

295,2

124,3

52

مانده کل سپردهها

هزارمیلیارد
ریال

217,2

419,2

337,3

51

مانده سپردهها -پس از کسر
سپردهقانونی

هزارمیلیارد
ریال

996,1

177,2

003,3

51

نسبت تسهیالت به سپردهها
(پس از کسر سپرده قانونی)

هزارمیلیارد
ریال

103

105/4

104

-

* میزان فروش سهام مازاد

میلیاردریال

866,272

914,272

306،782

12

*میزان فروش امالک مازاد

میلیاردریال

641,173

591,178

217،860

22

*میزان فروش داراییهای مازاد
بانکها (سهام و امالک)

میلیاردریال

507,446

505,451

524،642

16

9

حق بیمه تولیدی

میلیاردریال

820.289

263,317

1.151.200

40

10

خسارتپرداختی

میلیاردریال

439.615

828,147

649.500

48

11

نسبتخسارت

درصد

53/5

46/3

56/3

22

12

سهم حق بیمههای زندگی از پرتفوی صنعت بیمه

درصد

15/3

15/8

16/1

2

13

حق بیمه سرانه

هزار ریال

9.800

-

____

___

*مبالغ درج شده شامل بانکهای دولتی و خصوصی شده (ملت ،تجارت و صادرات ایران) و در مقطع پایان اردیبهشت 1401است.
* ارائه شاخصحق بیمه سرانه در مقاطع ساالنه امکان پذیر است.
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مسأله استقراض دولت از بانک مرکزی باید کاهش یابد و کنترل شود.

براساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در بهمن ماه سال  ،1400خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش
دولتی برابر منفی  791.6هزار میلیارد ریال بوده است که بیانگر پیشی گرفتن سپردههای بخش دولتی نسبت به بدهیهای آن نزد بانک
ً
مرکزی است .بدهی دولت به بانک مرکزی که در چهار ماهه ابتدای سال  1400عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواهگردان خزانه
و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از  3درصد بودجه عمومی به  4درصد براساس مصوبه مورخ  1400/3/26هیات وزیران) و همچنین
پرداخت  33.4هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندی یارانهها (موضوع جز ( )4بند (الف) تبصره ( )14قانون بودجه سال  1400کل
کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم افزایش یافته بود ،از اواسط مرداد ماه 1400
با اهتمام دولت به تامین مالی غیر استقراضی ،از طریق انتشار اوراق مالی اسالمی و واگذاری دارایی سرمایهای (براساس قانون بودجه سال
1400و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی) و در نتیجه افزایش سپرده دولت نزد بانک مرکزی ،کاهش قابل توجهی یافت به نحوی که
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی یکی از عوامل کاهنده در رشد پایه پولی محسوب شد .خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش
دولتی در بهمن ماه سال  1400نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان  555.7درصد کاهش یافت که این امر باعث کاهش آهنگ رشد
پایه پولی به میزان  22.1واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل شد.
با عنایت به نقشه راه رشد غیر تورمی وزارت امور اقتصادی و دارایی ،یکی از راهکارهای اصلی کنترل تورم ،معطوف به کاهش کسری بودجه و تامین
آن از روشهای غیر تورمی ،بهویژه انتشار اوراق مالی و همچنین اتکاء به منابع پایدار در تامین مالی دولت بوده است .در این راستا در سال 1400
دولت اقدام به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسالمی و برگزاری حراج اوراق بدهی
میان بانکها ،موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین مالی)
و پذیرهنویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران کرد .در مجموع از  181.5هزار میلیارد
تومان اوراق بهادار دولتی (اعم از نقدی و غیر نقدی) منتشر شده حدود  95.5هزار میلیارد تومان اوراق نقدی بوده است
4

صندوق بیمه بورس برای سرمایهگذاران خرد ایجاد میشود.

قهــای ســرمایهگذاری مختلــط بــا تضمیــن اصــل مبلــغ ســرمایهگذاری توســط رکــن ضامــن و یــا
برنامــه «طراحــی ،تأســیس و راهانــدازی صندو 
توســط دارنــدگان واحدهــای ســرمایهگذاری ممتــاز بهعنــوان نهادهــای مالــی جدیــد بــرای اولیــن بــار (صنــدوق تضمیــن اصــل)» از ســال 1400
تعریــف شــده و اساســنامه ،امیدنامــه و ســایر مقــررات مربــوط بــه ایــن صندوقهــا در تاریــخ  1401/2/28بــه تصویــب هیــات مدیــره ســازمان
رســیده اســت.
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با توجه به کاهش ارزش پول ملی این مبالغ یارانه ناچیز است .توزیع یارانه باید عادالنه شود.

بــه دلیــل ایجــاد رانــت و فســاد ناشــی از ارز  4200تومانــی در حــوزه واردات کاالهــای اساســی و همچنیــن توزیــع آن ،در دولــت ســیزدهم جراحــی
یســازی و توزیــع عادالنــه یارانههــا صــورت پذیرفتــه اســت .از آثــار اجــرای ارز  4200تومانــی و پرداخــت آن بــه ابتــدای
بــزرگ اقتصــادی بــا مردم 
زنجیــره تولیــد کاالهــا ،ایجــاد تــورم و کســری بودجــه بــوده اســت .طــی ســالیان گذشــته بــا توجــه بــه شــرایط خــاص کشــور نیــاز بــه اصــاح ایــن
تهــای دولــت ســیزدهم قــرار گیــرد .در ایــن
نــرخ بــود امــا تعلــل در انجــام ایــن موضــوع باعــث شــد سیاســت مذکــور بهعنــوان یکــی از اولوی 
راســتا ،دولــت ســیزدهم بــا درنظرگرفتــن افزایــش مبلــغ یارانــه ،اقــدام بــه پرداخــت یارانــه  400هــزار تومانــی بــرای هــر نفــر در دهکهــای اول تــا
ســوم و  300هــزار تومانــی بــرای دهکهــای چهــارم تــا نهــم کــرد.
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مالیات بخش تولید از  25درصد با شیب مالیم به  10درصد کاهش یابد.

گزارش سازمان امور مالیاتی در خصوص کاهش مالیات بخش تولید

کاهش نرخ مالیاتی فعالیتهای مولد همچون اشخاص حقوقی با کاهش بار مالیاتی تولید موجب بهبود فضای کسب و کار خواهد
شد .کاهش هزینههای تولید و افزایش سود ناشی از فعالیتهای مولد که موجب هدایت سرمایهها از بخش غیر مولد به بخش
مولد را فراهم می نماید.
نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی به استناد بند (ن) تبصره  4قانون بودجه سال  1401با تعدیل  5واحد درصدی به  20درصد کاهش یافت.
در پیش نویس اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان پایه مالیات بر مجموع ماده  105ق.م.م مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ
مالیاتی آن به  15درصد کاهش یافته است .پیش نویس مذکور در تاریخ  1401/2/26با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای طرح و
تصویب در هیات وزیران ارسال شده است.
کردار ذیل ،میانگین نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی در قارههای مختلف جهان را نشان میدهد .میانگین این نرخ در کشورهای اروپایی
ً
در سال  2018حدودا  18درصد است.
کردار میانگین باالترین نرخ قانونی مالیات بر اشخاص حقوقی مناطق مختلف جهان در دهههای گذشته
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امضاهــای طالیــی را بــه حداقــل میرســانیم .ضابطههــا و مجوزهــا و نظــارت پیشــینی بایــد برطــرف شــده و بــه
نظارتهــای پســینی تبدیــل شــوند و جــز مــوارد ضــروری نیــاز بــه مجــوز نباشــد

در اجــرای وعــده فــوق وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در دولــت ســیزدهم در پاییــز و زمســتان  1400بــا جدیــت فــراوان تــاش کــرد قانــون
تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و کار تقویــت و تصویــب شــود .قانونــی کــه در آن اصــل بــر ایــن اســت کــه همــه مجــوز اعالنــی صادرشــوند
و نظــارت بــر کســب و کارهــا پســینی گــردد و ایــن تکلیــف دولتهــای فعلــی و آینــده خواهــد بــود .در اجــرای تکلیــف زمیــن مانــده حــذف
امضاهــای طالیــی از فراینــد صــدور مجوزهــا ،وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی از دی مــاه گذشــته 48 ،دســتگاه اجرایــی صادرکننــده مجــوز
کســب و کار را بســیج کــرد تــا شــرایط ،مــدارک ،هزین ههــا و زمــان صــدور مجوزهایشــان را بــر اســاس  8شــرط شــفاف کننــد:
 .1هر شرط مبهم ،صریح و روشن شود.
 .2هزینه سرمایهگذاری تاحدممکن کم شود.
 .3شرایط غیرعادی سخت تاحدممکن حذف شوند.
 .4مجوزهای کسب و کار تاحدممکن اعالمی شوند (مگر مغایر قانون یا ضوابط اخالقی و امنیت)
 .5کمک به تولید تاحدممکن از مجوز جدا شود.
 .6مطالبه طرح کسب و کار و طرح توجیهی از متقاضی تاحدممکن حذف شود.
 .7شرط بازدید و نظر کارشناس ،شورا یا آزمون شفاهی تاحدممکن حذف شود.
 .8مدرک عدم سوءپیشینه حتی المقدور حذف شود (مگر کارهای مرتبط با امنیت).
بــا جدیــت در شــش جلســه پیدرپــی هیــات مقرراتزدایــی ،تعــداد  1480مجــوز کســب و کار را بــرای اولینبــار بــا شــرایط و مــدارک و هزینــه
ً
و زمــان صــدور مشــخص شــده ،بــه تصویــب رســاند .ویژگیهــای مجوزهــای جدیــد ایــن اســت کــه در فراینــد صــدور آنهــا تقریبــا هیــچ شــرط
مبهــم ،قابــل تفســیر و زمین هســاز بــرای امضــای طالیــی وجــود نــدارد.
شــایان ذکــر اســت کــه ده پیــش فــرض و رویکــرد اصلــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در فراینــد تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و کار
عبــارت هســتند از:
 .1صدور مجوز کسب و کار ،حق شهروند متقاضی مجوز است نه لطف حکومت.
 .2شرایط صدور مجوز باید طوری آسان شود که هزینه سرمایهگذاری را تاحدممکن پایین بیاورد.
 .3شرایط صدورمجوز طوری آسان شود که به زیرزمینیها انگیزه دهد رسمی شوند و روی زمین بیایند.
 .4مجوزهای کسب و کار بهتر است اعالمی شود مگر کارهای مغایر ضوابط اخالقی و امنیت.
 .5نظارت بر کسب و کارها بهتر است پسینی شود .یعنی دایمی و مردمی با بازرسی سیستمی.
 .6کمک به تولید باید از مجوز جدا شود تا کسی به طمع کمک رانتی دولت ،مجوز مطالبه نکند( .حمایت از تولید باید به واحدهایی داده
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شود که اهداف و استانداردهای دولت را محقق کنند نه هرکسی مجوز گرفت)
 .7متقاضی مجوز کسب و کار به سرمایه خود دلسوزتر از کارمندان دولت است( .برای صدورمجوز ،نباید طرح کسب و کار ،طرح توجیهی
و نظاریر آن مطالبه شود)
 .8صدور هیچ مجوز کسب و کاری نباید به نظر کارشناس یا شورایی و نیز آزمون شفاهی موکول شود.
 .9برای صدور مجوز کسب و کار ،عدم سوپیشینه الزم نیست (مگر کارهای مرتبط با امنیت).
 .10درهای ورود به بازار باید همیشه باز باشد .محدودیت در صدور مجوز به بهانه ظرفیتگذاری ،فاصله و اشباع بازار ممنوع (در موارد
استثنا ،مالیات تنظیمی بر حاضران در بازار انحصاری وضع شود تاهیچ داوطلبی پشت در بازار نماند)
بــا حــذف امضاهــای طالیــی و پســینی شــدن همــه مجوزهــای کســب و کار در درگاه ملــی مجوزهــا ،گامــی بلنــد و تاریخــی در اجــرا و تحقــق وعــده
رئیسجمهــور در ســال اول ریاسـتجمهوری ایشــان برداشــته شــده اســت.

8

در ســال  1402نــرخ تــورم بــه کمتــر از نصــف تــورم ســال  1399کاهــش یافتــه و در ســالهای بعــد بــه ســمت یــک رقمــی
شــدن حرکــت خواهــد کــرد.

گزارش معاونت سیاستگذاری اقتصادی در خصوص وضعیت تحقق شعار در زمینه نرخ تورم

کنتــرل تــورم و حصــول رشــد غیــر تورمــی از مهمتریــن اهــداف دولــت ســیزدهم اســت و از ابتــدای شــروع بــه کار دولــت تــاش شــده کــه در
راســتای دســتیابی بــه ایــن هــدف گام برداشــته شــود .کاهــش شــتاب تــورم بــا اتخــاذ سیاسـتهای اقتصــادی مویــد ایــن مطلــب اســت .بــه
طــوری کــه براســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران نــرخ تــورم ســاالنه از  45.2درصــد در مــرداد مــاه  1400بــه  40.2درصــد در اســفند مــاه و  38.7درصــد
در اردیبهشــت  1401کاهــش یافتــه اســت .همچنیــن نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه از  43.2درصــد در مــرداد مــاه بــه  39.3درصــد در اردیبهشــت
مــاه رســید .هــر چنــد در ایــن بیــن بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر فضــای سیاســی و اقتصادی کشــور و جهــان و افزایــش قیمتهــای بینالمللی،
نوســاناتی در رونــد حرکتــی نــرخ تــورم مشــاهده میشــود ،امــا سیاســتگذار همــواره ســعی داشــته بــه منظــور کاهــش شــتاب تــورم مجموعـهای
منســجم از سیاسـتهای اقتصــادی را مدنظــر قــرار داده ،کــه در حــال حاضــر در بســته رشــد پایــدار غیرتورمــی در حــال تعقیــب اســت.
از مهمتریــن مولف ههــا میتــوان بــه مدیریــت نقدینگــی بــا تاکیــد بــر کنتــرل رشــد پایــه پولــی و محدودســازی رشــد ترازنامــه بانکهــا ،اســتفاده
از اوراق بدهــی بــه جــای اســتقراض از بانــک مرکــزی ،اســتفاده از عملیــات ریپــو بانــک مرکــزی بــه جــای سیاسـتگذاری پولــی مســتقیم ،ثبــات
بخشــی بــه نــرخ بــازار بیــن بانکــی ،مدیریــت واردات ،تقویــت زمین ههــای بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات غیرنفتــی بــه کشــور ،کاهــش تدریجــی
نــرخ تامیــن مالــی در اقتصــاد و مــوارد متعــدد دیگــری اشــاره کــرد.
در ادامه برخی از اقدامات انجام شده برای تحقق این نقشه پس از استقرار دولت سیزدهم به شرح ذیل مورد اشاره قرار میگیرد:
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در خصــوص تحــوالت کلهــای پولــی الزم بــه اشــاره اســت کــه آهنــگ رشــد پایــه پولــی در ســال  1400رونــد کاهشــی را طــی کــرد ،بهگون ـهای
کــه رشــد دوازده ماهــه پایــه پولــی از  42.1درصــد در مــرداد مــاه بــه  31.4درصــد در پایــان ســال  1400رســید .همچنیــن حجــم نقدینگــی در
پایــان ســال ( 1400برابــر بــا  48324.4هــزار میلیــارد ریــال) نســبت بــه پایــان ســال  1399معــادل  39.0درصــد رشــد یافتــه اســت کــه 2.7
یهــا و بدهیهــای بانــک مهــر
واحــد درصــد از رشــد نقدینگــی در ســال  1400مربــوط بــه اضافــه شــدن اطالعــات خالصــه دفتــرکل دارای 
کهــای متعلــق بــه نیروهــای مســلح در
یهــای بانــک ســپه (بهواســطه ادغــام بان 
یهــا و بده 
اقتصــاد بــه اطالعــات خالصــه دفتــرکل دارای 
بانــک ســپه) اســت و فاقــد آثــار پولــی اســت .بــه عبــارت دیگــر در صــورت تعدیــل اثــرات پوشــش آمــاری مذکــور ،رشــد نقدینگــی در پایــان
ســال  1400نســبت بــه پایــان ســال  1399معــادل  36.3درصــد خواهــد بــود .الزم بــه ذکــر اســت حجــم نقدینگــی در پایــان فروردینمــاه
ســال ( 1401معــادل  48234هــزار میلیــارد ریــال) نســبت بــه پایــان ســال  1400حــدود  0.2درصــد کاهــش یافتــه اســت .همچنیــن ،نــرخ رشــد
دوازدهماهــه نقدینگــی در فروردینمــاه  1401معــادل  38.2درصــد بــوده کــه بــا احتســاب تعدیــل اثــرات پوشــش آمــاری فوقالذکــر ،حــدود
 35.6درصــد بــوده اســت.
در خصــوص جایگزینــی اســتفاده از منابــع غیرتورمــی در تامیــن کســری بودجــه بــا تاکیــد بــر فــروش اوراق بدهــی بایــد اشــاره شــود ،طــی
ســال  1400در مجمــوع  181.5هــزار میلیــارد تومــان اوراق بهــادار دولتــی (اعــم از نقــدی و غیــر نقــدی) منتشــر شــده کــه حــدود  95.5هــزار
ً
میلیــارد تومــان اوراق نقــدی بــوده اســت .همچنیــن در ســال جــاری تاکنــون مجموعــا حــدود  9.030میلیــارد تومــان از طریــق انتشــار اوراق
نقــدی تامیــن مالــی صــورت گرفتــه اســت.
در راســتای ثبــات بخشــی در بــازار بیــن بانکــی و اســتفاده از عملیــات ریپــو ،از اواســط دی مــاه موضــع بانــک مرکــزی بــه صــورت انبســاطی
(توافــق بازخریــد) بــوده اســت کــه در نتیجــه آن نــرخ ســود رونــد کاهشــی در پیــش گرفــت و بــه محــدوده  20درصــد رســید و ثبــات نســبی
در آن محــدوده داشــته اســت.
در حــوزه تجــارت خارجــی بــا توجــه بــه اطالعــات منتشــره در پایــگاه اطالعرســانی گمــرک ،طــی ســال  1400ارزش صــادرات گمرکــی حــدود 48.6
میلیــارد دالر بــود کــه نشــانگر افزایــش  39.6درصــدی آن در مقایســه بــا ســال  1399اســت .همچنیــن ارزش واردات گمرکــی در دوره مزبــور حــدود
 53میلیــارد دالر گــزارش شــده کــه حاکــی از افزایــش  36.3درصــدی آن نســبت بــه ســال  1399اســت.
به بیان دیگر ،نرخ تورم کشور از آغاز به کار دولت سیزدهم با کاهش همراه شده و امید است با انجام اقدامات و تمهیدات الزم در سال
 1402به کمتر از نصف تورم سال  1399دست پیدا کند.
بــر اســاس اطالعــات مرکــز آمــار ایــران ،نــرخ تــورم دوازده ماهــه کل کشــور از  43درصــد در خــرداد مــاه ( 1400آغــاز انتخابــات ریاســت جمهــوری) بــه
 45.8درصــد در شــهریور مــاه (آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم) رســید و در ما ههــای بعــد بــا کاهــش مواجــه شــد .بهگونـهای کــه در اردیبهشــت
مــاه  1401برابــر بــا  38.7درصــد شــد .همچنیــن نــرخ تــورم خوراکیهــا و آشــامیدنیها نیــز بعــد از روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم بــا کاهــش
همــراه بــوده و از  51.8در خــرداد مــاه  1400و  59.9درصــد در شــهریور  1400بــه  49.6درصــد در اردیبهشــت مــاه  1401رســید .عــاوه بــر ایــن،
نــرخ تــورم دوازده ماهــه کاالهــای غیرخوراکــی و خدمــات در خــرداد مــاه  1400برابــر بــا  38.9درصــد و در شــهریور  1400برابــر بــا  39.5درصــد و در
اردیبهشــت مــاه  1401بــا کاهــش همــراه و برابــر بــا  33.3درصــد شــد.
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کردار  .1نرخ تورم دوازده ماهه شاخص قیمت مصرف کننده -درصد
مأخذ :مرکز آمار ایران
بــا توجــه بــه اینکــه منشــأ افزایــش نــرخ تــورم در کشــور «کســری بودجــه» و «بیانضباطــی بانکــی و پولــی» اســت .لــذا وزارت امــور اقتصــادی و
دارایــی در راســتای کاهــش تــورم بــا انجــام اقداماتــی در حــال کنتــرل و مدیریــت ایــن دو اســت .بــه طــوری کــه بــا آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم ،بــه
تهیــه «نقشــه راه رشــد غیــر تورمــی» در ســال  1400پرداخــت .کنتــرل ترازنامــه بانکهــا و عــدم اســتقراض دولــت از بانــک مرکــزی بــا هــدف مهــار
تــورم ،توســعه پایههــای مالیاتــی و روشهــای تأمیـن مالــی غیرتورمــی از جملــه هدایــت اعتبــار ،از جملــه محورهــای ایــن نقشــه راه غیرتورمــی
بود.
در ســال  1401نیــز وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،هفــت محــور راهبــردی را بــه منظــور تحــول در حوزههــای اقتصــادی ترســیم کــرده کــه یکــی
از اساسـیترین ایــن محورهــا ،کاهــش نــرخ تــورم اســت .از مهمتریــن مــواردی کــه در راســتای ایــن هــدف رخ داده اســت ،کاهــش  5درصــدی
مالیــات بــر تولیــد اســت کــه بــا اجــرای آن هزینــه تولیــد و بــه دنبــال آن قیمــت محصــوالت کاهشیافتــه و در نتیجــه کاهــش و کنتــرل نــرخ تــورم
رخ میدهــد .همچنیــن در راســتای اصــاح نظــام بانکــی ،ســند «راهبردهــا و سیاسـتهای بخــش بانکــی» در  10فرمــان بــا  26بنــد تنظیــم شــده
و بــه بانکهــای دولتــی ابــاغ شــده اســت .همچنیــن دولــت بــا درنظرگرفتــن انضبــاط پولــی و بــا در پیــش گرفتــن عــدم اســتقراض از بانــک
مرکــزی و در نتیجــه بــدون افزایــش ضریــب فزاینــده پولــی ،بودجــه را تامیــن نمایــد.
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در کشــور بــه میزانــی کــه مالیــات میگیریــم ،فــرار مالیاتــی داریــم .ایــن موضــوع بــا یــک ســامانه هوشــمند قابــل رصــد و رهگیــری
اســت و مــا بــرای ایــن مســأله برنامــه داریــم.

پیادهســازی و شــروع بــه کار ســامانه مودیــان از تاریــخ  1401/04/16بــه منظــور ثبــت کلیــه تعامــات اقتصــادی بیــن کســب و کارهــا بــا
مصــرف کننــدگان نهایــی در قالــب صــورت حســابهای الکترونیکــی و انطبــاق آنهــا بــا تراکنشهــای بانکــی کــه بســتری هوشــمند بــرای ثبــت
اطالعــات مالــی و بهــره گیــری از آنهــا در فراینــد مالیــات ســتانی اســت.بدیهی اســت بــا ثبــت کلیــه اطالعــات مجــاری فــرار مالیاتــی بــه شــدت
محــدود خواهــد شــد .اهــم اقدامــات در زمینــه پیادهســازی قانــون پایانــه فروشــگاهی و ســامانه مودیــان عبارتنــد از:
پیشــرفت پــروژه پایانــه فروشــگاهی و ســامانه مودیــان بــه میــزان بیــش از  50درصــد در دولــت ســیزدهم و آغــاز بهر هبــرداری از ســامانه یــاد
شــده در تیــر مــاه ســال ( 1401علیرغــم تحویــل پــروژه پایانــه فروشــگاهی و ســامانه مودیــان در پایــان دولــت دوازدهــم بــا پیشــرفت کمتــر
از ده درصــد)،
ساماندهی بیش از  13.300.000دستگاه پرداخت الکترونیکی و شناسایی بیش از  1.300.000مودی جدید مالیاتی از این طریق،
دریافــت صــورت حســاب الکترونیکــی آزمایشــی از چنــد مــودی بــزرگ بــه صــورت نمونــه ( دفاتــر پیشــخوان دولــت ،ســامانه تجــارت
الکترونیــک ،فــوالد مبارکــه و ذوب آهــن اصفهــان)
 آغاز فرایند تفکیک حسابهای شخصی و تجاری،
یکــی از اقدامــات بســیار مهــم بــرای ایجــاد شــفافیت مالــی و بالطبــع شناســایی مجــاری فــرار مالیاتــی ثبــت کلیــه تعامــات اقتصــادی بیــن
افــراد حقیقــی فاقــد شــغل ثبتــی اســت کــه ایــن مهــم در آخریــن بازبینــی طــرح مالیــات بــر عایــدی ســرمایه و بســتر اجرایــی آن بــه عنــوان
الحاقی ـهای بــه قانــون پایانــه فروشــگاهی و ســامانه مودیــان دیــده شــده اســت .شــایان ذکــر اســت طــرح مذکــور در آســتانه طــرح در صحــن
مجلــس شــورای اســامی اســت.
سایر اقدامات مهم در حوزه میارزه با فرار مالیاتی و پولشویی عبارتند از:
راهانــدازی ســامانه جدیــد پاالیــش ریــز تراکنشهــای دریافــت شــده بــرای ادارات کل امــور مالیاتــی جهــت رســیدگی ( )BTISو آغــاز دریافــت
شهــا از طریــق وب ســرویس،
ریــز تراکن 
آغاز عملیات اجرایی ایجاد انباره داده و یکپارچهسازی دادههای سامانههای سازمان،
تولید اظهارنامه برآوردی مشاغل و مودیان پرریسک برای اولین بار،
ایجاد سامانه سوت زنی مالیاتی
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در سال  1400با تقویت منابع و اصالح عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه ،نوسانات بورس مدیریت خواهد شد.

گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نوسانات بورس و صندوق تثبیت بازار سرمایه

صندوق تثبیت بازار سرمایه به استناد ماده ( )28قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  1394به منظور
کنترل و کاهش مخاطرات سامانهای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای
عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و نیز به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه تأسیس شده است.
یهــای تحــت مدیریــت ایــن صنــدوق در ســال  ،1400نســبت بــه ســال پیــش از آن بــا بیــش از  66درصــد افزایــش از  37539میلیــارد
ارزش دارای 
ریــال بــه  62487میلیــارد ریــال رســیده اســت .همچنیــن براســاس قــرارداد منعقــد شــده بــا صنــدوق توســعه ملــی در خصــوص ســپردهگذاری
ریالــی نــزد صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه در اجــرای مفــاد مصوبــه شــورای عالــی امنیــت ملــی و ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت پیشبینــی
میگــردد داراییهــای صنــدوق تثبیــت بــازار در پایــان ســال  1401بــه بیــش از  150هــزار میلیــارد ریــال افزایــش یابــد.
بــا تقویــت منابــع صنــدوق بــه صــورت محســوس شــاهد کاهــش نوســانات شــدید و ریســک در بــازار ســهام بودهایــم .کــردار ذیــل حاکــی از
ورود صنــدوق بــه بــازار ســهام و تزریــق منابــع در راســتای انجــام مأموریــت و کاهــش مخاطــرات ســامانهای و فرادســتگاهی بــازار ســهام در
شــرایط وقــوع بحــران در چارچــوب اساســنامه و قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور بــوده اســت .بــا توجــه بــه
هماهنگــی مشــهود موجــود میــان وضعیــت منابــع صنــدوق و رونــد شــاخص کل میتــوان بــه تخصیــص اثــر بخــش منابــع صنــدوق اذعــان
کــرد (افزایــش منابــع نقــد همزمــان بــا رشــد شــاخص کل و کاهــش منابــع نقــد بــا کاهــش شــاخص کل) .شــایان ذکــر اســت کــه ،اختصــاص
منابــع بــه صنــدوق در ســال  1400نیــز بــه بهبــود عملکــرد صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه کمــک شــایانی کــرده اســت.
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از سال  1401میانگین رشد اقتصادی بدون نفت و با تأکید بر ارتقای بهرهوری به باالی  5درصد خواهد رسید.

گزارش معاونت سیاستگذاری اقتصادی در خصوص وضعیت رشد اقتصادی

بــر اســاس اطالعــات بانــک مرکــزی ،نــرخ رشــد اقتصــادی بــدون نفــت در نــه ماهــه ســال  1400برابــر بــا  3.4درصــد شــد کــه نســبت بــه مدت مشــابه
ســال گذشــته بــه میــزان  1.3واحــد درصــد رشــد داشــته اســت .همچنیــن بــا آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم نــرخ رشــد اقتصــادی بــدون نفــت در
فصــل پاییــز  1400برابــر بــا  5.8درصــد شــد کــه نســبت بــه فصــل مشــابه ســال گذشــته بــه میــزان  3.4واحــد درصــد رشــد داشــته اســت.
کردار  .2نرخ رشد اقتصادی بدون نفت -درصد

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی عــاوه بــر بــه تصویــب رســاندن موضــوع تأمیــن مالــی زنجیــرهای در ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت ،در
راســتای افزایــش رشــد اقتصــادی و کمــک بــه بخــش تولیــدی کشــور اقداماتــی را انجــام داده اســت .یکــی از ایــن اقدامــات «تأمیــن مالــی
زنجیــرهای تولیــد» بــه منظــور هدایــت هدفمنــد و صحیــح تســهیالت و اعتبــارات بانکــی بــه بخــش تولیــدی کشــور بــوده اســت .عــاوه بــر
این،کاهــش «پنــج درصــدی بــار مالیاتــی تولیدکننــدگان» در بودجــه ســالجاری بــه منظــور کمــک بــه تولیدکننــدگان در جهــت حرکــت بــه
ســمت رونــق اقتصــاد و تولیــد بــوده اســت .همچنیــن بــه منظــور حمایــت از تولیــد ،وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــر اســاس«تبصره ۱۸
قانــون بودجــه کل کشــور» تســهیالتی را در ســال جــاری بــه بنگاههــای اقتصــادی اســتانهای کشــور اختصــاص خواهــد داد.
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از ســال  1401انــواع ابزارهــای مالــی (ماننــد تأمیــن مالــی زنجیــرهای ،قراردادهــای بازخریــد و اوراق صکــوک) گســترش
یافتــه و عــاوه بــر پوشــش تنــوع نیازهــای مالــی کســب و کارهــا ،جریــان منابــع و مصــارف مالــی اصــاح خواهــد شــد.

گزارش معاونت سیاستگذاری اقتصادی در خصوص تأمین مالی زنجیرهای
تقویت تأمین مالی زنجیرهای ،مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

برنامه عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشتر به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد که منجر به مصوبه آن ستاد در بهمنماه
سال  1400به قرار ذیل شد:
1 .بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی و وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت،جهاد کشاورزی ،امور اقتصادی و دارایی موظفند به گونهای
برنامهریزی کنند که تا قبل از پایان سال  1403سهم روشهای تأمین زنجیرهای از کل سرمایه در گردش پرداختی به حداقل  50درصد برسد.
2 .کارگروه ملی تأمین مالی زنجیره تولید با عضویت قوه قضائیه ،وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس کارگروه) ،وزارت صنعت معدن
وتجارت ،وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت نیرو ،وزارت نفت ،وزارت راه و شهر سازی ،معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران تشکیل میشود.
3.کارگروه ملی تأمین مالی زنجیره تولید موظف است نسبت به تدوین راهبردهای مرتبط با نظام زنجیره تأمین و شناسایی و اولویت بندی
زنجیرههای تولیدی و خدماتی اقدام کنند.
4 .به منظور ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین و افزایش تمایل بنگاهها به مشارکت در این برنامه ،بانک مرکزی ظرف مدت
سه ماه مشوقهای زیر را فراهم آورد:
1 .تفکیک حدود اعتباری اختصاصی تأمین مالی زنجیرهای از حدود اعتباری متداول وافزایش حدود کل اعتباری به میزان حداقل 30
واحد درصد بیشتر از سقف اعطای تسهیالت سرمایه در گردش به بنگاههای اقتصادی موضوع سی و چهارمین جلسه هیات عامل
بانک مرکزی جهت شیوههای تأمین مالی زنجیره
2 .امکان استفاده از تخفیف کارمزدهای عملیاتی در فرایند تأمین مالی زنجیرهای
3 .بازنگری عوامل محدودکننده نظیر مسدودی سپرده و....
5.کارگروه ملی تأمین مالی زنجیره موظف است اقدامات الزم به منظور ایجاد و تنظیم گری شرکتها و نهادهای مدیریت زنجیره تأمین را
ظرف مدت دو ماه انجام دهد.
6 .وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه با همکاری سایر دستگاههای مرتبط نسبت به برقراری ارتباط موثر بین سامانه مودیان
مالیاتی ،سامانه سفته و برات الکترونیکی و سامانه جامع تجارت و سایر سامانههای مرتبط با تأمین مالی زنجیرهای اقدام کنند.
7.وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف مدت یکماه نسبت به عملیاتی شدن بارنامه الکترونیکی اقدام نماید.
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8.بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یکماه نسبت به تکمیل سامانه احراز هویت الکترونیکی اقدام نماید.
9 .قوه قضائیه موظف است چارچوبهای حقوقی مورد نیاز برای قراردادهای الکترونیکی و امضای الکترونیکی را ظرف مدت سه ماه ایجاد
نماید .کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ظرف مدت دو ماه سامانههای خود را به قابلیت امضای الکترونیکی طبق آییننامه اجرایی ماده
 32قانون تجارت الکترونیکی تجهیز کنند.
	10.شرکتهای تولیدکننده و واردکننده نهاده و مواد اولیه (اعم از دولتی ،خصوصی و تعاونی) مجاز هستند ،اسناد تجاری مدت دار در
معامالت زنجیره تأمین را بهعنوان اسناد مالی قابل قبول پذیرش کنند.
	11.کارگروه ملی تأمین مالی زنجیره تولید ظرف مدت سه ماه چارچوب انتشار اوراق تجاری کوتاه مدت ( کمتر از  12ماه) و تأمین مالی به
پشتوانه اسناد تجاری و مطالبات بنگاهها ( اعم از دولتی ،خصوصی و تعاونی ) را تدوین و به تصویب شورای عالی بورس برساند.
	 12.وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای ذیربط ظرف مدت سه ماه ابزارهای مورد نیاز برای برقراری ارتباط اعتباری بین تولید
کنندگان داخل کشور با وارد کنندگان نهادهها را طراحی و عملیاتی کنند.
 .13بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با همکاری دستگاههای ذیربط ظرف مدت سه ماه نسبت به بازنگری الیح ه وثایق بانکی و همچنین
عملیاتیکردنآییننامهسنجشاعتبار،باهدفتسهیلگریوتشویقبنگاههاجهتاستفادهازروشهایتأمینمالیزنجیرهایاقدامنماید.
.14وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به عملیاتی کردن ماده  9قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی
ایرانی با هدف گسترش ابزارها و نهادهای تضمین و پوششهای بیمهای در ابزارهای زنجیرهای نسبت به عملیاتی کردن اقدام کنند.
 .15وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه به منظور شفافیت و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف ارزش افزوده نسبت به رفع ابهام
مالیاتی گواهی سپرده کاالیی برای کاالهای صنعتی و معدنی و امکان انجام معامالت ثانویه آن در بورس کاالی ایران اقدام نماید.
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در سال  1401همه تعامالت مودیان با سازمان امور مالیاتی یکپارچه شده و در بستر الکترونیکی انجام خواهد شد.

طراحــی و تولیــد ســامانه یکپارچــه ســازمان امــور مالیاتــی بــرای ارتقــاء تعامــل الکترونیکــی بــا مودیــان مالیاتــی و کاهــش حضــور فیزیکــی آنهــا
در ادارات کل امــور مالیاتــی در راســتای تکمیــل ســامانه مودیــان موضــوع قانــون پایانــه فروشــگاهی و ســامانه مودیــان در حــال پیگیــری
اســت .امیــد اســت بــا اجــرای کامــل ایــن قانــون همــه تعامــات مودیــان بــا ســازمان امــور مالیاتــی بــه شــکل هوشــمند و در بســتر الکترونیــک
صــورت پذیــرد.
البتــه بــه صــورت همزمــان و بــه منظــور ارائــه خدمــات بــه مودیــان مالیاتــی و کاهــش تعامــل بیــن مودیــان و ماموریــن مالیاتــی ایــن ســازمان
نســبت بــه ایجــاد پنجــره واحــد خدمــات الکترونیکــی بــه آدرس  My.tax.gov.irاقــدام کــرده کــه برخــی از خدمــات قابــل ارائــه در پنجــره مذکــور
عبــارت اســت از:
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ثبتنــام کامــل مودیــان در بســیاری از منابــع از جملــه اشــخاص حقوقــی ،اشــخاص حقیقــی ،ارزش افــزوده ،مســتغالت ،ارث ،حقــوق،
تکلیفــی ،اتفاقــی ،افزایــش ســرمایه حــق تمبــر،
فراینــد اخــذ اظهارنامــه الکترونیــک در بســیاری از منابــع از جملــه اشــخاص حقوقــی ،اشــخاص حقیقــی ،ارزش افــزوده ،مســتغالت ،ارث و
حقــوق،
فرایند ابالغ کامل اوراق مالیاتی از جمله برگ تشخیص ،برگ قطعی ،رای هیات حل اختالف مالیاتی و،...
فرایند صدور قبض و پرداخت مالیات،
فرایند دادرسی در سامانه سنیم در پرونده اشخاص حقیقی ،اشخاص حقوقی و ارزش افزوده،
بخش عمدهای از فرایند وصول و اجراء از جمله برگ اجرایی و ممنوع الخروجی،
پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل،
اطالعرســانی ،پرداخــت و ثبــت اعتــراض مودیــان مالیــات بــر خانــه خالــی از ســکنه ،مالیــات بــر خــودرو گــران قیمــت ،مالیــات بــر واحدهــای
مســکونی گــران قیمــت،
مشاهده پرونده مالیاتی و دستگاههای پرداخت و قبوض مالیاتی پرداخت شده به صورت صد درصد از طریق درگاه ملی خدمات مالیاتی،
توسعه خدمات مودیان مشاغل خودرو در سامانه مشاغل خودرو
شــایان ذکــر اســت پنجــره واحــد خدمــات الکترونیکــی بــه صــورت پویــا در حــال بــه روزرســانی بــوده و بــه مــرور زمــان بــا خدمــات بیشــتر ،ســطح
کیفیــت باالتــر و بــا اولویــت کاهــش هــر چــه بیشــتر مراجعــه حضــوری مــودی و مامــور مالیاتــی ارتقــاء خواهــد یافــت.
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در سال  1401با تکمیل جریان دادههای مالیاتی و ایجاد شفافیت از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد

.تکمیل سامانه مودیان موضوع قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان (پیشرفت بیش از  50درصدی)،
شناســایی مودیــان جدیــد بــر اســاس جریــان داده ناشــی از اجــرای مــاده  11قانــون پایانــه فروشــگاهی و ســامانه مودیــان ( ســاماندهی ابزا رهــای
پرداخــت بــا همــکاری بانــک مرکــزی)
.اجــرای تبصــره  100ق.م.م بــا تکیــه بــر جریــان داده اطالعاتــی بــا هــدف افزایــش تمکیــن ،کاهــش فــرار مالیاتــی و کاهــش هزینــه وصــول مالیــات (در
راســتای اجــرای تبصــره مذکــور حــد نصــاب معافیــت موضــوع مــاده  84ق.م.م از  30بــه  100برابــر افزایــش یافــت و ســازمان امــور مالیاتــی بــا تکیــه بــر
تهــا ،فــروش ابــرازی
اطالعــات موجــود در پایگا ههــای اطالعــات خــود مشــتمل بــر؛ فــروش طــرف اول ،خریــد طــرف دوم ،واریــزی از طریــق ابــزار پرداخ 
مــودی ،فــروش بــر اســاس مالیــات علــی الحســاب؛ امــکان بهرمنــدی طیــف وســیعی از مودیــان از ظرفیــت تبصــره مذکــور را فراهــم آورده و همزمــان
بخــش قابــل توجهــی از فــرار مالیاتــی در ایــن بخــش را کاهــش دهــد).
.تولید اظهار نامه برآوردی در اجرای ماده 97ق.م.م برای  202.232مودی و محاسبه رتبه ریسک برای  1.165.129مودی برای عملکرد سال ،1399
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.توســعه و تکمیل و به روزرســانی مســتمر پایگاه اطالعات هویتی ،مالی و اقتصادی در اجرای ماده  169و  169مکرر ق.م.م (دریافت  922میلیون
رکــورد در اجــرای مــاده  169مکــرر و  965میلیــون رکورد در اجرای مــاده ،)169
.انعقاد بیش از  100تفاهمنامه تبادل داده و اطالعات با سایر دستگاه ها
.دریافت اطالعات از سامانه ملی امالک و اسکان به منظور شناسایی مودیان پایه مالیاتی ،مالیات بر خانههای خالی از سکنه،
.دریافت اطالعات خودروهای لوکس از نیروی انتظامی به منظور شناسایی و وصول مالیات پایه مالیاتی ،مالیات بر خودروهای لوکس
.اعــام فهرســت  1007نفــر مــودی از ســوی بانــک مرکــزی کــه در زمینــه ســوداگری ارز فعالیــت داشــته انــد کــه از ایــن تعــداد  400نفــر دارای پرونــده
مالیاتــی بــوده و  607نفــر ســابقه مالیاتــی نداشــته انــد کــه اقــدام الزم از مراجــع مختلــف بــرای اثبــات فعالیــت ارزی انهــا در حــال انجــام اســت.

15

تهــای غیرمولــد و ســوداگرایانه،
از ســال  1401مالیاتهــای تنظیمــی بــه طــور کامــل اجــرا شــده و بــا اخــذ مالیــات از فعالی 
جذابیــت ایــن فعالیتهــا کاهــش خواهــد یافــت.

گزارش سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیاتهای خودتنظیمی

یکــی از مهمتریــن پایههــای مالیاتــی بــه منظــور کاهــش جذابیــت فعالیــت ســودگرانه و غیــر مولــد در ســایر کشــورها موضــوع مالیــات بــر
عایــدی ســرمایه اســت کــه ایــن موضــوع در قالــب طــرح مالیــات بــر عایــدی ســرمایه اســت کــه در آســتانه طــرح در صحــن مجلــس شــورای
اســامی اســت .یکــی از اقدامــات بســیار مهــم بــرای ایجــاد شــفافیت مالــی و بالطبــع شناســایی مجــاری فــرار مالیاتــی ثبــت کلیــه تعامــات
اقتصــادی بیــن افــراد حقیقــی فاقــد شــغل ثبتــی اســت کــه ایــن مهــم در آخریــن بازبینــی طــرح مالیــات بــر عایــدی ســرمایه و بســتر اجرایــی آن
بــه عنــوان الحاقی ـهای بــه قانــون پایانــه فروشــگاهی و ســامانه مودیــان دیــده شــده اســت.
در کنــار مالیــات بــر عایــدی ســرمایه برخــی پای ههــای مالیاتــی دیگــری نیــز وجــود دارد کــه نقــش تنظیــم گــری در اقتصــاد دارنــد و ســازمان امــور
مالیاتــی اهتمــام دارد تــا نســبت بــه اجــرای ایــن پایههــای مالیاتــی اقــدام نمایــد .ایــن پای ههــای مالیاتــی عبارتنــد از:
مالیــات بــر خان ههــای گــران قیمــت و بــاغ وی الهــا (درخواســت اطالعــات از شــهرداری ،ســازمان ثبــت اســناد و امــاک ،ســازمان شــهرداریها و
دهیــاری کشــور و وزارت راه و شــهر ســازی ،اطالعــات مبایعــه نام ههــا از اتــاق اصنــاف ایــران ،ارســال پیامــک اطالعرســانی بــه مودیــان مشــمول،
مالیــات بــر خــودرو لوکــس (دریافــت اطالعــات در اجــرای بنــد (ف) تبصــره  6قانــون بودجــه ســال  1401از نیــروی انتظامــی در تاریــخ ،1401/01/31
اطالعرســانی بــه مودیــان بــا اســتفاده از پیامــک یــا اپلیکشــین چاپــار و درگاه الکترونیکــی ســازمان)
مالیــات بــر واحدهــای مســکونی خالــی از ســکنه (تولیــد ســامانه محتســبه مالیــات ،ابــاغ دســتور العمــل نحــوه محاســبه و وصــول مالیــات
مســکونی خالــی ،دریافــت اطالعــات اولیــه از ســامانه امــاک و اســکان وزارت راه و شــهر ســازی)
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گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

آمار مودیان و مالیات مالیات پایههای تنظیمی برای مشمولین سال 1400
پایهمالیاتی

کل مراجعه به
سایت

کل مالیات تعیین شده

میلیونریال

کل مالیات وصول شده

کل مالیات مورد اعتراض

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

خودروهای گران قیمت

40.483

177.617

20.282.400

5.421

370.856

7.282

-

امالک مسکونی گران
قیمت و باغ ویالها

-

11.245

4.217.986

26

2.023

115

-

امالک مسکونی گران
قیمت و باغ ویال ها

-

496.946

39.027.871

229

9.651.346

62.737

5.898.736

16

تا سال  1404مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی به  10درصد کاهش خواهد یافت.

از رقم حدود 306هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی سال 1400حدود 117هزار میلیارد تومان مربوط به اشخاص حقوقی با سهم 38درصد است.
با توجه به سهم  38درصد اشخاص حقوقی از درآمدهای مالیاتی و بار مالی ناشی از کاهش یکباره این نرخ در درآمدهای عمومی دولت ،مقرر
شده کاهش نرخ با شیب مالیم صورت پذیرد.
میانگین سهم درآمد مالیاتی اشخاص حقوقی در بررسی  10کشور ( G7و ترکیه ،دانمارک و سوئد) کمتر از  9درصد است .در حالی که این سهم
در حال حاضر در ایران  38درصد است .یکی از دالیل کاهش سهم در این کشورها پایین بودن نرخ مالیات اشخاص حقوقی است

17

از سال  1401انتشار اوراق بهادار به طور مؤثر برای پوشش مخاطره سهامداران خرد آغاز خواهد شد.

برنامــه «افزایــش تعــداد نمادهــای بورســی دارای قراردادهــای مشــتقه (قراردادهــای آتــی و اختیــار معاملــه)» در ســال  1401تعریــف و حداقــل 30
نمــاد بــرای شــاخص ایــن برنامــه تحــت عنــوان «تعــداد نمادهــای بورســی دارای قراردادهــای مشــتقه» هدفگــذاری شــده اســت.
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در سال  ،1400زمانبندی تسویه بدهیهای دولت به بانکها اعالم خواهد شد

بــه منظــور ارتقــاء کیفــی گــزارش عملکــرد ایــن مهــم ،شایســته اســت گــزارش تکمیلــی از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور مطالبــه گــردد.
کهــا نیازمنــد حکــم قانونــی و همچنیــن صــدور تخصیــص اعتبــار توســط ســازمان برنام ـه
علیهــذا ،هرگونــه پرداخــت بدهــی دولــت بــه بان 
و بودجــه کشــور اســت .شــایان ذکــر اســت بــا توجــه بــه ظرفیــت بنــد (ز) تبصــره ( )5قانــون بودجــه ســال  1400کل کشــور مبنــی بــر امــکان
کهــای متقاضــی ،مبلــغ  17/833میلیــارد
نهــا بــه بانــک مرکــزی ،بــر اســاس درخواســت بان 
کهــا از دولــت بــا بدهــی آ 
تهاتــر مطالبــات بان 
کهــا تســویه شــده و همچنیــن در اجــرای حکــم جــزء ( )2-8بنــد یادشــده و در راســتای اصــاح ســاختار مالــی
ریــال از بدهــی دولــت بــه بان 
بانکهــا (بهبــود وضعیــت مالــی و نســبتهای نظارتــی از جملــه نســبت کفایــت ســرمایه) ،مبلــغ  73/400میلیــارد ریــال از بدهــی ریالــی و ارزی
بانکهــای دولتــی (بــه جــز بانــک مســکن) بــه بانــک مرکــزی بــا صــدور اوراق تســویه خزانــه نــوع دوم تســویه و بــه حســاب بدهــی دولــت بــه
بانــک مرکــزی منتقــل شــده و مبلــغ یادشــده بــه عنــوان افزایــش ســرمایه دولــت در بانکهــای دولتــی منظــور شــده اســت.
مزیــد اســتحضار ،ظرفیــت قانونــی مربــوط بــه تســویه و تهاتــر مطالبــات و بدهیهــای دولــت ،از الیحــه و قانــون بودجــه ســال  1401کل کشــور
حــذف شــده اســت کــه خزانـهداری کل کشــور پیشــنهاد خــود مبنــی بــر درج ظرفیــت یادشــده در الیحــه بودجــه ســال  1401کل کشــور را از طریــق
مکاتبــات متعــدد عنــوان ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ارســال کــرده اســت .از ایــن رو ،در حــال حاضــر درج حکــم فــوق نیازمنــد اصــاح
قانــون بودجــه ســال  1401کل کشــور اســت و عنداللــزوم میبایــد مراتــب از مجــاری قانونگــذاری پیگیــری گــردد.

19

شگــذاری شــده و بــه عنــوان ضمانــت
از ســال  1401انــواع داراییهــا (ماننــد قبــض انبــار ،قراردادهــای فــروش و ماشــین آالت) ارز 
قابــل اســتفاده خواهــد بود

تهــا اســت ،لــذا همــواره افزایــش رشــد اقتصــادی و
رشــد اقتصــادی یکــی از مولفههایــی اســت کــه نمایانگــر عملکــرد اقتصــادی دول 
ً
تســهیل تولیــدات داخلــی و الزامــا تســهیل و تســریع تامیــن مالــی بخــش حقیقــی اقتصــاد در دســتور کار دولتهــا قــرار داشــته اســت .یکــی
از موضوعاتــی کــه میتوانــد بــه تســهیل تامیــن مالــی بخــش حقیقــی اقتصــاد کمــک نمایــد ،توســعه دامنــه وثایــق بانکــی اســت کــه ایــن امــر
از طریــق ایجــاد تنــوع در داراییهــای قابــل توثیــق فعــاالن اقتصــادی در شــبکه بانکــی قابــل دســتیابی اســت .در ایــن راســتا طبــق جــز ( )5بنــد
(د) تبصــره ( )16قانــون بودجــه ســال  1401مقــرر شــده اســت کــه دولــت (وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی) و بانــک مرکــزی بــا همــکاری یکدیگــر
بــه منظــور توســعه دامنــه وثائــق بانکــی و تســهیل دریافــت تســهیالت خــرد از شــبکه بانکــی ،اقــدام بــه فراهــم کــردن زیرســاختهای الزم
قهــای ســرمایهگذاری قابــل معاملــه
بــرای توثیــق برخــط اوراق بهــادار نظیــر ســهام ،اوراق مالــی اســامی و واحدهــای ســرمایهگذاری در صندو 
در بــورس نــزد شــبکه بانکــی نمایــد .از آنجــا کــه میتــوان دامنــه وثایــق بانکــی را فقــط بــه اوراق بهــادار محــدود نکــرد ،بــا هــدف کمــک بــه تامیــن
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مالــی بخــش تولیــد ،میتوانــد شــامل انــواع داراییهــا نیــز باشــد .لــذا در ایــن راســتا هماهنگــی دســتگاههای دولتــی ،بانــک مرکــزی ج.ا.ا و
ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای نیــل بــه ایــن هــدف و دســتیابی بــه نظــام ارزشــگذاری مناســب در ایــن زمینــه حائــز اهمیــت اســت.
شــایان ذکــر اســت در راســتای کمــک بــه تامیــن مالــی بخــش تولیــد و بــا توجــه بــه وظیفــه محــول شــده بــه دولــت بــر طبــق بنــد (ع) تبصــره
سهــای کاالیــی بــر مبنــای اســناد
( )2قانــون بودجــه ســال  1401مبنــی بــر «تدویــن دســتورالعمل اجرایــی ایجــاد امــکان معامــات کاال در بور 
اعتبــاری نظیــر بــرات الکترونیــک و ســایر اســناد اعتبــاری قانونــی و همچنیــن ایجــاد ابــزار الزم بــرای تبدیــل اســناد اعتبــاری فوقالذکــر بــه ریــال،
بــا هــدف ایجــاد زیرســاخت تامیــن مالــی در زنجیــره تولیــد» ،ایــن وزارتخانــه در حــال تدویــن «دســتورالعمل تامیــن مالــی در زنجیــره تامیــن بــه
سهــای کاالیــی» بــا همــکاری دســتگاههای ذیربــط و بانــک مرکــزی ج.ا.ا اســت.
پشــتوانه اســناد اعتبــاری در بور 
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در ســال  1400ســامانههای شــفافیت (ماننــد قراردادهــای دولتــی و عملکــرد شــرکتهای دولتــی) تکمیــل شــده و در
دســترس عمــوم قــرار خواهــد گرفــت

گزارش مرکز فناوری اطالعات ،امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند در خصوص تکمیل و در دسترس قرار
گرفتن سامانههای شفافیت (قراردادهای دولتی و عملکرد شرکتهای دولتی)
برنامه

راهاندازی سامانه
مدیریت
بدهیهایدولت

راهاندازی سامانه
مدیریت
شرکتهایدولتی

اقدام:فازآغازین(آمادهسازیوبرونسپاری)،فازشناخت
وتحلیلنیازمندیها،فازطراحی،فازپیادهسازی،فاز
استقرار،فازعملیاتیسازی،فازپشتیبانیوتوسعه

دستاورد

دستگاه
اصلی

 عملیاتیسازی ماژول ثبت بدهی و مطالبات ادامه استقرار و پایلوت ماژول مدیریت اوراق پیادهسازی ماژول مدیریت سبد بدهیها -پشتیبانی و توسعه ماژول تسویه و تهاتر

هوشمندسازی و مکانیزه کردن
فرایندها ،توسعه و بهبود کیفیت
ارائه خدمات الکترونیکی مدیریت
بدهی دولت و بازار اوراق بدهی

فاوا

 ادامه پیادهسازی سامانه یکپارچه اطالعاتشرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

هوشمندسازی و مکانیزه کردن
فرایندها ،توسعه و بهبود کیفیت
ارائه خدمات الکترونیکی و ارتقای
بهره وری در مدیریت شرکتهای
دولتی

فاوا
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مرکز مدیریت بدهیها ،سازمان
برنامه و بودجه کل کشور ،سازمان
ثبت احوال کشور ،سازمان ثبت
اسناد کشور،شرکت سپرده گذاری

دفتر امور شرکتهای دولتی،
سازمان برنامه و بودجه کل کشور،
بانک مرکزی ،سازمان ثبت اسناد
کشور

برنامه

اقدام:فازآغازین(آمادهسازیوبرونسپاری)،فازشناخت
وتحلیلنیازمندیها،فازطراحی،فازپیادهسازی،فاز
استقرار،فازعملیاتیسازی،فازپشتیبانیوتوسعه

دستاورد

راهاندازی سامانه
مدیریت اموال و
داراییها

 ادامه طراحی فرایندهای شناسایی شده اموالغیرمنقول
 ادامه پیادهسازی فرایندهای اموال غیر منقول مهاجرت اطالعات سامانههای پیشین به سامانهجدید اموال غیرمنقول
 شناخت و تحلیل نیازمندیهای فرایندهای اموالمنقول
 -عملیاتیسازی سامانه سفته و برات الکترونیکی

هوشمندسازی و مکانیزه کردن
فرایندها ،بهبودکیفیت ارائه
خدمات الکترونیکی و شفافیت و
هدفمندسازی در مدیریت داراییها
و اموال دولتی

راهاندازی و تکمیل
سامانههای
طرح خزانهداری
الکترونیک

 ادامه عملیاتیسازی حواله الکترونیک پشتیبانی و توسعه فرایندهای مدیریت حسابهایدولتی
 ادامه آمادهسازی سامانه مدیریت مالی خزانه (درمرحله تأیید  RFPتوسط بهره بردار)
 ادامه آمادهسازی سامانه مدیریت ذیحسابیها وحسابرسی (تأیید  RFPتوسط بهره بردار و در مرحله
مناقصه)
 ادامه آمادهسازی سامانه پایگاه جامع مالی (تکمیل)RFP

هوشمندسازی و مکانیزه کردن
فرایندها ،بهبودکیفیت ارائه
خدمات الکترونیکی و شفافیت و
هدفمندسازیعملیاتمالیخزانه
داری کل کشور

فاوا

راهاندازی پنجره
واحد خدمات
سرمایهگذاری
خارجی

 ادامه پیادهسازی سامانه پنجره واحد خدماتسرمایهگذاریخارجی
 -ادامه استقرار سامانه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری

مکانیزهکردنفرایندها،بهبود
کیفیتارائهخدماتالکترونیکی
و تسهیل و تسریع فرایند
سرمایهگذاریخارجی

فاوا

راهاندازی سامانه
نظارت بر
فاکتورینگ
قراردادها

 آمادهسازی سامانه نظارت بر فاکتورینگ قراردادهادر تأمین مالی زنجیرهای تولیدکنندگان (تأییدRFP
توسط بهر ه بردار و در مرحله آمادهسازی جهت برگزاری
مناقصه)

نظارتبر عملیات فاکتورینگ
قراردادها در فرایند زنجیر ه تأمین
مالی از طریق هوشمندسازی و
مکانیزهکردنفرایندها

فاوا

دستگاه
اصلی

فاوا

دستگاههمکار
اداره کل مدیریت اموال و
داراییهای دولت ،سازمان ثبت
اسناد و امالک کل کشور ،وزارت
نیرو ،سازمان محیط زیست،
سازمان میراث فرهنگی ،بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران،
بانکهای عامل ،معاونت حقوقی
ریاستجمهوری

اداره کل خزانه ،سازمان برنامه
و بودجه کل کشور ،بانک
مرکزی،سازمان ثبت احوال کشور،
سازمان اداری و استخدامی کل
کشور ،سازمانهای تابعه وزارت
امور اقتصادی و دارایی در خصوص
پایگاه جامع مالی

سازمان سرمایهگذاری و کمکهای
فنی و اقتصادی ایران
معاونتسیاستگذاریاقتصادی
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اقتصاد فضای مجازی را رونق خواهیم داد

گزارش مرکز فناوری اطالعات ،امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند در خصوص رونق اقتصاد فضای مجازی
برنامه

راهاندازی سامانه
تسهیلمجوزهای
کسب و کار

راهاندازیدبیرخانه
کارگروه ویژه اقتصاد
دیجیتال در وزارتخانه

بازسازی و فعالسازی
دبیرخانهمدیریت
یکپارچهمحیطهای
آزمون(سندباکس
رگوالتوری)

اقدام :فاز آغازین (آمادهسازی و برون سپاری) ،فاز
شناختوتحلیلنیازمندیها،فازطراحی،فاز
پیادهسازی،فاز استقرار،فاز عملیاتی سازی،فاز
پشتیبانیوتوسعه

دستاورد

دستگاه
اصلی

 ادامه پیادهسازی زیرسامانههای صدور یکپارچهمجوزها ،بانک اطالعاتی مجوزها ،سامانه شکایت
ایجاد درگاه یکپارچه برای اخذ مجوزهای کسب
متقاضیان مجوز و سامانه مشاوره
و کار ،سهولت و قاعده مند کردن مقررات موثر بر
 استقرار زیرسامانه صدور یکپارچه مجوزهای کشورکسب و کار ،امکان نظارت آنالین بر دستگاههای
 پیگیری واگذاری و انتقال سامانه یکپارچه صدورذیربط
مجوزهای کسب و کار به وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات

فاوا

 نگارش ماده واحده و آئیننامه اصالحیمحیطهای آزمون تنظیمگری جهت طرح در کمیته
حقوقی ،تنظیمگری و بهبود فضای کسب و کار
ارجاع مادههای اصالحی نماد اعتماد الکترونیکی(اینماد) به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
بررسی نظام مسائل زیستبوم فناوریهاینوین مالی در کشور
بررسیموضوعاتمختلفحوزهفناوریهاینوین مالی و داراییهای دیجیتال جهت طرح در
کمیته

فاوا

تایید طرح آزمون شرکت یکتا ققنوس پارسب همنظور انتشار برات و سفته الکترونیک بر بستر
فناوریبالکچین
نگارش متن ماده واحده و آییننامه داخلی محیط صدور سفته و برات مبتنی بر زیرساخت بالکچینآزمونتنظیمگری
بررسی و ارائه راهکار حفاظت از مشتریان در محیطآزمونتنظیمگری

فاوا

پیگیری تشکیل کمیتههای ذیل کارگروه ویژهاقتصاددیجیتال
فعالسازی کمیتههای کارگروه از طریق طرحموضوعاتمختلف
-راهاندازی سایت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
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معاونت
سیاستگذاری
اقتصادی،سازمان
فناوری اطالعات و
ارتباطات

وزارت ارتباطات،
بانک مرکزی ،وزارت
صمت ،وزارت
تعاون

خزانه داری

وزارت امور خارجه

مقدمه
سیاس ــت خارج ــی دول ــت مردم ــی س ــیزدهم و تمرک ــز دس ــتورکار دس ــتگاه دیپلماس ــی آن از آغ ــاز فعالی ــت دول ــت جدی ــد ،ب ــر اولویته ــای
ســه گانــه  )1سیاســت همســایهمحور )2 ،سیاســت آســیا -محــور بــا تأکیــد بــر نــگاه بــه شــرق و  )3دیپلماســی اقتصــادمحــور اســتوار شــد و
دس ــتاوردهای ش ــایان توجه ــی را نی ــز ب ــه هم ــراه داش ــت .جمهوری اس ــامی ای ــران توانس ــته اس ــت ح ــوزه بحران ــی افغانس ــتان را ب ــه فرص ــت
تبدیــل کنــد ،خــود را بــه مرکــز بحــران آذری  -ارمنــی کشــانده و بــا تغییــر ســناریوی طراحــی شــده دیگــران ،منافــع سیاســی ،امنیتــی ،تجــاری و
ترانزیتــی خــود را تأمیــن نمایــد ،مشــکل بدهــی بــه ترکمنســتان را بــه مبنــای همــکاری در حــوزه تجــاری و انــرژی تبدیــل کنــد ،بــا عــراق در مــورد
یه ــا ب ــه رویک ــرد تعامل ــی برس ــد و رون ــد گفتگ ــو ب ــا عربس ــتان و هم ــکاری ب ــا ام ــارات را ب ــه ف ــاز جدی ــدی برس ــاند .همزم ــان رواب ــط
وص ــول بده 
ب ــا تاجیکس ــتان ،قط ــر و عم ــان بی ــش از پی ــش توس ــعه یافت ــه و س ــفرهای مقام ــات عال ــی رتب ــه تحق ــق یافت ــه اس ــت .دس ــتگاه دیپلماس ــی
توانس ــته اس ــت موافقتنام ــه چارچوب ــی مش ــارکت راهب ــردی  25س ــاله ب ــا چی ــن را ب ــه مرحل ــه اجرای ــی برس ــاند ،مقدم ــات انعق ــاد پیم ــان
مشــابه بــا روســیه را تمهیــد نمایــد ،روابــط تجــاری بــا هنــد را فعــال تــر کــرده و عضویــت ناظــر در ســازمان همــکاری شــانگهای را بــه عضویــت
دائمــی تبدیــل و پنجــره فرصــت عظیمــی را بــر روی مثلــث سیاســت ،تجــارت و اقتصــاد کشــور بگشــاید .بخشــی از امــوال بلوکــه شــده را در
جهــت تأمیــن کاالهــای اساســی آزاد نمایــد و مناســبات تجــاری و اقتصــادی خــود بــا بســیاری از کشــورها افزایــش دهــد.
البتــه در کنــار اولویتهــای مزبــور ،سیاســت خارجــی دولــت مردمــی ،ارکان متــوازن ،پویــا و هوشــمند هــم دارد .ایــن بدیــن معناســت کــه اگــر
چ ــه توس ــعه رواب ــط ب ــا کش ــورهای همس ــایه ،فع ــال ک ــردن دیپلماس ــی اقتص ــادی و اولوی ــت دادن ب ــه اقتص ــاد در تعام ــات خارج ــی ،بهوی ــژه
تهــای دســتگاه دیپلماســی اســت ،ولــی معنــای دیگــر سیاســت خارجــی متــوازن و پویــا و هوشــمند
بــا شــرکای شــرقی و آســیایی از اولوی 
آن اس ــت ک ــه در ی ــک جه ــت متوق ــف نمیمان ــد ،از توج ــه ب ــه س ــایر مناط ــق جغرافیای ــی ش ــامل آفریق ــا ،آمری ــکای التی ــن ،اروپ ــا و آرایشه ــای
ق ــدرت در نظ ــام بینالمل ــل غاف ــل نمیش ــود ،وزن ژئوپلیتک ــی و ژئواکونومیک ــی مناط ــق و بازیگ ــران عرص ــه بینالملل ــی را ب ــه ص ــورت واق ــع
بینانــه ارزیابــی مــی کنــد و روابــط بــا آنهــا را بــر اســاس وزن اســتراتژیک هــر یــک ،تنظیــم و بازتنظیــم مــی نمایــد .سیاســت خارجــی فعــال ،پویــا
و هوش ــمند ،مس ــتلزم کنش ــگری فع ــال در منطق ــه و جه ــان اس ــت و نمیتوان ــد از س ــوی قدرته ــای جهان ــی م ــورد اغم ــاض و مس ــامحه ق ــرار
یهــای متعــدد ( 22ســفر خارجــی
گیــرد .در همیــن راســتا دســتگاه دیپلماســی سیاســت گذاریهــای الزم را تدویــن و عملیاتــی کــرد کــه رایزن 
و میزبانــی از  35وزیــر و مقــام ارشــد خارجــی) و حجــم وســیع گفتگوهــای تلفنــی وزیــر امــور خارجــه بــا همتایــان خارجــی ( 170مــورد) ،میزبانــی
از مقام ــات ارش ــد س ــایر کش ــورها ،رایزنیه ــای گس ــترده و متع ــدد مع ــاون سیاس ــی وزی ــر و مذاک ــره کنن ــده ارش ــد ب ــا طیف ــی از مقام ــات ارش ــد
کش ــورهای اروپای ــی و غی ــر اروپای ــی ب ــرای رف ــع تحریمه ــای ظالمان ــه از ی ــک س ــو و ادام ــه مش ــورتها و رایزنیه ــای سیاس ــی ب ــا بس ــیاری از
کشــورهای اروپایــی ،آفریقایــی ،آمریــکای التیــن و آســیایی بــه عنــوان چارچــوب و ترتیباتــی بــرای گســترش و توســعه مناســبات دوجانبــه در
حوزهه ــای مختل ــف نی ــز در همی ــن راس ــتا قاب ــل ارزیاب ــی اس ــت.

58

دولـ ــت م ــردمی در مسی ـ ـ ـ ــر تحقق وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدههــا

گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

شعار  :1محدود نبودن دیپلماسی به مناسبات سیاسی
وعده :اجازه نمیدهیم مسئله دیپلماسی در وزارت خارجه تنها به مناسبات سیاسی خالصه شود ،بلکه مناسبات اقتصادی در متن
کار ما قرار خواهد داشت.
عملکرد وزارت امور خارجه

اقتصاد مقاومتی و
تقویتدیپلماسی
اقتصادی

همگامسازی و تطبیق ماموریتها و وظایف معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت متبوع با اسناد باالدستی
تالش جهت رفع موانع و مشکالت ناشی از تحریم برای شرکتهای ایرانی
پیگیری مشکالت تجاری ناشی از تحریمها ( با برگزاری جلسات با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با تحریم ها ،مشکالت آنها بررسی و
راهنمایی و پیگیری شده است)( .انواع شرکتهای صادراتی و)...
کمک به تنوع بخشی درآمدهای غیر نفتی کشور و مقابله با کاهش درآمدهای دولت از طریق ایجاد فرصتهای جدید (ایجاد فرصتهای
تهاتری در کشورهای مختلف و)...
 کمک به رفع محدودیتهای حمل و نقل( :کشتیرانی ،هواپیمایی ،جادهای و انتقال انرژی) (برقراری خطوط پروازی ،رفع مشکالت کامیون
داران و)...
 معرفیظرفیتهاوفرصتهایسرمایهگذاریشرکتهایایرانیدرحوزههایمختلفبهمراکزذیربطدرکشورهایهدفصادراتیوهمسایه
معرفی حدود  100شرکت صادرکنندۀ ایرانی در حوزههای مختلف تجاری به کنندگیهای جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور و کارسازی
تجاری برای آنها و کارسازی در انعقاد قراردادها و حل مستقیم مشکالت شرکتها
حدود  95مورد مالقات با شرکتهای بخش خصوصی و دولتی به منظور بررسی و حل مشکل آنها
تعقیب موضوع «تجارت تهاتری» در هماهنگی و ارتباط با مراجع ذیربط از جمله سازمان توسعه تجارت و برگزاری نشستهای تخصصی
در وزارت متبوع
پیگیری موضوع «کشت فراسرزمینی» در همکاری با کنندگیها و وزارت جهاد کشاورزی
شناسایی منابع خارجی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز کشور
ارسال اطالعات فنی و تجاری و پژوهشهای صورت گرفته در ارتباط با واکسنهای کرونای ایرانی برای بیش  140کنندگی و انجام اقدامات
الزم جهت صدور مجوز مصرف اضطراری WHOبرای این واکسنها و همانگی سفر هیات WHOبه ایران در این خصوص
مساعدت در انعقاد توافقنامه همکاریهای مشترک علمی و فناوری با مراجع متناظر خارجی با بیش از پنج کشور
شناسایی و معرفی بیش از  30مورد شرکتهای دانشبنیان خارجی و معرفی آنان به نهادهای داخلی کشورمان
حمایت و مساعدت در ایجاد خان ه فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بیش از  5کشور
یافتن زمینههای همکاری پارکهای علم و فناوری کشورمان با بیش از  35نهاد متناظر خارجی و معرفی فرصتهای همکاری در حوزه
پارکهای علم وفناوری
اطالعرسانی برای حضور در بیش از  10نمایشگا ه حوزه اقتصاد دانشبنیان خارج از کشور
 21شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی موفق شدند در قالب  34پروژه در  18کشور جهان قراردادهایی مجموعا به ارزش تقریبی
 2/305 /000میلیارد دالر با طرفهای خارجی به امضاء برسانند.
 آغاز عملیات اجرایی راه آهن شلمچه بصره بر اساس صورت جلسه منعقده میان دو طرف در دیماه 1400 وصول حدود 2میلیارد دالر از مطالبات ج.ا.ایران در عراق -روانسازی تبادالت تجاری در مرزها و تالش برای رفع موانع در  13گذرگاه مرزی فعال با عراق
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ستادهماهنگی روابط
اقتصادیخارجی

ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در بازه زمانی استقرار دولت جدید 12 ،جلسه بر اساس سیاستهای دولت جدید مبنی بر «توسعه روابط
با همسایگان و شرکای راهبردی» ،با موضوعات :آخرین وضعیت روابط با افغانستان ،عراق ،روسیه ،هند ،ترکیه ،چین ،آذربایجان ،ارمنستان،
راهکارهای نقشآفرینی مناطق آزاد و ویژه در تعامالت بینالمللی ،تعیین مدیریت یکپارچه مرزهای کشور ،راهکارهای تقویت دانشبنیان و
اشتغال آفرین در حوزه دیپلماسی اقتصادی ،بررسی آثار حذف ارز ترجیحی بر تجارت خارجی کشور ،بررسی موانع و راه کارهای توسعه روابط
اقتصادی و تجاری به قاره آفریقا و آخرین وضعیت همکاریهای حوزه استاندارد با کشورهای همسایه و هدف و با حضور معاونین وزرا و
مدیرکلهای اقتصادی دستگاههای مختلف برگزار کرده است.این جلسات منجر به تصویب  115مصوبه شده و با پیگیریهای متعدد کتبی و
تلفنی دبیرخانه ستاد هماهنگی  68مورد ( 59درصد) تاکنون اجرا و یا در دستور کار دستگاهها جهت اجرایی شدن قرار گرفته و الباقی موارد به
.لحاظ زمان بر بودن آنها در دست پیگیری مجدانه قرار دارد

 وابستگان بازرگانی در  3کشور (ترکیه ،پاکستان و قطر) مستقر شده اند. حکم وابستگان بازرگانی جهت استقرار در  2کشور (هند و افغانستان) صادر شده است.اعزام وابستگان بازرگانی  -حکم وابسته بازرگانی برای  1کشور (امارات) در مرحله نهایی صدور قرار دارد.
 مرحله ارزیابی صالحیت وابستگان بازرگانی برای  4کشور (لبنان ،کنیا ،بالروس و روسیه) انجام و در مرحله استعالمات نهایی قرار دارد. شایان ذکر است از نیمه دوم سال 99نیز در 6کشور (چین ،هند ،عمان ،ارمنستان ،روسیه و آذربایجان) وابستگان بازرگانی مستقر هستند.مقابله با اقدامات قهری دو مورد اخیر تصویب قطعنامههای مرتبط به شرح زیر بودهاست:
یکجانبه دول غربی و الف) تدوین و پیشنهاد متن پیشنویس قطعنامه تحت عنوان «ارتقای همکاریهای چند جانبه در جغرافیای سازمان همکاری اسالمی» که
استفاده از ظرفیتهای در آخرین مورد به تصویب نشست شوران وزیران امور خارجه سازمان (اسالم آباد ،پاکستان 2 ،و  3فروردین  )1401رسید.
اقتصادیسازمانهای ب) تدوین و پیشنهاد متن پیشنویس قطعنامه تحت عنوان «تقویت همکاری میان دولتهای عضو مجمع مجالس آسیایی ( )APAبه
منظور حفاظت و ارتقای چندجانبه گرایی به مجمع مجالس آسیایی ( )APAو تایید آن برای تصویب بعدی توسط نشست رکن اصلی مجمع.
بینالمللی
فناوری و صادرات فنی  -تالش در جهت صادرات خدمات فنی مهندسی و ایجاد بازار برای محصوالت و تجربیات علمی و فنی مؤسسات مختلف مرتبط از جمله
هستهای کشور همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی.
مهندسی
تقویتمناسبات
اقتصادیباهمسایگان
تقویتدیپلماسی
اقتصادی در آمریکای
جنوبی
تقویتدیپلماسی
اقتصادی در شرق اروپا

تقویت مناسبات اقتصادی با همسایگان از جمله افغانستان،پاکستان در حوزههای مختلف از جمله صادرات برق ،تهاتر و توریسم درمانی و...
تهاتر با ونزوئال وافزایش حجم مبادالت تجاری ایران و ونزوئال از 280میلیون دالر به  600میلیون دالر.
توسعه در روند همکاریهای دو کشور در زمینه بهداشتی و درمانی بین ایران و کوبا و همکاری در خصوص واکسن ضد کووید  19و تکمیل
انتقال فناوری ساخت واکسن مزبور از موسسه فینالی کوبا به انستیتو پاستور ایران

افزایش حجم مبادالت تجاری با  6کشور اروپای شرقی
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تقویتدیپلماسی
اقتصادی در آفریقا

تقویتدیپلماسی
اقتصادی در خاورمیانه

افزایش دو برابری حجم تعامالت تجاری با آفریقا،
افزایش چند برابری مبادالت تجاری با شرق آفریقا
افزایش چند برابری مبادالت تجاری با کشورهای غرب آفریقا
زمینهسازی برای صادرات محصوالت به تونس
افزایش صادرات به کشور لیبی نسبت به سالهای گذشته
افزایش سطح مبادالت تجاری بین ایران و سودان
افزایش همکاریهای اقتصادی با سوریه و لبنان

تقویتدیپلماسی
اقتصادی با هند

 -افزایش تهاتر با هند و مذاکرات در مورد موافقتنامه تجارت ترجیحی

تقویتدیپلماسی
اقتصادی با عراق

 آغاز عملیات اجرایی راه آهن شلمچه بصره بر اساس صورت جلسه منعقده میان دو طرف در دیماه 1400 صادرات انرژی معرفی شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی به منظور حضور در پروژههای دارای مزیت نسبی عراق روانسازی تبادالت تجاری در مرزها و تالش برای رفع موانع در  13گذرگاه مرزی فعال با عراق -صادرات انرژی

کمیسونهایمشترک
اقتصادی با کشورهای
حوزه خلیج فارس

برگزاری کمسیونهای مشترک اقتصادی با عمان و قطر طی بازه مذکور و افزایش کمی (وزنی و دالری) مراودات تجاری و اقتصادی کشور با عمان
افزایش رایزنیهای سیاسی با امارات در سطوح عالی و ابراز آمادگی طرف اماراتی برای افزایش همکاریهای تجاری  2جانبه
پیگیری و مساعدت الزم جهت حضور شرکتهای ایرانی در شانزدهمین نمایشگاه تابستانه بینالمللی امان
برگزاری نمایشگاه اختصاصی کاالهای ایرانی در دهه اول بهمن ماه 1400در امان.

کمیسونهایمشترک
اقتصادی با کشورهای
اروپای شرقی

برگزاریکمیسیونمشترکاقتصادیباکشورمجارستانوامضاء 6سندهمکاریدرحوزههایمختلفگمرکی،دانشگاهی،علمیودانشگاهی
و آموزش دیپلماتیک در جریان سفر وزیر خارجه مجارستان به تهران
برگزاری کمیته ( به جای کمیسیون) مشترک اقتصادی با کشور اسلواکی در خرداد ماه جاری در سطح معاونان وزیر اقتصاد دو کشور

کمیسونهایمشترک
اقتصادی با کشورهای
آمریکایجنوبی

افتتاح دفتر اتاق بازرگانی ایران و برازیلیا در سان پائولو ( اولین شعبه دفتر یک اتاق بازرگانی در کشور خارجی)
برگزاری هجدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و کوبا

کمیسونهایمشترک
اقتصادی با کشورهای
آفریقایی

برگزاری هفتمین کمیسیون مشترک ایران و غنا با حضور هیاتی  33نفره به ریاست وزیر فرهنگ و گردشگری غنا به میزبانی وزارت جهاد
کشاورزی و امضای بیش از  7یادداشت تفاهم در زمینههای مختلف اقتصادی و فرهنگی
برگزاری ششمین کمیسیون مشترک ایران و نیجریه  9یادداشت تفاهم و توافق نامه از  16تا  20خرداد با حضور آقای زبیر دادا وزیر مشاور در امور
نیجریه متشکل از هیات  35نفره به میزبانی سازمان توسعه تجارت در زمینههای نفت ،هواپیمایی ،استاندارد .کشاورزی ،ورزش و جوانان.
گردشگری،فرهنگی
برنامهریزی برگزاری کمیسیون مشترک ایران و آفریقای جنوبی
برنامهریزی برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اوگاندا
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همکاریهایاقتصادی
و توسعهای و اقدامات
تسهیلگرانهو
اطالعرسانی

ایجاد بانک اطالعات اقتصادی سایر کشورها برای بهرهبرداری بخشها و فعاالن اقتصادی کشور از طریق:
1 .بارگذاری  3259خبر و گزارش اقتصادی با موضوعات اقتصاد ایران و جهان و دیگر کشورها
2 .معرفی  50شاخص اقتصادی کلیدی برای  161کشور حاوی آخرین اطالعات اقتصادی آنها
3 .اطالعرسانی درباره  817مناقصه و رویداد اقتصادی در دیگر کشورها
4 .اطالعرسانی و بارگذاری مطالب مربوط به  340نمایشگاه اقتصادی در نقاط گوناگون جهان بهویژه کشورهای هدف
5 .اطالعرسانی درباره  182همایش اقتصادی در دیگر کشورها
تســهیل امــکان برقــراری تمــاس فعــاالن عرصــه اقتصــادی کشــور بــا کارشناســان اقتصــادی مســتقر در کنندگــی از طریــق معرفــی و ارائــه
اطالعــات تمــاس  200نفــر از کارشناســان اقتصــادی و رایزنــان بازرگانــی مســتقر در کنندگیهــای ج.ا.ایــران در خــارج از کشــور بــرای سادهســازی
برقــراری ارتبــاط فعــاالن اقتصــادی کشــور بــا آنــان
معرفــی مشــخصات و تواناییهــای شــرکتهای نمونــه صادراتــی و دانشبنیــان کشــور از طریــق معرفی مشــخصات و محصــوالت و ظرفیت
صادراتــی بیــش از  300شــرکت دانشبنیــان برتــر کشــور در ســایت معاونــت اقتصــادی و ارائــه مشــخصات آنــان بــه کنندگیها جهــت بازاریابی
بــرای محصــوالت آنهــا در کشــورهای متوقففیه
درج مشخصات شرکتهای شرکتهای نمونه صادراتی در  10سال گذشته در سایت
ایجــاد کانــال ارتباطــی برخــط بــرای ارتبــاط مســتقیم تجــار و فعــاالن بخــش خصوصــی کشــور بــا بدنــه اقتصــادی وزارت متبــوع بــا هــدف طــرح
نظــرات و پیشــنهادها و مشــکالت و مطالبــات ،ارجــاع روزانــه پرسـشها و موضوعــات بیانشــده بــه افــراد و ادارات و کنندگیهــای ذیربــط و
پاســخگویی بــه فعــاالن اقتصــادی کشــور
معرفــی ظرفیتهــای تجــاری و ســرمایهگذاری و گردشــگری اســتانهای مختلــف کشــور از طریــق اختصــاص بخشــی در ســایت معاونــت
اقتصــادی بــه معرفــی ظرفیتهــای اســتانی کشــورمان
ارائه طرحهای پیشنهادی اولویتدار کمکهای توسعهای کشورمان به برخی کشورهای هدف
پیگیری اخذ اعتبار همکاریهای توسعهای از سازمان برنامه و بودجه و تهیه و ارائه گزارشات توجیهی درخواستی
تهیه بانک اطالعاتی سوابق کمکهای توسعهای ارائه شده از سوی کشورمان در  40سال گذشته
گردآوری منابع و اطالعات الزم برای ایجاد بانک اطالعاتی کمکهای توسعهای دریافتی کشورمان در  40سال گذشته
بررســی تطبیقــی عملکــرد ســازمانهای فعــال دیگــر کشــورها در زمینــه همکاریهــای توســعهای بــه منظــور بهرهبــرداری از تجــارب و
دســتاورهای آنهــا.
فراهمســازی مقدمــات ایجــاد پایــگاه اطالعرســانی معاونــت اقتصــادی بــه زبــان انگلیســی و طراحــی نمایــه ســایت بــه منظــور ارائــه آخریــن
اطالعــات اقتصــادی کشــورمان بــه مخاطبــان خارجــی در خصــوص فرصتهــای تجــاری و ســرمایهگذاری در ایــران ،قوانیــن و مقــررات ثبــت
شــرکت ،ســرمایهگذاری و تجــارت در ایــران ،معرفــی شــرکتهای معتبــر دارای تــوان و ظرفیــت صــادرات ،معرفــی جاذبههــای گردشــگری
کشــورمان

امضاءیادداشتهای
تفاهم با کشورهای
آفریقایی

امضای  8یادداشت تفاهم اقتصادی با کشورهای افریقائی
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شعار  :2فعالسازی شورای ایرانیان خارج از کشور
وعده :من برای پیگیری کامل مسائل ایرانیان ،شورای ایرانیان خارج از کشور را فعال می کنم
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نشستها
و اقدامات
اجرایی و
محتوایی

1 .برگــزاری دو جلســه » دبیــران کارگروههــای تخصصــی شــورای عالــی امــور ایرانیــان خــارج از کشــور» بــه ریاســت جنــاب آقــای دکتــر امیرعبداللهیــان وزیــر
امــور خارجــه
2 .برگــزاری اولیــن نشســت شــورای عالــی امــور ایرانیــان خــارج از کشــور در دولــت ســیزدهم بــه ریاســت آیــت اهلل رئیســی رئیسجمهــور مــورخ :1400/10/08
در ایــن نشســت  7مصوبــه بــه تصویــب رســید :
افزایش اعضای شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور
طرح جامع حمایت از همکاری و جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور
تولیــد محتــوا ،آگاه ســازی ،و اطالعرســانی بــه هموطنــان مقیــم خــارج از کشــور و توســعه و توقیــت آموزش خط و زبان فارســی و طراحی شــیوههای نوین
تدریس زبان فارســی و ایران شناســی
تدوین قانون جامع ایرانیان خارج از کشور ظرف مدت  60روز
کمیته ویژه تسهیل تردد متقاضیان و یا موارد خاص
طرح جامع نقل انتقاالت مالی و ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور
تشکیلکارگروهتخصصیگردشگری
فعــال کــردن کنندگیهــای وزارت امــور خارجــه در اســتانها جهــت شناســایی ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور از آن اســتان و تعامــل بــا مقامــات اســتانی
جهــت جــذب ســرمایه و دانــش ایرانیــان بــرای پیشــبرد برنامههــای توســعهای اســتان

اقدامات
تحولآفرین

	تدوین برنامه سال  1401دبیرخانه شورای عالی امورایرانیان خارج از کشور ؛
	آغاز پروژه تدوین برنامه کارگروههای تخصصی در سال  1401؛
	طراحــی (  ) 20عنــوان میــز تخصصــی راهبــری موضوعــات مرتبــط بــا ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور در دبیرخانــه شــورای عالــی ( ایــران شناســی | توســعه
مشــارکتها | ســرمایهگذاری ایرانیــان | توســعه خــط و زبــان فارســی | حمایتهــای حقوقــی و  ) . . .؛
	تشــکیل شــورای مشــورتی ( نهــاد هــم اندیشــی دربــاره امــور ایرانیــان خــارج از کشــور ) ذیــل دبیرخانــه شــورای عالــی و تشــکیل اولیــن جلســه بــا حضــور
نخبــگان و افــراد مجــرب ایــن حــوزه؛
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اقداماتانجام
شده در حوزه
کنسولیو
مجلس

برگزاریکمیسیونمشترککنسولیباکشورهایآلمان،سوئیس،صربستان،هلند،فنالند،بالروس،آذربایجان،گرجستان،ترکیه،دانمارکوتاجیکستان.
برگزاری وبینار کنسولی مسائل و مشکالت ایرانیان با کنندگی واشنگتن در سال  1400با حضور وزیر امور خارجه
 برگزاری وبینار بررسی مسائل و مشکالت ایرانیان مقیم کانادا با حضور کنندگیهای مکزیکوسیتی -برازیلیا -کاراکاس -واشنگتن و بوئنوس آیرس ،در
سال 1400
برگزاری وبینارهای بررسی مسائل و مشکالت ایرانیان مقیم خارج به ریاست معاون کنسولی ،مجلس و ایرانیان با آمریکا ،عراق ،انگلیس ،امارات و
افغانستان.
حضور در کنفرانس بینالمللی مهاجرت مقدونیه با موضوع قاچاق انسان در مطقه جاده ابریشم و جنوب شرق اروپا و ارائه مطلب در دو پنل-1 :
بازپذیری مهاجران  -2مکانیزمهای مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی.
 رسیدگی به امور تعداد  4043نفر ایرانیان زندانی در بیش از صد کشور جهان
 پیگیری امور تعداد  5621نفر زندانیان خارجی در ایران در راستای تقویت روابط کنسولی و تعامل با کشورها
 اقدامات حمایتی و حقوقی برای تعداد  28نفر ایرانی زندانی تحریمی و......
درخواست رسمی مقامات و مسئولین جمهوری اسالمی ایران نظیر وزیر امور خارجه از همتایان یا روسای جمهوری از کشورهای مختلف و در قالب
موافقتنامه انتقال محکومین تعداد  169نفر از ایرانیان زندانی در خارج از کشور آزاد و یا به زندانهای ایران انتقال داده شده اند.
 به منظور اطالعرسانی مدون توصیههای مسافرتی به اتباع ایرانی صفحه توصیههای مسافرتی به آدرس  HTTP://TRAVELADVICE.MFA.IRروی
وبسایت وزارت امور خارجه قرار گرفته است و هم اکنون توصیههای مسافرتی بیش از  50کشور در شاخصهای گوناگون که مبتال به اتباع ایرانی در خارج
از کشور است روی این صفحه قرار دارد.
 اقدامات و پیگیریهای الزم جهت جذب دانشجویان خارجی.
 اقدامات الزم جهت تداوم فعالیتهای مدارس ایرانی در خارج از کشور ،در حال حاضر تعداد  76مدرسه جمهوری اسالمی ایران درخارج از کشور فعال
و دائر بوده و تعداد  9102نفر دانش آموز در  7سرپرستی در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند و  1037نفر به عنوان کادر آموزشی در خارج از
کشور  مشغول به فعالیت در مدارس ایرانی هستند.
 تعیین تکلیف وضعیت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور که بعد از شیوع کرونا به ایران آمده اند ولی اجازه بازگشت
برای ادامه تحصیل به آنها داده نشده است که شامل کشورهای چین ،هند ،روسیه ،اتحادیه اروپا و ....هستند.
 راهانــدازی «پرســمان تــردد» ،پیــرو دســتور ریاســت جمهــور و وزیــر امــور خارجــه و بــه منظــور شفافســازی وضعیــت ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور ،ســوابق
و ممنوعیتهــای احتمالــی تــردد و رفــع نگرانیهــای برخــی از آنهــا جهــت مســافرت بــه کشــور ،ایــن خدمــت جدیــد طراحــی شــد کــه دسترســی بــه آن بــرای
عمــوم ،از تاریــخ  1400 / 10 / 8در ســامانه مدیریــت یکپارچــه خدمــات کنســولی (ســامانه میخــک) فراهــم شــده اســت ( .از زمــان اجرایــی شــدن ایــن طــرح
تاکنــون بیــش از  5000درخواســت در ســامانه ثبــت شــده اســت ).
 رسیدگی به بیش از  600درخواست در خصوص متقاضیان ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی
مقیم خارج از کشور
 صدور شناسنامه برای فرزندان متولد از مادر ایرانی دارای پدر خارجی
 انتخاب سه کنندگی پایلوت به منظور صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور
اقدامات الزم جهت الکترونیکی کردن صدور گذرنامه در کنندگیهای خارج از کشور ( در حال حاضر در  58کنندگی گذرنامه به صورت الکترونیکی صادر
می گردد) .
اقدامات الزم برای صدور روادید و جذب گردشگر خارجی ( .رقم رشد ورود اتباع خارجی با استفاده از انواع روادیدهای صادره در کنندگیهای جمهوری
اسالمی ایران در خارج و دفاتر فرودگاهی وزارت امور خارجه طی سال  1400نسبت به سال قبل بیش از  300درصد است.
برقراری لغو روادید برای گذرنامههای عادی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق
پیگیری و اقدام الزم برای برقراری لغو روادید برای گذرنامههای سیاسی و خدمت بین جمهوری اسالمی ایران و دولت قطر
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تقویتروابط
اقتصادی با
همسایگان

دیپلماسی
چندجانبهبا
کشورهای
همسایه

مباحثحقوق
بشری و زنان

ترکیه

افغانستان

پیگیری رفع موانع تجارت وصادرات محصوالت کشاورزی به هند و روسیه
کارسازی برای صادرات محصوالت کشاورزی مازاد کشور نظیر سیب درختی به کشورهای همسایه و منطقه
کارسازی صادرات حدود  10هزار تن آبزیان به کشورهای همسایه متعاقب درخواست اتحادیه ذیربط
پیگیــری تبــادل یادداشــت تاییــد متقابــل گواهــی واکسیناســیون بــا کشــورهایی نظیــر عــراق ،ترکیــه ،اردن ،امــارات متحــده عربــی ،در همــکاری بــا
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
راهاندازی مراکز تجاری و مراکز علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران در کشورهای منطقه
حمایت از شرکتهای فنی – مهندسی خصوصا شرکتهای فعال در کشورهای عراق و سوریه
تقویــت ارتباطــات و همفکــری بــا کشــورهای همســایه در زمینههــای مختلــف مطــرح در دســتور کار ســازمانهای منطقـهای و بینالمللــی اعــم از
ســیکا ،ســازمان کنفرانــس اســامی ،صلیــب ســرخ و....
حمایــت از مــوارد نامــزدی کشــورهای مزبــور بــرای عهــده داری ریاســت نهادهــا و ســازمانهای بینالمللــی و منطقـهای کــه از جملــه مــی تــوان بــه
حمایــت کشــورمان از ریاســت جمهــوری آذربایجــان بــر جنبــش عــدم تعهــد

پیگیــری و تســهیل پیشــبرد رونــد امضــای توافقنامههــای دو جانبــه فــی مابیــن معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری بــا بیــش از  10کشــور
همسایه
تهیه سند برنامه جامع همکاریهای  20ساله با ترکیه
 -افزایش حجم تبادالت تجاری ایران و ترکیه در سال  2021در مقایسه با سال پیش از آن
یادداشت تفاهم  28امین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه و هماهنگی جهت برگزاری نشست  29ام

برگزاری بیست و پنجمین اجالس کمیساران آب هیرمند در تهران؛
برنامهریزی جهت برگزاری اجالس کمیسیون عالی مرزی جمهوری اسالمی ایران و افغانستان در تهران در هفته اول تیرماه 1401؛
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عملکردوزارتخارجه

پاکستان

1 .شروع آزمایشی ترانزیت منطقهای بین ایران ،پاکستان ،ترکیه و آذربایجان تحت کنوانسیون TIR
2 .خروج ایران از فهرســت ویژه کرونایی دولت پاکســتان به خاطر ســرعت واکسیناســیون و بهبود نســبی شــرایط در کشــورمان و در پی رایزنیهای
فشــرده بــه عمل آمــده با طرف پاکســتانی
3.استقرار وابسته بازرگانی ج.ا.ایران در کراچی (کننده وزارت صمت) بعد از دو سال وقفه
4 .برگزاری نهمین نشست کمیته مشترک تجارت مرزی ایران و پاکستان در زاهدان
5.نشستهای دوجانبه و منطقه ای:
برگزاری نهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان بعد از دو سال وقفه در سطح وزرای بازرگانی دو کشور؛
برگزاری یازدهمین دور نشست گفتگوهای مشورتی – سیاسی در سطح معاونین سیاسی وزارت امورخارجه؛
شرکت در نشست کشورهای همسایگان افغانستان در شهر تون شی چین و مالقات وزیر امور خارجه ج.ا .ایران با همتای پاکستانی؛
اسناد امضا شده
1 .اسناد امضا شده از ابتدای سال :1401
یادداشت تفاهم همکاریهای آموزشی ،پژوهشی و فناوری میان دانشگاه عالمه طباطبایی ایران با دانشگاه قائد اعظم پاکستان
یادداشت تفاهم همکاریهای آموزشی ،پژوهشی و فناوری میان دانشگاه عالمه طباطبایی ایران با دانشگاه بینالمللی رفاه
یادداشت تفاهم همکاریهای آموزشی ،پژوهشی و فناوری میان دانشگاه عالمه طباطبایی ایران با دانشگاه بحریه

تقویتمولفههای
قدرت ملی در روابط
منطقهای

میزبانی کشورمان از نخستین گفتگوهای بین االفغانی پس از روی کارآمدن هیات حاکمه سرپرستی موقت در افغانستان؛
همکاری با کننده ویژه رئیسجمهور در امور افغانستان به منظور پیشبرد سیاست کشور جهت تعامل با هیات سرپرستی موقت؛
تعامل با پاکستان به منظور مبازه با تروریسم ،قاچاق مواد مخدر ،قاچاق انسان و سوخت؛
تعامل با پاکستان به منظور مبارزه با توهین به مقدسات و تعرض به بنیانهای اسالمی؛

سفرها و مالقاتها
و اجالسها

مشارکت فعال در اولین اجالس مجازی همسایگان تهران به میزبانی پاکستان؛
میزبانی از دومین اجالس وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران؛
شرکت وزیر امور خارجه در سومین اجالس وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در چین؛
مشارکتفعالدراجالسمسکودرخصوصافغانستانبامشارکتکاظمیقمی،کنندهرئیسجمهور؛
شرکتدبیرشورایعالیامنیتملیدراجالسمقاماتامنیتیکشورهایمنطقهدرخصوصافغانستان(دردهلینوودوشنبه)؛
سفر کننده شخصی دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان به تهران و مالقات با مقامات ذیربط؛
سفر معاون سیاسی یوناما به تهران و مالقات با مقامات ذیربط؛
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تالش برای لغو
وخنثیسازی
تحریمها در روابط با
همسایگان

رایزنی با کشورهای همسایه به منظور بهره گیری از اهرم تهاتر در مناسبات اقتصادی دوجانبه؛
مطالبات و وجوه بلوکه شده ایران در کشورهای همسایه
در تاریخ  15و  16آبان ماه  1400نهمین نشست کمیته مشترک تجاری دو ایران وپاکستان
در حاشــیه نهمیــن نشســت کمیتــه مشــترک تجــاری دو کشــور ،تفاهمنامــه همــکاری در زمینــه تهاتــر میــان اتاقهــای بازرگانــی زاهــدان و کویته به
امضــا رســید .پــس از آن ،دولــت پاکســتان مراحــل تصویــب ایــن موضــوع در کابینــه آن کشــور را آغــاز کــرد کــه در فروردیــن  1401نهایــی شــد .بــر ایــن
اســاس ،دولــت پاکســتان بــه منظــور تســهیل فرایندهــای گمرکــی و رفــع موانــع بانکــی ،انجــام تجــارت تهاتــری بــا ج.ا.ایــران را بــه صــورت رســمی و
قانونــی تصویــب کــرده اســت.

کمکهای
بشردوستانه

ارسال بیش از  26محموله کمکهای بشردوستانه جمهوری اسالمی ایران به مردم افغانستان و توزیع آنها در والیات مختلف؛
انتقــال مجروحیــن حــوادث تروریســتی در افغانســتان بــه ایــران و ادامــه مــداوا در کشــورمان (مجروحیــن حــوادث تروریســتی در قنــدوز ،قندهــار،
هــرات و)...؛

تقویتمناسبات
اقتصادی،فرهنگی،
علمی و فناوری

به دلیل موقعیت همسایگی افغانستان ،موارد در بند » ارتقای روابط با کشورهای همسایه» اشاره شده است.
تبادل هیاتهای دانشگاهی بین دانشگاههای ایرانی با دانشگاههای پاکستان از جمله دانشگاه کراچی و چابهار؛
امضای یادداشــت تفاهم همکاریهای مشــترک علمی و دانشــگاهی از جمله امضای یادداشــت تفاهم همکاری دانشــگاه چابهار با دانشــگاه
کراچی؛

مواصالت

 ایــران همــواره از اتصــال بنــدر چابهــار بــه کریــدور ترانزیتــی شــمال -جنــوب و بــه حــوزۀ اوراســیا از مســیر آســیای مرکــزی و پیوســتن اعضــای جدیــد از
جملــه ازبکســتان و ارمنســتان بــه آن قطــع نظــر از چگونگــی رقــم خــوردن شــرایط در افغانســتان حمایــت مــی کنــد؛ در بحــث اســتقبال از پیوســتن
ســایر کشــورها بــه پــروژه توســعه چابهــار بــه ویــژه کشــورهای آســیای مرکــزی از جملــه ازبکســتان ،دومیــن نشســت ســه جانبــه ایــران -هنــد-
ازبکســتان بــا حضــور معاونیــن وزرای حمــل و نقل ســه کشــور در خصوص همکاریهــای ترانزیتی و همچنین بهرهبــرداری از امکانات و ظرفیتها
و فرصتهــای ســرمایهگذاری موجــود در بنــدر چابهــار در تاریــخ  23آذر مــاه  1400بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد و پــس از آن هیــات تجاری – حمــل و
نقلــی جمهــوری ازبکســتان بــا حضــور معاونیــن وزرای ســرمایهگذاری و تجــارت خارجــی و حمــل و نقــل ایــن کشــور از  2تــا  7بهمــن  1400و بــه منظــور
بازدیــد از بنــدر چابهــار و بررســی آخریــن وضعیــت همکاریهــا در حــوزه تجــارت و حمــل و نقــل بــه کشــورمان ســفر کردنــد.
 تکمیل گستره همکاریهای موجود بین ایران و هند از جمله پروژه بندر چابهار ،در ابعاد بندرگاهی و مواصالتی

حقوقی و اسناد

یادداشت  8تفاهم همکاری با کشور عراق
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شعار  :4تقویت روابط با چین
وعده :روابط بسیار خوبی با چین خواهیم داشت و طرح جامع به عنوان یکی از اسنادی است که اجرایی کردن آن حتما در دستور کار
خواهد بود
عملکردوزارتخارجه

تقویت
مناسبات
دوجانبه
سیاسی و
اقتصادی

دولــت ســیزدهم از بــدو فعالیــت ،سیاســت خارجــی خــود را مبتنــی بــر دو اصــل آســیا محــوری و همســایه محــوری بنــا گذاشــت .از ایــن رو دیپلماســی
هوشــمند و فعــال را بــرای توســعه همکاریهــای منطقـهای بــا همســایگان و بســط روابــط بــا قدرتهــای آســیایی بهویــژه چیــن در دســتور کار قــرار داد.
دو کشــور ایــران و چیــن منافــع مشــترک گســتردهای در ســطوح مختلــف دوجانبــه ،منطقـ های و بینالمللــی دارنــد .ایــن منافــع مشــترک موجــب شــده
اســت کــه روابــط ج.ا.ایــران بــا چیــن از هیــچ تحــول بینالمللــی متاثــر نشــود .در همیــن راســتا عــاوه بــر گفتگــوی تلفنــی روســای جمهــور دو کشــور در
بزرگداشــت پنجاهمیــن ســالگرد روابــط دیپلماتیــک ،در یکســال گذشــته وزرای خارجــه دو کشــور  4دیــدار حضــوری و وبینــاری داشــته انــد .همچنیــن 6
گفتگــوی تلفنــی دو وزیــر خارجــه پیرامــون موضوعــات منطقـهای و بینالمللــی و ســفر وزیــر دفــاع چیــن بــه کشــورمان ،از رایزنیهای مســتمر ،ســطح باال
و همکاریهــای نزدیــک دو کشــور در موضوعــات مختلــف حکایــت دارد.
همکاریهــای گســترده دو کشــور در موضــوع افغانســتان بهویــژه در فرمــت نشس ـتهای همســایگان افغانســتان بــه میزبانــی تهــران و تونشــی،
حمایــت چیــن از عضویــت دائــم ایــران در ســازمان همــکاری شــانگهای و نقــش این ســازمان در بســط همکاریهای منطقـهای ،همکاری ایــران و چین
بــرای الــزام ایــاالت متحــده در اجــرای تعهــدات خــود ذیــل برجــام و همچنیــن مقابلــه مشــترک با یکجانبــه گرایــی از دســتورکارهای مهم دو کشــور در یک
ســال اخیــر بــوده اســت.

برنامه
همکاریجامع

اجرایی شدن برنامه همکاری جامع ایران و چین موسوم به سند  25از اولویتهای اصلی روابط همهجانبه با چین بوده است .از طریق اجرای این
سند بلندمدت ،روابط دو کشور به صورت عملیاتی ارتقاء یافته و زمینه ارتقای هر چه بیشتر مشارکت جامع راهبردی ایران و چین فراهم خواهد شد.
بــا ســفر فروردینمــاه  1401وزیــر خارجــه بــه چیــن ،مذاکــرات عمیــق و فشــردهای میــان طرفیــن بــرای اجراییســازی برنامــه همــکاری جامــع موســوم بــه
ســند  25ســاله صــورت گرفــت و دو کشــور بــه توافقــات خوبــی رســیدند .همکاریهای همهجانبه با چین در ســطوح دوجانبه ،منطقـهای و بینالمللی
در دولــت ســیزدهم بــا قــوت پیگیــری خواهــد شــد.
از آثــار اجــرای برنامــه همــکاری جامــع ایــران و چیــن مــی تــوان بــه رشــد  43درصدی تجارت خارجی ایران و چین اشــاره کرد .همچنین رشــد چشــمگیر 58
درصــدی صــادرات ایــران بــه چیــن از دســتاوردهای اجــرای ایــن برنامــه اســت شــایان ذکــر اســت کــه جهــش  45درصدی صــادرات محصوالت کشــاورزی
کشــورمان به چین علیرغم کارشــکنیها و فضاســازیهای رســانهای یکی از بزرگترین دســتاوردهای اجرایی شــدن برنامه همکاری جامع اســت.
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روابط با
چین در
سازمانهای
بینالمللی

رایزنــی و تبــادل نظــر مســتمر بــا چینیهــا در عرصــه دو ســازمان منطقـهای مهــم بینالدولــی و بینالمجالــس شــامل ســیکا ،اتحادیــه بیــن المجالــس و
مجمع مجالس آســیایی.
رایزنی با چین در نهادهای مرتبط با سازمان ملل رابطه با موضوعات مختلف مهم بینالمللی

چاپ و
انتشارات

 پــروژه » خیــزش چیــن و راهبــرد ج .ا .ایــران» کــه در ســال  1400اجــرا شــده و مقــرر اســت در ســال جــاری ســمیناری بــا حضــور اندیشــمندان و کارشناســان
مرتبــط بــا حــوزه چیــن اجرایــی گــردد ( .در هماهنگــی بــا ادارات سیاســی ذیربــط)
یادداشــت تفاهــم بــا شــرکت انتشــارات دولتــی زبانهــای خارجــی چیــن بــا هــدف تقویــت همــکاری فیمابیــن در حــوزه ترجمــه و نشــر متقابل آثار (ســند
مذکــور در حالــی نهایی شــدن اســت)،
قــرارداد انتشــار نســخه فارســی کتــاب «شــی جیــن پینــگ :روایــت هایــی از حکمرانــی چیــن» میــان ایــن مرکــز و موسســه چینــی مذکــور (مراحــل نهایــی
خــود را طــی مــی کنــد)
چاپ و انتشار کتاب «چرخش استراتژیک آسیایی آمریکا و مهار چین»
چاپ و انتشار کتاب «طرح یک کمربند یک راه چین»
تجدید چاپ کتاب «ایران ،روسیه و چین در آسیای مرکزی»
تجدید چاپ کتاب «اقتدار ،ارتقاء و استیال :چین ،روسیه و امریکا به دنبال ارتباط و قدرت»  
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شعار  :5فراهمسازی زمینهها برای بازگشت ایرانیان
وعده :همه زمینهها را برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور فراهم خواهیم کرد
عملکردوزارتخارجه

نشستها
و اقدامات
اجرایی

اجرای
مصوبات
اولینجلسه
شورای عالی

مشاورههای
اقتصادی

بر مبنای دستورات رئیسجمهوری و وزیر امور خارجه ،در اولین نشست شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در دولت سیزدهم ،مصوبه «کمیته ویژه
تسهیل تردد متقاضیان و یا موارد خاص» تصویب شد.
1 .برگزاری اولین نشست مشترک » بررسی مسائل حقوقی ایرانیان مقیم خارج از کشور » به ریاست معاون وقت کنسولی ،مجلس و ایرانیان
2 .راهاندازی سامانه پرسمان تردد :
براســاس مصوبــه شــماره  5اولیــن نشســت شــورای عالــی امــور ایرانیــان خــارج از کشــور در دولــت ســیزدهم مــورخ  ،1400/10/08ســامانه پرســمان تــردد بــا
هــدف بسترســازی بــرای آگاهــی هموطنــان مقیــم خــارج از کشــور کــه تمایــل دارنــد از وضعیــت خــروج خــود از کشــور قبــل از ســفر مطلــع شــوند ،توســط وزارت
امورخارجــه بــا همراهــی نهادهــای ذیربــط در بســتر ســامانه میخــک از هشــتم دی مــاه  1400راهانــدازی شــد.
از زمان شروع به کار این سامانه تا تاریخ  ،1401/03/22تعداد  4.963درخواست از ایرانیان مقیم خارج از کشور واصل و مورد بررسی قرار گرفته است .
سایر اقدامات:
پیگیریهای مستمر برای آزادی شهروندان ایرانی زندانی در لیبی و بازگشت آنان به کشور
برگــزاری جلســات شــورای راهبــری توســعه مدیریــت وزارت امــور خارجــه بــا دســتورات جلســه؛ تســهیل امور ایرانیــان خارج از کشــور و الکترونیکــی کردن
خدمات کنســولی
پیگیــری الکترونیکــی کــردن بخــش زیــادی از خدمــات کنســولی از طریــق ســامانه میخک (طبــق مصوبات شــورای راهبری توســعه مدیریــت وزارت امور
خارجــه و کمیتههــای مربوطــه ذیــل شــورا)
احیای ردیف بودجه مجزا برای دبیرخانه شورای ایرانیان خارج کشور در سال 1400
 -1افزودن تعداد (  ) 7عضو جدید به ترکیب اعضای شورای عالی ؛
 -2آمادهسازی » طرح جامع حمایت از همکاری و جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور » توسط معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور ؛
 -3پیشرفت اجرای مصوبه » تولید محتوا ،آگاهسازی و اطالعرسانی به هموطنان مقیم خارج از کشور و توسعه و تقویت آموزش خط و زبان فارسی و
طراحی شیوههای نوین تدریس زبان فارسی و ایران شناسی » توسط دستگاههای مسئول از طریق :
آغاز ساخت مستند ده قسمتی » صفر مرزی » با موضوع آگاهسازی نسبت به خطرات و چالشهای مهاجرتهای غیرقانونی ایرانیان .
تدوین کتب جدید آموزش زبان فارسی و تدوین روش تدریس ویژه مربیان .
 -4پیشرفت بخش قابل مالحظه در اجرای مصوبه » تدوین الیحه پیش نهادی قانون جامع ایرانیان خارج از کشور » توسط وزارت دادگستری ؛
 -5تشکیل » کمیته ویژه تسهیل تردد » ایرانیان مقیم خارج از کشور در وزارت امورخارجه ،برگزاری (  ) 11جلسه مشترک تاکنون و بررسی ( ) 4963
درخواست واصله از ایرانیان مقیم خارج از کشور ،توسط دستگاههای ذیربط ؛
 -6آمادهسازی » طرح جامع نقل و انتقال مالی و ورود سرمایه ایرانیان » توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی ؛
 -7افزودن » کارگروه تخصصی گردشگری » به ذیل شورای عالی امورایرانیان مقیم خارج از کشور ؛
 -8پیگیری مصوبات جلسات شورای راهبری در خصوص خدمترسانی در حوزه کنسولی برای ایرانیان خارج از کشور
ارائۀ حدود  80مورد مشاوره به ایرانیان خارج از کشور در حوزۀ صادراتی و سرمایه گذاری
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گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

شعار  :6تعامل با دنیا
وعده :ما تعامل با همه دنیا و همه کشورهای دنیا را به عنوان یک اصل تعاملی گسترده و متوازن در سیاست خارجی دنبال خواهیم کرد
عملکردوزارتخارجه
	 پیگیریبرقراریوتداومترتیباتمالیباکشورهایروسیه،عراق،هند،ونزوئال،پاکستانباهدفتداومجریانتجارتخارجیوکاهشموانعتحریمی
	 تسهیلصادراتمحصوالتتولیدیشرکتهایایرانیدرحوزههایمختلفوکمکبهعملیاتیشدنپروژههایمشترکاقتصادیدرسایرکشورها
	مشارکت در تنظیم شیوه نامه تاسیس مراکز تجاری و بازاریابی محصوالت و خدمات ایرانی در خارج از کشور با مسولیت سازمان توسعه تجارت
تقویتمناسبات با بهره گیری از نظرات کنندگیها در خارج از کشور
اقتصادی و
اقتصادمقاومتی 	ایجاد ارتباط میان عالقه مندان به تأمین مالی طرحها و نهادهای متولی با لحاظ محدودیتهای ناشی از تحریم و فقدان شیوههای متعارف تأمین
مالی.
کمک به حل مشکالت سرمایه گذاران خارجی و تالش برای حفظ سرمایه گذاریها و تشویق ایشان به سرمایهگذاری مجدد از محل سود حاصل از
سرمایهگذاری.

دیپلماسی
چندجانبهو
بینالمللی

بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در سازمانهای منطقهای و بینالمللی برای کمک به پیشبرد منافع ملی.
رایزنی با کشورهای ذینفوذ و همسو برای افزایش فشار به کشورهای استکباری ،پیگیری طرحهای ضد ایرانی از سوی آنها و خنثی کردن چنین
طرحهای در این راستا.
مقابله با روند یکجانبه گرایی در سطح سازمانهای بینالمللی از جمله از طریق تقویت ادبیات چند جانبه گرایی و محکومیت یکجانبه گرایی با هدف
زمینهسازی ترویج و گسترش روابط با کلیه کشورها.
کار سازنده و مستمر با کلیه کشورها به ویژه کشورهای همفکر در حوزههای مختلف در سازمانهای بینالدولی و بینالمجالس.
اجماعسازی بینالمللی در ارتباط با مخالفت با روندهای دوگانه موجود مانند ارتقای جایگاه سالح هستهای در دکترین دفاعی کشورهای هستهای
مانندسیاستجدیدآمریکاوانگلیس؛واعمالفشاربرکشورهایهستهایازطریقمشارکتفعالدرنهادهاورویدادهایمرتبطبرایپایبندیآنها
به تعهدات خود ذیل ماده شش معاهده عدم اشاعه هستهای (خلع سالح هستهای).
رایزنی با اکثر کشورهای دنیا در جهت پیگیری مسائل مربوط به خلع و عدم اشاعه سالحهای هستهای ،بیولوژیک ،تسلیحات متعارف ،آژانس
بینالمللی انرژی اتمی و معاهده منع جامع آزمایش هستهای ،در سازمانهای بینالمللی مربوطه.
تاکید بر محوریت موضوع فلسطین در دستور کار سازمان همکاری اسالمی ،جنبش عدم تعهد و بینالمجالس با هدف همگرایی با دیگر کشورها.
تداوم کوشش برای منزوی ساختن رژیم صهیونیستی و ترغیب و اقناع دیگر کشورها برای اقدام مشابه در این زمینه.
شناساندن تحرکات رژیم صهیونیستی به عنوان تهدید اصلی برای منطقه و جهان از طریق طرح موضوع در کنفرانسهای مربوطه و مجمع عمومی
سازمان ملل متحد و تالش برای مستندسازی این نگرانی و تهدید در محافل بینالمللی
بهرهبرداریازظرفیتهاوامکاناتموجوددرسازمانهایبینالمللیبهمنظورفضاسازیامکانتأسیسسازوکارهاییبرایایجادوحفظفضایتنفسی
الزمبرایسیاستخارجیکشوردرشرایطتحریمهایگسترده،تقویتمناسباتباکشورهایعضوودرنهایترفعنیازهایمختلفکشوردرحدامکان.
ادامهحمایتشکلیومحتواییازفعالیتهاینهادهایمرتبطموضوعیاعمازمجلسشورایاسالمی،سازمانفضاییکشور،سازمانپدافندکشور
و سایر سازمانها در حوزه منطقهای و بینالمللی به منظور تثبیت و تقویت جایگاه آن در این عرصه با هدف نهایی بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای
موجود در این حوزهها به عنوان مکملی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی دولت جمهوری اسالمی ایران.
بهرهبرداری از فرصتهای موجود در سازمانهای مطرح در حوزه بینالملل به منظور تسهیل گفتگو با کشورهای طرف اختالف با هماهنگی ادارات
سیاسیذیربط.
کوشش برای حفظ و ارتقای جایگاه کشورمان در سازمانهای مختلف به منظور تداوم و تقویت نفوذ کشور در آنها.
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تعاملبا
سازمانها
و نهادهای
بینالمللی

تدویــن چارچــوب جامــع همــکاری دولت جمهــوری اســامی ایــران بــا مجموعــه کشــوری ســازمان ملــل متحــد و اســناد برنامههــای پنجســاله در
راســتای پاســخگویی بــه نیازهــا و اولویتهــای توســعهای و بشردوســتانه کشــور؛
اســتفاده از ظرفیــت همیــاری ،مزیــت نســبی و مســاعدت فنــی دفاتــر کارگزاریهــای مقیــم ســازمان ملــل متحــد بــرای پیشــبرد اهــداف توســعهای در
راســتای اولویتهــای ملــی؛
اســتفاده از ظرفیت دفاتــر کارگزاریهــای مقیــم ســازمان ملــل متحــد جهــت کاهــش اثرات مخــرب اقدامات قهــری یکجانبه و موانع تحریمــی بهویژه
در زمینه تســهیل و کمک به تامین و واردات واکســن برای مقابله با همه گیری کووید19-؛  
بهــره گیــری از ظرفیــت چهاردهمیــن نشســت وزرای کمیســیون توســعه و تجــارت ســازمان ملــل (آنکتــاد) بــرای مقابلــه با تحریمهــای ظالمانه علیه
کشــورمان و تــاش بــرای رفــع موانــع تجــاری و توســعهای کشــورهای در حــال توســعه بهخصــوص در شــرایط همــه گیــری کرونــا و مشــکالت تامیــن
زنجیــره جهانی؛
بهره گیری از ظرفیت هفتاد و هشــتمین اجالس ســاالنه کشــورهای عضو کمیســیون اقتصادی و اجتماعی ســازمان ملل برای آســیا و اقیانوســیه
(اســکاپ) در زمینــه مقابلــه بــا تحریم هــای ظالمانــه و همچنیــن حمایــت از همکاریهای توســعه و اقتصادی منطقـهای و بهویــژه تصویب اجماعی
برنامــه اقــدام منطقـهای مقابلــه بــا طوفانهای گــرد و غبار؛
هماهنگیهــای مربــوط بــه اســتمرار فعالیــت مرکــز منطقـهای توســعه مدیریــت اطالعــات بالیــا ( اپدیــم) وابســته بــه ســازمان ملــل بــه میزبانــی و بــا
حمایــت مالــی جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه کاهــش خطــر پذیــری بالیــای طبیعــی بهویــژه طوفانهــای گــرد و غبــار؛
تاثیرگــذاری در فرایندهــای مذاکراتــی ســازمان ملــل بهخصــوص در شــورای اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل بهویــژه بــا تــاش برای اجرایی شــدن
تعهدات کشــورهای توســعه یافته در زمینه تامین مالی توســعه در کشــورهای در حال توســعه و اثرگذاری بر متون و اســناد سیاســتی مرتبط؛  
اســتفاده از ظرفیتهــای اقتصــادی ،تجــاری و توســعهای ســازمان کنفرانــس اســامی از جملــه کمیتــه دایمــی همکاریهــای اقتصــادی و تجــاری آن و
همچنیــن ســازمان اســامی امنیــت غذایــی بــه منظــور بســط همکاریهــا و تقویــت مناســبات بــا همســایگان و کشــورهای اســامی  .در ایــن راســتا
انجــام هماهنگیهــای الزم بــه منظــور اجرایــی شــدن موافقــت نامــه نظــام ترجیحــات تجــاری میــان کشــورهای اســامی شــایان ذکــر اســت.
تــاش بــرای مشــارکت فعــال و موثــر در کلیــه فرایندهــای بینالمللــی (مذاکراتــی) مربــوط بــه تغییــرات آب و هــوا و تاثیرگــذاری بــر متون اســناد و
سیاســت گذاریهــای بینالمللــی مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی و پیامدهــای مخــرب آن؛ بهویــژه بــا هــدف تحــث فشــار قــرار دادن کشــورهای توســعه
یافتــه بــه اجــرای تعهــدات آنهــا بــرای کمــک بــه کشــورهای در حــال توســعه در برنام ههــای مقابلــه بــا تغییــرات آب و هوایــی؛
موفقیــت کشــورمان در بــه دســت آوردن کرســی کمیســیون مقــام زن ملــل متحــد بــه عنــوان یکــی از نهادهــای مهــم حقــوق بشــری حــوزه زنــان بــرای
دوره 2022-2026؛
 اتخاد دیپلماسی فعال برای مقابله با قطعنامههای حقوق بشری علیه ایران بهویژه تالش برای کاهش فاصله آراء مثبت و منفی؛
تهیــه و ارائــه پاســخ بــه پیــش نویــس گزارشــات دبیــرکل ســازمان ملــل و گزارشــگر ویــژه وضعیــت حقــوق بشــر در جمهــوری اســامی ایــران و ارائــه
پاســخ بــه ادعاهــای مطروحــه توســط کمیتــه  CCRشــورای اجرایــی یونســکو و برخــی دیگــر از ادعاهــای وظیفــه داران ویــژه؛
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عملکردوزارتخارجه
تعاملبا
کشورهایغرب
اروپا

پیگیری گسترش همکاریهای سیاسی و اقتصادی با سایر کشورهای حوزه ،به موازات پیگیری روابط با کشورهای موسوم بهE3
در ایــن میــان دو کشــور پرتغــال و اســپانیا کــه همــواره رویکردهــای متعــادل تــری در مناســبات بــا کشــورمان داشــته انــد مــورد توجــه قــرار گرفتنــد و
گســترش همکاریهــا بــا ایــن کشــورها در حوزههــای مختلــف سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی مــورد پیگیــری قــرار گرفتــه اســت.

تقویتمناسبات
باکشورهای
آمریکایجنوبی

 افزایش تعامالت سیاسی با دولت برزیل و افزایش رفت و آمدهای هیات سیاسی بین دو کشور.
 تدوین نقشه راه  20ساله روابط میان ایران – ونزوئال طی سفر آقای نیکالس مادورو ،رئیسجمهور ونزوئال به تهران.

تقویتمناسبات
باکشورهای
اروپای شرقی

رایزنی سیاسی با لهستان ،مجارستان
 رایزنی سیاسی با بلغارستان و اسلواک
رایزنیهای تلفنی بین ایران و چک و رومانی
برگزاری رایزنیهای سیاسی بین ایران و لهستان در سطح وزیر امور خارجه با سفر وزیر خارجه لهستان به تهران در اردیبهشت ماه سال جاری
برگزاری دو مرحله رایزنی تلفنی بین ایران و لهستان در خصوص مسائل دو جانبه بهویژه خروج اتباع ایرانی مقیم اوکراین
برگزاری اولین دور رایزنی سیاسی در سطح مدیران کل سیاسی وزارت امور خارجه ایران و لهستان در مهر ماه 1400
تماس تلفنی وزرای امور خارجه ،احضار سفیر یونان و کاردار این کشور به وزارت امور خارجه بعد از توقیف نفتکش ایرانی

تقویتمناسبات
باکشورهای
آفریقایی

اعزام  21هیات ایرانی به افریقا
 سفر  20هیات از کشورهای آفریقائی به تهران
 در چارچــوب طــرح دیپلماســی بانــوان تــاش شــده اســت تــا از بانــوان دیپلمــات کشــورهای آفریقایــی از جملــه همســران روســای جمهور کشــورهای
آفریقــای جنوبــی ،زیمبابــوه و نامیبیــا جهــت ســفر بــه ایــران دعــوت بعمــل آید.
برگزاری دهمین نشست کمیته سیاسی ایران و آفریقای جنوبی
امضای یادداشت تفاهم میان وزارت امور خارجه ج.ا.ایران و وزارت امور خارجه مالی و تاسیس کمیته مشترک همکاری دو جانبه ایران و مالی
مراوده با معاون وزیر روابط و همکاریهای بینالمللی آفریقای جنوبی جهت شرکت ایران در بریکس
افزایش سفرهای مقامات جمهوری اسالمی ایران به مصر ،در چهارچوب کنفرانسهای بینالمللی به منظور تقویت سطح روابط دیپلماتیک
تماسهای تلفنی وزیر امور خارجه با وزرای خارجه الجزایر و موریتانی با هدف توسعه روابط
ارسال پیامهای دعوت وزیر امور خارجه به همتایان الجزایری و تونسی جهت سفر به تهران.
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عملکردوزارتخارجه

تعاملبا
کشورهای
خاورمیانه

تعاملبا
کشورهایحوزه
خلیجفارس

سه مرتبه سفر وزیر امور خارجه به سوریه
سفر آقای بشار اسد رئیسجمهور سوریه به تهران و دیدار با مقام معظم رهبری و رئیسجمهور.
دو مرتبه سفر وزیر امور خارجه به لبنان
 اجرای تمهیدات الزم جهت تاسیس سفارت مجازی فلسطین مبتنی بر تکالیف قانونی وزارت متبوع.
 تبلیغ و ترویج طرح رسمی ج.ا.ایران (برگزاری همه پرسی در فلسطین) در مالقاتها و جلسات دو و چندجانبه در سازمانهای بینالمللی.
دفاع از فلسطینیان و مقابله با رژیم صهیونیستی در مجامع بینالمللی
رایزنی و دیپلماسی با کشورها و طرفهای ثالث در جهت حمایت از آرمان فلسطین
 شناســایی ســازمانهای مــردم نهــاد فعــال در کشــورهای جهــان کــه در حمایــت از فلســطین و علیه جنایات رژیم اســرائیل فعالیــت می کنند هدف
از ایــن کار ،بــرون ســپاری برخــی فعالیتهــای الزم در کشــورهای مــورد نظــر خواهد بود.
تقویت مقاومت و تحت تاثیر قرار دادن محیط امنیتی اسرائیل .مانند باز کردن جبهه جدید علیه رژیم صهیونیستی در میان اعراب.
سفر هیاتهای گروههای فلسطینی به ایران و شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و مالقات با وزیر امور خارجه.
پیگیری و رصد اقدامات مخرب رژیم صهیونیستی در مذاکرات هستهای
رصد تحوالت مربوط به کارشکنی رژیم صهیونیستی نسبت به روابط دوجانبه با کشورهای مختلف جهان.
 تشــریح جنایــات و اهــداف توســعه طلبانــه رژیــم صهیونیســتی در منطقــه و اراضــی اشــغالی در قالــب گفتگوهــای عالــی رتبــه بــا اتحادیــه اروپــا و هــم
چنیــن دفــاع از آرمانهــای فلســطین و ملــت مظلــوم منطقــه.
 تــاش بــرای پیگــرد حقوقــی ایــن رژیــم بــه عنــوان رژیمــی جنایتــکار و اشــغالگر کــه ناقض حقوق بینالملل و بشردوســتانه در ســرزمینهای اشــغالی
بــوده اســت( .بــرای مثــال در دادگاه کیفری بینالمللــی ())ICC
 تقویت قدرت سایبری و جنگ نرم جمهوری اسالمی ایران برای رویارویی با تهاجم سایبری رژیم صهیونیستی و نیز مقابله به مثل با آنها.
 فعال کردن کمیتههای تحریم کاالهای اسرائیلی در کشورهای مختلف.
 تالش برای احیای قطعنامه  3379مجمع عمومی سازمان ملل که رژیم اسرائیل را «آپارتاید»معرفی کرده بود.
رایزنــی (بــا  /بــی واســطه) در ســطوح مختلــف بــا امــارات ،بحریــن ،جمهــوری آذربایجــان ،ترکیــه ،کردســتان عــراق و ...بــرای خــروج نیروهــای امنیتــی و
نظامــی رژیــم اســرائیل.
تالش برای ارتقای سطح تهدید رژیم اسرائیل به سطح تهدید وجودی در منظر مقامات عالی رتبه کشور
سفر رئیس جمهور به قطر و امضای  14سند همکاری
سفر رئیس جمهور به عمان و امضای  13سند همکاری
ادامه مذاکرات هیات ایرانی با طرف سعودی در مذاکرات بغداد و سیر رو به پیشرفت این مذاکرات
استقرار دیپلماتهای ایرانی در سازمان همکاری اسالمی بعد از  6سال
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عملکردوزارتخارجه

تعامل با هند

تبادل هیاتها و نشستهای ادواری با کشور هند
 سفروزیرامورخارجههند،جایشانکاربهایرانبرایتقدیمپیامتبریکنخستوزیرهندبهآقایرئیسیبهمناسبتانتخابایشانمرداد.1400
سفر وزیر امور خارجه هند ،جایشانکار به ایران برای شرکت در مراسم تحلیف سیزدهمین دوره ریاست جمهوری مرداد .1400
سفر آقای شمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی به هند برای شرکت در سومین نشست گفتگوی امنیت منطقهای آبان .1400
سفر هیات کنسولی هند به ایران برای برگزاری دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک کنسولی دو کشور (فروردین )1401
سفر هیات سازمان مبارزه با مواد مخدر هند در تاریخ ( 19-21اردیبهشت  )1401به ایران به منظور گسترش همکاریهای دو جانبه
سفر معاون اتاق بازرگانی  PHDهند به ایران و دیدار با تجار و بازرگانان در اتاق بازرگانی تهران ( خرداد)1401
تماس تلفنی وزیر امورخارجه ،جناب آقای امیرعبدالهیان با همتای هندی ( خرداد)1401
سفر وزیر امورخارجه ،جناب آقای امیر عبدالهیان به هند ( خرداد)1401
مالقات دبیر شورای عالی امنیت ملی ،جناب آقای شمخانی با همتای هندی در حاشیه اجالس امنیتی تاجیکستان (خرداد)1401
مالقــات وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی آقــای عیــن الهــی بــا همتــای هنــدی در حاشــیه مجمــع عمومــی ســازمان بهداشــت جهانــی در ژنو
( خــرداد)1401

چاپ و انتشارات تقویت تعامالت با شرکتهای انتشاراتی خارجی (از جمله ترکیه ،چین ،عمان و )...جهت ترجمه آثار فاخر در حوزه ادبیات سیاست خارجی  
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وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

عملکرد دولت سیزدهم در کنترل بیماری کرونا و واکسیناسیون در وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی
کاهش مرگ و میر روزانه بیش از  700نفر در پیک پنجم کرونا به صفر
کاهش آمار مبتالیان روزانه از  31500به ۱۵۳نفر در  ۲۰خرداد
کاهش بستری روزانه از  52000نفر در پیک پنجم به  ۳۳نفر در  ۲۰خرداد
تزریق بیش از  150میلیون دز واکسن
حمایت از تولید داخلی در عرصه تولید واکسن
حمایت از تولید هفت نوع واکسن تولید داخل بشرح ذیل :
 -1کوو ایران برکت
 -2پاستوکووک
 -3پاستوکووک پالس
 -4اسپایکوژن (سیناژن) 5
 -5کووپارس
 -6فخرا
 -7نورا
تــاش مضاعــف بــرای تأمیــن داروهــای مــورد نیــاز بــرای درمــان کرونــا و ســایر داروهــای مــورد نیــاز کشــور بــا تکیــه بــر دانــش بومــی وتولیــد
داخلــی از جملــه واکســن ،ســرم و ..
حمایت از تولید  % 96از داروهای ضد کرونا در داخل
واکسیناسیون حدود  2/5میلیون نفر مهاجران و اتباع خارجی علیه بیماری کرونا
واکسیناســیون از موثرتریــن اقدامــات بــرای کنتــرل بیماریهــای عفونــی بــوده و ســالیانه از مــرگ  2/5میلیــون کــودک در دنیــا جلوگیــری
میکنــد .در خصــوص بیمــاری کوویــد 19-نیــز بدلیــل نبــود دارو جهــت درمــان قطعــی ایــن بیمــاری ،واکســن موثرتریــن مداخلــه بــرای کنتــرل
پاندمــی محســوب میشــد .اقدامــات کنترلــی ماننــد اســتفاده از ماســک ،تعطیلــی مشــاغل ،اجتماعــات ،مــدارس و دانشــگاهها و قرنطینههــا
میتواننــد موقتــا بــار بیمــاری را کاهــش دهنــد و در دراز مــدت قابــل اســتمرار نیســتند .تولیــد واکســن در دنیــا نزدیــک بــه یکســال زمــان بــرد.
بدلیــل محدودیــت تامیــن واکســن علیرغــم اینکــه برنامــه واکسیناســیون عمــوم جامعــه در گــروه ســنی بــاالی  18ســال در دســتور کار
وزارت بهداشــت قــرار داشــت؛ ولیکــن تــا ابتــدای شــهریور  1400تعــداد  16986882نفــر نوبــت اول 6150817 ،نفــر نوبــت دوم و در مجمــوع
23137699دوز واکســن تزریــق شــده بــود .بــا تامیــن واکســن در تعــداد مــورد نیــاز کــه در طــی ما ههــای شــهریور ،مهــر و آبــان  1400صــورت
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گرفــت واکسیناســیون ســرعت گرفــت و در شــهریور مــاه همــان ســال باالتریــن میــزان واکسیناســیون روزانــه بــه تعــداد کل جمعیــت کشــور
در دنیــا را در کشــور شــاهد بودیــم .از اواخــر مهــر  1400تزریــق نوبــت ســوم نیــز در دســتور کار قــرار گرفــت .در حــال حاضــر تعــداد  64572199نفــر
نوبــت اول 57898589 ،نفــر نوبــت دوم و  27604697نفــر نوبــت ســوم و جمعــا بــه تعــداد  150075485دوز واکســن تزریــق شــده اســت.
از نظــر جنســیت در نوبــت اول زنــان بــه تعــداد  32341752نفــر و مــردان بــه تعــداد  32232675نفــر و در نوبــت دوم تعــداد 29438635
نفــر زن و تعــداد  28463270نفــر مــرد تزریــق واکســن انجــام دادهانــد .درصــد واکسیناســیون انجــام شــده در گرو ههــای ســنی در کــردار ذیــل
بــه تفکیــک گرو ههــای ســنی آمــده اســت .بیشــترین پوشــش نوبتهــای واکسیناســیون را درکشــور در گروههــای ســنی بــاالی  50ســال و
کمتریــن میــزان واکسیناســیون در گــروه ســنی  5تــا  10ســال انجــام شــده اســت.
از نظــر نــوع واکســن بایــد ذکــر کــرد کــه بیشــترین تعــداد واکســن تزریــق شــده نوبــت اول و دوم بــه ترتیــب واکســنهای ســینوفارم،
آســترازنکا و برکــت بــا درصــد تزریــق از کل تزریقــات بــه ترتیــب  8/7 ،82/6و  6/1درصــد بودهانــد و ســایر واکسـنها بــه ترتیــب پاســتوکووک،
اســپوتنیکوی ،اســپایکوژن ،بهــارات ،رازی و فخــرا بودهانــد .از نظــر نــوع واکســن در تزریــق نوبــت ســوم همچنــان بیشــترین تزریقــات بــا
واکســنهای ســینوفارم ،آســترزازنکا و برکــت بــا درصــد تزریــق بــه ترتیــب 12/7 ،72/6و  5/8درصــد و ســپس واکس ـنهای پاســتوکووک
( ،)4/4اســپایکوژن ( )3/7و واکس ـنهای نــورا ،بهــارات ،رازی و فخــرا بودهانــد .اطالعــات تفکیکــی در جــدول ذیــل آمــده اســت:
نوعواکسن

میزان تزریق نوبت اول

میزان تزریق نوبت دوم

میزان تزریق نوبت سوم

مجموع

آسترازنکا

5593738

5035705

3434224

14063667

اسپایکوژن

43346

34859

1017325

1095530

اسپوتنیک

708833

601330

70845

1381008

برکت

3889754

3589922

1562025

9041701

بهارات

134429

89512

32946

256887

پاستوکووکپالس

0

0

178560

178560

رازی

13973

11636

95807

121416

سوبرنا

811145

493932

1008101

2313178

سینوفارم

53335086

48006320

19704562

121045968

فخرا

22949

18322

24610

65881

نورا

0

0

10824

10824
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پوشش بیمه سالمت جهت زوجهای نابارور

بــر اســاس بنــد «ح» تبصــره  17مــاده واحــده قانــون بودجــه ســال 1400زوجیــن میتواننــد از خدمــات نابــاروری شــامل  IVF، ICSI، IUIو FET
بــا پوشــش بیم ـهای  %90تعرفــه بخــش دولتــی در مراکــز نابــاروری دولتــی و  %90تعرفــه بخــش عمومــی غیــر دولتــی در بخشهــای عمومــی
غیردولتــی ،خیریــه و موقوفــه و خصوصــی بهرهمنــد شــوند.
مــاده  : 43در راســتای بندهــای «ح» و «د» مــاده ( )102قانــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری
اســامی ایــران وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت بــا همــکاری وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و ســازمانهای
بیمهگــر ،برنام ههــا و اقدامــات الزم را بــرای برخــورداری همــه زوجهایــی کــه علیرغــم اقــدام بــه بــارداری بــه مــدت یــک ســال یــا بیشــتر ،صاحــب
فرزنــد نشــدهاند ،از برنامههــای معاینــه ،بیمــار یابــی ،تشــخیص علــت نابــاروری و درمــان آن تحــت پوشــش کامــل بیمههــای پایــه ،بــدون
محدودیــت زمــان و دفعــات مــورد نیــاز بــه تشــخیص پزشــک معالــج بــه عمــل آورد.
تبصره  -1برای افرد باالی سی و پنج سال ،مدت مذکور در ماده فوق از یک سال به شش ماه کاهش یابد.
تبصره  -2کسانی که دچار سقط مکرر شده اند ،مشمول ماده فوق هستند.
تبصــره  -3شــورای عالــی بیمــه موظــف اســت بســته خدمــات پایــه خــود را بــه گونـهای تعریــف کنــد کــه شــامل کلیــه اقدامــات مذکــور در درمــان
نابــاروری اولیــه و ثانویه شــود.

اقدامات :

ســازمان بیمــه ســامت ایــران ،دســتورالعمل خریــد راهبــردی خدمــات درمــان نابــاروری ،ابالغــی از ســوی دبیرخانــه شــورای عالــی بیمــه
ســامت را جهــت اجــرا از آذرمــاه ســال  1400بــه ادارات کل اســتانها ارســال کــرده اســت .همچنیــن پــس از شــرکت در جلســات دبیرخانــه
شــورای عالــی بیمــه ســامت دســتورالعمل بازنگــری شــده ارســالی در اســفند مــاه  1400را جهــت اجــرا بــه اســتانها ابــاغ کــرده اســت .در
دســتورالعمل بازنگــری شــده بســیاری از چالشهایــی کــه در دســتورالعمل قبلــی بــود مرتفــع شــده اســت.
جزئیات اقدامات انجام شده در این راستا بشرح ذیل است :
 -1پرداخــت  %90تعرفــه مصــوب بخــش دولتــی بســتههای خدمتــی نابــاروری در مراکــز دولتــی ،پرداخــت  %90تعرفــه مصــوب بخــش عمومــی
غیردولتــی در مراکــز عمومــی غیــر دولتــی و پرداخــت  %90تعرفــه عمومــی غیردولتــی بســتههای خدمتــی نابــاروری در مراکــز خصوصــی و خیریــه.
-2بــرای جبــران خســارت افــرادی کــه از ابتــدای ســال  1400خدمــات درمــان نابــاروری ازمراکــز غیــر طــرف قــرارداد دریافــت کردهانــد ،هزینــه در
قالــب پرونــده خســارت متفرقــه پرداخــت میشــود.
-3جهــت رفــاه بیشــتر و دسترســی آســانتر و عدالــت در ســامت ،بیم هشــدگان روســتایی ،نظــام همگانــی جهــت اخــذ ایــن خدمــات معــاف
از رعایــت سیســتم ارجــاع هســتند.
 -4هزینههای دارو و پاراکلینیک و تجهیزات پزشکی مرتبط  % 90تحت پوشش بیمه قرار دارد.
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-5دریافــت خدمــات کمــک بــاروری جهــت زوجــه نابــارور تــا ســن  49ســال تمــام و بــدون محدودیــت ســنی بــرای زوج نابــارور بــا پرداخــت %10
هزینــه از جیــب
-6پیادهسازی نشان بیماری درمان ناباروری در سامانههای سازمان
 -7پیکربندی سامانههای سازمان جهت پذیرش اسناد موسسات
-8عدم تحت پوشش بودن بیمه برای جراحی وازکتومی و توبکتومی
 -9در تعهد بودن عمل توبوبالستی و وازوبالستی
-10پیادهسازی تعرفههای ناباروری در سامانهها
-11پیادهسازی کدهای خدمات در سامانهها
 -12صدور مجوز به استانها جهت پرداخت خسارت به صندوقهای بیمه همگانی و حذف سیستم ارجاع در درمان ناباروری.
 -13صدور مجوز به استانها جهت عقد قرارداد با بخش خصوصی در صندوقهای بیمه همگانی و روستایی
 -14تحــت پوشــش قــرار گرفتــن پنــج میلیــون و چهارصــد هــزار نفــر در بیمــه ســامت پایــه و برقــراری بیمــه رایــگان بــرای ســه دهــک پاییــن
درآمــدی
براســاس بنــد الــف مــاده  ۷۰قانــون برنامــه ششــم توســعه کشــور و آئیننامــه اجرایــی آن ،همــه شــهروندان فاقــد بیمــه پایــه ،جهــت برقــراری
پوشــش بیمــه پایــه ســامت میتواننــد نســبت بــه بیمــه خــود و خانــواده اقــدام کننــد.
براســاس بنــد د تبصــره  ۱۴قانــون بودجــه  ،۱۴۰۱افــراد فاقــد بیمــه پایــه ســه دهــک پاییــن درآمــدی ،بــه صــورت رایــگان و بــدون پرداخــت حــق
بیمــه ،تحــت پوشــش قــرار میگیرنــد.
حــدود پنــج میلیــون و  ۴۰۰هــزار نفــر فاقــد پوشــش بیمــه کــه جــزو ســه دهــک پاییــن درآمــدی بودهانــد بــه ســازمان بیمــه ســامت معرفــی
شــدند و از روز شــنبه هفدهــم اردیبهشـتماه ســال جــاری ،تحــت پوشــش بیمــه همگانــی رایــگان قــرار گرفتنــد و دولــت حــق بیمــه آنهــا را
پرداخــت میکنــد.

اجرای قانون تعرفهگذاری پرستاری پس از  15سال

در اجــرای ایــن قانــون حــدود  ۲۰۰هــزار نفــر شــامل قانــون تعرف هگــذاری خدمــات پرســتاری میشــوند .ایــن قانــون مصــوب ســال  ۱۳۸۶بــوده
کــه اجــرای آن بعــد از ایــن همــه ســال تاخیــر از افتخــارات دولــت جدیــد اســت .با حمایــت وزیــر بهداشــت و هیــات دولــت و مجلــس شــورای
اســامی ،ردیــف بودجــه  ۵هــزار میلیــارد تومانــی بــرای اجــرای قانــون تعرف هگــذاری اختصــاص یافتــه اســت .ســال آینــده ایــن بودجــه در ســرانه
لحــاظ مــی شــود و طبــق تفاهمنامــه بــا ســازمان برنامــه و بودجــه ایــن اعتبــار بــه ســازمان بیمــه ســامت مــی رود تــا خریــد خدمــت را انجــام
دهنــد .پیشــرفت  98درصــد طــرح نســخه الکترونیــک بیمــه پایــه ســامت در راســتای ایجــاد دولــت الکترونیــک در حــوزه ســامت در دولــت
ســیزدهم در وزارت بهداشــت.
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وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

اقدامات انجام شده در خصوص احکام اجرایی سند توسعه تعاون ( بند )1
پــس از تصویــب ســند توســعه تعــاون (تصویــب نامــه شــماره /23609ت46116ه ـ مــورخ  1392/2/8هیــات وزیــران) مــوارد طــی نامــه شــماره
 19951مــورخ  92/2/16بههمــراه راهبردهــا و برنامههــای پیشــبینی شــده بــه واحدهــای اجرایــی جهــت اقــدام ابــاغ شــد .بــه منظــور دســتیابی
بــه اهــداف منــدرج در ســند توســعه تعــاون و بــا توجــه بــه بنــد  22احــکام اجرایــی ســند مذکــور ،مســئولیت نظــارت بــر اجــرای ســند توســعه
تعــاون از ســوی دســتگاههای مجــری احــکام پیشبینــی شــده در ســند (ســازمان برنامــه و بودجــه ،بانــک مرکــزی ،وزارت جهــاد کشــاورزی،
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،وزارت آمــوزش و پــرورش ،وزارت راه و شهرســازی و وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت) برعهــده وزارت متبــوع بــوده اســت .کــه مکاتبــات مختلفــی بــا ایــن دســتگاهها در جهــت انجــام تکالیــف قانونــی منــدرج در
ســند صــورت پذیرفتــه اســت کــه گــزارش عملکــرد ســال  1399دســتگاههای مجــری در نتیجــه مکاتبــات ســال قبــل ایــن معاونــت اســت .بــا
توجــه بــه دســتور ویــژه معاونــت امــور تعــاون بــرای تهیــه گــزارش عملکــرد دســتگاههای مجــری در دولــت ســیزدهم ،در تاریــخ 1401/03/25
مکاتبـهای بــا حــوزه وزارتــی جهــت اعــام ارائــه گــزارش عملکــرد بــا دســتگاهها طــی نامــه شــماره  6733انجــام شــده اســت.

 -1اولین جلسه هماهنگی اجرای سند توسعه تعاون

در دولــت ســیزدهم ،بــا توجــه بــه اهمیــت جایــگاه ســند توســعه تعــاون ،و همچنیــن اهــداف و احــکام منــدرج در ســند ،در راســتای پیشــیرد
و توســعه بخــش تعــاون کشــور در تاریــخ  ،1400/12/08اولیــن جلســه هماهنگــی اجــرای ســند توســعه تعــاون بــا حضــور مقــام عالــی وزارت و
همچنیــن وزیــر آمــوزش و پــرورش و ســایر کننــدگان دســتگاههای مجــری احــکام ،در محــل ســالن کنفرانــس وزارت متبــوع برگــزار و صــورت
جلسـهای  8بنــدی ،کــه در پیوســت اســت تنظیــم شــد.

 -2تشکیل دبیرخانه سند توسعه تعاون

در دولت سیزدهم ،با توجه به اهمیت جایگاه سند توسعه تعاون ،و بر مبنای بند اول صورتجلسه اولین جلسه هماهنگی سند توسعه تعاون ،به
منظور پیگیری ویژه ســند توســعه تعاون و ارتقا راهکارهای ســند مذکور در دســتیابی به اهداف کالن بخش تعاون ،اقدام به تشــکیل دبیر خانه ســند
توســعه تعــاون بــا حضــور کننــدگان دســتگاههای مجــری احــکام پیشبینی شــده در ســطح معاون وزیر در ســند شــد .همچنیــن دبیرخانه مذکــور ذیل
مدیریت مســتقیم معاونت امور تعاون بهصورت واحدی مســتقل در معاونت امور تعاون تشــکیل شــد.

 -3پیگیری مصوبات اولین جلسه سند توسعه تعاون

بــه منظــور دسترســی دســتگاههای مجــری احــکام پیشبینــی شــده در ســند توســعه تعــاون و انجــام مصوبــات اولیــن جلســه هماهنگــی
اجرایــی ســند توســعه تعــاون ،مصوبــه فــوق طــی نامــه شــماره  260596مــورخ  1400/12/17بــه ســازمانهای فــوق ارســال شــد و همچنیــن
جهــت دریافــت گــزارش عملکــرد اجرایــی ایــن مصوبــات از ســوی دســتگاههای حاضــر در دبیرخانــه نیــز ،مکاتبــات ذیــل انجــام شــده اســت.
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نامسازمان

شماره نامه و تاریخ ارسال

شماره نامه و تاریخ ارسال

وزارت صنعت ،معدن و تجازت

 6509مورخ 1401/01/17

وزارت جهاد کشاورزی

 6501مورخ 1401/01/17

 28890مورخ 1401/02/11

وزارت راه و شهرسازی

 6499مورخ 1401/01/17

 28897مورخ 1401/02/11

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 6493مورخ 1401/01/17

بانکمرکزی

 6506مورخ 1401/01/17

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 6494مورخ 1401/01/17

سازمان برنامه و بودجه کشور

 6499مورخ 1401/01/17

 25821مورخ 1401/02/07

اعالم سندتوسعهتعاون بهعنوان بخشی از برنامه هدفمند معاونت امور تعاون در سال 1401

شماره نامه و تاریخ
ارسال

 28893مورخ 1401/02/1

معاونت امور تعاون در سال  1401اقدام به تهیه برنامه عملیاتی ،هدفمند و مدون برای تمامی دفاتر ذیل معاونت امور تعاون در دو بخش
نظری و عملی کرده است که سند توسعه تعاون با توجه به اهمیت جایگاه آن در بخش توسعه تعاون کشور در بخش نظری این برنامه،
با  6هدف کلی ،به شرح ذیل ،قرار گرفته است:
 -1تشکیل دبیرخانه سند توسعه تعاون کشور بهصورت واحدی مستقل ذیل نظارت مستقیم معاون امور تعاون.
 -2ایجاد کارگروه نخبگانی در معاونت تعاون به جهت دریافت نظرات و پیشنهادها و جمع بندی در خصوص اصالح سند مذکور با حضور
کنندگان سایر دستگاههای مرتبط.
 -3تهیه پیش نویس سند اصالح شده بر اساس جمع بندی کار گروه نخبگانی و بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه و ارائه آن به هیات
وزیران ،به منظور تصویب و پیگیری راهکارهای الزم به جهت الزام آور شدن اجرای آن (پیگیری درج سند توسعه تعاون در برنامه هفتم
توسعه کشور).
-4تهیه طرحها و ایدههای جدید در راستای اجرای مفاد مندرج در سند مذکور و پیگیری تصویب آنها در صحن دبیرخانه و ابالغ طرحهای
تصویب شده جهت اجرا به دستگاههای مجری احکام پیشبینی شده.
-5تبدیل احکام اجرایی سند به شاخصهای قابل سنجش به منظور اخذ گزارش عملکرد سند از دستگاههای مرتبط.
-6تهیه گزارش عملکرد دستگاههای مجری احکام پیشبینی شده در سند بهصورت ساالنه بر مبنای شاخصهای اعالمی و ارسال به
نهاد ریاست جمهوری.
شایان توجه است جدول خالصه عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در خصوص سند توسعه تعاون در ذیل جهت آشنایی با وظایف
دستگاههای مجری احکام در ادامه این متن و همینطور آخرین گزارش تفصیلی عملکرد دستگاههای مجری احکام پیشبینی شده در
سند مذکور که در اولین جلسه هماهنگی اجرایی سند توسعه تعاون ( مورخ  )1400/12/08ارائه شده ،نیز به پیوست ارسال میشود.

87

جدول خالصه عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در خصوص سند توسعه تعاون
ردیف

نامدستگاه
اجرایی

1

وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی

2

وزارت صنعت،
معدن و تجارت

3

وزارت علوم،
تحقیقاتو
فنآوری

4

وزارت آموزش
وپرورش

5

وزارت راه و
شهرسازی

میزان اجرایحکم
اجرایی در سند

تمامیتکالیف
عمل شده است

توضیحات

پیشنهادهایاجرایی

علیرغم اقدامات صورت گرفته و به دلیل عدم همراهی کامل
سایر دستگاههای مرتبط در اجرای سند توسعه تعاون ،سهم
مطلوب بخش تعاون در اقتصاد ملی حاصل نشده است.

ایجادساز و کار مشخص جهت الزام
دستگاههای ذیربط به اجرای سند
توسعه تعاون
اختصاص منابع پیشبینی شده در قانون
اجرایسیاستهایکلیاصل 44قانوناساسی
توجه ویژه به اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتیدرزمینهمردمیسازیاقتصاد
در نظر گرفتن جایگاه ویژه در مصوبات هیات
دولت به تقویت روح تعاون در جامعه

«فراهم کردن زیرساخت بخش داخلی سامانه جامع تجارت
جهت ثبتنام و مشارکت شرکتها و اتحادیههای تعاونی
مصرف و ثبتنام تعداد  2676شرکت تعاونی مصرف و 128
اتحادیه تعاونی مصرف در سامانه مذکور»
تا حدودی به
تکالیف عمل شده با توجه به وظیفه این وزارتخانه حمایت خاصی از تعاونیها
در زمینه تجارت الکترونیک و بازاریابی محصوالت و خدمات
است
تعاونیها صورت نگرفته است و تنها تعاونیها نیز مانند سایر
کسب و کارها امکان استفاده از ظرفیتهای فراهم شده در
حوزه فناوری اطالعات و خدمات فنی و مهندسی را دارند.
به تکالیف عمل
نشده است

در حال حاضر امکان استفاده از خدمات
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در زمینه
کمک به بازاریابی محصوالت و خدمات
تمامی شرکتها وجود دارد .بر همین
اساس انجام پیگیری الزم به منظور
بهرهمندیبیشترتعاونیهاازخدماتمذکور
راه گشا خواهد بود.

الزام وزارت علوم و دانشگاههای تابعه
در حال حاضر رشته دانشگاهی تعاون ایجاد شده است و امکان
به ایجاد کرسی تعاون با رویکرد توسعه
تحصیل برای عالقمندان وجود دارد.
کارآفرینی و کسب و کارهای مردم نهاد

«تاسیس تعداد  196موسسه در قالب شرکت تعاونی آموزشی
الزام وزارت آموزش و پروش به توسعه مراکز
فرهنگی تا سال »99
آموزشیتعاون
میزان عمل
تاسیس مراکز آموزشی به شکل تعاونی فراهم است اما بخش
تنظیم برنامه مدون جهت واگذاری فضاهای
بهتکالیف
تعاون در اولویت قرار ندارد.
آموزشی به تعاونیها و ایجاد تعاونیهای
رضایتبخشنیست
در زمینه واگذاری فضاهای آموزشی به تعاونیها اقداماتی انجام
خدمات آموزشی
شده است اما کافی نیست.

گزارشی ارائه نشده

ایجاد مزیت به منظور شکلدهی عرضه و
براساس تکالیف باید ساالنه حداقل ( )50درصد از سهم احداث تقاضای مسکن در شکل تعاونی
و تأمین واحدهای مسکونی ،در قالب تعاونیهای مسکن انجام با توجه به برنامه دولت مبنی بر احداث
ساالنه  1میلیون مسکن ،از ظرفیت
شود.
تعاونیهای مسکن میتوان بهره برد.
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ردیف

نامدستگاه
اجرایی

میزان اجرایحکم
اجرایی در سند

توضیحات

پیشنهادهایاجرایی

6

بانک مرکزی

تا حدودی تکالیف
عمل شده است
امارضایتبخش
نیست.

«صدور مجوز تاسیس و فعالیت  69تعاونی اعتبار جدید به طوری
که تاکنون تعداد  2976تعاونی اعتبار در بازار پولی کشور براساس
اطالعات سامانه استعالم شناسه ملی اشخاص حقوقی ثبت
شده است».
با توجه به سیاستهای پولی کشور نه تنها مجوزی صادر نشده
بلکه مجوز برخی موسسات غیر مجاز ابطال شده است.
در خصوص اختصاص سهم  50درصدی بخش تعاونی در اعطای
تسهیالت اعتباری به بعد اجتماعی تعاونیها توجه نشده و تنها
مالک سودآوری و توان بازپرداخت در نظر گرفته شده است.
در خصوص وظیفه اصالح نظامهای آمارهای ملی و حسابهای
ملی نظام آماری کنونی کشور فاقدساز و کارهای الزم برای
شناسایی بنگاهها به تفکیک نهادهای خصوصی ،دولتی و
تعاونی است

در نظر گرفتن نقش اجتماعی و مردم نهاد
تعاونیها در اعطای تسهیالت
الزام مرکز امار ایران و بانک مرکزی به تفکیک
آمارهای بخش تعاون و پیشبینی منابع
الزم جهت اجرا

7

وزارت امور
اقتصادی ودارایی

میزان عمل
بهتکالیف
رضایتبخش
نیست.

منابع وجوه اداره شده و تسهیالت قابل اعطای بانکهای دولتی
و تخصصی و منابع ارزی قابل تخصیص به بخشهای غیردولتی
به میزان تعیین شده ،به بخش تعاونی اختصاص نیافته است.
هماهنگی و تمهیدات الزم به منظور حضور تعاونیها در بازار
سرمایه صورت گرفته و یک تعاونی به بازار مذکور راه یافته است.
(شرکت تعاونی پست پیشگامان بادپا (سهامی عام))
در اجرای اصل 44قانون اساسی در زمینه واگذاری شرکتهای
دولتی همکاری بخش تعاون سهمی نداشته است.
در حسابهای ملی آمارهای بخش تعاون تفیکی نشده است.

ایجاد الزامات الزم به بانکها جهت
اختصاص منابع مالی مورد نیاز تعاونیها و
جلب حمایت دولتی
الزام مرکز امار ایران و بانک مرکزی به
تفیکیک آمارهای بخش تعاون و پیشبینی
منابع الزم جهت اجرا
الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به تدوین
و ابالغ مقررات مرتبط با اولویت تعاونیها در
دریافتتسهیالتاعتباری

8

وزارت جهاد
کشاورزی

گزارشی ارائه نشده

براساس تکلیف باید حداقل ( )50درصد اراضی قابل احیا و
الزام وزارت جهاد کشاورزی به هماهنگی
بهرهبرداری کشاورزی ،در اختیار تشکلهای تعاونی قرار گیرد و
بیشتر در خصوص توسعه بخش تعاون در
حمایتهای الزم از قبیل ایجاد زیر بناها و پرداخت کمکهای
حوزه کشاورزی
بالعوض را بهعمل آورد.

9

سازمان برنامه و
بودجه

گزارشی ارائه نشده

 30درصد منابع حاصل از واگذاری ها را جهت توسعه تعاونیها
اختصاص نیافته است.
بند «ز» ماده 9قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون الزام سازمان برنامه و بودجه به اختصاص
کامل منابع پیشبینی شده
اساسی به صورت کامل اجرا نشده است.
افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون
به صورت کامالنجام نشده است.
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در مدت کوتاهی خواهیم توانست فقر مطلق را ریشه کن نماییم ( بند ) 2
همزمــان بــا روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم و تدویــن نقشــه راه اصــاح سیاس ـتهای اقتصــادی کشــور ،موضــوع رفــع فقــر مطلــق از جانــب
رئیسجمهــور مطــرح شــد و وزارت خان ههــای تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،وزارت کشــور و کمیتــه امــداد امــام خمینــی«ره» ،مســئول تدویــن برنامــه
اجرایــی مقابلــه بــا فقــر مطلــق شــدند .در این راســتا جلســه کارگــروه رفع فقر مطلق در تاریــخ  1401/1/8به ریاســت آیت اهلل رئیســی و با حضور رئیس
کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) ،معــاون اول رئیسجمهــور ،وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه برگــزار شــد و پیــرو
مصوبــات ایــن جلسه،دســتورالعمل مبــارزه بــا فقــر مطلــق کــه بــه امضــای وزیــر کشــور ،وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و رئیــس کمیته امــداد امام
خمینــی«ره» تصویــب شــد و ســپس ایــن دســتورالعمل بــه کلیــه اســتانداران ابــاغ شــد .بــه مــوازات ابــاغ دســتورالعمل ،ســامانه حمایــت مردمــی
(حامــی) بــه منظــور ثبــت اطالعــات نیازمنــدان راهانــدازی و مقــرر شــد بــا اســتفاده از ظرفیــت ســازمانهای مــردم نهــاد ،مراکــز نیکــوکاری ،مســاجد،
پایگاههــای بســیج ،مراکــز خیریــه و ...ثبــت اطالعــات نیازمندان در ســامانه مربوطه انجام شــود .نیازمندان شناســایی شــده مطابق دســتورالعمل
اجرایــی مقابلــه بــا فقــر مطلــق ،بایســتی دارای شــرایط زیــر باشــند:
عضو کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نباشند؛
در مرز گرسنگی باشند؛
درآمد سرانه ماهانه آنها کمتر از  500هزار تومان باشد؛
وضعیت آنها بهتر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نباشد.
بــر اســاس آخریــن آمــار اســتخراجی از ســامانه حامــی ،تــا کنــون  420هــزار نیازمنــد در ســامانه ثبتنــام شــدهاند کــه بعــد از وسعســنجی از طریــق
پایــگاه اطالعــات رفــاه ایرانیــان و بازدیــد میدانــی توســط کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) ،اقدامــات حمایتــی از آنهــا بــه عمــل خواهــد آمــد .ایــن
افــراد بــر اســاس نــوع محرومیــت در دو دســته محرومیــت از ســرپناه و محرومیــت از پوشــاک و تغذیــه جــای گرفتهانــد .پیشبینــی میشــود
یــک میلیــون نیازمنــد بــر اســاس شــروط فــوق در کل کشــور وجــود داشــته باشــند کــه تــا کنــون بخــش قابــل توجهــی از آنهــا شناســایی
شــدهاند و بــر اســاس برنامهریــزی تــا پایــان ســال ،کلیــه افــراد دچــار فقــر مطلــق شناســایی و مــورد حمایــت قــرار میگیرنــد.
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اهم دستاوردهای شاخص معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال طی مدت استقرار دولت مردمی
( مرداد  1400تا خرداد )1401
ردیف

بخش

عنواندستاورد

شرح مختصر دستاورد

1

دبیرخانه
شورای عالی
اشتغال

استقرار نرم افزاری زیست بوم
ملی اشتغال کشور در سامانه
رصد

بازیگرانزیستبومملیاشتغالکشوردرسامانهرصداشتغالمشخصووظایفآنهامشخصشدوبرای
ثبت تعهد اشـتغال دسـتگاهها «سـامانه رصد اشتغال کشور» با مشـخصات زیر بازطراحی و معرفی و شد:
 -1امـکان گـزارش گیـری از مشـخصات کامـل اشـتغال یافتـگان جدیـد در کشـور و محـل کار آنهـا
 -2امکان گزارشگیری میزان اشتغالهای ایجاد شده در سطوح ملی ،استانی ،شهرستانی به تفکیک منطقه
 -3امـکان گزارشگیـری عملکـرد دسـتگاههای اجرایـی کشـور در ایجـاد اشـتغالهای جدیـد بـه تفکیـک
دسـتگاه مسـئول

2

هدایت نیروی
کار

راهاندازی وتکمیل سامانه
جسجویشغل

3

مانع زدایی و تسریع و
در راسـتای مانـع زدایـی ،تسـهیلگری و تسـریع در مجوزهـای مشـاغل خانگـی و در اجـرای مصوبـه مـورخ
ً
تسهیلگریدرمجوزهای
8/10/1400سـتاد سـاماندهی وحمایـت از مشـاغل خانگـی ،فعالیـت در رشـتههای آزاد ثبـت محـور صرفـا بـا
مشاغلخانگی مشاغل خانگی از طریق صدور
تکمیل فرم ثبتنام و ارائه تعهدنامه به صورت خود اظهاری توسط متقاضیان صورت گرفته و متقاضی
آنی مجوز رشتههای ثبت محور
بـا تعهـد بـه رعایـت شـرایط درج شـده بـرای هـر رشـته ثبـت محـور ،فعالیت خـود را آغـاز میکند.
مشاغلخانگی

سـامانه جسـتجوی شـغل باهـدف کاهـش هزینههـای جسـتجوی شـغلی،اتصال سـریع کارجویـان و
کارفرمایان ،رضایت مندی مخاطبان و در نهایت ایجاد پویایی در بازار کار ،راهاندازی شد و در دی ماه سال
 1400مـورد بهرهبـرداری قـرار گرفـت.
سـامانه جسـتجوی شـغل در بسـتر فضـای مجـازی ،فرصتـی اسـت تـا رضایتمنـدی اسـتفاده کننـدگان از
خدمات کاریابی افزایش یافته و موجبات کاهش بروکراسی اداری ،هزینههای جستجوی شغلی ،بهبود
عملکـرد دفاتـر کاریابـی و ...را فراهم کند.
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عنواندستاورد

ردیف

بخش

4

مشاغلخانگی

به منظور تسهیلگری و روانسازی مجوزهای مشاغل خانگی و در اجرای مصوبه جلسه مورخ 1400/10/8
مانعزدایی و تسریع و
ستادسـاماندهی و حمایـت از مشـاغل خانگـی ،مجوزهـای مشـاغل خانگـی بـرای رشـتههای مجـوز محـور
تسهیلگریدرمجوزهای
مشاغل خانگی از طریق صدور ظـرف مـدت  3روز کاری صـادر میشـوند .در صـورت عـدم اعلام نظـر در موعـد مقـرر ،درخواسـت از طریـق
 3روزه مجوز رشتههای مجوز سـامانه به ادارات کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی اسـتانها ارسـال و مجوز به صورت الکترونیکی و خودکار
صـادر خواهد شـد.
محور مشاغلخانگی

5

دبیرخانه
شورای عالی
اشتغال

برنامه پایش و نظارت اشتغال پس از ثبت آمار اشـتغال ایجادی در سـامانه رصد اشـتغال کشـور ،صحتسـنجیهای تلفنی و میدانی و
نظارتهای باالدسـتی طی  3گام انجام میشـود تا آمار اشـتغال واقعی دسـتگاههای اجرایی به دسـتآید.
کشور در سال 1401

6

دبیرخانه
شورای عالی
اشتغال

آمـار مـورد بررسـی بـه تعـداد  2.042.238کـد ملـی و شـامل آمـار اشـتغال ثبت شـده در سـامانه رصـد . ،پس
از اعمـال صحـت سـنجیهای میدانـی و نظارتهـای باالدسـتی ،آمـار اشـتغال نهایـی در سـال  ،1400معـادل
 783.509کـد ملـی و در شـش ماهـه دوم سـال  ،1400معـادل  548.456کدملـی اسـت.

7

دبیرخانه
شورای عالی
اشتغال

بـا هـدف نظـارت و صحـت سـنجی بـر اشـتغال ثبتـی سـامانه ملـی رصـد اشـتغال کشـور ،مرکـز تمـاس طرح
راهاندازی مرکز تماس طرح ملی
مالی پایش اشتغال با همکاری رایتل آغاز به کار کرد .در این مرکز تماس ،با تمامی افرادی که در سال 1401
پایش اشتغال کشور
از خدمات و تسـهیالت اشـتغالزای دولت اسـتفاده کرده اند تماس گرفته می شـود.

8

توسعه
کارآفرینی

برگزاری جشنواره ایدههای برتر از  6000طـرح دریافتـی تعـداد  15ایـده برتـر مـورد تقدیـر مقـام عالـی وزارت قـرار گرفـت و مقـرر شـد  50ایـده برتـر
مـورد حمایـت قـرار گیرند.
اشتغالآفرین

9

توسعه
کارآفرینی

صحت سنجی و ارائه آمار
نهایی اشتغال  1400دولت
سیزدهم

چهاردهمینجشنواره
کارآفرینانبرتر

شرح مختصر دستاورد

شناسایی و انتخاب  200کارآفرین برتر استان
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ردیف

بخش

عنواندستاورد

شرح مختصر دستاورد

10

توسعه
کارآفرینی

تهیه دستور العمل ایجاد
میدانکارآفرینی

راهانـدازی میـدان کارآفرینـی در اسـتانهای بوشـهر ،گلسـتان ،تهـران ،البـرز ،آذرغربـی ،سـمنان و اصفهـان،
خراسـان رضـوی

11

اشتغالاتباع
خارجی

راهاندازی سامانه اشتغال اتباع
خارجی

12

مشاغلخانگی

تسهیلگری در صدور مجوز
مشاغل خانگی از طریق
پذیرش مهارت تجربی
متقاضیانی که مهارت دارند
ولی فاقد گواهی مهارتی
هستند.

13

دبیرخانه
شورای عالی
اشتغال

14

توسعه
کارآفرینی

تدوین اطلس الگوهای
اشتغال زایی کشور

15

مشاغلخانگی

توسعه و افزایش رشتههای
مشاغلخانگی

تعداد  9خدمت حوزه ستادی الکترونیکی شد

پذیـرش اولیـه درخواسـت متقاضـی و دادن فرصـت  6ماهـه بـرای اخـذ و ارائـه گواهـی مهارتـی ،در اجـرای
مصوبـه جلسـه مـورخ  1400/10/8سـتاد مشـاغل خانگـی

طراحی و به تصویب رساندن
سـازو کار اجرایی تصویب نامه در اولین جلسـه کمیته ملی تصویب و جهت اجرا به دسـتگاههای اجرایی
برنامه ملی تقویت کسب و کار
و اسـتانداران ابالغ شد.
ومعیشتمرزنشینان

شناسایی  237الگو در  51دستگاه

بـا پیگیریهـای بـه عمـل آمـده در خصوص رشـتههای ثبت محور و مجـوز محور ،در حال حاضر رشـتههای
مشـاغل خانگی به  508رشـته شـغلی افزایش یافته است.
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ردیف

بخش

عنواندستاورد

شرح مختصر دستاورد

16

سرمایهگذاری

تغییر رویکرد روستاییان از
کسب و کارهای سنتی به
کسب و کارهای جدید

ً
با عنایت به محدودیت اعتبارات و سهم بخشهای هدف اقتصادی روستاییان اجبارا به سمت ایجاد
و توسعه کسب و کارهای جدید و مورد نیاز در روستا و نواحی صنعتی روستاها متمایل شدند.

17

دبیرخانه
شورای عالی
اشتغال

طراحی و اجرای پایلوت
سامانه مدیریت اورژانس
کسب و کار کشور

این برنامه به صورت پایلوت در استان گیالن اجرا شد و در مرحله ملی شدن است.

18

سیاستگذاری
اشتغال

رادیو کار و تولید

19

سرمایهگذاری

توسعه فرصتهای شغلی در
مناطقروستایی

20

سیاستگذاری
اشتغال

تدوین الگوی نظارت

21

سیاستگذاری
اشتغال

پایگاه مردمی اشتغال آفرین

طراحی بسته محتوایی تاسیس رادیو کار و تولید

ً
بـا توجـه بـه اعطـای تسـهیالت موضـوع قانـون اشـتغال روسـتایی و عشـایری و تعهـد ایجـاد حـدودا 284
ً
هـزار فرصـت شـغلی کـه عمدتـا از نیـروی کار روسـتایی جـذب خواهنـد شـد در کاهـش نـرخ بیـکاری روسـتا
مؤثـر اسـت.

تدوین الگوی بر تسهیالت اشتغالزا در قالب جشنواره مردمی

تدویـن طـرح راهبـرردی راهانـدازی پایگاههـای مردمـی اشـتغال آفریـن در جهـت کمـک به تحقـق ماموریت
ایجـاد  1200هـزار فرصت شـغلی
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ردیف

بخش

عنواندستاورد

شرح مختصر دستاورد

22

مشاغلخانگی

        افزایش رشتههای
مشاغل خانگی بهرهمند از
پوشش بیمهای صندوق
بیمهاجتماعیکشاورزان،
روستاییان و عشایر

رشـتههای مشـاغل خانگی بهره مند از پوشـش بیمهای صندوق بیمه اجتماعی کشـاورزان ،روسـتاییان
و عشـایر به تعداد  158رشـته شغلی

23

دبیرخانه
شورای عالی
اشتغال

شناسایی 100نقطه بحرانی
اشتغالکشور

با هدف توسـعه اشـتغال پایدار در مناطق بحرانی با اسـتفاده شـاخصهای مختلف و بازدیدهای میدانی
این نقاط احصا شـدند تا با حداقل سـرمایهگذاری حداکثر اشـتغالها ایجاد شـوند.

24

هدایت نیروی
کار

واگذاری فرایند صدرو تمدید
در راسـتای تمرکـز زدایـی و اجـرای طـرح تکریـم ارباب رجوع فرایند صدور و تمدید گواهینامههای شـغلی به
گواهینامه شغلی به واحدهای
اسـتانها واگذار شـده است.
اجرایی

25

اشتغالاتباع
خارجی

آموزش نیروی کار ایرانی توسط
خارجی

تعداد  3908نفر نیروی کار ایرانی توسط متخصصان خارجی آموزش دیدند.

26

سرمایهگذاری

توانمندسازیمددجویان
نهادهای حمایتی در راهاندازی
کسب و کار

بـا عنایـت بـه اختصـاص منابـع از محـل اعتبـارات اشـتغال روسـتایی و عشـایری بـه نهادهـای حمایتـی
(کمیته امداد امام خمینی (ره) ،سازمان بهزیستی کشور ،بنیاد شهید و امورایثارگران) سبب روی آوردن
مددجویان برای خودکفایی و راهاندازی کسب و کار شد و متعاقب آن از پوشش نهادهای حمایتی خارج
شدند.

27

توسعه
کارآفرینی

صدور مجوز مراکز مشاوره و
خدماتکارآفرینی

صـدور  120مجـوز بـرای مراکـز مشـاوره و خدمـات کارآفرینـی شـامل 79 :مرکـز مشـاوره کارآفرینـی؛ 38
شـتابدهنده؛  23فضای کاری مشـترک؛  38کافه کارآفرینی و تشـکیل یک انجمن صنفی اسـتانی (الزم به
ذکـر اسـت از آنجایـی کـه هـر مجـوز میتوانـد بـرای یـک خدمت یا بیشـتر صادر شـود تعداد مجمـوع با جمع
مجوزهـا برابـر اسـت)
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ردیف
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عنواندستاورد

28

توسعه
کارآفرینی

شناسایی  400هزار کارآفرین

در مرحله اول شناسایی  350هزار کارآفرین صورت گرفت.

29

سیاستگذاری
اشتغال

ساماندهیمشاغلخدمات
غیرمستمر

راهبری اجراییسـازی و تعمیم طرح سـاماندهی مشـاغل خدمات غیر مسـتمر با همکاری اسـتان گیالن
بـه عنوان اسـتان محـل اجـرای نمونه طرح

30

سرمایهگذاری

تکمیل زنجیرههایارزش
تولید کاال و خدمات

بـا توجـه بـه کمبهـره و مقـرون بهصرفـه بـودن تسـهیالت اشـتغال روسـتایی و عشـایری و بـا شناسـایی
زنجیرههـای ارزش تولیـد کاال و خدمـات سـرمایه گـذاران در تکمیـل ایـن زنجیرههـا مشـارکت کردنـد.

31

توسعه
کارآفرینی

برگزاری رویدادهای هفته
جهانیکارآفرینی

برگزاری  1534رویداد استانی و  31رویداد ملی ترویجی در آبان 1400

32

سیاستگذاری
اشتغال

پیوستاشتغال

33

مشاغلخانگی

      صدور نزدیک به  93هزار
فقره مجوز مشاغل خانگی

آمار اخذ شده از سامانه مشاغل خانگی

34

مشاغلخانگی

پرداخت تسهیالت به بیش
از  38هزار نفر از متقاضیان
مشاغلخانگی

آمار اخذ شده از سامانه مشاغل خانگی

تدوین چارچوب پیوست اشتغال و ارائه و دریافت نظرات دستگاهها جهت ابالغ
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35

مشاغلخانگی

ایجاد اشتغال برای بیش از 71
هزار نفر از متقاضیان مشاغل
خانگی

36

اشتغالاتباع
خارجی

تالش برای جایگزینی ایرانی
بهجای خارجی (نفر)

تالش شد حدود  8000نفر نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع خارجی شوند.

37

توسعه
کارآفرینی

راهبری و هدایت برگزاری
باشگاهکارآفریناننوجوان

ارائه  50هزار نفر سـاعت آموزش مهارتهای کارآفرینی به فراگیران و رهیاران در ردههای سـنی  18-12سـال
در  5اسـتان به صورت حضوری و در  20اسـتان به صورت مجازی در قالب  25باشـگاه

38

سرمایهگذاری

هدایت تسهیالت برای
اولین بار به سمت رستههای
پراشتغال

براساس مطالعات دینامیک طرح تکاپو رسته فعالیتهای اقتصادی پر اشتغال در سراسر کشور احصا
شد و در اعطای تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری مورد استفاده قرار گرفت.

39

توسعه
کارآفرینی

مصوبه حمایت از کارآفرینان
پیشرو

تشـکیل کمیتـه ناظـر و تهیـه پیـش نویـس آییننامـه اجرایـی مصوبـه و تهیـه پیشنویـس 8تفاهمنامه
همـکاری بـا دسـتگاههای ذیربـط در مصوبـه

40

سیاستگذاری
اشتغال

سیاستهای فعال بازار کار

حهـای کارورزی ،مشـوق بیمـه کارفرمایـی ،یارانـه دسـتمزد و مهـارت آمـوزی در محیط کار
اسـتمرار اجـرای طر 
واقعـی بـر اسـاس تکالیـف قانونـی برنامـه ششـم و بـه مقـدار منابـع تخصیـص یافتـه از سـازمان برنامـه و
بودجه

آمار اخذ شده از سامانه مشاغل خانگی
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41

اشتغالاتباع
خارجی

شناسایی شاغالن خارجی
غیرمجاز

42

توسعه
کارآفرینی

شناساییبنگاههایمشکل
دار و ارائه راهکارهای حمایتی

شناسـایی  6000بنـگاه مشـکل دار و نیمـه فعـال ،شناسـایی  276بنـگاه بـا ظرفیـت ایجـاد اشـتغال بـاال و
تائیـد  241بنـگاه قابـل حمایـت (بـا تائیـد اسـتان)

43

هدایت نیروی
کار

افزایش جرائم نقدی برای
کاریابی غیر مجاز

براساس مصوبه مورخ  1400/6/10هیات وزیران ،میزان جرایم نقدی مندرج در تبصره  1ماده واحده قانون
مذکـور بـر اسـاس نـرخ تـورم بـه روز شـده اسـت .بـر ایـن اسـاس میـزان جریمـه نقـدی بـرای بـار اول ،مبلـغ 10
میلیـون تومـان ،بـرای بـار دوم ،مبلـغ  40میلیـون تومـان و برای بار سـوم ،مبلغ  70میلیون تومان اسـت.

44

هدایت نیروی
کار

45

سرمایهگذاری

در این مدت بیش از  23500نفر شاغل غیرمجاز شناسایی و از بازار کار کشور حذف شدند.

در راسـتای اجـرای بنـد ج مـاده  ۱۱آئیننامـه اجرایـی قانـون مجـازات اشـتغال بـه حرفـه کاریابـی و مشـاوره
راهاندازی سرشماره تلفنی برای
ت وزیران،سامانه تلفنی با سرشماره  ۰۲۱۶۳۶۹با هدف
شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب  ۱۳۸۷هیا 
شناساییکاریابیهایغیرمجاز
شناسـایی کاریابـی غیرمجـاز و اعالمجـرم علیـه ایشـان در مراجع ذیصلاح راهاندازی شـد.

ایجاد بستر مناسب برای
توسعه کسب و کارهای
دانشبنیان

متعاقب عقد تفاهمنامه با معاونت علمی ریاسـت جمهوری اعطای تسـهیالت کم بهره به شـرکتهای
دانشبنیان موجب گسـترش و توسـعه این کسـب و کارها شد.
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46

توسعه
کارآفرینی

راهاندازی سامانه صدور مجوز
مراکز مشاوره و خدمات
کارآفرینی

47

اشتغالاتباع
خارجی

بازرسی از کارگاهها

48

هدایت نیروی
کار

49

اشتغالاتباع
خارجی

صدور روادید

50

هدایت نیروی
کار

تهیه پیش نویس آییننامه
اجراییکاریابیها

پیـش نویـس اصلاح آییننامـه اجرایـی «قانـون مجـازات اشـتغال بـه حرفـه کاریابـی بـدون داشـتن پروانه
کار مصـوب  »1380بـا رویکـرد تحولـی در سـاختار و عملکـرد دفاتـر کاریابـی تهیـه شـده اسـت جهـت طـرح و
تصویـب بـه کمیسـیون اجتماعـی هیـات دولـت ارسـال شـده اسـت و پیگیـری جهـت برگـزاری جلسـات
کمیسـیون بعمـل آمـده اسـت.

51

اشتغالاتباع
خارجی

گشتمشترک

بیش از  3970تیم گشـت مشـترک برای شناسـایی شـاغالن خارجی غیرمجاز تشـکیل شده و مکانهای
مختلف را بازرسـی کردهاند.

در شرف بهرهبرداری

در حوزه اشتغال اتباع خارجی  32107مورد بازرسی انجام شده است.

بـا هـدف رسـیدگی و پاسـخگوئی مناسـب بـه درخواسـتهای متقاضیـان حـوزه اشـتغال و کارآفرینی ،میز
حضور در میز خدمت ارتباطات خدمـت ارتباطـات مردمـی معاونـت در سـفرهای اسـتانی ریاسـت جمهـوری و مقـام عالـی وزارت تشـکیل
میشـود تـا ضمـن ارائـه راهنمایـی و مشـاوره شـغلی بـه متقاضیـان حـوزه اشـتغال و کارآفرینـی ،زمینه رفع
مردمی وزارت
مسـائل و مشـکالت متقاضیـان فراهم شـود.

تعداد 4191فقره روادیدورود با حق کار مشخص صادر شد.
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52

توسعه
کارآفرینی

تهیه پیش نویس
دستورالعملایجادمسجد
کارآفرینی

53

هدایت نیروی
کار

54

توسعه
کارآفرینی

اصالح دستور العمل مراکز
مشاوره و خدمات کارآفرینی

55

توسعه
کارآفرینی

توسعه کارآفرینی با انعقاد
تفاهمنامههمکاریهای
مشترک

56

هدایت نیروی
کار

بسترسازی الزم ازطریق دفتر براسـاس هماهنگـی بـه عمـل آمده از طریق دفتـر اداره کل اموربینالملل وزارت متبـوع ،وزارت امورخارجه
و همچنیـن اسـتفاده از ظرفیـت کاریابیهـای خارجـی فعـال بسـتر الزم بـرای اعـزام نیـروی کار بـه کشـورهای
امور بینالملل برای اعزام
نیروی کار مازادبه خارج از کشور دارای شـرایط مسـاعد پذیـرش نیـرو اقـدام مقتضی صورت گرفته اسـت.

57

سرمایهگذاری

استفاده از الگوی کشاورزی
قراردادی و تأمین مالی مبتنی
بر قرارداد

58

ارائـه  8عنـوان گـزارش تخصصـی از جملـه گـزارش عملکـرد اشـتغال بـه صـورت فصلـی و گـزارش تجمیعـی
سیاستگذاری
گزارش تخصصی حوزه اشتغال سـال  ،1400تحلیـل عملکـرد اشـتغالزایی کشـور بـا توجـه بـه دادههـای مرکـز آمار،گـزارش تحللـی اثـر حداقل
اشتغال
دستمزد

راهاندازی طرح مسجد کارآفرینی در دو استان خراسان رضوی و یزد به صورت پایلوت

به منظور ایجاد تحول در ساختار کاریابیها ،شورای اندیشهورزی «تحول در حوزه منابع انسانی» با حضور
تشکیل شورای اندیشه ورزی
کنندگان کاریابیهای الکترونیکی و سنتی و مدیران سایتهای فعال و پیشرو در حوزه بازار کار تشکیل
(تحول در حوزه منابع انسانی)
شـد و تا کنون چندین جلسـه هم اندیشـی برگزار شده است.
آماده ارسال به دبیرخانه شورایعالی اشتغال

تعداد  4تفاهمنامه منعقد شـده با :سـتاد نانو ،دانشـگاه قم ،موسسـه کار و تامین اجتماعی و معاونت
علمی فناوری ریاسـت جمهوری

در اعطای تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری با تکیه بر توان علمی و ارتباطی و صادراتی شرکتهای
پیشرو از الگوی تأمین مالی مبتنی بر قرارداد استفاده شد که نتایج بسیار خوبی در بر داشت.
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شرح مختصر دستاورد

59

سیاستگذاری
اشتغال

کارگروه فرهنگ کار و تولید

فعالسازی و دبیری کارگروه فرهنگ کار و تولید شورای عالی اشتغال با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد

60

سیاستگذاری
اشتغال

61

سیاستگذاری
اشتغال

راهیان کار و تولید

62

سیاستگذاری
اشتغال

کارگروه ملی اقتصاد خانواده

63

سیاستگذاری
اشتغال

منشورسیاستگذاری
اشتغال

64

سیاستگذاری
اشتغال

تدویننظامات

تدویـن بیـش از  10مـورد آئیـن نامه،دسـتور العمـل ،شـیوه نامـه ،تفاهمنامـه ،قـرارداد عاملیـت و  ..از جمله
تدویـن آئیـن نامـه راهبـری زیسـت بوم اشـتغال جهـت طرح در هیات دولت ،دسـتوورالعمل پیشـنهادی
تبصـره  16و ،18منابـع داخلـی شـبکه بانکی برای اشـتغال

65

سیاستگذاری
اشتغال

زیست بوم ملی اشتغال

تبییـن زیسـت بـوم ملـی اشـتغال بـرای مخاطبیـن در سـطوح مدیریتـی و نخبگانـی ،بررسـی و راهنمایـی
طرحهـای مردمـی و...

دانشگاهمجازیبازنشستگان تدوین طرح دانشگاه مجازی بازنشستگان و ارائه به صندوق بازنشستگی کشوری

طراحـی ایجـاد جریـان فرهنگـی اجتماعـی و اقتصـادی راهیـان کار و تولیـد بـا محوریـت دورههـای هجـرت
کارآفرینـی در دانشـگاه قـم

طراحی محتوایی راهاندازی کارگروه ملی اقتصاد خانواده

تدوین منشور تحولی سیاستگذاری در توسعه اشتغال

101

شاخصهای کالن بازار کار در تابستان  ( 1400قبل از شروع به کار دولت مردمی)

102

دولـ ــت م ــردمی در مسی ـ ـ ـ ــر تحقق وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدههــا

گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

103

زیست بوم ملی اشتغال کشور

راهبرد اصلی :

طراحی و معرفی برنامه زیست بوم ملی اشتغال کشور برای ایجاد حداقل یک میلیون شغل

بــرای ایجــاد هماهنــگ بیــن عوامــل مختلــف تولیــد و اشــتغال ،بایــد  5حــوزه تأمیــن مالــی (شــبکه بانکــی ،صندوقهــا) ،بازاریابــی (دیپلماســی
کهــای علــم و فنــاوری ،شــتابدهندهها ،شــرکتهای دانشبنیــان) ،زیرســاخت
اقتصــادی ،نظــام توزیــع ،شــبکههای بازرگانــی) ،فنــاوری (پار 
(برخــی وزارتخانههــاو شــهرداری) و حقــوق (وزارت اقتصــاد ،تأمیــن اجتمــاع و صندوقهــای بیمهگــر) فعــال شــوند و بــا تقســیم کار در یــک
منظومــه منســجم چــرخ تولیــد بچرخــد و اشــتغال ایجــاد شــود.
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گســازی و نظــم بخــش سیاسـتهای اشــتغال در ســطح ملــی ،اســتانی و منطقـهای ،روشهــای
در فراینــد اجــرای ایــن الگــو ،عــاوه بــر هماهن 
ایجــاد شــغل متناســب بــا ظرفیتهــا و زیرســاختهای کشــور در راســتای رســیدن بــه اشــتغال پایــدار و بــا رویکــرد کاهــش نابرابــری و تحقــق
عدالــت اجتمــاع در نظــر گرفتــه شــده اســت.
عوامل مؤثر بر تولید در راستای ایجاد اشتغال با اولویت  5محور در نظر گرفته شده است؛
-1تأمین مالی -2 ،بازاریابی (توسعه بازار) -3 ،فناوری -4 ،زیرساختها و -5جنبههای حقوق
و این پنج مؤلفه به منظور استفاده بیشتر از عوامل تولید (نیروی انسانی) برای افزایش تولید ملی در نظر گرفته شده است.
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در این مدل ،اشتغالی پایدار است که در پی تولید و کارآفرینی و ارزش آفرینی ایجاد شده باشد.

در این الگو ،به رابطه متقابل بین تولید و نیروی کار (اشتغال) به صورت یک چرخه فزاینده توجه اساس شده است .در
واقع با یک واحد تولید اضافی ،اشتغال افزایش یافته و از سوی دیگر از طریق افزایش بهره وری نیروی انسانی ،موجبات
افزایش تولید فراهم میشود.
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در این مدل ،اولویت اول دولت ،ایجاد اشتغال برای اقشار کم درآمد و ارتقای کیفیت مشاغل شاغالن متعلق به این
دسته از نیروی کار است.

الف

برنامههای مشارکتی با سایر دستگاههای اجرایی کشور ذیل زیست بوم ملی اشتغال

نظیر:
اقدامات ذیل مصوبات شورایعالی اشتغال کشور به ریاست رئیسجمهور با تقسیم کار دستگاهی
اقدامات حمایت از تولید و اشتغال ذیل بند الف تبصره  18قانون بودجه
اقدامات حمایتی اشتغال ذیل بند الف تبصره  16قانون بودجه
اقدامات حمایت از اشتغال روستائیان ذیل قانون اشتغال روستایی و عشایری
اقدامات حمایتی اشتغال ذیل برنامه ملی توسعه کسب و کار و معیشت مرزنشینان
و...

ب

برنامههای اختصاصی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ذیل زیست بوم ملی اشتغال

نظیر:
اقدامات توسعه مشاعل خرد ذیل قانون حمایت از مشاغل خانگی
اقدامات هدایت نیروی کار با استفاده از ظرفیت کاریابیهای غیر دولتی
اقدامات حمایتی اشتغال ذیل سیاستهای فعال بازار کار ( مشوقهای بیمهای ،کارورزی و)...
اقدامات حمایتی اشتغال با استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی ( کمیته امداد ،بهزیستی)
اقدامات حمایتی با استفاده از ظرفیت بانکهای عامل ذیل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
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اهم اقدامات دفاتر معاونت در راستای تسهیلگری و نظارت اشتغال و نیازهای پیش رو
اهم اقدامات دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها:

 بهبود عملکرد و گسترش دایره خدمات کاریابی به عموم مردم از طریق راهاندازی سامانه جستجوی شغل
یهــا بــا تهیــه پیشنویــس اصــاح آئیننامــه اجرایــی دفاتــر مشــاوره شــغلی و کاریابیهــای
 رفــع موانــع موجــود و ایجــاد تحــول در کاریاب 
غیردولتــی و ارائــه آن بــه هیــات دولــت جهــت تصویــب
یهــا (نظــارت پســینی تعییــن
 بهبــود و تســهیل در فراینــد صــدور مجــوز کاریابــی داخلــی بــا  7روزه شــدن مــدت زمــان صــدور مجــوز کاریاب 
صالحیــت فــردی)
یشــده در قانــون و راهانــدازی سرشــماره 0216369
یهــای غیرمجــاز ،افزایــش میــزان جرائــم نقــدی پیشبین 
 شناســایی و برخــورد بــا کاریاب 
شهــای مردمــی
گزار 
 تمرکززدایــی و تکریــم اربــاب رجــوع بــا واگــذاری صــدور و تمدیــد گواهینامــه شــغلی ایرانیــان شــاغل در خــارج از کشــور بــه ادارات کل تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی اســتانها
 ساماندهی و پاالیش دفاتر کاریابی خارجی از طریق توقف توسعه کمی و نظارت مستمر بر کاریابیها
 استفاده از ظرفیتهای مردمی و انقالبی به منظور توسعه کمی دفاتر کاریابی داخلی

اهم اقدامات دبیرخانه مشاغل خانگی

آمارهای مشاغل خانگی در سال : 1400
 .1تعداد مجوزهای صادره  72724 :مجوز
 .2تعداد دریافت کنندگان تسهیالت  33245 :نفر
 .3تعداد اشتغال ایجاد شده  61629 :نفر
 .4تعداد رشتههای مشاغل خانگی ثبت محور 350 :رشته شغلی
 .5تعداد رشتههای مشاغل خانگی مجوز محور  159 :رشته شغلی
(کاهش رشتههای ثبت محور و افزایش رشتههای مجوز محور همچنان در دست پیگیری است).
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عملکرد  9ماهه

صدور  98.090فقره مجوز مشاغل خانگی
تعداد دریافت کنندگان تسهیالت  39 :هزار نفر
مبلغ تسهیالت پرداختی  16 :هزار میلیارد ریال
اشتغال ایجاد شده  18 :هزار نفر
به روزرسانی سامانه مشاغل خانگی به نشانی http://mkh.mcls.gov.ir
توسعه و افزایش رشتههای مشاغل خانگی
افزایش رشتههای مشاغل خانگی بهره مند از پوشش بیمهای صندوق بیمه روستاییان و عشایر
تســهیلگری در صــدور مجــوز مشــاغل خانگــی از طریــق پذیــرش مهــارت تجربــی متقاضیانــی کــه مهــارت دارنــد ولــی فاقــد گواهــی مهارتــی
هســتند( .پذیــرش اولیــه درخواســت متقاضــی و دادن فرصــت  6ماهــه بــرای اخــذ و ارائــه گواهــی مهارتــی )
 بــا توجــه بــه رونــد تســهیلگری و تســریع در کســب و کارهــای خانگــی ،رشــد  30برابــری صــدور مجوزهــای مشــاغل خانگــی در دولــت ســیزدهم،
ً
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل را داشــته ایــم کــه ایــن رویــه در ســال  1401نیــز قطعــا تــداوم خواهــد داشــت و ایجــاد حداقــل  300هــزار شــغل
خانگــی تــا پایــان ســال  1401پیشبینــی مــی شــود.
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تدابیر وزارت مردم در راستای مصوبات شورای عالی اشتغال
 .1پیادهسازی زیست بوم ملی اشتغال به کمک کارگروههای هشتگانه شورای عالی اشتغال
 .2تسـهیل مجوزهـای کسـب و کار بـرای اشـتغال آفرینـی بـا برگـزاری جلسـات بـا دسـتگاههای صادرکننـده مجـوز کسـب و کار جهـت ایجـاد
زیرسـاختهای الزم جهـت صـدور الکترونیکـی و از مسـیر درگاه ملـی مجوزهـا بـه خصـوص در حـوزه مشـاغل خانگـی (مانـع زدایـی و تسـریع
و تسـهیلگری در مجوزهـای مشـاغل خانگـی از طریـق صـدور آنـی مجـوز رشـتههای ثبـت محـور و صـدور  3روزه مجـوز رشـتههای تاییدمحـور
مشـاغل خانگـی)
 .3تدویـن و اجـرای بسـته اشـتغال مـرزی در راسـتای توسـعه اقتصـادی مناطـق مـرزی و ایجـاد اشـتغالهای پایـدار در این مناطـق با تصویب
«برنامـ ه ملـی تقویـت کسـب و کار ،معیشـت مرزنشـینان و ایجـاد اشـتغال پایـدار در مناطـق مـرزی» در هیـات وزیـران و برگـزاری اولیـن جلسـه
کمیتـه ملـی برنامـه مذکور
 .4تهیـه و تدویـن و ابلاغ بـرش اسـتانی تعهـد اشـتغال دولـت سـیزدهم تـا پایـان سـال  1401بـرای ایجـاد بیـش از یـک میلیـون و دویسـت و
پنجـاه هزار شـغل
 .5تشـکیل شـورای عالی اشـتغال هر سـه ماه یک بار و تسـهیل حوزه اشـتغال با حضور همه بازیگران ملی (تصویب  35مصوبه اشـتغالی
بـا حضور ریاسـت جمهور)
 .6پیگیـری منظـم و ماهیانـه مصوبـات و اعلام درصـد پیشـرفت مصوبـات شـورای عالـی اشـتغال بـه نهادهـای نظارتـی و مجلـس شـورای
اسلامی
حهـای اشـتغالی دولت با اسـتفاده
 .7صحـت سـنجی و نظـارت هوشـمند اقدامـات دسـتگاههای اجرایـی و اسـتانها در اجـرای قوانیـن و طر 
از سـامانههای ملـی ناظـر ،رصد و سـانار
 .8ارزیابـی عملکـرد و رتبـه بنـدی دسـتگاههای اجرایـی و اسـتانها مبتنـی بـر اشـتغال ثبـت شـده و ایجـاد سـازوکار امتیازدهی به دسـتگاهها
بـر مبنـای شـاخصهای متناظـر بـا اهداف کمی اشـتغال در جشـنواره شـهید رجایی
 .9پیگیری و هماهنگی فرادستگاهی حوزه اشتغال به کمک  8کارگروه تخصصی متشکل از معاونین وزارتخانههای کلیدی در اشتغال آفرینی
 .10اعـزام تیـم متخصـص و بازدیـد از بنگاههـای مشـکل دار و گـردآوری بسـتههای جامـع اشـتغال اسـتانی و احصـای نقـاط بحرانـی اشـتغال
کشـور ( 13شهرسـتان در وضعیـت بسـیار بحرانـی و  57شهرسـتان کشـور در وضعیـت بحرانـی)
 .11تدوین و اجرای برنامه توسعه اشتغال فناوری پایه با هدفگذاری ایجاد ساالنه  150هزار شغل با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
 .12طراحی و اجرای اطلس الگوهای اشتغال کشور با همراهی 77دستگاه اجرایی و احصای بیش از  222الگوی اشتغالزایی
 .13انعقـاد تعـداد  44موافقتنامـه و تفاهمنامـه فعـال همـکاری مشـترک بـا نهادهـا ،دسـتگاههای اجرایـی و مؤسسـات مختلـف بخـش
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خصوصـی و عمومـی بـه منظـور اجـرای بخشـی از برنامـه ملـی ایجـاد و توسـعه اشـتغال پایـدار بـا هـدف ویـژه ایجـاد میانگیـن سـاالنه یـک
میلیـون شـغل طـی  4سـال دولـت سـیزدهم
 .14پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به طرحهای اقتصادی و آزاد کردن منابع بازپرداختی اشتغال روستایی و عشایری
 .15شناسایی ظرفیت رستههای بهرهور و اشتغالزا در بخشهای صنعت ،کشاورزی و خدمات و تهیهساز و کار حمایت از اشتغالزایی
 .16تدویـن برنامـه و ارائـه بـرش اسـتانی بـرای ایجـاد  500هـزار فرصـت شـغلی در سـال توسـط کمیتـه امداد امام خمینـی (ره) از سـال  1401برای
اقشـار کمدرآمـد (پنـج دهک اول)
 .17تهیـه برنامـه اصلاح فضـای کسـب و کار اختصاصـی  22رسـته در سـطح ملـی 8 ،رسـته در هـر اسـتان و  3رسـته در هـر ناحیـه بـا همـکاری
وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی
 .18بـه اجـرا درآوردن دسـتورالعمل نظـام مدیریـت اورژانـس اشـتغال توسـط وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی بـا اجـرای فـاز پایلـوت اجـرای
اورژانـس کسـب و کار در اسـتان گیلان
 .19تدویـن برنامـه اجرایـی بـا همـکاری کلیـه دسـتگاهها و نهادهـای ذیربـط در سـند ملـی مهـارت آموزی و اشـتغال کارکنان وظیفـه نیروهای
مسلح
 .20تهیـه دسـتورالعمل بـرای روزآمـد کـردن اسـتانداردها و محتـوای مجموعـه دورههـای آموزشـی کشـور بـه صـورت پویـا ،روزآمـد کـردن
اسـتانداردها و محتـوای مجموعـه دور ههـای آموزشـی کشـور بـه صـورت پویـا و برخـط و اقـدام بـرای طراحـی و اجـرای نظـام مشـاوره و هدایـت
شـغلی و تحصیلـی و طراحـی دسـتورالعمل تشـویقی و انگیزشـی تحقـق نظـام صالحیـت حرفـهای در کلیـه مشـاغل و کسـب و کارها به کمک
کمیتههـای تخصصـی ذیـل کارگروههـای مهارتـی

طراحی و اجرای اطلس الگوهای اشتغال کشور:

ســاماندهی نظــام برنامهریــزی و سیاس ـتگذاری اشــتغال در کشــور بــا همراهــی کلیــه دســتگاهها در زمینــه تکمیــل «اطلــس الگوهــای
اشــتغالزای کشــور» در دســت اقــدام بــوده و ایــن اطلــس اشــتغال ،ســامانهای هوشــمند و مصــور اســت کــه نشــان مــی دهــد در هــر نقطــه از
کشــور چــه نهــادی ،چــه تعــداد شــغل بــا چــه الگویــی و بــرای کــدام مخاطــب ایجــاد کــرده اســت بــه گونـهای کــه تاکنــون بــا مذاکــره بــا بیــش از
 52دســتگاه ،بیــش از  222الگــوی اشــتغالزایی احصــا شــده اســت.
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اقدامات وزارت مردم در خصوص توسعه کارآفرینی
 -1ســاماندهی  517مرکــز مشــاوره و خدمــات کارآفرینــی در قالــب چهــار نهــاد پشــتیبان :کافــه کارآفرینــی ،شــتابدهنده ،فضــای کار اشــتراکی،
مرکــز مشــاوره کارآفرینــی کــه بــا هــدف ارائــه مشــاورههای تخصصــی بــه متقاضیــان ایجــاد و یــا توســعه کســب و کار و کمــک بــه توســعه
اشــتغال پایــدار در سراســر کشــور ایجــاد شــدهاند.
تعداد مجوزهای مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی صادرشده در دولت سیزدهم
تعدادشرکتهایدریافتکنندهمجوز

مراکزمشاورهکارآفرینی

شتابدهنده

فضایکاریمشترک

کافهکارآفرینی

76

61

34

15

20

تعدادشرکتهای
دریافتکنندهمجوز

مراکز مشاوره کارآفرینی

شتابدهنده

فضایکاریمشترک

کافهکارآفرینی

517

469

84

77

73

 تســهیل در زمــان صــدور مجــوز ،س ـهروزه شــدن و الکترونیکــی شــدن صــدور مجــوز ،ثبتمحــور شــدن مجوزهــا و نظــارت پســینی بــر
فعالیــت مراکــز مشــاوره و خدمــات کارآفرینــی
 تعداد  42097مورد کسب و کارهای پشتیبانی شده توسط این مراکز در سراسر کشور در سال 1400
 -2طراحــی و اجــرای جشــنواره سراســری اید ههــای اشــتغالزا و کارآفرینــی کشــور در دی تــا اســفندماه  1400و دســتیابی بــه حــدود  4000ایــده
نوآورانــه در کشــور و تشــکیل بانــک ایــده بــا هــدف فراهــم کــردن زمینــه حمایــت از ایدههــای برتــر اشــتغالزا و عملیاتــی کــردن آنهــا و کمــک بــه
ایجــاد اشــتغال در کشــور و شــناخت فرصتهــای ویــژه اشــتغال در مناطــق مختلــف کشــور
 کمــک بــه اجرایــی کــردن  50ایــد ه نوآورانــه از طــرق مختلــف نظیــر اتصــال بــه ســرمایهگذاران ،اعطــای تســهیالت و معرفــی بــه دســتگاههای
متولــی اجــرای ایــده
 -3تهیــه و تدویــن اطلــس ملــی الگوهــای اشــتغال کشــور بــا شناســایی  222الگــو و مــدل اشــتغال از  70دســتگاه بــا هــدف ،شناســایی
برنامههــا و الگوهــای ایجــاد اشــتغال در کشــور کــه توســط هــر نهــادی در حــال اجــرا اســت جهــت برنامهریــزی و سیاسـتگذاری صحیــح بــرای
ایجــاد و تثبیــت اشــتغال و جلوگیــری از مــوازیکاری و هدررفــت منابــع
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 -4تهیــه ،تدویــن و تصویــب مصوبــه دولــت در حمایــت از کارآفرینــان نــوآور بــا عنــوان «سیاسـتهای اجرایــی تشــویق و حمایــت از کارآفرینــان
پیشــرو» بــا هــدف رفــع مشــکالت و موانــع تولیــد ،رشــد و توســعه کارآفرینــی کشــور و در نتیجــه رشــد اقتصــادی کشــور ،ارتقــای منزلــت
نهــا
کارآفرینــان پیشــرو و گســترش مســئولیت اجتماعــی آ 
تهــای کارآفرینانــه بــه دانشآمــوزان در راســتای تغییــر نگــرش و تقویــت رویکــرد خالقانــه آنهــا ( 27228نفرســاعت بــه
 -5آمــوزش مهار 
صــورت حضــوری و  15219نفرســاعت بــه صــورت مجــازی) از طریــق برگــزاری «باشــگاه کارآفرینــان نوجــوان» بــا هــدف پــرورش کارآفرینــان
نوجــوان خطشــکن و نــوآور ،بهبــود مهارتهــای نــرم ماننــد مشــاهدهگری ،پرسشــگری ،آزمایشــگری ،شبک هســازی و تفکــر پیونــدی در آنهــا
 -6شناســایی و معرفــی بیــش از  ۳۰۰۰کارآفریــن برتــر از طریــق برگــزاری  ۱۳دوره جشــنواره کارآفرینــان برتــر بــا هــدف توســعه و ترویــج فرهنــگ
نهــا و معرفــی بــه عنــوان الگــو
کار و کارآفرینــی در کشــور و شناســایی کارآفرینــان در سراســر کشــور در ســطح اســتانی و ملــی و انتخــاب برتریــن آ 
بــه آحــاد جامعــه خصوصــا جوانــان
 -7شناسایی  400هزار کارآفرین با هدف شناسنامهدار کردن کارآفرینان و فراهم کردن زمینه حمایت از آنها
 -8گرامیداشــت هفتــه جهانــی کارآفرینــی از طریــق برگــزاری  1534رویــداد اســتانی و  31رویــداد ملــی ترویجــی نظیــر ســمینارها و کارگاه-هــای
آموزشــی در حــوزه کارآفرینــی ،جلســات گــپ و گفــت دوســتانه بــا کارآفرینــان و ارائــه تجــارب آنــان ،ارائــه آمــوزش و مشــاوره رایــگان کارآفرینــی،
پهــا ،فیلمهــا ،برگــزاری کاف ههــای کارآفرینــی و ...در سراســر کشــور در ســال 1400
پخــش کلی 
 -9طــرح شناســایی مشــاغل ســیار (دســتفروشها) بــا هــدف ســاماندهی ایــن مشــاغل ،شناســنامهدار کــردن دستفروشــان ،کمــک بــه
تهــای اجتماعــی از مشــاغل غیررســمی ،فراهــم کــردن بازارهــای موقــت و محلــی بــرای فــروش محصــوالت و خدمــات مشــاغل
برقــراری حمای 
غیررســمی و ســوق دادن مشــاغل غیررســمی بــه اشــتغال رســمی و ایجــاد فضــای بهینــه اشــتغال در کشــور
 انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری بــا صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان ،روســتائیان و عشــایر بــرای حمایــت بیمـهای و اجتماعــی از صاحبــان
ایــن مشــاغل
ی مدیــران ارشــد
 -10ســاماندهی و نظــارت بــر کانونهــای کارآفرینــی بــا هــدف همافزایــی و مشــارکت حداکثــری کارآفرینــان در تصمیمســاز 
اســتان در زمینــه توســعه کارآفرینــی و ایجــاد زمینــه و بســتر مناســب جهــت گســترش و ترویــج انــواع کارآفرینــی (اقتصــادی ،اجتماعــی و )...و
نهادینهســازی فرهنــگ آن در اســتان
نهــای کارآفرینــی کشــور بــا توجــه بــه مصوبــه شــورایعالی اشــتغال مــورخ  1389در کلیــه اســتانها تشــکیل شــده و در حــال فعالیــت
 کانو 
نهــای کارآفرینــی اســتانها کــه از کارآفرینــان برتــر ،صاحبنظــران و کارشناســان خبــره کارآفرینــی هــر اســتان تشــکیل شــدهاند،
هســتند .کانو 
در حــال حاضــر بــه عنــوان اتــاق فکــر مدیــران دولتــی هــر اســتان ایفــای نقــش کــرده و عــاوه بــر ارائــه پیشــنهادها و طرحهــا در راســتای ایجــاد
اشــتغال و توســعه کارآفرینــی در اســتان ،تصمیمگیــران را از پیامدهــای احتمالــی تصمیمــات و سیاسـتگذاریها نیــز آگاه میســازند.
 -11انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری بیــن معاونــت توســعه کارآفرینــی و اشــتغال ،شــرکت ســرمایهگذاری تامیــن اجتماعــی و موسســه کار و
گهــای زیرمجموعــه آن در
تامیــن اجتماعــی در  17اســفند  1400بــا هــدف بهرهمنــدی از ظرفیــت مســئولیت اجتماعــی شســتا و هولدین 

117

راســتای توســعه اشــتغال پایــدار در کشــور و یکپارچ هســازی و هدایــت فعالیتهــا و مســئولیت اجتماعــی شــرکتها بــه ســمت ایجــاد
اشــتغال پایــدار در مناطــق هــدف.

آمار شهریور تا خرداد  1401حوزه کارآفرینی
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اقدامات وزارت کار در حوزه ساماندهی افراد جویای کار
الف -در راسـتای اجرایی کردن هر چه بهتر مفاد ماده  119قانون کار و با هدف اسـتفاده حداکثری از توانمندی و قابلیتهای بخش خصوصی
یهـای غیـر دولتـی از سـال  1379شـروع بـه فعالیـت کـرده تـا دفاتـر یـاد شـده بتواننـد ضمـن
در حـوزه اشـتغال ،دفاتـر مشـاوره شـغلی و کاریاب 
تنـام و معرفـی بیـکاران بـه مراکـز کارآمـوزی (درصـورت نیـاز بـه آمـوزش) ،امـکان معرفـی بـه مراکـز تولیـدی ،صنعتـی ،کشـاورزی و خدماتـی و در
ثب 
تنـام شـده را فراهـم کننـد.
نهایـت بکارگمـاری و اسـتخدام جوینـدگان کار ثب 
در همیـن ارتبـاط ،در مجمـوع تعـداد  911دفتـر کاریابـی غیردولتـی داخلـی در سراسـر کشـور مشـغول ارائـه خدمـات اشـتغال بـه صـورت حضـوری
بـه کارفرمایـان و جوینـدگان کار بـوده و همچنیـن تعـداد  119دفترکاریابـی داخلـی الکترونیکـی نیـز بـا هـدف اسـتفاده از ظرفیـت فضـای مجـازی
(سـایتهای اینترنتـی ،کانـال تلگرامـی ،اپلیکیشـن و )...بـرای ارائـه خدمـات در زمینـه اسـتخدام و اشـتغال ،اجـازه فعالیـت گرفتنـد.
یهـای نویـن ارتباطـی و اطالعاتـی و افزایـش کیفیـت و کمیـت خدمـات کاریابـی توسـط دفاتـر مشـاوره شـغلی و
ب  -بـه منظـور اسـتفاده از فناور 
کاریابیهـای غیردولتـی ،ایـن دفتـر نسـبت بـه طراحـی و راهانـدازی سـامانه جسـتجوی شـغل بـه نشـانی  https://shoghl.mcls.gov.irبـر بسـتر
فضـای مجـازی بـا هـدف یکپارچ هسـازی ارائـه خدمـات کاریابـی و رصـد و پایـش مسـتمر عملکـرد دفاتـر کاریابـی ،اقـدام کرد.
اسـتقرار ایـن سـامانه فرصتـی اسـت تـا رضایتمنـدی اسـتفادهکنندگان از خدمـات کاریابـی افزایـش یافتـه و موجبـات کاهـش هزینههـای
جسـتجوی شـغلی ،بهبـود عملکـرد دفاتـر کاریابـی و درسـطح کالن باعـث سیاسـتگذاری بهتـر و بهبـود عملکـرد بازیگـران حـوزه بـازار کار
باشد.

ایجاد سامانه جستجوی شغل
آمار عملکرد سامانه جستجوی شغل از تاریخ  1400/10/4تا1401/3/29
عنوان

عملکرد

تعداد جویندگان کار ثبتنام شده در سامانه

33238

تعداد کارفرمایان ثبتنام شده در سامانه

4002

تعداد فرصتهای شغلی ثبت شده در سامانه

296663

تعداد بکارگمارده شدگان از طریق دفاتر کاریابی غیردولتی

20988
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اهداف سامانه جستجوی شغل

تنــام مســتقیم متقاضیــان کار و تکمیــل اطالعــات در جهــت تشــکیل رزومــه دقیــق و کامــل از وضعیــت تحصیلــی ،شــغلی
 امــکان ثب 
تهــای شــغلی متناســب بــا تخصــص متقاضیــان در سراســر در جهــت انتخــاب شــغل بــر اســاس عالئــق و
و مهارتــی و مشــاهده فرص 
اســتعدادهای افــراد.
تهــای شــغلی در ســامانه و
تنــام مســتقیم کارفرمایــان و صاحبــان کســب و کارهــای متقاضــی جــذب نیــروی کار و ثبــت فرص 
 امــکان ثب 
نیــز جســتجو در بانــک اطالعاتــی رزوم ههــای ثبــت شــده درجهــت انتخــاب و جــذب نیــروی کار مــورد نظرتوســط کارفرمایــان.
 استفاده دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیها از تمامی خدمات سامانه جستجوی شغل درجهت ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده
 معرفــی متقاضیــان کار فاقــد مهــارت جهــت کســب مهــارت و یــا ارتقــای ســطح مهــارت و افزایــش میــزان اشــتغال پذیــری در بــازار کار و
مشــاهده وضعیــت کمبــود یــا مــازاد مهــارت توســط ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای بــه منظــور برنامهریــزی دورههــای آموزشــی مــورد
نیــاز بــازار کار.

مزایا استفاده از سامانه جستجوی شغل

 صحت سنجی اطالعات و مشخصات ثبت شده از کاریابیها ،کارفرمایان و جویندگان کار توسط بانکهای اطالعاتی موجود.
تنــام اولیــه و ثبــت و مشــاهده فرصتهــای شــغلی
 عــدم نیــاز بــه مراجعــه حضــوری ذینفعــان (کارجــو و کارفرمــا بــه دفاتــر کاریابــی بــرای ثب 
مــورد نیــاز در ســامانه.
 امــکان سیاس ـتگذاری و برنامهریــزی منطقــی و درســت در ارتبــاط بــا ذینفعــان طــرح بــه واســطه دسترســی بــر خــط بــه آمــار و اطالعــات
مــورد نیــاز.
افزایش عملکرد دفاتر کاریابی از طریق اطالعات ثبت شده کارجویان و کارفرمایان در این سامانه (پلت فرم).
رصد و پایش و نظارت مستمر برعملکرد و اقدامات ذینفعان سامانه جستجوی شغل به صورت مکانیزه و برخط.
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معرفی  3سامانه رصد اشتغال ،سانار و ناظر دبیرخانه شورای عالی اشتغال
سامانه ناظر

سـامانه ناظـر بـه آدرس  nazer.mcls.gov.irبـا رویکـرد هدایـت و پایـش سیاسـتها و برنام ههـای اشـتغال کشـور ،بـا هـدف طراحـی کارآمـد و
اجـرای اثـر بخـش سیاسـتها ،برنام ههـا و پروژ ههـا در حـوزه اشـتغال ایجـاد شـده اسـت .این سـامانه به عنوان یکـی از کاملترین سـامانههای
پایـش ،ارزیابـی و تحلیـل عملکـرد سیاسـتها ،برنام ههـا و پروژ ههـای اشـتغال در کشـور امـکان هدایـت و نظـارت بـر سیاسـتهای اشـتغال
کشـور در باالترین سـطح را فراهم میکند .اطالعات این سـامانه به صورت برخط از موسسـات عامل و سـامانههای تخصصی اشـتغال کشـور
دریافـت میشـود.
خدمات و ظرفیتهای سامانه ناظر
..1امکان پایش اهداف و عملکرد برنامههای کشـور از جمله برنامه اشـتغال روسـتایی و برنامه اشـتغال فراگیر و تهیه گزارشهای مدیریتی
بـا روش مدیریت نتیجه محور
..2امکان پایش شاخصهای کالن بازار کار در کل کشور و استانها
..3امکان پایش برنامههای اشتغال تا سطح شهرستان در کل کشور
..4پایش عملکرد در خصوص محل اجرای طرحهای اشتغال تا سطح روستایی و عشایری ،مناطق محروم و مرزی
..5امکان نظارت بر عملکرد دستگاه و نهادهای مسئول در حوزه اشتغال
..6پایش توزیع بودجه و تسهیالت در حوزه اشتغال به تفکیک برنامهها و دستگاههای اجرایی و نهادهای متولی
تهـای بانکـی مربـوط بـه  4موسسـه عامـل پرداخـت تسـهیالت اشـتغال
..7اتصـال برخـط جهـت اخـذ اطالعـات و امـکان پایـش مغایر 
روسـتایی و عشـایری
..8کنترل درصد پیشرفت مصوبات شورایعالی اشتغال ،برنامهها و طرحهای حوزه اشتغال کشور
..9امکان پایش انحرافات طرحهای منتفع از تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری

سامانه ملی رصد اشتغال کشور

عملکـرد ایـن سـامانه دسترسـی بـه آمـار و اطالعـات مرتبـط بـا عرضـه و تقاضـای نیـروی کار اسـت و اطالعـات و داد ههـای دقیـق و جامـع بـازار
کار و اشـتغال از طریـق ایـن سـامانه در اختیـار مدیـران ارشـد و سیاسـت گـذاران کشـور قـرار میگیـرد تـا بتواننـد در طراحـی سیاسـتها و
برنامههـای اشـتغال و تنظیمـات نهـادی بیـن ذینفعـان اصلـی بـازار کار ،از آن بهـره ببرنـد .همچنیـن تمـام دسـتگاههای اجرایی بایـد اطالعات
شـاغلین خـود را بـ ه صـورت برخـط (آنالیـن) در سـطح اسـتانی و شهرسـتان در ایـن سـامانه ثبـت کننـد .سـامانه ملـی رصـد اشـتغال کشـور
بروزرسـانی و بازنویسـی شـد و بـا آدرس ( ،)https://rasad.mcls.gov.irبـرای ثبـت شـاغلین جدیـد در دسـترس قـرار گرفـت؛ آموزشهـا و
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یهـای الزم بـرای ادارات تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی اسـتانها داده شـد.
راهنمای 
خدمات و ظرفیتهای سامانه رصد اشتغال کشور
..1ثبت اشتغالهای دستگاههای اجرایی به تفکیک استان و شهرستان
..2امکان گزارشگیری از مشخصات کامل اشتغال یافتگان جدید در کشور و محل کار آنها به صورت روزانه ،هفتگی ،ماهانه و ساالنه
..3امکان گزارشگیری میزان اشتغالهای ایجاد در سطوح ملی ،استانی ،شهرستانی به تفکیک منطقه
..4امکان گزارشگیری عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در ایجاد اشتغالهای جدید به تفکیک دستگاه مسئول
..5امکان گزارشگیری و نظارت بر تحقق عملکرد و تعهد دستگاههای اجرایی دخیل در زیست بوم ملی اشتغال
..6امکان دریافت اطالعات از رصد به صورت بر خط و استعالم از آن بهصورت وب سرویس
..7اتصال به سانار برای نظارت میدانی و کمک به طرح پایش اشتغال کشور

سامانه و اپلیکیشن نظارت میدانی سانار

ابـزار نظـارت بـر حسـن اجـرای برنامههـای اشـتغال «سـامانه و اپلیکیشـن نظـارت میدانـی سـانار» بـه آدرس اینترنتـی https://sanaar.ir
اسـت .تاکنـون در سـامانه سـانار  50نـام کاربـری و رمـز عبـور بـه مدیـران کل تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی و مدیـران سـازمان برنامـه و بودجـه
لهـای اختصاصـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت .تاکنـون سرپرسـتان
و سرپرسـتان نظـارت میدانـی در  31اسـتان اختصـاص داده شـده و کارتاب 
نظـارت اسـتانهای کشـور در مجمـوع مشـخصات  855ناظـر شهرسـتانها را در سـامانه سـانار ثبـت کردهانـد؛ کـه از ایـن تعـداد  371ناظـر،
حداقـل نظـارت میدانـی یـک طـرح را بـا اسـتفاده از اپلیکیشـن سـانار انجـام دادهانـد .از تعـداد  151.395طرحی که بر اسـاس اطالعات سـامانه
کارا تاکنـون تسـهیالت اشـتغال روسـتایی و عشـایری دریافـت کردهانـد ،نظـارت میدانـی  27.393طرح با اسـتفاده از اپلیکیشـن سـانار انجام
یهـای صـورت گرفتـه ،سـامانه سـانار به صـورت برخط و وبسـرویس به سـامانههای ذیربط
شـده اسـت .الزم بـه ذکـر اسـت طبـق برنامهریز 
متصـل خواهـد شـد و بـه عنـوان سـامانه نظـارت عالـی بـر اشـتغال و منابـع اشـتغالی مـورد اسـتفاده قـرار خواهد گرفـت .سـامانه الکترونیکی
یـاد شـده بـه عنـوان یـک ابـزار کنتـرل و ارزیابـی مناسـب در سـطوح ملـی و اسـتانی اسـت.
از شـهریور مـاه سـال جـاری اپلیکیشـن سـانار جهـت نظـارت بـر طرحهـای منتفـع از تسـهیالت برنامـه اشـتغال روسـتایی و عشـایری ،توسـط
ناظرین میدانی به کار میرود .اطالعات طرحهای نظارت شـده ،توسـط کارشناسـان اسـتانی و شهرسـتانی مسـئول هر اسـتان در اپلیکیشـن
سـانار وارد میشـود.
بسـتر و سـازوکار نظـارت و تنظیـم گـزارش توسـط سـامانه سـانار بـه آدرس  sanaar.irمهیـا شـده اسـت .در ایـن سـامانه کارتابلـی اختصاصـی
متناسـب بـا نـوع دسترسـی (سـتادی /سرپرسـت نظـارت اسـتان) آمـادهشـده اسـت .هـر یـک از سرپرسـتان نظـارت اسـتانها بـا در اختیـار
حهـای منتفـع از تسـهیالت اشـتغالزای اسـتان خـود را مشـاهده و عملکـرد اجـرای
داشـتن نـام کاربـری و رمـز عبـور میتواننـد وضعیـت طر 
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طرحهای اشـتغالزای اسـتان را تحلیل کند .دسـتورالعمل نحوه اسـتفاده از اپلیکیشـن در سـامانه مذکور بارگذاری شـده اسـت .وضعیت
اجـرای برنام ههـای اشـتغالزا در کشـور از طریـق داشـبوردهای مدیریتـی طراحیشـده ،قابلیـت پایـش و ارزیابـی را دارد.
خدمات و ظرفیتهای سامانه سانار
 .1نظارت بر حسن اجرای برنامههای اشتغال
..2بازنگری در رویهها و فرایندها بر اساس نظارت و کنترلهای صورت گرفته
..3پایش اجرای وظایف و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول در حوزه اشتغال
..4همکاری و تعامل مؤثر با سایر دفاتر ذیربط وزارت در خصوص تبادل داده و اطالعات و داشبوردهای مدیریتی
..5قابلیـت ثبـت موقعیـت جغرافیایـی حتـی بـه صـورت آفالیـن بـرای مکانهایـی کـه دسترسـی بـه اینترنـت ندارنـد؛ قابلیـت عکسـبرداری از
طـرح و ثبـت تصویـر
..6فیلتـر و جسـتجوی طرحهـای بارگـذاری شـده در اپلیکیشـن بـر اسـاس کدملـی مجـری ،کـد طـرح ،عنـوان طـرح ،اسـتان ،شهرسـتان ،بخش/
منطقـه ،دهسـتان ،روسـتا ،نهـاد حمایتـی ،دسـتگاه اجرایـی و موسسـات عامل پرداخت تسـهیالت
..7قابلیت تحلیل عملکرد اجرای برنامههای اشتغالزا با استفاده از خروجی نظارتهای انجام شده
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معرفی  3سامانه رصد اشتغال ،سانار و ناظر دبیرخانه شورای عالی اشتغال
فرایند صحت سنجی در برنامه نظام پایش اشتغال کشور

در راســتای برنامــه یــک میلیــون شــغل در ســال دولــت مردمــی و جهــت ایجــاد اشــتغال واقعــی ،شــیوهنامه صحتســنجی اجــرای برنامــه
زیس ـتبوم ملــی اشــتغال کشــور تنظیــم شــده اســت و مرکــز ملــی پایــش سیاس ـتها و برنامههــای اشــتغال ذیــل دبیرخانــه شــورایعالی
اشــتغال وظیفــه ایجــاد هماهنگــی میــان ســطوح مختلــف نظارتــی (پیامکــی /تلفنــی /میدانــی) و متولــی نظــارت عملیاتــی اجــرای ایــن برنامــه
بــوده و بــه صــورت مســتمر ،منظــم و هدفمنــد فعالیــت و عملکــرد ادارات اســتانی را مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار خواهــد داد؛
در ایــن طــرح طــی  3مرحلــه نظــارت بــر اشــتغال ثبــت شــده در ســامانه ملــی رصــد اشــتغال کشــور صــورت میگیــرد .ایــن ســه مرحلــه شــامل
نظــارت پیامکــی ،نظــارت تلفنــی و نظــارت حضــوری خواهــد بــود .پــس از ثبــت آمــار اشــتغال ایجــادی در ســامانه رصــد اشــتغال کشــور،
صحتســنجیهای تلفنــی و میدانــی و نظارتهــای باالدســتی طــی  3گام انجــام میشــود تــا آمــار اشــتغال واقعــی بــه دســتآید.

 3گام صحت سنجی و پایش اشتغال کشور
صحـت سـنجی پیامکـی :بـرای همـه اشـتغالهای ثبـت شـده در سـامانه رصـد اشـتغال ،پیامـک ارسـال و نتیجـه تأییـد یـا رد اشـتغال فـرد
دریافـت میشـود.
صحـت سـنجی تلفنـی :در ایـن مرحلـه بـه تمـام طرحهـای ثبـت شـده در سـامانه رصـد اشـتغال از طریـق اپراتور تلفنـی تماس گرفته میشـود.
حهـا را دو بـار در فاصلـه زمانـی مشـخص ،نظـارت تلفنی کند.
مرکـز تمـاس شـرکت پیمانـکار موظـف اسـت کلیـه طر 
حهـای ثبـت شـده در سـامانه سـانار بایـد بـا دقـت و بـه صـورت بازدیـد
نظـارت و صحـت سـنجی میدانـی بـه کمـک سـامانه سـانار :کلیـه طر 
یهـای ثبـت شـده در سـامانه رصـد از طریـق سـامانه و اپلیکیشـن نظـارت
میدانـی و واقعـی ارزیابـی و صحـت سـنجی شـود .مجمـوع کدمل 
میدانـی سـانار نظـارت میشـوند کـه ایـن مرحلـه نظـارت فنـی اسـت.
موضـوع نظـارت فنـی از فراینـد دریافـت تسـهیالت تـا اجـرای پـروژه را شـامل میشـود و ناظـر فنـی علاوه بـر بازدیـد میدانـی بایسـتی طـی فرایند
کار مشـاوره ،راهنمایـی و اثربخشـی الزم را بـرای صاحـب طـرح داشـته باشـد.
در این راسـتا «مرکز تماس پایش اشـتغال کشـور» افتتاح و نظارت تلفنی بر اشـتغال ثبت شـده در سـامانه ملی رصد اشـتغال با سرشـماره
حهـای برگشـت شـده از مرکـز تماس که در سـامانه
 09200006373جهـت برقـراری تمـاس و ارسـال پیامـک ،آغـاز شـده اسـت .در ایـن طـرح ،طر 
ملـی رصـد اشـتغال کـه بـا عنـوان مشـخص شـده ،توسـط کارشناسـان مربوطـه اسـتان و شهرسـتان بررسـی و اصلاح شـده و تأییـد یـا رد
میشـوند و پـس از ایـن اقـدام ،بـرای نظـارت میدانـی بـه سـامانه سـانار ارسـال میشـود.
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طبق نظر استانها ،نظارت میدانی با همراهی مراکز مشاوره و کارآفرینی و همکاران استانها بوده و وظیفه نظارت بر کل اشتغال ایجادی را
برعهده دارند که میبایست از طریق سامانه و اپلیکیشن سانار نظارت میدانی به عنوان مهمترین بخش نظارت اشتغال ،انجام شود.
ارائه کارتهای اعتباری در خصوص بند 4
از آذرمــاه ســال  1400بــرای خانوارهــای  5دهــک اول کارت اعتبــاری معیشــت صــادر میشــود .بــه ازای هــر یــک از اعضــای خانــوار در ســه
دهــک اول 200 ،هــزار تومــان و دو دهــک بعــدی  150هــزار تومــان اعتبــار ماهیانــه قــرض الحســنه (بــا کارمــزد  2درصد)تخصیــص مــی یابــد .بــه
خانوارهایــی کــه توانایــی بازپرداخــت اقســاط را نداشــته باشــند ،یارانــه بازپرداخــت اقســاط تعلــق میگیــرد.
یهــای الزم از دســتگاههای مرتبــط نظیــر ســازمان هدفمندســازی یاران ههــا ،خزان ـهداری کل کشــور،
در ایــن خصــوص هماهنگیهــا و پیگیر 
ســازمان تامیــن اجتماعــی ،صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ،کمیتــه امــداد امــام خمینــی و ســازمان بهزیســتی صــورت گرفتــه اســت.از آنجایــی
کــه یکــی از مهمتریــن پیشنیازهــای اجــرای ایــن طــرح ،برخــورداری از ســامانه اعتبــار ســنجی شــهروندان اســت ،در ایــن راســتا در گام اول
ســامانه اعتبــار رفــاه ایرانیــان طراحــی شــده اســت تــا بتــوان از طریــق ایــن ســامانه ،اعتبارســنجی افــراد و خانوارهــا را بــرآورد کــرد .گام دوم ایــن
طــرح ،اعطــای کارت اعتبــاری اســت کــه یکــی از مهمتریــن ملزومــات آن ،موضــوع تضامیــن و وثائــق اســت .لــذا در ایــن راســتا نیــز هماهنگــی
بــا دســتگاههای مربوطــه بــه منظــور تســهیل تضامیــن و وثایــق صــورت گرفتــه و جلســاتی در ایــن خصــوص برگــزار شــده اســت کــه در نهایــت
بعــد از نهایــی شــدن ایــن موضــوع و مرتفــع شــدن موضــوع تضامیــن ،اعطــای کارت اعتبــاری در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت.
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وزارت جهاد کشاورزی

جمعبندی و ارائه گزارش در خصوص وعده رئیسجمهور مبنی بر «استقرار کامل مدیریت
زنجیره تامین کاالهای اساسی»
شرح گزارش:

بنــد « :1از آذرمــاه ســال  1400بــا اســتقرار کامــل مدیریــت زنجیــره تامیــن کاالهــای اساســی ،نیازهــای مــردم بــا اطمینــان و قیمــت مناســب
تامیــن خواهــد شــد.
قانــون «تمرکــز وظایــف و اختیــارات بخــش کشــاورزی در وزارت جهــاد کشــاورزی» در ســال  ۱۳۹۱بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید
و ازســال  ۱۳۹۲بــه صــورت ناقــص بــه اجــرا گذاشــته شــد .
براســاس مــاده  ۱ایــن قانــون «کلیــه اختیــارات ،وظایــف و امــور مربــوط بــه سیاس ـتگذاری ،برنامهریــزی ،نظــارت و انجــام اقدامــات الزم در
مــوارد زیــر از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت منتــزع و بــه وزارت جهــاد کشــاورزی واگــذار میشــود:
الــف) تجــارت اعــم از صــادرات ،واردات و تنظیــم بــازار داخلــی محصــوالت و کاالهــای اساســی زراعــی ،باغــی و گیاهــان دارویــی شــامل گنــدم،
برنــج ،جــو ،ذرت ،پنبــه وش ،روغــن و دانههــای روغنــی ،چــای ،ســیب زمینــی ،پیــاز ،حبوبــات ،ســیب ،پرتقــال ،خرمــا ،کشــمش ،قنــد ،شــکر و
کنجالــه و همچنیــن محصــوالت دامــی ،طیــور و آبزیــان شــامل شــیر و فرآورد ههــای لبنــی ،گوشــت ســفید ،گوشــت قرمــز ،تخممــرغ و نیــز پیلــه
ابریشــم.
ب) صنایــع تبدیلــی بالفصــل ذیــل بــا یــک مرحلــه تبدیــل در بخــش کشــاورزی :واگــذاری وظایــف تنظیــم بــازار و تجــارت داخلــی و خارجــی و
نیــز صنایــع تبدیلــی بخــش کشــاورزی بــه وزارت جهــاد کشــاورزی براســاس منطــق علمــی انجــام گرفــت کــه در کشــورهای پیشــرو کشــاورزی
یهــای اقتصــادی محصــوالت تولیــدی ماننــد
در جهــان نیــز همیــن رویــه دیــده میشــود .بخــش کشــاورزی در همــه کشــورها بــه دلیــل ویژگ 
یهــای تولیــدی ایــن بخــش مشــمول حمایــت دولتهــا
فســادپذیری ،کشــش قیمتــی پاییــن ،گــره خــوردن بــه امنیــت غذایــی و ...و نیــز ویژگ 
و حاکمیتهــا اســت .یکــی از حمایتهــای سیاســتی بــرای کمــک بــه تولیــد بخــش کشــاورزی بــه عنــوان یــک بخــش پیشــران و مولــد در
اقتصــاد کشــور ،واگــذاری اختیــارات تولیــدی و تجــاری بــه یــک متولــی واحــد اســت .بــه بیــان دیگــر بــرای جلوگیــری از ناهماهنگیهای شــکننده
و آســیبزا در زنجیــره ارزش بخــش کشــاورزی ضــروری اســت کــه یــک متولــی واحــد کل زنجیــره ،از جملــه فرایندهــای تولیــدی و فرایندهــای
تنظیــم بــازار شــامل تأمیــن و ســاماندهی محصــوالت در بــازار و تجــارت خارجــی محصــوالت را بــر عهــده داشــته باشــد .وجــود متولــی واحــد
بــرای بخــش کشــاورزی از دو جهــت مهــم اســت:
 ایجاد هماهنگی بین زنجیرههای تولیدی و تجاری برای جلوگیری از واردات بیرویه و زیان دیدن تولیدکننده
 وجــود یــک نهــاد پاســخگو در برابــر مســئولیت واگــذار شــده بــرای جلوگیــری از فرافکنــی و فــرار از پاسـخگویی ناشــی از تشــتت مدیریتــی و
نهادهــای مــوازی متولــی
اجــرای ایــن قانــون از ســال  1392بــا فــراز و نشــیبهای فراوانــی مواجــه بــود .در مســیر اجــرای ایــن قانــون موانــع زیــادی از جملــه عــدم اعتقــاد
برخــی از مدیــران درجــه اول دولــت وقــت بــه اجــرای قانــون تــا همــکاری نکــردن دســتگاههای متولــی در انتقــال کامــل و جامــع مســئولیت
و اختیــار بــه وزارت جهادکشــاورزی وجــود داشــت .پــس از تالشهــای مکــرر و ناموفــق دولــت دوازدهــم در تصویــب الیحــه و طرحهــای

128

دولـ ــت م ــردمی در مسی ـ ـ ـ ــر تحقق وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدههــا

گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

تشــکیل وزارت بازرگانــی در مجلــس دهــم و یازدهــم؛ رئیسجمهــور وقــت در مــرداد  1398از مصوبــه شــورای هماهنگــی اقتصــادی ســران
ســه قــوه مبنــی بـ ر انتــزاع و انتقــال وظایــف تنظیــم بــازار و تجــارت بخــش کشــاورزی از وزارت جهــاد کشــاورزی بــه وزارت صمــت بــه مــدت 24
مــاه و موافقــت مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ بــا ایــن مصوبــه خبــر داد .ایــن در حالیســت کــه هیــات وزیــران در تاریــخ  1398/05/24مصوب ـهای
صــادر و ابــاغ کــرد کــه بــر اســاس بنــد ( )1آن «تصویبنامــه تاریــخ  ،1393/07/08لغــو و وظایــف و اختیــارات وزیــر و وزارت صمــت در شــرکت
ً
مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران و شــرکتهای زیرمجموعــه آن مجــددا برقــرار میشــود ».شــرکت بازرگانــی دولتــی بــازوی تنظیــم بــازار و
تجــارت محصــوالت کشــاورزی بــرای وزارت جهادکشــاورزی بــه حســاب میآمــد و در جریــان تصویــب قانــون تمرکــز بــه ایــن وزارتخانــه منتقــل
شــده بــود و ایــن مصوبــه هیــات وزیــران بــه معنــی نقــض غیرقانونــی قانــون تمرکــز و دور زدن مجلــس شــورای اســامی و شــورای هماهنگــی
اقتصــادی ســران ســه قــوه بــود.
بــا توجــه بــه پایــان مهلــت نقــض قانــون تمرکــز و تمدیــد نشــدن صــورت جلســه نقــض قانــون در شــورای ســران ســه قــوه ،در تاریــخ  22تیرمــاه
 ،1400صورتجلســه قبلــی منقضــی و اجــرای قانــون تمرکــز بایــد از ســر گرفتــه شــود .در همیــن رابطــه ایــن موضــوع در جلســه  144کارگــروه تنظیــم
بــازار مطــرح و از ســرگیری قانــون تمرکــز بــا انتقــال شــرکت بازرگانــی دولتــی بــه تصویــب رســیده اســت .در متــن مصوبــات یکصــد و چهــل و
چهارمیــن جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار در خصــوص بازگشــت اجــرای قانــون تمرکــز وظایــف و اختیــارات مربــوط بــه بخــش کشــاورزی در وزارت
جهــاد کشــاورزی آمــده اســت:
«مطـابـــق بـن ــد یــک مصـــوبات ســی و پنجمیــن جلس ــه شـــورای ع ــالی هماهنگــی اقتص ــادی مـــورخ  1398/04/22کــه بــه تاییــد مقــام معظــم
رهبــری؟دم؟ در خصــوص تمرکــز مســوولیت بازرگانــی و انتــزاع آن از وزارت جهــاد کشــاورزی بــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت تــا 1400/04/22
موکــول شـــده بــود و زمــان انقضــای آن فرارســیده اســت (ابالغــی طــی نامــه شــماره  13733مـــورخ  1398/05/02ریاســت جمهــوری) در جلســه
مطــرح و مقــرر شــد وزارت جهادکشــاورزی تمهیــدات الزم ب ــه منظـــور تمرکــز همــه اختیــارات ،وظایــف و امــور مربــوط بــه سیاســتگذاری،
برنامهریــزی و انجــام اقدامــات الزم بــرای تنظیــم بــازار داخلــی همــه محصــوالت کشــاورزی و کاالهــای اساســی مرتبــط را بــه همــراه مدیریــت
صــادرات و واردات ایــن کاالهــا در اجــرای بنــد (الــف) مــاده یــک قانــون؛ تمرکــز وظایــف و اختیــارات مربــوط بــه بخــش کشــاورزی در وزارت
جهــاد کشــاورزی؛ مصـــوب  ،1391/1/24مجل ــس شـــورای اســامی را معمــول و نتیجــه را بــه کارگــروه تنظیــم بــازار گــزارش کننــد» .از اینــرو اجــرای
«قانــون تمرکــز وظایــف و اختیــارات مربــوط بــه بخــش کشــاورزی در وزارت جهــاد کشــاورزی» بــا آغــاز دولــت ســیزدهم از ســر گرفتــه شــد امــا
مهمتــر از اجــرای قانــون تمرکــز ،رویکــرد دولــت ســیزدهم در تــداوم و شــیوه اجــرای مراحــل مختلــف ایــن قانــون اســت .در گام اول ،شــرکت
بازرگانــی دولتــی بایــد بــه وزارت جهادکشــاورزی منتقــل شــود و وظایــف تنظیــم بــازاری و تجــاری محصــوالت و نهادههــای کشــاورزی بــه خوبــی
بــه معاونــت بازرگانــی ایــن وزارتخانــه منتقــل شــود .درگام دوم آییننامههــا و چــارت ســازمانی متناســب بــا مفــاد قانــون تمرکــز تدویــن و
ردیفهــای بودج ـهای وظایــف منتــزع شــده از وزارت صمــت بــه وزارت جهادکشــاورزی منتقــل شــود (قنبــری ســوار.)1400 ،
اهــم اقدامــات انجــام شــده توســط ســازمان تعاونــی روســتایی در دولــت ســیزدهم تــا پایــان اردیبهشـتماه  1401بــه منظــور اســتقرار کامــل
مدیریــت زنجیــره تامیــن کاالهــای اساســی:
از آنجایــی کــه زنجیــره مدیریــت کاالهــای اساســی دارای حلقههــای اصلــی ،تولیــد و تامیــن کاالهــای اساســی ،حمــل و نقــل ،بســتهبندی،
بازاررســانی ،عمدهفروشــی و خردهفروشــی اســت ،بررس ـیها نشــان داده اســت کــه حلقــه توزیــع و بازاررســانی کاالهــای اساســی بــه
عمدهفروشــی و خردهفروشــی دچــار نقصــان اســت .واســطهگران زائــد و ســوداگران تــاش میکننــد تــا بــا طوالنــی کــردن کانــال بازاررســانی
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محصــوالت اساســی ،از حاشــیه ســود آن اســتفاده و برداشــت کننــد.
در راســتای حــذف ســوداگران ،ســازمان مرکــزی تعاونــی روســتایی تــاش کــرده اســت تــا بــا دعــوت از شــرکتهای دانشبنیــان متعــدد،
هوشمندســازی توزیــع محصــوالت کشــاورزی را ســرلوحه کار خــود قــرار داده و رضایــت نســبی مصرفکننــدگان را از جهــت شکســتن
قیمتهــای ســوداگرانه را کــه از ســوی ســوداگران ایجــاد شــده بــود ،فراهــم و موجبــات حفــظ کرامــت مصرفکننــدگان را از طریــق حــذف
صفهــا فراهــم کنــد .اهــم اقدامــات ایــن ســازمان بــه منظــور اســتقرار کامــل مدیریــت زنجیــره تامیــن کاالهــای اساســی عبارتســت از:
..1حذف واسطههای غیر ضرور از طریق هوشمندسازی شبکه تعاونیها و تشکلهای تحت پوشش
..2کشت قراردادی و حمایت بیمهای از تولید گندم و دانههای روغنی
..3اجــرای طــرح بــزرگ عرضــه آنالیــن و اینترنتــی محصــوالت کشــاورزی و پروتئینــی بــا عقــد قــرارداد بــا بیــش از  ۱۷پلتفــرم توســط ســازمان تعــاون
روســتایی بــرای دریافــت کاالهــای اساســی درب منازل
 . 4تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار از طریق الکترونیکی کردن صدور مجوزها
..5تالش در جهت حمایت از تشکلها برای نقش آفرینی در بخش تولید و توزیع کاالها
یهــا و تشــکلها از محــل بنــد الــف تبصــره ( )18قانــون بودجــه در زمین ههــای صنایــع تبدیلــی ،شــیالت،
..6معرفــی  ۲۰طــرح ســرمایهگذاری تعاون 
تهــای بازرگانــی اعــم از ســرمایه در گــردش و ســرمایهگذاری ثابــت بــه بانکهــا و کار گروههــای اســتانی
امــور دام ،زراعــت ،باغبانــی و فعالی 
..7بازسازی و نوسازی انبارهای مکانیزه محصوالت کشاورزی در  ۲۳استان کشور تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
..8استفاده از سیستمهای نوین آبیاری و استفاده از پهپادها برای سمپاشی مزارع و مبارزه با آفات
..9اســتفاده از پتانســیل شــرکتهای فــن آور و دانشبنیــان و خــاق در زمینههــای زنجیــره ارزش در حــوزه کشــاورزی شــامل :فــرآوری ،کشــت
و پــرورش ،توزیــع و فــروش ،برداشــت و لجســتیک و تامیــن نهادههــای ورودی در برخــی از اســتانها
..10الکترونیکی کردن برگزاری مجامع عادی و فوق العاده از طریق سامانه مدیریت جامع تعاونیهای استان
 .11احداث باغ مادری گردو در شهرستان تویسرکان
..12ایجــاد و توســعه مجهزتریــن مرکــز پــرورش ،اصــاح نــژاد و تکثیــر دام ســبک پربــازده از نــوع بــز شــیری نــژاد مورســیا در اســتان یــزد در ایجــاد
یــک ذخیــره ژنتیکــی ارزشــمند ایــن نــوع نــژاد در کشــور
..13برنامهریــزی ،نظــارت و حمایــت از  ۹۵تولیدکننــده بــذر محصــوالت زراعــی اساســی در  ۲۸اســتان کشــور جهــت تولیــد بــذر گنــدم ،جــو،
علوفــه ،حبوبــات ،ذرت ،دان ههــای روغنــی ،برنــج .علىرغــم خشکســالی شــدید ســال زراعــی گذشــته ایــن حجــم بــذر توســط شــبکه تحــت
پوشــش ســازمان در ســال جــاری تولیــد شــده اســت.
..14تأمین و توزیع  ۱۶۰۰دستگاه انواع ماشینآالت و دنبالهبندهای کشاورزی
..15رفع مشکالت مربوط به توزیع انواع کودهای شیمیایی در خصوص جلوگیری از قاچاق کود ،توزیع نامتقارن و رانت
..16ارتقاء سیستم نرمافزاری نپ (نهاده پخش) جهت الکترونیکی کردن صدور حوالههای کود
..17رفــع مشــکالت مربــوط بــه تأمیــن ( 4/5چهــار و نیــم میلیــون تــن نهاد ههــای دامــی) کنجالــه ،ســبوس ،گنــدم ،جــو ،ذرت ،دانههــای روغنــی،
چغنــدر علوفـهای ،انــواع علوفــه ،پــودر صــدف و ماهــی) در خصــوص صــدور مجــوز ،شــیوه توزیــع ،تســهیالت و اعتبــارات مــورد نیــاز
..18رفع مشکالت مربوط به خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی جهت دریافت تسهیالت سرمایه در گردش انواع ماشینآالت
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دولـ ــت م ــردمی در مسی ـ ـ ـ ــر تحقق وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدههــا

گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

..19رفع چالشها و دشواریهای صدور مجوز تولید بذر ،مالکیت معنوی ارقام زراعی و سبزی و صیفی شبکه تحت پوشش
اهــم اقدامــات انجــام شــده توســط شــرکت بازرگانــی دولتــی در دولــت ســیزدهم تــا پایــان اردیبهش ـتماه  1401بــه منظــور اســتقرار کامــل
مدیریــت زنجیــره تامیــن کاالهــای اساســی:
شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران ،بــه دلیــل حضــور فعــال و تأثیرگــذار در عرصــه اقتصــاد کشــور ،همــواره بــه عنــوان مهمتریــن بــازوی دولــت در
جهــت تامیــن خدمــات مــورد نیــاز بازرگانــی  -تجــاری کشــور و تعدیــل و تنظیــم بــازار مطــرح بــوده اســت .مهمتریــن نتایــج و خروجــی فعالیــت
ایــن شــرکت عبارتســت از:
انجام سنجیده و کامل خرید تضمینی گندم داخلی و دانههای روغنی از کشاورزان به میزان عرضه شده.
 پرداخــت کامــل مطالبــات کشــاورزان بابــت فــروش گنــدم تولیــدی آنهــا خریــداری شــده توســط شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران (بــه منظــور
جلــب رضایــت کشــاورزان)
تامیــن گنــدم مصــارف نانوایــی کل کشــور و فــروش بــه کارخان ههــای تولیــد آرد و ...ســایر بخــش خصوصــی بــه منظــور ایجــاد ثبــات و
آرامــش در بــازار گنــدم ،آرد و نــان کشــو
خریــد کاالهــای اساســی وارداتــی بــه منظــور جلوگیــری از نوســانات شــدید بــازار و کمــک بــه ثبــات قیمتهــا در بــازار کاالهــای اساســی بــه شــرح
ذیل:
 خرید و واردات برنج به میزان تکالیف مصوب
خرید و واردات روغن خام به میزان تکالیف مصوب
خرید و واردات شکر خام به میزان تکالیف مصوب
 نظــارت و مدیریــت ذخایــر اســتراتژیک کاالهــای اساســی (گنــدم ،برنــج ،روغــن خــام و شــکر خــام ) بــه منظــور حفــظ ذخایــر مطمئنــه
کاالهــای اساســی ذکــر شــده
بند  :2تا سال  1404صادرات غیر نفتی حداقل  2برابر خواهد شد( .از حدود  35میلیارد دالر به بیش از  70میلیارد دالر)
تصویــر کلــی تجــارت خارجــی بخــش کشــاورزی ایــران در ســال  1400و مقایســه آن بــا ســال  1399در جــدول شــماره ( )1ارائــه شــده اســت .بــر ایــن
اســاس ،صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــا افــت  4.06درصــدی در وزن و کاهــش  15.84در ارزش صادراتــی مواجــه بــوده اســت .در صورتــی
کــه واردات محصــوالت کشــاورزی رشــد  32.8درصــدی در وزن و  64درصــدی در ارزش داشــته اســت .بــا توجــه بــه کاهــش صــادرات و افزایــش
یتــر شــده اســت و از  -4701.8میلیــون دالر بــه  -12672.8میلیــون دالر رســیده
واردات ،تــراز تجــاری بخــش در مقایســه بــا ســال  1399منف 
اســت .از مهمتریــن دالیــل ایــن امــر ،از یــک ســو افزایــش کــم ســابقه قیمتهــای جهانــی کاالهــای اساســی وارداتــی و از ســوی دیگــر افزایــش
مقــدار واردات در مقابــل مقــدار صــادرات کشــاورزی ایــران بــوده اســت .بررســی آمارهــای تجــاری کشــور در ســال  1400بیانگــر ایــن واقعیــت
اســت کــه ســهم وزنــی و ارزشــی صــادرات بخــش کشــاورزی از کل صــادرات غیرنفتــی کشــور 6.9 ،و  10.8درصــد بــوده اســت.
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جدول ( :)1صادرات و واردات کشاورزی ایران در سال  1400و مقایسه با سال 1399
سال 1400
عنوان

درصد تغییرات

سال 1399
وزن (هزار تن)

ارزش (میلیون
دالر)

وزنی

ارزشی

صادرات

8475.9

5226.4

8834.7

6210.2

4.06-

15.84-

واردات

31488.6

17899.2

23704.2

10911.9

32.84

64.03

تراز تجاری

23012.7-

12672.8-

14869.5-

4701.8-

وزن (هزار تن) ارزش (میلیون دالر)

(ماخذ :گمرک ج .ا .ایران ،مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی)1401 ،
صــادرات کشــاورزی ایــران بــه تفکیــک زیربخــش در جــدول ( )2گــزارش شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،صــادرات زیربخشهــای دامپزشــکی و
شــیالت از لحــاظ وزنــی بــه ترتیــب افزایــش  26و  9.7درصــدی و از نظــر ارزشــی  39.5و  5.9درصــدی داشــتهاند .ایــن در حالــی اســت کــه ارزش
صــادرات زیربخــش جنــگل و مرتــع بــا وجــود افزایــش  6.2درصــدی در وزن ،از نظــر ارزشــی  5.7درصــد کاهــش داشــته اســت .امــا صــادرات
شهــای دام و طیــور ،زراعــی و باغــی کاهــش در مقــدار و ارزش صــادرات داشــته اســت.
زیربخ 
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جدول ( :)2صادرات زیربخشهای کشاورزی ایران در سال  1400و مقایسه با سال 1399
سال 1400
زیربخش

وزن (هزار تن)

درصد تغییرات

سال 1399

وزنی

ارزشی

ارزش (میلیون دالر) وزن (هزار تن) ارزش (میلیون دالر)

دام و طیور

582.0

561.1

674.5

677.1

13.7-

17.1-

دامپزشکی

1.09

10.7

0.87

7.70

26.0

39.5

شیالت

121.4

221.0

110.7

208.7

9.7

5.9

زراعی

5247.6

1870.3

5424.7

2077.3

3.3-

10.0-

باغی

2502.5

2533.3

2603.9

3207.6

3.9-

21.0-

جنگل و مرتع

21.4

29.9

20.1

31.7

6.2

5.7-

مجموع

8475.9

5226.4

8834.6

6210.1

4.06-

15.84-

(منبع :گمرک ج .ا .ایران ،مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی)1401 ،
* زیربخش دامپزشکی شامل کاالهای واکسن ،داروهای دامپزشکی و عوامل زنده است.
در ادامــه صــادرات اقــام مهــم کشــاورزی از نظــر وزنــی و ارزشــی گــزارش شــده اســت .در جــدول شــماره ( )3صــادرات پنــج قلــم عمــده از لحــاظ
وزنــی شــامل ســیب ،هندوانــه ،گوجهفرنگــی ،ســیبزمینی ،پیــاز ،موســیر و ســیر نمایــش داده شــده اســت .ســیب هندوانــه و گوجــه فرنگــی
از لحــاظ وزنــی بــه ترتیــب رشــد  28.2 ،11.4و  7.4درصــدی داشــتهاند .ایــن در صورتــی اســت کــه ارزش صــادرات ســیب  14.6درصــد کاهــش
داشــته ،ولــی ارزش صــادرات هندوانــه و گوجهفرنگــی بــه ترتیــب افزایــش  33.3و  7.2درصــدی داشــتهاند .صــادرات ســیبزمینی و پیــاز،
موســیر و ســیر از نظــر ارزشــی و مقــداری کاهــش داشــتهاند .مجمــوع صــادرات ایــن اقــام ،بــا کاهــش جزئــی  3درصــدی در مقــدار و 6.7
درصــدی در ارزش مواجــه بــوده اســت.
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جدول ( :)3صادرات پنج قلم عمده (وزنی) کشاورزی در سال  1400و مقایسه با سال 1399
سال 1400
کاال

درصدتغییرات

سال 1399

وزن (هزار تن)

ارزش (میلیون دالر)

وزن (هزار تن)

ارزش (میلیون دالر)

وزنی

ارزشی

سیب

985.4

279.0

884.8

326.7

11.4

14.6-

هندوانه

902.1

208.6

703.4

156.5

28.2

33.3

گوجهفرنگی

824.7

384.3

767.9

358.4

7.4

7.2

سیبزمینی

600.9

115.3

950.4

144.8

36.8-

20.4-

پیاز ،موسیر و سیر

410.0

85.3

532.2

163.6

23.0-

47.9-

مجموع

3723.1

1072.4

3838.7

1150.0

3.0-

6.7-

(منبع :گمرک ج .ا .ایران ،مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی)1401 ،

در جــدول شــماره ( )4صــادرات پنــج قلــم عمــده کشــاورزی از لحــاظ ارزشــی گــزارش شــده اســت .گوجهفرنگــی ،ســیب و هندوانــه در ایــن
ردهبنــدی نیــز حضــور دارنــد .پســته بــه عنــوان اولیــن کاال در ایــن ردهبنــدی بــا کاهــش  33.5درصــدی در مقــدار و  33.3درصــدی در ارزش
صــادرات مواجــه بــوده اســت .خرمــا دیگــر محصــول مهــم در ایــن گــروه ،افزایــش  2.8درصــدی در وزن و  2.9درصــدی در ارزش صادراتــی را
تجربــه کــرده اســت .مجمــوع صــادرات ایــن اقــام ،بــا افزایــش  10.3درصــدی در مقــدار ،کاهــش  16.7درصــدی در ارزش داشــتهاند.
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جدول ( :)4صادرات پنج قلم عمده (ارزشی) کشاورزی در سال  1400و مقایسه با سال 1399
سال 1400
کاال

درصدتغییرات

سال 1399

وزن (هزار تن)

ارزش (میلیون دالر)

وزن (هزار تن)

ارزش (میلیون دالر)

وزنی

ارزشی

پسته

135.4

914.4

203.6

1371.7

33.5-

33.3-

گوجهفرنگی

824.7

384.3

767.9

358.4

7.4

7.2

خرما

348.3

305.2

338.7

296.7

2.8

2.9

سیب

985.4

279.0

884.8

326.7

11.4

14.6-

هندوانه

902.1

208.6

703.4

156.5

28.2

33.3

مجموع

3195.9

2091.5

2898.4

2510.0

10.3

16.7-

(منبع :گمرک ج .ا .ایران ،مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی)1401 ،
بــا توجــه بــه وعــده رئیسجمهــور مبنــی بــر دو برابــر شــدن صــادرات غیــر نفتــی در افــق  ،1404نقــش بخــش کشــاورزی در تحقــق ایــن امــر بــا
توجــه بــه ســهم آن در صــادرات غیرنفتــی ،بیــش از پیــش اهمیــت مییابــد .امــا آنچــه کــه در ســال  1400رخ داد ،نشــان از کاهــش صــادرات
و کاهــش ارزآوری بخــش کشــاورزی بــوده اســت .شــرایط تورمــی حاکــم بــر کشــور ،شــرایط بحرانــی بازارهــای جهانــی بــه لحــاظ حفــظ ذخایــر
و امنیــت غذایــی داخلــی کشــورها ،مشــکالت تجمعــی طــی ســالیان گذشــته از جملــه عــدم رقابتپذیــری محصــوالت صادراتــی (باالبــودن
قیمــت تمــام شــده محصــوالت در داخــل کشــور) ،خــام فروشــی ،کاهــش ســهم در بازارهــای جهانــی ،عــدم توســعه زیرســاختهای الزم ،عــدم
یســازی محصــوالت کشــاورزی ،فشــار ناشــی از تحریمهــا و بخشــنامههای متعــدد بــرای برگشــت ارز حاصــل از
توجــه بــه برندســازی و تجار 
صــادرات ،منجــر بــه کاهــش صــادرات بخــش کشــاورزی هــم از لحــاظ ارزشــی و هــم از لحــاظ وزنــی شــده اســت .بنابرایــن ،بــرای تحقــق وعــده
رئیسجمهــور و تقویــت جایــگاه بخــش کشــاورزی در ســبد صــادرات غیــر نفتــی ،الزم اســت تــا اقدامــات الزم بــرای رفــع موانــع و چالشهــای
موجــود ،توســعه بازارهــای صادراتــی و افزایــش ســهم در بازارهــای جهانــی بــه ویــژه در کشــورهای همســایه و منطقــه (از طریــق تقویــت
دیپلماســی تجــاری) صــورت گیــرد.
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وزارت صنعت ،معدن و تجارت

سهم صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه حداقل  2برابر خواهد شد.
تا سال  1404صادرات غیرنفتی حداقل دو برابر خواهد شد ( 40میلیارد دالر )
 -1تجارت خارجی

تهــای اصلــی دولتهــای گوناگــون بــوده و از جملــه سیاس ـتهایی اســت کــه همــه
توســعه صــادرات ،همــواره از دغدغ ههــا و اولوی 
بازیگــران بــا هــر رویکــرد سیاســی بــه عنــوان موتــور رشــد اقتصــادی بــر روی آن تأکیــد دارنــد .خوشــبختانه رویکــرد جدیــد دولــت ســیزدهم بــه
ً
مقولــه تجــارت خارجــی و تقویــت تعامــات تجــاری بینالمللــی بهویــژه بــا کشــورهای همســایه و همســو ،کامــا راهبــردی و باحساســیت،
هوشــمندی و ســرعت بیشــتری دنبــال میشــود .بــا توجــه بــه اهمیــت بحــث رونــق تولیــد داخلــی و رشــد اقتصــادی درونزا و بروننگــر کــه از
مولفههــای کلیــدی اقتصــاد مقاومتــی و مــورد تأکیــد صریــح مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ و ســایر مســئوالن نظــام اســت ،بدیهــی اســت گشــودن
بازارهــای صادراتــی بــه روی تولیدکننــدگان ایرانــی میتوانــد منجــر بــه جهشــی در حــوزه تولیــد شــود و ورود ارز بــه کشــور را رقــم بزنــد؛ لــذا بــا
تهــای خارجــی ،اهمیــت بحــث تولیــد صادراتمحــور بیــش از پیــش مبرهــن اســت و بــا
توجــه بــه شــرایط ســخت تحریــم و فشــار از ســوی دول 
توجــه بــه ظرفیتهــای عمیــق همکاریهــای اقتصــادی بیــن ایــران و همســایگان ،میتــوان بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی و بــا سیاسـتگذاریهای
صحیــح دولــت جدیــد در مســیر توســعه تجــارت خارجــی ،گامــی مهــم در راســتای رونــق تولیــد و اقتصــاد مقاومتــی برداشــت.
-1-1افزایش روند صادرات در دولت جدید
ً
رونــد رو بــه رشــد صــادرات غیرنفتــی در نیمــه دوم ســال  1400مطابــق آمارهــای تجــاری کشــور کامــا مشــهود اســت .صــادرات کشــور از نظــر
وزنــی در ســال  1400و در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال قبــل  8.6درصــد و از نظــر ارزشــی حــدود  40درصــد رشــد داشــته اســت .واردات نیــز طــی
همیــن مــدت بیــش از  22.2درصــد وزنــی و  36.3درصــد ارزشــی رشــد داشــته اســت.
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مبادالت تجاری ایران طی سال  1400و مقایسه با مدت مشابه سال قبل
ارزش :میلیون دالر وزن :هزارتن
عنوان

سال 1400

درصدتغییرات

سال 1399

ارزش

وزن

ارزش

وزن

ارزش

وزن

صادرات کاال

48619

122775

34820

113056

39.6

8.6

واردات کاال

53013

41199

38885

33726

36

22

تراز تجاری

-4394

81576

-4065

79330

-8

3

مبادالت تجاری
( صادرات کاالو میعانات +واردات)

101632

163974

73705

146782

38

12

مأخذ :گمرک ج.ا.ایران
روند ماهانه صادرات و واردات طی سال 1400
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ارزش:میلیون دالر

صادرات غیر نفتی طی سال  1400به تفکیک بخشهای عمده و مقایسه با مدت مشابه سال قبل
ارزش :میلیون دالر وزن :هزار تن
سال1400

درصد تغییرات

سال 1399

بخش عمده
ارزش

وزن

ارزش

وزن

ارزش

وزن

پتروشیمی و میعانات گازی

25081

63385

17504

57924

43

9

معدن و صنایع معدنی

13180

46530

7503

43322

76

7

کشاورزی و صنایع غذایی

5263

8507

6173

8838

-15

-4

فرش و صنایع دستی

215

20

131

25

64

-18

صنعت
(کلیه صنایع تولیدی به جز صنایع فوق)

4608

4317

3536

3549

30

22

جمع صادرات غیر نفتی

48619

122775

34820

113056

39.6

8.6

توجه  :آمار صادرات به تفکیک بخشها بر اساس گروه بندی معاونت توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت
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سهم ارزشی بخشهای عمده کاالیی از صادرات طی سال 1400

 -1-2تشریح عملکرد تجارت خارجی کشور از زمان شروع به کار دولت سیزدهم
عملکــرد هفــت ماهــه صــادرات کاال دردولــت ســیزدهم (شــهریور تــا اســفند  )1400بــه  77039هــزار تــن و 31247میلیــون دالر رســیده اســت
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل  2.4درصــد از لحــاظ وزن و 30.7درصــد از نظــر ارزشــی افزایــش داشــته اســت .متوســط قیمــت هــر
تــن کاالی صادراتــی در مــدت یــاد شــده حــدود  405.6دالر اســت کــه در مقایســه بــا رقــم  317.7دالر مــدت مشــابه ســال قبــل ،حــدود 27.6
درصــد افزایــش نشــان میدهــد.
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مبادالت تجاری ایران طی هفت ماه دولت سیزدهم و مقایسه با مدت مشابه سال قبل
ارزش :میلیون دالر وزن :هزار تن
عنوان

شهریور تا اسفند 1400

شهریور تا اسفند 1399

درصد تغییرات

ارزش

وزن

ارزش

وزن

ارزش

وزن

صادرات کاال

31247

77039

23894

75219

30.7

2.4

واردات کاال

35183

26154

25064

19830

40.4

31.9

تراز تجاری

-3936

50885

-1170

55389

-236

-8

66430

103193

48958

95049

35.7

8.6

مبادالت تجاری
(صادرات کاالو میعانات +واردات)

روند صادرات ،واردات ،تراز تجاری و مبادالت طی هفت ماه دولت سیزدهم و مقایسه با مدت مشابه سال قبل
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روند صادرات کاالها به تفکیک ماه
سال 1400
ماه

ارزش :میلیون دالر  -وزن :هزار تن
درصدتغییرات

سال 1399

ارزش

وزن

ارزش

وزن

ارزش

وزن

فروردین

2944

8174

1643

5322

79.2

53.6

اردیبهشت

3292

8617

2632

9110

25.1

-5.4

خرداد

4604

13618

2042

7231

125.5

88.3

تیر

3358

7877

2373

8456

41.5

-6.8

مرداد

3156

7675

2144

7776

47.2

-1.3

جمع پنج ماه آخر دولت دوازدهم

17354

45961

10834

37895

60

21

شهریور

4434

14260

2653

8315

67.1

71.5

مهر

5268

15187

4865

19152

8

-21

آبان

4026

8557

3400

10486

18

-18

آذر

4041

8593

3288

9539

23

-10

دی

3622

8092

3076

9000

18

-10

بهمن

4754

12233

2900

8434

64

45

اسفند

5102

10117

3712

10293

37

-2

جمع هفت ماهه دولت سیزدهم

31247

77039

23894

75219

235.1

55.5

مأخذ :گمرک ج.ا.ایران
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روند صادرات طی هفت ماهه دولت سیزدهم و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

عملکــرد هفــت ماهــه واردات کاال در دولــت ســیزدهم (شــهریور تــا اســفند  )1400بــه  26154هــزار تــن و  35183میلیــون دالر رســیده اســت
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل  31.9درصــد از لحــاظ وزن و  40درصــد از نظــر ارزشــی افزایــش داشــته اســت .متوســط قیمــت هــر
تــن کاالی وارداتــی در مــدت یــاد شــده حــدود  1345دالر اســت کــه در مقایســه بــا رقــم  1264دالر مــدت مشــابه ســال قبــل ،حــدود 6.4درصــد
افزایــش نشــان میدهــد.
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واردات کاال به تفکیک ماه

ماه

سال 1400

ارزش :میلیون دالر وزن :هزار تن
درصدتغییرات

سال 1399

ارزش

وزن

ارزش

وزن

ارزش

وزن

فروردین

2796

2044

1877

2491

49

-18

اردیبهشت

3728

3319

3161

3933

18

-16

خرداد

4070

3317

2582

2499

52.8

27

تیر

4168

4054

3365

2929

22

35

مرداد

3342

2663

2791

2045

26

-5

جمع پنج ماه آخر دولت دوازدهم

18104

15397

13776

13897

31

11

شهریور

5291

4093

3137

2769

31

27

مهر

4618

4367

3112

2665

48

64

آبان

4293

3035

3044

2542

41

19

آذر

4910

3579

3851

3260

27

10

دی

4531

3092

3781

3243

20

-5

بهمن

5104

3566

3597

2445

42

46

اسفند

6436

4422

4542

2906

41.7

52

جمع هفت ماه دولت سیزدهم

35183

26154

25064

19830

40.4

31.9

مأخذ :گمرک ج.ا.ایران
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روند واردات طی هفت ماهه دولت سیزدهم و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

بــر اســاس آمــار عملکــردی 10 ،کشــور نخســت صادراتــی 86 ،درصــد ســهم ارزشــی از کل صــادرات را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .همچنیــن طــی
 12ماهــه  1400نســبت بــه ســال  ،1399صــادرات در بیــش از نیمــی از کشــورهای منطقـهای و هــدف بیشــتر از  50درصــد رشــد داشــته اســت.
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مهمترین بازارهای هدف کاال سال  1400و مقایسه با سال قبل (ارزش :میلیون دالر وزن :هزار تن)
1400

درصدتغییر

1399

کشور

وزن
)هزار تن(

ارزش
)میلیون ریال(

سهم ارزشی 1400

وزن
)هزار تن(

ارزش
)میلیون ریال(

وزن

ارزش

ارمنستان

1054.1

304.1

0.6

1245.9

304.5

15.4-

0.1-

ازبکستان

714.5

401.9

0.8

332.2

163.6

115.0

145.7

آفریقایجنوبی

553.2

254.3

0.5

127.2

38.0

335.0

569.5

افغانستان

4185.8

1838.6

3.8

6997.4

2295.9

40.2-

19.9-

آلمان

56.1

265.5

0.5

38.8

232.5

44.5

14.2

امارات متحده عربی

10762.7

4928.5

10.1

15083.0

4566.7

28.6-

7.9

اندونزی

1738.8

1100.6

2.3

1618.4

673.7

7.4

63.4

پاکستان

2906.1

1260.6

2.6

2571.4

1015.9

13.0

24.1

تایلند

1241.4

784.3

1.6

1227.6

493.1

1.1

59.1

ترکمنستان

1362.8

335.1

0.7

733.0

137.4

85.9

144.0

ترکیه

15737.6

6080.6

12.5

6383.2

2534.4

146.5

139.9

جمهوریآذربایجان

817.1

393.8

0.8

1002.6

510.8

18.5-

22.9-

چین

28985.1

14323.3

29.5

26931.6

9071.3

7.6

57.9

سوریه

132.9

218.5

0.4

125.8

121.9

5.6

79.2

عراق

29879.2

8914.6

18.3

25615.0

7430.6

16.6

20.0

عمان

2283.2

716.0

1.5

2008.5

438.1

13.7

63.4

غنا

586.4

352.6

0.7

455.2

178.2

28.8

97.8

فدراسیونروسیه

1140.0

578.5

1.2

1050.4

503.5

8.5

14.9

قزاقستان

511.7

187.2

0.4

337.8

167.9

51.5

11.5

هند

6721.7

1817.1

3.7

7598.5

1280.6

11.5-

41.9

جمع

111370.4

45055.8

92.7

101483.5

32158.6

9.7

40.1

مأخذ :گمرک ج.ا.ایران
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-1-4هدفگذاری کالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت تا افق 1404
شهــای بنیادی «بــا اتــکال بــه قــدرت الیــزال الهــى ،بخــش صنعــت ،معــدن و
تهــا و منابــع در دســترس و در راســتای ارز 
بــا توجــه بــه ظرفی 
تجــارت جمهــوری اســامی ایــران در ســال  ،1404دس ـتیافته بــه جایــگاه اول صنعتــی ،معدنــی و تجــاری در ســطح منطقـــه آســیای جنــوب
غربــی» خواهــد بــود.
مقاصد کالن بخش صنعت ،معدن و تجارت تا سال  1404در جدول زیر درج شده است.
مقاصد کالن بخش صنعت ،معدن و تجارت
متغیر

واحد

1401

1402

1403

1404

رشد ارزشافزوده صنعت

درصد

%12.52

%13.33

%10.58

%10.48

رشد ارزشافزوده معدن

درصد

%10.50

%0.90

%7.30

%6.90

صادراتکاالهای غیرنفتی

میلیارد دالر

50

56

65

75

اولویتهــای تولیــد و صــادرات در بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت ،محصــوالت دانشبنیــان ماننــد ماشــینآالت و تجهیــزات الکتریکــی
و الکترونیکــی ،ماشــینآالت و تجهیــزات صنعتــی ،وســایل و تجهیــزات حملونقــل هســتند.
مقادیــر مقاصــد بــرای ســال  1401مصــوب بــوده و بــرای ســالهای آتــی بــه عنــوان پیشبینــی اولیــه (در قالــب برنامهریــزی غلتــان)
ارائهشــد هاند.
فگــذاری شــده اســت ،بــرای دســتیابی بــه ایــن نــرخ رشــد ،رشــد بخــش
در ســال  1401رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور  8درصــد هد 
صنعــت12.5 ،درصــد و نــرخ رشــد بخــش معــدن  10.5درصــد هدفگــذاری شــده اســت.
لســازی ظرفیتهــای موجــود خواهــد بــود؛ مهمتریــن مؤلفههــای افزایــش تولیــد در ســال
افزایــش تولیــد در ســال  1401بیشــتر از محــل فعا 
 1401عبارتانــد از:
افزایش تقاضا؛ از طریق افزایش صادرات ،کاهش قاچاق ،افزایش دستمزد و تسهیالت اعتبار خریدار
تأمین سرمایه در گردش؛ از طریق پرداخت تسهیالت مبتنی بر صورتحساب سامانه جامع تجارت و گسترش تأمین مالی زنجیرهای
تأمیــن مــواد اولیــه؛ از طریــق عرضــه کاالهــای پایــه در بــورس کاال و اجرایــی شــدن ابزارهــای تنظیــم عرضــه و تقاضــا در بــورس کاال و ســاماندهی
توزیعکننــدگان مــواد اولیــه
صــادرات ســال  1400بــه بیــش از  48میلیــارد دالر رســید ،صــادرات مــواد خــام و نیمهخــام در ســال  1401تــا حــدود  6میلیــارد دالر کاهــش
خواهــد یافــت و بــا صــادرات محصــوالت پیچید هتــر جایگزیــن خواهنــد شــد ،بنابرایــن بــا حــذف صــادرات مــواد خــام و نیمهخــام ،صــادرات در
ســال  1401حــدود  %20نســبت بــه ســال  1400افزایــش خواهــد داشــت.
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 -2مروری بر عملکرد دولت در  6ماهه دوم سال 1400

 تولید و عرضه خودرو

برآوردهــای کارشناســی نشــان میدهــد کــه حجــم بــازار خــودروی داخــل کشــور ســاالنه بــه طــور متوســط حــدود یــک میلیــون و ششــصد هــزار
خــودرو میباشــد (گذشــته از تقاضــای الزم بــرای جایگزینــی خــودروی فرســوده،یا ارتقــا و همگنســازی ســطح خانوارهــای دارای خــودرو ) ایــن
ً
مهــای ظالمانــه علیــه صنعــت خــودروی
درحالیســت کــه از ســال  97عرضــه خــودرو بــه بــازار بــا افــت تقریبــا  50درصــدی بــه ســبب اعمــال تحری 
کشــورمان و ســایر گلوگا ههــای تامیــن قطعــات ،مواجــه شــده اســت از ســوی دیگــر وجــود خودروهــای ناقــص در کــف پارکینگهــا باعــث
ً
شــد کــه همــان میــزان خــودروی اعــام شــده در آمــار تولیــد نیــز قابیلــت عرضــه بــه بــازار را نداشــته باشــد و عمــا تقاضــای بــازار از ایــن جهــت
بیپاســخ باقــی بمانــد جــدول زیــر نشــاندهنده افــت تولیــد از ســال  96میباشــد کــه تاکنــون نیــز ادامــه دارد.
چنیــن وضعیتــی خــود میتوانــد عاملــی کلیــدی بــرای وجــود التهابــات در بــازار خــودرو باشــد چراکه میزان تولیــد و عرضه پایین غیر از تاثیر مســتقیم
تهــای ناشــی از آن بــه صــورت غیرمســتقیم نیــز در باالرفتــن قیمــت خــودرو از طریــق افزایــش هزین ههــای ســربار
خــود در بــازار و افزایــش قیم 
خودروســازان موثــر اســت .بایــد دقــت داشــت کــه دوخودروســاز کلیــدی کشــور برمبنــای ظرفیــت تولیــد قریــب بــه یــک میلیــون دســتگاه در ســال
بــرای هرکــدام بنانهــاده شــدهاند و زنجیــره ارزش انهــا برایــن اســاس شــکل گرفتــه اســت امــا هــم اکنــون چندســال اســت کــه بــا ظرفیــت یــک ســوم
خــود کار میکننــد لــذا برنامــه افزایــش تولیــد خودروســازان بــه میــزان بیــش از پنجــاه درصــد در برنامــه کار هــر دو خودروســاز داخلــی گنجانــده شــده
اســت یعنــی برنامــه تولیــد ســال  1401ایــران خــودرو  750هــزار دســتگاه و برنامــه تولیــد ســایپا  650هــزار دســتگاه اســت.
افت تولید ناگهانی خودرو از سال 1397
گروه محصول
سواری

1390

1391

788.353 1.420.709

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

624.750

958.335

892.600

1.255.211

1.442.620

891.786

760.082

902.314

868.130

تولیــد خودروهــای ســواری در ســال  1400نســبت ســال  1399کمــی کاهــش داشــته اســت کــه علــت اصلــی آن محدودیتهــای جهانــی در
تأمیــن تراش ـههای الکترونیکــی مــورد اســتفاده در خودروهــا بــوده اســت .شــایانذکر اســت در ســالهای اخیــر تولیــد خــودرو در دنیــا 20
میلیــون دســتگاه کاهــش یافتــه اســت.
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وضعیت فروش صنعت خودرو در سال 1400
ردیف

شاخص

سهماههچهارمسال
1400

سهماهه سومسال
1400

سهماههچهارمسال
1399

تغییرنسبتبه
دورهسهماهه
قبل

تغییرنسبتبهدوره
مشابه در سال قبل

1

خودروهای ناقص

105,800

174,342

114,791

-%39

-%8

2

مجموعفروش

237,048

138,360

183,916

%71

%29

3

فروشفوقالعاده

119,240

70,193

86,290

%70

%38

4

انواع پیشفروش

117,808

68,267

97,626

%73

%21

5

تحویل (فاکتور شده)

255,198

196,899

264,143

%30

%3-

الزم بــه توضیــح اســت اگرچــه میــزان تولیــد خــودرو در سـهماهه پایانــی ســال  1400رونــد کاهشــی داشــته ،امــا تمرکــز وزارت صمــت بــر افزایــش
عرضــه خــودرو بــوده اســت بــه طــوری کــه بــا تمرکــز بــر کاهــش خودروهــای ناقــص کــف پارکینــگ و افزایــش عرضــه خــودرو بــه بــازار در ایــام
پایانــی ســال ،در ســه ماهــه چهــارم ســال نســبت بــه ســه ماهــه قبــل  71درصــد رشــد داشــته اســت .ضمــن آنکــه خودروهــای ناقــص نیــز در
فصــل زمســتان ،نســبت بــه فصــل پاییــز  39درصــد کاهــش داشــته اســت.
بــا توجــه بــه برنامهریــزی صــورت گرفتــه بهمنظــور عرضــه و تحویــل فــوری خــودرو بــه بــازار در بــازه زمانــی سـهماهه پایانــی ســال  ،1400در حــدود
 120هــزار دســتگاه بــا تحویــل حداکثــر س ـهماهه در قالــب فــروش فوقالعــاده عرضــه شــد کــه منجــر بــه کاهــش حاشــیه بــازار در اســفندماه
ســال  1400شــد.
مجمــوع تولیــد دو شــرکتهای ایرانخــودرو و ســایپا پــس از تعدیــل قیمــت خــودرو در آذرمــاه حــدود  858هــزار دســتگاه بــوده کــه در
یشــد  790هــزار دســتگاه باشــد .کل میــزان عرضــه ایــن دو شــرکت  860هــزار دســتگاه
تگــذاری ،پیشبینــی م 
صــورت ادامــه رونــد قبلــی قیم 
یشــد  732هــزار دســتگاه بــه بــازار عرضــه شــود.
بــوده اســت کــه در صــورت ادامــه رونــد قبلــی پیشبینــی م 
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وضعیت تولید و عرضه صنعت خودرو در سال 1400

ردﯾﻒ

ﺷﺎﺧﺺ

واﺣﺪ ﺳﻨﺠﺶ

1

ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه

3

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ

2

ﻋﺮﺿﻪ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ  1400ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ
ﭘﺲ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ

 1400ﺑﺪون ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ

860

732

858

ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه

7,200

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

790
-

شفــروش و  129هــزار دســتگاه فــروش فوقالعــاده) خــودرو توســط
پــس از تعدیــل قیمــت حــدود  260هــزار دســتگاه ( 131هــزار دســتگاه پی 
شــرکتهای ایرانخــودرو و ســایپا بــه فــروش رســیده اســت .پــس از تعدیــل قیمــت ،رونــد تحویــل خودروهــای فروختهشــده بــا موعــد
تحویــل سـهماهه پایانــی ســال  1400تســریع شــده بــه طــوری کــه تعــداد خودروهــای فاکتــور نشــده از  157هــزار دســتگاه در آذر  1400بــه  50هــزار
دســتگاه در اســفند  1400کاهــش یافتــه اســت (حــدود  107هــزار دســتگاه توســط شــرکتهای خودروســاز فاکتــور شــده اســت) .در ماههــای
آخــر ســال ،تکمیــل خودروهــای ناقــص و عرضــه خــودرو ب هشــدت افزایــش یافــت؛ بهطوریکــه عرضــه خــودرو در  2مــاه آخــر ســال در شــرکت
ایرانخــودرو معــادل  13درصــد کل ســال و در شــرکت ســایپا معــادل  20درصــد کل ســال بــوده اســت.
تولیــد خودروهــای تجــاری مســافربری شــامل اتوبــوس ،مینیبــوس و ون در  11ماهــه  1400نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل  28.4درصــد
رشــد داشــته و ایــن رشــد بــرای تولیــد کامیــون ،کامیونــت و کشــنده نیــز برابــر  70.3درصــد بــوده اســت.
تولیــد لوازمخانگــی در کشــور طــی  11ماهــه ســال  1400نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ،از متوســط رشــد مثبــت برخــوردار بــوده اســت بــه
طــوری کــه تولیــد تلویزیــون ،یخچــال و فریــز و ماشــین لباسشــویی بــه ترتیــب رشــد  7.3 ،1.9و  21.4درصــد رشــد داشــته اســت.
قیمت خودرو
نوســانات قیمــت خــودرو در بــازار متأثــر از مؤلف ههــای اقتصــادی و غیراقتصــادی از جملــه نــرخ ارز و تقاضــای  1.5برابــری نســبت بــه عرضــه
خــودرو اســت .در کردارهــای زیــر رونــد قیمــت ارز و میانگیــن قیمــت بــازار محصــوالت شــرکت ایرانخــودرو ارائــه شــده اســت.
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روند میانگین قیمت ارز و میانگین قیمت بازار محصوالت ایران خودرو
ارقام ارز بر حسب ریال

ارقام خودرو بر حسب هزار تومان

همچنــان کــه مشــاهده میشــود قیمــت خــودرو در بــازار تــا حــد زیــادی از قیمــت ارز پیــروی میکنــد .بهعبارتدیگــر خــودرو ماننــد یــک کاالی
ســرمایهای نقــش حفــظ ارزش پــول را پیــدا کــرده اســت .محدودیــت ســرمایهگذاری و حفــظ ارزش پــول از طریــق بــازار بــورس ،ارز ،طــا ،زمیــن
و ســاختمان باعــث شــده اســت کــه نقــش حفــظ ارزش پــول بــرای خــودرو تقویــت شــود.
در آذرمــاه قیمــت فــروش توســط شــرکتهای ایرانخــودرو و ســایپا بــا اخــذ مصوبــات قانونــی 18 ،درصــد افزایــش یافــت کــه بــا توجــه بــه تــورم
64درصــد تولیدکننــده (بخــش صنعــت) درصــد کمــی از افزایــش نهادههــای تولیــد را پوشــش میدهــد .البتــه  53هــزار دســتگاه خودروهــای
تولیــد ایرانخــودرو کــه بــا روش پیشفــروش (بــدون ســود مشــارکت) بودهانــد حــدود  10درصــد افزایــش قیمــت داشــتهاند .در گــروه ســایپا
حــدود  8هــزار دســتگاه کــه از روش پیشفــروش بــدون ســود مشــارکت بــا موعــد تحویــل آذر بودهانــد تخفیفــی معــادل  6درصــد در قیمــت
لشــده اســت.
نهایــی بابــت ســود مشــارکت اعما 
پــس از تعدیــل قیمــت ،حاشــیه بــازار خودروهــای شــرکت ایرانخــودرو بهطــور میانگیــن بــرای خودروهــای پرتیــراژ در اســفند  1400نســبت بــه
آذرمــاه حــدود  34میلیــون تومــان و بــرای محصــوالت شــرکت ســایپا حــدود  24میلیــون تومــان کاهــش داشــته اســت.
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وضعیت قیمت محصوالت ایران خودرو در نیمه دوم 1400
اﯾﺮان ﺧﻮدرو

 17آذر 1400
ﻗﯿﻤﺖ

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار

ارقام بر حسب میلیون تومان

 18آذر 1400
ﺗﻔﺎوت

ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﺧﻮدرو

1

ﭘﮋو  206ﺗﯿﭗ 2

127

2
3

ﭘﮋو ﭘﺎرس Xu

140

294

دﻧﺎ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

390

501

111

4

ﭘﮋو  207ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ

216

378

162

234

5

راﻧﺎ ﭘﻼس ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ

193

310

117

228

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار

 25اﺳﻔﻨﺪ 1400
ﺗﻔﺎوت

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار و ﻗﯿﻤﺖ

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار و ﻗﯿﻤﺖ

122

265

116

31

149

271

280

115

39

284

119

79

32

102

473

31

364

131

36

308

80

ﻣﺼﻮب

آزاد

274

147
154

165
394

496
373

140

305

77

ﻣﺼﻮب

آزاد

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار و ﻗﯿﻤﺖ

ﻗﯿﻤﺖ

ﻣﺼﻮب

ﺑﺎزار آزاد

وضعیت قیمت محصوالت سایپا در نیمه دوم 1400
ﺳﺎﯾﭙﺎ
ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﺧﻮدرو

ﺗﻔﺎوت

 17آذر 1400

ﺗﻔﺎوت

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار آزاد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار و ﻗﯿﻤﺖ

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب

ﻣﺼﻮب

و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار

ارقام بر حسب میلیون تومان
 25اﺳﻔﻨﺪ 1400

ﺗﻔﺎوت

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار آزاد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار و ﻗﯿﻤﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار آزاد

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار و

ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب و

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب

101

178

77

118

181

63

179

61

16

 2ﺗﯿﺒﺎ 2رﯾﻨﮓ ﻓﻮﻻدي

107

184

77

125

185

60

183

58

19

 3ﺳﺎﯾﻨﺎ رﯾﻨﮓ ﻓﻮﻻدي

105

191

86

123

192

69

193

70

16

143

203

60

168

203

35

198

30

30

141

196

55

166

198

32

193

27

28

155

213

58

182

213

31

206

24

34

149

202

53

176

202

26

200

24

28

4

ﺳﺎﯾﻨﺎ S

6

ﮐﻮﯾﯿﮏ S

5

7

ﮐﻮﯾﯿﮏ رﯾﻨﮓ
ﻓﻮﻻدي
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ﻣﺼﻮب

ﺗﻔﺎوت

ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار

 1ﺗﯿﺒﺎ ﺻﻨﺪوﻗﺪار SX

ﻣﺼﻮب

 18آذر 1400

ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ

ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب

 -3ساز و کارهای نوین صنایع حمل و نقل
تهــای صنعتــی و بخــش خدمــات بهمثابــه
صنعــت حملونقــل بهواســطه برخــورداری از پیوندهــای پســین گســترده بــا ســایر رشــته فعالی 
لکوموتیــو بخــش صنعــت کشــور اســت .وجــود ارتباطــات گســترده ایــن صنعــت بــا فنــاوری (نــوآوری ،تحقیــق و توســعه و طراحی) ،صنعت خــودرو
را بــه نمــادی از توســعهیافتگی صنعتــی در کشــورهای برخــوردار از ایــن صنعــت بــدل کــرده اســت .ایــن صنعــت بــا متوســط ســهم حــدود  1درصــدی
از تولیــد ناخالــص داخلــی و ســهم حــدود  10درصــدی از اشــتغال و ارزشافــزوده کارگاههــای صنعتــی یــک صنعــت پیشــران در ســطح کشــور تلقــی
میشــود .ولــی بــا توجــه بــه مســائل انباشــت شــده در ایــن صنعــت ،وضعیــت تولــی و کیفیــت خــودرو بــا وضعیــت مطلــوب فاصلــه داشــته و عالوه
یهــای درون بنگاهــی و ضعــف در ســاختار
بــر آن رضایــت مصرفکننــدگان نیــز در ســطح پایینــی قــرار دارد .بخشــی از ایــن مشــکالت منتــج از ناکارای 
شــکلگیری صنعــت و بخــش دیگــر متأثــر از محیــط پیرامونــی و ناکارآمــدی سیاسـتها و برنام ههــای حاکم بر آن اســت .با توجه به نقش پیشــران
ایــن صنعــت در توســعه فنــاوری صنایــع و خدمــات وابســته بــه آن و ارتقــای ســطح مدیریتــی بخــش صنعــت ،جهــت دســتیابی کشــور بــه جایــگاه
اول اقتصــادی ،علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه ،ضــرورت دارد مشــکالت و مســائل ایــن صنعــت مرتفــع شــود .در ایــن راســتا ،ســازکارهای نویــن
صنایــع حملونقــل بــه شــرح زیــر در برنامــه کاری وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت تعریفشــده اســت:
 -1اصالح ساختار مالی و سهامداری شرکتهای خودروساز
 -2اصالح ساختار زنجیرهتأمین خودرو
 -3اصالح ساختار بازارهای زنجیرهتأمین خودرو
 -4بازنگری قواعد صنعت خودرو
.-5 ارتقای خدمات پس از فروش و حمایت از مصرفکنندگان
.-6بسترسازی و گسترش فناوریهای نوین در حوزه حملونقل
در ادامه برخی از این سازکارها مرور میشوند.

اصالح ساختار مالی و سهامداری شرکتهای خودروساز
یکی از مهمترین موانع رشد و بالندگی صنعت خودرو در کشور وجود ساختارهای غلط مالی بهویژه در دو خودروساز بزرگ کشور است.
از اینرو اتخاذ اصالح ریشهای ساختار مالی دو شرکت ،بسترساز بهبود جریان کل نقدینگی در صنعت خودرو و قطعهسازی بوده که
تأثیر مستقیمی بر افزایش کمیت و کیفیت محصوالت تولیدی در صنعت خودرو خواهد داشت .وضعیت شاخصهای کالن مالی دو
خودروساز در پایان اجرای پروژ ه میبایست به نحو مطلوب و بر اساس اهداف تعیینشده بهبود یابند .همچنین اصالح قواعد سهامداری
شرکتهای خودروساز متضمن اجرای بند  8فرمان هشت ماده ریاستجمهوری با موضوع واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای
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ایرانخودرو و سایپا به بخش غیردولتی خواهد بود.
کارکردها
..1اصالح ساختار مالی از طریقتأمین مالی زنجیرهای ،پرداخت بهموقع بدهیها ،جایگزینی تسهیالت با نرخ باالتر از نرخ مصوب شورای پول
و اعتبار و تسریع در وصول مطالبات.
..2شناسایی اموال ،داراییها ،شرکتها ،سهام غیرمولد و غیر مرتبط.
 .3تنوعبخشی به روشهایتأمین منابع مالی.
..4رفع کسری نقدینگی جهت تأمین سرمایه در گردش تولید با هدف افزایش تولید و عرضه ،کاهش تولید خودروهای کسریدار و کاهش
قیمت تمامشده.
..5اصالح ساختار خود سهامداری و واگذاری سهام دولت در این شرکتها با کسب مجوزهای الزم.
..6تعدیل منطقی قیمتها متناسب با افزایش نهادههای تولید و پروژههای اصالح ساختار صنعت خودرو.
..7تحویل خودروها (پیشفروش و فروش فوقالعاده) در سررسید تعهدات و در نتیجه ،کاهش هزینه مالی ناشی از وجه التزام.
..8هدایت منابع حاصل از اصالح ساختار سهامداری به سمت پروژههای توسعه محصول مستقل
اقدامات و دستاوردها
..1بررسی وضعیت صورتهای مالی ششماهه شرکتهای خودروساز (سایپا  -ایرانخودرو)
 .2تدوین برنامه زمانی اصالح ساختار مالی
..3شناسایی اموال مازاد ،سهام ،شرکتهای غیرمولد و غیر مرتبط (فاز اول)
..4انجام هماهنگیهای الزم با شرکتهای خودروساز برای فروش اموال مازاد ،سهام ،شرکتهای غیرمولد و غیر مرتبط ،منتخب در فاز اول
..5برنامهریزی و انجام مقدمات الزم برای واگذاری بلوکی سهام دولت در این دو شرکت
تکمیل فرایندهای زنجیره ارزش صنعت خودروسازی مطابق توالی و چیدمان متعارف و جهانی برای این محیط کسب و کار یکی از
ضروریترین اقدامات جهت بلوغ و امکان رقابتپذیری در مقیاس جهانی است .تأمینکنندگان این صنعت بهعنوان یکی از ارکان
اصلی برای موفقیت عرضه هر محصول در جایگاه تکمیلکننده فرایندها از مرحله طراحی تا پاسخ گوئی خدمات بعد از فروش در کنار
خودروسازان بزرگ قرار داشته که اهداف اصلی این همکاری نفع مشترک در را در آوردهها همچنین استفاده از سرمایهگذاری سرمایههای
قطعهسازان در سرعت بخشیدن به تداوم تولید مطابق برنامههای مدنظر بازار عرضه و تقاضا و همچنین تضمین کیفیت و رضایتمندی
مشتریان است .در مرحله آتی این همکاری ،واگذاری مسئولیت ارتقاء ّ
فناوری و پیشنهاد جایگزینی زیرمجموعههای بهکاررفته برای
تضمین رضایتمندی و رقابتپذیری از اهداف این پروژه است .جهت اجرای این پروژه در نظ ر است شرکتهای تأمینکننده برحسب
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میزان فعالیت و نقش حاضر در حوزه تأمین صنایع خودروسازی با طراحی و دنبال کردن برنامه زمانی منسجم به الزامات تحقق نظام
رتبهبندی نائل شده و در نهایت در جایگاه شرکای اصلی این صنعت با استفاده از سازکار قیمت هدف ( )TARGET PRICEبتوانند از مزایای
اقتصادی حاصلشده فعالیت بهرهمند شوند.
پیشبینی میشود بهصورت آبشاری این فرایند حداقل طی  3سطح اجرایی ،بتواند خانواده بزرگ قطعهسازی کشور را در خود جایداده و
متصدیان این صنعت برحسب قابلیتها و سرمایهگذاریهای صورت گرفته نقش مناسب خود را در این فعالیت داشته باشند.
کارکردها
 .1ارتقا فناوری در صنعت خودروسازی
 .2ارتقا کیفیت محصوالت
 .3ایجاد رقابتپذیری صنعت خودرو در مقیاس جهانی
..4کاهش قیمت تمام شده محصوالت با حذف مراحل غیرضروری زنجیره تأمین قطعات
اقدامات و دستاوردها
 . 1تشکیل و آمادهسازی تیم کارشناسی با مشارکت شرکتهای خودروساز.
 . 2تعیین اهداف زمانی در قالب تدوین برنامه زمانبندی مصوب.
..3بررسی وضع موجود قطعهسازان و توانمندیهای آنها در مجموعههای اصلی خودرو و ایجاد پایگاه داده مرتبط.
..4پیشنهاد انتخاب خودروهای هدف در دو خودروساز (ایرانخودرو ،پژو  206سایپا ،تیبا).
..5آغاز فرایند تعیین و صحهگذاری  IPIمنطبق با هریک از محصوالت منتخب مطابق برنامه زمانبندی مصوب.

 اصالح ساختار بازارهای زنجیرهتأمین خودرو ساختار بازارهای زنجیرهتأمین
ثبــت کلیــه معامــات در زنجیــرهتأمیــن خــودرو در ســامانه جامــع تجــارت و ایجــاد شــفافیت اطالعاتــی در بــازار نهادههــا ،بــازار قطعــات
و مجموعههــا و بــازار خــودرو میتوانــد موجــب کنتــرل و حــذف تقاضاهــای غیرواقعــی و ســرمایهای و تبدیــل خــودرو بــه کاالی مصرفــی
شــود.
همچنیــن ایــن امــر میتوانــد زمینهســاز بهرهمنــدی ایــن صنعــت از ابزارهــای نویــن تأمیــن مالــی نظیــر تأمیــن مالــی زنجیــرهای و کاهــش
هزینههــای مالــی بهرهمنــد ســازد.
بــا افزایــش تولیــد و عرضــه خــودرو و همچنیــن کاهــش بهــای تمــام شــده خودروهــا (بــه قیمــت ثابــت) زمینــه بــرای کاهــش بهــای تمــام شــده
تگــذاری محصــوالت خــودرو فراهــم میشــود.
ســاختار قیم 
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کارکردها
..1ثبت کلیه معامالت در زنجیرهتأمین خودرو در سامانه جامع تجارت
..2ایجاد شفافیت و تقارن اطالعاتی در بازار نهادهها ،بازار قطعات و مجموعهها و بازار خودرو
..3بسترسازی برایتأمین مالی زنجیرهای صنعت خودرو و کاهش هزینههای مالی
..4تبدیل خودرو به کاالی مصرفی و حذف تقاضاهای واسطهای از طریق اخذ مالیات از معامالت خودرو
 .5اصالح ساختار قیمتگذاری بر محصوالت خودروسازان
..6کاهش بهای تمام شده خودروها (به قیمت ثابت) و افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار
اقدامات و دستاوردها
..1آسیبشناسی روش قیمتگذاری فعلی در صنعت خودرو و دالیل زیاندهی خودروسازان
تهــای مالــی شــرکتهای خودروســاز بــا هــدف اســتخراج قیمــت واقعــی محصــوالت و شناســایی و تفکیــک هزینههــای
..2بررســی صور 
واقعــی تولیــد محصــول از هزینههــای ناکارآمــدی بنگاههــا
..3بررسی راهکارهای خروج شرکتهای خودروساز از زیان همراه با تعهدات از جهت مدیریت بازار
..4تعامــل و برگــزاری نشسـتهای تخصصــی بــا مراکــز تصمیمگیــری جهــت تبییــن وضعیــت واقعــی صنعــت خــودرو و تبعــات تــداوم شــرایط
فعلــی و ارائــه راهکارهــای وزارت صمــت و برنامههــای موجــود بــرای خــروج صنعــت خــودرو از وضعیــت فعلــی
 .5اخذ مصوبات الزم برای مدیریت بازار خودرو
..6اخــذ تعهــدات الزم از شــرکتهای خودروســاز در خصــوص افزایــش عرضــه خودروهــا بــه بــازار ،اجــرای مســتمر هفتگــی طرحهــای فــروش
خــودرو و جم ـعآوری خودروهــای ناقــص
..7اجرای فاز اول تعدیل قیمت خودروها به میزان حداکثر  18درصد معادل تورم بخشی و با توجه به کشش بازار هر خودرو
..8رصد وضعیت قیمت خودروها در بازار و تشکیل کمیته پایش هفتگی رویدادها در صنعت
 .9انتشار سند تحول صنعت خودرو در افق 1404

بسترسازی و گسترش فناوریهای نوین در حوزه حملونقل
نســاز صنعــت خــودرو دنیــا را کــه شــکل و شــمایل آتــی ایــن صنعــت را تحــت تأثیــر خــود قــرار خواهــد داد ،رونــد
یکــی از چهــار رونــد جریا 
برقیســازی خودروهــا در جهــان اســت .ســه رونــد جریانســاز دیگــر نیــز تحــت پارادایــم حاکــم بــر انقــاب صنعتــی چهــارم شــکل میگیرنــد کــه
شــامل« :گســترش اتصالپذیــری خودروهــا»« ،گســترش خودروهــای خــودران» و «ظهــور صورتهــای جدیــد حملونقــل نظیــر حملونقــل
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نهــا نیــز بــر روی بســتر فناوریهــای نویــن تعری ـف میشــوند لــذا گســترش وســایل نقلیــه برقــی ونوآوریهــای
اشــتراکی» اســت کــه همــه آ 
فناورانــه میتوانــد ضمــن کمــک بــه حــل دغدغههــا و الزامــات محیــط زیســتی زمینــه را بــرای ب ـهروزآوری صنایــع مرتبــط بــا حملونقــل
کشــور در رابطــه بــا تغییــرات پرشــتاب محیطــی دنیــا در ایــن عرصــه مهیــا ســازد .ازآنجاکــه بازیگــران متعــددی اعــم از ایجادکننــدگان نوظهــور
فنــاوری ب هعــاوه بازیگــران ســنتی در عرصــه خــودرو وتأمینکننــدگان متعــدد در ایــن رابطــه وجــود دارنــد لــزوم ســاماندهی و یکپارچهســازی
فعالیتهــا بــه همــراه داشــتن نقشــه راه روشــن در ســطوح مختلــف (خــودرو و زیرمجموعههــا و ) ...و همگامســازی بازیگــران متنــوع ایــن
عرصــه بیشازپیــش ضــروری اســت .اجرایــی شــدن ایــن پــروژه زمین هســاز تحقــق بنــد  2فرمــان هشــت مــادهای ریاسـتجمهوری بــا موضــوع
تهــای کشــور خواهــد بــود.
یهــای نویــن متناســب بــا ظرفی 
تولیــد خودروهــای مبتنــی بــر فناور 
کارکردها
یهــای نویــن بــا اجمــاع نهادهــای تأثیرگــذار در هــر دو حــوزه خودروهــای ســبک
..1ایجــاد ســند توســعه وســایل نقلیــه برقــی و مبتنــی بــر فناور 
تهــای ذینفعــان
و ســنگین بــا تکیهبــر همافزایــی ،همگا مســازی و یکپارچهســازی کلیــه فعالی 
..2پیادهســازی بســترهای اجرایــی ســند از طریــق شــتاب بخشــی بــه فرایندهــا در تعامــل بــا ذینفعــان کلیــدی و پیگیریهــای مســتمر بــرای
غلبــه بــر موانــع اجرایــی
..3همافزایــی بیــن بازیگــران متعــدد در اســتفاده و ایجــاد زیرســاختهای توســعه وســایل برقــی و نویــن نقلیــه در کشــور و اجتنــاب از مــوازی
کاریهــا بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع
..4استانداردسازی ماژولهای به کار گرفتهشده توسط ذینفعان متعدد بهمنظور دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید
..5تدویــن نقشــه راه مشــخص بــه همــراه زمانبنــدی اجرایــی بــرای توســعه وســایل نقلیــه برقــی (از ســطح خــودرو تــا ســطح سیســتمهای
مرتبــط) بــا توجــه بــه مقتضیــات بــازار و اهــداف تعیینشــده
..6تعیین اولویتها و جهتدهی مشوقها و حمایتهای دولتی و فعالیتهای اجرایی برای تخصیص آن
..7رفع موانع اجرایی بهمنظور شتابدهی تولید محصول بهخصوص در حوزه خودروهای عمومی
یهــای نویــن و بــه ثمررســاندن فرایندهــای اجرایــی از طریــق
یســازی محصــوالت برقــی و ســایر فناور 
..8شــتاب بخشــیدن بــه آغــاز تجار 
تعامــل و اقدامــات مشــترک بــا ذینفعــان کلیــدی مســتقل.
اقدامات و دستاوردها
..1تشکیل گروههای فنی و کارشناسی با استفاده از ظرفیت دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
..2هماهنگی با سازمان ملی استاندارد برای شروع فرایند استاندارد وسایل حملونقل برقی
..3هدفگذاری و سازماندهی شرکتهای خودروسازی برای ایجاد زیرساختهای مناسب تولید خودروهای برقی و نوین
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دولـ ــت م ــردمی در مسی ـ ـ ـ ــر تحقق وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدههــا

گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

همچنیــن وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه منظــور جلوگیــری از انحصــار خــودرو توســط خــودرو ســازان و افزایــش عرضــه در راســتای
کاهــش قیمــت بــازار بــا عنایــت بــه اینکــه مصوبــه ممنوعیــت واردات در اردیبهشــت مــاه  1401بــه اتمــام رســیده و دیگــر منعــی بــرای واردات
خــودرو وجــود نــدارد در حــال تهیــه دســتورالعمل نحــو و چگونگــی واردات خــودرو اســت کــه در صــورت تصویــب در مجلــس شــورای اســامی
یســازی آن قطعــا شــاهد آثــار مثبــت آن در عرصــه رقابــت و کاهــش قیمــت و تامیــن بخشــی از نیــاز بــازار خواهیــم بــود.
و عملیات 
فســازی بــازار خــودرو و جلوگیــری از انحصــار فــروش ،طبــق دســتور وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت،
ضمــن آنکــه در بخــش ســاماندهی و شفا 
تمامــی فرایندهــای فروشــی کــه از طریــق ســایتهای فــروش شــرکتهای ایــران خــودرو و ســایپا انجــام میشــدند متوقــف و بــرای افزایــش
رضایــت مــردم و شــفاف بیشــتر و بــه منظــور جلوگیــری از داللــی و ســوداگری و ایجــاد یــک بســتر مناســب جهــت واگــذاری خودروهــای تولیــدی
بــه خریــداران واقعــی ،تمامــی فرایندهــا ،نــام نویســی و خریــد خــودرو از طریــق ســامانه یکپارچــه تخصیــص خــودرو بــه آدرس sale.iranecar.
 comانجــام مــی شــود کــه توســط وزارت صمــت راهانــدازی شــده اســت.

از آذرماه سا ل 1400با استقرار کامل مدیریت زنجیره تامین کاالهای اساسی ،نیازهای مردم
بااطمینان و قیمت مناسب تامین خواهد شد.
مدیریت زنجیره تامین کاالهای اساسی

وزارت صنعت ،معدن و تجارت از نیمه دوم سال  ،1400در عرصه تنظیم بازارها ،چهار محور را در دستور قرارداد:
.-1سازکار اصالح بازار کاالهای پایه و واسطهای با استفاده از ظرفیتهای بورس کاال
 -2سازکار اعالم قیمت تولیدکننده
 -3سازکار شفافیت جریان کاال
.-4رصد و پایش قیمت گروههای کاالیی مهم برای جلوگیری از افزایش بدون ضابطه قیمتها
.-5جلوگیــری از افزایــش هزینههــای تولیــد بــا تدویــن بســتههای سیاســتی-حمایتی (نظیــر تثبیــت قیمــت گاز در بهمنمــاه  ،1400تأمیــن
مالــی زنجیــرهای و کاهــش هزین ههــای مالــی و)...
بــا تعریــف  24ابــزار جدیــد در بــورس کاال و متمرکــز کــردن کل معامــات صنایــع پایــه در بــازار بــورس کاال ،امــکان حــذف ســهمیهبندی،
شــفافیت و تســهیل تأمیــن مــواد اولیــه در بــورس فراهــم میشــود .پیادهســازی برخــی از ایــن ســازکارها در نیمــه دوم ســال  1400صــورت
گرفــت کــه نتایــج ملموســی بــه بــار آورد از جملــه اینکــه جهــش قیمتــی ســیمان نهتنهــا کنتــرل شــده بلکــه بــا کاهــش نیــز مواجــه شــد و
قیمــت ســیمان بــه رونــد بــه ثبــات خــود بازگشــت .در ارتبــاط بــا قیمــت فــوالد و محصــوالت فــوالدی نیــز علیرغــم افزایــش نــرخ دالر و جهــش
قیمتهــای جهانــی ایــن محصــوالت ،ثبــات قیمتــی در بــازار حاکــم بــود .بــه عبــارت بهتــر ،بــاســازکار اصــاح قیمــت کاالهــای پایــهدر ارتبــاط بــا
تهــای داخلــی فــوالد ،از نــرخ ارز بــه حــذف شــد.
فــوالد و محصــوالت فــوالدی ،پیــروی قیم 
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 4مرحلــه از طــرح اعــام قیمــت تولیدکننــده کــه در ســال  1400اجــرا شــد و بــا بهبــود نظــام توزیــع و حــذف حلقههــای واســطهگری نامطلــوب،
باعــث کاهــش قیمــت مصرفکننــده در بیــش از  8هــزار قلــم کاال شــد .البتــه کاالهایــی کــه در  4مرحلــه اول قــرار داشــتند ،کاالهــای پرمصــرف
و ضــروری نبــوده و ایــن دســته از کاالهــا در ســال  1401مشــمول اعــام قیمــت تولیدکننــده خواهنــد شــد.
ً
ســازوکار جریــان شــفافیت کاال ،ســرعت جریــان گــردش کاال در زنجیرههــای عرضــه و توزیــع تســهیل و تســریع شــده و عمــا رصــد کاال در
تمامــی طــول زنجیــره مقــدور میشــود .درنتیجــه ایــن پروژههــا مســائلی همچــون قاچــاق ،احتــکار کاال ،توزیــع نامناســب کاال و ...بهخوبــی
قابــل مدیریــت هســتند.
عــاوه بــر ایــن مــوارد ،وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت رونــد قیمــت محصــوالت مهــم را بهصــورت مســتمر رصــد و پایــش میکنــد .در کنــار
ایــن امــر ،طــی تعامــل ســازنده بــا تولیدکننــدگان موانــع و مســائل تولیدکننــدگان را در عرص ههــای مختلــف رفــع و تســهیل میکنــد .لــذا وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت از ایــن طریــق نیــز بــا رشــد هزین ههــای تولیــد مقابلــه کــرده اســت.
شفافیت جریان کاال و قیمت:
یکــی از چالشهــای اصلــی در اقتصــاد ایــران مســائل مرتبــط بــا احتــکار کاالهــا و تخلفــات مرتبــط بــا عرضــه و توزیــع آنهــا بــوده اســت .ضمــن
تهــای غیررقابتــی و غیرمنصفانــه در برخــی از کاالهــای پایــه و ضــروری همــواره نقدهــای جــدی وارد بــوده
آنکــه در ارتبــاط بــا شــکلگیری قیم 
فســازی جریــان کاال و بهتبــع آن قیمــت ضرورتــی اجتنابناپذیــر اســت .بــر ایــن اســاس ســامانه جامــع تجــارت
اســت .بــر ایــن مبنــا شفا 
در وزارت صمــت طراحــی و پیادهســازی شــده اســت .یکــی از اهــداف ایجــاد ســامانه جامــع تجــارت در کشــور ایجــاد شــفافیت در زنجیــره
تأمیــن کاال در کشــور بــوده و بدینوســیله جریــانتأمیــن ،تبدیــل و توزیــع کاال قابــل رصــد اســت .از دســتاوردهای تکمیــل اجــرای ایــن پــروژه،
فراهــم کــردن امــکان رصــد و کنتــرل موجــودی کاالی اساســی در ســطح کشــور ،نظــارت سیســتمی جهــت جلوگیــری از گرانفروشــی ،احتــکار
و قاچــاق کاال ،بهبــود ،تســهیل و شفافســازی فعالیــت عاملیــن تجــاری ،فراهــم کــردن امــکان اعتبارســنجی و رتبهبنــدی عادالنــه فعــاالن
تهــای تجــاری بیــن دســتگاهی و ...خواهــد بــود .در حــال حاضــر بــا اتــکا بــر ایــن
تجــاری ،یکپارچهســازی ،اســناد و اطالعــات حاصــل از فعالی 
ســامانه جریــان کاالهــای پایــه و ضــروری منتخــب در کشــور رصــد میشــود بــه طــوری کــه هــم موجــودی انبارهــا در نقــاط مختلــف کشــور و هــم
معامــات مربــوط بــه کاالهــای منتخــب در ســطح شهرســتانها ثبــت و ضبــط میشــود .بــا تحلیــل داد ههــای مرتبــط بــا جریــان کاال و قیمــت
سیاس ـتهای مدیریــت و تنظیــم بــازار از دقــت و اثربخشــی باالیــی برخــوردار میشــود.
ســامانه جامــع تجــارت بــا هــدف ســاماندهی اطالعــات ورود ،توزیــع و عرضــه کاال در زنجیــره تجــاری کشــور ،فراهــم کــردن امــکان رصــد و کنتــرل
موجــودی کاالی اساســی در ســطح کشــور ،نظــارت سیســتمی جهــت جلوگیــری از گرانفروشــی ،احتــکار و قاچــاق کاال و همچنیــن بهبــود ،تســهیل
و شفافســازی فعالیــت سیســتمی عاملیــن تجــاری ،بهر هبــرداری از اطالعــات ســامانه جامــع تجــارت بهمنظــور اعتبارســنجی و رتبهبنــدی عادالنــه
فعــاالن تجــاری توســط دســتگاههای ذیربــط توســعه داد هشــده اســت .فعــاالن تجــاری نســبت بــه ثبتنــام ،اخــذ نقــش تجــاری و تعریــف انبــار و
ت میکننــد.
کاالهــای خــود اقــدا م میکننــد و ســپس بــا توجــه بــه نــوع فعالیــت اســناد خــود را در ســامانه جامــع تجــارت ثبـ 
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ابعاد سامانه جامع تجارت
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ابعاد فرایندی سامانه جامع تجارت

ابعاد فرایندی سامانه جامع تجارت
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کارکردها
 .1ایجاد شفافیت در گردش کاال و مواد اولیه
 .2جلوگیری از احتکار و تقلب
 .3تسهیل برنامهریزی برای تأمین اقالم راهبردی کشور
 .4تسهیل برنامهریزی و مدیریت بازار
اقدامات و دستاوردها
..1توسعه زیرساخت عملیات پایه سامانه تجارت داخلی شامل ثبت نقش و استعالم صالحیت تجاری
..2توسعه زیرساخت دریافت اسناد تجاری شامل اظهار تولید ،اظهار واردات ،انتقال مالکیت و مکان و...
..3ایجاد بسترهای تعاملی با کسب و کارها از جمله نرمافزار تلفن همراه ،کد دستوری ،فایل اکسل و سرویسهای اطالعاتی
..4توسعه زیرساخت عملیات لجستیک داخلی شامل اتصال به بارنامه و سامانه جامع انبارها
..5ارائه سرویس به بورس کاال جهت ارسال شاخصهای مقاطع فلزی
..6ارائه سرویس استعالم اسناد تجاری به بانکها جهت ارائه تسهیالت
..7پیادهسازی سرویسهای سامانه مؤدیان مالیاتی در سامانه جامع تجارت
..8تهیه و ارائه گزارش و داشبوردهای مورد نیاز به متولیان رصد کاال
 .9پیادهسازی گزارشهای موارد مشکوک بازرسی
..10پیادهسازی نیازمندی گروه کاالهای مختلف از جمله روغنموتور ،سیمان پوشک خردسال ،مقاطع فلزی ،محصوالت پتروشیمی و...
..11پیادهسازی ثبت برنامه بازار شامل برآورد نیاز و تولید و تعداد فعاالن تجاری در هر استان
..12پیادهسازی گزارش پایش قیمت و امکان مقایسه قیمت کاالها بهصورت هفتگی و ماهانه
..13پیادهسازی داشبورد رصد زنجیره تجاری در پرتال سامانه تجارت
..14افزایش بیش از  3500برابری ثبت فروشها در سامانه جامع تجارت
..15رشد  30درصدی فعاالن در نیمه دوم سال نسبت به ششماهه اول سال 1400
 .16تکمیل گزارش عملکرد فعاالن تجاری

دستاوردهای حاصل شده در الیههای مختلف سامانه:

الیه سخت افزار و نرم افزار

 در فراینــد صــدور کارت بازرگانــی ( 25اســتعالم از  20دســتگاه ،حــذف اعمــال ســلیقه کارشناســی ،خطاهــای ســهوی و عمــدی و مفاســد
احتمالــی ،توســعه زمــان ارائــه خدمــات از ســاعات کاری و روزهــای اداری بــه )7x24
 در فراینــد کنتــرل ســابقه کاالیــی و ســقف اعتبــاری بــازرگان هنــگام ثبــت ســفارش ( %40از پروندههــا بــه کارتابــل کارشــناس منتقــل
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نمیشــود و در لحظــه توســط ســامانه تعییــن تکلیــف میشــوند).
 اســتقرار کامــل درخواســت سیســتمی ارز در ســامانه جامــع تجــارت بــا همــکاری بانــک مرکــزی بــرای همــه بانکهــا بهمنظــور حــذف
کهــای عامــل و شــفافیت در عملکــرد فعــاالن اقتصــادی
مراجعــه حضــوری بازرگانــان بــه بان 
 حل اختالف  10ساله در زمینه امضای الکترونیکی نظام بانکی کشور با هماهنگی درون دولت (وزارت صمت و اقتصاد و بانک مرکزی)
 حــذف برگــه فیزیکــی بارنامــه جــادهای (روزانــه  105هــزار بارنامــه 100 ،میلیــارد تومــان کاهــش هزینــه چــاپ و توزیــع کاغــذ خــام بارنامــه،
پرداخــت الکترونیکــی مالیــات حــق تمبــر)
 اتصال سامانه جامع تجارت به بانکهای عامل بهمنظور استعالم صورتحساب الکترونیکی در اعطای تسهیالت مربوط به معامله کاال
 اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه بورس کاال بهمنظور مدیریت خرید از بورس بر اساس شفافیت عملکرد در حلقه بعد از بورس
 اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه پیمایش سازمان راهداری برای تخصیص الستیک سنگین بر اساس پیمایش
 تبادل اطالعات برخط با سامانه بازارگاه وزارت جهاد در رهگیری نهادههای دامی
 اضافه شدن رهگیری کاالهای متعدد در همین دوره کوتاه (کمتر از شش ماه) به سامانه جامع تجارت

الیه داده

 ثبت بیش از  50میلیون سند در سال  1400در مقایسه با مجموعا  31میلیون سند پیش از سال 1400
 ثبت  1780سرفصل کاالیی منتشر شده در شناسه کاال در سال  1400در مقایسه با مجموعا  800سرفصل سند پیش از سال 1400

الیه بهرهبرداری

 مقابله با کاالی تقلبی و قاچاق
 کنترل بازار و پایش قیمت
 پاسخ به بیش از  200هزار تماس تلفنی ماهانه-جهانی (پشتیبانی از کاربران سامانه)
 ثبتنام و فعالیت بیش از  600هزار کاربر و فعال اقتصادی در سطح کشور
 ثبت روزانه بیش از  5میلیون تراکنش توسط فعاالن اقتصادی
 جلوگیری از واردات  1.6میلیارد یورو کاالی دارای مشابه ساخت داخل
 صدور بیش از  3500مجوز ورود و ثبت سفارش با همکاری  24دستگاه مجوزدهنده
 الکترونیکی کردن کلیه اسناد تجاری در فرایند تجارت خارجی با همکاری دستگاهها
 افزایش  45درصدی تولید و فروش پوشاک تولید داخل با اجرای طرح مقابله با قاچاق
 کاهش مدت زمان صدور کارت بازرگانی به کمتر از یک سوم سابق
 تهیه بیش از  100گزارش مدیریتی برخط از اطالعات تجاری و اعطای دسترسی به مدیران دستگاهها
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یکــی دیگــر از اهــداف ایجــاد ســامانه جامــع تجــارت در کشــور ایجــاد شــفافیت در زنجیــرهتأمیــن کاال در کشــور بــوده کــه بخــش مهمــی از
ایــن موضــوع در حــوزه بازرگانــی داخلــی قــرار میگیــرد ازایـنرو پــس از طراحــی و اجــرای ســامانه تجــارت فرامــرزی کــه بــه مستندســازی و ثبــت
اطالعــات و اخــذ مجوزهــای مــورد نیــاز واردات و صــادرات منطبــق بــر قوانیــن و بخشــنامههای جــاری کشــور در تمامــی اشــکال آن میپــردازد
موضــوع شفافســازی زنجیــرهتأمیــن کاال در بخــش بازرگانــی داخلــی نیــز در دســتور کار قــرار گرفــت .ایــن مهــم مســتلزم ایجــاد زیرســاختها
و دریافــت و ثبــت اطالعاتپایــه از اعضــای زنجیــره بــود کــه از طریــق آن بتــوان تمامــی تراکنشهــای مهــم تجــاری و بازرگانــی را مستندســازی
کــرده و جریــانتأمیــن ،تبدیــل و توزیــع کاال را رصــد کــرد.
کارکردها
..1فراهم کردن امکان رصد و کنترل موجودی کاالی اساسی در سطح کشور
..2نظارت سیستمی جهت جلوگیری از گرانفروشی ،احتکار و قاچاق کاال
 .3بهبود ،تسهیل و شفافسازی فعالیت عاملین تجاری
..4فراهم کردن امکان اعتبارسنجی و رتبهبندی عادالنه فعاالن تجاری
..5یکپارچهسازی ،اسناد و اطالعات حاصل از فعالیتهای تجاری بین دستگاهی
اقدامات و دستاوردها
..1اضافه شدن  12گروه کاالیی به کاالهای مشمول ثبت اطالعات
..2شفافیت جریان کاال در ششماهه دوم سال  1400از جمله پودر لباسشویی ،مواد شیمیایی ،سایر محصوالت معدنی عالوه بر فوالد ،قطعات
خودرو ،منسوجات ،محصوالت سلولزی ،محصوالت آرایشی و بهداشتی ،پوشاک ،پارچه ،ورق  ،MDFمصالح ساختمانی و ماشینآالت
..3افزایــش ضریــب شــفافیت (نســبت خروجــی بــه ورودی)  25گــروه کاالهــای قبلــی مشــمول ثبــت اطالعــات در ســامانه از حــدود  55درصــد
در حلقــه تولیدکننــدگان بــه بیــش از  80درصــد؛ در حلقــه توزیعکننــدگان از حــدود  45درصــد بــه حــدود  70درصــد؛ در حلقــه خردهفروشــی از
حــدود  45درصــد بــه میانگیــن  70درصــد.
..4رشد حدود  90درصدی ثبتنام و دریافت کد نقش در  12گروه کاالیی جدید در حلقه تولیدکنندگان
..5طراحی آیتمهای اطالعاتی مهم جهت ثبت اطالعات ظرفیت تولید ،برنامه تولید و مقادیر نیاز به تفکیک واحد و استان جهت امکان
مدیریت هوشمند بازار و کنترل مقادیر نیاز با مقادیر عرضه بهصورت سیستمی در سال  1400که از ابتدای سال  1401الزامی شده است.
..6طراحــی قواعــد سیســتمی جهــت ملــزم کــردن فعــاالن اقتصــادی ،حلقههــای مختلــف زنجیــره ارزش بــه ثبــت اطالعــات از جملــه محــدود
شــدن ثبــت ســفارش واردات بــه داشــتن شــفافیت (نســبت خروجــی بــه ورودی) بیــش از  70درصد-پرداخــت تســهیالت منــوط بــه اطالعــات
فاکتــور صــدور و تمدیــد مجــوز فعالیــت و ...بــا هــدف بــاال بــردن و حداکثــر کــردن ثبــت اطالعــات در ســال  1401کــه از اســفندماه از ســوی مرکــز
توســعه در ســامانه پیادهســازی شــده اســت.
..7تقســیم مناســب کار بــر اســاس شــرح وظایــف و ارتبــاط کاالیــی بــه دفاتــر تخصصــی متناســب بــا چارچــوب جدیــد ســازمانی و آمــوزش
مدیــران تخصصــی جهــت الــزام فعــاالن بــه ثبــت اطالعــات مطابــق برنامــه زمانبنــدی مــورد تائیــد مقــام عالــی وزارت
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

گــزارش وضعیــت تحقــق شــعارها و وعدههــای فرهنگــی رئیسجمهــور در انتخابــات ریاســت
جمهــوری ســال 1400
نتیجه

ردیف

عنوان

اقدام

1

حل مشکل کاغذ

 رســیدگی بــه مشــکل کمبــود کاغــذ بــا پیگیــری تخصیــص ارز
ترجیحــی بــرای واردات کاغــذ
 موافقــت و دســتور معــاون اول رئیسجمهــور در خصــوص
تخصیــص و تأمیــن ارز ترجیحــی بــرای واردات کاغــذ حــوزه نشــر کتاب
و مطبوعــات
 تمدیــد مــدت زمــان بهرهبــرداری از ارز ترجیحــی از ســوی رئیــس
کل بانــک مرکــزی و تهیــه فهرســت نهایــی پروندههــای تأییــد شــده
جهــت واردات کاغــذ
 از  40میلیون دالر مصوبه هیات وزیران به منظور تامین کاغذ با
ارز ترجیحی ،تاکنون مبلغ  29میلیون دالر تامین و تخصیص داده
شده و مقرر شده؛  29هزار تن کاغذ در سال  1401وارد کشور و برای
استفاده حوزه کتاب و مطبوعات تحویل شبکه توزیع شود.
 تامیــن کاغــذ داخلــی از طریــق شــرکت صنایــع چــوب و کاغــذ
مازنــدران در حــال پیگیــری و انجــام مذاکــرات اســت.

2

شفافسازی و دسترسی
آزاد به اطالعات

 راهانــدازی ســامانههای برخــط صــدور مجوزهــای موضوعــی عرصــه
فرهنــگ و هنر بــه نشــانی iranfoia.ir
 اکنون بیش از  1800دستگاه عمومی و خصوصی که ارائه دهنده
خدمــات عمومــی هســتند ،بــه ســامانه یــاد شــده پیوســتهاند و
بــه  89درصــد از  34هــزار درخواس ـتهای اطالعــات مردمــی پاســخ
دادهانــد.
 اصالح شیوه نامهها در پرداخت یارانههای حمایتی وزارتخانه
 اصــاح شــیوهنامهها در صــدور پروانــه و مجــوز فعالیتهــای
فرهنگــی هنــری
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 ثبــات در بــازار کاغــذ و کمــک بــه چرخــه صنعــت نشــر
کــه نتیجــه آن در نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهران
مشــهود بــود .بــر ایــن اســاس مبلــغ  211میلیــارد
تومــان کتــاب بــه فــروش رفــت.

کسب رتبه برتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میان
دستگاههای اجرایی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد
به اطالعات
توسعه دولت الکترونیک و تسهیل خدمات دهی به
جامعه مخاطب با اصالح فرایندها
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ردیف

عنوان

اقدام

نتیجه

3

رونق اقتصادی
فرهنگوهنر

تشـکیل سـتاد اقتصـاد فرهنـگ بـا حضـور بخشهـای مختلـفبـرای تقویـت صنایـع فرهنگـی
تخصیـص دو درصـد از بودجـه هزینههـای دسـتگاههای اجرایـیفعالیتهـای فرهنگـی

 توسعه اقتصاد هنر و تسهیل کسب و کارهایفرهنگ یوهنری و تقویت زیست بوم صنایع فرهنگی
خالق

4

ایجاد عدالت فرهنگی و
تمرکززداییازفعالیتهای
فرهنگی

برگزاری دورههای آموزشی رایگان هنر در مناطق محروموکمتر برخوردار در  2مرحله شامل  20استان که در
مجموع حدود  37000نفر آموزش دیدهاند
گوهنر
تشکیل قرارگاه محرومیتزدایی از عرصه فرهن گوارشـاد اسلامی در کمتر -اختصاص  7500میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات
تعداد  42مورد سـفر اسـتانی وزیر فرهن سفرهای استانی برای تکمیل پروژههای فرهنگی
از یک سـال
 سفرهای استانی با حضور در شهرستانها وروستاهایمحروم
 -شناسایی هنرمندان محلی و تجلیل و تقدیر از آنان

5

حمایت از تولیدات جبهه
فرهنگیانقالب

سیاسـتگذاری حمایـت از سـاخت حداقـل  5فیلـم بـا موضـوعدفـاع مقـدس در سـال 1401
بـه کار گیـری جوانـان انقالبـی متدیـن متعلـق بـه جبهـه فرهنگـیانقلاب در مناصـب مدیریتـی

6

توجه به موضوع عفاف و
حجاب

تدوین سند ملی سبک پوشش اسالمی ایرانی

7

حذف قوانین و ضوابط
دست وپاگیر و بازنگری در
آئین نامه ها

تدوین و ابالغ سند تحول وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی-تشکیل شورای اجراییسازی سند تحول دولت مردمی

جهت دهی به ظرفیت جدول  17در تبصره  14و به
کمکهای قابل توجه به موسسات مردمی جبهه
فرهنگیانقالب
آغاز ساماندهی سبک پوشش کارکنان دولت
ابالغ آییننامه شیما
ابالغ دستورالعمل تولید پوشاک بانوان
برگزاری رویداد ملی «دا»
برگزاری رویداد «گوهرشاد»
تشکیل شورای راهبردی اکران سینماکاهش تصدیگری و فعالسازی شورای هنر بازنگری آییننامهها و دستورالعملها برای ارتقای ترازفکری و انقالبی و با رویکرد مردمی

8

تدوین و ابالغ سند تحول وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیتشکیل شورای اجراییسازی سند تحول دولت مردمیبازگشتمرجعیتفرهنگی
احیای شأن سیاستگذاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی-تشکیل کارگروه فرهنگی دولت به ریاست رئیسجمهور

تشکیل شورای عالی سینما به ریاست معاون اول
رئیسجمهور

9

تشـکیل جلسـات مسـتمر با نخبگان و اصحاب رسـانه به منظوربازآرایی نظام رسانهای کشور
بازنگـری در سـاختار و اسـتفاده حداکثـری از ظرفیتهای رسـانه ای
بر اساس تأکیدات مقام
تشـکیل قـرارگاه رسـانهای طـرح مردمیسـازی و توزیـع عادالنـهمعظمرهبری؟دم؟
یارانههـا

اصالح ساختارها با هدف مرجعیتسازی رسانهای-اقناع افکار عمومی در خصوص اصالح توزیع یارانهها
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وزارت میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

مقدمه:

بــه منظــور عمــل بــه تکالیــف و وظایــف قانونــی ایــن وزارتخانــه ،همچنیــن تحقــق شــعار ســال( 1401تولیــد ،دانشبنیــان ،اشــتغال آفریــن) ،در
ایــن مجلــد اقدامــات وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی در بــازه زمانــی  9ماهــه دولــت خدمتگــزار (ســیزدهم) آورده شــده و
همچنیــن برنامـ ه اشــتغال ایــن وزارتخانــه در حوز ههــای تخصصصــی نیــز ارائــه شــده اســت.

حوزه میراث فرهنگی:

.-1تشکیل ستاد معرفی و آموزش در معاونت میراث فرهنگی
 .-2اجرای دستور کار  100روزه تقویت عملکردی و زیر ساختی موزهها جهت آمادهسازی برای بازدیدهای مردمی
 .-3تقویت و ارتقای خدمات الکترونیک در بازدید از موزهها و اماکن تاریخی
 .-4تقویــت و گســترش نمایشــگاهها ،برنام ههــای جنبــی و آموزشــی و فرهنگــی موزههــا و اماکــن تاریخــی بــا حفــظ سیاســت مردمیســازی
میــراث فرهنگــی و آغــاز نهضــت «پیونــد بــا کــودکان» در موز ههــا و اماکــن تاریخــی
.-5گســترش ســطح همــکاری میانبخشــی بــا نهادهــای علمــی و دفتــر منطق ـهای یونســکو از طریــق برگــزاری نشس ـتها ،همایشهــا و
کارگاههــای تخصصــی
یهــای میــان بخشــی بــا دســتگاههای اجرایــی و انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری بــا ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه،
.-6گســترش ســطح همکار 
بنیــاد مســکن و کمیتــه امــداد امــام خمینـی (ره) و...
.-7فراهــم کــردن مقدمــات تشــکیل انجمنهــای میــراث فرهنگــی در تمامــی ســطوح اســتانی بــا حضــور کلیــه نهادهــا و افــراد مؤثــر در موضــوع
میــراث فرهنگــی بــا شــرکت اســتانداران و مقامــات اســتانی
.-8برنامهریزی و اجرای مقدمات برگزاری بزرگداشت چهرههای ماندگار میراث فرهنگی در تابستان 1401
.-9برنامهریزی و اجرای مقدمات برگزاری جشنواره تولیدات چند رسانهای میراث فرهنگی در پاییز 1401
 -10آغاز تدوین تاریخ شفاهی میراث فرهنگی
.-11پیگیــری و انجــام مقدمــات قانونــی تشــکیل انجمــن خیریــن میــراث فرهنگــی بــرای هدایــت ســرمایههای اجتماعــی ،تأمیــن منابــع و
حمایــت مــادی و معنــوی در حــوزه حفاظــت از میــراث فرهنگــی
.-12زمینهسازی برای گسترش کمی و کیفی پروژهای مرمت بناها و آثار تاریخی
.....-13توجه ویژه به حوزه حفاظت و مرمت روستاهای تاریخی
.-14برنامهریزی برای ارتقاء و اتمام پروژههای نیمه تمام موزههای منطقهای
.-15فعــال کــردن «دیپلماســی فرهنگــی و مــوزهای» جهــت معرفــی تاریــخ و تمــدن ایــران اســامی بــا همــکاری مؤسســات بینالمللــی،
کنندگیهــای فرهنگــی ایــران در خــارج از کشــور ،یونســکو و...
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.-16تسهیلگری فرایند صدور مجوزهای تأسیس موزهها ،مجموعههای آثار تاریخی ،کارگاههای مرمت آثار توسط بخش خصوصی
 -17پیگیری استرداد اموال تاریخی فرهنگی کشور
.-18بهرهگیری از دانش و تجربه بین نسلی متخصصان و پیشکسوتان حوزه میراث فرهنگی
.-19ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در فهرست میراث جهانی ناملموس یونسکو
 .-20ارزیابی میدانی جنگلهای دیزمار توسط ارزیاب یونسکو به منظور الحاق این محدوده به پرونده جنگلهای هیرکانی
گســازی عمومــی و تخصصــی حفاظــت و پاسداشــت میــراث
شهـ ا و دور ههــای آموزشــی در ســطح کشــور بــه منظــور فرهن 
.-21برگــزاری همای 
فرهنگــی نظیــر اولیــن همایــش ملــی پاســداری از میــراث ناملمــوس در ماهشــهر ،همایــش فرهنــگ و تمــدن خلیــج فــارس بــه روایــت
باستانشناســی ،همایــش اقلیــم و میــراث فرهنگــی و...
.-22ثبت هزارمین اثر طبیعی در فهرست آثار ملی (درخت کهنسال سرو ذکریا ،روستای زیارت کرمان)
.-23ارسال پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگى ماسوله به دبیرخانه مرکز میراث جهانی
.-24ارسال  3پرونده ثبت جهانی جدید در حوزه میراث فرهنگى ناملموس به یونسکو:
 افطاری و سنتهای اجتماعی و فرهنگی وابسته آن (به صورت مشترک با کشورهای ترکیه ،ازبکستان و آذربایجان)
 هنر تذهیب به صورت مشترک با کشورهای تاجیکستان ،ازبکستان ،ترکیه و آذربایجان
 برنامه پاسداری از زیارت رضوی (پرونده ملی)
.-25ایجــاد فهرســت جدیــد تحــت عنــوان «گــزارش اقدامــات پاســدارانه» و ثبــت اقدامــات پاســدارانه میــراث فرهنگــی ناملمــوس در فهرســت
ّ
آثــار ملــی
 .-26آمادهسازی و ارزیابی کاروانسراهای ایرانی برای ثبت در فهرست جهانی و ارزیابی توسط کنندگان اعزامی یونسکو
.-27تکمیل پرونده ثبت جهانی منظر شهری تاریخی همدان برای ارسال به یونسکو
 -28ثبت  296عنصر میراث ناملموس در فهرست ملی
 -29ثبت  149پرونده میراث طبیعی در فهرست ملی
.-30ثبت  392اثر غیرمنقول در فهرست ملی و فهرستهای مربوطه
 .-31ثبت  267اثر منقول در فهرست ملی و فهرستهای مربوطه
 .-32ثبــت  5ســایت در فهرســت میــراث جهــان اســام /آیسســکو (گنبــد علویــان همــدان /مجموعــه تاریخــی بســطام /منظــر فرهنگــی
ماســوله /منظــر فرهنگــی قلعهلمــوت /مــزار جــام)
 .-33تعیین حریم و تدوین و تصویب ضوابط و مقررات حفاظتی و حریم  297اثر تاریخی و فرهنگی در شورای حریم کشور
 .-34برگــزاری کارگاه آموزشــی بینالمللــی بــا همــکاری دفتــر منطق ـهای یونســکو در تهــران و بــا حمایــت مالــی اتحادیــه اروپــا در راســتای
تســازی مدیریــت گردشــگری پایــدار در
پــروژه کریدورهــای میــراث جــاده ابریشــم در افغانســتان ،آســیای مرکــزی و ایــران بــا موضــوع «ظرفی 
پایگاههــای میــراث جهانــی و فهرســت موقــت»
.-35نظــارت ،هدایــت و پیگیــری انجــام بیــش از  249پــروژه مطالعاتــی و اجرایــی در پایگاههــای میــراث ملــی و جهانــی ( 67پــروژه مطالعــه و
طراحــی  182 /کارگاههــای فعــال اجرایــی در پایگا ههــای میــراث ملــی و جهانــی)
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 .-36آمادهسازی و پشتیبانی پایگاه میراث ملی ماسوله بهمنظور ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو
.-37تشکیل دبیرخانه اجرایی نوروز و برنامهریزی بهمنظور مدیریت یکپارچه نوروزگاههای استانی
.-38آمادهســازی فیزیکــی و محیطــی  153پایــگاه میــراث ملــی و جهانــی و  785مــوزه دولتــی و خصوصــی (شــامل  263مــوزه زیرمجموعــه
وزارتخانــه 293 ،مــوزه غیروابســته در اختیــار نهادهــا و دســتگاههای دولتــی 191 ،مــوزه خصوصــی و  38مــوزه مشــارکتی) بــرای مــوج بازدیدهــای
مردمــی در دوره پســا کرونــا
.-39برگزاری آیین پاسداشت روز درختکاری با کاشتن  1000اصله نهال در سراسر کشور
.-40برگزاری بالغ بر  2000رویداد فرهنگی و مردمی در موزهها و اماکن تاریخی تابعه در نوروز 1401
.-41بازدید بالغ بر  5میلیون نفر از موزهها و اماکن تاریخی تابعه وزارت در ایام نوروز1401
.-42تقویــت ،ارتقــا و نظــارت ســامانههای الکترونیکــی در جهــت تســهیل خدمــات رســانی :ســامانه الکترونیکــی نظــارت و ارزیابــی عملکــرد
موزههــا و اماکــن تاریخــی ،وب ســایت گردشــگری ســایتهای میــراث جهانــی بــا همــکاری یونســکو (فــازاول) ،ســامانه الکترونیکــی آرشــیو و
اســناد در حــوزه پایگاههــای میــراث ملــی و جهانــی ،ســامانه الکترونیکــی تعییــن حریــم آثــار ملــی و...
.-43راهاندازی  35موزه جدید در کشور ( 9موزه وابسته 12 -موزه خصوصی 14 -موزه وابسته به سایر دستگاههای اجرایی)
.-44بازدید بالغ بر  15میلیون نفر بازدیدکننده داخلی و  165هزار نفر بازدیدکننده خارجی از موزههای کشور
 .-45صدور  36مجوز جدید و تمدید  69مجوز مجموعهداری در کشور
 -46تجهیز ،بهسازی و ارتقا سطح کیفی  78موزه در کشور
 . -47احداث ،تجهیز و بهسازی  11مخزن امن اموال در موزهها
 -48تجهیز  31موزه کشور به سیستم حفاظت الکترونیک
 .-49مرمت  4704قلم شی تاریخی متعلق به دولت و بخش خصوصی
 .-50برگزاری بالغ بر  2000رویداد فرهنگی ،اجتماعی و همایش و نشست علمی به مناسبت بزرگداشت هفته میراث فرهنگی در کشور
 .-51حمایت از اشتغال پایدار و اعطای کمکهای فنی و اعتباری به  42پروژه حفاظت و مرمت بخش خصوصی

حوزه گردشگری:

.-1یکــی از مهمتریــن رویکردهــای دولــت ســیزدهم احیــاء دوبــاره صنعــت گردشــگری بــا هــدف توســعه اقتصــادی ،رونــق کســب و کارهــای
مرتبــط بــا ایــن صنعــت بهویــژه پــس از دوران رکــود ناشــی از شــیوع کرونــا و همچنیــن ایجــاد نشــاط اجتماعــی بــا رونــق ســفر بــوده اســت
لهــای بهداشــتی از آبــان
کــه خوشــبختانه شــاهد تحقــق آن بودهایــم .در ایــن زمینــه لغــو ممنوعیــت صــدور روادیــد بــا رعایــت کامــل پروتک 
مــاه تــا  20اســفند مــاه 1400موجــب ورود بیــش از یــک میلیــون و  ۲۰۰هــزار گردشــگر خارجــی بــه کشــور شــد و ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد.
ورود نخســتین تــور گردشــگران فرانســوی بــه ایــران و اولیــن فمتــور (توررآشناســازی) گردشــگران روس بــه ایــران پــس از لغــو ممنوعیــت
صــدور روادیــد صــورت گرفــت .هــم چنیــن شــاهد نخســتین حضــور جــدی فعــاالن گردشــگری ایــران در بــازار اروپــا پــس از همهگیــری کرونــا در
نمایشــگاه فیتــور اســپانیا بودیــم .پاویــون جمهــوری اســامی ایــران در نمایشــگاه گردشــگری فیتــور اســپانیا از تاریــخ  29دی تــا  3بهمــن ســال
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دولـ ــت م ــردمی در مسی ـ ـ ـ ــر تحقق وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدههــا

گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

 1400برپــا شــد.
.-2برگــزاری نمایشــگاه بینالمللــی گردشــگری و صنایــع وابســته در تهــران در بهمــن مــاه  1400بــا حضــور تمامــی فعــاالن و ذینفعــان صنعــت
گردشــگری در فضــای ۴۰هــزار مترمربــع در محــل دائمــی نمایشــگاههای تهــران در  2بخــش حضــوری و مجــازی موجــب معرفــی گســترده
ظرفیتهــای گردشــگری بــه مخاطبــان و ایجــاد نشــاط و پویایــی مجــدد در ایــن صنعــت شــد.
.-3بــا تســهیل و تســریع رونــد اعطــای وام بــه فعــاالن گردشــگری بــار دیگــر پروژ ههــای زیرســاختی در حــوزه گردشــگری پــس از رکــود کرونایــی از
ســر گرفتــه شــده اســت.
.-4اعطــای تســهیالت بــه پروژههــای گردشــگری بــه متقاضیــان از دی مــاه  1400آغــاز شــد .در ایــن زمینــه وزارت میــراثفرهنگــی ،گردشــگری
و صنایعدســتی و بانــک دی بهمنظــور اعطــای  ۲۵۰۰میلیــارد ریــال تســهیالت از محــل اعتبــارات بنــد (الــف) تبصــره ( )۱۸قانــون بودجــه ســال
 ۱۴۰۰کل کشــور تفاهمنامــه همــکاری امضــا کردنــد همچنیــن امضــای تفاهمنامــه بهمنظــور اعطــای تســهیالت از محــل اعتبــارات بنــد (الــف)
تبصــره ( )۱۸قانــون بودجــه ســال  ۱۴۰۰کل کشــور ،میــان وزارت میــراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایـ ع دســتی و بانــک گردشــگری گام بلنــدی
در ایــن زمینــه بــوده اســت.
.-5کاهــش زمــان صــدور مجوزهــای گردشــگری در راســتای تســهیل رونــد ســرمایهگذاری و اخــذ مجــوز کســب و کار در حــوزه صنعــت
گردشــگری عملیاتــی شــده اســت.
.-6انعقاد قرارداد با بانک پارسیان به منظور اعطای تسهیالت سفرهای ارزان قیمت از محل منابع تبصره  18قانون بودجه سال 1400
ث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــعدســتی بــه غیــر
.-7معافیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده بــرای تمامــی مراکــز اقامتــی دارای مجــوز از وزارت میــرا 
از هتلهــای  ۴و  ۵ســتاره و همچنیــن دفاتــر خدمــات مســافرتی کــه در جــذب گردشــگران ورودی فعالیــت دارنــد ،از  ۱۳دیمــاه  ۱۴۰۰اجرایــی
شــد.
.-8بــا مســاعدت هیــات دولــت ،وزارت امورخارجــه و نهادهــای مرتبــط صــدور روادیــد ایرانــی در بــازه زمانــی دوماهــه برگــزاری مســابقات جــام
جهانــی قطــر مصــوب شــد رایــگان شــود .بحــث افزایــش پــرواز بیــن ایــران و قطــر در قالــب تفاهمنامــه بیــن ســازمان هواپیمایــی ایــران و قطــر
بــه امضــاء رســید .در موضــوع ســفرهای دریایــی نیــز مشــکل کشــتیهای تفریحــی ایرانــی در ارتبــاط بــا ســوخت یاران ـهای در قالــب مصوبــه
شهــای مالــی تماشــاگران خارجــی در ایــران نیــز مکاتبــات الزم بــا بانــک مرکــزی ج.ا.ایــران
هیــات دولــت حــل شــد .در رابطــه بــا تســهیل تراکن 
انجــام شــده اســت.
.-9طــرح جامــع ســاماندهی ســواحل آزاد شــده تهیــه و بــه دولــت ارائــه شــده اســت .وزارت میــراث فرهنگــی از ســوی رئیسجمهور مامور شــده
بــرای  ۶۰متــر حریــم ســاحلی آزاد شــده برنامــه گردشــگری تهیــه و ارائــه کنــد .جلســات متعــددی بــا وزرای جهادکشــاورزی و راه و شهرســازی بــه
ایــن منظــور برگــزار و آییننامـهای هــم در حــال تنظیــم اســت کــه بعــد از توافــق ســه وزارتخانــه اعــام عمومــی میشــود تــا افــرادی کــه تمایــل بــه
ســرمایهگذاری در ســواحل آزاد شــده دارنــد اقــدام کننــد .بــا آزا دســازی حریــم ســاحل و عقــب نشــینی دســتگاههای دولتــی تقریبــا  ۹۲درصــد
بســازی ســواحل آزاد شــده بــا رعایــت تمــام قوانیــن و
ســواحل مازنــدران آزاد اســت بــه همیــن دلیــل ایجــاد تأسیســات گردشــگری و مناس 
مقــررات زیســت محیطــی ،بــرای بهــره بهــرداری همــه مــردم بــه عنــوان دومیــن دســتور کار دولــت در ایــن زمینــه اجرایــی میشــود.
فســازی و حــذف مقــررات زائــد در امــر صــدور مجوزهــای کســب و کار ،تعییــن ســقف زمانــی بــرای صــدور مجوزهــا،
.-10در بحــث مجوزهــا ،شفا 
الکترونیکــی کــردن فرایندهــای صــدور و تمدیــد مجوزهــای گردشــگری و تســهیل شــرایط و ضوابــط ســختگیرانه و ناســازگار بــا بــوم مناطــق
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در مــورد اقامتگاههــای بو مگــردی در شــش مــاه دوم 1400محقــق شــد.
.-11طــرح ســاماندهی تعطیــات بــا رویکــرد توســعه گردشــگری و زیــارت بــا تصویــب مجلــس اجرایــی میشــود .در طــرح ســاماندهی تعطیــات،
برنامهریــزی توســعه گردشــگری منطق ـهای در قالــب شــش منطقــه پیشبینــی شــده ،هــر منطقــه دبیرخانــه خــاص خــودش را دارد .محــور
غــرب ،محــور مثلــث طالیــی ،محــور خراســان ،محــور مکــران ،محــور خلیــج فــارس از جملــه محورهــای جغرافیایــی ســفر اســت کــه در ایــن طــرح
احصــاء شــده اســت .بحــث ســطحبندی جاذبههــای گردشــگری و انتخــاب و معرفــی جاذبههــای روســتاها و شــهرها نیــز در ایــن طــرح دیــده
شــده اســت.
.-12در بحــث تعامــل و همکاریهــای بینالمللــی امضــا برنامــه اجرایــی دو جانبــه بــا کشــور ارمنســتان در حــوزه گردشــگری ،برگــزاری
نشس ـتهای  B2Bبــا کشــورهای بــازار هــدف گردشــگری همچــون عــراق ،ترکیــه ،عمــان و برگــزاری نشس ـتهای تخصصــی و توجیهــی بــا
رایزنــان بازرگانــی و اقتصــادی در کشــورهای پاکســتان ،هندوســتان ،عــراق و اســپانیا انجــام شــد.
.-13در حــوزه تبلیغــات گردشــگری تولیــد کتابچــه تبلیغاتــی گردشــگری ســامت بــه  7زبــان انگلیســی ،روســی ،عربــی ،ارمنــی ،چینــی ،آذری و
ترکــی اســتانبولی ،توزیــع محتواهــای دیجیتالــی تبلیغاتــی تولیــد شــده بــه کشــورهای مختلــف اروپایــی و آســیایی و برگــزاری تــور آشناســازی
مســاز ایتالیایــی در  15اســتان کشــور و آژان ـسداران و فعــاالن گردشــگری ســامت از کشــور پاکســتان در راســتای تبلیــغ
بــرای تیــم فیل 
ظرفیتهــای تاریخــی ،فرهنگــی و جاذب ههــای گردشــگری کشــورمان و انعــکاس آن در رســانههای معتبــر آن کشــور انجــام شــده اســت.
.-14بــا تشــکیل مجــدد ســتاد تســهیالت ســفر بــه ریاســت وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی و عضویــت فعــال بیــش از 20
نســازی و تســهیل ســفرهای داخلــی و افزایــش ســفرهای نــوروزی نســبت بــه ســال ( 98دوران
دســتگاه اجرایــی ،شــاهد ســاماندهی و ایم 
قبــل از کرونــا) بودیــم .بــا توجــه بــه انباشــت تقاضــای ســفر در دوران رکــود دوســاله کرونــا ،شــاهد رشــد چشــمگیر ســفر در نــوروز امســال
بودیــم ،امــا نکتــه مهــم مدیریــت ســفرهای نــوروزی بــود کــه بتوانیــم بــه دلیــل دو ســال وقفــه دچــار بحــران نشــویم .مدیریــت ســوانح جــادهای
از طریــق افزایــش مانــدگاری مســافران در ســفر از جملــه دســتاوردهای عملکــرد مطلــوب ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر بــود .بــا توجــه بــه تجربــه
ارزنــدهای کــه در نــوروز امســال رقــم خــورد ،تصمیــم بــر دائمــی شــدم فعالیــت ســتاد خدمــات ســفر گرفتــه شــد و ایــن ســتاد در طــول ســال
فعــال خواهــد بــود.
.-15ایجــاد فراینــد رزرو الکترونیکــی محــل اقامــت و صــدور واچــر دارای کیــو آر کــد ،فراینــد الکترونیکــی ثبــت اطالعــات مربــوط بــه رزرو تأسیســات
گردشــگری و دفاتــر خدمــات مســافرتی بــه ســه زبــان در بســتر ســامانههای جانــا و ســادرا ،بارگــذاری اطالعــات تأسیســات گردشــگری (اقامتی-
پذیرایــی -دفاتــر مســافرتی) در بســتر ســایت ویزیــت ایــران از طریــق  APIدر راســتای تســهیل ورود امــن گردشــگران پــس از بازگشــایی مرزها
 -16اصالح شیوهنامه درجهبندی تأسیسات گردشگری
.-17تدوین دستورالعمل اجرایی گردشگری سالمت ،حمایت از فعاالن گردشگری سالمت و فعالسازی شورای راهبردی گردشگری
سالمت
.-18ارائــه پیشنویــس الیحــه شــرح وظایــف و اختیــارات وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی و طــی مراحــل تصویــب آن در
کمیســیون اجتماعــی دولــت
.-19پیشنهاد محاسبه تعرفه گاز تأسیسات گردشگری مطابق تعرفه بخش خدمات در بودجه سال  1401و تصویب آن در مجلس
.-20حمایت از راهنمایان گردشگری با اختصاص اعتبار جهت پرداخت حق بیمه  2000نفر از راهنمایان گردشگری فعال
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.-21تفویــض وظایــف ســتادی بــه ادارات کل اســتانی بــا هــدف تســهیل و تســریع فرایندهــا (تغییر کاربری اراضی گردشــگری ،تمدیــد نوبت دوم
موافقــت اصولــی ،صــدور کارت راهنمایــان گردشــگری ،گواهینامــه درجــه بنــدی تأسیســات گردشــگری ،ثبــت موضــوع فعالیــت شــرکتهای
گردشگری)
.-22پیگیــری و اخــذ مصوبــه هیــأت مقــررات زدایــی مبنــی بــر تعییــن وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی بــه عنــوان مرجــع
کهــا و تهیــه پیشنویــس ضوابــط ایــن مجتم عهــا
صــدور مجــوز مجتمعهــای خدمــات رفاهــی بیــن راهــی و تیرپار 
تهــا و بســتههای ســرمایهگذاری بخــش گردشــگری بــه منظــور جــذب ســرمایهگذاران ایــن حــوزه بــا همــکاری دســتگاههای
 .-23تهیــه فرص 
لهــا و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت)
مربوطــه (وزارت نیــرو ،شــهرداریها ،ســازمان جنگ 
 .-24الکترونیکی کردن فرایندهای صدور و تمدید مجوزهای گردشگری از طریق درگاه ملی صدور مجوزها ()G4B
-25.-25اجــرای طــرح پویــش ملــی اصــاح موتورخانههــا بــه منظــور اعمــال آن بــرای کلیــه تأسیســات گردشــگری ســطح کشــور بــا هــدف
افزایــش بهــرهوری و کاهــش هزین ههــای حاملهــای انــرژی بــا همــکاری وزارت نفــت
-26تدوین ضوابط واگذاری اراضی ملی برای ایجاد زائرسراها
 .-27بازنگری شیوهنامه صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد با هدف تسهیل در فرایندهای سرمایهگذاری بخش خصوصی
 .-28تصویــب آییننامــه حمایــت از ســرمایهگذاری و توســعه کســب و کارهــای گردشــگری در قالــب آییننامــه اجرایــی جــز  2و  3بنــد الــف
مــاده  100قانــون برنامــه ششــم توســعه مشــتمل بــر مــوارد ذیــل:
 تهیــه دســتورالعمل بــرای نصــب عالئــم و تابلوهــای راهنمــای گردشــگری در حاشــیه را ههــا و نقــاط درون شــهری بــا هماهنگــی
وزراتخانههــای راه و شهرســازی و کشــور
 تخصیــص فضــای مناســب جهــت ایجــاد اماکــن اطالعرســانی در فرودگاههــا ،ایســتگاههای راه آهــن و پایان ههــای حمــل و نقــل شــهری
توســط وزراتخانههــای راه و شهرســازی و کشــور
 شناسایی اراضی مستعد گردشگری با همکاری وزراتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی
 محاسبه قیمتگذاری اراضی در زمان انتقال سند بدون ارزش افزوده ناشی از سرمایهگذاری
 تولیــد محتــوا و معرفــی جاذب ههــای گردشــگری بــا همــکاری و هماهنگــی وزارت توســط دســتگاههای اجرایــی در چارچــوب اعتبــارات
فرهنگــی اختیــار خــود
 مکلــف شــدن شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتانها و کمیتــه برنامهریــزی شهرســتانها بــرای در اولویــت قــرار دادن توســعه
زیرســاختهای گردشــگری
 اعطــای تســهیالت بــه طرحهــای هــدف گردشــگری توســط ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــه صــورت ســاالنه بــا تلفیــق منابــع بانکــی یــا
در قالــب یارانــه ســود تســهیالت ،در لوایــح بودجــه ســنواتی
 مکلــف شــدن کلیــه دســتگاههای اجرایــی و حاکمیتــی بــرای ثبــت اطالعــات تأسیســات خدماتــی و رفاهــی تحــت مالکیــت خــود در ســامانه
معرفی شــده از ســوی وزارت
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 جلوگیــری از تغییــر کاربــری تأسیســات گردشــگری بــدون هماهنگــی وزارت بــه منظــور جلوگیــری از هرگونــه ســوء اســتفاده از قوانیــن
حمایتــی صنعــت گردشــگری
لهــای انــرژی بخــش گردشــگری در چارچــوب
 مکلــف شــدن وزارتخانههــای نفــت و نیــرو بــرای تدویــن تعرفــه آب ،دفــع فاضــاب و حام 
قوانیــن
قهــای تفریحــی دارای مجــوز گردشــگری کــه
 مکلــف شــدن وزارت نفــت جهــت تخصیــص ســوخت یارانـهای بــه کشــتیها ،شــناورها و قای 
در مســیرهای از مبــدا یــا بــه مقصــد ایــران تــردد میکننــد.
.-29تهیه تقویم رویدادهای گردشگری خوراک و برگزاری رویداد ایران و گردشگری خوراک در سده نو
.-30تشــکیل میزهــای تخصصــی گردشــگری خــوراک ،ژئوتوریســم ،روســتایی ،کشــاورزی ،عشــایر ،ورزشــی ،مذهبــی ،تعالیبخــش در ســطح
ملــی و اســتانی
 -31تدوین برنامه عملیاتی گردشگری سالمندان ذیل سند ملی سالمندان سازمان بهزیستی کشور
 -32برگــزاری مراســم بزرگداشــت روز جهانــی گردشــگری بــرای نخســتین بــار بــه صــورت نمادیــن در چنــد اســتان از جملــه مقاصــد ســنتی
گردشــگری بــا هــدف احیــای صنعــت گردشــگری در دوران پســا کرونــا و اســتانهای محــور غــرب کشــور بــا هــدف تعریــف مســیرهای جدیــد
 -33برگزاری رویدادهای گردشگری دسترسپذیر و تهیه دستورالعمل دسترسپذیری اماکن گردشگری برای معلولین و سالمندان
 -34تهیه تقویم برنامههای رویدادهای گردشگری کلیه استانهای کشور در سال 1401
 -35اجرایی کردن برنامه اقدام سند توسعه صادرات گردشگری با همکاری سازمان توسعه تجارت
 -36تدوین برنامه اجرایی پیادهسازی سند تحول دولت مردمی و شاخصهای عملکردی دستگاههای مربوطه
 -37ارائه اولین گواهینامه راهنمایان گردشگری ویژه ناشنوایان برای گسترش دسترسپذیری گردشگری
 -38حمایــت از طرحهــای دانشبنیــان و کســب و کارهــای اســتارتآپ حــوزه گردشــگری در راســتای انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری بــا معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری
 -39مشارکت در اجرای طرحهای نوین و کارآفرین گردشگری براساس انعقاد تفاهمنامه همکاری با وزارت کار
 -40همکاری با بنیاد علمی نخبگان در اجرای طرحها ،رویدادها و پروژههای مسئله محور تیمهای تحقیقاتی
 -41استفاده از ظرفیتهای نیروهای نخبه تحصیلکرده گردشگری در راستای تشکیل اتاق فکر گردشگری کشور
 -42انعقاد تفاهمنامه همکاری با وزارت علوم با هدف استفاده از ظرفیت علمی انجمنها و کانونهای دانشجویی
 -43بهرهمنــدی از طــرح فرصــت مطالعاتــی اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــی بــا هــدف حمایــت از طرحهــای
پژوهشــی دانشبنیــان در حــوزه گردشــگری
 برگزاری آزمون جامع دورههای کوتاه مدت گردشگری

حوزه صنایع دستی هنرهای سنتی:

شهــای مهــم صادراتــی و اشــتغالزایی در کشــور اســت کــه متاســفانه طــی بیــش از دوســال همهگیــری کرونــا
 -1صنایــع دســتی از جملــه بخ 
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آســیبهای بســیاری را متحمــل شــد .بــر ایــن اســاس دولــت ســیزدهم تقویــت ایــن بخــش ،حمایــت و توانمندســازی شــاغالن و هنرمنــدان
صنایــع دســتی و همچنیــن رفــع موانــع تولیــد را در راســتای تحقــق شــعار ســال  1400بــه طــور جــدی در دســتور کار قــرار داد.
ث فرهنگــی ،گردشــگری
 -2بــا تســریع و تســهیل اعطــای وا مهــای تبصــره 18در شــش ماهــه دوم  1400براســاس قــراردادی کــه بیــن وزارت میــرا 
و صنایعدســتی بــا صنــدوق کارآفرینــی امیــد بــه امضــا رســید ،بالــغ بــر  ۱۱۰۰میلیــارد تومــان تســهیالت بــرای فعــاالن ایــن حــوزه در نظــر گرفتــه
شــد.
کهــای فنــی و اعتبــاری در راســتای حمایــت از ایجــاد اشــتغال در تولیــد صنایــع دســتی و
 -3تســهیالت بانکــی از محــل منابــع در اختیــار کم 
کمــک بــه توســعه و بــه روزرســانی ابــزارآالت و تجهیــزات کارگاهــی صنایــع دســتی اعطــا شــد.
 -4در راســتای تکریــم هنرمنــدان ،پیشکســوتان ،صنعتگــران و اســتادکاران صنایعدســتی و فراهــم کــردن فرصتهایــی بــرای خریــد و
ســاخت مســکن ،تفاهمنامــه معاونــت صنایــع دســتی و بانــک مســکن امضــا شــده اســت .بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه تســهیالتی بــرای
هنرمنــدان و فعــاالن صنایعدســتی در  ۳۱اســتان کشــور در نظــر گرفتــه شــده اســت.
 -5معرفــی تولیــدات خانگــی صنایــع دســتی در ســامانه معاونــت صنایــع دســتی و خــروج ۱۵۵رشــته صنایعدســتی از فراینــد نیــاز بــه مجــوز
بــرای ســهولت شــروع کســب و کارهــای خانگــی درراســتای مانعزدایــی از تولیــد انجــام شــد.
 -6بــرای رونــق اشــتغال و فــروش در حــوزه صنایــع دســتی 19 ،رشــته فرامــوش شــده در  18اســتان احیــا شــد .تدویــن پرونــده استانداردســازی
ُ
رشــتههای صنایعدســتی بــا همــکاری ســازمان ملــی اســتاندارد و دریافــت کــد اســتاندارد از دیگــر اقدامــات ایــن بخــش بــوده اســت.
ی و پنجمیــن نمایشــگاه ملــی صنایعدســتی بــا حمایــت ویــژه از نخبــگان ،پیشکســوتان و هنرمنــدان اســتانهای
 -7در بحــث رویدادهــا سـ 
ً
محــروم بــه صــورت کامــا رایــگان در بهمــن مــاه درکنــار نمایشــگاه بینالمللــی گردشــگری برگــزار شــد .همچنیــن ششــمین جشــنواره
صنایعدســتی و هنرهــای ســنتی در محــل مــوزه ملــی ایــران بــا نمایــش بیش از  300اثر در نمایشــگاه جانبی این جشــنواره برپــا و ضمن تجلیل
از پیشکســوتان صنایــع دســتی ،برنامهریــزی بــرای بینالمللــی شــدن آن در دور ههــای بعــد آغــاز شــد .بازارچ ههــای نــوروزی صنایعدســتی نیــز
لهــای بهداشــتی بــه صــورت همزمــان در سراســر
بــه عنــوان بزرگتریــن رویدادهــای خردهفروشــی حــوزه صنایــع دســتی بــا رعایــت پروتک 
کشــور در نــوروز  1401برگــزار شــد .تهیــه چــارت ســازمانی شــورای عالــی آمــوزش صنایــع دســتی و تشــکیل آن در تیرمــاه  1401و تهیــه فیلمهــای
کوتــاه بــرای رشــتههای دارای نشــانههای جغرافیایــی بینالمللــی ( 2عنــوان فیلــم) از دیگــر اقدامــات در ایــن زمینــه بــوده اســت.
 -8در راســتای تحقــق سیاســت تحریــک تقاضــا بــرای خریــد صنایــع دســتی ،جشــنواره بهــاره فــروش صنایعدســتی  ۱۴۰۱بــرای نخســتینبار
درکشــور برگــزار شــد .در ایــن راســتا تفاهمنامــه میــان وزارتخانــه و صنــدوق کارآفرینــی امیــد در راســتای اســتفاده از منابــع تبصــره  ۱۸منعقــد و
تســهیالت از طریــق کارت اعتبــاری ارائــه میشــود.
 -9تدویــن دســتورالعمل صــدور پروانــه تولیــد گروهــی (چنــد رشــتهای متمرکــز و غیرمتمرکــز) انجام شــده و به اســتانها ابالغ شــد و در همین
راســتا مجــوز راهانــدازی کارگاه تــا  4شــعبه نیــز انجــام شــد .همچنیــن رشــته طراحــی تولیــد و طراحــی نقــوش بــرای افزایــش قــدرت خالقیــت و
نــوآوری و رشــته ســفیدگری مــس بــه منظــور رســمیت بخشــی بــه فعالیــت جامعــه متقاضــی انجــام شــد .باتوجــه بــه محدودیتهــای موجــود
از ســنوات گذشــته در صــدور مجــوز فعالیــت بــرای ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی در تولیــد صنایــع دســتی ،انجــام ایــن مهــم زمینهســاز
توســعه تولیــد و اشــتغال در کشــور شــده و ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی بــدون محدودیــت میتواننــد نســبت بــه ایجــاد کســب و کار
در تولیــد صنایــع دســتی اقــدام کننــد.
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 -10تدویــن و ابــاغ دســتورالعمل و فراهــم کــردن زمینــه اجرایــی صــدور مجــوز فروشــگاههای صنایــع دســتی در راســتای اجــرای قانــون
حمایــت از هنرمنــدان ،اســتادکاران و فعــاالن صنایــع دســتی مصــوب  1396مجلــس شــورای اســامی و تدویــن دســتورالعمل نحــوه صــدور
مجــوز تأســیس و بهر هبــرداری از خانههــای صنایــع دســتی توســط بخــش خصوصــی.
شهــای صــدور مجــوز ،اشــتغال ،آمــوزش ،صــادرات ،تســهیالت و ســایر مــوارد
 -11آمارهــای شــاخص محقــق شــده حــوزه صنایــع دســتی در بخ 
عبارتند از:
 صدور مجوزهای تولیدی صنایع دستی (انفرادی ،کارگاهی ،کارت صنعتگری) 66568 :فقره (براساس گزارش مورخ1401/3/23از سامانه) bi
 اشتغال ایجاد شده از محل مجوزهای تولیدی صنایع دستی 44660 :نفر (براساس گزارش مورخ 1401/3/23از سامانه ) bi
 صدور مجوز مشاغل خانگی 15818 :مجوز (براساس گزارش مورخ  1401/3/23از سامانه مشاغل خانگی)
 پرداخت تسهیالت از محل مشاغل خانگی 274/258:میلیارد تومان
 فرصت شغلی ایجاد شده از محل تسهیالت مشاغل خانگی 1152:نفر
 پرداخت کمکهای بالعوض 7/400:میلیارد تومان
 تعداد بیمه شدگان صندوق تأمین اجتماعی جدید  2427 :نفر
 ارزش صادرات صنایعدستی (بدون احتساب صادرات چمدانی و زیورآالتسنتی) معادل  291904638دالر
 دریافــت مهــر اصالــت بــرای  38اثــر از بیــن  50اثــر کــه ایــن برنامــه هــر دو ســال یــک بــار برگــزار مــی شــود و در ابتــدای ســال  1401در ازبکســتان
برگزار شــده اســت.
 ثبــت  15شــهر و روســتای ملــی صنایــع دســتی در  8اســتان ( 13شــهر و  2روســتا) و ارســال  3پرونــده بــه ثبــت شــهر و روســتای جهانــی
صنایــع دســتی شــورای جهانــی صنایــع دســتی
 آموزش شاغالن (آموزش تخصصی) به تعداد  11515نفر
 آموزش عمومی به تعداد  20011نفر
 تهیه فیلم آموزشی ترویجی دست آفریدهها (پارت سوم) ،شامل  20قسمت  30دقیقهای
 اعطای گواهینامه فاخر برای  63اثر

حوزه توسعه مدیریت و منابع:

1ـ تهیــه ،تدویــن و انتشــار ســالنامه آمــاری وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی در قالــب کتــاب ،لــوح فشــرده و دیجیتــال و
بارگــذاری روی ســایت وزارتخانــه
 -2اجرای برنامه ملی توسعه آمار کشور در وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی تحت نظارت مرکز آمار ایران
 -3بازنگری و ابالغ شیوهنامه نحوه معرفی و انتخاب مدیران حرفهای
 -4همکاری در اجرای طرح کشوری ایران استارز :استقرار نظام جامع ثبتهای آماری
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گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

 -5همکاری در اجرای طرح حساب اقماری گردشگری T.S.A
 -6همکاری در تهیه مقدمات اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا 1405
 -7تکمیل جداول آماری وزارت متبوع در سالنامه آماری الکترونیک کل کشور
 -9تهیه سند تفویض وظایف و اختیارات وزارتخانه به استانها
 -10احصاء وظایف وزارتخانه در سند تحول مردمی و تهیه برنامه عملیاتی آن
 -11تدوین برنامه ارتقاء بهرهوری در سال  1401و ارسال به سازمان ملی بهرهوری
 12تدوین گزارش عملکرد سال چهارم وزارت در برنامه ششم توسعه کشور
 -13تهیه و تدوین گزارش آسیبشناسی برنامههای توسعه کشور
 -14تحقق  86/6درصدی از محل تخصیص دریافتی و جذب اعتبارات هزینهای ردیف اصلی وزارتخانه ( )113700در سال 1400
 -15رشد  60درصدی کل اعتبارات وزارتخانه در سال 1401
 -16رشد  77درصدی اعتبارات عمرانی و  39درصدی اعتبارات هزینهای در سال 1401
 -17ایجــاد ردیــف اعتبــاری مســتقل بــه منظــور ســاماندهی و تأمیــن اعتبــار حقــوق و مزایــای کارکنــان شــاغل در پایگاههــای ملــی و جهانــی
وزارتخانــه در قالــب اعتبــار قانــون بودجــه ســال  1401کل کشــور؛ بــا رقمــی بالــغ بــر  817.000میلیــون ریــال
 18اخذ تخصیص و توزیع اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استانها به مبلغ  255700میلیون ریال
 -19تهیه و تنظیم موافقتنامههای تملک و هزینهای سال 1400
 -20رشد قابل مالحظه پرداختهای رفاهی و اضافه کار به پرسنل وزارتخانه
 -21کمک اعتباری به ادارات کل استانی در جهت پیشبرد اهداف کالن وزارتخانه
 -22اقدام و مکاتبه با سازمان اداری و استخدامی کشور جهت ایجاد  350پست امین اموال
 -23تدوین پیشنویس شرح وظایف واحدهای سازمانی وزارتخانه با همکاری معاونتهای تخصصی
 -24بازنگری شاخصهای تخصصی استانی و تهیه تشکیالت تفصیلی پیشنهادی اداراتکل استانی برمبنای آن
 -25اصــاح و ارســال پیشنویــس الیحــه اهــداف ،وظایــف و اختیــارات وزارتخانــه بــه دفتــر هیــأت دولــت بــه منظــور ارائــه آن بــه مجلــس
شــورای اســامی
 -26بازنگــری شناســنامه مجوزهــای صــادره وزارتخانــه و کوتــاه کــردن فرایندهــا و بارگــذاری آن در ســامانه ملــی مجوزهــای کشــور بــه منظــور
تســهیل در صــدور مجوزهــا
 -27برنامهریزی بهمنظور بهبود خدمات دارای اولویت وزارتخانه در سازمان اداری و استخدامی کشور (فاز اول) با هدف ارائه بهینه خدمت
 -28تهیه لیست مجوزهای قابل اعالن وزارتخانه و ارسال آن به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
 -29تهیه و تنظیم تقویم آموزشی سال  1401و ابالغ آن به استانها
 -30برگزاری  20دوره آموزشی عمومی و شغلی
 -31صدور  670گواهینامه آموزشی و ثبت در شناسنامه فردی پرسنل در سامانه آرنگ در سطح ستاد
 -32بازنگری سند نیازسنجی آموزشی وزارتخانه
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 -33اجرای دورکاری بانوان دارای فرزند زیر  6سال در راستای توجه به بنیان خانواده
 -34ثبــت اطالعــات  12921قلــم از امــوال غیرمصرفــی در نــرم افــزار آی کــن و ثبــت اطالعــات  54فقــره ســند مالکیــت مربــوط بــه امــوال
غیرمنقــول وزارتخانــه در ســامانه ســادا و ارســال صورتحســاب تعــداد  28967قلــم از امــوال فرهنگــی و تاریخــی بــه ادارهکل امــوال دولتــی
 -35راهانــدازی و توســعه ســامانهها بــه منظــور ارائــه الکترونیکــی خدمــات نظیــر فــروش الکترونیکــی بلیــت مجموع ههــای فرهنگــی تاریخــی،
صــدور مجوزهــای صنایعدســتی ،صــدور مجوزهــای ایجــاد و بهر هبــرداری از تأسیســات ،اعطــای تســهیالت و...
 -36اتصال سامانههای صدور مجوزهای وزارتخانه به درگاه صدور مجوزهای کشور
 -37ایجــاد زیرســاخت فــروش بلیــت بــه صــورت الکترونیکــی در دورتریــن و محرومتریــن نقــاط کشــور ماننــد اســتانهای سیســتان و
بلوچســتان ،خراســان جنوبــی و...
 -39راهاندازی سامانه شفافیت و میز خدمت روی پورتال وزارتخانه و سامانه اعطای تسهیالت (تبصره )18
 -40راهاندازی سامانههای مختلف با استفاده از دانش بومی و همکاری با شرکتهای دانشبنیان
 -41اصالح فرایندهای موافقت اصولی ،نظام پیشنهادها ،سامانه سرمایه انسانی ،مجوز تولید کارگاهی و چند رشتهای
 -42استفاده از تجهیزات تولید داخلی جهت کیوسکهای فروش بلیط الکترونیک
 -43راهاندازی مرکز داده وزارتخانه به منظور پایدارسازی زیرساخت شبکه
 -44توسعه سرویس اینترنت وزارتخانه
 -45برقراری ارتباط با سامانه انرژی ،کارا ،سوخت
 -46تعامــل بیــن وزارتخانــه ،شــرکت تجــارت الکترونیــک پارســیان و بانــک مرکــزی ،شــرکت شــبکه الکترونیکــی پرداخــت کارت (شــاپرک) و
پرتــال بهــداد جهــت پشــتیبانی و بروزرســانی حســابهای شناســه دار متصــل بــه خزانــه
 -47پرداخــت مبلــغ  1.245.563میلیــون ریــال تســهیالت بــه تعــداد  1006پــروژه (پرداخــت مبلــغ 926.550میلیــون ریــال بــه  988پــروژه
صنایــع دســتی و پرداخــت 319.013میلیــون ریــال بــه 18پــروژه گردشــگری در حــال ســاخت)
 -48پرداخت مبلغ  97.000میلیون ریال یارانه سود تسهیالت به تعداد  56پروژه مشمول دریافت یارانه
 -49تهیه و تنظیم طرح توجیه اقتصادی ( )fsمدل مالی و گزارش تصمیم به واگذاری بابت  9پروژه واجد شرایط
گهــا و فــرم امــکان ســنجی پروژههــای
 -50جمــعآوری و ارزیابــی اطالعــات پروژ ههــای پیشــنهاد شــده توســط اســتانها و تکمیــل کاربر 
پیشــنهادی تعــداد  23پــروژه
 -51پیگیری  271مورد مشکالت مطروحه در خصوص مشکالت و موانع سرمایهگذاری و اشتغال آفرینی
 -52رفع مشکالت به وجود آمده برای سرمایه گذاران بخش گردشگری به علت شیوع بیماری کرونا  193مورد
 -53پیگیری  279پرونده متقاضی امهال تسهیالت کرونایی و حصول نتیجه برای بیش از  70درصد درخواستها
 -54پیگیری و ثبت میزان خسارت آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه بخشهای سه گانه وزارتخانه متبوع در سامانه تضامین دولت
 -55شناسایی موانع و محدودیتهای ایجاد اشتغال در بخشهای گردشگری ،صنایع دستی و میراث فرهنگی
 -56شناسایی  554و  473کارآفرین فعال زن و مرد در سه حوزه گردشگری ،صنایع دستی و میراث فرهنگی
 -57اجــرای فراینــد برگــزاری چهاردهمیــن جشــنواره انتخــاب کارآفرینــان برتــر بــا مشــارکت وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی (اطالعرســانی
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بــرای ثبتنــام ســرمایهگذاران ،فعــاالن و ذینفعــان بخــش گردشــگری ،تشــکیل کمیتــه انتخابــات کارآفرینــان برتــر ،داوری مجــازی ،انتخــاب 3
پــروژه از هــر اســتان ،بازدیــد و)...
-58همــکاری در اجــرای مصوبــات «ســتاد اشــتغال قــرارگاه رفــاه مــردم» مســتقردر وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در راســتای تأکیــد
ریاســت جمهــوری مبنــی بــر ایجــاد ســاالنه یــک میلیــون شــغل جدیــد درکشــور
 -59تشــکیل کارگــروه اجــرای مصوبــات «ســتاد اشــتغال قــرارگاه رفــاه مــردم» در وزارتخانــه متبــوع حســب وظایــف ابالغــی ســتاد مذکــور بــا
تهــای تخصصــی
حضــور کننــده تــام االختیــار و مطلــع معاون 
 -60تحقق توافقنامه اجرایی برنامه ملی اشتغال جمهوری اسالمی ایران ( )1400-1401پیرو تشکیل ستاد «اشتغال قرارگاه رفاه مردم»
 -61تدوین برنامه اشتغال بخش گردشگری و صنایع دستی بر اساس نرخ بیکاری و محرومیت استانها
 -62اعطــای تســهیالت از محــل قانــون ایجــاد اشــتغال روســتایی و عشــایری بــه تعــداد  247پــروژه بــا مبلغــی بیــش از  1339202میلیــون ریــال
کــه موجــب اشــتغالزایی بــرای  1039نفــر شــده اســت.
 -63تبدیل وضع ایثارگران معزز  505نفر
 -64تدوین شیوه نامه حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتها و مؤسسات وابسته و تابعه
 -65تدوین دستورالعمل جذب و به کارگیری کارکنان وظیفه (امریه)
 -66به روزرسانی و بازنگری سند برنامه نیروی انسانی وزارتخانه و ارسال به سازمان اداری و استخدامی کشور
 -67پــادار کــردن تعــداد  108ســهمیه اســتخدامی باقیمانــده از برنامــه قبلــی و پیگیــری از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــه منظــور تأمیــن
اعتبــار و برگــزاری آزمــون اســتخدامی
 -68احصــاء خــروج نیــروی انســانی وزارتخانــه در طــول برنامــه ششــم و مکاتبــه بــا ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور جهــت اخــذ مجــوز
جدیــد اســتخدامی

 برخی از اقدامات شاخص و کالن در حوزه ساختاری و تحولی وزارتخانه:

ث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی بــه مدیــران اســتانی در قالــب برپایــی نهضــت
.)1عملیاتــی شــدن تفویــض اختیــارات وزارت میــرا 
تفویــض اختیــارات اجرایــی
.)2ایجــاد ســامانه «نیــروی انســانی و مدیــران فــردا» بــا هــدف شایستهســاالری در انتصــاب مدیــران و بهرهمنــدی بهینــه از توانمندیهــای
شــاغالن سراســر کشــور
.)3تصویب عضویت وزارتخانه به عنوان عضو اصلی دبیرخانه شورایعالی ایرانیان خارج از کشور

حوزه امور مجلس ،حقوقی و استانها:

 -1اخذ سند مالکیت کمپ صاحب الزمان (عج) استان سیستان و بلوچستان به متراژ بیش از  10هکتار به نام وزارتخانه
 -2اخذ گواهی جهت صدور سند مالکیت به متراژ سیصد و ده هزار متر مربع از عرصه محوطه تاریخی سیلک کاشان به نام وزارتخانه
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3ـ گواهی جهت صدور سند مالکیت به متراژ  19هزار متر مربع از عرصه و حریم قلعه انار استان کرمان به نام وزارتخانه
 -4پیگیری دعاوی داخلی اعم از :دعاوی کیفری ،حقوقی ،دیوان عدالت اداری و اداره کار له و علیه وزارتخانه
(تعــداد پروند ههــای مطــرح در دادســرا پرونــده  48مــورد تعــداد پروند ههــای در حــال رســیدگی در دادگاه هــا ،دیــوان و ادارات کار  205مــورد-
ً
تعــداد پروند ههــای مختومــه  171مــورد مجموعــا در شــش مــاه دوم  1400تعــداد  424پرونــده)
 -5اخذ  204مورد سند تک برگ برای امالک در اختیار وزارت در شش ماهه دوم 1400
 -6پیگیــری  12مــورد دعــاوی بینالمللــی ،ارائــه مــدارک و مســتندات مربوطــه و انجــام امــور اســترداد امــوال فرهنگــی ،تاریخــی ایرانــی مســروقه
و خــارج شــده بــه طــور غیــر قانونــی در شــش مــاه دوم 1400
لهــا در حــوزه گردشــگری،
مســازی بــا بیــش از  120کننــده مجلــس شــورای اســامی و طــرح مشــکالت و ارائــهیراهح 
 -7برگــزاری جلســات تصمی 
ســرمایه گــذاری ،صنایــع دســتی و میــراث فرهنگی.
 -8ایجاد بانک اطالعات ادارات کل در موضوعات :منابع انسانی ،مالی ،حراست ،مباحث امنیتی و اخالقی ،پروژههای اجرایی
 -9برگزاری نشست مجامع کنندگان مجلس شورای اسالمی استانهای شمالی کشور
 -10شش سفر استانی و تأمین اعتبار  780میلیارد تومانی برای پروژههای استانی از جمله سفر به فارس ،ایالم ،اردبیل ،سمنان ،زنجان ،هرمزگان
 -11تشــکیل کارگــروه ســفرهای اســتانی رئیسجمهــور بهمنظــور بررســی شــرایط اســتانها در ســه حــوزه تخصصــی میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایعدســتی
 -12نشست با استانداران و مقامات استانی ،برای ارائه طرح و رفع مشکالت استانی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

.-1صدور تعداد  65مجوز انجام مطالعات باستانشناسی در کشور
.-2انجام مطالعات باستانشناسی در حوزه طرحهای عمرانی در راستای تعامل با دستگاههای متولی امر توسعه در کشور:
 .-3توسعه کاربرد فناوریهای نوین در حوزه میراث فرهنگی ،گردشگری و هنرهای سنتی از جمله:
 توســعه فنــاوری اطالعــات مکانــی در قالــب تهیــه اطلــس جامــع میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و هنرهــای ســنتی و تکمیــل نقشــه
باستانشناســی کشــور
 استفاده از کاربردهای فناوری لیزر در حفاظت آثار تاریخی فرهنگی
 به کارگیری سیستم رامان پرتابل (رامان قابل حمل)
 استفاده از فناوری پالسما در پاکسازی آثار
.-4اجــرای برنام ههــای بررســی ،شناســایی و مستندســازی در پهنــه کشــور بــا همــکاری واحدهــای اســتانی بــه منظــور تکمیــل نقشــه
باستانشناســی کشــور (جانمایــی  684نقطــه بــر روی نقشــه باستانشناســی کشــور)
ت دانشبنیان در حوزههای مرتبط به منظور تقویت توان داخلی فعالیتهای فناورانه
.-5حمایت از تعداد  32استارتآپ و شرک 
.-6تقویــت آزمایشــگاههای پژوهشــکده حفاظــت و مرمــت بــه منظــور جلوگیــری از خــروج ارز ناشــی از ارســال خدمــات آزمایشــگاهی بــه خــارج
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از کشــور و انجــام تعــداد  1728آزمایــش بــر روی  739نمونــه آزمایشــگاهی
 -7چاپ و انتشار  27جلد کتاب
 -8برگزاری رویدادهای فرهنگی:
• بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری،
• نوزدهمین همایش ملی باستانشناسی ایران،
• سومین همایش ملی میراث زبانی،
• اولین همایش ملی حفاظت و مدیریت میراث شهری،
•.مردمشناسی شرق :شرق ،آیینه آیینهای کهن به مناسبت روز جهانی مردم شناسی،
• بزرگداشت هفته میراث فرهنگی.
 -9مستندسازی ،ترویج و احیای هنرهای سنتی
-10مطالعات خانگیسازی دستگاههای هنرهای سنتی
 -11پیگیری و اجرای تعداد  45تفاهمنامه داخلی و  38تفاهمنامه بینالمللی
اهم عملکرد شرکتها و مؤسسات تابعه
ردیف

شرکت /مؤسسه /سازمان

1

کانونجهانگردی
واتومبیلرانی

2

شرکت مادر تخصصی توسعه
ایرانگردی و جهانگردی

سرفصل فعالیتها
امداد خودرو
اتومبیلرانی
ارتباطات
صدوراسنادبینالمللی
توسعه فناوری اطالعات
گردشگری ،صنایع دستی و امور بینالملل
برگزاری سی و پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنایع دستی
برگزاری ششمین جشنواره فجر صنایع دستی
برگزاری پاویون در دبی
برگزاری آزمون جامع دورههای کوتاه گردشگری
برگزاری غرفههای پذیرایی و صنایع دستی در ایام نوروز
تولید محتوایخبری
برگزاری غرفه محصوالت فرهنگی و صنایع دستی
احداث و بهرهبرداری از مجتمعهای خدماتی بهداشتی
اجرای پروژههای سرحه
اجرای طرح خورشید هشتم
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اشتغالزایی (نفر(

 835نفر اشتغال در حوزه امداد خودرو و در
سایر حوزهها آمار اشتغال تهیه نشده است.

 404نفر شامل کلیه سرفصلها

ردیف

شرکت /مؤسسه /سازمان

3

صندوق توسعه احیا

4

شرکت توسعهگردشگری
ایران

سرفصل فعالیتها
واگــذاری مجموعههــای تاریخــی بــه بخــش خصوصــی جهــت مرمــت و
احیــا
جذب سرمایه با رشد % 454
مجموعههای تاریخی آماده افتتاح (ده فقره)
بازدید و رفع مشکالت مجموعههای تاریخی
انعقاد قراردادهای مرمت و بهرهبرداری (ده مجموعه)
انعقــاد تفاهمنامــه بــا ســازمانها ،نهادهــا و مؤسســات غیردولتی (ســه
فقره)
همکاری مستقیم با آژانسها و شرکتهای خدماتی مسافرتی
واگذاری غرف واحدهای تجاری به بخش خصوصی
طراحی و آمادهسازی طرحهای بازسازی در هتل الله
بهرهبرداری از هتل الله چابهار

 برنامه اشتغال وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
 -1حوزه گردشگری

الف) اشتغال حاصل از تکمیل طرحهای نیمه تمام
 تعداد طرح 2287 :پروژه
 حجم سرمایهگذاری 737,309 :میلیارد تومان
 تعداد هتلهای  4و  5ستاره در حال ساخت 225:پروژه
 تسهیالت مورد نیاز برای تکمیل طرحهای در حال ساخت 23000 :میلیارد تومان
 اشتغال پیشبینی شده پس از بهرهبرداری 97799 :نفر
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اشتغالزایی (نفر(

 433نفر در مجموعههای قابل افتتاح

 42نفر اشتغالزایی در حوزههای مورد اشاره
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وضعیت تأسیسات گردشگری در حال ساخت سطح کشور براساس پیشرفت فیزیکی و منابع مالی مورد نیاز (اسفند )1400مبالغ به میلیارد ریال

درصدپیشرفتفیزیکی
پروژههای در دست ساخت

بین  0تا  30درصد

از  30تا  50درصد

از  50تا  70درصد

از  70تا  90درصد

 90درصد به باال

جمع کل

تعدادطرحها

638

596

481

404

168

2287

حجمسرمایهگذاری

923,126

60,041

531,61

561,48

680,12

737,309

مبلغتسهیالتموردنیازجهت
تکمیل

751,8

894,4

6 ,870

539,1

423

477,22

میزان اشتغال پس از
بهرهبرداری

36341

23794

19306

12784

5574

97799

توضیحات:
 طرحهــای بــا پیشــرفت فیزیکــی  50درصــد بــه بــاال شــامل تعــداد  1053مــورد بــا تســهیالت مــورد نیــاز بــه مبلــغ  8832میلیــارد تومــان و اشــتغال  37664نفــر و حجــم
ســرمایهگذاری  122772میلیــارد تومــان
 طرحهــای بــا پیشــرفت فیزیکــی  70درصــد بــه بــاال شــامل تعــداد  572مــورد بــا تســهیالت مــورد نیــاز بــه مبلــغ  1962میلیــارد تومــان و اشــتغال  18358نفــر و حجــم
ســرمایهگذاری  61241میلیــارد تومــان
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ب) تثبیــت اشــتغال در حــوزه گردشــگری حــدود  500هــزار نفــر افــرادی کــه بــه علــت بحــث کرونــا از بیمــه بیــکاری اســتفاده کردنــد و االن بــا
شــروع مجــدد ســفرها برگشــتهاند ســر کار و بازســازی و نوســازی مراکــز اقامتــی

 -2حوزه صنایع دستی:

الف) تثبیت اشتغال  511هزار نفر
ب) ایجــاد اشــتغال  5498نفــر در حــوزه صنایــع دســتی در غالــب مشــاغل خانگــی ،کارگا ههــای خــرد ( 1تــا  4نفــر) ،کارگاههــای کوچــک ( 5تــا 9
نفــر) ،کارگا ههــای متوســط ( 10تــا 50نفــر)

 -3حوزه میراث فرهنگی:

الف) اشتغال حاصل از واگذاری پروژهها توسط صندوق احیا  3500نفر
ب) اشتغال حاصل از مرمت آثار تاریخی -فرهنگی  8000نفر در غالب کارگر و استادکار

اقداماتی که انجام دادهایم در  10ماهه گذشته:

الف) أخذ اعتبارات از محل تبصره 18
در ســال  1400مبلــغ  1278میلیــارد تومــان از هدفمنــدی یارانههــا گرفتهایــم و  24000میلیــارد تومــان بانکهــا مشــارکت کردنــد مجمــوع 3600
میلیــارد تومــان تســهیالت در دســت پرداخــت اســت کــه تــا آخــر تیرمــاه پرداخــت میشــود.
ب) قــرارداد بــا صنــدوق توســعه ملــی  2000میلیــارد تومــان کــه  2000میلیــارد تومــان هــم بانکهــا مشــارکت میکننــد مجمــوع  4000میلیــارد
تومــان
بــا افزایــش  70درصــدی اعتبــارات تملــک دارایــی در ســال  1401کــه بــا احتســاب مــاده  56میشــود گفــت تملــک دارایــی وزارت  100درصــد
افزایــش یافتــه اســت.
پیشبینی  5000میلیارد تومان از محل تبصره  18برای سال  1401و با احتساب آورده بانکها
ج) اصالح شیوهنامه پرداخت تسهیالت بانکی  15000میلیارد تومان
 -1مشکالت موجود:
 کندی فرایند بررسی و تصویب طرح در ارکان اعتباری بانکها و مؤسسات عامل
 عدم آشنایی کارشناسان برخی از بانکها با طرحها و پروژههای بخش گردشگری
 کاهــش تمایــل بانکهــا در پرداخــت تســهیالت بــه طرحهــای بخــش گردشــگری از منابــع داخلــی خــود بــه دالیلــی کــه اذعــان دارنــد از
جملــه دیربــازده و طوالنــی بــودن اجــرای طــرح کــه البتــه ایــن امــر بــه دلیــل تغییــرات قیمتهــا و ســهم آورده ســرمایهگذار دچــار شــرایط
خــاص اســت.
 پذیرش درصد پایین محل اجرای طرح به عنوان وثیقه و درخواست وثایق مازاد و خارج از محل اجرای طرح به میزان  120درصد اصل و سود تسهیالت
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.بلوکه کردن بخشی از تسهیالت توسط برخی بانکها به عنوان وثیقه طرح
 -2تغییراتی که در شیوهنامه سال  1401انجام شده است:
الف) تخصیص اعتبار برای بازسازی و نوسازی و تجهیز مراکز اقامتی که قبال فقط برای ساخت اختصاص یافت.
ب) قبولی خود طرح برای وثیقه و ضمانت
ج) حذف آورده  20درصد برای فعاالن صنایع دستی در أخذ تسهیالت
د) تسریع در بررسی طرحهای معرفی شده توسط بانکها در دوره مشخص و زمان تعیین شده
حهــای مختلــف ایجــادی ،تکمیلــی و تجهیــز (بومگــردی ،هتــل،
 حفــظ تعــادل دوران مشــارکت و دوره فــروش اقســاطی براســاس طر 
مجتم عهــای گردشــگری)
شهــای اقتصــادی ،ایجــاد و افزایــش دوره
حهــای بخــش گردشــگری نســبت بــه ســایر بخ 
 بــا توجــه بــه دیربــازده و طوالنــی بــودن اجــرای طر 
تنفــس یکســاله بــا هماهنگــی صنــدوق توســعه ملی ضــرورت دارد.
 توجه ویژه به طرحهای بخش گردشگری با توجه به پیشران بودن صنعت گردشگری در اقتصاد ملی
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وزارت نفت

 مقدمه

شهــای محــوری آن عبارتاســت از نقــش اساســی در تحقــق
صنعــت نفــت در توســعه اقتصــاد کشــور جایــگاه ویــژهای دارد کــه برخــی از نق 
اهــداف کالن اقتصــاد ملــی در افــق چشـمانداز  20ســاله ،پیشــبرد دیپلماســی اقتصــادی و انــرژی جمهــوری اســامی ایــران و کمــک بــه تضمین
یهــا و تعامــات منطق ـهای و بینالمللــی ،ســهم مهــم در تولیــد ناخالــص داخلــی و درآمدهــای
امنیــت ملــی کشــور از طریــق توســعه همکار 
ارزی و نیــز ســهم بیــش از  95درصــد در تامیــن انــرژی اولیــه موردنیــاز کشــور .صنعــت نفــت یکــی از اصلــی تریــن مزیتهــای اقتصــاد ایــران
بــه شــمار مــی رود و مناســب اســت کــه بــا تکیــه بــر آن ،ضمــن حفــظ نســبی اســتقالل بودجــه عمومــی از درآمدهــای نفتــی ،زمینــه توســعه
اقتصــادی پایــدار کشــور را فراهــم کــرد .موضــوع مــورد مطالعــه ایــن گــزارش ،ارائــه اهــم دســتاوردها و اقدامــات انجــام شــده در وزارت نفــت از
ابتــدای اســتقرار دولــت ســیزدهم در حوزههــای مختلــف باالدســتی و پاییــن دســتی صنعــت نفــت تــا پایــان ســال  1400اســت.

 افزایش صادرات نفت

افزایــش چشــمگیر میــزان صــادرات نفــت خــام و وصــول درآمدهــای نفتــی کشــور از ابتــدای اســتقرار دولــت ســیزدهم بــا اتخــاذ راهکارهــای
موثــر و دیپلماســی فعــال در راســتای خنثیســازی تحریمهــا
تخــام ،میعانــات گازی و خالــص صــادرات گاز طبیعــی در  9مــاه
تحقــق  114درصــدی ســهم دولــت از درآمدهــای ارزی حاصــل از صــادرات نف 
نخســت ســال ( 1400ناشــی از افزایــش فــروش نفــت)
تحقق بیش از  150درصدی تعهدات ارزی وزارت نفت (مطابق مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی) در  10ماه نخست سال 1400
واریــز  112درصــد منابــع تبصــره  14قانــون بودجــه ســال ( 1400منابــع حاصــل از فــروش فرآوردههــای نفتــی در داخــل و صــادرات) بــه حســاب
صنــدوق هدفمندســازی یاران ههــا (میــزان تعهــد وزارت نفــت  313هزارمیلیــارد تومــان و میــزان تحویلــی معــادل  350هزارمیلیــارد تومــان)
در ســال 1400
شهــای جدیــد صــادرات نفــت خــام از قبیــل تهاتــر نفــت بــا کاال یــا تهاتــر نفــت بــا ســرمایهگذاری در کشــور و تهاتــر نفتخــام و
بهکارگیــری رو 
میعانــات گازی بــا مطالبــات پیمانــکاران
فروش نفت با استفاده از تمامی ظرفیتها و شناسایی بازارهای جدید نفت و ورود به آنها

 توسعه و تولید از میادین گازی کشور با اولویت میدان گازی پارس جنوبی

تهــای موجــود بــرای افزایــش تولیــد گاز غنــی
تمرکــز بــر توســعه میــدان گازی پــارس جنوبــی ،اتخــاذ تمهیــدات الزم و اســتفاده از تمامــی ظرفی 
از ایــن میــدان مشــترک گازی
بــا بهرهبــرداری از فازهــای میــدان گازی پــارس جنوبــی ،میــزان تولیــد گاز غنــی ایــران از کشــور قطــر بــا وجــود ســهم دو برابــری ایــن کشــور از ایــن
میــدان گازی مشــترک ،پیشـیگرفتهاســت .توســعه فازهــای  13و  22-24بــه اتمــام رســیده و توســعه فــاز  14نیــز بــا پیشــرفت فیزیکــی بیــش
از  91درصــد در انتهــای ســال  1400در حــال انجــام اســت.
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پیگیــری اجــرای فــاز  11طــرح توســعه میــدان گازی پــارس جنوبــی و پیشبینــی تولیــد اولیــه از ایــن طــرح در ســال ( 1401پیشــرفت فیزیکــی بیــش
از  34درصــد در انتهــای ســال )1400
بــه پشــتوانه افزایــش جهشــی تولیــد گاز کشــور در پــارس جنوبــی ،ظرفیــت تولیــد گاز خــام کشــور بــرای نخســتین بــار از مــرز  1000میلیــون
مترمکعــب در روز عبــور کــرد.
متوســط تولیــد گاز غنــی از میــدان گازی پــارس جنوبــی در ســالهای اخیــر از رونــد افزایشــی قابلتوجهــی برخــوردار بــوده و ایــن رقــم در ســال
 1400نســبت بــه ســال گذشــته بیــش از  4درصــد رشــد داشــته اســت .شــایان ذکــر اســت کــه بــا راهانــدازی فازهــای جدیــد پــارس جنوبــی ،میــزان
تامیــن گاز کشــور از ایــن میــدان در ســال  1400بــه حــدود  70درصــد ارتقــا یافتــه اســت.
پیگیــری اجــرای بســته طــرح توســعه میادیــن گازی شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران شــامل طــرح توســعه  11میــدان توســعه نیافتــه،
توســعه فــاز دوم میــدان آغــار و احــداث ایســتگاه تقویــت فشــار بــرای میادیــن ســرخون و شــانول

 توسعه و تولید از میادین نفتی کشور با اولویت میادین مشترک

تمرکــز و اتخــاذ تمهیــدات الزم بــرای افزایــش ظرفیــت تولیــد نفــت خــام از میادیــن مشــترک کشــور بــا اولویــت میادین نفتــی آزادگان ،یــادآوران،
یــاران ،آذر و فــرزاد
برنامهریــزی جهــت افزایــش تولیــد میادیــن نفتــی ازطریــق انجــام عملیــات احیــای حــدود  750حلقــه چــاه کــم بــازده توســط شــرکتهای
دانشبنیــان و فنــاور داخلــی بــه میــزان تولیــد تجمعــی اضافــی حــدود  83میلیــون بشــکه نفــت خــام
حهــای نگهداشــت و افزایــش تولیــد نفــت ( )EPC-EPDبــا هــدف نگهداشــت و افزایــش تولیــد نفــت خــام بــه میــزان
پیگیــری اجــرای طر 
 281هزاربشــکه در روز در قالــب  33بســته و الــزام بــه اســتفاده از کاالهــای ســاخت داخــل در ایــن قراردادهــا بــا تاکیــد بــر حمایــت ویــژه از
ســاخت کاالهــای صنعــت نفــت در داخــل کشــور بــه طــوری کــه پیمانــکاران طــرف قــرارداد ملــزم شــدهاند اقــام پرمصــرف پروژههــای خــود را
از ســازندگان ایرانــی خریــداری کننــد.
اتمــام بخــش اول فــاز دوم طــرح جامــع نوسازی/بازســازی تاسیســات روســطحی شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب توســط شــرکت
مشــاور ایرانــی بــا همــکار خارجــی

 اجرا و پیگیری قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی کشور

آغاز اجرای فعالیتهای توسعهای میادین نفتی و گازی که قرارداد آنها پیش از این منعقد شده شامل:
پایدار غرب و آبان با کنسرسیومی متشکل از شرکتهای خارجی و داخلی
سپهر و جفیر با شرکت ایرانی
چشمه خوش ،پایدار شرق و دالپری با کنسرسیوم خارجی و داخلی
توسعه تکمیلی میدان آزادگان جنوبی (فاز  )1با شرکت پتروپارس
توسعه میدان مشترک فرزاد با شرکت پتروپارس
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توسعه میدان گازی بالل با شرکت پتروپارس

 پیگیری جهت نهاییسازی قراردادهای توسعهای شامل:

توسعه و بهرهبرداری میدان سهراب (امضای قرارداد با شرکت انرژی دانا در بهمن ماه )1400
امضــای قــرارداد توســعه فــاز دوم الیــه نفتــی میــدان مشــترک پــارس جنوبــی در اســفند مــاه  1400بــا مشــارکت شــرکت تاسیســات دریایــی و
یــک شــرکت خارجــی
امضای تفاهمنامه مرحله دوم توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان با شرکت ایرانی گستر سینا در اسفند 1400
توسعه و بهرهبرداری میدان مشترک یاران (شامل یاران شمالی و جنوبی) با شرکت داخلی (انعقاد قرارداد و تایید در شورای اقتصاد)
طــرح بهبــود بازیافــت ،افزایــش تولیــد و بهرهبــرداری از میــدان کوپ ــال در الیــه آســماری بــا مشــارکت شــرکت خارجــی و شــرکت داخلــی (در
انتظــار دریافــت مصوبــه شــورای اقتصــاد)
توسعه و بهرهبرداری میادین پارسی و پرنج با شرکت مپنا
انعقاد تفاهمنامه توسعه میادین نفتی دهلران و دانان با شرکت خارجی
انعقاد تفاهمنامه توسعه میادین گازی ارم و پازن با شرکت خارجی

 جمع آوری گازهای مشعل با محوریت بخش غیردولتی

بــا افتتــاح طــرح بیدبلنــد خلیجفــارس ،بخشــی از گازهــای همــراه نفــت از ســه اســتان خوزســتان ،بوشــهر و کهگیلویــه و بویراحمــد جمـعآوری
شــد .بهرهبــرداری از واحــد جمـعآوری گازهــای مشــعل میادیــن پارســی ،مــارون  ،3منصــوری و مــارون  6نیــز انجــام شــده اســت.
انعقــاد هشــت فقــره قــرارداد طــرح جمــع آوری گازهــای مشــعل مابیــن شــرکت پاالیــش گاز بیدبلنــد خلیــج فــارس و شــرکتهای داخلــی در
اســفند مــاه 1400
طرحه ــای ب ــزرگ جمـ ـعآوری گازه ــای هم ــراه ش ــامل ش ــرکت پتروش ــیمی م ــارون ،ش ــرکت پتروش ــیمی خلی ــج ف ــارسNGL3200 ،NGL3100 ،
و  NGLخ ــارگ و همچنی ــن پروژ هه ــای کاه ــش مشعلس ــوزی و انتش ــار  SO2در  8پاالیش ــگاه مس ــتقر در مجتم ــع گازی پ ــارس جنوب ــی در
دس ــت اق ــدام اس ــت .ب ــا اتم ــام طرحه ــای در دس ــت اج ــرا ،ظرفی ــت جم ــع آوری گازه ــای مش ــعل ب ــه ح ــدود  42میلی ــون مترمکع ــب در روز
افزای ــش خواه ــد یاف ــت( .جل ــوی ای ــن می ــزان گازس ــوزی در ش ــرایط تولی ــد حداکث ــری نف ــت از میادی ــن نفت ــی گرفت ــه خواه ــد ش ــد).
واگــذاری گازهــای مشــعل میادیــن نفتشهر/ســومار بــه میــزان  12میلیــون فــوت مکعــب در روز بــه یــک شــرکت داخلــی (تحویــل زمیــن
جهــت احــداث تاسیســات) ،گازهــای مشــعل میــدان نفتــی چشــمه خــوش بــه میــزان  67میلیــون فــوت مکعــب در روز بــه شــرکت داخلــی
(پیشــرفت فیزیکــی  37درصــد) ،گازهــای مشــعل میادیــن سروســتان و ســعادتآباد بــه میــزان  14میلیــون فــوت مکعــب در روز بــه
کنسرســیوم دو شــرکت ایرانــی (پیشــرفت فیزیکــی  28درصــد) و گازهــای مشــعل میــدان نفتــی خشــت بــه میــزان  10میلیــون فــوت مکعــب
در روز بــه شــرکت داخلــی
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دولـ ــت م ــردمی در مسی ـ ـ ـ ــر تحقق وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدههــا

گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

 افزایش تعامالت بینالمللی

بــا توجــه بــه عنایــت ویــژه ریاســت جمهــوری اســامی ایــران و دولــت ســیزدهم در خصــوص بهبــود روابــط بــا همســایگان بــه ویــژه کشــور
ترکمنســتان و پیگیــری شــورای عالــی امنیــت ملــی ،قــرارداد ســوآپ گازی ســه جانبــه بیــن ایــران ،ترکمنســتان و آذربایجــان (بــا رقــم ســاالنه 1.5
تــا  2میلیــارد مترمکعــب گاز) در تاریــخ  7آذرمــاه  1400منعقــد شــده کــه ایــن قــرارداد از ابتــدای ســال جدیــد میــادی ( 11دی مــاه  )1400اجرایــی
شــده اســت.
به تازگی در سفر وزیر نفت به جمهوری آذربایجان ،تفاهمنامه افزایش دو برابری سوآپ گاز از ترکمنستان به آذربایجان امضا شد.
رشد حدود  2درصدی صادرات گاز طبیعی کشور در سال  1400نسبت به سال گذشته (علیرغم محدودیتها)
انعقاد تفاهمنامه با ترکمنستان جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی و فرآوردههای نفتی
تعامل با کشورهای روسیه و چین در خصوص گسترش روابط در حوزه انرژی و فعال کردن کمیسیونهای مشترک اقتصادی
امضــای چهــار تفاهمنامــه و دو قــرارداد بــا کشــورهای آمریــکای التیــن در زمین ههــای توســعه و تولیــد میادیــن نفــت و گاز ،ارتقــا و نوســازی
پاالیشــگاهها ،صــدور خدمــات فنــی و مهندســی و انتقــال فنــاوری و توســعه بازارهــای صادراتــی
سهــای بینالمللــی حــوزه انــرژی بــه خصــوص ســازمان همکاریهــای
حضــور و مشــارکت فعــال وزارت نفــت در مجامــع ،ســازمانها و کنفران 
نفتــی (اوپــک) و کشــورهای همــراه
انعقــاد تفاهمنامــه تامیــن مالــی احــداث خــط لولــه تابــش بــا بانــک ملــت بــه عنــوان یــک کریــدور حیاتــی انتقــال فرآوردههــای نفتــی بــا هــدف
تامیــن امنیــت پایــدار انــرژی و مدیریــت بحــران در شــرق کشــور ،تســهیل سوخترســانی بــه نیروگاههــای شــمال شــرق کشــور و صــادرات
فرآوردههــای نفتــی بــه کشــور افغانســتان
مشارکت فعال در پیشبرد قرارداد بلندمدت با کشور چین و استفاده از ظرفیتهای این قرارداد در بخش نفت و گاز

 توسعه گازرسانی در کشور

تــداوم گازرســانی و تامیــن پایــدار گاز در بخشهــای خانگــی و تجــاری بــدون قطعــی و افــت فشــار در تمــام مناطــق کشــور علیرغــم ســرمای
شــدید هــوا در زمســتان  1400و نیــز انجــام برنامههــای اجرایــی پایــداری ســوخت مــورد نیــاز نیروگاههــای کشــور (رکــورد تاریخــی مصــرف بیــش
از  690میلیــون مترمکعــب در روز گاز در بخــش خانگــی ،تجــاری و صنایــع غیرعمــده در زمســتان ســال  1400ثبــت شــده اســت ولــی برخــاف
ســال  99از قطــع گاز و بــرق خبــری نبــود)
تأمیــن پایــدار ســوخت نیروگا ههــا و افزایــش ســطح مخــازن نف ـتگاز نیروگا ههــا بــه  2.9میلیــارد لیتــر (باالتریــن ســطح ذخایــر نفــت گاز در
ســالهای اخیــر) علیرغــم آنکــه ســطح ذخایــر ســوخت نیروگا ههــا در زمــان تحویــل دولــت  30درصــد کمتــر از ســال قبــل از آن بــود.
افزایــش پوشــش گازرســانی کل کشــور بــه  95درصــد در نتیجــه توســعه میــدان گازی پــارس جنوبــی و توســعه شــبکه انتقــال و توزیــع گاز
طبیعــی کــه در ایــن عملیــات بــزرگ ،عمــده کاالهــا و تجهیــزات شــبکههای توزیــع گاز در داخــل کشــور تولیــد شــدهاســت (پوشــش گازرســانی
شــهری بــه حــدود  99درصــد و پوشــش گازرســانی روســتایی نیــز بــه بیــش از  88درصــد ارتقــا یافتــه اســت).
تکمیــل گازرســانی بــه  6شــهر و  1123روســتا در  31اســتان از ابتــدای اســتقرار دولــت ســیزدهم تــا پایــان ســال  1400بــه طــوری کــه مجمــوع تعــداد
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روســتاهای گازدار کشــور در انتهای ســال  1400به  35575روســتا بالغ شــده اســت.
بهرهبــرداری از  485کیلومتــر خــط انتقــال گاز ،احــداث حــدود  17.5هــزار کیلومتــر شــبکه گاز شــهری و روســتایی ،گازرســانی بــه بیــش از 922
هــزار واحــد شــهری و روســتایی و بهرهمنــدی  1426روســتای جدیــد از نعمــت گاز طبیعــی در ســال  1400بــا تــاش مســتمر و خســتگی ناپذیــر
پرســنل خــادم و پرتــاش صنعــت نفــت کشــور
رشد حدود  9درصدی گازرسانی به نیروگاههای کشور در سال  1400نسبت به سال قبل از آن
رشد بیش از  3درصد عرضه گاز طبیعی سبک به مجتمعهای پتروشیمی در سال  1400نسبت به سال 1399
طرح گازرسانی به 27880واحد صنعتی/تولیدی استفاده کننده از سوخت مایع
بهرهبــرداری از  11طــرح انتقــال گاز بــا ســرمایهگذاری  10هــزار میلیــارد تومانــی و آغــاز عملیــات اجرایــی  8طــرح انتقــال گاز بــه ارزش  20هــزار میلیــارد
تومــان در دهــه مبــارک فجــر ســال  1400بــا حضــور ریاســت جمهــور
احــداث خــط لولــه گاز  30اینچــی بندرعباس-الفت-گورزیــن در بخــش جزیــره قشــم از زیــر آب بــرای نخســتین بــار در خاورمیانــه بــا تکیــه بــر
تــوان شــرکتهای دانشبنیــان داخلــی
افتتاح بخش نخست خط انتقال گاز محمدیه قم-پارچین به منظور حفظ پایداری شبکه گاز شمال شرق کشور
حهــای گازرســانی بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان و نقــاط صنعتــی و نیروگاهــی آن بــه گونـهای کــه گاز در بهــار  1401بــه
تســریع در اجــرای طر 
شــهر زابــل در شــمال اســتان رســید.
افزایــش ظرفیــت بهرهبــرداری و توســعه جایگاههــای  CNGکشــور بــا محوریــت بخــش خصوصــی بهخصــوص در شــهرهای بــزرگ کــه تعــداد
جایگاههــای ارائــه ســوخت  CNGبــه  2535جایــگاه تــا انتهــای فروردیــن مــاه  1401افزایــش یافتــه اســت.
آغاز عملیات اجرایی فاز دوم ذخیرهسازی گاز شوریجه با شرکت مپنا
انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری بــرای توســعه گنبــد نمکــی نصرآبــاد کاشــان بــه منظــور ذخیر هســازی گاز طبیعــی بــا قــرارگاه ســازندگی خاتــم
االنبیــاء ؟ص؟

 طر حهای پاالیشگاهی/پتروپاالیشگاهی

بــرای  8طــرح احــداث پاالیشــگاهها /پتروپاالیشــگاههای جدیــد بــه ظرفیــت  1.49میلیــون بشــکه در روز و  11طــرح و پــروژه پاالیشــگاههای
موجــود کشــور بــرای ارتقــای کیفیــت و کمیــت محصــوالت آنهــا در چارچــوب قانــون حمایــت از توســعه صنایــع پاییــن دســتی نفــت خــام و
میعانــات گازی بــا اســتفاده از ســرمایهگذاری مردمــی مجــوز صــادر شــده اســت.
انجــام اقدامــات اولیــه در راســتای احــداث پتروپاالیشــگاه بــا ظرفیــت  300هــزار بشــکه در روز بــا خــوراک نفتخــام ســنگین مزیــن بــه نــام
ســردار شــهید قاســم ســلیمانی
امضــای تفاهمنامــه فــی مــا بیــن ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران (ایمیــدرو) و شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش
فرآوردههــای نفتــی ایــران در خصــوص تولیــد محصــوالت کک اســفنجی و ســوزنی در پاالیشــگاههای بندرعبــاس و امــام خمینــی (ره) شــازند
نســازی نفتــا و مجتمــع بنزینســازی پاالیشــگاه الوان بــا اســتفاده از دانــش فنــی ایرانــی بــا
بهرهبــرداری از پــروژه  7000بشــکه در روز شیری 
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هــدف افزایــش ظرفیــت تولیــد روزانــه  1.1میلیــون لیتــر بنزیــن یــورو 4
در راســتای تامیــن نفــت کــوره کــم گوگــرد مــورد نیــاز صنعــت کشــتیرانی مطابــق بــا اســتانداردهای ســازمان بینالمللــی دریانــوردی ،پاالیشــگاه
شــازند امــام خمینــی (ره) اراک مبــادرت بــه تولیــد یــک محصــول جدیــد کــرده کــه عــاوه بــر ارزش افــزوده بــاال ،بخشــی از نیــاز صنعــت کشــتیرانی
کشــور را مرتفــع کــرده اســت.
راهاندازی فاز اول طرح  RHUپاالیشگاه اصفهان با قابلیت تولید ماهانه  300هزار تن نفت کوره کم گوگرد
بهرهبــرداری از واحــد تقطیــر ســوم طــرح توســعه و بهینهســازی پاالیشــگاه اصفهــان (فــاز اول) و رســیدن بــه پیشــرفت فیزیکــی حــدود 96
درصــد واحــد تصفیــه نفــت گاز در انتهــای ســال 1400
پیگیــری اجــرای طــرح توســعه و تثبیــت ظرفیــت پاالیشــگاه آبــادان و رســیدن بــه پیشــرفت فیزیکــی حــدود  89درصــد در انتهــای ســال
 1400کــه در نتیجــه اجــرای کامــل ایــن طــرح عــاوه بــر ارتقــای کیفیــت بنزیــن تولیــدی پاالیشــگاه بــه یــورو 4و نفـتگاز تولیــدی پاالیشــگاه بــه
یــورو ،5تولیــد فــرآورده ک ـمارزش نفتکــوره در ایــن پاالیشــگاه حــدود  15درصــد کاهــش خواهــد یافــت .ایــن طــرح در ســال جــاری افتتــاح و
بهرهبــرداری خواهــد شــد.
پیگیری اجرای طرحهای بهینهسازی و کاهش تولید نفت کوره در پاالیشگاههای تهران ،بندرعباس ،تبریز و آبادان
تشکیل کنسرسیوم بانکی جهت حمایت و تامین مالی کالن طرحهای پتروپاالیشگاهی
رشــد حــدود  4درصــدی مجمــوع تولیــد فرآوردههــای نفتــی اصلــی در ســال  1400نســبت بــه ســال گذشــته (افزایــش متوســط تولیــد
فرآوردههــای اصلــی نفتــی از  270میلیــون لیتــر در روز بــه  281میلیــون لیتــر در روز)
رشــد بیــش از  13درصــدی تولیــد نف ـتگاز بــا کیفیــت یــورو  4بــه بــاال در ســال  1400نســبت بــه ســال گذشــته (افزایــش متوســط تولیــد ایــن
فــرآورده بــا کیفیــت یــورو  4از  35.5میلیــون لیتــر در روز بــه  40.2میلیــون لیتــر در روز)
رشد حدود  2درصدی تولید بنزین موتور در سال  1400نسبت به سال 1399
امضــای تفاهمنامــه خــط لولــه راهبــردی پــارس بــه طــول  400کیلومتــر از مهــرآران بــه شــیراز در اســفند مــاه  1400در راســتای انتقــال روزانــه 12
میلیــون لیتــر انــواع فــرآورده
تبدیل رایگان خودردوهای عمومی (تاکسیها و وانتبار) به دوگانه سوز برای کاهش مصرف سوخت

 توسعه صنعت پتروشیمی

افتتــاح طرحهــای پتروشــیمی در ســال  1400شــامل تامیــن خــوراک پاالیــش پارســیان ســپهر بــا ظرفیت  3332هزارتن در ســال ،آمونیــاک و اوره
پتروشــیمی مسجدســلیمان بــا ظرفیــت  1755هزارتــن در ســال ،متانــول پتروشــیمی ســبالن بــا ظرفیــت  1650هزارتــن در ســال ،پتروشــیمی
نســینا بــا ظرفیــت  100هــزار تــن در ســال
اکســیر حــال عســلویه بــا ظرفیــت  50هــزار تــن در ســال و مجتمــع پتروکیمیــای اب 
ارتقای ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور به حدود  91میلیون تن در انتهای سال 1400
رشد حدود  7درصدی تولید محصوالت پتروشیمی در سال  1400نسبت به سال 1399
رشد  4.4درصدی فروش خالص مجتمعهای پتروشیمی (فروش خالص داخلی و صادرات) در سال  1400نسبت به سال 1399
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تأمیــن منابــع مالــی از طریــق ابزارهــای نویــن بــازار ســرمایه از جملــه صنــدوق ســرمایهگذاری خصوصــی صنعــت پتروشــیمی و طراحــی و
تأســیس شــرکتهای ســهامی عــام ویــژه پــروژه بــرای اجــرای طرحهــای پاییــن دســتی
پیگیری تامین مالی طرحهای پتروشیمی از طریق صندوق توسعه ملی و خط اعتباری فاینانس چین و معرفی طرحها به بانکهای داخلی
طرحهــای راهبــردی صنعــت پتروشــیمی بــا هــدف توســعه هوشــمند صنعــت و جهــت توســعه زنجیــره ارزش و تولیــد محصــوالت متنــوع
مــورد نیــاز صنایــع داخلــی در  3گــروه طرحهــای خــوراک ترکیبــی ،طرحهــای تولیــد پروپیلــن و طرحهــای پیشــران برنامهریــزی شــده اســت.
حهــای پیشــران صنعــت پتروشــیمی در شــش زنجیــره متانــول ،پروپیلــن ،اتیلــن ،بنــزن ،بوتیلــن و اوره براســاس بررســی
برنامهریــزی طر 
حهــا موجــب تحریک/تشــویق ســرمایهگذاری گســترده در زنجیــره پاییــن دســتی خــود در
تقاضــای بــازار داخلــی و میــزان واردات کــه ایــن طر 
ســطح کشــور مــی شــوند .در حــال حاضــر اجــرای بخشــی از ایــن طرحهــا فعــال شــدهاند.
حهــای جهشــی توســعه صنعــت پتروشــیمی (تــا افــق  )1404کــه مشــتمل بــر  35طــرح پتروشــیمی اســت ،ظرفیــت اســمی ایــن
در قالــب طر 
حهــای پیشــران) بــه حــدود  140میلیــون تــن در ســال افزایــش خواهــد یافــت .نکتــه قابــل توجــه ،افزایــش ســهم
صنعــت (بــا احتســاب طر 
محصــوالت میــان دســتی و پاییــن دســتی بــا ارزش افــزوده باالتــر در ســبد محصــوالت پتروشــیمیایی کشــور اســت.

 ارتقای سامانه هوشمند سوخت با وقوع حمله سایبری

یســازی حملــه ســایبری بــه ســامانه هوشــمند ســوخت کشــور در کمتریــن زمــان ممکــن کــه جلــوی فتنــه جدیــد
مدیریــت بحــران و خنث 
بنزیــن طراحــی شــده توســط دشــمن را گرفــت.
تسریع در انجام طرح ارتقای سامانه هوشمند سوخت در قالب سه فاز
تشکیل کمیته ستاد مرکزی مدیریت بحران
اطالعرســانی گســترده از طریــق انتشــار اطالعیــه بههنــگام در خصــوص اختــال در ســامانه کارت ســوخت و اهتمــام بــرای مرتفــع کــردن آن در
کمتریــن زمــان ممکــن
نوسازی نرمافزارهای سامانه هوشمند سوخت و امنسازی جایگاههای عرضه سوخت

 تقویت ساخت داخل و حمایت از شرکتهای دانشبنیان

تقویت اقتصاد نفت از طریق ارتقای سطح همکاری با شرکتهای دانشبنیان فعال و انجمنهای تخصصی مرتبط با صنعت نفت
ایجــاد لیســت بلنــد منابــع مــورد تاییــد وزارت نفــت شــامل بیــش از  1400شــرکت ســازنده ارزیابــی صالحیــت شــده و تامیــن بخــش اعظــم
نیازهــای صنعــت نفــت کشــور از طریــق ســازندگان داخلــی مــورد تاییــد و ثبــت  137شــرکت دانشبنیــان در ایــن ســامانه
یســازی شــده از محصــوالت شــرکتهای
انجــام بیــش از  40تفاهمنامــه و موافقتنامــه خریــد خدمــت و محصــوالت فناورانــه و بوم 
دانشبنیــان و نوپــا و نیــز انجــام بیــش از  12تفاهمنامــه و موافقتنامــه جهــت توســعه گرو ههــای اســتارتآپی در ســال 1400
پیگیــری اجــرای  22قــرارداد انتقــال و توســعه فنــاوری بخــش باالدســتی ،منعقــد شــده بــا دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی کشــور ،در جهــت
بهینهســازی فرایندهــای تولیــد و افزایــش ضریــب برداشــت و نیــز انجــام مطالعــات  17میــدان اولویـتدار کشــور توســط شــرکتهای مشــاور
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داخلــی کشــور
در اجــرای مفــاد بنــد الــف تبصــره  18قانــون بودجــه  1400ضمــن انجــام فراخــوان ،بیــش از  7هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت بــه شــرکتهای
دانشبنیــان در زمینــه طرحهــای تکمیلــی زنجیــره ارزشــی ،بهین هســازی مصــرف انــرژی ،ســاخت بــار اول قطعــات و تجهیــزات موردنیــاز
صنعــت نفــت ،تحــول دیجیتــال در صنعــت نفــت ،احیــای چا ههــای مــرده یــا کــم بــازده و کاهــش فلرینــگ از طریــق بانکهــای عامــل پرداخــت
میشــود.
حهــای موردنظــر بــه تصویــب وزارت نفــت و وزارت اقتصــاد رســیده و بــرای پرداخــت تســهیالت ،اســامی شــرکتهای واجــد شــرایط
کلیــه طر 
بــه بانکهــای عامــل ارســال شــده اســت.
توســعه پــارک فنــاوری و نــوآوری صنعــت نفــت درجهــت حمایــت از ظرفیــت شــرکتهای دانشبنیــان در بخشهــای مختلــف باالدســتی
و پاییــن دســتی صنعــت نفــت کــه فــاز اول پــارک بــه بهر هبــرداری رســیده اســت .ایــن پــارک بــرای توســعه اســتارتآپها و شــرکتهای
دانشبنیــان اختصــاص یافتــه کــه بــا راهانــدازی آن ،زمینــه اشــتغال تعــداد زیــادی از فارغالتحصیــان نخبــه و کارآفریــن کشــور فراهــم خواهــد
شــد.
انعقاد تفاهمنامه با بنیاد ملی نخبگان در راستای بهره مندی ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان
راهانــدازی صنــدوق پژوهــش و فنــاوری صنعــت نفــت جهــت حمایــت از شــرکتهای صاحــب فنــاوری ،دانشبنیــان و نوپــا و انجــام اقداماتــی
نظیــر خریــد تضمینــی کاالهــای راهبــردی صنعــت نفــت ،ارائــه تســهیالت ،ســرمایهگذاری خطرپذیــر و ارائــه ضمانــت بــرای ارتقــای ظرفیــت فعالیــت
اقتصــادی شــرکتهای دانشبنیــان
مشــارکت در گشــایش اندیشــکده نفــت و انــرژی در دانشــگاه امــام صــادق (ع) در جهــت حمایــت از دانشــگاهها و تحقیقــات توســعهای و
بنیــادی
افتتاح مرکز نوآوری در پژوهشگاه صنعت نفت
ایجاد نهاد صدور گواهینامه کیفیت محصول و خدمات
پیگیــری ایجــاد و شــکلدهی  13انســتیتو تحقیقاتــی در صنایــع پاییــن دســت بــا دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی منتخــب کشــور بــرای
طراحــی فرایندهــای اولوی ـتدار و مشــخص در حــوزه گاز ،پاالیــش و پخــش و پتروشــیمی و نیــز دســتیابی بــه دانــش فنــی طراحــی و ســاخت
کاتالیس ـتهای مربــوط بــه آنهــا
انعقــاد  12تفاهمنامــه همــکاری علمــی -تحقیقاتــی مابیــن شــرکتهای ملــی صنایــع پتروشــیمی ،پاالیــش و پخــش فرآوردههــای نفتــی ایــران
و ملــی گاز ایــران بــا دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی کشــور
ادامــه اجــرای رونــد بیــش از  190قــرارداد بــا دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها ،مراکــز علــم و فنــاوری و شــرکتهای دانشبنیــان در راســتای حمایــت
تهــای مطالعاتــی و پژوهشــی
از پروژههــای تحقیقاتــی ،ســاخت تجهیــزات فناورانــه ،پروژههــای دانشــجویی و ارائــه فرص 
تدویــن و ابــاغ نظامنامــه جدیــد پژوهــش و فنــاوری وزارت نفــت بــا رویکــرد اســتفاده از زیس ـتبوم فنــاوری و اســتفاده از شــرکتهای
دانشبنیــان
اخــذ تأییدیــه هیــات مقــررات زدایــی بــرای کاربــرگ مجوزهــای وزارت نفــت و همچنیــن ثبــت مجوزهــای وزارت نفــت در درگاه ملــی صــدور
مجوزهــای وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و نیــز طراحــی و اتصــال ســامانه مجوزهــای وزارت نفــت بــه درگاه ملــی صــدور مجوزهــا بــا هــدف
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حهــا و پروژههــای صنعــت نفــت
پشــتیبانی و مانــع زدایــی در انجــام طر 
درخصــوص ســاخت داخــل ده قلــم کاالی مهــم و اساســی مــورد نیــاز صنعــت نفــت در راســتای اجــرای سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی ،خــروج
غیرتورمــی از رکــود و حمایــت از ســاخت داخــل ،تعــداد  50قــرارداد بــرای  5گــروه از تجهیــزات و کاالهــا منعقــد شــده ،بــه طــوری کــه پیشــرفت ایــن
پــروژه در انتهــای ســال  1400معــادل  74.1درصــد بــوده و تــا پایــان ســال مذکــور تعــداد  955قلم/ســت کاال تحویــل داده شــده اســت .شــایان
ذکــر اســت کــه  7شــرکت از شــرکتهای طــرف قــرارداد در مگاپــروژه ســاخت ده گــروه خانــواده کاالیــی ،از شــرکتهای دانشبنیــان هســتند.
اختصــاص یــک ســالن بــه صــورت رایــگان در نمایشــگاه بیســت و ششــم نف ـت ،گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی بــه شــرکتهای فنــاور و
کهــای علــم و فنــاوری
دانشبنیــان و پار 
ارائــه نیازهــای فناورانــه  4شــرکت اصلــی زیــر مجموعــه وزارت نفــت بــه شــرکتهای دانشبنیــان در قالــب  6نشســت تخصصــی در نمایشــگاه
بیســت و ششــم نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشــیمی

 تقویت سرمایه انسانی

بــا توجــه بــه جایــگاه و اهمیــت منابــع و ســرمایه انســانی در پیشــبرد اهــداف کالن ،سیاسـتها و برنامههــا و نیــز اجــرای طرحهــای توســعه و
بهرهبــرداری از آنهــا ،ضــروری اســت حمایــت از پرســنل صنعــت کشــور بــه صــورت جــدی مدنظــر قــرار گیــرد و در ایــن رابطــه اقدامــات مهمــی در
دولــت ســیزدهم آغــاز شــده کــه در زیــر بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود:
انتصابــات نیروهــای فسادســتیز و متخصــص در بدنــه مدیریتــی وزارت نفــت ،گســترش حرفــه گرایــی در انتصابــات و برنامههــای موثــر جهــت
حفــظ ســرمایه انســانی (اغلــب قریــب بــه اتفــاق مدیــران منصــوب شــده برخــاف گذشــته از بدنــه صنعــت نفــت بودهانــد و ردههــای مدیریتــی
را پلهپلــه بــاال آمدهانــد)
طراحی ،تدوین و برگزاری برنامه توسعه شایستگیهای مدیران و شناسایی استعدادهای مدیریتی
ساماندهی سایر انواع جذب نیرو مثل قراردادهای مدت معین /مدت موقت و پیمانکاری
پرداخــت کمــک هزینــه توانبخشــی بــه کارمنــدان یــا خانواد ههــای تحــت تکفــل دارای معلولیــت جســمی و ذهنــی و تخفیــف مالیاتــی بــرای
حمایــت از معلــوالن و کمــک بــه تامیــن هزینههــای بهداشــتی و مراقبتــی آنهــا
ارتبــاط تنگاتنــگ و مســتمر بــا معاونــت زنــان ریاســت جمهــوری و پاســخگویی مناســب بــه درخواس ـتهای مراجعــان و حــل مشــکالت
ذینفعــان ،پیگیریهــای الزم بــرای ادامــه اقدامــات مهــم و اساســی دفتــر امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری در حوزههــای مرتبــط
بروزرسانی ساختار سالمت اداری
حل مشکل  5ساله جذب فارغالتحصیالن نخبه گروه الف دانشگاه صنعت نفت

 توسعه مسئولیت اجتماعی

بهرهبــرداری از تعــداد  373پــروژه عمــران مناطــق نفــت خیــز (مســئولیت اجتماعــی) در ســال  1400و پرداخــت  491میلیــارد تومــان در ســال
حهــای عامالمنفعــه در دســت اجــرا از محــل منابــع داخلــی شــرکت ملــی نفــت ایــران (بــا احتســاب بهرهبــرداری از  7پــروژه در
مذکــور بــرای طر 
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دولـ ــت م ــردمی در مسی ـ ـ ـ ــر تحقق وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدههــا

گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

بازســازی مناطــق آســیب دیــده از ســیل اســتان خوزســتان)
حهــای مســئولیت اجتماعــی در شــرکت ملــی گاز ایــران در ســال ( 1400کــه در ســال مربوطــه
تخصیــص  295میلیــارد تومــان بــرای انجــام طر 
بیــش از ایــن رقــم هزینــه شــده اســت)
اقدامــات انجــام شــده درخصــوص کمــک بــه عمــران مناطــق نفتخیــز و گازخیــز کشــور در هشــت حــوزه اصلــی شــامل آمــوزش ،ورزش،
بهداشــت ،راه ،آبرســانی ،برقرســانی ،طــرح هــادی روســتایی و خدماتــی بهطــور گســترده در حــال انجــام اســت:
در مجمــوع حوزههــای فــوق طــی ســالهای اخیــر تعــداد  1344پــروژه تکمیــل شــده و مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفتــه کــه شــامل  254پــروژه
آموزشــی 319 ،پــروژه ورزشــی 261 ،پــروژه بهداشــتی 58 ،پــروژه راه و جــاده 28 ،پــروژه آبرســانی 5 ،پــروژه برقرســانی 365 ،پــروژه هادی روســتایی
و  54پــروژه خدماتــی بــوده اســت.
عالوه بر پروژههای فوق مجموعا تعداد  1229پروژه نیز در حوزههای فوق الذکر در دست اقدام است.
پیگیــری شناســایی فرزنــدان شــهدای فاقــد شــغل و شناســایی جانبــازان بــا ناحیــه قطــع عضــو و شناســایی فرزنــدان انــاث سرپرســت خانــوار
و ...و صــدور کارت ایثارگــران
تعیین تعرفه گاز مشترکان کم مصرف و خانوارهای محروم (افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) بهصورت رایگان
مشــارکت پاالیشــگاههای کشــور در حــوزه مســئولیتهای اجتماعــی بــه منظــور حمایــت از جوامــع محلــی در ســه حــوزه اقتصــادی،اجتماعــی
و محیــط زیســت (ســاخت بیمارســتان  90تختخوابــی کــودکان ســرطانی در بندرعبــاس توســط پاالیشــگاه بندرعبــاس ،ســاخت بیمارســتان
تخصصــی ســتاره خلیــج فــارس توســط پاالیشــگاه ســتاره خلیجفــارس در بندرعبــاس و)...
مشارکت صنایع پتروشیمی کشور در حوزه مسئولیتهای اجتماعی:
طــرح بیدبلنــد خلیــج فــارس :اختصــاص بودجــه بــه منظــور راهانــدازی زیرســاختهای حمــل و نقــل بهبهــان ،آبرســانی بــه روســتاهای بخــش
مرکــزی ،ســرمایهگذاری  3.6میلیــون یورویــی بــه منظــور بازیابــی پســاب
طــرح پروپیلــن ارونــد :احــداث ســاختمان جهــت اشــتغال زنــان بــی سرپرســت و بدسرپرســت و تحویــل بــه ســازمان بهزیســتی اســتان
مرکــزی و نیــز نوســازی مــدارس روســتای کــزار
طــرح بازیابــی اتــان شــرکت پتروپاالیــش کنــگان :خریــد تجهیــز مربــوط بــه آب شــیرین کــن جهــت تامیــن آب شــرب شهرســتان بــه مبلــغ 400
هــزار یــورو ،کمــک بــه کارگاه خوداشــتغالی قالــی بافــان بانــوان ،آبرســانی بــه روســتاهای محــروم ،اهــداء  2000اصلــه نهــال بــه اداره محیــط
زیســت ،اهــداء  100تختــه فــرش بــه ســتاد اقامــه نمازجمعــه ،پرداخــت دیــه بــه منظــور آزادی تعــدادی از زندانیــان جرائــم غیرعمــد
عرضــه قیــر تهاتــری در قالــب بنــد «ز» تبصــره ( )1قانــون بودجــه ســال  1400بــا هــدف کمــک بــه اجــرای پروژ ههــای راهســازی و تامیــن قیــر بــرای
راههــای روســتایی
تدویــن ســند اســتراتژی مســئولیتهای اجتماعــی صنعــت پتروشــیمی بــا اســتفاده از مشــاورین ذیصــاح و بهــره گیــری از ظرفیتهــای
گروههــای ذینفــع و نخبــگان بــا چش ـمانداز «صنعــت پتروشــیمی ،برتریــن صنعــت در توســعه پایــدار»

رئوس اقدامات سازمان بهداشت و درمان در حوزه مسئولیتهای اجتماعی:
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مشارکت فعال در ارائه خدمات پیشگیرانه سالمت و آموزش بهداشت
اجرای طرحهای آموزشی بهداشت در مناطق محروم
ارائه خدمات پیشگیرانه سالمت خانواده و طب صنعتی به جمعیت
ارائه مداوم خدمات درمانی به مردم بومی بهویژه نواحی کم برخوردار کشور
بهره گیری از منابع محلی موجود تا حد امکان
بهره گیری از نیروی انسانی بومی در قالب شرکتهای تامین نیروی انسانی
اولویت خرید ملزومات از جوامع محلی با رعایت صرفه و صالح

رئوس اقدامات سازمان بهداشت و درمان برای مبارزه با همه گیری کرونا:

بازآرایی امکانات و تسهیالت بهداشتی و درمانی و خرید تجهیزات جهت مقابله با این همه گیری
راهاندازی آزمایشگاه  PCRدر سه منطقه تهران  -اهواز  -ماهشهر
آمادهسازی آزمایشگاه ویروسشناسی عسلویه
اهدای  20دستگاه ونتیالتور به دانشگاه علوم پزشکی اهواز
انتخاب بیمارستان نفت ماهشهر به عنوان بیمارستان کرونا شهر و بستری بیش از  1200بیمارغیر شرکتی
اهداء تجهیزات حفاظت فردی به مردم بومی و مناطق محروم پیرامونی در ماهشهر ،بوشهر و خارگ ،شمال غرب و گچساران
راهاندازی و اداره نقاهتگاههای بیماران کرونا (ایجاد  200تخت قرنطینه و  75تخت نقاهتگاه در منطقه عملیاتی عسلویه)
پوشش کامل واکسیناسیون کووید 19کارکنان در جزایر ،سکوهای نفت و گاز ،مناطق عملیاتی و غیرعملیاتی
مشــارکت در کمیتههــای دانشــگاهی یــا شــهری بــرای کنتــرل و پیشــگیری از شــیوع کرونــا در حداقــل  4منطقــه بهداشــت و درمــان (بوشــهر
و خــارگ ،شــمال ،شــمال غــرب و گچســاران)
واکسیناسیون بازنشستگان و سایر گروههای سنی در مناطق جنوب کشور
فعال کردن کلینیک تنفسی و ایجاد الین خاکستری در ورودی همه مراکز
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اهم اقدامات و دستاوردهای وزارت نفت در  3ماهه نخست سال 1401
ردیف

عنوان

1

رشد وصول درآمدهای ارزی حاصل از صادرات
نفت خام ،میعانات گازی ،فرآوردههای نفتی،
صادرات گاز و پتروشیمی

افزایــش  60درصــدی وصــول درآمدهــای ارزی در  3ماهــه نخســت ســال  1401نســبت بــه بــازه مشــابه
ســال 1400
وصــول  1/6میلیــارد دالر مطالبــه ارزی معــوق از عــراق مربــوط بــه صــادرات گاز در دولــت قبــل و تســویه
تمــام مطالبــات جــاری کشــور بابــت صــادرات گاز بــه کشــورهای همســایه

2

افزایش حجم صادرات گاز طبیعی و گاز مایع
کشور

 افزایــش  25درصــدی صــادرات گاز کشــور بــه کشــورهای همســایه و افزایــش  43درصــدی صــادرات گاز
بــه عــراق در  3ماهــه نخســت ســال  1401نســبت بــه بــازه مشــابه ســال 1400
 افزایــش  15درصــدی صــادرات گاز مایــع کشــور و کاهــش  10درصــدی گاز مایــع ســوزانده شــده بــا اجــرای
طرحهایــی جمــع آوری بخــارات گازی ،بازاریابــی بــرای صــادرات گاز مایــع و تکمیــل اســکله پــارس ســیراف

3

اهتمام ویژه به دیپلماسی انرژی و توسعه
تعامالت با کشورهای همسایه و هم سو

 ســفر هیــأت عالــی رتبــه وزارت نفــت بــه آمریــکای التیــن (ونزوئــا ،کوبــا و نیکاراگوئــه) و امضــای
قراردادهــای متعــدد بــا آن کشــورها در زمینههــای ارتقــاء و نوســازی پاالیشــگاهها و بهــره گیــری از
ظرفیتهــای پاالیشــگاهی آن کشــورها (پاالیــش فراســرزمینی) ،صــادرات نفــت خــام ،میعانــات گازی
نهــای نفــت و گاز ،آمــوزش نیــروی انســانی در صنایــع
و فرآوردههــای نفتــی ،توســعه و تولیــد در میدا 
نفــت،گاز و پتروشــیمی و صــدور خدمــات فنــی مهندســی و انتقــال فنــاوری
 مبادله تفاهمنامه برای توسعه میدان هنگام با مشارکت کشور عمان و انتقال گاز ایران به عمان
با سرمایهگذاری مشترک دو کشور .این اولین بار در خاورمیانه است که دو کشور به چنین تفاهمی
برای توسعه یک میدان مشترک می رسند .همچنین برای صادرات خدمات فنی-مهندسی در حوزه
صنعت نفت و گاز و تجارت فرآورده و محصوالت پتروشیمی با عمان توافق شد.
 انعقــاد تفاهمنامــه بــا کشــور آذربایجــان بــرای دو برابر کردن حجم ســوآپ گاز ترکمنســتان بــه آذربایجان
و توســعه میادین مشــترک خزر

4

امضای قراردادها و تفاهمنامهها و نیز برنامهریزی
برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و آغاز به کار
طرحهایراهبردی

توضیحات

 امضــای تفاهمنامههــای همــکاری مابیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران و هشــت هلدینــگ پتروشــیمی
بــه ارزش حــدود  2.5میلیــارد دالر بــا هــدف ســرمایهگذاری در بخــش باالدســتی و درنتیجــه اطمینــان از
تامیــن خــوراک صنایــع پتروشــیمی در ســالهای آتــی
 برنامهریــزی بــرای آغــاز عملیــات اجرایــی  25طــرح کالن ملــی وزارت نفــت بــا ســرمایهگذاری بالــغ بــر 30
میلیــارد دالر در ســال  1401از جملــه مگاپــروژه پتروپاالیشــگاه شــهید ســلیمانی بــا ظرفیــت  300هــزار
بشــکه در روز و ســرمایهگذاری بالــغ بــر  11میلیــارد دالر
 برنامهریزی برای تکمیل و بهرهبرداری  48طرح کالن نیمه تمام وزارت نفت با مجموع ســرمایهگذاری
بالــغ بــر  13میلیــارد دالر تــا پایــان ســال  1401از جملــه  5طرح پتروشــیمی با مجموع ظرفیت  5میلیون تن
و آغاز تولید از فاز  11میدان مشــترک گازی پارس جنوبی
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ردیف

عنوان

5

برگزاری  26امین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی در اردیبهشت ماه 1401

6

تداوم نهضت گازرسانی در کشور و تکمیل
خطوط لوله انتقال گاز به زابل و جزیره کیش

توضیحات
 حضــور پررنــگ و فعــال بیــش از  1200شــرکت داخلــی و خارجــی دانشبنیــان و نیــز  23دانشــگاه و مرکــز
پژوهشــی مطــرح کشــور
 امضــای بیــش از  100تفاهمنامــه و قــرارداد نفتــی در نمایشــگاه بینالمللــی نفــت ،گاز ،پاالیــش و
پتروشــیمی مابیــن شــرکتهای زیرمجموعــه وزارت نفــت بــا شــرکتهای صاحــب صالحیــت حاضــر در
ایــن نمایشــگاه کــه ایــن تعــداد تفاهمنامــه و قــرارداد در ســالهای اخیــر بــی ســابقه و کــم نظیــر بــوده
اســت.
 ایجــاد همــکاری مســتمر و تنگاتنــگ شــرکتهای ایرانــی و افزایــش تــوان رقابتــی آنهــا در بخشهــای
مختلــف و نیــز حضــور موثــر در عرصــه بینالمللــی ،صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی و همچنیــن
همــکاری بیشــتر بــا شــرکتهای خارجــی در طرحهــای توســعه صنعــت نفــت داخــل و خــارج از کشــور
 ورود دانشــگاههای برتــر کشــور بــه مهمتریــن بخشهــای صنعــت نفــت و انجــام پروژههــای پژوهشــی
در راســتای بهرهبــرداری بهینــه از میادیــن کشــور
 تســریع در اجــرای طرحهــای گازرســانی بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان و اتمــام گازرســانی بــه شــهر
زابــل در اردیبهشــت مــاه 1401
 بهرهبــرداری از خــط لولــه انتقــال گاز بــه جزیــره کیــش و بهرهمنــدی ایــن جزیــره از نعمــت گاز طبیعــی در
خــرداد 1401
 تکمیــل گازرســانی بــه  6شــهر و بیــش از  1120روســتا در  31اســتان از ابتــدای اســتقرار دولــت ســیزدهم
تاکنــون
 بهره مندی بیش از  2000خانوار روستاهای سخت گذر مازندران از گاز طبیعی
 برون سپاری سومین تاسیسات تقویت فشار در شرکت انتقال گاز ایران در اردیبهشت ماه 1401
 احــداث خــط لولــه گاز بندرعباس-الفت-گورزیــن در بخــش جزیــره قشــم از زیــر آب برای نخســتین بار در
خاورمیانــه بــا تکیــه بــر تــوان شــرکتهای دانشبنیــان داخلی
 افزایــش ظرفیــت بهرهبــرداری و توســعه جایگاههــای  CNGکشــور بــا محوریــت بخــش خصوصــی
بهخصــوص در شــهرهای بــزرگ کــه تعــداد جایگاههــای ارائــه ســوخت  CNGبــه  2537جایــگاه تــا انتهــای
اردیبهشــت مــاه  1401افزایــش یافتــه اســت.
 رونمایی نخستین کشنده دو سوخته همزمان و جایگاه سیار  CNGدر اردیبهشت ماه 1401
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ردیف

عنوان

7

تقویت ساخت داخل و حمایت از شرکتهای
دانشبنیان

توضیحات

 بهرهبــرداری از پــارک گوگــردی گنبدلــی (ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی) در مجــاورت پاالیشــگاه
شــهید هاشــمینژاد بــا ظرفیــت دریافــت  800تــن در روز گوگــرد مــذاب (شــامل  4شــرکت تولیــد کننــده
گوگــرد دانــه بنــدی شــده ،گوگــرد میکرونیــزه و کــود بنتونیتــی) کــه در نتیجــه آن بهجــای صــادرات گوگــرد،
ایــن مــاده بــا ارزش افــزوده بیشــتر تبدیــل بــه کودهــای مــورد نیــاز کشــاورزی کشــور میشــود .همچنیــن
قــرار اســت عــاوه بــر توســعه ایــن پــارک ،در مجاورت پاالیشــگاههای گازی پارس جنوبی نیز با مشــارکت
شــرکتهای دانشبنیــان پارکهــای گوگــردی تأســیس شــود.
 امضــای تفاهمنامــه بــا هــدف تدویــن برنامــه جامــع بــرای توســعه دانشبنیــان صنایــع نفــت ،گاز،
پاالیــش و پتروشــیمی بیــن وزارت نفــت و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
 نهایــی شــدن فهرســت شــرکتهای دانشبنیــان و طرحهــای متقاضــی اســتفاده از تســهیالت بنــد
الــف تبصــره  18قانــون بودجــه ســال  1400در حوزههــای اولویـتدار صنعــت نفــت و انتشــار نوبــت دوم
فراخــوان اعطــای تســهیالت بنــد (الــف) تبصــره  ۱۸قانــون بودجــه
 امضــای تفاهمنامــه همــکاری دوجانبــه پــارک نــوآوری و فنــاوری نفــت و گاز بــا بنیــاد ملــی نخبــگان و
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بهمنظــور حــل مســائل و مشــکالت فناورانــه کشــور در صنعــت نفــت و
حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان
 تدویــن و ارائــه پیــش نویــس برنامــه اجرایــی وزارت نفــت بــرای تولیــد دانشبنیان/اشــتغالزا و ارائــه بــه
هیــات دولت
 ادامــه اجــرای رونــد بیــش از  190قــرارداد بــا دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها ،مراکــز علــم و فنــاوری و
شــرکتهای دانشبنیــان در راســتای حمایــت از پروژههــای تحقیقاتــی ،ســاخت تجهیــزات فناورانــه،
پروژههــای دانشــجویی و ارائــه فرصتهــای مطالعاتــی و پژوهشــی
 خودکفایی صنعت گاز در ساخت محفظه احتراق توربین زیمنس
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وزارت ورزش و جوانان

  -1فعالیتهای انجام شده در راستای مبارزه با فساد و تبعیض و جلوگیری از تخلفات مالی
ردیف

عنوان اقدام

تاریخ

نتایج و اهداف

1

بازرسی ادواری و موردی از استانها و فدراسیونها

در طول بازه زمانی

براساس نامههای مردمی،
درخواستها و موضوعات مربوطه و
انجام اقدام الزم

2

بازرسی موردی اسناد مالی هیاتهای ورزشی استانها

شهریور تا بهمن

 365مورد

3

بازرسی موردی اسناد مالی سمنها در استانها

شهریور تا بهمن

 231مورد

4

بررسی و رسیدگی به مکاتبات و شکایات سامانههای
بازرسی کل کشور ،رسیدگی به شکایات وزارتخانه و
شکایات و گزارشات واصل از سامانه استانها

5

صیانت از اموال شرکت توسعه و نگهداری اماکن
ورزشی و بیتالمال و فسادستیزی در حوزههای
عمرانی و بهرهبرداران

در طول بازه زمانی

از ابتدای دولت مردمی
(دولت سیزدهم)
تاکنون
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  -2فعالیتهای انجام شده برای تحقق عدالت خواهی (داشتن نگاه یکسان به همه مردم و
عدالت محوری)
تاریخ

ردیف

عنواناقدام

1

برگزاری بزرگترین مسابقه ورزشی کشور تحت عنوان «جام
پرچم» (مسابقات مینی فوتبال روستاییان و عشایر سراسر
کشور)

2

افتتاح و تکمیل پروژههای نیمه تمام ورزشی و بازسازی اماکن
ورزشی فرسوده

در طول بازه زمانی

3

اخذ آرای قضایی له ستاد مرکزی وزارت ورزش و جوانان

در طول بازه زمانی

4

افتتاح  18پروژه ملی از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای

از ابتدای دولت سیزدهم
تاکنون

عدالت محوری

5

انجام هماهنگیها و اتخاذ تمهیدات الزم به منظور تشکیل
دادگاهها و شوراهای حل اختالف تخصصی ورزش و مرکز
داوری ،میانجیگری و صلح در ورزش

در طول بازه زمانی

جهت گیری در راستای عدالت

6

افتتاح پروژههای عمرانی به مناسبت هفته دولت ،هفته
تربیتبدنی و دهه مبارکه فجر

شهریور  1400تا خرداد 1401

توسعه زیرساختهای بهویژه در مناطق محروم و
کمتر توسعهیافته

در طول بازه زمانی
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نتایج و اهداف
ثبتنام حدود  32هزار تیم ورزشی روستایی با
جمعیتی بالغ بر  350هزار نفر/هرروستا یک تیم ورزشی
افزایش فضاها وزیرساختهای ورزشی و سرانه ورزش
کشور با رویکرد توجه به مناطق کم برخوردار و تحقق
عدالت ورزشی
 135رأی

  -3فعالیتهای انجام شده برای دیپلماسی فعال و متوازن
ردیف

عنواناقدام

1

ارتباط و توسعه همکاریها با بیش از 23
کشور و  13نهاد بینالمللی

2

3

نشست هیأت اجرایی فدراسیون
بینالمللی ورزش ویلچری و قطع عضو
( )was1با حضور وزیر ورزش و جوانان ایران

امضای سند همکاری مشترک وزارت
ورزش و جوانان با صندوق کودکان ملل
متحد (یونیسف) در حوزه جوانان و

تاریخ

نتایج و اهداف

ابتدای شهریور تا
پایان اسفند 1400

«توســعه ورزش کشــور از طریق توســعه روابط و تعامالت بینالمللی» و «توســعه
ارتباطــات و تعامــات بینالمللــی بــا بهرهگیــری از ظرفیــت ورزش و دیپلماســی
ورزشــی»

تقویتدیپلماسیورزشی

در طول بازه زمانی

اجــرای پروژههــای ذیــل ایــن ســند از جملــه برگــزاری کارگاههــای تخصصــی :کارگاه
آموزشــی حمایتهــای روانــی اجتماعــی و حمایتگیــری بــرای نوجوانــان و جوانــان
جهــت توانمندســازی شــغلی و اجتماعــی نوجوانــان و جوانــان کمبرخــوردار و
آســیبپذیر دختــر و پســر /کارگاه آموزشــی برنامــه توانمندســازی وکارآفرینــی
اجتماعــی و یادگیــری دیجیتــال برای نوجوانان و جوانان کمبرخوردار و آســیبپذیر
دختــر و پســر /کارگاه آمــوزش تربیــت مــدرس یادگیــری مهارتهــای زندگــی و
اجتماعــی از طریــق ورزش و رشــد مهارتهــای حرکتــی منــدرج در تفاهمنامــه/
آمــوزش تکمیلــی یــک روزه حمایتهــای روانــی و اجتماعــی از راه دور برای نوجوانان
و والدین /کارگاه مجازی نقش تربیت بدنی و ورزش در پیشــگیری از آســیبهای
اجتماعــی در جوانــان و نوجوانــان ورزشــکار رشــتههای مختلــف ورزشــی /ادامــه
برنامــه توانمندســازی ،بهزیســتی و کارآفرینــی اجتماعــی نوجوانــان و جوانــان 15
تــا  24ســال /برگــزاری کارزار تبلیغاتــی بــه منظــور مشــارکت نوجوانــان و جوانــان از
طریــق ورزش و تربیــت بدنــی

در طول بازه زمانی
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دولـ ــت م ــردمی در مسی ـ ـ ـ ــر تحقق وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدههــا

گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

تاریخ

نتایج و اهداف

ردیف

در طول بازه زمانی

شــامل :دفترصنــدوق کــودکان ملــل متحــد (یونیســف) ،آژانــس همکارهــای
بینالمللــی ژاپــن (جایکا)،برنامــه تأمیــن امنیــت انســانی ژاپــن ( ،)GGPدفتــر
منطقــهای یونیســف در منطقــه منــا ،دفتــر صنــدوق جمعیــت ملــل متحــد،
کمیســیون ملــی یونســکو ،ســازمان جوانــان کنفرانــس تعامــل و اقدامــات
اعتمادساز در آسیا (سیکا) ،شورای جوانان سازمان همکاری شانگهای،سازمان
همــکاری اســامی ،مجمــع جوانــان همــکاری اســامی و موسســه فرهنگــی اکــو

5

توسعه همکاریهای دوجانبه در قالب
انعقاداسنادمفاهماتبینالمللی

در طول بازه زمانی

با کشورهای تاجیکستان ،نیجریه ،قطر ،عمان و...

6

بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای ایرانی
فعال در توسعه زیرساختهای ورزشی

در طول بازه زمانی

جهت حضور در کشورهای منطقه و همسایه

7

حضور در رویدادها و اجالسهای
بینالمللی

در طول بازه زمانی

کمیسیونهای مشترک همکاری ایران با کشورهای همسایه

8

همکاری با یونیسف در راستای پروتکل
برنامهاجراییتوانمندسازیبهزیستی
سمنهایجوانان

در حال اجرا

4

عنواناقدام

همکاری با کنندگیها و سازمانهای
بینالمللی در زمینه امور ورزش و جوانان

تحقــق 50درصــدی -برگــزاری برنامههــای مشــارکتی جوانــان بــا همــکاری نهادهــای
ذیربــط
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  -4فعالیتهای انجام شده پیرامون ارتقاء شفافیت و صداقت
نتایج و اهداف

تاریخ

ردیف

عنواناقدام

1

استقرار سامانه قراردادهای ورزشی فدراسیونها

از ابتدای شهریورماه ثبتقراردادهایورزشکاران،مربیانوسایرمتخصصینحوزهورزشدرسامانه

2

انجام ارزیابی عملکرد دورهای مدیران استانها

از شهریور  1400تا 15
خرداد 1401

بررسی عملکرد مدیران کل استانها در راستای بهبود و ارتقاء تواناییهای
مدیران کل استانها

3

تولید و انتشار محتوای رسانهای در صفحات و
کانالهای پایگاه خبری وزارتخانه و بستر فضای مجازی

در طول بازه زمانی

اطالعرسانی وآگاهیبخشی

4

افکارسنجیدرونوبرونسازمانیدرقالبافکارسنجی
الکترونیکی،بررسیافکارسنجیهایارسالیازاستانها،
تحقیقاتپژوهشیوگزارشهایموضوعی

در طول بازه زمانی

بالغ بر 20مورد نظیر  :نظرسنجی الکترونیکی باموضوع«:ارزیابی دیدگاه
مخاطبان در خصوص اولویت اصلی وزیر ورزش و جوانان در دولت
سیزدهم»و ارزیابی دیدگاه مخاطبان درخصوص مهمترین اولویت
در آمادهسازی ورزشکاران به منظور کسب نتایج مطلوب در بازیهای
آسیایی 2022هانگژو چین» و تسهیل ازدواج جوانان و...

5

پیگیریوپاسخگوییبهپیامهایمردمیدرسامانههای
پیامشما،ارتباطباوزیروانتقاداتوپیشنهادها

در طول بازه زمانی

ارتباط مخاطبان درون و برون سازمانی با مسئوالن وزارت ورزش جوانان و
اقدامات الزم در راستای پاسخگویی مطلوبتر و حل مشکالت

6

ارسال پیام خبری از طریق سامانه پیام کوتاه به
مخاطبان:کنندگانمجلس،مسئوالنستادی،
فدراسیونهاواستانها،خبرنگاراناجتماعیوورزشی
و سردبیران

در طول بازه زمانی

7

 17مورد پاسخگویی به انتقادات ،شبهات
وهجمههایرسانهای

در طول بازه زمانی

8

ساخت مستند سرخابیها با همکاری صدا وسیما با
محوریت :تاریخچه فوتبال در ایران /تاریخچه استقالل
و پرسپولیس و خصوصیسازی دو باشگاه

سال 1400

9

پخش خبر و گزارش از بخشهای مختلف خبری سیما

در طول بازه زمانی

پوشش اخبار ستادی ،سفرهای استانی ،دیدارها ،بازدیدها ،گفتگو با
مسئوالن و...

10

ارسال عملکرد و گزارشهای مربوطه به دولت

در طول بازه زمانی

شفافسازیاقدامات

11

بررسی وعدههای مسئوالن ورزشی ،مطالبات مردمی و
انتقادات واردشده به نهادهای ورزشی در رسانه ها

در طول بازه زمانی

اطالعرسانی و انجام اقدامات الزم در راستای پاسخگویی مطلوبتر
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اطالعرسانی
روشنگری رسانه ای

اقدامات و برنامههای مشترک رسانهای بین دستگاهی

دولـ ــت م ــردمی در مسی ـ ـ ـ ــر تحقق وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدههــا

گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

  -5اصالح و ترمیم ساختارها و فرایندها
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتایج و اهداف

1

تدوین پیشنویس میثاقنامه اخالقی و فرهنگی رؤسای
فدراسیونها و هیاتهای ورزشی

در طول بازه زمانی

بهبود فرهنگی محیطها و فضاهای ورزشی و ارتقاء فرهنگ
هواداری در ورزش

2

تدوین محتوای فرهنگی برای مسابقات جام جهانی قطر
2022

در طول بازه زمانی

بهبود فرهنگی فضاهای ورزشی

3

تدوین آییننامه تشکیل کانون هواداران باشگاه ها

در طول بازه زمانی

بهبودفرایندها

4

برگزاری دورههای اخالق حرفهای قبل از اعزام ملیپوشان به
مسابقات خارج از کشور

در طول بازه زمانی

ایجاد رویکرد اخالق حرفهای و پهلوانی در ورزش قهرمانی

برگزاری جشنواره رسم جوانمردی در  31استان کشور

در طول بازه زمانی

شناسایی ،معرفی و تجلیل از برترینهای فرهنگ و اخالق در ورزش
کشور با هدف معرفی الگوهای عملی اخالقی به ورزشکاران

5

6

اصالح و احیای تفاهمنامه در کانونهای فرهنگی هنری
مساجد با همکاری معاونت امور فرهنگی و توسعه
ورزش همگانی ،فدراسیون ورزشهای همگانی و ستاد
هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور

در طول بازه زمانی

ظرفیت سازی ،شبکهسازی و توسعه همکاریهای بین بخشی با
محوریت توسعه ورزش همگانی

7

تهیه و تدوین سند اشتغال وزارت ورزش و جوانان

ابتدایشهریورماه
تا پایان اسفندماه سال
1400

بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه بخش ورزش به منظور ایجاد
اشتغالجوانان

8

راهاندازی کمیته فنی «بهبود مصرف مکملهای ورزشی»
ذیل دبیرخانه سالمت

در طول بازه زمانی

بهبودفرایندها

9

پیگیری ،دریافت اعتبار و پرداخت پاداش مدالآوران
رقابتهای المپیک و پارالمپیک توکیو

آبان ماه1400

تشویق و حمایت از ورزشکاران (توجه به معیشت و حقوق
ورزشکاران)

10

جذب و بهکارگیری و تبدیل وضعیت استخدامی نیروی
انسانی

11

اجرای قوانین بازنشستگی طبق بند ج ماده  /24ماده 103
قانون مدیریت خدمات کشوری

استخدام قهرمانان ورزشی ،تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان
ی 1400تا  15خرداد  1401مشمول قوانین موجود (تعداد  269نفر) با هدف جذب و گزینش
د 
نیرویاصلح
دی 1400تا  15خرداد 1401
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اجرای صحیح قوانین و اخذ مجوزهای استخدامی ساماندهی
نیروی انسانی ( 23نفر)

ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتایج و اهداف

12

تهیه پیشنویس مکاتبه مقام عالی وزارت با معاون اول
رئیسجمهور در راستای افزایش
فوق العاده ویژه کارکنان

19
مهر 1400

باال بردن حقوق و دستمزد همکاران ستادی و استانی ( 7000نفر)

13

برگزاری دورههای آموزشی طی مجوز 5009مورخ 1400/02/05
سازمان اداری و استخدامی کشور

14

صدور و تمدید اعتبارنامه فعالیت تشکلهای مردمنهاد
جوانان در زمینههای اجتماعی ،فرهنگی ،علمی پژوهشی و
اعتقادی و مذهبی

ن1400
بهم 

در طول بازه زمانی

ارتقاء سطح علمی کارکنان و بهرهمندی از امتیازات دورههای
آموزشی (529فقره گواهینامه همکاران ستادی و 247فقره
گواهینامهاستانها)
 543اعتبارنامه به تفکیک بازه زمانی-حمایت از فعالیت
تشکلهایمردمنهاد

15

تدوین تقویم آموزشی سال  1401با توجه به نیازهای
آموزشی کارکنان حوزه ستاد و ادارات کل ورزش و جوانان
استانها

 23اسفند 1400

تصویب  111دوره آموزشی عمومی و شغلی برای کلیه مدیران و
کارشناسان واحدهای ستادی و استانی

16

راهاندازی سامانه پیشخوان ارباب رجوع

 18اردیبهشت 1400

ارائه خدمات به موقع ،سریع و آسان به ارباب رجوع در ثبت و
پیگیریمکاتبات

17

راهاندازی سامانه Fax server
بارگذاری و تبادل (ارسال و دریافت ) سریع و بهتر مکاتبات
دورنویس

 20مرداد 1400

سرعت بخشی ،تبادل مکاتبات و کاهش مصرف کاغذ در
مکاتباتدورنویس

18

راهاندازی آرشیو الکترونیکی اسناد پروندههای بایگانی
پرسنلی

در حال اقدام

سهولت در دسترسی و جستجوی اسناد ،جمع آوری
سیستمهای بایگانی سنتی و جلوگیری از نابودی اسناد به مرور
زمان

19

در نظرگرفتن برنامههای تحولی و تغییرات اساسی به
منظور ایجاد فضای مناسب حمایتی برای صندوق اعتباری
حمایت از قهرمانان

20

اتصال به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار کشور
درخصوص فرایندهای مرتبط با مجوزهای تاسیس
باشگاههایورزشی

در طول بازه زمانی

در طول بازه زمانی
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حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان

تسهیل در فرایند اخذ مجوزها
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ردیف

عنواناقدام

تاریخ

21

بهبود فرایند صدور مجوز تاسیس مراکز مشاوره ازدواج
و خانواده

در طول بازه زمانی

22

بهرهبرداری از سامانه  m5و بارگذاری اطالعات 5000باشگاه
در سامانه صدور مجوز پروانه

در طول بازه زمانی

23

تدوین دستورالعمل صدور پروانه و لغو پروانه تأسیس
و فعالیت مراکز ارائهدهنده خدمات ورزشی و تندرستی و
آییننامهتعرفهمراکز

24

برنامه کوتاهمدت در جهت احیاء مراکز ورزش قهرمانی
سراسرکشور

در طول بازه زمانی

25

بازنگری سیستم آموزشی دورههای کوتاهمدت
مربیگری،داوریفدراسیونهایورزشی

در طول بازه زمانی

26

راهاندازی سامانه یکپارچه مراکز ورزش قهرمانی

شهریور
تا اسفند 1400

بهبودفرایندها

27

برگزاری جلسات ستاد عالی بازیهای المپیک و پارالمپیک،
آسیایی و پاراآسیایی

شهریور
تا اسفند 1400

بهبود فرایندها در راستای پیشبرد بهتر امور

28

بررسی موضوعات و مناقشات فدراسیونها با سایر
ساختارهایورزشی

در طول بازه زمانی

ارائه گزارشات مربوطه به اداره کل حقوقی ( 3مورد)

29

راهاندازی و بهرهبرداری از سامانه صدور الکترونیکی
مجوز پروانه فعالیت باشگاههای ورزشی کشور با ثبت
25000باشگاه ورزشی

در طول بازه زمانی

تحققدولتالکترونیک

30

انتقال انجمن مویتای به لحاظ ماهیت رسمی
از فدراسیون انجمنهای ورزشی به فدراسیون
انجمنهای ورزشهای رزمی

در طول بازه زمانی

بهبود فرایندها در راستای پیشبرد بهتر امور

31

انتقال رشته بولس از فدراسیون بولینگ،بیلیارد به
فدراسیون ورزشهای روستایی و بازیهای بومی محلی

در طول بازه زمانی

بهبود فرایندها در راستای پیشبرد بهتر امور

32

برگزاری جلسات ستاد عالی المپیک و پارالمپیک و
بازیهای آسیایی هانگژو چین

در طول بازه زمانی

بهبود فرایندها در راستای پیشبرد بهتر امور

در طول بازه زمانی
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نتایج و اهداف
سادهسازی فرایند و اتصال به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار
تحققدولتالکترونیک
در مرحله نهایی تصویب هیأت وزیران
ارائه خدمات به نخبگان ورزشی کشور
آموزش و توانمندسازی

ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتایج و اهداف

33

برگزاری  10جلسه کمیته تخصصی بازیهای آسیایی و
پاراآسیایی2022هانگژوچین

در طول بازه زمانی

بهبود فرایندها در راستای پیشبرد بهتر

34

صدور بخشنامه به فدراسیونهای ورزشی درخصوص
تدوین برنامه عملیاتی و پیش بینی کمکهای مالی 1401

در طول بازه زمانی

اجرای قوانین در پیشبرد بهتر امور

35

بخشنامه به کلیه استانها درخصوص ارزیابی عملکرد
ادارات کل ورزش و جوانان در بخش حوزه ورزش قهرمانی

در طول بازه زمانی

اجرای قوانین در پیشبرد بهتر امور

36

تهیه و تدوین آییننامه انجمنهای ورزشی تحت پوشش
فدراسیونهایذیربط

در طول بازه زمانی

بهبود فرایندها در راستای پیشبرد بهتر امور

37

تدوین شاخصهای اختصاصی پیشنهادی حوزه معاونت
مربوط به جشنواره شهیدرجایی 1401

در طول بازه زمانی

بهبود فرایندها در راستای پیشبرد بهتر امور

38

بررسی و اظهار نظر پیرامون رشته ورزشی ابداعی -ایرانی و
نوین

در طول بازه زمانی

( 2مورد) /پیشبرد بهتر امور

39

دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات شورایعالی
ورزش و تربیتبدنی کشور

در طول بازه زمانی

تصویب و ابالغ /اجرای قوانین

40

دستورالعمل نحوه صدور و لغو مجوز فعالیت رشته و
سبکهای ورزشی در قالب فدراسیونها ،انجمنها و
کمیتهها یا تشکلها

در طول بازه زمانی

( تصویب و ابالغ) /اجرای قوانین

41

دستورالعمل اجرایی تامین و تجهیز امکانات ورزشی
تیراندازی

در طول بازه زمانی

(در مراحل اول تصویب)/اجرای قوانین در راستای حمایت از
ورزشکاران

42

تعیین تعرفه و قیمت ارائه خدمات ورزشی و تندرستی و
هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه توسط
وزارت

در طول بازه زمانی

(مورد در دفتر هیأت دولت در کمیسیون مدیریت امور عمومی و
سرمایه انسانی ریاست جمهوری مورد بررسی و ابالغ شده است)

43

واگذاری سهام باشگاههای استقالل و پرسپولیس از
طریق سازمان خصوصیسازی و عرضه در فرابورس

در طول بازه زمانی

واگذاری 10درصد از سهام این دو باشگاه به مردم

44

ساماندهی بهرهبرداری از امالک متعلق به وزارت به
هیأتها و فدراسیونهای ورزشی با اخذ مصوبه از هیأت
وزیران

در طول بازه زمانی

اخذ 10مصوبه/بهبود فرایندها
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ردیف
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تاریخ

نتایج و اهداف

45

انجام فرایند مستندسازی و اخذ سند مالکیت برای اراضی
و امالک تحت تصرف وزارت

در طول بازه زمانی

اخذ 983سند مالکیت و  49فقره گواهی بهرهبردار برای اراضی و
ً
امالک تحت اختیار (جمعا به متراژ 966هکتار)

46

تأمین و تملک زمین دولتی

در طول بازه زمانی

در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی در کشور از طریق تأمین
57176/5مترمربع زمین ورزشی در سطح کشور

47

سیاستگذاری و برنامهریزیهای کالن جهت تملک اراضی
دارای کاربری ورزشی

در طول بازه زمانی

به منظور اجرای پروژه ورزشی و توسعه زیرساختهای ورزشی
برای نسل آینده

48

تهیه و ابالغ  20دستورالعمل مرتبط با قانون اهداف،
وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

در طول بازه زمانی

اجرای قوانین در پیشبرد بهتر امور

49

تصویب بند الحاقی  27صدم درصد از کل  9درصد مالیات
بر ارزش افزوده در الیحه بودجه سال  1401به همت
معاونت امور حقوقی ،مجلس و استانها

روزهای پایانی سال 1400

یکی از دستاوردهای مهم آن در جهت توسعه ورزش است که
در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و نقش بسزایی در
افزایش اعتبار وزارت متبوع داشته است.

50

تهیه و تدوین پیشنویس طرح ملی نحوه انتخاب و
انتصاب مدیران کل و روسای ادارات ورزش و جوانان

 10تا  20آذر 1400

ایجاد رویه و دستورالعمل نظاممند و ساختارسازی در راستای
انتخاب و انتصاب شایسته مدیران استانی

51

تهیه و تدوین پیشنویس نظامنامه سفرهای استانی
مقام عالی وزارت و معاونان وزارت ورزش و جوانان

آذرماه1400

بهبود رویههای موجود درجهت افزایش کیفیت برنامهریزی و
اجرایی سفرها و اثربخشی بیشتر سفرها

52

ایجاد ،ساماندهی و به روزرسانی بانک اطالعات استانها

از شهریور  1400تا 25
اردیبهشت1401

فراهم کردن بستر ساماندهی اطالعات موجود در راستای بهبود و
تسهیل امکان دسترسی به انواع گزارشات و کردارهای اطالعاتی

53

تدوین سند صنعت باشگاهداری کشور

اردیبهشت1401

نظاممندشدن باشگاههای ورزشی و توسعه باشگاهداری

54

ایجاد آرشیو الکترونیکی پروندههای ثبتی و الکترونیکی
تشکلهای مردم نهاد جوانان

مستمر ( به روز )

بهبود رویههای موجود درجهت افزایش اثربخشی

55

تدوین برنامه کوتاهمدت یکساله با چشمانداز توسعه آتی

از ابتدای دولت مردمی
(دولت سیزدهم)
تاکنون

بهبود رویهها درجهت افزایش اثربخشی

56

پیگیری و نظارت بر برگزاری جلسات ستاد ساماندهی امور
جوانان استان و شهرستان و کمیتههای تخصصی ذیل
انها

از اول شهریور  1400تا
پایان اردیبهشت1401

حمایت از برنامهها و فعالیتهای ستادهای ساماندهی امور
جوانان سراسر کشور
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ردیف

عنواناقدام

تاریخ

57

ساماندهی وضعیت مطالبات و ایجاد درآمدهای جدید و
پرداخت بیش از  150میلیارد تومان بابت بدهیهای معوق
به دستگاهها و تسویه حقوق معوقه ششماه نخست
سال 1400پرسنل شرکت

از ابتدای دولت مردمی
(دولت سیزدهم)
تاکنون

نتایج و اهداف

تضمین قانونی حق مردم

58

ترمیم و بازسازی سقف سالن استادیوم یکصدهزارنفری در
مجموعه ورزشی آزادی به صورت رایگان

از ابتدای دولت مردمی
(دولت سیزدهم)
تاکنون

بهبودساختارها

59

واگذاری بهرهبرداری از زمینهای تنیس مجموعه انقالب به
صورت سه ساله

از ابتدای دولت مردمی
(دولت سیزدهم)
تاکنون

با قراردادی در حدود  70میلیاردتومان در مقابل سنوات قبل که
تنها  7میلیارد تومان بوده است

60

توسعه رشته و مواد مسابقاتی با رعایت مالحظات
فرهنگی و ارزشهای اسالمی از قبیل اخذ مجوز در رشته
مچاندازی بانوان و...

61

دی  1400تا خرداد 1401

توسعه بعد قهرمانی ورزش بانوان

تامین احکام پیشنهادی برنامه هفتم دستگاه متبوع
از مواضع حمایتی بانوان به معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری و معاونت امور فرهنگی و توسعه ورزش
همگانی

در طول بازه زمانی

اصالحفرایندها

62

تمهید مقدمات تاسیس شبکه اختصاصی ویژه بانوان با
همکاری و هم افزایی مدیران شبکه رادیویی ورزش

در طول بازه زمانی

اصالحفرایندها

63

ارتقای جایگاه مسئوالن ورزش بانوان از سطح «رئیس
گروه» به«معاون» و ایجاد پست «رئیس گروه بانوان» در
ساختار تشکیالتی ادارات کل ورزش و جوانان استانها

در طول بازه زمانی

اصالحفرایندها
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 -6اقدامات جهادی انجام شده در حوزه فعالیتهای دستگاه
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتایج و اهداف

1

حمایت و مشارکت در برگزاری رزمایش کمک مؤمنانه و همت
پهلوانانه

در طول بازه زمانی

ترویج فرهنگ نیکوکاری و کمک به مستمندان

2

تدوین طرح حمایت از آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد

در طول بازه زمانی

ترویجفرهنگنیکوکاری

 -7فعالیتهای انجام شده برای خنثیسازی تحریم ها
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتایج و اهداف

1

عنوان سومی کاروان ورزشی ایران در المپیک ناشنوایان

در طول بازه زمانی

کسب 14مدال طال 12،نقره و  14برنز برای
نخستین بار /توسعه ورزش قهرمانی

2

کسب نخستین مدالهای جهانی در رشتههای
بوکس،پاورلیفتینگ،وزنهبرداریبانوان،یخنوردیوسریعترین
صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی

3

کسب مدال نقره توسط خانم یکتا جهانی در مسابقات قهرمانی
جهان وزنهبرداری یونان

در طول بازه زمانی

4

کسب چهار مدال طال ،دونقره ،چهار برنز ،تکواندوکاران ایرانی در
بیست و چهارمین بازیهای المپیک ناشنوایان -برزیل
کسب  2طال 3،نقره 5 ،برنز کاراتهکاران ایرانی در بازیهای المپیک
ناشنوایانبرزیل

در طول بازه زمانی

5

ثبت فدراسیون جهانی چوخه

در طول بازه زمانی

6

اولین صعود تیم ملی فوتبال بانوان به جام ملتهای آسیا

در طول بازه زمانی

توسعه بعد قهرمانی ورزش بانوان

7

اولین حضور بانوان در مسابقات قهرمانی جهان موتورکراس
بانوان در ترکیه

در طول بازه زمانی

توسعه بعد قهرمانی ورزش بانوان

در طول بازه زمانی
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توسعه ورزش قهرمانی
توسعه ورزش قهرمانی

توسعه ورزش قهرمانی

ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتایج و اهداف

8

اولین حضور بانوی تنیسور ایرانی در مسابقات گرند اسلم استرالیا
و کسب جایگاه در بین صد تنیسور برتر دنیا در رده سنی جوانان

در طول بازه زمانی

توسعه بعد قهرمانی ورزش بانوان

9

کسب عناوین قهرمانی و مدالهای رنگارنگ در بازیهای
پارالمپیک/المپیکناشنوایان/مسابقاتقهرمانیجهان/
قهرمانی آسیا /بازیهای پارآسیایی جوانان/مسابقات آسیایی و
غرب آسیا و مسابقات بینالمللی

در طول بازه زمانی

شکوفایی استعدادها و رونمایی از
توانمندیها

10

 86مورد کسب کرسیهای بینالمللی

سال  1400تا پایان 1401

رفع موانع و چالشها

11

قرارگرفتن نام زهرا نعمتی در جمع برترین زنان پارالمپیکی
سال 2021در رشته تیراندازی با کمان

دیماه 1400

رفع موانع و چالشها

12

حضور خانمها پریا شهریاری (رشته فوتبال)و سیمین
رضایی (رشته تنیس روی میز)به عنوان داور در بازیهای
المپیک2020توکیو برای اولین بار

13

کسب مجوز حضور ورزشکاران خانم رشتههای ورزشهای
سهگانه ،کاراته ،سنگنوردی،تیراندازی با کمان و ووشو در
مسابقات جهانی ()2022 w0rld gamesتلون آمریکا

مرداد 1400

آخرین روزهای سال 1400

رفع موانع و چالشها

رفع موانع و چالشها

14

انتخاب خانمها شهرناز ورنوس نائب رئیس فدراسیون شنا و
فائزه توسلی به عنوان نایب رئیس اول فدراسیونهای شنا و
ورزشهای نابینایان برای اولینبار

بهمنماه1400

بروز و ظهور توانمندی ها

15

انتخاب خانم عاطفه احمدی به عنوان نخستین کننده اسکی
آلپاین ایران در تاریخ مسابقات المپیک زمستانی  2022چین

دی ماه 1400

بروز و ظهور توانمندیها و رفع موانع

16

حضور خانم مشکات الزهرا صفی در مسابقات گرند اسلم استرالیا
برای اولین بار در تاریخ تنیس ایران

بهمنماه

بروز و ظهور توانمندیها و رفع موانع

17

کسب سهمیه سولیداریتی  iocتا المپیک  2024فرانسه برای خانم
ریحانه مبینی ورزشکار دو و میدانی از طریق کمیته بینالمللی
المپیک برای اولین بار

سال 1400

بروز و ظهور توانمندیها و رفع موانع

18

صعود خانم سارا خادم الشریعه به مرحله یک هشتم مسابقات
جام جهانی برای اولین بار در تاریخ شطرنج ایران /سوچی روسیه

تیرماه

بروز و ظهور توانمندیها و رفع موانع
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 -8تعامل بین بخشی برای تحقق شعارهای دولت
ردیف

نام اقدام یا برنامه مشترک

دستگاههایشریک

تاریخ

مهمترینمحورهاوموضوعات
مطرحشده

1

اجرای طرح» زیست پویا » با عنوان آموزش
مهارتهای زندگی از طریق ورزش در قالب تفاهمنامه

ستاد مبارزه با مواد مخدر

در طول بازه زمانی

(درحال تدوین بهصورت پایلوت در
یک استان)

2

برگزاری اولین یادواره 313شهید مربی به مناسبت
دهه فجر در باغ موزه دفاع مقدس تهران

سازمان بسیج ورزشکاران

در طول بازه زمانی

تجلیل و بزرگداشت شهدای جامعه
ورزشی کشور

3

برنامهریزی به منظور ساماندهی و تملک اراضی و
امالک دارای معارض اعم از حقیقی و حقوقی از طریق
تأمیناعتبار

امضای موافقتنامه با سازمان
برنامه و بودجه

در طول بازه زمانی

حل و فصل مسالمتآمیز اختالفات
ملکی با نهادهای انقالبی و اشخاص
حقیقی

4

انعقاد تفاهمنامه با دستگاههای ذینفع در ورزش
همگانی

آموزش و پرورش ،ورزش کارگری،
شهرداری،وزارتعلوم،سازمان
زندانها و سازمان تربیت بدنی
ارتش

در طول بازه زمانی

توسعه همکاریهای بین بخشی با
محوریت توسعه ورزش همگانی

5

انعقاد قرارداد و تفاهمنامه همکاری

با دستگاههای اجرایی
بخش غیردولتی

در طول بازه زمانی

به تعداد  /104تعامل بین بخشی
برای پیشبرد بهتر امور

6

برگزاری دورههای مهارتآموزی اشتغال و کارآفرینی و
مهارتهای زندگی ویژه جوانان  18تا  35سال

ستاد کل نیروهای مسلح ،جهاد
دانشگاهی ،کمیته امداد امام
خمینی (ره) و سازمان تبلیغات
اسالمی

سال 1400

7

حمایت از تولید محتوای چندرسانهای برای فضای
مجازی با عنوان مهارتهای کسب و کار

سازمانجهاددانشگاهی

پاییز و زمستان
سال 1400

اجرای  1طرح با هدف اشتغالپذیری
جوانان و ساماندهی و غنیسازی
اوقات فراغت جوانان

8

حمایت از تولید محتوا در زمینه ارائه تجربیات موفق
کشورهای جهان اسالم در حوزه کارآفرینی اجتماعی
و اقتصاد

سازمانجهاددانشگاهی

پاییز و زمستان
سال 1400

اجرای  1طرح  -تولید محتوا در حوزه
کارآفرینی اجتماعی و اقتصاد

9

تولید محتوا ( مستند تصویری) در حوزه معرفی
جوانانکارآفرینروستایی

سازمانتبلیغاتاسالمی

تابستان1400

 200دقیقه مستند تصویری –
اشتغالپذیریجوانان
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اشتغال و کارآفرینی

ردیف

نام اقدام یا برنامه مشترک

دستگاههایشریک

تاریخ

مهمترینمحورهاوموضوعات
مطرحشده

10

حمایت از اجرای طرح توانمندسازی جوانان ساکن در
سکونت گاههای غیررسمی استان تهران

سازمان جهاد دانشگاهی

پاییز و زمستان سال
1400

اجرای یک طرح در حوزه
توانمندسازیجوانان

11

راهاندازی و بهرهبرداری از مراکز نوآوری و شتابدهی
جوانان

جهاددانشگاهی

پاییز و زمستان سال
1400

راهاندازی و بهرهبرداری از  15مرکز
منش ( اردبیل ،آذربایجان غربی،
چهارمحال و بختیاری ،سمنان،
فارس ،قزوین ،کرمانشاه ،گلستان،
لرستان ،مرکزی .ایالم ،زنجان،
هرمزگان ،بوشهر ،کردستان) -ایجاد
و تأسیس مرکز صنایع خالق و
کسب و کار جوانان

12

اعطاء تسهیالت اشتغال و کارآفرینی به جوانان واجد
شرایط

از طریق صندوق کارآفرینی امید
(اشتغال بخش شهری)

سال 1400

13

اعطای تسهیالت اشتغال و کارآفرینی به جوانان واجد
شرایط

از طریق بانک قرضالحسنه
رسالت (اشتغال بخش روستایی)

سال 1400

14

حمایت از اجرای طرح شناسایی ،آموزش مهارتها،
تسهیلگری ،ارائه خدمات و مشاوره در حوزه اشتغال
و کارآفرینی در استان ایالم

با همکاری معاونت توسعه
روستایی و مناطق محروم کشور
نهاد ریاست جمهوری

15

16

سال 1400

پرداخت  205فقره تسهیالت -
تقویتسرمایهاجتماعی،
نهادینهسازیمسئولیتپذیری
جوانان
پرداخت 480فقره تسهیالت1440 ،
نفر اشتغال ایجاد شده به صورت
مستقیموغیرمستقیم،تقویت
سرمایهاجتماعی،نهادینهسازی
مسئولیتپذیریجوانان
اجرای طرح با حضور بیش از  200نفر از
جوانان ،توانمندسازی جوانان ساکن
در روستاها

انعقاد تفاهمنامه در راستای تحقق شعارسال،
تاکیداتریاست جمهور،سیاستهایکالن وزارتخانه

با معاونت علمی و فناوری ریاست
جهوری

در طول بازه زمانی

حمایت از شرکتهای دانشبنیان و
خالق در حوزه ورزش و جوانان

دریافت خط اعتباری 3/400میلیاردریالی از وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

سال  1400و 1401

ارائه تسهیالت به باشگاهها ،حمایت
از باشگاهها بهویژه باشگاههای
آسیبدیده از کرونا و ایجاد اشتغال
پایدار
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 -9فعالیتهای انجام شده برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و محرومیت زدایی
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

1

ایجاد خانههای ورزشی در مناطق حاشیهنشین با نام خانههای نشاط
تندرستی (برنامهریزی و کمک به تجهیز و راهاندازی  1099خانه ورزش
روستایی با اولویت مناطق محروم و آسیبپذیر)

در طول بازه زمانی

2

ارائه طرحهای پیشنهادی با استفاده از ظرفیتهای سازمان
یونیسف باعناوین:
 «مدل رشد همه جانبه (ادراکی ،حرکتی ،شناختی ،عاطفی) در دختران 10تا  16سال استان ایالم»
«دوره آموزشی تربیت مربی مهارتهای زندگی سالم برای دخترانزیر20سال استانهای محروم»

دی  1400تا خرداد 1401

توسعه ورزش در مناطق کمتربرخوردار

3

اجرای طرحهای ملی «سنجش قامت و حرکت ویژه زنان و دختران
روستایی»
 69998نفر

ابتدایشهریور
تا پایان اسفند 1400

افزایش آگاهی حرکتی بانوان و
ارتقای سطح سالمت و تندرستی در راستای شناخت
حقوق همه مردم و دختران و زنان و روستاییان برای
حلمشکالتشان

4

اجرای جشنواره فرهنگی ورزشی «دا» ویژه زنان و دختران روستایی

ابتدایشهریور
تا پایان اسفند 1400

افزایش مشارکت 5170نفر از زنان و دختران روستایی
در فعالیتهای ورزشی

5

تدوین طرح المپیاداستعدادهای ورزشی دختران روستایی وعشایری

ابتدایشهریور
تا پایان اسفند 1400

شناخت حقوق همه مردم و دختران و زنان و
روستاییان

6

دوره آموزشی تربیت مربی مهارتهای زندگی سالم برای دختران زیر 20
سال استانهای محروم

در طول بازه زمانی

محرومیتزدایی

7

برنامهریزی و راهاندازی پلتفرم بازار (وندا)

ابتدای شهریورتاپایان
اسفند1400

معرفی کسب و کارهای نوین جوانان و زنان سرپرست
خانواده
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نتایج و اهداف

بهرهمندی اقشار مختلف جامعه از برنامهها و
فعالیتهای ورزشی به منظور تحقق تربیت بدنی
رایگان برای همه

 -10سفرهای استانی رئیس ،معاونان و مدیران ارشد دستگاه اجرایی
برنامههایسفر
ردیف

مقصدسفر

تاریخسفر

1

مازندران

1400/6/9

*

2

البرز

1400/6/19

*

عیادت از خانم باقری موسس
سمنسفیر الفبایمهربانی

3

لرستان

1400/6/10

*

-

*

4

کرمان

1400/7/7

*

5

تهران

1400/7/13

*

دیدار با تشکلهای مردم نهاد و
گروههایمرجع

گفتگوبا
رسانههایمحلی

دیدار و
گفتگوی
عمومیبا
مردم

سفربه
مناطق
محروم
استان

بازدید و افتتاح پروژه

*

افتتاح تعدادی از طرحهای ورزشی در رامسر ،تنکابن
و عباسآباد و بازدید از پروژههای ورزشی

*

بازدید از پروژه سالن  6هزار نفری انقالب اسالمی

*

بازدید از ورزشگاه والیت بروجرد

دیدار با گروههای مردمی
(سمنها ،گروههای جهادی
کارآفرین و فعاالن اجتماعی،
دیدار با جوانان و مدیران
پیشکسوتان ،دیدار با
هیاتهای ورزشی و نواب
رئیس بانوان

*

*

بازدید از مجموعه ورزشی تختی ،شرکت مس،
شهدای صنعت و مجموعه فرهنگی ورزشی خیریه
آگاه رفسنجان ،ورزشگاه مس ،باشگاه صنعت
مس کردمان و مجموعه ورزشی سی هزار نفری
درحال ساخت شهدای مس و افتتاح مجموعه
ورزشی فیت کمپ شهر بابک ،افتتاح استخر
مجموعه ورزشی باران ،افتتاح استادیوم چهارهزار
نفری شهید عربنژاد

دیدار با امام جمعه ورامین

*

*

بازدیداز:زمین فوتبال جوادآباد ،ورزشگاه
ولیعصر(عج)،سالنورزشیشهدایهفتم
قرچک،خانه جوان ،سالن زورخانهای،استادیوم5
هزار نفری امامزاده جعفر،باشگاه سوارکاری محک و
استخر شهرداری
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برنامههایسفر

*

ردیف

مقصدسفر

تاریخسفر

6

قم

1400/7/22

7

مازندران

1400/7/24

مرکزی

 29و 30
مهرماه1400

*

گفتگوبا
رسانههایمحلی

دیدار و
گفتگوی
عمومیبا
مردم

دیدار با تشکلهای مردم نهاد و
گروههایمرجع

سفربه
مناطق
محروم
استان

بازدید و افتتاح پروژه

دیداربا ورزشکاران ،علمای عظام
بوشهری،نوریهمدانی،اعرافی
علوی گرگانی ،جوادی
آملی،پیشکسوتانورزشی،
دیدار و نشست با سمنها،
گروههایجهادی،جوانان
کارآفرین

*

بازدید از باشگاه شمیدر قم ،بازدید از پروژه 4500
نفری پردیسان ،بازدید از زورخانه شهید فهمیده و
مجموعهورزشیحیدریان

دیدار با ورزشکاران

*

آیین تجلیل از مدالآوران کشتی مازندران

*

*

بازدیدازپروژههایعمرانیورزشیاستان،مجموعه
ورزشیآزادی،چمنمصنوعیشهیدسلیمانیساوه،
خانهکشتی،باشگاهسوارکاریدلیجان
افتتاح 13:طرحورزشیدرشهرستانهای استان،
افتتاحلیگفوتسالشهدایورزشکاردلیجان،
کلنگزنیعملیاتاجراییساخت32واحدمسکونی
مددجویانامداددرنیمروزمحالت،افتتاحتاالر
مسابقاتهفتمتیرشهیدسلیماندرمحالت،افتتاح
پیستتارتانمجموعهورزشیپنجممرداداراک،
افتتاحسالنتیراندازیسردارمجیدیدرمجموعه
پنجممرداد

9

آذربایجان
شرقی

مهر ماه 1400

*

دیدار با نمایندگان مجلس
شورای اسالمی

*

*

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

10

اصفهان

مهر ماه400

*

دیدار با نمایندگان مجلس
شورای اسالمی

*

*

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

11

تهران

مهر ماه1400

*

دیدار با نمایندگان مجلس
شورای اسالمی

*

*

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

12

خوزستان

مهر ماه

*

دیدار با نمایندگان مجلس
شورای اسالمی

*

*

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

8

نشست با مسئوالن
هیاتهای ورزشی ،سمنهای
جوانان ،گروههای جهادی،
شرکت در همایش پیادهروی
اراک ،تجلیل از خانواده شهید

225

برنامههایسفر
سفربه
مناطق
محروم
استان

گفتگوبا
رسانههایمحلی

دیدار و
گفتگوی
عمومیبا
مردم

دیدار با تشکلهای مردم نهاد و
گروههایمرجع

بازدید و افتتاح پروژه

دیدار با نماینده مجلس
شورای اسالمی

*

*

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

*

*

بازدید از کمپهای ورزشی و محل احداث کمپ تیم
ملیفوتبال

*

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی
بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

ردیف

مقصدسفر

تاریخسفر

13

قزوین

مهر ماه

*

14

کیش

1400/8/20

*

نشست با سرمایه گذاران
کیش درخصوص تیم ملی
فوتبال

15

آذربایجان
غربی

آبان ماه1400

*

دیدار با نماینده مجلس
شورای اسالمی

*

16

اردبیل

آبان ماه1400

*

دیدار با نماینده مجلس
شورای اسالمی

*

*

17

ایالم

*

دیدار با نماینده مجلس
شورای اسالمی

*

*

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

18

گیالن

آبان ماه

*

دیدار با نماینده مجلس
شورای اسالمی

*

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

19

اصفهان

1400/8/6

*

دیدار با گروههای مرجع

*

بازدید از پروژههای عمرانی

20

خراسان
رضوی

آبان ماه

*

دیدار با نماینده مجلس
شورای اسالمی

آبان ماه1400
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*
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برنامههایسفر

دیدار با نماینده مجلس
شورای اسالمی

*

ردیف

مقصدسفر

تاریخسفر

21

خراسان
شمالی

آبان ماه

*

گفتگوبا
رسانههایمحلی

دیدار و
گفتگوی
عمومیبا
مردم

دیدار با تشکلهای مردم نهاد و
گروههایمرجع

سفربه
مناطق
محروم
استان

بازدید و افتتاح پروژه

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

22

آذربایجان
شرقی

 18آبان1400

*

دیدار با گروههای مرجع ،دیدار
با جوانان

*

*

بازدید از حوزههای جوانان استان

23

لرستان

1400/8/22

*

دیدار با گروههای مرجع

*

*

افتتاحمجموعهورزشیتفریحیالمپیک
زاگرسشهرستانبروجرد،بازدیدازاستادیوم
شهیدعلیبیات ،طرحهایورزشی دربروجرد ،درود،
الیگودرز،خرمآباد،پلدختر،مجموعهچندمنظوره
مسکنمهربروجرد،مراسمکلنگزنیسالن
مسابقات 2هزارنفریمجموعهورزشیچغابهرام،
ورزشگاهتختیازنا،سدحوضیانالیگودرز،مجموعه
ورزشیشهرستان رومشکان و پروژههایورزشی کوه
دشت

24

کیش/
هرمزگان

1400/8/20

*

نشست با سرمایهگذاران
کیش درخصوص تیم ملی
فوتبال

*

بازدید از کمپهای ورزشی و محل احداث کمپ تیم
ملیفوتبال

25

چهارمحال
وبختیاری

آذر ماه

*

دیدار با نماینده مجلس
شورای اسالمی

*

26

سیستان و
بلوچستان

1400/9/4

*

حضور در جلسه ستاد
ساماندهی امور جوانان و
تجلیل از قهرمانان ورزشی

*
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بازدید پروژه و مشکالت اجرایی
*

بازدید از :استادیوم درحال ساخت زهک ،خانه
کشتی زابل و پروژه درحال ساخت  4500نفری
زاهدان

برنامههایسفر

دیدار با ورزشکاران و
پیشکسوتان و خانواده دو
و میدانی استان و حضور در
برنامه دوی خیابانی ،تجلیل از
قهرمانانکشتی

ردیف

مقصدسفر

تاریخسفر

27

رامسر

1400/9/28

*

گفتگوبا
رسانههایمحلی

دیدار و
گفتگوی
عمومیبا
مردم

دیدار با تشکلهای مردم نهاد و
گروههایمرجع

سفربه
مناطق
محروم
استان

*

بازدید و افتتاح پروژه

-

28

لرستان

1400/9/19

*

دیدار مردمی در فرمانداری کوه
دشت ،دیدار بامردم رمشکان

*

*

بازدید از بیمارستان  250تختخوابی رازی کوه دشت،
پروژههای در دست احداث کوه دشت ،مجموعه
ورزشی آزادی کوه دشت ،مجموعه شهدای رشنو،
زمین بیمارستان دشت رمشکان و پروژه فاضالب
شهریرمشکان

29

یزد

1400/9/26

*

دیدار با مردم در فرمانداری
اردکان

*

*

بازدید از طرحهای نیمه تمام استان مانند سالن
مسقف دو و میدانی و پیست دوچرخهسواری،
مجموعه ورزشی آزادی و کارخانه گندلهسازی اردکان

30

بوشهر

آذر ماه1400

*

دیدار نماینده مجلس شورای
اسالمی

*

*

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

31

کرمان

آذر ماه

*

دیدار نماینده مجلس شورای
اسالمی

*

*

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

32

مرکزی

آذر ماه

*

دیدار نماینده مجلس شورای
اسالمی

*

*

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

33

فارس

آذر ماه

*

دیدار نماینده مجلس شورای
اسالمی

*

*

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی
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برنامههایسفر

دیدار نماینده مجلس شورای
اسالمی

*

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

*

بازدید از پروژههای عمرانی

بازدید از پروژههای عمرانی

گفتگوبا
رسانههایمحلی

دیدار و
گفتگوی
عمومیبا
مردم

دیدار با تشکلهای مردم نهاد و
گروههایمرجع

سفربه
مناطق
محروم
استان

ردیف

مقصدسفر

تاریخسفر

34

خراسان
جنوبی

آذر ماه

*

35

سمنان /
گرمسار

بازه زمانی
شهریور تا
آذر 1400

*

دیدار با گروههای مرجع

36

مازندران

بازه زمانی
شهریور تا
آذر 1400

*

دیدار با گروههای مرجع

*

37

اصفهان

بازه زمانی
شهریور تا
آذر 1400

*

دیدار با گروههای مرجع

*

بازدید از پروژههای عمرانی

38

تهران /
ورامین و
قرچک

بازه زمانی
شهریور تا
آذر 1400

*

دیدار با گروههای مرجع

*

بازدید از پروژههای عمرانی

39

هرمزگان/
کیش

بازه زمانی
شهریور تا
آذر 1400

*

دیدار با گروههای مرجع

*

40

خراسان
رضوی

بازه زمانی
شهریور تا
آذر 1400

*

دیدار با گروههای مرجع

*

بازدید از پروژههای عمرانی

41

چهارمحال
وبختیاری

بازه زمانی
شهریور تا
آذر 1400

*

دیدار با گروههای مرجع

*

بازدید از پروژههای عمرانی
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*

بازدید و افتتاح پروژه

بازدید از پروژههای عمرانی

برنامههایسفر
سفربه
مناطق
محروم
استان

گفتگوبا
رسانههایمحلی

دیدار و
گفتگوی
عمومیبا
مردم

دیدار با تشکلهای مردم نهاد و
گروههایمرجع

بازدید و افتتاح پروژه

دیدار نماینده مجلس شورای
اسالمی

*

*

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

*

*

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

*

ردیف

مقصدسفر

تاریخسفر

42

زنجان

دیماه 1400

*

43

کرمانشاه

دیماه 1400

*

دیدار نماینده مجلس شورای
اسالمی

45

کردستان

دیماه1400

*

دیدار نماینده مجلس شورای
اسالمی

*

46

همدان

دیماه1400

*

دیدار نماینده مجلس شورای
اسالمی

*

*

47

تهران

1400/10/8

*

حضور در جشنواره و تجلیل از
پژوهشگران و فناوران

*

*

48

هرمزگان

 24دی1400

*

49

50

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی
کلنگزنی خانه جوان اسالمشهر ،بازدید از ورزشگاه
 7هزار نفری شهید سلیمانی ،پروژهها و طرحهای
ورزشی اسالم شهر و سالن کشتی اسالمشهر

حضور در جلسه شوراهای اداری
استان و شهرستان بندرخمیر،
دیدار با نخبگان ،معتمدین،
فرهنگیان،ورزشکاران،
کشاورزان ،گروههای جهادی و
مرزنشینان

*

*

بازدید از سالن تنیس روی میز ،اماکن و سالنهای
ورزشی بندر خمیر ،اردوی قایقرانی تاالب و مجتمع
بندری بندرخمیر ،اسکله بندر پل و
افتتاح سه زمین مینی گلف

کرمانشاه

17بهمن1400

*

-

*

*

بازدید و افتتاح پروژههای عمرانی ورزشی به
مناسبت دهه فجر

گیالن

17
بهمن1400

*

حضور در شورای اداری تالش،
تجلیل از خانواده شهید ،دیدار
با مردم آستارا و تالش

*

*

بازدید از سالن ورزشی ربیعی ،زمین فوتبال شهید
پیشگاه هادیان بندرانزلی ،شهرک چوکا تالش،
ورزشگاه پوریای ولی تالش ،ورزشگاه وحدت آستارا،
بازدد از منطقه ویژه اقتصادی آستارا،طرح عمرانی کنار
گذر تالش به آستارا
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برنامههایسفر
سفربه
مناطق
محروم
استان

گفتگوبا
رسانههایمحلی

دیدار و
گفتگوی
عمومیبا
مردم

دیدار با تشکلهای مردم نهاد و
گروههایمرجع

بازدید و افتتاح پروژه

دیدار نماینده مجلس شورای
اسالمی

*

*

افتتاح و بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

*

*

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

*

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

بازدید پروژه و مشکالت اجرایی

ردیف

مقصدسفر

تاریخسفر

51

سیستان و
بلوچستان

بهمن ماه
1400

*

52

گلستان

بهمن
ماه1400

*

دیدار نماینده مجلس شورای
اسالمی

53

لرستان

بهمن
ماه1400

*

دیدار نماینده مجلس شورای
اسالمی

*

54

هرمزگان

بهمن
ماه1400

*

دیدار نماینده مجلس شورای
اسالمی

*

*

55

سیستان و
بلوچستان

 20و 21
بهمن1400

*

-

*

*

بازدید و افتتاح پروژههای عمرانی ورزشی به
مناسبت دهه فجر

56

ایالم

23بهمن
1400

*

دیدار با گروههای مرجع

*

*

بازدید و افتتاح پروژههای عمرانی ورزشی به
مناسبت دهه فجر

فارس

22بهمن
1400

*

جلسه با نماینده و فرمانده
سپاه فجر استان ،حضور در
اختتامیهمسابقاتبدمینتون
و دیدار با ورزشکاران

*

بازدید از سالن  6هزار نفری شهید سلیمانی ،بازدی
از مجموعه پنجاه هزار نفری پارس ،بازدید از زمین
چمن حافظیهشیراز

58

آذربایجان
غربی

25بهمن
1400

*

دیدار با گروههای مرجع

*

*

بازدید و افتتاح پروژههای عمرانی ورزشی به
مناسبت دهه فجر

59

مازندران

25
بهمن1400

*

دیدار با گروههای مرجع

*

*

بازدید و افتتاح پروژههای عمرانی ورزشی به
مناسبت دهه فجر

57
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برنامههایسفر
سفربه
مناطق
محروم
استان

گفتگوبا
رسانههایمحلی

دیدار و
گفتگوی
عمومیبا
مردم

دیدار با تشکلهای مردم نهاد و
گروههایمرجع

بازدید و افتتاح پروژه

دیدار با گروههای مرجع

*

*

بازدید از پروژههای عمرانی ورزشی

*

*

بازدید از پروژههای عمرانی ورزشی

*

بازدید از پروژههای عمرانی ورزشی

افتتاح پروژههای عمرانی ورزشی

ردیف

مقصدسفر

تاریخسفر

60

گلستان

اسفند1400

*

61

مازندران

اسفند1400

*

دیدار با گروههای مرجع

62

خراسان
رضوی

اسفند1400

*

دیدار با گروههای مرجع

*

63

خوزستان

فروردین
1401

*

دیدار با گروههای مرجع

*

*

64

خراسان
رضوی

فروردین
1401

*

دیدار با گروههای مرجع

*

*

بازدید از پروژههای عمرانی ورزشی

65

البرز

فروردین
1401

*

دیدار با گروههای مرجع

*

*

بازدید از پروژههای عمرانی ورزشی

66

مرکزی

فروردین
1401

*

دیدار با گروههای مرجع

*

*

بازدید از پروژههای عمرانی ورزشی

67

اردبیل

فروردین
1401

*

دیدار با گروههای مرجع

*

*

بازدید از پروژههای عمرانی ورزشی

68

خوزستان

فروردین
1401

*

دیدار با گروههای مرجع

*

*

بازدید از پروژههای عمرانی ورزشی
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برنامههایسفر

دیدار با گروههای مرجع

ردیف

مقصدسفر

تاریخسفر

69

قم

اردیبهشت
1401

*

70

آذربایجان
غربی
(اشنویه -
نقده)

اردیبهشت
1401

*

70

اصفهان/
سمیرم

خرداد1401

*

دیدار با گروههای مرجع

گفتگوبا
رسانههایمحلی

دیدار و
گفتگوی
عمومیبا
مردم

دیدار با تشکلهای مردم نهاد و
گروههایمرجع

سفربه
مناطق
محروم
استان

بازدید و افتتاح پروژه

*

*

بازدید از پروژههای عمرانی ورزشی

*

*

*

*

بازدید از پروژههای عمرانی ورزشی

72

فارس/
شیراز

خرداد1401

*

حضور در گردهمایی معاونین
فرهنگی و امور جوانان

*

حضور معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی در
گردهمایی

73

تهران

خرداد1401

*

سفر یکروزه

*

بازدید از طرحها و پروژههای شاخص

74

کرمانشاه

خرداد1401

*

دیدار با گروههای مرجع

*

کلنگ زنی  20زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال
روستایی

دیدار با گروههای مرجع

233

*

بازدید از پروژههای عمرانی ورزشی

 -11تعامل با مجلس شورای اسالمی
سمت

ردیف

نام

1

دیدار مقام عالی وزارت با
نمایندگان مجلس

در طول
بازه زمانی

2

دیدار معاون امور مجلس با
نمایندگان مجلس

در طول
بازه زمانی

3

دیدار مدیرکل امور مجلس با
نمایندگانمجلس

در طول
بازه زمانی

4

دیدار اعضای هیات رئیسه
مجلس درخصوص مدالآوران

1400/6/15

5

حضور مقام عالی وزارت در
فراکسیونشاهد

1400/6/22

6

مجمعکنندگاناستانگلستان

1400/6/22

7

حضور در کمیسیون فرهنگی
مجلس

8

حضور در کمیسیون امنیت ملی

1400/8/10

9

حضور در کمیسیون اجتماعی
درخصوص قانون تسهیل ازدواج

1400/8/17
.............

10

حضور در فراکسیون زنان و
خانواده درخصوص قانون جوانی
جمعیت

1400/9/21
..............

11

حضور در کمیسیون اصل نود

1400/10/21

علت
حضور

تاریخ

140/7/20
1400/9/16
1400/10/21
..........
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حضور در
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سمت

علت
حضور

تاریخ

برنامهمجلس

ردیف

نام

12

مکاتباتکنندگان مجلس برای
پیگیریمطالباتحوزهانتخابیه
خود

در طول
بازه زمانی

13

تعداد طرحهای شاخص
حوزههای ورزش و جوانان
(دریافتی از معاونت امور مجلس
ریاستجمهوری):

در طول
بازه زمانی

14

طراحی بانک جامع اطالعات
نمایندگان مجلس بهمنظور
پاسخگوییصحیح و بههنگام

در طول
بازه زمانی

15

همکاری و هماهنگی با
کمیسیونهایدولت

در طول
بازه زمانی

تسریع و تسهیل در فرایند
تصویبلوایحپیشنهادی
و صدور مصوبات مورد نیاز
وزارت در هیأت وزیران

16

تهیه پیشنویس لوایح و سایر
مصوبات موردنیاز وزارت جهت
تصویب در مجلس شورای
اسالمی و هیأت وزیران

در طول
بازه زمانی

 7الیحه و  10تصویبنامه
هیأت وزیران

17

در دست بررسی بودن تعداد 2
الیحه و  3طرح در کمیسیونهای
تخصصی مجلس شورای
اسالمی طی یک سال گذشته

در دست بررسی

جلسهباکمیسیون

جلسهباکننده

بیش از  10طرح
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تصویب این موارد نیز در
جهت پیشبرد اهداف
وزارتخانهمثمرثمرخواهد
بود

حضور در
صحنعلنی

 -12سایرموارد
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتایج و اهداف

1

کمک به برگزاری و حمایت از  8899جشنواره ورزشهای
سنتی و بازیهای بومی و محلی

در طول بازه زمانی

احیاء و تقویت ورزشهای ملی و بازیهای بومی و
محلی

2

کمک به برگزاری و اجرای رویدادهای ورزش همگانی با
تعداد260441شرکتکننده

در طول بازه زمانی

استراتژی جذب حداکثری به فعالیت مستمر ورزشی

3

کمک به تجهیز فضاهای عمومی ورزش همگانی و توزیع
اقالم ورزشی رایگان به هیاتهای استانی در سراسر
کشور

در طول بازه زمانی

تسهیل دسترسی عموم مردم به محیطهای ورزشی
ارزان و در دسترس

4

ایجاد بازیراههای تندرستی در بوستانها و پارکهای
استان تهران (برنامهریزی و کمک به تجهیز بازیراه
ورزشگاه آزادی)

در طول بازه زمانی

توسعه ورزش همگانی

5

برگزاری مسابقات کارکنان دولت در دو مرحله منطقهای
مقدماتی و نهایی در  9رشته آقایان و  8رشته بانوان با
شعار «کارمند فعال ،ایران فعال» در  5منطقه (حدود
 10/000نفر (مرحله نهایی در حال اجراست)

در طول بازه زمانی

6

برگزاری  87دوره توانمندسازی زنان ( فاز اول رهبری زنان
در ورزش همگانی )

در طول بازه زمانی

7

کمک به برگزاری  1022دوره آموزشی شامل دورههای
مربیگری ،داوری،مدرسی ،سمینار ،گارگاه در قالب
رشتههای مختلف ورزشی در سراسر کشور

در طول بازه زمانی

آگاهی بخشی و ارتقاء دانش و آگاهی جامعه هدف

8

جذب اعتبارات تسهیالت کسب و کار آسیبدیده در
دوران کرونا به مبلغ  2500میلیارد ریال ویژه 9000باشگاه
ورزشی

در طول بازه زمانی

حمایت از آسیبدیدگان کرونا

9

برنامهریزی و اجرای المپیاد استعدادهای برتر ورزش
کشور (مردادماه )1401

در طول بازه زمانی

پشتوانهسازیتیمهایملی

10

سفرمقامات ورزشی به چین جهت برگزاری بازیهای
المپیکزمستانی

در طول بازه زمانی

پیشبرد بهتر امور
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نهادینه کردن ورزش در قشر کارکنان دستگاههای
اجرایی
آگاهی بخشی و ارتقاء دانش و آگاهی جامعه هدف

دولـ ــت م ــردمی در مسی ـ ـ ـ ــر تحقق وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدههــا

گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

ردیف

عنواناقدام

تاریخ

11

طراحی و تدوین طرح «پایش و ارتقای تندرستی زنان
شاغل از منظر فعالیت بدنی»

دی  1400تا خرداد 1401

نتایج و اهداف
توجه به عدالت و بهرهمندی جامعه زنان شاغل
ازخدمات ورزشی مبتنی برتندرستی در حوزه ستادی
وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان
استانها

12

طراحی «جشنواره ملی تکریم الگوهای برتر عفاف و
حجاب در ورزش بانوان»

دی  1400تا خرداد 1401

تبلیغ و ارائه الگوهای مثبت ورزشی در ترویج ارزشهای
اخالقی و فرهنگ عفاف و حجاب

13

اجرای طرح ملی خانواده محور «جام نشاط و تندرستی»

شهریور تا پایان
اسفند1400

نهادینه کردن ورزشهای کم هزینه و سهل الوصول در
زندگی روزانه مخاطبان ( 18304نفر)

14

اجرای طرح ملی «فراغت با ورزش ویژه شاغالن
دستگاههایاجرایی»

ابتدایشهریور
تا پایان اسفندماه سال 1400

افزایش سهم ورزش در اوقات فراغت و
ایجاد نشاط اجتماعی بین  33997نفر از بانوان شاغل

15

حضور بیش از  2000بانوی تماشاگر ورزش فوتبال در
استادیوم ورزشی آزادی در دیدار ایران و عراق

بهمنماه1400

تضمین قانونی حق همه مردم

16

طراحی و برگزاری جشنواره ملی تکریم الگوهای برتر عفاف
و حجاب در ورزش بانوان

در طول بازه زمانی

تبلیغ و ارائه الگوهای مثبت ورزشی

17

آغاز فعالیت رشتههای تکبال و بیسبال سطح 5
انجمنهای ورزشی،کراسفیت جانبازان و معلوالن با
حضور نماینده رسمی فدراسیون جهانی

تیرماه1400

تردید نکردن برای رفع تحریمها

18

میزبانی مسابقات تورجهانی رشته تنیس جوانان در
سطح  ،4پارادرساژ سوارکاری ،ترای اتلون و پارراگالیدر فرود
دقت برای اولین بار در ایران

در طول بازه زمانی

استفاده از ظرفیتها

19

پخش تلویزیونی مسابقات نشنال کلوز اسکواش برای
اولین بار از شبکه ورزش

خردادماه 1400

شناخت حقوق همه مردم به ویژه بانوان

20

تقدیر فدراسیون جهانی ووشو از فعالیتهای
فدراسیون ووشوی ایران در دوران کرونا به دلیل برگزاری
روز جهانی ووشو همزمان در کل کشور

در طول بازه زمانی

رفع موانع و چالشها

21

همکاری با یونیسف در خصوص کمکهای
بشردوستانه کرونایی به  11استان کشور با استفاده از
ظرفیتسمنها

اجرا شده در طول بازه زمانی

تحقق  100درصدی -کمک به آسیبدیدگان از کرونا
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ردیف

عنواناقدام

تاریخ

22

کمک به اعزام سه تن از جوانان برتر در مسابقه «جایزه
ما با هم هستیم» با موضوع «پیشگیری از بیماری کرونا»
درکشور روسیه با همکاری ادارهکل بینالملل وزارت
متبوع

آذرماه 1400

تحقق  100درصدی ،استفاده از همه ظرفیتهای کشور
و نیروهای کارآمد و اجماعسازی ،توجه به استعدادهای
جوانان و حمایت در این خصوص

23

ارائه خدمات مشاوره به جوانان ،زوجین جوان و
خانوادهها

در طول بازه زمانی

 3205نفر 7775/جلسه مشاوره رایگان
حمایت از مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده

24

صدور و تمدید مجوز مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و
خانواده

در طول بازه زمانی

 70مرکز توسعه مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و
خانواده

25

رصد و پیگیری مستمر به صورت ماهانه از بانک مرکزی و
تحلیل وارسال به استانها در راستای اعطای تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج

سال 1400

پرداخت 924144فقره وام ازدواج

26

تولید محصوالت رسانهای موضوع جمعیت ،ازدواج و
تعالیخانواده

در طول بازه زمانی

تولید  250محصول فرهنگی و رسانهای در قالبهای
انیمیشن موشن گرافی فیلم کوتاه و ....در موضوعات
ازدواج آسان ،فرزندآوری ،مهارتهای زندگی ،انتخاب
همسر ،مشاوره ،سواد رسانه ای ،عفاف و حجاب،
اعتیاد و خیرین در راستای ترویج فرهنگ نشاط و
شادابی در خانواده

27

رصد و پیگیری مستمر به صورت ماهانه از بانک مرکزی و
تحلیل وارسال به استانها در راستای اعطای تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج

سال 1400

پرداخت 924144فقره وام ازدواج

28

 70پروژه خانه جوانان در حال ساخت در مراکز استانی و
شهرستانی

 70پروژه در حال اجرا

ایجاد و توسعه خانههای جوانان مستقر در مراکز
استان و شهرستانها

29

بهرهبرداری از خانههای جوانان مستقر در مراکز استانها
وشهرستانها

در حال اجرا

 109خانه جوانان -ایجاد و توسعه خانههای جوانان
مستقر در مراکز استان و شهرستانها
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نتایج و اهداف

دولـ ــت م ــردمی در مسی ـ ـ ـ ــر تحقق وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدههــا

گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتایج و اهداف

30

اجرای طرح تربیت و توانمندسازی دستیاران
جوان مدیران در سال 1400

فصل پاییز و زمستان 1400

بارگذاری  5دوره آموزشی ویژه فصل پاییز و زمستان
 -1400تربیت مدیران جوان برای حوزههای اجرایی کشور

31

رسیدگی به امالک چالشدار و تعیین وضعیت آنها
و تسریع و انجام عملیات عمرانی در برخی پروژههای
ضروری

از ابتدای دولت مردمی (دولت
سیزدهم)تاکنون

32

برگزاری بیش از یکصدنشست از سوی شرکت توسعه و
نگهداری اماکن ورزشی با نمایندگان مجلس،استانداران
و مقامات استانی،روسای فدراسیونها و سایر مقامات
کشوری

از ابتدای دولت مردمی (دولت
سیزدهم)تاکنون

رفع موانع و چالشها

حل مشکالت پروژهها

33

سفرهای استانی مدیران ارشد به استانهای مختلف
کشور به منظور بازدید از پروژهها

از ابتدای دولت مردمی (دولت
سیزدهم)تاکنون

بررسی مشکالت با هدف تسریع در عملیات اجرایی

34

برگزاری بیش از  50مراسم فرهنگی ،ورزشی و آیینی در
مجموعههایتحتپوشش

در طول بازه زمانی

استفاد ه از ظرفیتها

35

پرداخت بدهیهای معوق عمرانی از سوی شرکت
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

در طول بازه زمانی

رفع موانع و پبشبرد بهتر امور

36

صرفهجویی در هزینهها و برگشت پول به بیتالمال
(حدود  60میلیارد تومان) از همین محل

در طول بازه زمانی

تغییر وضع موجود به نفع مردم و تضمین قانونی حق
همه مردم

37

مهیا کردن شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
برای قرارگرفتن در ریل حرکت روبه رشد و توسعه در حال
حاضر

در طول بازه زمانی

شرکت با شرایط ورشکستگی در انتهای دولت قبل به
این دولت واگذار شده بود

38

بررسی ،تصویب و اجرای طرحهای پژوهشی در حوزه
ورزش و جوانان

در طول بازه زمانی

استفاده از همه ظرفیتهای کشور
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ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتایج و اهداف

39

تهیه پپشنویس آییننامه کارگروه صنعت ورزش

دی ماه 1400

بالفعل کردن ظرفیت اقتصادی موجود در استانها

40

بررسی تعرفهگذاری دولتی برمیزان جذب سرمایهگذاران
ورزشی

شروع از بهمنماه  1400و ادامه دارد

جذب مشارکت حداکثری بخش خصوصی و ترغیب
سرمایهگذاران در حوزه ورزش

41

برگزاری همایش تخصصی بخش صنایع ورزشی

اسفندماه1400

آگاهی بخشی در حوزه صنعت ورزش /شناسایی
مشکالت و چالشهای موجود بخش صنعت
ورزشی /ارائه راهکارهای مناسب و اجرایی برای کاهش
یا رفع موانع پیش رو

42

مشارکت در برگزاری دومین نمایشگاه بینالمللی ورزش،
محصوالت نوین و تجهیزات وابسته

اسفندماه1400

حمایت از تولیدکنندگان تخصصی ورزش /نشان دادن
توانمندیهایبخشتولیدمحصوالتتخصصی
بخش ورزش کشور

43

برگزاری اولین جشنواره تجلیل از برترینهای صنعت و
اقتصاد ورزش کشور

اسفندماه1400

ایجاد انگیزه در فعاالن بخش خصوصی

44

تدوین زیست بوم اشتغال ورزش کشور

اسفندماه1400

ایجاد اشتغال سالیانه 30000نفر /توسعه اشتغال بر
مبنای ظرفیتهای موجود در ورزش کشور

45

تهیه و تدوین سند اشتغال وزارت ورزش و جوانان

فروردین  1400تا آبان 1400

افزایش ظرفیتهای حوزه ورزش در ایجاد اشتغال
پایدار

46

برگزاری  7کارگاه ملی مجازی دانشافزایی و ارتقای مهارت
اعضای سمنهای جوانان

نیمه دوم 1400

تحقق 100درصدی -تقویت سرمایههای اجتماعی،
نهادینه سازی ،مسئولیتپذیری و مشارکت همه
جانبه

47

اجرای  12کارگاه منطقهای مجازی برای اعضای سمنهای
جوانان در حوزه کاهش آسیب اجتماعی جوانان

مهر،آبان و آذر 1400

نهادینه سازی ،مسئولیتپذیری و مشارکت همه
جانبه

48

ایجاد ،حمایت و اجرایی کردن  2شبکه سازمانهای مردم
نهاد جوانان در موضوعات
 «.1شبکه امداد و نجات جوانان -استان تهران»
 «.2شبکه سالمت اجتماعی جوانان -استان قزوین»

در حال اجرا
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تحقق 70درصدی -تقویت سرمایههای اجتماعی،
نهادینه سازی ،مسئولیتپذیری و مشارکت همه
جانبه

دولـ ــت م ــردمی در مسی ـ ـ ـ ــر تحقق وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدههــا

گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

ردیف

عنواناقدام

تاریخ

49

ایجاد ،حمایت و اجرایی کردن 2شبکه سازمانهای مردم
نهاد جوانان در موضوعات
«.1شبکه آسیبهای اجتماعی وحاشیهنشینیشهرها-
استانکرمان»
« .2شبکه رسانه و فضای مجازی -استان همدان»

در حال اجرا

تحقق  50درصدی -تقویت سرمایههای اجتماعی،
نهادینه سازی ،مسئولیتپذیری و مشارکت همه
جانبه

50

انجام اقدامهای حمایتی در حوزه تأسیس تشکلهای
جوانان و حمایت از طرحها و برگزاری کارگاههای
دانشافزاییاعضا

مستمر

تقویت مشارکت داوطلبانه مردمی در امور جوانان

51

پیادهسازی کاهش زمان رسیدگی به پرونده الکترونیکی
تشکلهای جوانان (خودکارسازی زمان رسیدگی به
پروندهها در برخی گلوگاههای غیر الزم و) ...

از  3شهریور  1400تا  10خرداد 1401

تحقق 100درصدی -ایجاد و توسعه سازمانهای مردم
نهاد جوانان (سمن)

52

حمایت از اجرای طرحهای استانی ،منطقهای و ملی در
حوزه اوقات فراغت ،اشتغال و کارآفرینی ،ارتقای هویت

53

حمایت از استقرار تیمهای استارتآپی در مراکز نوآوری و
شتابدهیجوانان

در حال اجرا

54

قرار گرفتن موضوع «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و
پیگیری مصوبات آن » تحت عنوان دستور کار جلسات
ستادهای ساماندهی امور جوانان استان و درخواست
از دستگاهها جهت انجام اقدامات مرتبط با آن و ارسال
گزارش عملکرد پیرامون سرفصلها و رئوس بیانیه

نیمه دوم 1400

برگزاری  26پویش مرتبط با بیانیه /تدوین  22سند
استانی بر مبنای محورهای بانیه /اجرای  545طرح و
برنامه فرهنگی ،هنری و اجتماعی با موضوع بیانیه و
برگزاری  86برنامه گفتمانسازی تبیین و تشریح بیانیه

55

بهرهگیری از ظرفیت خیرین ورزشیار جهت توسعه
زیرساختهایورزشی

در طول بازه زمانی

کمک به ساخت ،بهسازی ،تجهیز و تکمیل پروژههای
ورزشی

سال 1400
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نتایج و اهداف

اجرای  90طرح در حوزه اشتغال و کارآفرینی و غنیسازی
اوقات فراغت جوانان و ارتقای هویت توسط
سازمانهای مردم نهاد جوانان استانها
 169تیم استارتآپی جوانان مستقر در این مراکز/
حمایت ،تقویت و رفع موانع استارتآپها با محوریت
جوانان

سازمان برنامه و بودجه کشور

 1-در خصوص بودجهریزی عملیاتی در سال :1401

بودجهریــزی مبتنــی بــر عملکــرد دارای ســه ســتون اصلــی اســت کــه عبارتنــد از برنامهریــزی ،هزینهیابــی و مدیریــت عملکــرد .در بخشــنامه
فگــذاری شــد و ایــن ســازمان مکلــف شــد در راســتای برنامهمحــوری بــه عنــوان
بودجــه ســال  1401مبحــث اصــاح ســاختار بودجــه هد 
ســتون اصلــی بودجهریــزی مبتنــی بــر عملکــرد ،برنامههــای کالن دســتگاههای اجرایــی را بــا هماهنگــی وزراء و روســای دســتگاههای اصلــی
تدویــن کــرده و اســناد برنامــه و بودج ـهای مبادلــه و از ایــن طریــق نظــارت بــر اجــرای بودجــه انجــام پذیــرد.
بنابر این ضمن ساماندهی ردیفهای بودجهای در قالب  50دستگاه اصلی که در مجلس شورای اسالمی به  65دستگاه افزایش یافت،
برنامههای کالن و اجرایی آنها نیز با تعداد حدود  300برنامه تنظیم و الیحه بودجه تدوین و تقدیم مجلس شورای اسالمی شد.
از ابتدای سال جاری نیز مطابق مفاد بند (الف) تبصره ( )19سند توافقنامه برای تکمیل اطالعات ابالغ شده و کلیه دستگاههای اصلی
موظفند پس از ابالغ بودجه بر اساس سند تحول دولت مردمی ،برنامههای کالن ،اهداف و اقدامات قابل انجام در این راستا را مشخص
و شاخصهای ارزیابی این اقدامات را با توافق سازمان برنامه و بودجه به نحوی تهیه کنند که قابل اندازه گیری ،رصد و مدیریت عملکرد
باشد (فرم توافقنامه ضمیه است).
همچنین مطابق ( پیوست بودجهریزی مبتنی بر عملکرد )بخشنامه بودجه سال  1401ابالغی ریاست جمهور ،تمامی دستگاههای اجرایی
موظفند قیمت تمام شده فعالیتهای خود را محاسبه کنند.بدیهی است در سال  1401پس از تبادل توافقنامه با دستگاههای اصلی و
ابالغ اعتبارات دستگاههای تابعه ،قیمت تمام شده فعالیتها در موافقتنامههای هزینهای آنها درج خواهد شد.

 2-در خصوص تراز عملیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت :

کاهــش تــراز عملیاتــی از دو بعــد قابــل انجــام اســت کــه عبارتنــد از کنتــرل و کاهــش هزینههــای جــاری و دیگــری افزایــش منابــع درآمــدی
بــه ویــژه درآم دهــای مالیاتــی .در تنظیــم الیحــه بودجــه ســال  1401اتــکاء بــه منابــع پایــدار درآمــدی و در راس آن مالیــات مــورد توجــه جــدی
قــرار گرفت.منابــع مالیاتــی (بــا احتســاب حقــوق ورودی) حــدود  527هــزار میلیــارد تومــان لحــاظ شــده کــه نســبت بــه قانــون بودجــه ســال
1400حــدود  62درصــد رشــد داشــته اســت.این رقــم برگرفتــه از راهبردهایــی نظیــر پیشبینــی عملکــرد ســال جاری،جلوگیــری از فــرار مالیاتــی،
تمرکــز بــر وصــول معوقــات ،اجــرای کامــل قانــون پایانههــای فروشــگاهی و ســامانه مودیــان و هوشمندســازی فرایندهــای نظــام مالیاتــی
در الیحــه درج شــد .ایــن در حالــی اســت کــه اتــکاء بــه منابــع ناشــی از فــروش اوراق مالــی در الیحــه بودجــه نســبت بــه ســال قبــل کاهــش
قابــل توجــه داشــته اســت .در بخــش مصــارف نیــز رویکــرد انقباضــی در بخــش اعتبــارات هزینـهای بــوده اســت البتــه بــا لحــاظ رشــد متوســط
حقــوق  10درصــد و کاهــش ســایر هزین ههــا و اینکــه اعتبــارات حمایتــی اقشــار خــاص افزایــش داشــته اســت.همچنین بــا ادغــام ردیفهــا و
فهــای دارای قانــون پایــه قطعــا در هزینههــای اداری و پشــتیبانی دســتگاههای اجرایــی صرفهجویــی خواهــد شــد .الزم
دســتگاهها در ردی 
فهــای تابعــه از  1200ردیــف در ســال  1400بــه حــدود  600ردیــف در ســال
بــه ذکــر اســت کــه در راســتای برنامــه محــور شــدن بودجــه تعــداد ردی 
 1401کاهــش یافتــه اســت.با مجموعــه ایــن اقدامــات کســری تــراز عملیاتــی ســال  1400کــه معــادل  464هــزار میلیــارد تومــان بــود بــه  300هــزار
میلیــارد تومــان در الیحــه بودجــه ســال  1401کاهــش پیــدا کــرد (کاهــش حــدود  35درصــدی) کــه دقیقــا رویکــرد دولــت در برطــرف کــردن
کســری تــراز عملیاتــی را نشــان میدهــد .البتــه در فراینــد تصویــب بودجــه در مجلــس شــورای اســامی درآمدهــای مالیاتــی بــا هماهنگــی
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دولــت از  527هــزار میلیــارد تومــان الیحــه بــه  567هــزا میلیــارد تومــان و همچنیــن هزینههــای جــاری از  965هــزار میلیــارد تومــان بــه  999هــزار
میلیــارد تومــان افزایــش یافــت کــه در عمــل تغییــری در تــراز عملیاتــی الیحــه ایجــاد نکــرد.در صــورت ادامــه ایــن سیاســت در ســالهای آتــی
فگــذاری برطــرف کــردن کســری تــراز عملیاتــی و در نتیجــه کاهــش اتــکا بــه منابــع نفتــی بســیار امیــدوار بــود.
میتــوان بــه هد 

 3-متناسبسازی حقوق کارمندان و کارگران با وضع تورمی:

مطابـق مفـاد بنـد (پ) مـاده ()28قانـون برنامـه ششـم توسـعه دولـت مکلف اسـت در حدود اعتبارات هزینهای و متناسـب با تورم نسـبت
بـه تعییـن ضریـب حقـوق کارکنـان اقـدام نمایـد .ایـن حکـم بسـیار هوشـمندانه بوده و جـای تامـل دارد.گرچه قانونگـذار به تناسـب افزایش
حقـوق بـا تـورم اشـاره کـرده امـا قیـد سـقف اعتبـارات هزینـهای را هـم لحـاظ کـرده اسـت.چه بسـا افزایـش حقـوق هماننـد سـنوات قبـل کـه
همـراه بـا اسـتفاده دسـتگاههای اجرایـی از امتیـازات فصـل دهـم قانون مدیریت خدمات کشـوری بدون توجه به سـقف اعتبـارات هزینهای
منجـر بـه بـروز و تشـدید کسـری بودجـه شـده و در نهایـت خـود باعث افزایش تورم شـده اسـت .رویکرد دولت جدید بر کنتـرل تورم از تمامی
نواحـی از جملـه از ناحیـه فشـار افزایـش هزینههـای جـاری دولـت اسـت .بنابرایـن در سـال  1401علاوه بـر اصلاح سـاختار بودجـه و کاهـش
تعـداد ردیفهـا رشـد ضریـب حقـوق  10درصـد لحـاظ شـد تـا ضمـن کنتـرل هزینههـای جـاری دولت،فشـار تورمی از ایـن ناحیه تعدیـل و مردم
شـریف ایـران و بـه ویـژه کارکنـان دسـتگاههای اجرایـی آثـار آن را در سـفره خـود مشـاهده کننـد.
رشد هزینههای جاری دولت طی سالهای اخیر در جدول زیر قابل مشاهده است:
هزینهها-سال

1397

1398

1399

1400

الیحه1401

قانون1401

اعتبار (هزار میلیارد تومان)

294

352

436

919

965

990

رشد (درصد)

16

20

24

111

5

8

چنانچــه مالحظــه میشــود اعتبــارات هزین ـهای تــا ســال  1400رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت کــه عمــده آن ناشــی از رشــد حقــوق و مزایــا
بــوده اســت.در واقــع در بخــش بودجــه کشــور دچــار چرخــه افزایــش هزین ههــا و در نهایــت بــه دلیــل بــروز کســری بودجــه منجــر بــه رشــد تــورم
شــده اســت.ادامه ایــن رونــد بــه هیــچ وجــه امکانپذیــر نبــوده و بــه همیــن منظــور در الیحــه بودجــه ســال  1401رشــد حقــوق بهطــور متوســط
 10درصــد لحــاظ شــد.درصورت شکســتن چرخــه رشــد اعتبــارات و تــورم ،جامعــه و بــه ویــژه کارمنــدان دولــت منتفــع خواهــد شــد .بــا اعمــال
سیاســت انقباضــی در بخــش اعتبــارات هزینـهای رشــد ایــن اعتبــارات نســبت بــه ســال قبــل 8درصــد اســت و در صــورت ادامــه ایــن رونــد در
ســالهای آتــی چرخــه مــورد اشــاره متوقــف خواهــد شــد.
ازطرفی یکی از اهداف اساسی دولت ،عدالت اجتماعی در همه زمینههاست.بنابراین به منظور کاهش فاصله طبقاتی حقوق کارمندان
در سنوات گذشته و حمایت از اقشار ضعیف کارمندان ،رشد حقوق حداقل بگیران  60درصد لحاظ شده است .بنابر این کنترل هزینهها
همراه با حمایت از اقشار ضعیفتر و رشد حقوق متناسب با سقف اعتبارات قابل تامین با منابع پایدار بودجه که در سطور قبلی توضیح
داده شد ،کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش خواهد داد و در نتیجه رشد تورم را کند و حتی کاهنده خواهد کرد.
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بنیاد شهید و امور ایثارگران

 -1فعالیتهای انجام شده در راستای مبارزه با فساد و تبعیض
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

1

بازدید مدیرکل بازرسی بنیاد از بیمارستان اعصاب و روان
شهید رجاییاصفهان

1401/3/27

بازدیدهای دورهای و سرزده در راستای بررسی وضعیت خدماترسانی به
جانبازان در مراکز درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف صیانت از
حقوق ایثارگران در مراکز درمانی و بیمارستانها

1401/3/19

پاسخگویی به سؤاالت و ابهامات ایثارگران در آینده نزدیک

2

طراحی سامانه گفتینو یا گفتگوی برخط
(چت آنالین )

3

راهاندازی «سامانه دیدار»

4

5

6

گزارش استنکاف دستگاهها برای تبدیل وضعیت
استخدامی ایثارگران برای مجلس و سازمان بازرسی کل
کشور

بازدید سرزده مدیرکل بازرسی بنیاد از بیمارستان
روانپزشکیصدر

تدوین بودجه شفاف و برنامه عملیاتی مشخص ،تعریف
مبادی و مبانی نظارتی در هر مرحله از انجام عملیات

ایثارگران با مراجعه به سایت ایثار بخش خدمات پرکاربرد میتوانند
درخواستهای خود را ثبت و از همین طریق پاسخ خود را دریافت کنند.
ایثارگران با ورود به سامانه میتوانند درخواستهای خود را ثبت و از
همین طریق پاسخ خود را دریافت کنند و یا با هر یک از مدیران در سطح
شهرستان ،استان و حتی ریاست عالی بنیاد درخواست مالقات را ثبت و از
طریق پیامک مراحل پیگیری اطالعرسانی می شود

1401

کمیسیون اجتماعی مجلس گزارشات را بررسی کرده و برای مواردی که
شامل استنکاف از قانون است ،باالترین مقام دستگاه را برای حضور در
کمیسیون اصل  90دعوت میکندیک مورد اقدام قانونی در این خصوص
صورت گرفته و یکی از وزرا در مورد عدم اجرای قانون در مخابرات به
کمیسیون اجتماعی دعوت شده است

1401/3/10

بازدیدهای دورهای و سرزده در راستای بررسی وضعیت خدماترسانی به
جانبازان در مراکز درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف صیانت از
حقوق ایثارگران در مراکز درمانی

دی ماه 1400

انجام شد
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ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

7

طراحی و تبیین اصل نظارت بهصورت ویژه در برنامه
عملیاتی سال1401

دی ماه 1400

انجام شد

8

حضور مستقیم کارشناسان در استان و واحدهای اجرایی
به منظور اعمال نظارت

شهریور و دی 1400

انجام شد

9

اجرای طرح سپاس (دیدار از جامعه هدف به منظور تجلیل
و تکریم)

مستمر

دیدار از تمامی گروههای جامعه هدف اعم از والدین ،همسران و فرزندان
معظم شهدا ،جانبازان ،آزادگان و خانوادههای ایشان

10

افزایش واجدین شرایط سهمیه سوخت

شش ماهه دوم
1400

افزایش سهمیه برای  3000نفر

11

افزایش اعتبار تسهیالت قرض الحسنه

شش ماهه دوم
1400

از 20میلیارد به  60میلیارد تومان

12

افزایش اعتبار تسهیالت وام کارت اعتباری

شش ماهه دوم
1400

از  220میلیارد به 320ملیارد تومان

13

افزایش ایثارگران واجد شرایط شارژ حکمت کارت جهت
خرید از فروشگاههای اتکا

شش ماهه دوم
1400

 7000نفر

14

انتشار جزوه آشنایی با فساد اداری در پایگاه اطالعرسانی
ایثار

شهریور1400

آموزش و آگاهیرسانی به جامعه و همکاران
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 -2فعالیتهای انجام شده برای تحقق عدالت خواهی
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

1

عملیاتی شدن برنامه عملیاتی منطبق بر سند تحول دولت

1401

در اختیار قرار دادن اعتبار به استانها که در چارچوب
برنامههای عملیاتی و در حال خدماترسانی

2

پیگیر اجرای قانون و پرداخت مطالبات ایثارگران

1401

تصویب آییننامه پاداش پایان خدمت مشموالن ماده 38
قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران

3

برپایی میز ارتباطات مردمی بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر استانی
رئیسجمهور به استان اصفهان

1401/3/ 27

پاسخگویی به سواالت و درخواستهای بیش از  3000ایثارگر

4

پیشنهاد ریاست بنیاد برای ارزیابی دستگاهها در حوزه ایثار و شهادت

1401/3/17

ارزیابی دستگاهها در حوزه ایثار و شهادت توسط بنیاد شهید
و امور ایثارگران در جشنواره شهید رجایی

5

تشکیل 20میز خدمت در سفرهای استانی و مصالی نمازجمعه

شهریور تا بهمن
1400

رسیدگی مستقیم معاونان و مدیران کل استانها به
مشکالتایثارگران

شهریور تا بهمن
1400

طرح دغدغهها و مسائل ایثارگران وتأکید ریاست بنیاد بر لزوم
حل مشکل مسکن ایثارگران ،لزوم افزایش نظارت بر کیفیت
خدماترسانی ،بیمه تکمیلی درمان به ایثارگران ،تبدیل
وضعیت ایثارگران شاغل در دستگاهها و تفویض اختیار به
ادارات کل استانی

7

دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونان با بیش از 100
خانواده شهید و ایثارگر

شهریور تا بهمن
1400

قرارگرفتن در جریان وضعیت ایثارگران و صدور دستورات الزم

8

انجام مکاتبه با وزیر بهداشت و درمان در راستای رسیدگی و تجهیز
درمانگاههای شیمیایی مناطق کمتر برخوردارخصوصا سردشت و
تامین متخصص و کادر درمان

بهمن1400

انجام شد

9

پیگیری و انجام مکاتبات الزم در خصوص تامین داروهای مورد نیاز
ایثارگران با نگاه ویژه به استانهای حاشیهای و کمتر برخوردار

مستمر

انجام شد

10

ایجاد دسترسی به ایثارگران برای ثبت درخواست ماده  38از طریق
سامانهبرخط

1400/06/15

حذف تردد غیر ضرور ایثارگران برای مراجعه به بنیاد ،ایثارگر از
حق قانونی خود قابلیت رصد وضعیت درخواست در مراحل
فرایند

6

دیدار ویدئو کنفرانسی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با ایثارگران
استانهای مازندران ،سیستان و بلوچستان ،کرمانشاه ،مرکزی ،قم،
آذربایجان شرقی ،کردستان ،قزوین ،همدان ،آذر بایجان غربی ،اصفهان،
هرمزگان
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نتیجه

ردیف

عنواناقدام

تاریخ

11

ایجاد دسترسی به ایثارگر برای ثبت درخواست کمک معیشت از طریق
سامانهبرخط

1400/09/15

12

زمینه شرکت ایثارگران در آزمونهای استخدامی

 6ماهه دوم 1400

استخدام ایثارگران در دستگاهها در فضای رقابتی بین خود
ایثارگران

13

ارائه وامهای قرضالحسنه وعقود اسالمی به جانبازان زیر  25درصد و
معسر

 6ماهه دوم 1400

انجام شد

14

تبدیلوضعیتاستخدامیایثارگران

 6ماهه دوم 1400

پیگیری و اجرای تکالیف قانونی و وظایف محوله جهت
اشتغال و کارآفرینی

حذف تردد غیر ضرور ایثارگران برای مراجعه به بنیاد
اطالع ایثارگر از حق قانونی خود
قابلیت رصد وضعیت درخواست در مراحل فرایند

 -3فعالیتهای انجام شده برای دیپلماسی فعال و متوازن
6ردیف

عنواناقدام

تاریخ

کشور

نتیجه

1

افتتاح نمایشگاه آثار هنری در موزه شهدا با هدف توسعه روابطبینالمللی
و دیپلماسی ایثار

1401/1/20

ایران

انجام شد

2

طراحی اولیه و تدوین تفاهمنامه همکاری با کشور عراق در حوزه خدمات
و تجهیزات پزشکی

بهمن 1400

عراق

انجام شد

1400/11/23

کرواسی

انتقال تجربیات دو کشور در موضوعات
مختلف مانند زنده نگه داشتن یاد قهرمانان
جنگ و تشخیص هویت سربازان مفقود

هلند

انجام شد

کیفرخواست
شکایت از
آمریکا

انجام شد

3

دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با سفیر کرواسی

4

مکاتبات و تامین مدارک و مستندات پزشکی حقوقی جهت ایفای حقوق شهریور ،دی و
بهمن1400
جانبازانشیمیاییدرمجامعبینالمللی

5

تهیه مستندات پزشکی جانبازان شیمیایی جهت ارائه به محاکم داخلی
و خارجی
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 -4فعالیتهای انجام شده پیرامون ارتقا شفافیت و صداقت
ردیف

عنوان اقدام

تاریخ

نتیجه

1

برپایی میز ارتباطات مردمی بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر
استانی رئیسجمهور به استان اصفهان

1401/3/28

با حضور معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران و
مدیران ستادی بنیاد به سواالت و درخواستهای بیش از  3000ایثارگر
پاسخ گفته شد

1401/3/20

در راستای برگزاری میز ارتباطات مردمی سفر استانی رئیسجمهور به
چهارمحال و بختیاری مسئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران بهصورت
چهره به چهره با  1100ایثارگر دیدار و به مشکالت این عزیزان رسیدگی شد

3

برپایی میز ارتباطات مردمی بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر
استانیرئیسجمهوبهالبرز

1401/3/18

مدیران کل ستادی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیش از  300نفر از
ایثارگران استان البرز دیدار و به مشکالت این عزیزان رسیدگی کردند

4

رونمایی از سامانه دیدار (کاهش مراجعات حضوری)

1401/3/1

شفاف سازی ،دسترسی همگان برای دیدار و عدالت محوری

5

رو نمایی از سامانه امصاک ( استعدادیابی مدیران صالح
کارآمد)

1400/7/3

انتخاب مدیر کارآمد بر اساس اصل شفافیت

6

راهاندازی سامانه شمسا

1400/8/27

سامانه شایسته گزینی مدیران سرآمد آینده

7

انجام مکاتبات در خصوص راهاندازی درگاه اطالعرسانی اداره
کلمصدومینشیمیایی

شهریور1400

انجام شد

8

انجام مکاتبات با استانها در راستای اطالعرسانی و هماهنگی
در نحوه توزیع و تحویل داروهای تخصصی مورد نیاز جانبازان
شیمیایی

آذر و بهمن
1400

انجام شد

9

تالش در جهت شفافسازی در تدوین برنامه عملیاتی و
بودجه پیشنهادی اداره کل و شرکت در جلسات معاونان
بهداشت و درمان کشور به منظور تبیین موضوع

دی 1400

انجام شد

10

پاسخگویی  100درصدی بنیاد شهید و امور ایثارگران در سامانه
ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات

شش ماهه
1400

45مورد پاسخگویی ،اخذ پاسخ از معاونتهای مربوطه بنیاد شهید و
امور ایثارگران و بارگذاری در سامانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به
اطالعات (صد در صد پاسخگویی)

11

تعیین اولویتبندی و صدور معرفینامه در قالب یک فرمت
در سراسر کشور

1400/5/1

2

پاسخگویی به ایثارگران در سفر استانی رئیسجمهور به
چهارمحال وبختیاری
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 -5اصالح و ترمیم ساختارها و فرایندها
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

1

تفویض اختیارات الزم به استانها

1401

تفویض اختیارات الزم به استانها از قبیل ،احراز ایثارگری جانبازان در
دوران دفاع مقدس و حوادث سالهای اخیر پروندههای زیادی در جریان
است که مشمول قوانین احزار ایثارگری هستند که این موضوع توسط
استانهاپیگیریمیشود.

1401/3/23

جمعآوری دادههای مهندسی ساختمان و مصرف انرژی از استانها
هستیم تا با استفاده از اطالعات روز ضمن سنجش و پایش خدمات
در حوزه پشتیبانی و مهندسی ،برنامهریزیهای ساختاری را همسو
با سیاستهای دولت و مجموعه بنیاد ،در راستای بهینهسازی
خدمترسانی

3

درمان از راه دور ایثارگران ()telemedicine

1401/3/18

ایجاد خانههای ایثار در  ۱۰استان برای ایثارگران بهخصوص والدین شهدا

4

اصالح و تصویب آییننامه تبصره ماده  66قانون جامع
در موضوع شهریه دانشجویی در هیات وزیران

1401

هوشمندسازی ارائه خدمات آموزشی -ارتقای سطح علمی دانشجویان
شاهد و ایثارگر -مدیریت هدفمند منابع

5

تدوین و تنظیم دستورالعمل و شیوه نامههای اجرایی

1401

برگزاری مسابقات قرآن کریم ویژه خانوادههای معظم شاهد و ایثارگر در
سه مرحله شهرستانی ،استانی و کشوری در رشتخههای مختلف برای
استانهای سراسر کشور.

6

پیگیری جهت اصالح قوانین و مقررات مربوط به حوزه
خود اشتغالی و کارآفرینی

1401

از جمله بندچ ماده  88قانون برنامه ششم توسعه و تصویب آن در
قانون برنامه هفتم توسعه

7

اجرای بند «خ» ماده  87برنامه ششم توسعه

1401

موضوع سنوات ارفاقی همسران و فرزندان شهدا

2

طراحی سامانه مدیریت سبز مصرف انرژی
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ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

8

پیگیری جهت اختصاص امتیاز به مشموالن ماده 29
قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران

1401

متقاضی اخذ مطب پزشکی و دندانپزشکی ،مجوز شرکت پخشدارو،
مجوز مراکز مشاوره روانشناسی ،مجوزساختمان پزشکان،
درمانگاههای خصوصی و ...از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

9

تشکیل کمیته اجرایی وزارت علوم

1401

تهیه پیشنویس آییننامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر
وزارت علوم

10

گفتگوی مجازی معاون توسعه مدیریت ،منابع و
برنامهریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مدیران،
روسا و کارشناسان بنیاد شهید و امور ایثارگران

1401/02/06

تبیین و تشریح برنامه تحول و برنامه عملیاتی سال 1401

11

اصالح پیشنویس سند جامع مددکاری ومشاوره

1401/02/28

اصالح و ارائه پیشنهادهای الزم در خصوص سند جامع مددکاری و
مشاوره نامه شماره  5005/01/82326تاریخ 1401/02/28

12

بهبودفرایندهایبنیاد

 1400/12/25تا
1401/02/30

بهبود  22فرایندهای خدمات قابل ارائه بهصورت الکترونیکی عنوان
فرایند مرتبط با خدمات بنیاد و ارسال به اداره کل آمار و فناوری اطالعات
برای تولید سامانه برخط

13

اصالح گزارش پیوست رسانهای سند تحول دولت

1401/02/17

اصالح و اعالم پیوست رسانهای سند تحول دولت نامه شماره
 5005/01/57357تاریخ 1401/02/17

14

ثبت وبه روزرسانی شناسنامه هویتی اشخاص حقوقی
از طریق سامانه ملی مدیریت ساختار اجرایی کشور

مستمر

در راستای اجرای بخشنامه شماره  59674تاریخ  1400/01/27سازمان
اداری واستخدامی کشور

15

اصالح پیشنویس اساسنامه پژوهشکده فنی و
مهندسی

1401/02/11

ارسال به حوزه مربوطه ودفتر اداره کل ریاست عالی بنیادنامه شماره
 5005/01/52662تاریخ 1401/02/11
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ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

16

پیگیری ورفع اشکاالت مربوط به مشموالن ایثارگر
قانونتبدیل وضعیت

1401/01/30

موارد از طریق سازمان اداری واستخدامی وسامانههای مرتبط اصالح و
اقدام شد

17

درخواست وانجام اصالح عناوین واحدهای ستاد مرکز
از سازمان اداری واستخدامی کشور

1401/01/28

اخذ موافقتنامههای اصالحیه بعضی از واحدها در تشکیالت تفصیلی
بنیاد شهید وامور ایثارگران  5005/01/29905تاریخ 1401/01/28

18

انجام جلسات کارشناسی وپیگیریهای الزم در
خصوص راهاندازی شعبه بنیاد در شهرستانهای
جدیدالتاسیس

1401/01/22

جمعآوری مستندات وانجام مکاتبات وارسال مدارک به سازمان اداری
واستخدامی و کسب مجوزهای قانونی نامه شماره 5005/01/18540تاریخ
1401/01/22

19

تهیه و تدوین پیشنویس شرح وظایف استانها

1401/01/17

تهیه پیشنویس شرح وظایف  8015عنوان پست سازمانی و ارسال
به معاون توسعه مدیریت و منابع برای تایید و تصویب نامه شماره
 1401/01/10916تاریخ 1401/01/17

20

انجام تغییرات ساختار سازمانی به منظور تبدیل
وضعیت مشموالن بند د تبصره  20قانون بودجه 1400

1400/12/1

اقدامات الزم به منظور اصالح  504عنوان پست سازمانی مربوط به
تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول قانون در سامانههای مرتبط

21

تغییرات ساختار سازمانی به منظور تبدیل وضعیت
مشمولین بند د تبصره  20قانون بودجه 1400

1400/11/30

اقدامات الزم به منظور اصالح  450عنوان پست سازمانی مربوط به
تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول قانون در سامانههای مرتبط

22

تهیه و تدوین پیشنویس شرح وظایف استانها

1400/11/30

تهیه پیشنویس شرح وظایف  8015عنوان پست سازمانی و ارسال به
معاون توسعه مدیریت و منابع برای تایید و تصویب

23

بهبودفرایندهایبنیاد

1400/11/25

بهبود  21عنوان فرایند مرتبط با خدمات بنیاد و ارسال به اداره کل آمار و
فناوری اطالعات برای تولید سامانه برخط
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ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

24

تالش در راستای الکترونیکی کردن فرایندهای خدمات
بهداشت و درمان

دی ماه 1400

انجام شد

25

پیشنهاد تفویض و واگذاری اختیارات برخی از امور
اجرایی به استان ها

آذر ماه 1400

انجام شد

شش ماه دوم1400

بنیاد شهید و امور ایثارگران در میان  ۱۶۸دستگاه جزو  ۱۰دستگا ه برتر
دولت الکترونیک در دوره هشتم ارزیابی توسط دبیرخانه شورای اجرایی
فناوری اطالعات اعالم شد

27

اصالح فرایند احراز ایثارگری

1400/10/15

کاهش زمان احراز پروندههای ایثارگری

28

برقراری وب سرویس معافیت سربازی

1400/09/17

انجام شد

29

حذف مدارک ازدواج از سامانه برخط

12/12/1400

انجام شد

30

اصالح فرایند رسیدگی به موارد خاص

شش ماه دوم1400

1ـ بازنگری و ابالغ فرایند رسیدگی به موارد خاص
2ـ سیستمی کردن ارائه خدمات در قالب دستور العمل رسیدگی به موارد
خاص

31

ثبتنام متقاضیان ایثارگر در بستر اینترنت

1400/6/1

انجام شده

32

پیشنهاد اصالح فرایند اعطای تسهیالت خرید ویا
ساخت مسکن در راستای تحقق دولت الکترونیک

1400/10/1

در دست اقدام

33

راهاندازی سامانه شایسته گزینی مدیران سرآمد آینده
(شمسا)

آذر ماه 1400

انجام شد

26

توسعه خدمات الکترونیک
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-6اقدامات جهادی انجام شده در حوزه فعالیتهای دستگاه
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

1

دومین برنامه پایش سالمت

1401/3/21

ایثارگران با حضور  8متخصص از پزشکان جهادی شهید «قنبر
ثامنی» در تهران انجام شد

2

توزیعبستهمعیشتی

1401/1/16

ویژه ماه رمضان در خوزستان انجام شد

3

تجلیل از گروه جهادی کوی شیرین؛ کروه جهادی فعال
در حوزه ایثاروشهادت توسط ریاست بنیاد در جشنواره
سرخ نگاران

1400/12/9

انجام شد

4

اردوهای جهادی قرآنی و پزشکی نخبگان شاهد و ایثارگر

1400/11/14

اجرای محافل قرآنی به ترویج مفاهیم قرآن کریم و ارائه خدمات
پزشکی و پیراپزشکی دندانپزشکی ،پزشکی ،تخصص زنان و
زایمان و روانشناسی ،به ساکنان منطقه هرمزگان و سیستان و
بلوچستان

5

ارائه بستههای معیشتی برای سیل زدگان کرمان و
هرمزگان

دی ماه 1400

انجام شد

6

پویش جهادی تبیین حقایق

1400/7/20

جمع آوری پیشنهاد و ایده نخبگان شاهد و ایثارگر

7

استفاده از منابع در دسترسی بهخصوص ظرفیت بیمه
تکمیلی در تهیه و تامین تجهیزات و لوازم پزشکی برای
منطقهمحروم شهرستان سردشت

تیر ماه 1400

انجام شد

8

استفاده از ظرفیت وزارت بهداشت در تامین داروهای
مورد نیاز جانبازان شیمیایی

مستمر

انجام شد

9

پیگیری و ارتباط مستقیم تلفنی با جانبازان شدید
شیمیایی در خصوص بررسی سالمت و واکسیناسیون
در چند مرحله

مستمر

انجام شد
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-7فعالیتهای انجام شده برای خنثیسازی تحریم ها
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

1

نشست مدیران شرکت متد با رئیس جمعیت هالل احمر

1401/3/24

خرید آمبوالنسهای مجهز و جدید و عقد تفاهمنامه
با شرکت متد

2

پیگیری مفاد تفاهمنامه با دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله در راستای انجام
تحقیقات پایش سالمت و سایر خدمات مرتبط در حوزه سالمت جانبازان
شیمیایی

بهمن ماه 1400

انجام شد

3

استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی در امر درمان جانبازان شیمیایی

مستمر

انجام شد

4

بازدید رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از نمایشگاه محصوالت دانشبنیان
توانبخشی

1400/7/27

رفع مسائل و مشکالتی و کمبودهای حوزههای
توانبخشی ایثارگران با حمایت از شرکتهای
دانشبنیان
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-8تعامل بین بخشی برای تحقق شعارهای دولت
دستگاههایشریک

تاریخ

مهمترینمحورهاوموضوعاتمطرحشده

ردیف

نام اقدام یا برنامه مشترک

مشاوران وزرا و
دستگاههایاجرایی

1401/3/29

نگاه مثبت و فهم دقیق و عمیق از تأثیرگذاری
مشاوران در حوزه خدماتی و ترویج فرهنگ جهاد ،ایثار
و شهادت باعث اطمینان و انگیزش چندین برابری
خادمان ایثارگران دستگاههای اجرایی شده

1

تقدیر مشاوران وزرا در امور ایثارگران از
اقدامات

2

حضوردر برنامه بزرگداشت  490شهید
هاللاحمر

جمعیت هالل احمر

1401.02.22

ضمن بزرگداشت  490شهید هالل احمر از جمعیت
هالل احمر و مسئوالن این سازمان تقدیر شد

3

دیدار ریاست بنیاد و فرمانده نیروی زمینی
ارتش با خانواده معظم شهدای ارتش

نیروز زمینی ارتش

1401.01.29

دیدار و گفتگو به مناسبت روز ارتش با «سید مرتضی
احمدیان داودی» و مادر شهید «غالمرضا گل دست»

قوهقضائیه

1400/7/24

تبدیل بنیاد از نهاد خدماتی به یک نهاد معاضدتی
و راهبردی ،اصالح زیر ساختهای حقوقی و قوانین
ایثارگری

5

برگزاری شورای مشاوران وزرا در امور
ایثارگران

کلیهدستگاههایاجرایی

1400/7/20

معاضدت از ایثارگران و رعایت حقوق
ایثارگران دستگاهها

6

نشستمشترک

سازمان بازرسی کل کشور

1400/8/4

اعمال تمهیدات قانونی از سوی نهادهای نظارتی درباره
دستگاههای مستنکف از قانون در قبال ایثارگران

7

انعقادتفاهمنامههمکاری

وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی

1400/8/12

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با استفاده از ظرفیتهای
فرهنگیکشور

4

دیدار
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ردیف

نام اقدام یا برنامه مشترک

دستگاههایشریک

تاریخ

8

نشست کارگروههای فرهنگی شورای
مشاوران وزرا در امور ایثارگران

وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع
دستی ،صدا و سیما،
وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ،آموزش و
پرورش ،وزارت فرهنگ
وارشاد اسالمی ،دانشگاه
آزاد اسالمی

1400/8/23

مرجعیت فرهنگی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و
نیاز به همافزایی با سایر سازمانها

9

تفاهمنامههمکاری

1400/8/6

همکاری و تعامل در ارائه برنامههای آموزشی و
پیشگیری ،ارائه خدمات درمانی و تبادل اطالعات
علمی و پژوهشی

10

همایش

سازمان ثبت احوال کشور

1400/9/13

داد و ستد اطالعاتی بین دو مجموعه ،مشکالت
تابعیتی بخشی از خانوادههای شهدای مدافع حرم

11

شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران

کلیهدستگاههایاجرایی

1400/9/9

پیگیری حقوق ایثارگران در دستگاهها

انعقادتفاهمنامه

سازمان آموزش فنی و
حرفهای

1400/10/19

ارتقاء سطح دانش فنی و مهارتهای شغلی ایثارگران
دیپلم و زیر دیپلم

13

پیگیری انعقاد تفاهمنامه با وزارت
بهداشت و درمان

وزارت بهداشت و درمان

بهمن ماه 1400

تامین نیازها و تعریف خدمات مورد نیاز در حوزه
سالمتجانبازانشیمیایی

14

پیگیری مفاد تفاهمنامه با دانشگاه علوم
پزشکی بقیه اله

دانشگاه علوم پزشکی
بقیه اله

بهمن ماه 1400

تامین نیازها و تعریف خدمات مورد نیاز در حوزه
سالمتجانبازانشیمیایی

15

همکاری بامرکز تحقیقاتشیمیایی
دانشگاه علوم پزشکی شاهد

مرکزتحقیقاتشیمیایی
دانشگاه علوم پزشکی
شاهد

دی ماه 1400

تامین نیازها و تعریف خدمات مورد نیاز در حوزه
سالمتجانبازانشیمیایی

12

ستاد مبارزه با مواد مخدر
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ردیف

نام اقدام یا برنامه مشترک

دستگاههایشریک

تاریخ

16

ارتباط با سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی جهت تسهیل
دسترسی جانبازان شیمیایی به داروهای
خاص

سازمان غذا و دارو وزارت
بهداشت درمان و
آموزش پزشکی

مستمر

17

استفاده از ظرفیت کارگروه بهداشت
ودرمان شورای مشاوران وزرا و مسئوالن
هماهنگیدستگاهها

کارگروه بهداشت ودرمان
شورای مشاوران وزرا و
مسئوالنهماهنگی
دستگاه ها

آذر و دی ماه 1400

مشارکت و تعامل با کمیته حقوقی
کمیتهحقوقیمصدومین
مصدومین شیمیاییبا حضور
شیمیایی با حضور
دستگاههای کشوری ذیربط (وزارت
دستگاههایکشوری
اطالعات،وزارتامورخارجه،معاونتحقوقی
ذیربط
ریاست جمهوری و)...

بهمن ماه 1400

تامین نیازها و تعریف خدمات مورد نیاز در حوزه
سالمتجانبازانشیمیایی

19

پیشنهاد برای رفع مشکل مسکن
ایثارگران در قالب قانون جهش تولید
مسکن به وزارت راه وشهر سازی

وزارت راه وشهر سازی

1400/8/1

ساخت زمینهای واگذار شده به بنیاد برای مسکن
ایثارگران

20

تعامل با دستگاهها جهت ایجاد شغل
برای ایثارگران

سازمان اداری و
استخدامی و همه
دستگاهها

 6ماهه

استخدام–خوداشتغالی-مجوزهایشغلی

21

هماهنگیآزمونفراگیردستگاهها

کلیه دستگاه ها

شش ماهه دوم 1400

هماهنگی تعیین شغل و محلهای سهم ایثارگران بر
اساس ماده  21قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران

18
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تامین نیازها و تعریف خدمات مورد نیاز در حوزه
سالمتجانبازانشیمیایی

تامین نیازها و تعریف خدمات مورد نیاز در حوزه
سالمتجانبازانشیمیایی

-9فعالیتهای انجام شده برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و محرومیت زدایی
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

1

برقراریکمکمعیشتجانبازانمعسر

خرداد1401

پیگیری ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استانها ۳۵۲۷ ،نفر جدید
از ایثارگران واجد شرایط ،شناسایی و پس از طی مراحل قانونی از خرداد ماه
کمکمعیشتبرقرارشد

2

شناسایی 5200نفر از جانبازان مشمول کمک
معیشت

خرداد1401

پرداخت کمک معیشت به افراد مشمول از خرداد ماه

3

پیگیری واگذاری خودرو به ایثارگران بر اساس قانون
بودجه سال ۱۴۰۱

خرداد1401

تعداد  ۱۰هزار دستگاه خودرو نسبت به فروش خودرو به همسر ،فرزندان و
والدین شهدا ،جانبازان  ۲۵درصد و باالتر دارای محدودیتهای جسمی و
حرکتی و جانبازان  ۵۰درصد و بیشتر با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با
تقسیط  ۵ساله و کارمزد  ۴درصد از محل تسهیالت قرضالحسنه تبصره ۱۶

4

رشد چشمگیر پرداخت تسهیالت صندوق
قرضالحسنهشاهد

خرداد1401

پرداخت  9797فقره تسهیالت به مبلغ  3هزار و  771میلیارد ریال به
خانوادههای شهدا و ایثارگران عضو صندوق

5

پرداخت هدیه ازدواج ایثارگران

1401

ً
در سال  1401و صرفا برای ازدواجهایی که در سال جدید اتفاق افتاده پرداخت
می شود

6

افزایشتختهایبیمارستانیمخصوصبیماران
روانپزشکی

1401/03/18

افزایش تختهای بیمارستانی مخصوص بیماران روانپزشکی از هزار به 7
هزار و تختهای عمومی از  ۲هزار به  ۷هزار برای خدماترسانی به ایثارگران

7

کمک به تامین مسـکن ایثارگران واجـد شـرایط

1401

تعداد  5000نفر از طریـق واگـذاری زمین از سـوی وزارت راه و شهرسازی کمک
به تامین مسکن ایثارگران به تعداد  4000نفر از طریق طراحی مدلهای مالی
توسط سازمانهای تابعه بنیاد کمک به تامین مسکن ایثارگران به تعداد
 30000نفر از طریق معرفی برای اخذ تسـهیالت بانکی خرید و یا ساخت مسکن
کمک هزینه تعمیرات مسکن به  6000نفر از ایثارگران واجد شرایط با اولویت
دهکهای پایین درآمدی کمک هزینه مناسبسازی مسکن ایثارگران به
 5000نفر از ایثارگران واجد شرایط
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ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

8

تولیدواستقرارسامانه

1401

ساماندهی آسیب دیدگان روانی

9

شناسایی جامعه هدف آسیب پذیر

1401

توانمندسازیآنان

10

رسیدگی و کمک به حل مسائل و مشکالت خاص
جامعه هدف

1401

جهت پیشگیری از وقوع وتشدید ناهنجاری ها

11

ارتباطمددکاران با جامعه هدف

1401

حضوری به تعداد  96411و ارتباط تلفنی به تعداد 83730مورد

12

تعیین تکلیف و اجرای ماده  33قانون جامع

1401

پرداخت کمک معیشت درطول دوره آموزشی به پذیرفته شدگان آزمونهای
فراگیراستخدامی

13

بهرهمند از خدمات مشاوره شغلی و فنی -
تخصصی

1401

به تعداد  2348نفر

14

پرداخت معوقات جانبازان

اسفند 1401

پرداخت معوقات جانبازان مشمول ماده  38قانون جامع خدماترسانی به
ایثارگران

15

نشست اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

1400/9/7

استعدادیابی ایثارگران و ایجاد اشتغال برای جامعه ایثارگری و حل مشکالت
بیکاری ایثارگران با مهارت آموزی

16

پرداخت معوقات مشموالن ماده  38قانون جامع
خدماترسانی به ایثارگران

1400/11/11

 ۶۵۰میلیارد تومان
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نتیجه

ردیف

عنواناقدام

تاریخ

17

افتتاحبخشهایجدیدبیمارستانهای
روانپزشکی نیایش و بوستان اهواز

1400/11/19

18

برقراری ارتباط تلفنی با جانبازان شدید شیمیایی
جهت راهنمایی و اطالعرسانی در حوزه سالمت

مستمر

انجام شد

19

پیگیری اجرای قانون شناسایی و حمایت از
جانبازان شیمیایی به منظور ارائه خدمات به
جانبازان مناطق شیمیایی شده شهری و روستایی

مستمر

انجام شد

20

برقراری ارتباط تلفنی با جانبازان شدید شیمیایی
جهت راهنمایی و اطالعرسانی در حوزه سالمت

مستمر

انجام شد

21

اقدام برای شناسایی و برقراری کمک معیشت
ایثارگران معسر واقع در دهکهای  1و  2و 3جامعه
(وزارت رفاه)

1400/11/30

پرداخت کمک معیشت افراد واجد شرایط

22

ارائه وامهای قرض الحسنه وعقود اسالمی برای
جانبازان زیر  25درصد معسر

شش ماهه دوم 1400

انجام شد

23

ساماندهی آسیبدیدگان روانی و اجتماعی
دستورالعمل رسیدگی به موارد خاص

شش ماهه دوم 1400

تعداد  10925نفر در کارگروه شهرستان و کمیته استان مطرح و ساماندهی
شده اند.
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توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات روانپزشکی در کشور
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-10سفرهای استانی رئیس ،معاونان و مدیران ارشد دستگاه اجرایی
برنامههایسفر
29ردیف

دیدار و
گفتگوی
عمومیبا
مردم

دیدار با
تشکلهای
مردمنهاد
و گروههای
مرجع

سفربه
مناطق
محروماستان

گفتگوبا
رسانههای
محلی

*

*

*

*

*
*
*

نام و سمت

مقصدسفر

تاریخسفر

1

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

اصفهان

1401/3/26

*

2

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

آذر باییجان
شرقی

1401.03.12

*

*

3

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

کرمان

1401.03.04

*

*

*

4

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

هرمزگان

1401.02.14

*

*

*

5

محمود پاکدل ،معاون تعاون و امور اجتماعی

البرز

1401.01.18

*

6

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

خراسان
رضوی

1401.01.10

*

7

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

خراسان
رضوی

1401.01.01

*

8

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

خراسان
رضوی

1400.12.27

*

9

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

عراق

1400.12.10

10

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

مازندران

1400.12.04
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*

*

*

*

*

*

*

*

بازدید و
افتتاحپروژه

*

*

*

برنامههایسفر
29ردیف

دیدار و
گفتگوی
عمومیبا
مردم

دیدار با
تشکلهای
مردمنهاد
و گروههای
مرجع

سفربه
مناطق
محروماستان

گفتگوبا
رسانههای
محلی

*

*

*

نام و سمت

مقصدسفر

تاریخسفر

11

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

فارس

1400.11.04

*

12

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

خراسان
رضوی

1400.10.30

*

13

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

خراسان
رضوی

1400.10.01

بازدید و
افتتاحپروژه

*

*
*

14

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

زنجان

1400.10.02

*

*

15

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

گلستان

1400.10.08

*

*

16

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

لرستان

1400.10.22

17

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

یزد

1400.09.04

18

طاهرموهبتی
معاون توسعه مدیریت و منابع

البرز

1400.09.07

*

19

سردار سلیمانی – معاون فرهنگی و آموزشی

مازندران

1400.09.10

*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
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برنامههایسفر
29ردیف

دیدار و
گفتگوی
عمومیبا
مردم

دیدار با
تشکلهای
مردمنهاد
و گروههای
مرجع

*

نام و سمت

مقصدسفر

تاریخسفر

20

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

قم

1400.09.25

*

21

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

چهارمحال
بختیاری

1400.08.12

*

*

22

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

سمنان

1400.08.19

*

*

23

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

البرز

1400.07.01

*

*

24

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

خوزستان

1400.07.04

*

*

25

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

خراسان
رضوی

1400.07.14

26

سردار سلیمانی – معاون فرهنگی و آموزشی

لرستان

27

سردار سلیمانی – معاون فرهنگی و آموزشی

کهگیلویهو
بویراحمد

1400.07.30

28

دکتر قاضیزاده هاشمی ،معاون رئیسجمهور و
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

خراسان
رضوی

1400.06.25

1400.07.18
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سفربه
مناطق
محروماستان

*

گفتگوبا
رسانههای
محلی

بازدید و
افتتاحپروژه

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

-11تعامل با مجلس شورای اسالمی
برنامهمجلس
ردیف

نام

سمت

تاریخ

علتحضور

1

دکتر قاضیزاده هاشمی

رئیس بنیاد شهید و
امور ایثارگران

1401/2/10

ارائه گزارشی از فعالیتهای بنیاد
شهید و امور ایثارگران و
زیرمجموعههایاقتصادیاین
نهاد در مسیر خدماترسانی به
ایثارگران

2

دکتر قاضیزاده هاشمی

رئیس بنیاد شهید و
امور ایثارگران

1401/1/29

تشریح اهداف و وظایف بنیاد

3

دکتر قاضیزاده هاشمی

معاونرئیسجمهور
و رئیس بنیاد شهید و
امور ایثارگران

1401-1400

قوانین و مسائل مربوط به
ایثارگران

4

دکتر قاضیزاده هاشمی و
مهدی ایزدی

معاونرئیسجمهور
و رئیس بنیاد شهید و
امور ایثارگران -معاون
حقوقی و امور مجلس

به صورت
مستمر

بررسی قوانین و مسائل مربوط به
ایثارگران

5

دکتر قاضیزاده هاشمی

معاونرئیسجمهور
و رئیس بنیاد شهید و
امور ایثارگران

تبدیل بنیاد شهید و امور ایثارگران هیاترئیسه
فراکسیون ایثار و
به نهادی معاضدتی تا بتواند
1400/8/24
شهادت
حقوق قانونی ایثارگران را از سایر
دستگاهها و نهادها پیگیری

جلسه
فراکسیون

هماندیشی
با اعضای
کمیسیون
اقتصادی
مجلس
کمیسیون
بهداشت و
درمان مجلس
شورای اسالمی
صحن
علنی

ایثارگران

6

دکتر قاضیزاده هاشمی

معاونرئیسجمهور
و رئیس بنیاد شهید و
امور ایثارگران

1400/9/14

پیگیریوضعیتقوانین،
مطالبات و مشکالت جامعه
ایثارگری و تبدیل وضعیت
استخدامیایثارگران

نشست
فراکسیون
ایثارگران

7

دکتر قاضیزاده هاشمی

معاونرئیسجمهور
و رئیس بنیاد شهید و
امور ایثارگران

1400/7/28

ارائه گزارش از برنامهها و بررسی
مشکالت موجود در مسیر
ارائه خدمات به خانواده شهدا،
جانبازان ،آزادگان و ایثارگران

کمیسیون
اجتماعی
مجلس
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جلسهبا
کننده

حضور در
صحن
علنی

نمایندگان
مجلس و
ادوار
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 -12سایرموارد
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

1

بازدید از خبرگزاری ایرنا و مصاحبه اختصاصی

1401/3/25

دیدار با مسئوالن و پاسخگویی به سواالت خبر نگاران ایرنا

2

حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در برنامه زنده گفت و
گوی ویژه شبکه استانی کرمان

1401/3/5

تشریح برنامهها و اقدامات

3

گفت و گوی معاون تعاون و امور اجتماعی با رادیو تهران

1401/03/27

تشریح فعالیتهای بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال جاری

4

گفتگوی زنده مدیرکل مسکن و امور گلزارهای بنیاد شهید و امور
ایثارگران در شبکههای اجتماعی با ایثارگران

1401/03/27

پاسخ به سؤاالت ایثارگران در مورد میزان وام مسکن در سال جاری
و شرایط دریافت مجدد این تسهیالت

5

گفتگوی زنده سرپرست ادارهکل تسهیالت رفاهی بنیاد شهید و
امور ایثارگران در شبکههای اجتماعی با ایثارگران

1401/03/25

پاسخ به سواالت ایثارگران در خصوص وام و هدیه ازدواج،
اختصاص کارت مترو و اتوبوس ،تسهیالت بانکی و واگذاری خودرو

6

گفتگوی زنده مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور
ایثارگران در شبکههای اجتماعی با ایثارگران

1401/03/25

پاسخ به سؤاالت ایثارگران در مورد آخرین وضعیت اشتغال و
تبدیل وضعیت استخدامی این عزیزان در دستگاههای مختلف

1401/03/17

پیشبینی اعزام  ۲هزار و  ۲۴۰نفر از ایثارگران سفرهای زیارتی و
سیاحتی

8

گفت و گوی خبرنگاران با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در
حاشیه نشست هیات دولت

1401/03/11

توضیح درباره قوانین حمایتی از خانواده شهدا و ایثارگران ،اشتغال
ایثارگران ،خدمات بیمه تکمیلی و یارانه داروی جانبازان

9

گفت و گوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با خبرنگار
صداوسیما

1401/03/03

خبر افزایش 60درصدی کمکمعیشت ایثارگران و افزایش 10هزار
نفر از مشموالن دریافت این کمکمعیشت

10

نشست خبری معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامهریزی بنیاد
شهید و امور ایثارگران با خبرنگاران

1401/03/01

پاسخ به سوال خبرنگاران درباره بودجه ،اجرای قوانین
خدماترسانی به ایثارگران ،سازمانهای اقتصادی وابسته در
بودجه بنیاد ،پرداخت هزینههای درمانی ایثارگران ،افزایش کمک
معیشتو...

7

اعزام ایثارگران به حج و اردوهای زیارتی
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ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

11

نشست خبری معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور
ایثارگران با خبرنگاران

1401/02/18

تشریح وظایف معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و
امور ایثارگران و اعالم خبر تبدیل وضعیت استخدامی ۴۰هزار نفر
از ایثارگران ،انجام  ۷۰۰هزار دیدار در قالب طرح سپاس ،شناسایی
ایثارگران مشمول طرح ارتقای معیشت و....

12

نشست خبری مدیرعامل موسسه فرهنگی ،ورزشی و
توانبخشی ایثار با اصحاب رسانه

1401/02/10

تشریح فعالیتهای موسسه فرهنگی ،ورزشی و توانبخشی ایثار با
اصحاب رسانه

13

حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در برنامه «قرار بهشت»
در قطعه  26گلزار شهدای بهشت زهرا (س)

1401/02/09

تشریح برنامههای فرهنگی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بنیاد و
بیان خبر امضای تفاهمنامه ساخت  12فیلم در استانهای مختلف
درباره شخصیتها و قهرمانانی از اقوام و مذاهب مختلف

14

حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در برنامه «کنکاش»
شبکه جهانی جام جم به مناسبت روز قدس

1401/02/09

تشریح وضعیت فلسطین و شکل گیری محور مقاومت

15

گفت و گوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با خبرنگاران در
حاشیه راهپیمایی روز قدس

1401/02/09

تبیین پیام روز قدس

16

سخنان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در حاشیه نشست
هیات دولت

1401/02/07

تشریح وضعیت مالی و مشکالت خدماترسانی به ایثارگران در
سال گذشته و اختصاص منابع و تالش برای تصویب آییننامهها و
ضوابط اجرایی به منظور اجرای قوانین خدماترسانی به ایثارگران

17

گفتگوی مجازی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با مدیران،
روسا و کارشناسان بنیاد شهید و امور ایثارگران

1401/02/06

تبیین و تشریح برنامه تحول و برنامه عملیاتی سال 1401

18

گفتگوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با رسانهها در حاشیه
دیدار با خانواده شهیدان «سید مرتضی احمدیان داودی» و
«غالمرضاگلدست»»

1401/01/30

تشریح برنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تأمین
مسکنایثارگران

19

حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در برنامه زنده «صف
اول» شبکه خبر

1401/01/24

تشریح برنامهها ،سیاستها ،راهبردها و فعالیتهای بنیاد شهید
و امور ایثارگران

20

گفتوگوی بخش  18:30شبکه خبر با رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران به مناسبت روز شهید

1400/12/22

تشریح فعالیتها ،اقدامات و برنامههای بنیاد

21

حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در برنامه سالم
صبحبخیر شبکه یک صدا و سیما

1400/12/21

تشریح و تبیین برنامههای برگزار شده به منظور گرامیداشت روز
بزرگداشتشهدا
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ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

22

سخنرانی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران پیش از خطبه نماز
جمعهتهران

1400/12/20

ارائه آمارهایی در خصوص خدمات و اقدامات بنیاد شهید و امور
ایثارگران

23

نشست خبری معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران

1400/6/29

تشریح برنامهها با حضور اصحاب رسانه

24

گفتوگوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با دانشجویان
دانشگاهشاهد

1400/9/16

پاسخ به سواالت دانشجویان در موضوعات مختلف

25

حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در برنامه نگاه یک
شبکه اول سیما

1400/10/5

تشریح برنامهها و اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران

26

گفتوگوی خبری ریاست بنیاد

1400/10/4

حل مشکل مسکن و اشتغال ایثارگران یکی از اولویتهای اصلی
بنیاد شهید و امور ایثارگران-پاسخ به پرسشهای خبرنگاران در
خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران

1400/11/2

تولید آثار فاخر در حوزه هنر موسیقی و بازشناسی محورهای
جریانساز در حوزههای شعر ،ترانه ،موسیقی ،سرود و نماهنگ

1400/11/11

تشریحبرنامههایبنیادشهیدوامورایثارگراندردههفجرانقالب
اسالمی

1400/11/24

سرعتدررسیدگیبهپروندههایانباشتهشدهدرکمیسیونماده16

30

تصویب برنامه ی نظام پیشنهادها

1400/8/1

تصویب نظام پیشنهادها در جلسه سی ام شورای راهبری و اقدام
برای بهکارگیری نرم افزار نظام پیشنهادها

31

شناسایی مسائل و مشکالت بنیاد

1400/11/17

اقدام برای شناسایی مسائل و مشکالت بنیاد

32

بررسی اختیارات و وظایف قابل واگذاری به واحدهای استانی و
شهرستانی(تفویضاختیار)

1400/11/24

جمعبندی موارد و ارسال به معاون توسعه مدیریت و منابع برای
تاییدنهایی

27
28
29

نشست خبری جشنواره ملی موسیقی نوای مهر
نشست خبری کمیته ایثارگران ستاد دهه مبارک فجر
نشست خبری دبیر کمیسیون ماده ۱۶
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ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

33

احصاء موازی کـاریهای درون سازمانی و بین سازمانی

28/09/1400

تهیه گزارش تحلیلی و کرداری و همچنین گزارش از عناوین
اسـتخراج شده از موازی کاری درون سازمانی و بین سازمانی و
ارسال به مشاورعالی و مدیرکل حوزه ریاست و همچنین معاون
توسعه مدیریت و منابع

34

هماهنگی ،برنامهریزی و پیگیری مالقات کنندگان با ریاست بنیاد

شش ماهه دوم
1400

 117نفر

35

شرکت در جلسات شورای حقوقی سازمان اداری و استخدامی

شش ماهه دوم
1400

 8جلسه

36

حضور معاون حقوقی و امور مجلس و مدیر کل امور مجلس در
دفتر ویژه دولت و دفاتر کنندگان و نشست با مجمع کنندگان
استانها در مجلس

شش ماهه دوم
1400

 117مورد

37

دیدار دکتر قاضی زاده معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید
و امور ایثارگران ومعاونان و مشاورین بنیاد با جانبازان بستری در
آسایشگاهها

شش ماهه دوم
1400

 12مورد

38

حضور دکتر قاضی زاده معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید
و امور ایثارگران در برنامه تشرف در حرم مطهر امام رضا (ع) شبکه
یک سیما

1400/10/3

اعالم موافقت مقام معظم رهبری با اطالق شهادت برای
آتشنشانان حادثه پالسکو درحضور جمعی از خانواده
آتشنشانان

39

حضور و سخنرانی دکتر قاضی زاده معاون رئیسجمهور و رئیس
بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم یادواره شهدا ،کنگرهها
مراسم تجلیل از شهدای اقلیتهای مذهبی و...

شش ماهه دوم
1400

حضور در بین خانواده شهدا و ایثارگران
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سازمان اداری و استخدامی کشور

گــزارش در خصــوص «ارائــه گزارشــی در ارتبــاط بــا وضعیــت تحقــق شــعارها و وعدههــای انتخاباتــی رئیسجمهــور مرتبــط بــا مأموریتهــای
ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور» ،بــه شــرح زیــر اســت:
ردیف

عملکردمرتبط

وعده

1

در راستای تحقق محور «عدالت و مبارزه با فساد» بر اساس منویات مقام معظم رهبری در بیانیه «گام دوم
انقالب» ،سامانه یکپارچه پرداخت به ذینفع نهایی موضوع تبصره ( )20قانون بودجه  1401کل کشور ،با مشارکت
سازمان اداری و استخدامی کشور ،سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری
فعال کردن سامانههای شفافیت و
جلوگیری از تعارض منافع بسیاری از موارد را کل کشور) طراحی و مقرر شد پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت از بستر سامانه یکپارچه این سازمان و
پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانهداری کل کشور به ذینفع نهایی صورت گیرد .مرحله
حل خواهیم کرد
آزمایش این سامانه در پایان سال  1400با مشارکت تعدادی از دستگاههای اجرایی در سطح وزارتخانهها آغاز و با
شناسایی ایرادات احتمالی در حال توسعه و بهبود است و به محض استقرار کامل ،راهاندازی خواهد شد.

2

طرح رتبهبندی معلمان را به سرعت
عملیاتیمیکنیم

«قانون نظام رتبهبندی معلمان»  23اسفند  1400توسط رئیسجمهور ،جهت اجرا ابالغ شد و با وجود تنگناهای
مالی دولت در خصوص تأمین منابع مالی الزم نیز در قانون بودجه سال  1401پیشبینی الزم انجام شد .بر این
اساس ،با توجه به مهلت زمانی تعیین شده در ماده ( )9قانون مذکور ،آییننامه اجرایی آن توسط وزیر آموزش
و پرورش جهت بررسی و تصویب ،به هیات دولت ارائه شد و جلسات متعددی در سازمان اداری و استخدامی
کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت آموزش و پرورش و همچنین در کمیسیون مدیریت امور
عمومی سرمایهانسانی هیات دولت در خصوص آییننامه اجرایی این قانون انجام و نسخه نهایی آییننامه
یاد شده برای تأیید به هیأت وزیران ارائه شد.

3

در سال  1400همه قوانین و مقررات
شفافیت به طو کامل اجرا خواهد شد.

از مهمترین قوانین جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با شفافیت ،قانون دسترسی و انتشار آزاد اطالعات است.
این سازمان به تمامی مواد این قانون پایبند است و وظیفه قانونی خود نسبت به سامانه دسترسی و انتشار
آزاد اطالعات را انجام میدهد.

4

در سال  1400سامانههای شفافیت (مانند
قراردادهای دولتی و عملکرد شرکتهای
دولتی) تکمیل شده و در دسترس عموم
مردم قرار خواهد گرفت.

 -توسعه سامانه ملی ساختار دستگاههای اجرایی کشور به منظور شفافیت امور
 -بهروزرسانی اطالعات سامانه انتشار نتایج ارزیابی عملکرد دولت
 -طراحی و راهاندازی سامانه دانا (داشبورد اطالعات نظام اداری) راهندازی با هدف ایجاد دسترسی عمومی و
تحقق شفافیت در اطالعات نظام اداری

276

دولـ ــت م ــردمی در مسی ـ ـ ـ ــر تحقق وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدههــا

گزارش دستگاههای اجرایی از روند اجرای وعدههای آیتاهلل رئیسی

ردیف

وعده

عملکردمرتبط

5

متناسبسازی حقوق کارمندان و کارگران
با وضع تورمی ضروری است.

سازمان اداری و استخدامی کشور در روز  22دیماه  ،1400طبق بند ( )6سیاستهای کلی نظام اداری
ابالغی مقام معظم رهبری و نیز ماده ( )30قانون برنامه ششم توسعه همچنین با در نظر گرفتن فوریت
و اولویت موضوع پیرو تأکید رئیسجمهور ،در  48جلسه هیأت دولت نسبت به تشکیل کارگروههای
جهادی هفتگانه« :علمی»« ،حقوقی»« ،آمار و هوشمندسازی»« ،محتوایی»« ،امور ایثارگران و گروههای
خاص»« ،رسانه» و «پشتیبانی» با مشارکت مدیران و کارشناسان سازمان به صورت شبانهروزی در قرارگاه
شهید باکری اقدام کرد و تهیه نظام جبران خدمت عادالنه کارکنان دولت را در دستور کار خود قرار داد .به
این ترتیب ضمن بررسی مزایا و معایب قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین ،مقررات و ضوابط
مربوط به حوزه پرداخت ،حسب مورد از طریق ساختارهای تصمیمگیر در این سازمان همانند شورای
حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و یا از طریق ارائه پیشنهاد اصالح قوانین
و مقررات مراجع قانونی ،برای برقراری عدالت در نظام پرداخت ،رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها،
اقداماتی انجام گرفت .در همین راستا این سازمان با فراخوان به تمامی دستگاههای اجرایی ،نخبگان،
اندیشمندان ،مدیران دستگاههای اجرایی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسالمی اقدام به دریافت
پیشنهادها و یا تشکیل کارگروههای تخصصی اصالح اولیه نظام کرد و سه دسته تدبیر و اقدام به شرح
زیر تنظیم و پیگیری شد.
1 -تدابیر و اقدامات بلندمدت :تنظیم الیحه نظام جامع حقوق و دستمزد کارکنان دولت با رویکرد
عادالنه و پوشش همه دستگاههای اجرایی که در دستور کار این سازمان قرار دارد.2/ -تدابیر و اقدامات
میانمدت :ارائه اصالحات مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که با جمعبندی و
تنظیم آییننامههای جزیی که در دورههای کوتاهمدت برنامهریزی شده است قابل دسترس و در حال
انجام است.3 / -تدابیر و اقدامات کوتاهمدت :تدوین ،اصالح و بازنگری آییننامهها ،دستورالعملها،
مقررات و ضوابط مربوطه در چارچوب اختیارات این سازمان و هیأت وزیران که از خروجیهای آن میتوان
به پیشنویس آییننامههای پرداخت مناسبتها و نیز آییننامه تخصیص اضافهکار اشاره کرد.
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سازمان حفاظت محیط زیست

-1فعالیتهای انجام شده در راستای مبارزه با فساد و تبعیض
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

1

برطرف کردن آلودگی و برخورد حقوقی و قضایی مطابق مواد  14و  15قانون حفاظت از
خاک با  117مورد پیگیری حقوقی و ارجاع به دادگاه و مراجع قضایی توسط ادارات کل
حفاظت محیط زیست استانها صورت گرفته که  18مورد معرفی به مراجع قضایی
(دادگاه) 17 ،مورد قرار منع تعقیب بوده و  82مورد در حال پیگیری و بررسی در مراجع
قضاییهستند.

از شهریور
1400

2

ایجاد دفتر بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات زیر نظر ریاست سازمان

نتیجه

استقرار نظام حفاظت و پایش منابع زیستی

از بهمن  1400بهینهسازی سیستم نظارت و بازرسی محیط زیست

3

فعالیت مستمر هیاتهای تخلف اداری سازمان و رسیدگی به موارد تخلف ارجاعی از
حوزههایمختلف

از شهریور
1400

تسریع در رسیدگی به تخلفات اداری با اولویت
تخلفات ملی  -اداری

4

راهاندازی سامانه ارتباط مردمی  1540برای دریافت گزارشات و شکایات

از شهریور
1400

تعامل با سرمایههای اجتماعی در حوزه نظارت بر
محیط زیست و حفاظت از منابع زیستی
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-2فعالیتهای انجام شده برای تحقق عدالت خواهی
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

1

بررسی گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و ادارات کل بازرسی
استانها و پیگیریپیشنهادهایمطروحه

از شهریور 1400

2

بازرسی دورهای و موردی از دفاتر تحت مدیریت سازمان و
ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای کشور و اعالم
پیشنهادهای اصالحی به حوزههای مذکور و ارائه گزارش به
ریاست سازمان

از شهریور 1400

3

پیگیری شکایات ثبت شده در سامانه ملی رسیدگی به
شکایات و اعالمات سازمان بازرسی کل کشور

از شهریور 1400

4

ایجاد شبکه مالقات مردمی برای اجرای برنامه مالقات چهره
به چهره

مهر 1400

پیگیری درخواست مردمی بهصورت مالقات چهره به چهره برای
حل مشکالت مردم بهعنوان ولی نعمت

5

افتتاح دبیرخانه ملی اسالم و محیط زیست در مشهد مقدس

مهر 1400

-

6

بازدید از خانواده شهدا و مالقات با خانوادههای خبرنگاران
ایسنا و ایرنا حادثه واژگونی اتوبوس تور بازدید خبری دریاچه
ارومیه

ازبهمن ماه 1400

7

انجام بازدیدهای سرزده از حوزههای مختلف مدیریتی ستادی-
استانی

از آبان ماه 1400

8

جلوگیری از اجرای طرحها و پروژههای فاقد مجوز زیست محیطی

فروردین 1401

281

نتیجه

رسیدگی مسائل مختلف سازمان به صورت ادواری و موردی

بررسی مجدد فرایند احداث پتروشیمی میانکاله و توقف عملیات
احداث آن با توجه به عدم صدور مجوز اثرات زیست محیطی و
اهمیت تاالب میانکاله بهعنوان یک رامسر سایت
مکاتبه با رئیسجمهور و مجلس شورای اسالمی به منظور
جلوگیری از تصویب و تخصیص منابع به طرحها و پروژههای فاقد
ارزیابی زیست محیطی در بودجه 1401

-3فعالیتهای انجام شده برای دیپلماسی فعال و متوازن
نتیجه

ردیف

عنواناقدام

تاریخ

کشور

1

برگزاری چهارمین مجمع وزرای محیط زیست آسیا و اقیانوسیه

 15-14مهر
ماه 1400

کره جنوبی

2

حضور فعال در بیست و ششمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات
آب و هوا ( )COP26در شهر گالسگو

آبان 1400

اسکاتلند

ارائه مواضع جمهوری اسالمی ایران در خصوص
کنوانسیونو مذاکرات دیپلماتیکپیرامون
چگونگی مقابله با گرمایش زمین در اجرای
تعهدات کشورها – بررسی اثرات تغییرات آب و
هوایی و نحوه کاهش گازهای گلخانه ای

3

برگزاری هشتاد و یکمین جلسه مذاکراتی تغییر اقلیم

آبان 1400

ایران

هماهنگی و دریافت نظرات دستگاههای
مرتبط برای ارائه در بیست وششمین اجالس
متعاهدینکنوانسیونتغییراقلیم

4

شرکت در نشستهای مجازی سالیانه شورای چین برای همکاریهای
بینالمللی حوزه محیط زیست و توسعه ذیل برنامه ابتکار کمربند-راه
سبز ،نشست مقامات ارشد چهارمین مجمع آسیا اقیانوسیه وزیران
و مراجع محیط زیستی ،قسمت اول چهارمین اجالس متعاهدین
کنوانسیون میناماتا ( )COP4و اعضای متعاهد به پروتکل/کنوانسیون
لندن درخصوص جلوگیری از دفع پسماند و دیگر مواد در دریا ،نشست
فوق العاده کنوانسیون رامسر

از مهر 1400

-

رایزنیهای دو و چند جانبه در خصوص مسائل
زیستمحیطی

5

ارائه گزارش اجرای قطعنامههای UNEA

-

-

ارائه نظرات در چارچوب موضوع پنجمین مجمع
محیط زیست ملل متحد در چهارمین مجمع
آسیا اقیانوسیه وزیران و مراجع محیط زیستی

6

بازدید منطقهای و امضا تفاهمنامه همکاری محیط زیستی برای مقابله
با گردو غبار منطقهای با کشور سوریه با رویکرد ایجاد کارگروه مشترک
اقدام و انجام همکاریهای آموزشی و انتقال تجارب و ارائه برنامه کنترل
کانونهای گرد و غبار منطقهای به کشور عراق

خرداد 1400

سوریه/
عراق

کنترل کانونهای گرد و غبار

7

تعریف و عملیاتی کردن  11عنوان پروژه پژوهشی و اجرایی در جهت گرد
آوری دانش مورد نیاز و ایجاد زیر ساختهای ارزیابی وضعیت کشوردر
حوزهتغییر اقلیم

اردیبهشت
1401

ایران

مدیریتتغییراتاقلیم
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-4فعالیتهای انجام شده پیرامون ارتقا شفافیت و صداقت
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

1

صدور احکام بازرسان ماده  91در سطوح ستادی و استانی و اخذ گزارشهای
دوره ای

مهر 1400

سرعت بخشی به رسیدگی به موارد مرتبط به ماده 91

2

ابالغ شاخصها و اعالم زمان بندی اطالعات در سامانه تسما به معاونتها و
ادارات کل استانی و شناسایی نقاط ضعف عملکردحوزههای مختلف سازمان در
راستای شاخصهای اختصاصی و عمومی و تهیه برنامه عمل ،نقشه راه و شیوه
نامههای تکمیل شاخصهای اختصاصی و عمومی

شهریور 1400

اصالح و بررسی شاخصها در حوزههای تخصصی و
عمومی برای مدیریت عملکرد

3

عضویت در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات

مهر 1400

پاسخگویی و شفافیت در اطالعات منتشر شده

4

طراحی و ایجاد پرتال شفافیت سازمان

دی 1400

دسترسی شفاف به عملکرد سازمان

 -5اصالح و ترمیم ساختارها و فرایندها
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

1

تعیین اعضای جدید هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست
و اصالح ساختار

مهر ماه 1400

ارتقا شفافیت و بهبود عملکرد صندوق ملی محیط
زیست

2

تعیین اعضا جدید و سرپرست پژوهشکده محیط زیست

مهر ماه 1400

ارتقا شفافیت و بهبود عملکرد پژوهشکده محیط
زیست

3

الکترونیکی کردن فرایندها35خدمت الکترونیکی در قالب سامانه جامع
محیط زیست و طراحی  70زیر سیستم در سامانه جامع در حوزههای
تخصصی

دی ماه 1400

4

راهاندازی پنجره واحد مدیریت زمین بهعنوان یکی از  33پروژه اولویتدار
دولتالکترونیک

اردیبهشت1401
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جهت تکریم ارباب رجوع برای انجام خدمات اداری
بهصورت برخط انجام می شود.

ردیف

عنواناقدام

تاریخ

5

رونمایی سامانه نظارتی قانون هوای پاک با حضور معاون اول رئیسجمهور

دی ماه 1400

6

ایجاد سرویس بر خط صنایع آالینده محیط زیست به سازمان امور مالیاتی
کشور

اردیبهشت1401

7

پیگیری و دریافت مجوز  250محیط بان و  50کارشناس محیط زیست

آذر ماه 1400

بهبود سرانه حفاظتی مناطق و اجرای وظایف حاکمیتی
سازمان در حوزه حفاظت از منابع زیست محیطی

8

احصاء وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی و برنامهریزی به منظور واگذاری
وظایفغیرحاکمیتی

بهمن 1400

چابکسازیساختارسازمان

9

تصویب و عملیاتی شدن  8مجوز کسب و کار در کارگروه ملی مجوزهای
کشور به موضوع قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و برقراری کامل
فرایند درخواست تا صدور مجوز در آن

فروردین 1401

تسهیل فضای کسب و کار

10

راهاندازی دبیرخانه  MRVداخلی انتشار آالیندهها و گازهای گلخانهای مبتنی
بر تعیین موجودی انتشار گازهای گلخانه ای ،انرژی و سازگاری با تغییرات
اقلیم ،ظرفیتسازی و انتقال فناوری سیاهه انتشار آالیندههای هوا

اردیبهشت1401

نظارت بر نحوه اجرای تکالیف دستگاههای متولی در
مدیریتتغییراتاقلیم

11

تعیین اعضای جدید شورای عالی محیط زیست و برگزاری اولین جلسه آن
در دولت سیزدهم

خرداد 1401

تقویت جایگاه محیط زیست در نهادهای عالی کشور

12

عقد بزرگترین قرارداد عاملیت تامین منابع مالی کشور در حوزه محیط
زیست با بانک توسعه تعاون

خرداد 1401

بهبود عملکرد صندوق ملی محیط زیست

13

رونمایی از دبیرخانه مرکز پایش جامع مدیریت داده تاالبهای با چهار
سامانه هوشمند مشتمل بر ژئوپورتال ملی تاالبهای کشور ،پایش ماهوره
ای ،آنالین کمی و کیفی تاالبها و مدیریت داده

خرداد 1401

نظارت اثر بخش بر تاالبهای کشور

14

اجرای برنامه منطقه بندی و یکپارچهسازی استانهای کشور به منظور
تسهیل در هماهنگی ،تبادل اطالعات ،استفاده از ظرفیتها و منابع بر
اساس محل جغرافیایی ،اشتراکات محیط زیستی و آمایش سرزمین

اردیبهشت1401

ایجاد همگرایی منطقهای در محیط زیست کشور
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نتیجه
نظارت بر نحوه اجرای تکالیف دستگاه متولی قانون
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-6اقدامات جهادی انجام شده در حوزه فعالیتهای دستگاه
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

1

عملیات اجرایی مقابله با گردوغبار در استانهای خوزستان و سیستان
بلوچستان ،حفظ و نگهداری ایستگاههای گردوغبار ،مطالعات تکمیلی
شناسایی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و آالیندگی ذرات گردوغبار در
استانهای خراسانرضوی ،اصفهان ،قم ،تهران ،البرز ،سمنان ،یزد ،مرکزی،
گلستان و قزوین و انجام تعهدات آییننامه هماهنگی پیشگیری و
مدیریت پدیدهگردوغبار

مهر ماه 1400

2

تعیین تکلیف وضعیت طرحها و پروژههای توسعه در سطح ملی از
طریق برگزاری  36جلسه کمیته ملی بررسی گزارشهای ارزیابی و بررسی و
تصمیمگیری در خصوص  91مورد طرح توسعه که  46مورد آن منجر به صدور
مجوز شده است

مهرماه 1400

3

استقرار نظام آموزش زیست محیطی با اجرای  53608نفرساعت آموزش
کارکنان ،تولید  9854جلد بستههای آموزشی و پخش  508برنامه آموزشی
و آگاهیرسانی در صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران و بهره گیری از جوامع
محلی و مشارکتهای مردمی در حفظ محیط زیست با اجرای  198طرح
آموزشی ،مشارکتی محیط زیستی و برگزاری  89نشست تسهیلگری با
تشکلهای مردم نهاد

شهریور 1400

نتیجه

کاهش اثرات گرد و غبار و بهبود کیفیت زیست محیطی
منابع زیستی دراستانهای هدف

افزایش تعامل حوزه محیط زیست و بهبود فضای کسب و
کارکشور از طریق تسریع در صدور مجوزهای زیست محیطی

افزایش ضریب نفوذ آموزش زیست محیطی در سطوح
عمومی و تخصصی

4

راهاندازی و احیاء مرکز آموزش محیط زیست تربیت محیط بان استان البرز

اسفند 1400

5

ادامه پایدارسازی دستاوردها و تجربیات طرح در حوزه دریاچه ارومیه و آغاز
تعمیم آن در تاالبهای اقماری دریاچه ارومیه ،شادگان و بختگان

مهر ماه 1400

ایجاد نظام بهره گیری از ظرفیت سرمایه اجتماعی در حوزه
محیطزیست

6

پایان مشعل سوزی و ارسال گازهای اسیدی مجتمع پایشی بید بلند
خلیجفارس خوزستان

از مهر 1400

با تکمیل این طرح در شرق کارون  4استان خوزستان،
فارس ،بوشهر و هرمزگان میزان کاهش گازهای گلخانهای
تولید کشور از  5درصد به  10درصد بهبود یافت.
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ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

7

پایان مشعل سوزی منطقه ویژه عسلویه

از مهر 1400

با تکمیل این طرح در شرق کارون  4استان خوزستان،
فارس ،بوشهر و هرمزگان میزان کاهش گازهای گلخانهای
تولید کشور از  5درصد به  10درصد بهبود یافت.

8

خرید 1200دستگاه موتورسیکلتعملیاتی

مهر 1400

تجهیزمحیطبانان

9

افتتاح پروژه برقرسانی کلیه پاسگاههای محیط بانی فاقد شبکه برق
سراسری با استفاده از سلولهای خورشیدی

بهمن 1400

تامین نیاز برق پاسگاههای محیط بانی با انرژی تجدید پذیر

10

افتتاح حصار الکتریکی منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان برای اولین بار در
مناطق تحت مدیریت کشور

خرداد 1401

استفاده از سیستمهای نوین در حفاظت از مناطق تحت
مدیریت

11

اجرای موفقیت آمیز فاز اول تکثیر یوز آسیایی برای نخستین بار در کشور و
آغاز فاز دوم تکثیر و حفظ ژنوم این گونه ارزشمند

اردیبهشت
1401

حفاظت از گونههای در معرض تهدید و خطر

12

صدور مجوز شمارهگذاری وسایل نقلیه برقی در حوزه خودروهای
نیمهسنگین و اتوبوسهای شهری برای اولین بار در کشور

اردیبهشت
1401

اجرای قانون هوای پاک و کاهش انتشار آالینده ها

 -7فعالیتهای انجام شده برای خنثیسازی تحریم ها
ردیف
1

عنواناقدام
دیدار با آقای دکتر سعید جلیلی کننده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت
ملی و عضو تشخیص مصلحت نظام

تاریخ
دی ماه 1400

نتیجه
تعامل با روسای کارگروههای محیط زیست ،نیرو،
کشاورزی ،رسانه ،معدن و اقتصادی

2

بهره گیری از ظرفیت شرکتهای داخلی در تامین تجهیزات و ماشین آالت
حفاظت و احیا منابع زیستی و استقرار سیستمهای پایش

آبان ماه 1400

استقرار و به روز آوری سیستم پایش محیط زیست با
استفاده از ظرفیت توان فنی و مهندسی کشور

3

مکاتبه با وزیر امور خارجه در خصوص اثرات تحریم بر حوزه محیط زیست و
بررسی راهبردها و راهکارهای رفع تحریم

آبان ماه 1400

تحلیل وضعیت و تعیین اولویتهای محیط زیست در
حوزهتحریم
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-8تعامل بین بخشی برای تحقق شعارهای دولت
ردیف

نام اقدام یا برنامه مشترک

دستگاههایشریک

تاریخ

مهمترینمحورهاوموضوعاتمطرحشده

1

برگزاری جلسه مشترک سه قوه در خصوص وضعیت
پسماندکشور

ریاستجمهوری

-

موضوع مدیریت پسماند و راهکارهای حل بحران

2

تفاهمنامه همکاری مشترک با معاونت امور زنان و
خانواده ریاست جمهوری با محیط زیست

معاونت امور زنان و
خانواده ریاست جمهوری
با محیط زیست

 19بهمن 1400

بهره گیری از ظرفیت زنان در مقابله با تغییرات
اقلیمی و حفاظت از محیط زیست
اصالح آموزش الگوهای صحیح زندگی اجتماعی
و حفاظت بیشتر از محیط زیست با محوریت
خانواده و نسلهای آینده

3

صدور ابالغیه سیاستهای کلی محیط زیست در
هیات وزیران توسط معاون اول رئیسجمهور و
ایجاد کارگروههای بخشی و فرابخشی در حوزه محیط
زیست

معاون اول رئیس جمهور
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دی ماه 1400

ایجاد مدیریت یکپارچه در حوزه محیط زیست

-9سایرموارد
ردیف

عنواناقدام

تاریخ

نتیجه

1

برگزاری روز جهانی تاالبها با تاکید بر تعیین تکلیف حقابه از سوی وزارت نیرو

 14بهمن
1400

تعیین و درخواست
از وزارت نیرو برای
اعالم جدول حقابه
رودخانههای و
تاالبها برای سه
سناریو کم آبی،
میان آبی و پر آبی

2

انجام 1941مورد پایش هوای محیطی
انجام  3419تست مقایسهای گازها و ذرات خروجی دودکش
مدلسازی پراکنش آالیندههای هوای طرح مشمول ارزیابی 25پروژه
نهایی کردن شیوه نامه جریمه زیست محیطی موضوع ماده 12قانون هوای پاک
انجام  1778مورد پایش عوامل آالینده صوت و امواج در کشور

از مهر 1400

3

انتقالوپخشسیالبهایرودخانهکارونبهکانونگردوغبارجنوبشرقاهوازازطریقساماندهینهرمالحبهتاالبشادگان
نظارت بر عملیات اجرایی مقابله با گردوغبار در استانهای خوزستان و سیستان بلوچستان ،حفظ و نگهداری
ایستگاههایگردوغبار،مطالعاتتکمیلیشناساییویژگیهایفیزیکیوشیمیاییوآالیندگیذراتگردوغباردراستانهای
خراسانرضوی ،اصفهان ،قم ،تهران ،البرز ،سمنان ،یزد ،مرکزی ،گلستان و قزوین و انجام تعهدات آییننامه هماهنگی
پیشگیریومدیریتپدیدهگردوغبار

از مهر 1400

4

تهیه پیش نویس چارجوب شرح خدمات ارزشگذاری اقتصادی زیست بومها
نظارت راهبردی ،تعامالت مستمر و راهبری طرحهای ارزشگذاری اقتصادی منابع پایه با رویکرد نقشهسازی در شش استان
( 30درصد مساحت کشور)
تدوین دستورالعملهای برآورد خسارات و ارسال به سازمان برنامه و بودجه جهت ابالغ به دستگاههای اجرایی

از مهر 1400
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افزایشکیفیت
کاهشآلودگی
هوا با اولویت
کالنشهرهایکشور

مقابله و کنترل
اثرات گردو غبار

ارزشگذاری
اقتصادیمنابع
محیطزیستی
و تعیین هزینه
خسارات
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شناسایی ،پایش و کاهش عوامل آالینده رودخانهها و آبهای سطحی شامل:
نمونه برداری و سنجش از ۷۱۰ایستگاه پایش
انجام ۹مورد تحقیق و پژوهش در حوزه منابع آب ،تغییر اقلیم ،کنترل و کاهش آلودگی ،شناسایی و طراحی برنامههای پایش.
شناسایی ،پایش و کاهش عوامل آالینده آبهای زیرزمینی شامل:
نمونه برداری و سنجش از 8۲۰ایستگاه (شامل سدهای باطله؛ محل های دفن پسماند ،چاه های تامینکننده آب شرب،
و شهرکهای صنعتی و صنایع بزرگ)
شناسایی ،پایش و کاهش عوامل آالینده تصفیه خانهها و فاضالبها شامل:
نمونه برداری و سنجش از  320۰مورد
انجام ۷مورد تحقیق و پژوهش در حوزه مدیریت انواع فاضالب های صنعتی ،شهری و روستایی،کنترل و کاهش آلودگی،
شناساییوطراحیبرنامههایپایش
تهیه و تدوین سه مورد ضوابط زیست محیطی فرموالسیون و تولید شویندههای سازگار با محیط زیست ،جرایم زیست
محیطی تخلیه فاضالب به محیط زیست ،برن پیت های نفتی و چاههای اکتشاف نفت و گاز
اجرای بخشنامه شماره  1400/30/2076مورخ  1400/4/12در خصوص «شرایط احداث تصفیه خانه مرکزی فاضالب شهرک ها
ونواحیصنعتی»
ادامه پایش و بازرسی محیط زیستی از بنادر تجاری و شیالتی کشور و صنایع بزرگ مستقر در نوار ساحلی از جمله
پتروشیمیها و پاالیشگاهها و نظارت بر اجرای برنامه مدیریت محیط زیستی در کاربریهای ساحلی ،ارسال اخطاریه برای
متخلفین و پی گیریهای حقوقی موضوع و تعیین خسارات محیط زیستی
اجراییکردنپروژههایعلمی،عملیاتیوتحقیقیدرخصوصپایشانواعآالیندههایزیستمحیطیپیکرههایتاالبینظیر
فلزاتسنگین،سمومکشاورزی،هیدروکربنهاینفتی،میکروپالستیکهاوغیرهدرآب،رسوبوجانورانزیستبومتاالب
پایش خاک و شناسایی آلودهکننده خاک مطابق ماده 11قانون حفاظت از خاک:
 317مورد پایش خاک و صدور  260مورد اخطاریه
انجام  16مورد بازسازی و رفع آلودگی و ارجاع  100مورد به محاکم قضایی
آلودگی خاک آنها شناسایی شده مطابق بند چ ماده یک قانون حفاظت از خاک:
شناسایی 315مورد از کاربریهای مختلف شامل کشاورزی ،منابع طبیعی و اراضی ملی ،صنعتی ،خدماتی و محل دفن
منابع آالینده شناسایی شده مطابق ماده 11قانون:
 233مورد آلودگی مربوط به پسماند 28 ،مورد مربوط به پساب 20 ،مورد ترکیبات نفتی 19 ،مورد خروجی دودکشها و غبار
ناشی از آنها 7 ،مورد ترکیبات شیمیایی و حوادث مربوط به آنها است و  3مورد آلودگی خاک زمینه
برطرف کردن آلودگی و برخورد حقوقی و قضایی مطابق مواد  14و  15قانون:
 16مورد پاکسازی و رفع آلودگی صورت گرفته که همگی مربوط به بخش پسماند و پساب است که رفع آلودگی آنها سریعتر
و راحتتر هستند و  28مورد در حال پیگیری و انجام است 55 ،مورد در فهرست صنایع آالینده قرار گرفته ،یک مورد ابالغ
توقف فعالیت واحد و یک موردالزام به خوداظهاری واحد انجام شده است.
 117مورد پیگیری حقوقی و ارجاع به دادگاه و مراجع قضایی توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها صورت گرفته
که  18مورد معرفی به مراجع قضایی (دادگاه) 17 ،مورد قرار منع تعقیب بوده و  82مورد در حال پیگیری و بررسی در مراجع
قضاییهستند.
بازدید و پایش سایتهای دفن زباله و بررسی وضعیت پسماند استانهای ساحلی شمال کشور
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تدوینبرنامهعملگونههایجانوریشاملکفتار،مرال،کلوبز،خفاشها،جوندگان،سمندرکردستانی،وزغتالشی،الکپشتمهمیزدار
وافعیشاخدار
بهرهبرداریازسامانهجامعمحیطزیست
اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از الک پشتهای دریایی
مطالعهوپایشتنوعزیستیبومسازگانهایحرایهرمزگانوسیستانوبلوچستان
انجامظرفیتسازیجهتحفاظتمشارکتیازتنوعزیستیدرتاالببختگانگونهدرنایخاکستریوگاندودرخلیجگواتر
جمعآوریتعداد 25نمونهبافتبرایبانکنمونهبخشژنتیکحیاتوحش
اجرای 5پروژه شناسایی ،جمع آوری و استخراج نمونههای فون ،فلور و دیرینه شناسی در کشور
جمعآوری،شناساییوساماندهی(بازبینی،آمادهسازیوکدگذاری)حدود3000نمونهعلمیجانوری،گیاهی،بیولوژیک،فسیل،سنگوکانی
تجهیزمرکزفسیلشناسیمراغه
تهیهگزارشتوجیهیمعرفی 5منطقهمنحصربهفردزمینشناسیبرایثبتبهعنواناثرطبیعیملیجهتمدیریتوحفاظتپایدار
پایشآبسنگهایمرجانیاستانبوشهر(3ایستگاه)
پایشتغییراتزیستیدریاییبااستفادهازمهندسیاکولوژیکدرسازههایساحلیودریایی
بررسیتنوعزیستیوتعیینانتشارکربنتولیدیگیاهانحرابااستفادهازمدلهایاکولوژیدراستانبوشهروخوزستان
تکمیلمطالعاتتعییننیازآبیمحیطزیستی 3تاالبکشور
نظارت بر تامین نیاز آبی تاالبهای کشور از طریق مکاتبات و جلسات مشترک با وزارت نیرو و سایر دستگاههای مرتبط
پایش تاالبهای کشور با استفاده از تصاویر ماهوارهای و فناوریهای سنجش از دور و طراحی اولیه سامانه مربوطه و برگزاری دورههای
آموزشیمربوطهبرایکارشناساناستانیوملی
تصویب برنامه مدیریت تاالبهای آقگل و جازموریان و ادامه تدوین و اجرای برنامههای مدیریت جامع با رویکرد زیست بومی برای39
تاالبکشور
نظارتوپایشبرنامههایاحیاییوحفاظتیتاالبهایکشور
نظارت و پایش آبزیان منابع آبی رودخانهای و تاالبی از جمله در استانهای آذربایجان شرقی و مازندران
تهیهنقشههایموضوعیوتدقیقپهنهبندیحساسیتتاالبهادرسامانهاطالعاتجغرافیاییسازمان
ادامه پایدارسازی دستاوردها و تجربیات طرح در حوزه دریاچه ارومیه (استانهای آذربایجان شرقی و غربی)
آغازفرایندتعمیمدستاوردهایوتجربیاتطرحدرتاالبهایاقماریدریاچهارومیهوتاالبهایشادگان(استانخوزستان)وبختگان
(استانفارس)
انجام ارزیابی پایان دوره فازهای هفتگانه پروژه «مشارکت جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه از طریق مدیریت پایدار منابع آب و خاک و
حفاظتتنوعزیستی»(مولفهویژهطرححفاظتازتاالبهایایران)
انجام مستمر و هفتهای بازدیدهای میدانی از مناطق تاالبی و استفاده از تصاویر ماهوارهای و فناوریهای سنجش از دور و طراحی اولیه
سامانهمربوطهبرایپایشتاالبهایکشور
تهیهنقشهپهنهبندیجهتمدیریتمحیطزیستیوتهیهشناسنامهبرایجزایرابوموسی,هرمز,هنگاموالرک
تهیهنقشهپهنهبندیاولویتهایاستقرارتأسیساتنمکزداییازآبدریادرخطساحلیخلیجفارسودریایعمان(فازدوم:استانبوشهر)
تهیهنقشهپهنهبندیجهتمدیریتمحیطزیستیوتهیهشناسنامهبرایجزایرسیری،هندورابی،فاروروبنیفارور
ثبتحوادثنفتیمنجربهالودگیدریادرسامانهمزبور
توقفصیدترال
شناسایی 29عرصهمحیططبیعیباوسعتیمعادل 1468000هکتاربهمنظورارتقایسطحبهمناطقچهارگانه
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ضوابطودستورالعملها:
تدوین و تصویب الیحه جایگزین آییننامه اجرایی ماده 8قانون هوای پاک
تهیهآییننامهواردات-صادراتوترانزیتپسماندهایخطرناک
رفع ایرادات آییننامه مواد خطرناک بند س ماده  14قانون مدیریت بحران
بازنگریوتکمیلپیشنویسآییننامهاجراییکاهشمصرفکیسههایپالستیکی
تهیهدستورالعمل ارزیابی ریسک گونههای غیر بومی (تیالپیا ،تیزه کولی ،کاراس)
تهیه دستورالعمل ماده 23قانون الحاق با کاربرگها و مستندات و پیشنهاد طرح جامع مدیریت و حفاظت از خاک
تهیهدستورالعملرتبهبندیمشاورینوپیمانکارانحفاظتخاک
تهیه دستورالعمل ورود الزام دستگاههای اجرایی به برآورد و جبران خسارت وارده بر خاک (قانون حفاظت از خاک) به
برنامههای ارزیابی و EMPسازمان
تهیهپیشنویسدستورالعملصدورمجوزخروجمنابعژنتیکی
اصالحدستورالعملموادمشمولکنوانسیوناستکهلم
ابالغیهها:
ابالغ قرارگیری واحدهای آالینده خاک برای پرداخت عوارض سبز-قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد  15 ،11قانون حفاظت از
خاک و ماده  27قانون مالیات بر ارزش افزوده)
ابالغ لحاظ مفاد قانون حفاظت از خاک در ابالغ دستورالعمل ارزیابی فنی و ضوابط زیست محیطی محلهای دفن و دفع
پسماندهای عادی و ویژه
ابالغ لحاظ مفاد قانون حفاظت از خاک در استانداردهای ملی منابع آالینده با همکاری سازمان استاندارد همانند استاندارد
«جامداتزیستی(لجن)تصفیهخانههایفاضالبشهری»
ابالغ دستور العمل واحد در چگونگی تجهیز و بهره مندی و سیستمهای پایش در راستای یکسانسازی و یکپارچه کردن
تاسیسات جهت ارزیابی دقیق صحت دادههای خروجی در سطح کشور
برنامههایاجرایی:
تدوین برنامه کاهش آلودگی خاکهای اطراف شهرکها و صنایع کوچک در منطقه شهرک صنعتی
تدوین ضوابط زیست محیطی خاک در موضوعات حوادث شیمیایی ،حوادث طبیعی غیرمترقبه و معدن
تدوین راهنمای نحوه تایید و هماهنگی برطرف کردن آلودگی خاک تا رسیدن به حدود مجاز و تعیین مهلت حذف و رفع
منشأ آلودگی ،بازسازی خاک و جبران خسارت وارده
تدوین شاخصهای کیفیت فیزیکی و زیستی خاک برای شناسایی مواد آالینده ،واحدهای آالینده و اشخاص آلودهکننده
خاک و اعالم وقوع وضعیت اضطراری و تکمیل و بازنگری شاخص کیفیت شیمیایی خاک
تدوین برنامه اجرایی حفاظت از خاک در راستای تحقق قانون حفاظت از خاک
اجرایی کردن قانون و آییننامه حفاظت و احیا تاالبها از جمله بازنگری فهرست گونههای غیربومی مهاجم در تاالبها و
تهیهشرحخدماتدستورالعملتعیینحریماکولوژیکتاالبها
بازنگری طراحی زیست محیطی و ارزیابی فنی محلهای دفع و دفن پسماندهای عادی و ویژه بر اساس ماده 23آییننامه
اجراییقانونمدیریتپسماندها
تهیه برنامه نحوه نظارت بر طرحهای جامع پسماندها با اولویت پسماندهای سواحل ،رودخانهها ،جنگلها و تاالبهای
کشور موضوع بند ث ماده 38قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
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برگزاری دوره آموزشی آالیندههای خاک براساس نتایج پروژه «تدوین برنامه کاهش آلودگی خاک کشاورزی دشت هراز»
برگزاری دوره آموزشی نحوه ارزیابی وضعیت زیست محیطی خاک براساس نتایج پروژه «تدوین ضوابط زیستمحیطی خاک
ناشیازحوادثشیمیایی،حوادثطبیعیغیرمترقبهوفعالیتهایمعدنی»
برگزاری دوره آموزشی دستورالعمل رفع آلودگی خاک براساس نتایج پروژه «تدوین برنامه کاهش آلودگی خاک خاکهای
اطراف شهرکها و صنایع کوچک در منطقه شهرک صنعتی چرمشهر ورامین»
شناسایی و مستندسازی تجارب موفق حوزه آموزش و مشارکتهای محیط زیستی در قالب برنامه «تنم زمین»
ایجاد بانک اطالعاتی آموزش همگانی با 787محتوای آموزشی
اجرای 65طرح آموزشی– مشارکتی محیط زیستی توسط بنگاههای اقتصادی شرکتها و دستگاههای اجرایی در راستای
مسئولیتاجتماعی
انجام بازدیدهای میدانی جهت معرفی دستاوردها و تجربیات طرح برای ذینفعان با هدف افزایش آگاهی (سمن ها ،مردم
محلی،سفارتژاپن،کنندگیتوسعهمللمتحد،دستگاههایدولتی)
برگزاری سومین جشنواره ایدها با عنوان «ایدهها و محصوالت نوآورانه با تاکید بر جلب مشارکت مردم در حفاظت و احیای
تاالبهای کشور با اولویت تاالبهای اقماری دریاچه ارومیه و آن»
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معاونت امور زنان و خانواده

بخشــی از امــور انجــام یافتــه در معاونــت امــور زنــان و خانــواده کــه در  10مــاه گذشــته و در راســتای تحقــق وعد ههــای انتخاباتــی ریاسـتجمهور
بــه شــرح ذیــل اســت:
.1ارتقای جایگاه زنان
الف:تصویب قانون ارتقای جایگاه زنان در ساختار اداری در  1ماده و  6بند در ستادملی زن و خانواده
ب .حضــور فعــال و کنشــگرانه در مجامــع بینالمللــی و ارتبــاط بــا وزرای زن در کشــورهای مختلــف ،مســئولیت آیــورا بــه مــدت دو ســال جهــت
توانمندســازی زنــان در حــوزه اقیانوســیه
.2حمایت از زنان سرپرست خانوار
الف.تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
ب.تصویب قانون ایجاد صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار جهت تسریع پرداخت تسهیالت به آنان
.3پیشگیری از آسیبهای زن و خانواده
الف.تدوین طرح مشاوره چهار سال اول زوجهای جوان و رایگان برای سال اول
.4حمایت از بنیان خانواده و تحکیم آن
الف:عقد تفاهمنامه با معاونت روستایی جهت تسهیالت ویژه برای زوجین دهه شصتی روستایی
ب :تحت پوشش بیمه قرار گرفتن درمان ناباروری
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معاونت اجرایی رئیسجمهور

ردیف

عنوان

1

سفـر
ریاستجمهوری
به استان
آذربایجانغربی

2

سفـر
ریاستجمهوری
به استان
قزوین

توضیحــات
برای انجام سفر استانی ریاست جمهوری به استان غربی (روز جمعه مورخ  )1401/2/30با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی پیش
از سفر با حضور معاون اول رئیسجمهور ،معاون اجرایی ،استاندار و نمایندگان دستگاههای ذیربط؛ در نهایت تعداد 157توافق با
 19747میلیارد تومان اعتبار و 28919میلیارد تومان تسهیالت بانکی جمعبندی و پس از انجام سفر ابالغ شد.
با عنایت به مراتب فوق و براساس حوزه فعالیت ،طرحهای مذکور به شرح ذیل تقدیم ریاست جمهوری شد:
حوزه زیربنایی 29( :توافق با 8407میلیارد تومان اعتبار و و 30میلیارد تومان تسهیالت)
حوزه بهداشت و درمان 9( :توافق با  1152میلیارد تومان اعتبار)
حوزه فرهنگی ،آموزشی و ورزشی 39( :توافق با  3133میلیارد تومان اعتبار)
حوزه رفاه اجتماعی 20( :توافق با 294میلیارد تومان اعتبار و 4513میلیارد تومان تسهیالت)
حوزه آب ،خاک و کشاورزی 42( :توافق با  6315میلیارد تومان اعتبار)
حوزه اشتغال 9( :توافق با 36میلیارد تومان اعتبار و 24376میلیارد تومان تسهیالت)
حوزه امنیتی ،انتظامی و قضایی 9( :توافق با 410میلیارد تومان اعتبار)

برای انجام سفر استانی ریاست جمهوری به استان قزوین (روز جمعه مورخ )1401/2/7با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی پیش
از سفر با حضور معاون اول رئیسجمهور ،معاون اجرایی ،استاندار و نمایندگان دستگاههای ذیربط؛
در نهایت تعداد  182توافق با  9976میلیارد تومان و  250میلیون یورو اعتبار و همچنین  12174میلیارد تومان و  46میلیون یورو
تسهیالت بانکی و 50میلیارد تومان سرمایهگذاری جمعبندی و پس از انجام سفر ابالغ شد.
با عنایت به مراتب فوق و براساس حوزه فعالیت ،طرحهای مذکور به شرح ذیل تقدیم ریاست جمهوری شد:
حوزه زیربنایی 46( :توافق با 4033میلیارد تومان و 250میلیون یور اعتبار)
حوزه صنعت ،معدن و تجارت 7( :توافق با  363میلیارد تومان اعتبار)
حوزه بهداشت و درمان 11( :توافق با  1430میلیارد تومان اعتبار)
حوزه فرهنگی ،آموزشی و ورزشی 49( :توافق با  1350میلیارد تومان اعتبار)
حوزه رفاه اجتماعی 17( :توافق با 150میلیارد تومان اعتبار و 15میلیارد تومان تسهیالت)
حوزه آب ،خاک و کشاورزی 28( :توافق با  2486میلیارد تومان اعتبار)
حوزه اشتغال 12( :توافق با 5میلیارد تومان اعتبار و 469میلیارد تومان تسهیالت)
حوزه امنیتی ،انتظامی و قضایی 10( :توافق با 159میلیارد تومان اعتبار)
بانک مرکزی و سایر بانکها 2( :توافق با 11690میلیارد تومان تسهیالت ریالی و 46میلیون یورو تسهیالت ارزی)
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3

4

عنوان

توضیحــات

طرح احیای دریاچه
ارومیه

پس از بررسیهای به عمل آمده مشخص شد طرح تکمیل سد و سامانه انتقال اب به دریاچه ارومیه نیازمند تخصیص 1000میلیارد
تومان میباشد .در جلسهای با حضور استاندار  ،سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای اجرایی مقرر شد:
میلغ 80میلیارد تومان برای تفکیک زمینهای در مسیر طرح به دستگاه اجرایی و با قید فوریت تخصیص و پرداخت شود.
مبلغ 200میلیارد تومان برای تفکیک خط انتقال ظرف سه ماه آینده توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت شود.
مطالبات معوق پیمانکاران و منابع مورد نیاز برای تکمیل باقی مانده سامانه و سد از محل بند «ی» تبصره  2قانون بودجه -تهاتر
نفت -صورت پذیرد.

پیگیریموضوع
بیمارستان
 1000تختخوابی
مهدیکلینیکتهران

این بیمارستان (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران) با پیشرفت فیزیکی  98/5درصد با اعتبار حدود  1100میلیارد
تومان در حال احداث است که طی بازدید صورت گرفته معاون اجرایی رئیسجمهور ( )1401/2/27مهمترین درخواستها و
مشکالت مجموعه مورد بررسی و احصا قرار گرفت و تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختصاص مبلغ  300میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان :به ترتیب  200میلیارد تومان از محل منابع عمومی توسط سازمان
برنامه و بودجه و  100میلیارد تومان از محل منابع و درآمدهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
اختصاص مبلغ  270میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات پزشکی بیمارستان :به ترتیب مبلغ  50میلراد تومان از محل
کمکهای بنیاد مستضعفان ،مبلغ  120میلیارد تومان از محل منابع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و مبلغ 100
میلیارد تومان از محل منابع عمومی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور
در صورت اختصاص ارز ترجیحی ،به نظر میرسد با منابع اختصاص یافته از سوی بنیاد مستضعفان مشکل مرتفع و بیمارستان
به بهرهبرداری خواهد رسید.
پیگیری درخواست بیمارستان برای جذب  1000نفر پرسنل مورد نیاز جهت راهاندازی کامل این مجموعه
پیگیری درخواست تحویل زمین (به مساحت  10هزار مترمربع) متعلق به ارتش ج.ا.ایران واقع دز ضلع شمالی مجتمع
بیمارستانی امام خمینی (ره) به منظور احداث پارکینگ و همراه سرای بیمارستان توسط خیرین سالمت.
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ردیف

5

عنوان

سفر معاون اجرایی
رئیسجمهورو
سرپرست نهاد برای
پیگیریمصوباتسفر
و برگزاری جلسه تنظیم
بازار استان سیستان و
بلوچستان

توضیحــات
پس از بررسی مصوبات؛ از مجموع 127طرح مصوب استان با اعتباری حدود 19000میلیارد تومان 28،مصوبه به طور کامل به انجام رسیده87،
مصوبه در حال اجرا و  12مصوبه نیز در دست پیگیری و آغاز عملیات اجرایی است.
از میزان اعتبار مصوب در سال 1400برای 127طرح مصوب ،بیش از 100درصد اعتبار مصوب ( 113درصد) تخصیص یافته است .از جمله:
حوزهزیربنایی
افتتاح  60کیلومتر راه اصلی و بزرگراه و بهرهبرداری از  50کیلومتر دیگر تا پایان تیرماه (تهیه برنامه اجرایی و قرارداد بهرهبرداری از  240کیلومتر
دیگر تا پایان )1401
بهرهبرداری از 300کیلومتر راه روستایی آسفالته تا پایان تیرماه (تهیه برنامه اجرایی و عقد قرارداد بهرهبرداری از 400کیلومتر دیگر تا پایان)1401
آغاز عملیات اجرایی احداث  8دستگاه پل بزرگ در استان که تاکنون  3دستگاه آن مورد استفاده قرار گرفته.
اتماماجرای 70کیلومترشبکهآبرسانیروستایی
تحقق شبکه آبرسانی به شهرهای بریس و پسابندر پس از 16سال از آغاز عملیات اجرایی پروژه
اتمام ساخت تصفیهخانه و ایستگاه پمپاژ فاضالب به ترتیب در شهرهای کنارک و چابهار
اتمام عملیات حفر  7حلقه چاه از  10حلقه چاهها منطقه حرمک و تست خط  250لیتر بر ثانیه به عنوان خط دوم تأمین آب شهر زاهدان
حوزهکشاورزی
بهسازی و الیروبی کانالها و انهار سنتی به طول 53کیلومتر
احداث آببندانها به حجم 147هزار مترمکعب
حفر 95حلقه چاهک کشاورزی
احیا و مرمت  56رشته قنات
احداث جاده بین مزارع به طول  115کیلومتر
ایجاد  11باب استخر ذخیره اب کشاورزی
حوزه ورزش
اتمام عملیات اجرایی خانه کشتی زابل پس از 12سال تعلیق پروژه
اتمام عملیات اجرایی ورزشگاه چندمنظور چابهار پس از 16سال تعلیق پروژه
بهرهبرداری از  40واحد زمین چمن مصنوعی در سطح استان
حوزهاقتصادی
توسعه بازارچههای مرزی (شروع احداث بازارچههای پیشین ،ریمدان و کوهک و نیز بازسازی پایانه مرزی ملیک و میرجاوه)
آغاز عملیات اجرایی تهیه و نصب 3دستگاه ایکس ری در گمرکات ریمدان ،میلک و چابهار
حوزهاجتماعی
تأمین زمین 270هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان
تکمیل 450واحد مسکونی در محله مرادآباد چابهار تا تیرماه1401
احداث 618واحد مسکونی برای خانوارهای نیازمند مسکن دارای زمین مسکونی و یا فاقد مسکن مناسب
تأمین 833فقره تسهیالت قرضالحسنه برای درمان نیازمندان تحت پوشش
نشستوجلسهتنظیمبازاراستان:
جلسه که با حضور فعاالن اقتصادی و مدیران کل دستگاههای مرتبط برگزار شد به اقدامات استان در راستای تعدیل بازار و تأمین کاالهای
اساسی با توجه به اختیارات استانی از جمله واردات حداقل  400هزار تن برنج در راستای نیازز استان و سایر استانهای کشور ،واردات دام و
رفع محدودیت صدور مجوز مرغداریها اشاره شد و از محل مصوبه مورخ  1399/12/26هیات وزیران بالغ بر  1500پیلهور و مرزنشین استان
رفع تعهد ارزی شدند.
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توضیحــات

عنوان

.اعزام اولین گروه از مدیران و مقامات دولتی برای بررسی مسایل و مشکالت شهرستان هلیالن در تاریخ 1400/7/3صورت گرفت..طرحهای اعالم شده و مورد توافق طی نامه شماره  87985مورخ  1400/8/15ابالغ شده است.ً
.مجموعا  280میلیارد تومان اعتبار و  58میلیارد تومان تسهیالت برای توسعه هلیالن در نظر گرفته شده که مراتب جهتاستحضار ریاست جمهور ارسال شده است و درصورت تأیید نهایی به دستگاههای اجرایی ابالغ و پیگیری می شود.
.اولین گزارش سفر توسط حوزه معاون اول طی نامه  72555تاریخ  1400/7/11ارائه شد..تاکنون گزارش بنیاد علوی درخصوص اقدامات صورت گرفته نیز طی نامه  80559مورخ  1400/7/28دریافت شده است..ابالغیههای شهرستان هلیالن درتاریخ 1400/9/18انجام شده است موضوع در دست پیگیری توسط استان است..تشکیل بررسی و رسیدگی به مشکالت شهرستان هلیالن در راستای دستور ریاست جمهوری به ریاست جناب آقای دکترمرتضویدرساختمانکوثر
.تشکیل قرارگاه محرومیتزدایی شهرستان هلیالن با سه کمیته عمرانی ،اقتصادی و اجتماعی در جهت تسهیل در اجرایبرنامههاوپروژهها
 ابالغ مصوبات مربوط به شهرستان هلیالن به دستگاههای اجراییپیگیری اجرای مصوبات شهرستان هلیالن به صورت ویژه در حال پیگیری است مبلغ  100میلیارد تومان تسهیالت جهت تکمیل یکصد واحد مسکونی در هلیالن در سالهای  1400-1401مصوب شده و اعتبارتدوین ،تصویب و اجرای
الزم در اختیار استان قرار گرفته است.
طرح توسعه هلیالن
جهاد کشاورزی طی نامه شماره  020/414مورخ  1401/01/09و ضماوم در خصوص اجرای تصنیمات و توافقات سفر و در جدول
ضمیمه در بند  1تدابیر الزم درجهت رفع مشکالت صادرات دام زنده در چند شهر ستان استان و هلیالن را درج و در بند  2جدول
تامین خط اعتباری (تسهیالت) از محل تبصره  18برای صنایع تبدیلی کشاورزی و دامپروری صنعتی و نیز دراولویت قرار دادن
طرحهای شهرستان جهت دریافت تسهیالت را گزارش کرده است.
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور طی نامه شماره  7511مورخ  1401/01/22به عنوان معاون اول ضمن گزارش در
خصوص عملکرد دستگاهها در شهرستان هلیالن درخواست دارند که دستگاهای مریوط نسبت به انجام تعهدات و پرداخت
منابع مورد نظر هر چه سریعتر اقدام الزم را به عمل آورند.
نامه  7511مورخ  1401/01/22جهت اقدام الزم به دستگاههای ذیربط با شماره /3175م مورخ  1401/01/29ارسال شد.
وزارت نفت در بازگشت به نامه/3175م طی نامه شماره 20/2-93مورخ 1401/2/7گزارش عملکرد در خصوص -1بند1و4و 5مصوبه
با موضوع مسئولیت اجتماعی را داده و ذکر کرده در صورت دریافت وضعیت پروژهها پرداخت انجام خواهد شد  – 2بند 2تمدید
موافقت اصولی پتروشیمی تمدید شد  -3بند  3گازرسانی به  12روستا  2روستا انجام و  10روستا در دست اجرا ست.
وزارت آموزش و پرورش با شماره نامه / 4 -140/5789م  1401/مورخ  1401/04/03و ضمیمه اعالم داشته در شهرستان هلیالن در
سال  1400اعتباری بالغ بر  115500میلیون ریال برای تکمیل هنرستان  6کالسه هلیالن پیشبینی وابالغ شده و باقیمانده در سال
 1401تامین و ابالغ خواهد شد.
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7

موضوع افزایش ظرفیت آب شیرین کن نیروگاه اتمی به سازمان انرژی اتمی ابالغ و در برنامه سازمان قرار گرفته است.
در اجرای این دستور ،سازمان انرژی اتمی طی نامهای به شماره /30/975م از وزارت نیرو درخواست تعهد خرید تضمینی آب
مینماید ،وزیر نیرو در نامه شماره/1400/70/4504م مورخ  1400/08/08گزارشی از اقدامات انجام شده طی سالهای  1394تا کنون را
ارائه کرده و اعالم مینماید تولید فعلی آب مکفی است و طی چند سال آینده نیاز به تولید مازاد آب در شهر بوشهر است لیکن در
برخی نواحی دیگر جنوبی کشور ،کمبود آب شرب محسوس و در برنامه وزارت نیرو انعقاد قرار داد با سرمایه گذاران بخش خصوصی
امکان مشارکت سازمان انرژی اتمی در صورت فراهم بودن شرایط فنی مهیا است.
استانداری بوشهر طی نامه شماره 26/1/48092مورخ  1400/11/06اعالم کرده
 ... -1نیرو گاه اتمی بوشهر سازو کار و ساختار اجرایی ...درایجاد ظرفیت آب شیرین کن نیروگاه اتمی را ایجاد کرده
افزایش ظرفیت آب
 -2سازما انرژی اتمی درخواست امضاء قرار داد خرید آب توسط وزارت نیرو را برای آغاز کار مطالبه کرده که هنوز متاسفانه به امضاء
شیرین کن نیروگاه اتمی
نرسیده است .لذا تقاضا دارند طی جلسهای با وزارت نیرو و سازمان  ..با حضور معاون اجرایی قرار داد خرید آب به امضاء طرفین
به  150هزار متر مکعب
برسد و عملیات اجرایی شروع شد.
در روز و انتقال آن برای
.معاونت هماهنگی و پیگیری نامه استانداری را به شماره  151983مورخ  1400/11/27را به وزارتخانههای نیرو و سازمان انرژی اتمیآب شرب منطقه
ایران جهت بررسی و اعالم نتیجه ارسال کردند.
.نامه استانداری جهت بررسی و اعالم نتیجه به شماره  151983مورخ  1400/11/27به سازمان انرژی ...ارسال شد.سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره  585445مورخ  1400/11/16اعالم کرده در صورتی که وزارت نیرو بر اساس برآورد جمعیت و
مصرف سرانه،میزان آب مورد نیاز شرب و بهداشت را بررسی نماید و منابع آب موجود جوابگوی تامین نیاز نباشد،می تواند کسری
آب مورد نیاز از طریق اجرای تاسیسات نمکزدایی توط بخش غیردولتی تامین نماید به منظور ایفای تعهدات بخش غیر دولتی در
قانون بودجه سال  1400ردیف «خرید تضمینی آب اسحصائی و پساب تصفیه شده از بخش غیر دولتی » با اعتباری معادل 18800
میلیارد ریال وجود دارد که در الیحه بودجه سال 1401کل کشور با رشدی معادل 34در صد به مبلغ 25200میلیارد ریال رسیده است.
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موضوع به سازمان انـرژی اتمـی طی نامهای ابالغ شده و در حال پیگیری است.
استانداری بوشهر طی نامه شماره 26/1/48092مورخ  1400/11/06اعالم کرده
 ... -1نیرو گاه اتمی بوشهر سازو کار و ساختار اجرایی ...درایجاد ظرفیت آب شیرین کن نیروگاه اتمی را ایجاد کرده
 -2سازمان انرژی اتمی درخواست امضاء قرار داد خرید آب توسط وزارت نیرو را برای آغاز کار مطالبه کرده که هنوز متاسفانه به امضاء
برنامهریزی برای ایجاد نرسیده است .لذا تقاضا دارند طی جلسهای با وزارت نیرو و سازمان  ..با حضور معاون اجرایی قرار داد خری آب به امضاء طرفین
ظرفیت تولید برق انرژی برسد و عملیات اجرایی شروع شد.
هستهای حداقل تا .- 10000معاونت هماهنگی و پیگیرینامه استانداری را به شماره  151983مورخ  1400/11/27را به وزارتخانههای نیرو و سازمان انرژی اتمی
مگاوات
ایران جهت بررسی و اعالم نتیجه ارسال کردند
نامه استانداری جهت بررسی و اعالم نتیجه به شماره  151983مورخ  1400/11/27به سازمان انرژی ...ارسال شد.
سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره  585445مورخ  1400/11/16اعالم کرده این امر با تکمیل احداث واحدهای  2و  3نیروگاه
محقق شده و احداث نیروگاه جدید از سال  1389در قانون بودجه پیشبینی و در الیحه بودجه سال  1401ارائه و در کمیسیون
تلفیق مجلس مورد تصویب قرار گرفته است
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 -پس از بازدید ریاست جمهوری از انبار اموال تملیکی استان بوشهر مکاتبهای با وزیر اقتصاد طی نامه شماره  75952مورخ
 1400/7/19و پیرو آن به شماره  88042مورخ  1400/8/15صورت گرفته است.
 - 2وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح فروش کاالهای رسوبی را به دولت ارائه کرد و با تصویب هیات دولت وضعیت فروش
خودروها و برخی اقالم دیگر خصوصا در مناطق آزاد تعیین تکلیف و در حال اقدام است.
 - 3ترخیص بخشی دیگر از کاالهای موجود در انبارهای اموال تملیکی هم با تشکیل کمیتهای مشترک بین دولت و قوه قضائیه
در حال انجام است.
 وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره 0010013007مورخ  1400/11/24و ضمیمه اهم اقدامات صورت گرفته در خصوص تعیینتعیینتکلیفوضعیت تکلیف پروندهها و انبارها و کاالها را گزارش کرده است.
انبارهایاموالتملیکی -وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره  2/8695مورخ  1401/01/22و ضمیمه گزارشی از اقدامات انجام یافته در حوزههای
عملیاتی سازمان  -رفع موانع تعیین تکلیف و تخلیه انبارها – اصالح ساختار سازمانی و تعیین تکلیف پروندههای مشتمل از
گروههای کاالیی سریع الفساد در سال  1400ارائه کرده است.
وزارت امور اقتصاد و دارایی با شماره نامه  25/42893مورخ  35852 ( 1401/03/08دبیرخانه نهاد) گزارشی از اقدامات انجام یافته در
استان بوشهر و سایر استانها ازجمله تهران ،خوزستان ،هرمزگان در حوزههای الف عملیاتی سازمان و تشکیل کارگروه و اعزام به
استانها برای ساماندهی و تعیین تکلیف 34466پرونده  -ب -رفع موانع تعیین تکلیف و تخلیه انبارها ج -اصالح ساختار سازمان
جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال کرده است .
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پیرو مکاتبه با استاندار بوشهر به شماره  75772مورخ ( 1400/7/19استاندار بوشهر و وزارت کشور) ،مکاتبهای به شماره 25771
مورخ  1400/8/8با وزیر کشور و وزیر اقتصاد و استاندار بوشهر انجام شد و باتوجه به مهلت  20روزه اعالم شده ،پاسخ وزارت کشور
دریافتشد.
در این مکاتبه به شرح سیر مراحل قانونی ،اهم جلسات برگزار شده و اقدامات اجرایی و جمع بندی موضوع پرداخت.
همچنین پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی بشماره م 1435010/حاوی پاسخ گمرک جمهوری اسالمی ایران در هفت بند با شماره
 3190/25569برای تهیه برنامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادالت تجاری تقدیم شده است.
ً
نهایتا برنامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادالت تجاری از طریق ملوانی (ته لنجی) از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،طی مکاتبه
/00/203020ص مورخ  1400/8/9دریافت شد.
ساماندهیوضعیت ته
در آییننامه جامع ،جزئیات مربوط به حدود و وظایف دستگاههای اجرایی و ملوانان در  15بند تشریح شده است که درصورت
لنجیها با درنظر گرفتن
موافقت ریاست جمهور به دستگاههای مرتبط ابالغ خواهد شد .موضوع در معاونت اقتصادی رئیسجمهور جمعبندی شده و
متغیرهایواردات
درحال ارائه پیشنهاد است.
(چه کاالیی ،توسط چه
موضوع با پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیسجمهور و سازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز در دستور کار هیات وزیران قرار گرفته است.
کسانی ،به چه میزان)
در تصمیمات شصت و پنجمین جلسه هیات دولت به شماره/00/48671م مورخ 1400/12/23در ردیف 4پیشنهاد آییننامه جامع
ساماندهی و نظارت بر مبادالت تجاری مریز از طریق ملوانی (ته لنجی) با کد  59450تصمیم دولت مقرر شد در کار گروهی به ریاست
وزریر صمت و با حضور وزیران کشور امور اقتصاد و دارایی رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون حقوقی رئیسجمهور بررسی و در
جلسه آتی هیات وزیران مطرح شود.
در تصمیمات شصت و هشتمین جلسه هیات دولت به شماره /00/423م مورخ  1401/01/08در ردیف  4پیشنهاد تصویبنامه
موضوع واردات کاالهای اساسی از طریق شرکتهای تعاونی مرزنشین و پیلهوران از محل ارز حاصل از صادرات تا پایان سال 1401با
کد  59488تصمیم دولت مبنی بر هم زمان با آییننامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادالت تجاری – مرزی از طریق ملوانی (ته
لنجی) در دستور هیات وزیران قرار گیرد.
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بعد از سفر ریاست جمهوری به استان جلسه بررسی طرحهای آب و فاضالب منابع الزم برای تکمیل طرحهای مذکور با حضور
انجام مطالعات الزم در دستگاههای اجرایی تعیین شده است هم اکنون براساس منابع در اختیار نسبت به تکمیل طرحها اقدام میشود که گزارش آن
خصوص امکان تلفیق به استحضار ریاست جمهوری ارسال شده است.
طرحهای اجرای فاضالب  :1400/10/14معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد در راس هیاتی متشکل از رئیس بنیاد مسکن و مدیر عامل شرکت مادر
تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور و مدیران وکارشناسان معاونت هماهنگی و پیگیری و معاونت مناطق محروم معاون
شهری و جمعآوری
اول در تاریخ  11و  1400/10/12از پروژه فاضالب شهر اهواز بازدید کرده و دستورات رئیسجمهور را شخصا پیگیری کردند.
آبهای سطحی
بخشی از اعتبارات موررد نیاز طرحهای فاضالب اخیرا توسط سازمان برنامه اختصاص یافته و در  170نقطه اهواز عملیات اجرایی در
خوزستان
حالاجراست.
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از محل منابع ماده  10و  12قانون تنظیم مبلغ  500میلیارد تومان برای جمع آوری آبهای سطحی استان در مصوبات سفر پیشنهاد
شده است که بعد از ابالغ توسط وزارت کشور میبایست گزارشی برای هیأت دولت ارائه شد.
مطالعه طرح جمعآوری آبهای سطحی اهواز شامل  2مرحله است که مرحله اول آن انجام شده و مرحله دوم تنظیم اسناد و
نقشههای اجرایی در دست انجام است .درضمن مرحله اول توسط دانشگاه شهید چمران تصویب شده است.
به منظور کاهش آبگرفتگی معابر و جلوگیری از ورود روانآبهای حاصل به درون منازل مسکونی دو طرح ضربتی تعریف و جهت
اجرا به شهرداری اهواز و شرکت آب و فاضالب ابالغ شد ،طرح ضربتی  1در سال  1399دارای پیشرفت  %85و طرح ضربتی (عالج
بخشی) که در سال  1400پس از بررسیهای کارشناسی ابالغ شد دارای پیشرفت فیزیکی  %37است که دلیل عدم اجرای کامل
آن مشکل نقدینگی است( .تا کنون به منظور اجرای طرحهای ضربتی فوق ،اعتباری به استان ابالغ نشده و از محل منابع داخلی
شهرداری و آبفا هزینه شده است ).براساس بررسیهای انجام شده میزان اعتبار مورد نیاز جهت اجرای طرح ضربتی  2معادل 3100
میلیارد ریال براورد شده است.
با توجه به آییننامه اجرایی ماده  13قانون بودجه  1400کلیه شهرداران مکلف به انجام و یا به روزرسانی مطالعات دفع آبهای
سطحی توسط مشاور ذیصالح شدند و استانداری طی تفاهمنامهای مسئولیت داوری مطالعات انجام شده را به دانشگاه شهید
چمران محول کرد.
قابل ذکر است پس از بررسیهای به عمل آمده  45شهر و استان در اولویت اول جهت اجرای طرحهای دفع آبهای سطحی
تشخیص داده شدند که از این میان خالصه وضعیت به همراه برآورد ریالی  25شهر طی مکاتبه شماره  23299/4/44مورخ
 1400/8/6توسط استانداری به وزارت کشور ارسال شد.
 :1400/10/14معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد در رأس هیاتی متشکل از رئیس بنیاد مسکن و مدیر عامل شرکت مادر
تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور و مدیران و کارشناسان معاونت هماهنگی و پیگیری و معاونت مناطق محروم معاون
اول در تاریخ  11و  1400/10/12از پروژه فاضالب شهر اهواز بازدید کرده و دستورات رئیسجمهور را شخصا پیگیری کردند.
براساس اقدامات فوری شهرداری اهواز دربارندگیهای اخیر آب گرفتگی وجود نداشت طرحهای بلند مدت در حال مطالع و بعضا
در حال اجراست

برای پیش ببینی و
پیشگیریازآبگرفتگـی
معابـر در بارشهای
احتمالی پاییزه به ویژه
در نقاط بحرانی استان
خوزستان ،طرح موقت
تهیه و عملیاتی گردد.
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بازسازیبخشهای
خسارت دیده ناشی از
زلزله اندیکا و کوهرنگ

 -تاکنون اعتبار  515میلیارد تومانی توسط هیات دولت به شماره  87643مورخ  1400/8/12تصویب و تصمیمات جلسه بررسی
مسائل مربوط به دستگاههای ذیربط طی مکاتبه شماره  88568مورخ  1400/8/15به دستگاههای مرتبط ابالغ شده است ولی
منابعتخصیصنیافتهاست.
 - 2دستگاهها در حال اقدام و پیگیری هستند و نتایج جهت استحضار ریاست جمهور ارسال خواهد شد.
 - 3هم اکنون با منابع پرداختی از محل اعتبارات استانی و بنیاد مسکن ،اقدامات الزم برای اسکان موقت و آواربرداری درحال انجام
است و در برخی مناطق اسکان دائمی درحال اجرای فونداسیون است.
 - 4استاندارخوزستان طی نامه شماره  26392/1/44مورخ  1400/9/3خواستار اجرای دستور ریاست جمهور مبنی بر؛
مطالعهطرحتوسعهاندیکاوکوهرنگتوسطمعاونتاجراییرئیسجمهورصورتپذیردونتیجهدرجلسههیأتدولتارائهشود.
 :1400/10/14معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد در راس هیاتی متشکل از رئیس بنیاد مسکن و مدیر عامل شرکت مادر
تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور و مدیران وکارشناسان معاونت هماهنگی و پیگیری و معاونت مناطق محروم معاون
اول در تاریخ  11و  1400/10/12از مناطق زلزله زده بازدید کرده و دستورات رئیسجمهور را شخصا پیگیری کردند.
گزارش تلفنی 1400/10/27معاون سازمان برنامه و بودجه استان حاکی از سرعت بیشتر اجراست.
بخشی از منابع الزم تامین و اجرای واحدهای مسکونی در بیشتر نقاط در پیشرفتهای باال در حال اجراست
وزارت تعاون طی نامه شماره 257801مورخ 1400/12/14و ضمائم اعالم کرده جهت تعمیر و تجهیز کارگاههای مراکز در تقاضای اعتبار
از معاون اول رئیسجمهور و بانک رفاه کارگران کرده است
معاون اجرایی طی نامه شماره  150652مورخ  1400/12/24از دستگاههای ذیربط برای شرکت در جلسه بررسی و نهایی کردن طرح
توسعه شهرستان کوهرنگ را دعوت و ارسال کردند.
استانداری طی نامه شماره  44/1/35850مورخ  1400/11 30گزارش بازسازی و توسعه مناطق زلزله اندیکا را تا تاریخ  30بهمن در سه
بخش  -1تعمیر و احداث  -2پیگیری مصوبات جلسه  10آبان و  -3طرحهای توسعه شهرستان اندیکا را ارسال و ذکر کرده کلیه
بانکهای عامل تجارت سپه وصادرات بجز ملت نسبت به پرداخت قسط اول تسهیالت احداث و تعمیر واحدهای مسکونی
اقدام کرده اند و بانک ملت علت را ابالغ الزام به صدور بیمه نامه تسهیالت ( که بار مالی و مشکالتی برای متقاضیان دارد) به هنگام
عقد قرار با متقاضی از سوی سرپرستی بانک کرده است که باعث توقف در پرداخت تسهیالت و موجب کندی در عملیات احداث
واحدهای مسکونی و نارایتی روستائیان شدهو تقاضا دارند مراتب لغو دستورالعمل را به بانک ملت ابالغ شود .
دفتر رئیسجمهور طی رونوشت نامه شماره 20496مورخ 1401/02/11نامههای وزارت بهداشت در خصوص ایجاد مرکز درمانی مجهز
در اندیکا را جهت یرسی و اقدام الزم برای معاونت اجرایی ارسال کرده اند.
وزارت بهداشت طی نامه شماره  101/3644مورخ  1400/12/28و ضمیمه اعالم کرده درخواست از طریق سامانه الکترونیکی صدور
پروانهها واصل که پس از تعیین تکلیف در کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ماده 20مزارت متبوع نتیجه اعالم می گردد.
وزارت بهداشت طی نامه شماره 400/917د مورخ  1401/01/20اعالم کرده تا راهاندازی بیمارستان جدید االحداث در حال حاضر مرکز
جامع یالمت شبانه روزی به بیمارستان تبدیل و با راهاندازی واحدهای مختلف به ارائه خدمت ادامه می دهد و برای مجوز ساخت
بیمارستان موافقت شده است .
وزارت بهداشت طی نامه شماره  101/190مورخ 1401/01/31و ضمائم در بند  2اعالم می نماید اندیکا فاقدبیمارستان بوده ودر سند
نقشه راه درمان1404یک بیمارستان محلی راهاندازی شده است
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معاون اجرایی طی نامه شماره/42235م مورخ1400/11/17گزارشی از وضعیت موجود و تصمیماتی که مقرر شد اجرایی و اقدام شد.
را برای ریاست جمهوری اراه کردند که مراتب پیگیری و در جلسات آتی نتایج مطرح و اعالم خواهد شد
مراتب به استحضار رسید و ریاست جمهوری پی نوشت فرمودند جناب آقای مخبر جناب آقای میر کاظمی پیگیری نمایید این
دستور توسط ریاست دفتر طی نامه شماره /42982م مورخ  1400/11/20ابالغ شد
وزارت دادگستری طی نامه شماره/ 1400/01/265 0م مورخ  1400/12/17به رئیس کل دادگستری استان گیالن دستورات الزم جهت
اجرایی شدن دستور و تصمیمات را ابالغ کردند
نامه وزارت دادگستری با شماره /5665م مورخ  1401/02/17برای استاندار گیالن ارسال شد.
سازمان حفاظت محیط زیست طینامه شماره  1001400/35627مورخ  1400/11/03به معاون اول اعالم کرده به منظور جلوگیری
ازخسارات ناشی ازتوسعه ناهماهنگ و پایدار بر تاالبها وپیگیری مسائل مرتبط با حیای تاالبها جلسات به ریاست معاون اول
تشکیل شد.
ابالغیه اجرای توافقات و تصمیمات سفر به شماره 156656مورخ 1400/12/05به سازمان حفاظت محیط زیست در بندهای4-3-2
احیاء و ساماندهی تاالب
برای حفاظت و احیا ی تاالب انزلی اعتبار اختصاص داده شده ( کد مصوبه  ) 21038تخصیص مبلغ  10میلیارد تومان برای حفاظت و
انزلی و رودخانههای
احیای تاالب انزلی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در سال .۱۴۰۰دستگاه بهرهبردار سازمان حفاظت محیط زیست) و تهیه طرح
گوهررود ،زرچوب گیالن
جامع مبارزه با سنبله و رسوب زدایی ( کد مصوبه  21059اختصاص مبلغ  15میلیارد تومان برای مبارزه با گونه مهاجم سنبل آبی در
تاالب انزلی از محل بحران از محل اعتبارات محیط زیست در سالهای  1400و  1401سازمان حفاظت محیط زیست) و ارائه به کارگروه
ملی ساماندهی و رفع آلودگی تاالب انزلی و رودخانههای زرجوب وگوهررود رشت درج شده است کد مصوبه  21060ایجاد ستاد ملی
احیای تاالب انزلی با ریاست معاون اول رئیسجمهور (منوط به تایید رئیسجمهور ) سازمان حفاظت محیط زیست.
سازمان حفاظت محیط زیست در نامه شماره 1400/100/44324مورخ 1401/01/08در اجرای توافقات ضمن ارسال صورتجلسه مورخ
 1400/10/25اعالم کرده  :موارد در حال اقدام و پیگیری و طرح جامع به استانداری و پدافند غیر عامل استان ارسال و بخش رسوب
زدایی درحال مطالعات است.
سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه شماره 1401/100/2005مورخ 1401/01/25از معاون اول در خواست تشکیل پنجمین جلسه
ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالبهای کشور را کرده و جدول دستور کار جلسه از جمله گزارش عملکرد دستگاهها در اجرای
برنامه مصوب جامع5ساله احیا مجموعه تاالبهای میانکاله و خلیج گرگان را پیشنهاد داده اند.
نامه وزارت دادگستری با شماره /5665م مورخ  1401/02/17برای استاندار گیالن ارسال شد.
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آزادسازی مناطق ساحلی -از  890کیلومتر سواحل شمال کشور  180کیلومتر تصرفی بوده که از این میان  56درصد توسط دستگاههای دولتی و حاکمیتی،
ً
تصرف شده تا مرز مجاز  16درصد نظامی انتظامی 10 ،درصد شهرداریها و  18درصد خصوصی بوده است که بعد از دستور ،تقریبا تمام متصرفات دولتی آزاد
شده است و متصرفات بخش خصوصی در مرحله طی مراحل قانونی است.
قانونی

16

توسعه زیر ساختهای
گردشگری استان و
فعال کردن اقتصاد
دریا به منظور توسعه
سواحل مکران

توسط دفتر رئیسجمهور به دستگاه ذیربط ابالغ شده است .مطابق دستور ریاست جمهور و طی زمانبندی مشخص شده در
دستپیگیریاست.
در بررسی طرحهای سفر ،منابع مورد نیاز برای طرحهای زیرساختی گردشگری استان تعیین و 64میلیارد تومان برای تکمیل و تجهیز
زیر ساختهای گردشگری توافق شده است و موضوع در مرحله ابالغ است.
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