 31سفر استانی رئیس جمهور

دولـتم ــردم

آیتاهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی ،رئیسجمهور در یک ســال نخســت دولت مردمی ســیزدهم به  31اســتان
کشــور ســفر کرد و با مردم و مســئوالن از نزدیک دیدار و گفتگو داشــت.

سمنان

تهران(ورامین)

گلستان

 13آبان 1400

 28خرداد 1401

 13اسفند 1400

خراسان رضوی

مرکزی

خراسانشمالی

 10فروردین 1401

 31تیر 1401

 2تیر 1401

گیالن

مازندران

 8بهمن 1400

 20اسفند 1400

اردبیل

 30مهر 1400

آذربایجانشرقی
 12خرداد 1401

آذربایجانغربی

البرز

 30اردیبهشت 1401

 18فروردین 1401

زنجان

 12خرداد 1401

اصفهان
 26خرداد 1401

کردستان

خراسانجنوبی

 17تیر 1401

 19شهریور 1400

قزوین

کرمان

 7اردیبهشت 1401

 20مرداد 1401

کرمانشاه
 23تیر 1401

سیستانوبلوچستان

کهگیلویهوبویر احمد

 11شهریور 1400

هرمزگان
 23دی 1400

لرستان

 9مهر 1400

یزد

 26آذر 1400

قم

 9دی 1400

فارس

 22مهر 1400

بوشهر

 16مهر 1400

 19آذر 1400

چهارمحالبختیاری خوزستان
 19خرداد 1401

 5شهریور 1400

ایالم

 2مهر 1400

همدان
 6مرداد 1401

دولـتم ــردم

بازدیدهای سرزده و میدانی رئیس جمهور

در یک ســال گذشــته ،رئیس جمهور بارها به صورت ســرزده بین مردم حاضر شــد و پس از گفتگو با آنها
دســتورات الزم را برای رفع مشــکالت صادر کرد.

 ۲۱مرداد ۱۴۰۰

حضور در داروخانه  29فروردین تهران
در ایام شیوع کرونا
 5آبان 1400

بازدید از ستاد بحران در وزارت نفت در
زمان حمله سایبری

 12آذر 1400

حضور سرزده رئیسجمهور
در محله هرندی  -تهران
 16دی 1400

حضور رئیسجمهور مراسم در تشییع
پیکر پاک  ۱۵۰شهید گمنام

 1بهمن 1400

حضور در مناطق سیلزده کرمان
بالفاصله پس از بازگشت از سفر روسیه
 17فروردین 1401

بازدید از فعالیتهای
«درگاه ملی مجوزهای کسب و کار »

 3اردیبهشت 1401

بازدید از کمپ بازپروری اخوان
شهرستان مالرد
 13خرداد 1401

بازدید سرزده از محل حادثه متروپل
در آبادان

 23اردیبهشت 1401

حضور سرزده در یکی از مراکز اصلی
توزیع گوشت و مر غ در جنوب تهران
 3مرداد 1401

بازدید سرزده از نمایشگاه
همافزایی مدیریت ایران

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 5آبان 1400

بازدید میدانی در زمان حمله سایبری
به سامانه جایگاههای سوخت
 25آبان 1400

دستور رئیسجمهور در ساعات اولیه برای بررسی مستقیم و
بیواسطه وضع مردم در مناطق زلزلهزده هرمزگان

 30آذر 1400

شب یلدا ؛ در مرکز نگهداری کودکان ایتام
و معلول و شبنشینی با آنها
 17دی 1400

حضور سرزده و نماز جماعت با مردم
در محالت حاشیهای شهر مشهد

 11اسفند 1400

بازدید سرزده از شرکت ایرانخودرو
و بررسی شرایط کمی و کیفی تولیدات
 23اردیبشهت 1401

حضور در میادین
و فروشگاههای سطح شهر

 31اردیبهشت 1401

بازدید سرزده از نمایشگاه کتاب تهران
و بازدید از غرفهها
 26خرداد 1401

بازدید سرزده از کشاورزان شرق اصفهان و
بازدید از مزار ع

 4اردیبهشت 1401

بازدید سرزده از شهرستانهای
غرب استان تهران
 8مرداد 1401

بازدید سرزده از مناطق سیلزده
مزداران فیروزکوه

دولـتم ــردم

سیاستخارجیفعال

دولت ســیزدهم در یکســال گذشــته با هدف گســترش ارتباطات بینالمللی و اســتفاده از ظرفیتهای منطقهای،
تعامالت با همســایگان و دیگر کشــورها را افزایش داده اســت.

سفر رئیسجمهور به تاجیكستان و آغاز
فرایند عضویت در سازمان شانگهای
 25شهریور 1400

سفر به تركمنستان و شركت
در اجالس اكو
 6آذر 1400

سفر به روسیه
و روابط دوجانبه
 29دی 1400

سفر به قطر
و شركت در اجالس اوپک گازی

سفر رئیسجمهور
سوریه به ایران
 18اردیبهشت1401

سفر امیر قطر به ایران
 22اردیبهشت 1401

سفر رئیسجمهور تاجیکستان
به ایران
 9خرداد 1401

 29دی 1400

سفر رئیسجمهور ونزوئال به ایران
 21خرداد 1401

سفر به عمان
 2خرداد 1401

سفر رئیسجمهور قزاقستان
به ایران
سفر به ترکمنستان برای شرکت در ششمین
نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر

 29خرداد 1401

 8تیر 1401

سفر نخستوزیر عراق به ایران
 5تیر 1401

هفتمیناجالسسران
کشورهای ضامن روند آستانه
 28تیر 1401

دولـتم ــردم

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

کنتــرل بیمــاری کرونــا با اجرای واکسیناســیون گســترده عمومی ،حذف نســخههای کاغذی و حذف کامل
دفترچههــای بیمــه ،توز یــع عادالنه یارانه دارو ،پوشــش فراگیر بیمه همگانی ســامت ،افزایــش ظرفیت پلکانی
پذیــرش دانشــجویان پزشــکی ،تشــکیل قرارگاه جوانــی جمعیت و ایجاد مراکز درمــان ناباروری و جلوگیری از
ســقطهای بی مورد و تقویت درمان خانمهای باردار و کودکان متولد شــده از اقدامات مهم این وزارتخانه اســت.

اسـتقرار نظام
نسخهنویسـی الکترونیـک

حذف کامل دفترچههای بیمه • حذف نسخه کاغذی • توزیع
عادالنه یارانه دارو • تکمیل بخش نسخ پزشکی پرونده الکترونیک
سالمت • حمایت و تخصیص ارز یارانهای به مصرفکننده واقعی •
عدم تغییر پرداخت از جیب متقاضی دارو و ...

تامیـن و ذخیره راهبردی
واکسن کرونا

افزایـش  7.7برابـری معـادل حدود  775درصد درصـد تامین
واکسـن نسـبت بـه دولـت قبل (حدود  ۲۴میلیون ُدز واکسـن از
سـوی دولـت گذشـته تامین شـده بـود که این میـزان تاکنون به
حدود  ۲۱۰میلیون ُدز رسـیده اسـت).

مهار کرونا

بهبـود  ۵۰۰برابـری شـاخص بسـتری کرونایـی • کاهش دو برابری
مـوارد مـرگ و میـر نسـبت به دولـت قبل به گونهای که سـهم دولت
دوازدهـم از کل مـوارد  141700مـورد فوتی تا پایـان تیرماه ،1401
معـادل  65درصـد و سـهم دولت سـیزدهم از کل مـوارد فوتی کرونا
تـا کنـون ،حـدود  35درصد بوده اسـت • کاهش موارد بسـتری از
 ۵۴۸۷در روز بـه  33نفر

طـرح ملی دارویار

یک تیر و چند نشان؛
حمایت دارویی ،شفافیت ،سرعت و جلوگیری از قاچاق معکوس
پوشـش حمایتـی بیمـهای بـرای  ۱۱۹قلم داروی بدون نسـخه
و ۳۶۶قلـم داروی ضـروری .بیمـاران مزمن از جملـه مبتالیان
فشـارخون و بیماریهـای قلبـی و عروقـی امـکان تهیه دوبار دارو
بـدون مراجعه به پزشـک را دارند.

تعرفهگذاریخدماتپرستاری
اجـرای قانـون تعرفهگـذاری خدمات پرسـتاری؛ ایـن قانون به مدت
 ۱۵سـال مسـکوت و بـر زمیـن مانده بود که در دولت سـیزدهم
بـا تاکیـد چندیـن بـاره مقام معظـم رهبـری ،رئیسجمهور و وزیر
بهداشـت ،اجرایی شد.

151

ُ
میلیون دز واکسن تزریق شده در یکسال

163

ُ
میلیون دز واردات واکسن کرونا

6
200

میلیوننفر تحتپوششبیمهرایگان
میلیاردتومان کاهشهزینههای
چاپدفترچهبیمههایسالمت

دولـتم ــردم

وزارت آموزش و پرورش

مردمیســازی مدارس ،اجراییســازی ســند تحول بنیادین ،گســترش نصیب آموزشــی برابر و عدالت تربیتی ،تدوین
محتواهای مناســب ،اصالح کتب درســی ،ایجاد مدرســه مجازی ایران و انســداد مبادی بیســوادی ،پیگیری و
اجرایی شــدن رتبهبندی معلمان از جمله اقدامات مهم وزارت آموزش و پرورش در یک ســال نخســت دولت
سیزدهم است.

دسترسـی حداکثری
بـه تحصیل رایگان
تولید ۶۹۸۹محتوای الکترونیکی در بستر شبکه ملی رشد • تهیه تبلت
و گوشی هوشمند برای مناطق کمتر برخوردار در دوران کرونا • تدوین
الگوی برنامه درسی الکترونیکی و تلفیقی در دوران کرونا • توسعه۱۴۲۰
مدرسه از راه دور در داخل کشور و  ۵مدرسه خارج از کشور

طرح حذف مدارس سـنگی
و کانکسـی بـاالی  10نفر
جمعآوری مدارس کانکسی و مدارس سنگی در مناطق روستایی
و صعب العبور • اختصاص اعتبار ویژه مخصوص مدرسهسازی
در مناطق محروم کشور • توسعه و ساخت  250پروژه آموزشی
در مناطق محروم و روستایی در استانهای مرزی • توسعه 1420
مدرسه آموزش از راه دور در داخل و  5مدرسه خار ج از کشور

بهبـود کیفیت آموزش
در مدارس

اصلاح بیـش از  ۲۰۰عنـوان کتاب درسـی در دوره عمومی و
متوسـطه نظـری و فنـی و حرفـهای • تولیـد  ۲۲بسـته تربیت و
یادگیـری شـاخه کاردانـش • اسـتقرار نظام جامـع رصد ،نظارت،
ارزیابـی و تضمیـن کیفیـت در نظـام آموزش و پرورش

توجه به سالمت دانشآموزان
توزیع بسته امنیت غذایی دانش آموزان مناطق محروم •
اجراییسازی نظام مراقبتهای اجتماعی دانشآموزان (طرح ملی
نماد) • افزایش خود مراقبتی فعال و اصالح سبک زندگی با اجرای
برنامه سفیران سالمت در مدارس • توسعه کانونهای تندرستی و
ورزشی درون و برون مدرسهای

ارتقامعیشتفرهنگیان

اجرای طر ح بیمه تکمیلی فرهنگیان شامل  1/400/000نفر از فرهنگیان
• نر خ بیمه به ازای هر نفر  2/750/000ریال که از این مبلغ 916/000توسط
بیمه شده و  1/834/000ریال توسط دولت پرداخت می شود و
پرداخت هزینه زایمان ،دندانپزشکی ،هزینههای ناباروری بعداز مدت
ها به قرارداد اضافه شد • پرداخت 5/000/000ریال به هر معلم به
مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم

9000

کالس درس در یک سال گذشته ساخته شده

2100

فضای ورزشی درون مدرسهای ساخته شده

127

هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل تحت پوشش
تحصیلی در مدارس با آموزش از راه دور

200

عنوان کتاب درسی اصالح شده در دوره عمومی و
متوسطه نظری و فنی و حرفهای

دولـتم ــردم

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

بازطراحــی چــارت تفصیلــی وزارتخانه ،طراحی و راهاندازی اتاقهای فکر شــانزدهگانه ،تأســیس صندوق علوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،تعییــن پروژههــای کالن ملی ،اجراییســازی امریه پســادکتری و نمایهســازی  18مجله علمی در
پایــگاه اطالعــات علمــی معتبــر بینالمللی اســکاپوس و تأســیس پارک علم و فناوری بینالمللی ایران در اســتان
تهران اقدامات قابل توجه این وزارتخانه در یک ســال نخســت دولت ســیزدهم بوده اســت.

راهاندازی سـامانه نظام
ایدههـا و نیازها (نان)
سامانهای که اسم کامل آن «نظام ایدهها و نیازها» است و آن را به
اختصار «نان» میخوانند .این سامانه قصد دارد تولید در ایران را به
سمت نیازمحوری پیش ببرد و برای این کار باید شکاف قدیمی و
عمیق میان صنعت و دانشگاه را پر کند و این سامانه حلقه واسط
بین صنعت و متخصصان و پژوهشگران است .و تا به حال نزدیک
به  1میلیون و  750هزار طرح و ایده در آن ثبت شده است.

تأسـیس پـارک علم و فناوری
بینالمللـی ایران
مراکـز رشـد و پارکهـای علم و فنـاوری نقـش تعیینکنندهای در
مسـیر دانشبنیـان کـردن علـم و نوآوری در صنعـت و جامعه
ایجـاد خواهـد کـرد و بـه همین سـبب مراکز علمـی و فناوری جدید
تاسـیس شد.

وفـاق علم بـا صنعت و
نیازهـای جامعه

تعداد  ۸۷۱۰قرارداد با بخش صنعت به ارزش  ۳۱۰۶۰میلیارد ریال
• حضور بیش از  250هزار نفر دانشجویان در این دورهها • ایجاد،
حمایت و توسعه  ۴۰مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور • بازنگری برنامههای درسی
با هدف افزایش دروس مهارتی

ارتقای شـاخصهای مهم
علمی کشـور

رشد  44درصدی در تعداد مقاالت نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس
•  18مجله علمی در پایگا ه معتبر بینالمللی اسکوپوس نمایه شد.
بیش از  77هزار مقاله بینالمللی منتشر شد.

تأسیسمرکز هماهنگی آموزشو
پژوهش علوم قرآنی و علوم انسانی
تربیـت نیـروی انسـانی و کادر بـرای فعالیتهای قرآنی کشـور ،
ارتقـای جایـگاه پژوهشهـای قرآنـی و همچنین فرهنگسـازی
فعالیتهـای قرآنـی در آمـوزش عالی کشـور  .این مرکـز وظیفه
هدایـت و توسـعه علـوم انسـانی بومی را نیـز بر عهده دارد.

77
8200

هزار مقالهبینالمللیمنتشر شده
دوره مهارتافزایی در دانشگاهها برگزار شده

15

اتاق فکر با فعالیت تخصصی با شعار اتاقهای فکر
«فکر از حکیمان»« ،اجرا با حاکمان» تاسیس شده

12

پردیس و قطب علم و فناوری ایجاد شده

دولـتم ــردم

وزارت جهاد کشاورزی

افزایــش قیمــت خر یــد تضمینــی گندم و کشــت قراردادی ،توســعه و احداث  750هکتار گلخانه جدیــد ،تامین کامل
کــود و بــذر مــورد نیــاز کشــت ،تامیــن و تحویل  21هزار انواع تراکتور باغی و زراعی به کشــاورزان ،توز یــع  3میلیون تن
نهاده دامی بین روســتاییان و عشــایر ،توســعه کشــت دیم و توســعه دیپلماســی کشاورزی به وســیله رایزنی با
نماینــدگان بیــش از  15کشــور خارجی از اقدامات مهم این وزارتخانه اســت.

تقویت دیپلماسی کشاورزی
توسـعه بازارهـای صادراتـی محصوالت کشـاورزی ،افزایش ۲۰
میلیـارد دالری صـادرات محصوالت کشـاورزی ،کاهش تـراز منفی
تجـاری بخـش کشـاورزی ،افزایش تنـوع مبادی وارداتـی ،تهاتر نفت
با محصوالت کشـاورزی

افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی
و تکمیلی بخش کشاورزی
افزایش 6میلیونتنیظرفیتصنایعتبدیلیوتکمیلیبخش
کشاورزیازجملهمهمتریناقداماتاینبخشبوده کهمیانگین
سالهای گذشته  5میلیون تن بوده است .لذا در سال اول دولت
سیزدهم ،این ظرفیت نسبت به سالهای گذشته رشد 20درصدی
داشتهاست.

تأمین زنجیره تأمین غذایی

توسـعه و احـداث  ۷۵۰هکتـار گلخانـه جدیـد • تکمیل ذخایر
راهبـردی کاالهـای اساسـی • تامیـن کامل کود و بـذر مورد نیاز
کشـت پاییـزه • توزیـع  ۳میلیـون تـن نهاده دامی بین روسـتاییان
و عشـایر • توسـعه کشـت دیـم در  2.5میلیـون هکتـار از اراضی
زراعـی کشـور • برنامهریـزی بـرای خودکفایی  ۵۰درصـدی در تولید
دانههـای روغنـی • تنظیـم بازار میوه شـب عیـد و ماه مبارک
رمضـان • برنامهریـزی تولیـد  ۴۷۰هـزار تـن ماهی در قفس

حمایتاز کشاورزانودامداران
خرید تضمینی دام روستایی و عشایری • اعطای  ۴هزار میلیارد
تومان تسهیالت از محل بند (الف) تبصره  ۱۸به بهرهبرداران بخش
کشاورزی • تسویه حساب غرامت توسط صندوق بیمه کشاورزی
معادل  ۳۲۷۳میلیارد تومان • ایجاد بیش از  ۳هزار شغل در
زنجیرههای بخش کشاورزی برای مددجویان کمیته امداد

اجرایطرحمردمیسازیوتوزیع
عادالنهیارانههایبخشکشاورزی

بعـد از اجـرای طـر ح مذکور رونـد تولید کاالهای اساسـی مثبت و
پایـدار بـوده و هیچگونـه کمبـودی در تامین اقالم اساسـی ایجاد
نشـده و علاوه بـر این بهواسـطه اجرای طـر ح مذکور صادرات دام و
طیور بدون پرداخت عوارض صادراتی از سـر گرفته شـده اسـت.

130

درصدافزایشقیمتخرید تضمینی گندم

658

هزار هکتار اراضی کشاورزی
در فرایند صدور سند تکبرگ

27

درصد رشد احداث گلخانه در مقایسه با
سال آخر دولت دوازدهم

25

درصد افزایش تحویل انواع تراکتور به بهره برداران
بخش کشاورزی در مقایسه با سال آخر دولت دوازدهم

دولـتم ــردم

معاوناجراییرئیسجمهور

تامین مالی طر حهای اقتصادی نیازمند تســهیالت بانکی اســتانها در ســفر اســتانی رئیسجمهور محترم در
راســتای حمایت از ســرمایهگذاری ،افزایش تولید ،ایجاد اشــتغال ،حمایت از تولید داخلی ،کاهش آســیبهای
اجتماعــی ،اســتفاده از ظرفیتهــای اقتصــادی و انســانی کشــور ،جلوگیری از مهاجرت جوانــان و نخبگان جامعه و...
از جمله اقدامات شــاخص معاونت اجرایی رئیسجمهور اســت.

تسهیلدر تأمینمالیدر استانها
تسهیلوپیگیریتخصیص ۲۵۶۹۱میلیاردتوماناز محلمنابع
عمومی و سایر منابع به منظور تکمیل طر حهای نیمه تمام ،تسریع در
بهرهبرداریطر حهایموردنیاز استانها،فعالسازیامور پیمانکاریو
استفاده از ظرفیتهای راکد و ایجاد اشتغال و بهکارگیری نیروهای کارآمد
و رفع مشکالت درمانی ،معیشتی و اجتماعی در  ۳۱استان • اعطای ۷۸۰۰
میلیارد ریال تسهیالت پرداختی به طر حهای اشتغالزایی از محل
صندوق کارآفرینی امید و ایجاد  ۱۰۵۰۰۰نفر فرصت شغلی ایجاد،
تثبیت و احیا شده • تسهیالت ازدواج جوانان در استانها

پیگیریدرخواستهایمسئوالن
استانها از رئیسجمهور
در مجمـوع  1026فقـره درخواسـت درحوزههـای اقتصادی ،
آموزشـی ،زیرسـاختی  ،اجتماعی  ،فرهنگی و ...واصل شـده اسـت
کـه  279فقـره انجـام شـده  592 ،فقـره در حـال پیگیری و  155فقره
غیرقابـل انجـام یا پیگیری اسـت.

پیگیـری اجـرای مصوبات و
دسـتورات رئیسجمهور
در سـفر های استانی
برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت
بر اجرای سفرهای استانی
برقراری ستاد پاسخگویی برخط تلفن  ۱۱۱و پردازش نامههای مردمی
• تهیه سیمای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی استانها و
ارائه آن به رئیس محترم جمهور • اجرای موفق دوره اول سفرهای
استانی رئیس محترم جمهور و ارائه گزارش مستمر از آن

تسهیالت ازدواج جوانان
در استانها
تامیـن تسـهیالت ازدواج جوانـان بـه میـزان  70/519میلیارد
تومان در  31سـفر اسـتانی

67/5

میلیارد تومان تامین تسهیالتازدواججوانان
در  31استان کشور

4500

مکاتبه اداری جهت بررسی و پیگیری درخواستهای
متعددبخشهایمختلف

1026

فقره پیگیری درخواستها ی مسئوالن استان
از ریاست جمهوری

4182

میلیون دالر مصوبه سرمایهگذاری برای طر حهای
اشتغالزایاستانهایمذکور

دولـتم ــردم

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

تکمیل شــبکه ملی اطالعات ،اتصال حدود  2000روســتای جدید به شــبکه ملی اطالعات ،توســعه زیرســاختهای
ارتباطــی و اطالعــات ،طراحی ســه قطب مرکز داده ،اصالح مهندســی ترافیکی شــبکه ،افزایش دوبرابــری ترانزیت دیتا،
ارتقــای کیفیــت پیامرســانهای داخلــی ،فراهم کردن زیرســاختهای الزم برای تحقق «دولت هوشــمند» و پرتاب
موفــق ماهــواره خیــام به فضا از جمله اقدامات این وزارتخانه در دولت ســیزدهم اســت.

سـهولت بخشـی به زندگی مردم
با دولـت الکترونیک هوشـمند
راهانـدازی نسـخه آزمایشـی پنجـره ملی خدمات دولت هوشـمند
کـه بـا یـک بار احـراز هویت تمام خدمات  20دسـتگاه ملـی که به این
پنجره متصل شـدهاند ،قابل دسترسـی اسـت.

افزایش سـرعت اینترنت

میانـه سـرعت اینترنـت همـراه از  21/8مگابیت بـر ثانیه در
ً
شـهریور ۱۴۰۰بـا افزایـش حدودا  ۲۲درصدی بـه  ۲۷مگابیت بـر ثانیه
در تیرماه  ۱۴۰۱رسـیده اسـت.
میانـه سـرعت اینترنـت ثابـت از  9/28مگابیـت بر ثانیه در شـهریور
 ۱۴۰۰به10/2در تیر  ۱۴۰۱رسـیده اسـت که نشـان دهنده افزایش 10
درصدی است.

به سـوی هـزار مگابیت بـر ثانیه

عدالت در دسترسـی
بـه اینترنت

بهرهبرداری از پروژه مهم فیبرنوری منازل و کسب و کارها در چند
شهر و در نظر گرفتن سرعتهایی نزدیک به هزار مگابیت بر ثانیه
در این شهرها.

در نظـر گرفتـن بسـته اینترنـت  ۵۰گیـگ برای سرپرسـت خانوارهای
سـه دهـک پاییـن درآمـدی با ثبتنام در سـامانه از افـراد متقاضی
و فعـال شـدن اینترنـت بـرای یـک میلیون نفر سرپرسـت خانوار
مشـمول طر ح.

افزایشترانزیتترافیکاینترنت
از خاک کشور

اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت خدادادی کشـور بـرای ترانزیت
ترافیـک اینترنـت و افزایـش میـزان ترافیـک عبوری از کشـور از 1/3
ترابیـت بـر ثانیه به 2/5رسـیده اسـت؛ یعنـی تقریبا
 2برابر شـده است.

2000
2

روستای جدید به شبکه ملی اطالعات متصل شد
برابر شدن ترانزیت ترافیکاینترنت

50

گیگ اینترنت به خانوارهای سه دهک پایین درآمدی

20

دستگاه ملی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
متصلشدند

دولـتم ــردم

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

اســتقرار و راهانــدازی ســامانه جامــع روابــط کار و الکترونیکی کردن کلیه فرایندهای خدمترســانی بــه جامعه کارگری
و کارفرمایی ،حمایت از بیکاران مشــمول قانون کار ،راهاندازی و توســعه ســامانه جســتجوی شــغل ،بخشــی از
فعالیتهای وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی در یک ســال اول دولت ســیزدهم اســت.

بهبود معیشـت

اعطـای تسـهیالت بـه متقاضیـان راهاندازی کسـب و کار در مناطق
روسـتایی و عشـایری (پرداخـت مبلـغ  ۱۴۸هـزار میلیارد ریال
تسـهیالت بـه بیـش از  ۱۵۳هـزار طر ح کسـب و کار ) • پرداخت
تسـهیالت بـه متقاضیـان مشـاغل خانگـی (تعـداد دریافتکنندگان
تسـهیالت بـه بیـش از  ۴۰هـزار نفر ) • پوشـش بیمـه اجتماعی
زنـان خانـهدار حداقل دارای سـه فرزند سـاکن در مناطق روسـتایی

ارتقای رفاه

مردمیسـازی و توزیـع عادالنـه یارانههـا (به  8.132.844خانوار
کـه جـز  ۳دهـک کم درآمـدی بودهاند مبلغ  ۴۰۰هـزار تومان به
 16.961.407خانـوار کـه در دهکهـای  ۴تـا  ۹قرار داشـتند مبلغ ۳۰۰
هـزار تومـان تعلـق گرفـت) • ارائه کمـک بالعوض به 10.800.000
خانـوار معـادل  ۳۲میلیـون نفر • ارائه سـود سـهام عدالت به
تعـداد  12.358.448خانـوار فاقـد سـهام عدالت • تأمیـن هزینه
توانبخشـی  636.374افـراد دارای معلولیـت

ارتقای سـطح درآمد
رشـد  57درصدی حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار در
سـال  • ۱۴۰۱گسـترش چتـر حمایتـی بیمـه بیکاری بـا تأمین حداقل
معـاش  210.963نفـر از بیـکاران غیـر ارادی مشـمول قانون کار •
شناسـایی و حمایـت از حیـات اقتصـادی بنگاههای مشـکلدار
( ۸۶۷بنـگاه شناسـایی و حمایـت  94.457نفـر از کارگران)

افزایش اشـتغال

راهاندازی پایگاههای مردمی اشتغال آفرین در قالب تعاونی •
ایجاد بیش از  ۷۵هزار اشتغال در مشاغل خانگی • تدوین اطلس
الگوهای اشتغالزایی کشور (شناسایی  ۲۳۷الگو در  ۵۱دستگاه)
• راهاندازی و توسعه سامانه جستجوی شغل (تعداد فرصتهای
شغلی شناسایی شده ۳۰۸۹۵۰ :فرصت) • توسعه زیست بوم ملی
مهارت اشتغال محور (ایجاد  31مرکز تخصصی کارآفرینی ،شناسایی
 ۱۳۰۰استاندارد شایستگی مهارتهای دانش بنیان)

1000

پایگاه راهاندازی شده جهت مردمیسازی جریان
اشتغالآفرینی

126

هزار شغل پایدار در مناطق روستایی

18000

32

میلیون ریال تسهیالت به بیش از  170شرکت
تعاونی زنان
میلیوننفر دریافتکننده کمکبالعوض
(چهار دهک کم درآمدی)

دولـتم ــردم

وزارت امور اقتصادی و دارایی

اســتقرار گمرک هوشــمند ،اســتقرار ســامانه مدیریت حســابهای بانکی و کاهش رســوب نقدینگی ،مدیریت
بدهیهــای عمومــی دولــت ،تدویــن مدل مفهومی خزانـهداری الکترونیک و تصویب آن ،شــفافیت اطالعات اموال
غیرمنقــول دولــت ،رصــد و پایــش پرداخت تســهیالت خرد بدون ضامــن ،ایجاد پنجره واحد خدمــات مالیاتی از جمله
اقدامات این وزارتخانه در دولت ســیزدهم اســت.

حمایت از بنگاههای تولیدی

اسـتقرار گمرک هوشـمند

بـه کارگیـری پلمـب الکترونیـک در گمرکات اجرایی • توسـعه شـبکه
اجتماعـی هوشـمند فعـاالن اقتصادی و مجازیسـازی هوشـمند
نظارتهـای گمرکی

بازنگریدر نظاممالیاتیکشور

ایجـاد پنجـره واحـد خدمـات مالیاتی در جهت خدماترسـانی
مؤثـر بـه مؤدیـان و همچنیـن کاهش مراجعـات حضوری مؤدیان
بـا هـدف رعایت اصـل عدالـت مالیاتی و افزایـش رضایتمندی
مودیـان• مقابـل با پولشـویی و فـرار مالیاتـی از طریق ایجاد
سـامانه سـوتزنی مالیاتی • طراحی و پیادهسـازی سـازوکارهای
پیشـگیری ،شناسـایی و مبـارزه بـا فـرار مالیاتی (شناسـایی 2
میلیـون و  200هـزار مـودی جدیـد مالیاتـی از طریق سـاماندهی به
دسـتگاههای پوز )

تقسیط بلندمدت مالیات واحدهای آسیب دیده از کرونا،
شرکتهای تولیدی و دانشبنیان • افزایش  ۱۰درصدی تسهیالت
پرداخت شده بدون ضامن • کاهش  5درصدی مالیات بر درآمد
بخش تولیدی در قانون بودجه سال ( 1401از  25درصد به  20درصد) •
اعطای اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آ تی به شرکتها و
موسسات متقاضی دانشبنیان

اعمـال سیاسـتهای حاکمیتی
جدیـد در گمرک برای رفع
مشـکالت ناشـی از تحریم
ترخیص کاالهای واحدهای تولیدی با ارائه حداقل اسناد • ترخیص
نسیه مواد اولیه و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی بدون
پرداخت حقوق • موافقت با قرار گرفتن اظهارنامههای اقالم
اساسی در مسیر سبز • موافقت با حمل یکسره و ارزیابی در محل
واحدهای تولیدی کاالهای اساسی

مدیریتبدهیهای
عمومی دولت

 ۵زیر سامانه اطالعات پایه ،ثبت و گزارشگری بدهیها و مطالبات،
تسویه و تهاتر ،اوراق ،سبد بدهی در این سامانه پیشبینی شده
که تاکنون سه زیر سامانه به بهرهبرداری رسیده است.

فقره حساب بانکی دولتی از سایر بانکها
 23000به بانک مرکزی

200

هزار فقره کاهش حساب بانکی مربوط
بهدستگاههایاجرایی

200

فقره اموال غیرمنقول دولت در سامانه سادا ثبت شد

 ۳۱۴۰۵۰تسهیالت خرد به مبلغ ۹۶/۲۸۹میلیارد ریال
با سرانه پرداختی ۳۱میلیون تومان

دولـتم ــردم

وزارت اطالعات

گســترش چتــر اطالعاتــی ،مقابلــه قاطــع با جریان نفوذ ،ضربه بــه گروهکهای تروریســتی ،مقابله با جریانهای
تکفیــری ،مقابلــه بــا افراطگرایــی در جامعــه ،ضربه به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان در کشــور ،برخــورد با تخلفات
در دســتگاهها و نهادهــا ،شناســایی فــرار کالن مالیاتــی ،اختالس ،ارتشــاء ،و جلوگیــری از به دام افتادن افراد در تور
گروههــای ضدانقــاب و ســرویسهای بیگانــه و ...از جمله اقدامات مهم این وزارتخانه اســت.

صیانـت مدیـران و کارکنان
دسـتگاههای اجرایـی و ارتقای
امنیت زیرسـاختها

نهادینهسـازی اطالعات مردم
پایـه و تقویـت ارتباطات مردمی

توجیـه مدیـران دسـتگاهها و نخبگان کشـور بـرای صیانت و
حفـظ منابـع و سـرمایههای انسـانی کشـور • تلاش برای کاهش
آسـیبهای امنیتـی دسـتگاههای اجرایـی از طریـق تعیین
صالحیـت در 27دسـتگاه • تهیـه بانکهـای اطالعاتـی مرتبط •
راهاندازی سـامانه هوشمندسـازی مراکز حسـاس کشـور و...

پاسخگویی سیستمی به تماسهای مردمی با شماره  113و
پاسخگویی به بیش از 500هزار تماس مردمی ،ارجاع بیش از 36
هزار گزارش مردمی به مراجع ذیربط برای پیگیری درخواستهای
مردم ،ارسال  80میلیون پیامک فرهنگسازی مردمی و...

مقابله با فرار مالیاتی
و ممانعت از شکلگیری
فساد ساختاری و سیستمی

تکمیل بانک اطالعات بدهکاران کالن بانکهای دولتی • شناسایی
داراییهای منقول و غیرمنقول بدهکاران کالن بانکهای دولتی •
شناسایی خالءهای قانونی و شگردهای تخلفات • تشکیل پرونده
و معرفی دهها متخلف دستگاه قضایی • شناسایی بیش از 10
همت فرار مالیاتی با واحدیابی الکترونیکی

مقابلـه بـا فعالیتهـا و اقدامات
تروریسـتی گروهکها

شناسایی و ضربه به گروهک نوپدید تروریستی و پیشگیری از به دام
افتادن400نفر به این گروهها • شناسایی و ضربه به کانونهای شورشی،
پیگیریاثباتماهیتتروریستی گروهک•خنثیسازیاقدامات
گروههای تکفیری و پیشگیری از به دام افتادن بالغ بر  500نفر به این
گروهکها • ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر به ارزش
میلیاردها ریال از طریق مسدودسازی و توقیف موجودی

همافزاییجامعهاطالعاتی

برگزاری همایش سه جانبه اطالعاتی بین واجا ،ناجا و سپاه با حضور
وسخنرانیریاستمحترمجمهوری،ریاستمحترممجلسشورای
اسالمیومسئوالنارشددستگاههایمذکور؛انعقادتفاهمنامهبین
دستگاههایاطالعاتی کشور؛برگزاری 4نمایشگاهمشترکجامعه
اطالعاتی کشور همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری به استانها و
برگزاریالمپیادعلمی-دانشجوییجامعهاطالعاتیکشور

2000
10

حساببانکیقاچاقچیانومرتبطان توقیفشد
همتفرار مالیاتیشناساییشد

500

هزار تماس مردمی با  113برقرار شده است

36

هزار گزارش مردمی پاسخ داده شد

دولـتم ــردم

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

تجهیــز نیروهــای مســلح بــا تولیــد و تحویلدهی محصــوالت نظامی ،تحقیقات و توســعه صنعتی وزارت دفاع،
صادرات محصوالت ،تجهیزات و خدمات به کشــورهای هدف در چارچوب دیپلماســی فعال دفاعی کشــور،
همــکاری بــا  775شــرکت دانشبنیــان با حجم همــکاری معادل  12هزار میلیارد تومان ،ارائه خدمات مهندســی
دفاعی و پدافند غیرعامل ،بخشــی از اقدامات مهم این وزارتخانه در دولت ســیزدهم اســت.

افزایـش و ارتقای توان
پدافنـد هوایی
افزایـش تولیـد و تحویلدهـی محصـوالت در ارتفـاع و برد کوتاه،
متوسـط و بلنـد ،افزایـش تحرک در سـامانههای پدافندی ،توسـعه
قابلیـت شناسـایی و مقابلـه با ریـز پرندهها

افزایـش و ارتقای توان رزم
دریایـی و رزم زمینی

افزایـش تولیـد و تحویلدهـی محصوالت ،طراحی و سـاخت
انـواع شـناورهای سـنگین و نیمهسـنگین ،تندرو ،زیرسـطحی و
تسـلیحات دریایـی • افزایـش و ارتقـای تـوان رزم زمینی (افزایش
بـرد ،دقـت و هوشمندسـازی انواع سلاح ،تجهیـزات و مهمات،
طراحـی و سـاخت انـواع تانـک ،نفربر و خـودرو و تجهیـزات انتظامی)

افزایـش و ارتقـای توان رزم جنگ
الکترونیـک و دفاع سـایبری
طراحی و ساخت انواع رادارهای مورد نیاز نیروهای مسلح ،تولید
انواع تجهیزات اپتیکی و الکترواپتیکی ،تولید انواع سامانههای
ارتباطی امن دیجیتالی • رونمایی از هواپیمای ترابری سبک سیمر غ

توسـعه فناوری ،امـور صنعتی و
زیرسـاختهای صنعـت دفاعی
اجرای برنامههای بومیسازی مواد ،قطعات و تجهیزات در وزارت
دفاع • تمرکز بر فناوریهای پیشرفته تولید محور و تحولآفرین ،به
ویژه زیست فناوری با الزام به سرمایهگذاری سازمانهای توسعهای
و جلب مشارکت و تشویق بنگاههای بزرگ اقتصادی• تولید
واکسن فخرا و مشارکت در واکسیناسیون عمومی کشور

مدیریتبدهیهایصنعتدفاعی

واگـذاری  ۷۸۰میلیـارد تومـان به سـازمانهای وزارت دفاع بابت
کاهـش بدهـی صنعـت دفاعـی به شـبکه همکار بخـش خصوصی
• تسـویه بدهـی  ۱۶۱میلیـون یورویـی بـا بانک مرکـزی • مختومه
شـدن پرونـده  IMSانگلیـس با پراخـت  ۵۱۲میلیون یورو

780

میلیارد تومان واگذاری به سازمانهای دفاعی بابت
کاهشبدهی

161

میلیون یورو تسویه با بانک مرکزی

400

قلم قطعات و تجهیزات بومی و کاهش ارزبری تولیدات

775

شرکت دانشبنیان با حجم همکاری معادل
 12هزار میلیارد تومان داشتند

دولـتم ــردم

وزارت نفت

تأمیــن نیازهــای اصلــی انــرژی ،افزایش  25درصدی حجم صادرات گاز کشــور ،رکورد فروش نفــت و میعانات گازی در
 3ســال اخیــر  ،افزایــش تولیــد میدان گازی پارس جنوبی ،ســرمایهگذاری و توســعه در صنعت نفــت و تکمیل زنجیره
ارزش و توســعه میادیــن مشــترک و توســعه فعالیتهــای دانشبنیان از جمله اقدامــات مهم این وزارتخانه در
دولت ســیزدهم بوده است.

رسـاندن ظرفیت تولید
نفـت به قبـل تحریمها

تولیـد نفـت بـه كمتـر از  ۳میلیون بشـكه در روز رسـیده بود که
در دولـت سـیزدهم بـا تکمیـل چاههای جدیـد ،اجرای طر حهای
بازسـازی و نوسـازی تأسیسـات و خطـوط لوله بـه  3/8میلیون
بشـکه در روز رسـیده است.

شکسـتن رکورد فروش
نفـت و میعانات گازی

رشـد  ۴۰درصـدی صـادرات نفت خـام و میعانات گازی نسـبت به
مـاه آخـر دولـت قبل و ثبـت رکورد حمل نفـت خام و فرآورده با
حجـم  1/94میلیـون تـن توسـط ناوگان شـرکت ملـی نفتکش ایران
(یکـی از  5نـاوگان بزرگ جهان)

جهـش وصول درآمدهای
صادرات نفت

 2/5برابـر شـدن وصـول درآمدهای ارزی حاصـل از صادرات نفت
خـام ،میعانـات گازی ،گاز طبیعـی ،فرآوردههـای نفتـی و محصوالت
پتروشـیمی و وصـول  1/6میلیـارد دالر مطالبـات معـوق از عراق
بابـت صادرات گاز

تامیـن پایدار گاز کشـور

افزایش تولید میدان گازی پارس جنوبی و رسیدن به رکورد تاریخی۷۰۵
میلیونمتر مکعب گاز بارفع گلوگاههایموجوددر پاالیشگاههای
گازی ،راهاندازی ایستگاههای جدید تقویت فشار و نیز تکمیل و
بهرهبرداری از برخی چاههای گازی میدان مشترک پارس جنوبی

عدالت و حمایت از اقشار
کم درآمد

رایگانسـازی تعرفـه گاز بیـش از  ۶۰۰هـزار مشـترک کم مصرف و
خانوارهـای محـروم در اجـرای تکالیف بودجهای

3/8

میلیون بشکه تولید در روز

40

درصد رشد صادرات نفت خام و میعانات گازی

2/5

برابر شدن وصول درآمدهای ارزی از صادرات
نفت خام و میعانات گازی

600

هزار مشترک کم مصرف و خانوارهای
محروم ،گاز برای آنها رایگان شد

دولـتم ــردم

معاونتاقتصادیریاستجمهوری

گشــایشهای الزم اقتصــادی ،کنتــرل تــورم ،کنتــرل بازار ارز ،رفــع موانع تولید و حمایت از تولیــد ،حمایت از ایجاد
اشــتغال ،توســعه صــادرات غیرنفتــی و رفــع موانع تجارت و بهبود سیاسـتهای تجاری ،تغییر رویــه اعطای یارانه به
منظــور هدفمنــد کــردن یارانههــای دولتــی ،حمایت موثر از اقشــار ضعیف و تأمین خوراک و مواد ضروری در ســفره
خانــوار بــرای گروههای هدف از جمله اقدامات این معاونت اســت.

تدویـن و پیگیـری مصوبات
در خصـوص کنترل تورم
مقابلـه بـا گرانفروشـی • کنتـرل قیمت مـواد اولیه در بازار
بـورس کاال • سیاسـتهای ارزی بـا هـدف کنتـرل نر خ ارز • هدایت
انتظـارات تورمـی • کاهـش نر خ مالیـات بر ارزشافزوده روی اقالم
خوراکی سـر سـفره مردم از  ۹به  ۱درصد

رفـع موانع تولیـد و حمایت
از تولیـد و ایجاد اشـتغال

تدوین و پیگیری مصوبات در خصوص :تسهیل در تأمین منابع
مالی و سرمایه در گردش بخش تولید • ایجاد تسهیالت بیمهای
الزم برای فعالیتهای تولیدی • شفافسازی مجوزها• کاهش نر خ
سود تعرفه گمرکی وارداتی مواد اولیه و تجهیزات تولیدی • کاهش
نر خ مالیات اشخاص حقوقی • رفع مشکالت رسوب کاال در بنادر

تأمیـن خوراک و مواد ضروری
در سـفره خانوار
تدوین و پیگیری مصوبات در خصوص :تأمین و توزیع دارو و
تجهیزات درمانی با نر خ ارز ترجیحی • تأمین ارز به نر خ ترجیحی به
حد کفایت در سال  ۱۴۰۰برای تأمین نیازهای ضروری مردم • تأمین
نقدینگی ریالی سرمایه در گردش الزم برای واردات کاالهای اساسی

رفع مشـکالت بازار سـرمایه
و بازار بورس
تعیین سقف نر خ فروش گاز طبیعی به تولیدکنندگان • افزایش
منابع ریالی صندوق تثبیت بازار سرمایه • تسهیل مقررات مالیاتی
برای تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از محل سود توزیع نشده •
ایجاد هماهنگی بیشتر بین بازار پول و بازار سرمایه

تأمین کسری بودجه دولت
در سال 1400

اجازه انتشـار اوراق مالی اسلامی اضافی در سـال  • 1400اجازه
تسـویه بخشـی از بدهـی دولت به سـازمان تأمیـن اجتماعی •
تسـویه بدهـی سـازمان تامیـن اجتماعـی با بانک رفـاه کارگران • اخذ
اختیـارات الزم بـرای مولدسـازی داراییهای دولت

14

جلسهشورایعالیهماهنگیاقتصادی

23

جلسه کمیسیونمقدماتیشورا

69

جلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت

70

جلسه کمیتهتخصصی

دولـتم ــردم

معاونتامور مجلسریاستجمهوری

دولت ســیزدهم در تعامل حداکثری با مجلس شــورای اســامی اســت و در دســترس بودن رئیسجمهور محترم،
معاونــان و وزرا بــرای نماینــدگان ،مز یــت این دولت محســوب میشــود .جلب نظر نماینــدگان و تامین نظر دولت با
دفاع از لوایح دولت ،اصلیترین اقدام این معاونت در یک ســال نخســت دولت ســیزدهم بوده اســت.

دفاع از لوایح و ارائه نظر کارشناسی
در مورد طر حهای مجلس
ارائـه نظـر کارشناسـی در مـورد طر حهای مجلـس • تعییـن تکلیف
و تقدیـم لوایـح دولـت بـه مجلس ( ۱۶۲الیحه  ۱۲۷،الیحـه معوقه،
 ۳۵الیحـه جدیـد ،از ایـن میـزان  ۲۱مورد قانون ۱۵ ،مورد اسـترداد۲/
مـورد رد در مجلـس و  ۱۲۴مورد در جریان اسـت)

هماهنگی حضور رئیس جمهور
و اعضای دولت در مجلس
هماهنگی برای 7بار حضور رئیس محترم جمهور در مجلس •
هماهنگی برای  ۲۵۲بار حضور معاونان و وزرای رئیسجمهور •
برگزاری دو نشست مشترک بین دولت و مجلس

بررسـی علمی و کاربـردی قوانین،
طر حهـا و لوایح
اسـتخراج تکالیـف تقنینـی و تقریـری دسـتگاههای اجرایی
بر اسـاس سـند تحول دولت مردمی • راهاندازی و تشـكیل
كارگروههـای ویـژه • شناسـایی نیروهـای متخصص جوان
دسـتگاههای اجرایـی • بهرهگیـری از ظرفیـت كارشناسـی جوانان

راهانـدازی کارگـروه تطبیق لوایح
و طرح با اسـناد باالدسـتی
برای نخستین بار در همه دستگاههای اجرایی دولت سیزدهم
کارگروه تطبیق لوایح و طر ح با اسناد باالدستی راهاندازی شد.

الیحه محوری به جای طرح

در یک سال گذشته  411الیحه از سوی دولت سیزدهم به مجلس
شورای اسالمی تقدیم شده و با ادامه بررسی 169الیحه معوقه هم
موافقت شده است که در این مدت 40الیحه به تصویب نمایندگان
رسیده ،در حالی که از  228طرح نمایندگان در این مدت تنها  3مورد
تصویب و قانون شده است که تقویت الیحهمحوری را نشان میدهد.

162
303

دیدار وزرای دولت سیزدهم با مجامع استانی
دیدار با کمیسیونهاوفراکسیونهای
مجلس شورای اسالمی

۱۵

جلسهمشترکبامعاونانپارلمانیوزارتخانههاو
دستگاههایاجرایی

97

درصد موارد جلب نظر نمایندگان و تامین نظر دولت با
دفاع معاون تقنینی این معاونت از لوایح دولت

(دو جلسه با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه)

دولـتم ــردم

معاونتحقوقی

اصالح قانون انتخابات مجلس ،تشــکیل مجمع عالی مشــورتی حقوقی ،امکانســنجی اســتفاده حقوقی از ظرفیت
بنــد یــک بیانیــه الجزایر،توســعه دیپلماســی ،هدایت در راهبری حقوقــی پروندههای دیوان داوری ایران و ایاالت
متحده ،ارتقای ســطح کیفی و کمی مجله حقوقی بینالمللی،جمعآوری اســناد خســارات ناشــی از تحریم ایران در
قبــال خــروج آمر یــکا از برجام و ...از اقدامات مهم این معاونت اســت.

تنظیـم لوایـح ،تصویبنامه
و دفـاع از مصوبات دولت

بررسـی عضویت دولت در
سـازمانها و مجامـع بینالمللی
بررسـی مـوارد مربـوط بـه  38عضویت • اقدامـات مربوط به اصالح
 8آییننامـه و تدویـن دسـتورالعمل • توسـعه دیپلماسـی و دفـاع
حقوقـی بینالمللـی در مالقـات بـا وزرای دادگسـتری ایتالیا

پاسـخ به  155اسـتعالمات • بررسـی و اعالمنظر در خصوص 99
جلسـه هیات دولت • شـرکت در  474جلسـات کمیسـیونهای
دولـت • اقدامـات مربـوط به شـکایات مطروحـه در دیوان عدالت
اداری بـرای ابطـال  1052مصوبـات • اقدامـات مربوط به  257ایراد
موضـوع اصل  85و  138قانون اساسـی

کمیسـیون توافقهای
بینالمللـی

نشـر الکترونیـک قوانین و
مقررات
آمادهسازی نهایی ارتقای جدید نسخه عمومی سامانه ملی قوانین
و مقررات • آمادهسازی پایگاه اطالعات قوانین و مقررات کسب و کار

هدایتپروندههایدیوان
داوری ایران -ایاالت متحده

تنظیـم  7متـن نمونـه موافقتنامـه (هوایی ،سـرمایهگذاری،
دریایـی ،تجارت آزاد)

دفـاع حقوقـی از پرونـده ب 1/با همـکاری وکالی وزارت دفاع در
دیوان داوری الهه

155

استعالم پاسخ داده شده

60

ساعت جلسه با مقامات قوای سهگانه برای پیگیری
پرونده کرسنت

99

جلسه هیات دولت بررسی و اعالم نظر شده

8

آییننامهودستورالعملبینالمللیاصالحشده

دولـتم ــردم

معاونت علمی و فناوری

معاونــت علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور بــه منظور تحقق اقتصــاد مقاومتی و دانشبنیان ،مجموعــه از فعالیتها
شــامل جلب مشــارکت وزارتخانههای مرتبط در اجراییســازی شــعار ســال ،تصویب و اجرای ســریع قانون جهش
تولیــد دانشبنیــان ،گســترش فعالیتهــای مرتبط با قانون حمایت از شــرکتها و موسســات دانشبنیان را در
دستورکار دارد.

حمایت از شـرکتهای
دانشبنیان

 ۱۵۷۸شـرکت دانـش بنیـان مشـمول معافیت مالیاتی شـدند •
 ۸۵۷شـرکت دانـش بنیان مشـمول تسـهیالت نظام وظیفه شـدند
•  ۱۳۹شـرکت دانـش بنیـان مشـمول حمایت تأمیـن اجتماعی
شـدند •  ۹۳۹شـرکت مشـمول خدمات توانمندسـازی شدند

جهـش فناوریهای
راهبردی در کشـور

جـذب متخصصان
خارج از کشـور
همکاری با  ۲۷۰۰نفر از متخصصان و کارآفرینان ایرانی خار ج از کشور

تدوین برنامـه دانشبنیانی
دستگاههای اجرایی با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در
بخشهای سالمت ،کشاورزی ،اقتصاد و نفت تعامل کردند

فدراسیونسرآمدان
علمی کشور

حمایـت از  ۱۱۲آزمایشـگاه جدیـد شـبکه آزمایشـگاهی فناوریهای
راهبـردی • تصویـب تعـداد  ۲۰۵طر ح توسـعه فناوری متناسـب با
نیازهـای جامعـه • افتتـاح  ۲۵خانـه خلاق و نـوآوری و تعداد  ۳۶ثبت
خارجـی پتنت

حمایـت ویژه از اسـتادان برجسـته کشـور • حمایت از
1688محققـان پسـادکتری(نفر -ماه) • حمایـت از انتشـار 17مقالـه
در نشـریات برتـر • حمایـت از حضـور  46نفـر در دورههـای مطالعاتی
معتبر

27

پروژه مشترک علمی -فناوری توسط این معاونت
و بنیاد ملی علوم چین

22

پروژههمکاریفناورانهشرکتهای
دانشبنیان ایرانی و روسی

362

طرح فناورانه مورد حمایت قرار گرفته

23

طرح کالن ملی رونمایی شده

دولـتم ــردم

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

تدویــن طــر ح ملــی کسـبوکار پایدار خانواده محــور ،ایجاد صندوق ضمانت برای زنان سرپرســت خانوار ،تدوین
برنامه مشــاوره زوجین جهت ســالهای اول تا چهارم زندگی مشــترک ،هماهنگی جهت اعطای وام دهه شــصتی
و تحویــل مســکن بــه خانــواده چهارقلوهــا برای سیاســت جمعیتی و ترویج فرهنگ عفــاف و حجاب و بازنگری در
شــاخصهای عدالت جنســیتی و معرفی زن ایرانی به جهان از اقدامات مهم این معاونت اســت.

گسـترش فرهنگ
حجاب آراسـته در جامعه

توانمندسـازی زنان

ایجاد صندوق ضمانت در حوزه اشتغال برای زنان سرپرست خانوار
در دهکهای  ۱تا  ۵درآمدی و اعطای تسهیالت • اعطای تسهیالت
به  ۲۶۰نفر از زنان کارآفرین و سرپرست خانوار استان خوزستان از
 ۲۸شهرستان و  ۱۳۹روستای آن استان • شناسایی و حمایت مالی و
مهارتی از قلمزنی در استان زنجان ،تولیدات خانگی و محلی استان
سمنان • پیگیری وضعیت بیمهای زنان سرپرست خانوار جویای
کار در تعامل با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

افزایـش جمعیت

ارائه تسـهیالت تشـویقی ازدواج به زوجین دهه شـصتی روسـتایی
• آمـوزش زوجیـن فعـال در موضـوع ترویج فرزنـدآوری و جمعیت •
همـكاری در اجـرای طـر ح اعطای زمین بـه خانوادههای پـر جمعیت
(گام اول :خانوادههـای دارای  ۴قلـو) • فعالسـازی «قـرارگاه جوانی
جمعیـت» بـا هـدف كمك به درمـان زوجهای نابارور

سـفارش تهیـه و تدویـن ،تولیـد و سـاخت محتـوای فرهنگی هفت
مسـتند بـا عنـوان «زنان سـرزمینم» • فراهمسـازی مقدمات ایجاد
بازارچههـای دائمـی حجاب و عفاف

ایجـاد کارگـروه بینالمللی
زنـان و مقابله با فسـاد

مشارکت در نشست کمیسیون مقام زن و 18مالقات همجانبه و
چند جانبه در این نشست • ریاست دوساالنه بر گروه توانمندسازی
اقتصادی زنان اتحادیه کشورهای اقیانوس هند • ایجاد کارگروه
بینالمللی زنان و مقابله با فساد با همکاری بیش از  10کشور همسو

حضور پررنگبینالمللی

اعطـای جایـزه سـاالنه بینالمللـی به زنـان تاثیرگـذار تحت عنوان
بانـوی خردمنـد • تدویـن  15عنـوان گزارش مسـتند ملی برای
انعـکاس وضعیـت پیشـرفت خانوادههـای ایرانی • امضای شـش
سـند همکاری مشـترک دو جانبه با سـایر کشـورها • نشسـت با
گزارشـگر تحریـم آلنادوهـان و تبییـن اثـر تحریم بـر زنان و کودکان

۳۴۶

زوج واجد شرایط روستایی تسهیالت گرفتند

50

دیدار رسمی با مسئوالن زن کشورهای خارجی انجام شد

12

موافقتنامه برای اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان
سرپرست خانوار و حمایت از زنان کارآفرین منعقد شد

1600

زن سرپرست خانوار در  62حرفه در تمام بخشهای
کشاورزی مورد حمایت قرار گرفتند

دولـتم ــردم

وزارت امور خارجه

مذاکــرات بینالمللــی لغــو تحریمهــا و رایزنیهای دوجانبه در جهت توســعه روابط و اقدامات گســترده در قالب
دیپلماســی اقتصادی ،انعقاد  220ســند و توافقنامه با ســایر کشــورها بهویژه اجرایی شــدن توافق مشــارکت
راهبــردی  25ســاله ایــران و چیــن ،آغاز روند پذیرش عضویت ایران در ســازمان شــانگهای ،تامیــن بیش از  160میلیون
دز واکســن ،مدیریت بحران افغانســتان از جمله اقدامات مهم این وزارتخانه اســت.

پیگیـری مسـائل تجاری و
اقتصـادی کشـور در بینالملل

آزادسازی بخش قابل توجهی از مطالبات ،سپردهها و منابع مالی
مسدود شده • امضا ۲۲۰سند و توافقنامه بینالمللی میان ج.ا.ایران
و سایر کشورها • پیگیری و هماهنگی وارد کردن حدود ۱۶۰میلیون دز
واکسن کرونا (خرید و اهدایی) و دریافت حدود ۱۵میلیون دز واكسن
اهدایی • تامین و خرید بیش از ۱۲۵میلیون دز واکسن سینوفارم چین

تقویـت دیپلماسـی اقتصادی

برگـزاری کمیسـیونهای مشـترک اقتصادی با کشـورهای
ترکمنسـتان ،مجارسـتان ،عمان ،ازبکسـتان ،قزاقسـتان،
آذربایجـان ،ارمنسـتان ،کوبـا ،غنـا ،اسـلواکی ،قطـر  ،نیجریه • احیا
شـورای عالی امور ایرانیان خار ج از کشـور • سـفر  ۲۸هیات
عالیرتبـه اقتصـادی خارجـی • سـفر  ۴۱هیـات عالیرتبـه اقتصادی از
کشـورمان به سـایر کشـورها • پذیرش عضویت ایران در سـازمان
همکاریهای شـانگهای

صـادرات محصوالت دانـش بنیان،
خالق و فناور
صادرات  ۸۰۰میلیون دالر محصوالت دانشبنیان ،خالق و فناور
در سال  ۱۴۰۰و صادرات  ۱۱۰میلیون دالری محصوالت دانشبنیان
در سه ماهه سال  • ۱۴۰۱اعطای محصوالت و تجهیزات ساخت
شرکتهای دانشبنیان بخش تجهیزات و ملزومات پزشکی به
کشورهای هدف در قالب کمکهای توسعهای

دوره جدید مذاکرات هستهای
با کشورهای۴+۱
ورود رسمی به دور جدید مذاکرات هستهای (هفتم و هشتم)
با کشورهای  ۴+۱از  ۸آذرماه  1400و رایزنیهای جداگانه با برخی
کشورهای اروپایی نظیر اسپانیا و ایتالیا و برخی کشورهای مؤثر
منطقهای نظیر قطر و عمان و کویت • رایزنی با مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا و مسئول مذاکرات اروپایی با هدف پیشبرد
مذاکرات عزتمندانه و اخذ تضمین

28

هیات عالیرتبه اقتصادی خارجی به کشورمان سفر
کردند

220

سند و توافقنامه بینالمللی با کشورها
وسازمانهایبینالمللی

110

میلیوندالر صادراتمحصوالتدانشبنیان
در سه ماهه اول سال 1401

۱۶۰

میلیون دز واکسن کرونا پیگیری و هماهنگ شد
(خرید و اهدایی)

دولـتم ــردم

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

خلــق فرصتهــای شــغلی ناشــی از صدور مجوزها در بخش صنعت ،معدن و تجارت ،توســعه صــادرات غیرنفتی،
امضــای  10موافقتنامــه با کشــورهای منطقه ،گســترش شــهرکها و نواحی صنعتی مصــوب ،وصول حقوق دولتی
معدن ،تغییر مقیاس تهیه اطالعات پایه کشــور در حوزه زمینشناســی و اکتشــاف ذخایر معدنی ،کســب کرســی
علوم زمین و مخاطرات ســاحلی یونســکو بخشــی از اقدامات مهم این وزارتخانه اســت.

معادن

تجارت
حجم تجارت خارجی کشـور در سـه ماهه نخسـت سـال ۱۴۰۱
برابـر  ۷/۳۵میلیـون تـن کاال بـه ارزش  ۵/۲۵میلیارد دالر (رشـد
 ۵/۱۹درصـد) • افزایـش تعـداد مراکـز تجاری به  ۱۸مرکز (رشـد ۸۰
درصـدی) و تعـداد  ۸موافقتنامـه بـا کشـورهای منطقه • افزایش
تعـداد  ۹رایزنـان بازرگانی (رشـد  ۱۰۰درصدی)

صنایع

شـاخص تولیـد کارگاههـای بـزرگ صنعتی در دوره جدید  ۱۱۶اسـت
(رشـد  3.5درصدی) • رشـد  ۱۸درصدی سـرمایهگذاری بخش
صنعـت دارای پروانـه بهرهبـرداری • افزایـش تعداد شـهرک و نواحی
صنعتـی در حـال بهرهبـرداری بـه  ۱۸عدد • افزایـش عرضه خودرو به
میزان  ۳۹۰هزار دسـتگاه خودرو (رشـد  ۲۵درصدی) • شفافسـازی
عرضـه و ایجـاد ثبـات در بازار خودرو بـا راهاندازی سـامانه یکپارچه
تخصیـص خودرو

اکتشاف ۱۳۳هزار کیلومتر مربع (رشد  ۱۱درصدی) • افزایش کمی
 ۲برابری تولید اطالعات پایه (نقشههای زمینشناسی ،نقشههای
ژئوشیمیایی ،نقشههای اکتشافسیستماتیک) • وصول ۵/۱۶هزار
میلیارد تومان حقوق دولتی معدن (رشد ۴۷درصدی) • کسب
کرسی علوم زمین و مخاطرات ساحلی یونسکو

تأمیـن مالی بخـش تولید

تاکنون حدود  ۷۴۰۰فاکتور الکترونیک به منظور جلوگیری از انحراف
تسهیالت پرداختی انجام گرفته است • پرداخت  ۲۷۰۰میلیارد ریال
منابع به صندوقهای تحت پوشش به عنوان افزایش سرمایه •
شروع اجرای  ۴۲پروژه بزرگ صنعتی کشور با حجم سرمایهگذاری
بیش از معادل  ۱۵میلیارد دالر در  ۱۱استان کشور

مدیریت و نظارت بر بازار

اصلاح سـازوکارهای تامیـن مواد اولیه فـوالدی در بورس با حذف
سـهمیهها و بـدون ایجـاد محدودیـت برای واحدهـای تولیدی و
حـذف امضاهـای طالئـی و رانـت • اصالح سـازوکارهای نظام توزیع
بـا اسـتفاده از ابزارهـای مختلـف از جملـه در ج قیمـت تولیدکننده
بـر روی کاالهـا • اصلاح بنیادی فرایند رسـیدگی به شـکایات
مصرفکننـدگان از طریـق ارجـاع اولیـه شـکایت به کسـب و کار و
الـزام به جلـب رضایت شـکایت کننده

7/35
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میلیون تن به ارزش  ۵/۲۵میلیارد دالر تجارت خارجی
کشور در سه ماهه اول سال 1401
درصد رشد مراکز تجاری در مقایسه با مدت مشابه
درصد رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در
مقایسهبامدتمشابه
درصد رشد اکتشاف نسبت به دوره زمانی مشابه

دولـتم ــردم

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

تدوین و ابالغ ســند تحول وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی به حوزههای تابعه ،تشــکیل شــورای اجراییســازی سند
تحول دولت مردمی ،تشــکیل کارگروه فرهنگی دولت ،فعالســازی شــورای هنر ،تشــکیل شــورایعالی ســینما،
تخصیــص دو درصــد از بودجــه دســتگاههای اجرایی بــه فعالیتهای فرهنگی در بودجه ســال  1401و بازنگری در
وظایــف و اولویتهــای شــورای فرهنگ عمومی از جمله اقدامات این وزارتخانه اســت.

اقدامات سـاختاری
در بخش سـینما

اصالح مقررات سینمایی با رویکرد حذف سلیقه محوری • تشکیل
ی عالی سینما به منظور سیاستگذاری ،هدایت ،نظارت در
شورا 
تولید آ ثار فاخر سینمایی • بازنگری در شیوهنامههای مربوط به
آ گهیهای دولتی با هدف دسترسی آزاد به اطالعات

تقویـت دیپلماسـی فرهنگی
دیدار وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی با سـفرای امارات ،پاکسـتان
و تاجیکسـتان و رومانـی • حمایـت از ترجمـه و انتشـار کتـب
ایرانـی در بازارهـای جهانی

گامـی بزرگ بـرای برقراری عدالت
مالـی در حـوزه فرهنگ و هنر
اعطای بیش از  ۴۵میلیارد تومان تسهیالت کم بهره قرضالحسنه
به کسب و کارهای فرهنگی ،هنری و رسانهای خسارت دیده در
دوران کرونا • تخصیص  2درصد از بودجه دستگاههای اجرایی به
فعالیتهای فرهنگی در بودجه  • ۱۴۰۱اعطای تسهیالت تا سقف
۵۰۰میلیون تومان به شرکتهای بازیساز دانشبنیان

تامیـن کاغذ

برطرف کردن مشکل کاغذ با خرید  45هزار تن کاغذ مقوایی (5
هزار تن مقوا و  40هزار تن کاغذ) و خریداری  30هزار تن کاغذ چوکا
و 4300هزار تن مقوا زنجان (این در حالی است که در مدت مشابه
5هزار تن خریداری شده)

توسعهفعالیتهای
اعتقادی و آیینی و انقالبی

اجـرای طـر ح بیمه فعـاالن قرآنی ،گسـترش خدمات صندوق
اعتبـاری هنـر بـه فعـاالن قـرآن و عترت • برگزاری جشـنواره ملی
آیـات و هفتههـای قـرآن و عتـرت اسـتانها • مجموعه اقدامات
بزرگداشـتهای کشـور (بزرگداشـت سـردار سـلیمانی و حکیم
نظامـی) • تقویـت زیسـت عفیفانـه (تشـکیل کارگـروه مد و لباس،
برگـزاری رویـداد ملی «دا» ،گوهرشـاد و فجر )

45

میلیارد تومان تسهیالت کمبهره به کسب و کارهای
فرهنگی ،هنری و رسانهای

2

درصد از بودجه دستگاههای اجرایی به فعالیتهای
فرهنگیاختصاصیافت

500

میلیون تومان تسهیالتبهشرکتهایبازیساز
دانشبنیان

30

هزار تن کاغذ چوکا و  4300هزار تن مقوا زنجان
خریداریشد

دولـتم ــردم

وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی

پیگیری بازگشــایی مرزها و اخذ مصوبه ســتاد کرونا و صدور روادید به گردشــگران و تصویب دســتورالعمل نحوه
ورود گردشــگران خارجی به کشــور اقدام مهمی از ســوی وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی برای
رونــق بخشــی دوبــاره بــه صنعت گردشــگری بعد از  20ماه از شــیوع ویروس کرونا بود و همچنیــن حمایت از فعاالن
گردشــگری ســامت و آســیبدیده از کرونا از دیگر اقدامات این وزارتخانه اســت.

افزایش صادرات
صنایعدسـتی

ارائه بسـته سـفر ارزان قیمت
اعطـای تسـهیالت سـفر ارزان قیمـت از محـل تبصـره ( )۱۸قانون
بودجه سـال  ۱۴۰۰کل کشـور

تسـهیل صدور مجوز
گردشگری

 ۳۱۲میلیـون دالر طـی بازده زمانی یکسـاله گذشـته

حمایـت از فعاالن و
راهنمایـان بخش گردشـگری
اختصاص اعتبار جهت پرداخت حق بیمه  ۲۰۰۰نفر از راهنمایان
گردشگری فعال

الکترونیکـی کـردن فرایندهـای صـدور و تمدیـد مجوزهای
گردشـگری از طریـق درگاه ملـی صـدور مجوزهـا ( • )G4Bتعیین
وزارت میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی بـه عنوان مرجع
صـدور مجـوز مجتمعهـای خدمـات رفاهی بین راهـی و تیرپارکها و
ابلاغ ضوابط ایـن مجتمعها

تجلیلاز چهرههایماندگار
میراثفرهنگی

تجلیـل از  ۱۲چهـره شـاخص و اثرگـذار در حوزه میـراث فرهنگی
کشـور کـه در حفـظ ،احیـا و مرمـت میراث فرهنگـی و نیز آموزش
علمـی و عملـی به نسـلهای جـوان ،خدمات شـایانی ارائه کردند،
تجلیـل و قدردانی شـدند.

312

میلیوندالر افزایشصادراتصنایعدستی

2000

نفر حق بیمه پرداخت شده راهنمایان گردشگری
جهتحمایت

12
433

چهره شاخص در حوزه میراث فرهنگی تجلیل شدند
جشنواره نوروزگاهی در سراسر کشور و  635رویداد
گردشگریبرگزار شد

دولـتم ــردم

وزارت ورزش و جوانان

برگزاری بزرگترین مســابقه ورزشــی کشــور تحت عنوان «جام پرچم» برای روســتاییان و عشــایر در سراســر کشور،
افتتاح و تکمیل  621پروژه ورزشــی ،افتتاح  18پروژه ملی از طر حهای تملک داراییهای ســرمایهای ،اســتقرار
ســامانه قراردادهای ورزشــی فدراســیونها ،واگذاری ســهام باشگاههای استقالل و پرســپولیس از طریق سازمان
خصوصیســازی و عرضــه در فرابــورس از جمله اقدامات مهم این وزارتخانه بوده اســت.

خصوصیسازی باشگاههای
ورزشی دولتی
واگذاری  10درصد از سهام دو باشگاه دولتی استقالل و پرسپولیس
به مردم به عنوان یکی از اقدامات مهم است که در سالهای
گذشته همواره مورد بحث و جدل بوده است.

توسـعه ورزش همگانی

برگـزاری بزرگترین مسـابقه ورزشـی کشـور تحـت عنوان «جام
پرچـم» (مسـابقات مینی فوتبال روسـتاییان و عشـایر سراسـر
کشـور ) • اجـرای طر حهـای ملی «سـنجش قامـت و حرکت ویژه
زنـان و دختـران روسـتایی» • برگزاری رویدادهای هفتگی ورزشـی،
جوانـان و فرهنگی در اسـتانها

توسـعه بعـد قهرمانی و
مدالآوری

عنـوان سـومی کاروان ورزشـی ایـران در المپیک ناشـنوایان با
کسـب  ۱۴مـدال طلا۱۲ ،نقره و  ۱۴برنز • کسـب مـدال در رقابتهای
ً
بینالمللـی ،آسـیایی و جهانـی مجموعـا  ۱۱۹۰مـدال طلا ،نقره و برنز
• کسـب مقـام قهرمانـی بانـوان تکوانـدو در مسـابقات قهرمانی
آسـیا بـا کسـب  ۳طلا  ۳نقره و  ۱برنز

تهیه و تدوین سـند اشـتغال
وزارت ورزش و جوانان
بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه بخش ورزش به منظور ایجاد
اشتغال جوانان • راهاندازی و بهرهبرداری از مراکز نوآوری و
شتابدهی جوانان با همکاری جهاد دانشگاهی

شفافیت عملکرد
حـوزه ورزش در بخش مالی
اسـتقرار سـامانه قراردادهای ورزشـی فدراسـیونها و ثبت
قراردادهـای ورزشـکاران ،مربیـان و متخصصـان حوزه ورزش در
سامانه

1190

مدال طال ،نقره و برنز در رقابتهای بینالمللی
ورزشکاراندریافت کردند

10

درصد سهام دو باشگاه دولتی به مردم واگذار شد

15

مرکز نوآوری و شتابدهی در استانها بهرهبرداری
شد

398

سند مالکیت و 49فقره گواهی بهرهبرداری اراضی
و امالک تحت اختیار

دولـتم ــردم

معاون اول رئیس جمهور

ایــن معاونــت تحت اشــراف ریاســت محترم جمهور و در راســتای گفتمان دولت مردمــی ،اقداماتی چون حضور
میدانــی و راهبــری بیــش از چهارصــد رویــداد ملی و منطقهای بــا مدیریت دبیرخانه هیات دولــت ،ابالغ و پیگیری
مصوبات و جلســات مســتمر با دســتگاههای اجرایی برای همافزایی در پیشــبرد امور حاکمیتی قوه مجریه ،تقویت
همگرایی بین بخشــی در کلیه ســطوح و ...داشــته است.

مدیر یـت بحـران آب و
خشکسـا لی

تکمیلشبکههاینیمهتمامآبوفاضالب،سدغدیر واجرایانتقال
آبچهارمحال،نصبکنتورهایهوشمندمشترکینپرمصرفوتجهیز
چاههایکشاورزیبهکنتورهایهوشمندبامشارکت:وزارتخانههاینیرو،
جهادکشاورزی،صمت،کشور وسازمانبرنامهوبودجهکشور،استانهای
درگیر خشکسالیوکارخانجاتوشرکتهایبزرگفوالدومعدن

مدیریت مالی در کشـور

جبران کسری بودجه دولت و تامین هزینههای جاری کشور بدون
استقراض از بانک مرکزی ،افزایش فروش و صادرات نفت ،برگزاری
جلسات تهاتر کاال با نفت ،رفع برخی از نیازهای کشور بدون انجام
تبادالت بانکی با مشارکت :دستگاههای اجرایی ،سازمان برنامه و
بودجه کشور ،بانک مرکزی و وزارتخانههای اقتصاد و نفت

مدیریت سـوخت و انرژی

جلسات و دیدارهای خارجی جهت اجرای طرح سوآپ گاز حوزه
خزر ،تأمین سوخت نیروگاهها ،مدیریت و کنترل مصرف گاز و برق،
برنامهریزیجهتتکمیلو گسترشنیروگاههستهایبوشهر،تأمین
برقخورشیدیوتوسعهانرژیهایتجدیدپذیر،شروععملیاتاجرایی
برای احداث 10هزار مگاوات نیروگاه جدید با مشارکت :وزارتخانههای
نیرو ،نفت و سازمانهای برنامه و بودجه ،انرژی اتمی

اجرای طر حهای پیشـران
اقتصاد

طراحی نقشه راه صنعتی کشور ،تشکیل شبکه پیشران ملی،
توسعه صنعت نفت و گاز ،فعالسازی ظرفیتهای اقتصاد
دریامحور ،توسعه اقتصاد دیجیتال با مشارکت :وزارتخانههای
نفت ،صمت ،اقتصاد ،راه و شهرسازی ،جهاد کشاورزی ،سازمان
محیط زیست ،کارخانجات و شرکت بزرگ نفت ،فوالد و معدن

توسعه صنعت نفت و گاز

استخراج نفت از میادین مشترک آزادگان ،طر حهای پتروشیمی
در هلدینگ خلیج فارس ،انعقاد تفاهمنامه  ۴۰میلیارد دالری با
شرکت گازپروم روسیه با مشارکت :استانها و وزارتخانههای جهاد
کشاروزی ،کشور ،صمت ،اطالعات ،بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،اقتصاد ،ارتباطات و فناوری
اطالعات ،فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان برنامه و بودجه

40

درصد افزایش فروش و صادرات نفت

7

میلیارد دالر ارزش استخراج نفت از میادین مشترک
آزادگان

10

هزار مگاوات نیروگاه جدید (شروع عملیات احداث)

97

درصد افزایش در پرداخت تسهیالت قرضالحسنه به
شرکتهایدانشبنیان

دولـتم ــردم

دفتر هیات دولت

دفتــر هیــأت دولــت بــه عنوان مســئول تنظیم متن مصوبات پیشــنهادی و برگزاری جلســات هیأت دولت نقش
بســیار مهمــی در اعمــال نظــرات تخصصی و کارشناســی در تصمیمات دولت دارد .در واقــع اصلیترین رکن
تصمیمســازی هیــأت وز یــران ایــن دفتــر بوده که از امکان و اختیار اســتفاده از تمامی ظرفیتهای دانایی کشــور در
بخشهــای مختلــف دولتی و غیردولتی برخوردار اســت.

بررسی و تدوین لوایح و مصوبات
بررسیوتدوینلوایحاز جمله :حفاظت رودخانهها و کاهش خطرات
سیل ،اصالح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی،
سازمان نظام روزنامهنگاری جمهوری اسالمی ،اصالح ماده ( )29قانون
رسیدگی به تخلفات رانندگی -مصوب ،1389مبارزه با راهزنی دریایی،
نحوهتشکیلوفعالیتمؤسساتحقوقیارائهدهندهخدمات
وکالتی ،پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ،نحوه واگذاری
اراضی واقع در سکونتگاههای غیررسمی به متصرفین آن و ...
بررسیوتصویب آییننامههایاجراییقوانیناز جمله:قوانین
بودجه سال 1401کل کشور ،رتبهبندی معلمان ،جهش تولید مسکن
و چندین آییننامه حمایت از تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین در
حوزههایمختلف کشاورزی،نیرو،نفت،علوم،تحقیقاتوفناوری

برگزاری جلسات هیات وزیران
هماهنگـی ،پشـتیبانی و برگـزاری بیـش از یکصـد جلسـه هیات
وزیـران در یک سـال اول دولـت مردمی و جلسـات فوقالعاده در
ایام رسـیدگی به الیحه بودجه سـال  1401کل کشـور

توسـعه و بهبود فرایندهای
تصمیمسـازی و تصمیمگیری
توسـعه و بهبـود فرایندهـای تصمیمسـازی و تصمیمگیـری هیـات
وزیـران از جملـه بهروزرسـانی سـامانه تصمیم ،بـه عنوان میز
خدمـت دفتـر هیـات دولت همسـو با توسـعه دولـت الکترونیک و
تحـول در نظـام تصمیمسـازی کالن کشـور در راسـتای تحقق یکی
از شـعارهای مهـم دولت مردمی

راهاندازی سـامانه تکالیف
قانونـی هیات وزیران

ایجاد و راهاندازی سامانه تکالیف قانونی هیات وزیران در راستای
تحقق شعار دولت مردمی برای رصد و اجرای کامل قوانین مصوب
مجلس شورای اسالمی و پایش تکالیف مذکور

بهرهگیریاز نظراتنخبگان
اسـتفاده از نظـرات نخبـگان و تشـکلهای مـردم نهاد در همه
مراحـل بررسـی پیشـنهادها در کمیسـیونهای هیـات وزیران

530

پرونده تعیین تکلیف شده از پروندههای باقیمانده از
دولت دوازدهم

508

موضوعپیشنهادیبه کمیسیونهایدولتسیزدهم
ارائه شده

187

پرونده به صدور مصوبه توسط هیأت وزیران رسیده

750

جلسه کمیته تخصصیو کارشناسی ،کمیتهفرعیو
کمیسیوناصلیتشکیلشده

دولـتم ــردم

مرکز بررسیهایاستراتژیکهایریاستجمهوری

برگــزاری همایــش «حکمرانــی مردمــی در گفتمان عدالــت و جمهوریت» ،صورتبندی ،نهادینهســازی و رصد و پایش
گفتمــان دولــت و بخشــی از برنامــه تبیین و ترویج گفتمان «عدالت و جمهوریت» ،بررســی مســائل نظــام نخبگانی
کشــور و ارائه راهکارهای عملیاتی ،افزایش ارتباط دولت مردمی با دانشــگاهها ،بخشــی از اقدامات مرکز بررسـیهای
اســتراتژیک ریاســت جمهوری در دولت سیزدهم است.

برنامـه ترویج و توسـعه
گفتمـان دولت

تدویـن ،انتشـار و توزیع کشـوری  ۲شـماره ماهنامـه گفتمانی
راهبـردی برداشـت اول و  ۲شـماره فصلنامـه علمی پژوهشـی
سیاسـتگذاری عمومـی • برگـزاری  ۴نشسـت تخصصـی عدالت
و جمهوریـت • مصاحبـه تخصصـی بـا بیـش از  ۵۰چهره شـاخص
علمـی ،فرهنگـی و سیاسـی در موضـوع گفتمـان دولت

برنامه توسعه شبکه نخبگانی
و ارتباط دولت با نخبگان

تشـکیل کارگـروه راهبـری طر حهـای نخبگانـی در مرکز • ایجاد
سـامانه راهبـردی ارتبـاط مدیران بـا اندیشـمندان و نخبگان
(سـرآمدان) • تعامـل بـا  ۲۰اندیشـکده و برگزاری نشسـتهای
مسـتمر بـا اندیشـکدههای کشـور و تدویـن بسـتههای تحلیلی -
سیا ستی

توسـعه همکاری سـه قوه
تشـکیل شـورای هماهنگـی مراکـز تحقیقاتـی و پژوهشـی راهبردی
کشـور (مرکـز بررسـیهای اسـتراتژیک ،مرکز پژوهشهـای مجلس،
پژوهشـگاه قـوه قضائیـه و پژوهشـکده تحقیقـات راهبـردی مجمع
تشـخیص مصلحـت نظام)

برگزاری نشسـتهای
تخصصی

برگزاری  ۷۰نشست نخبگانی با موضوع بررسی ابعاد اعتالی نظام
مدیریت منابع آب و ارائه گزارش به معاون اول رئیسجمهور
• برگزاری نشست تخصصی با موضوع بررسی فرایند ارزیابی
اثرات محیط زیستی در ایران • برگزاری  ۱۰نشست تخصصی در
حوزه ترانزیت کاال و انرژی با صاحبنظران ،ذینفعان ،مسئوالن و
کارشناسان حوزه ترانزیت

رصد سیمای عمومی دولت

برگـزاری ۳مـورد افکارسـنجی درخصوص ارزیابی سیاسـتها و
برنامههـای دولت

4

میز دولت -دانشگاه برای بررسی مسائل
نظامنخبگانی کشور وارائهراهکارهایعملیاتی
و افزایش ارتباط دولت مردمی با دانشگاهها

2

دانشکده تخصصی در حوزه نخبگان و ترانزیت با
حمایت این مرکز تاسیس شده

20

کارگروه موضوعی و امضای تفاهمنامه همکاری با دو
دانشگاه ،دو نهاد دولتی و سه مرکز پژوهشی و تهیه
برنامه اقدام حل مسائل نخبگان کشور

3

مورد افکارسنجی در خصوص ارزیابی سیاستها و
برنامههایدولتسیزدهم

دولـتم ــردم

بازرسیریاستجمهوری

پیگیــری در امــر مبارزه با فســاد ،ایجاد شــفافیت فعالیتهای اقتصادی ،انتشــار صورتهای مالی
شــرکتهای دولتی ،پیگیری شفافســازی اطالعات حقوق و مزایای کارکنان دولت ،بررسـیهای حقوقی
و پیگیری اصالح الیحه تعارض منافع ،اقدامات نظارتی بر آزادســازی مناطق ســاحلی تصرف شــده از
اقدامات بازرســی ریاست جمهوری است.

انتشـار صورتهای مالی
شـرکتهای دولتی

رفع مشـکالت مربوط به
سـامانه پاکنا

برگزاری جلسات هماهنگی بین دستگاهی جهت رفع مشکالت
مربوط به ثبت و تبادل الکترونیکی اطالعات بین سامانه اطالعات
کارکنان نظام اداری(پاکنا) با سامانههای جامع بودجه و خزانهداری
الکترونیکی در جهت شفافسازی اطالعات حقوق و مزایا.

پیگیریهـای الزم منجـر بـه انتشـار صورتهای مالی شـرکتهای
دولتـی در سـامانه کـدال در جهت ایجـاد شـفافیت فعالیتهای
اقتصادی

پیگیـری شـفافیت بانکها
پیگیریهـای الزم بـه منظـور انجـام تکلیـف بانکها در جهت
ایجـاد شـفافیت و انتشـار اطالعـات «ضوابط ناظـر بر حداقل
اسـتانداردهای شـفافیت و انتشـار عمومی اطالعات توسـط
مؤسسـات اعتباری»

پیشـنهاد اصالح مقررات
شـرکتهای دولتی

ارائه پیشنهاد اصالح مقررات در زمینه تعریف شرکتهای دولتی به
معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور رفع خالءهای قانونی
در زمینه نظارت بر شرکتهای غیردولتی وابسته به دولت.

پیگیریاصالحالیحه
تعارضمنافع
بررسـیهای حقوقـی و پیگیـری اصلاح الیحه تعـارض منافع مطر ح
در مجلـس شـورای اسلامی منجـر به تهیـه و تصویب متـن نهایی
در کارگـروه کمیسـیون اجتماعی مجلس شـورای اسلامی.

313

شرکت دولتی؛ شفافیت صورتهای مالی
در سامانه کدال

7

بانک دولتی؛ شفافیت صورتهای مالی
در سامانه کدال

2

بیمه دولتی؛ شفافیت صورتهای مالی
در سامانه کدال

4

شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
شفافیت صورتهای مالی در سامانه کدال

دولـتم ــردم

مرکز ارتباطاتمردمیریاستجمهوری

پیگیــری نامههــا ،تماسهــای تلفنــی ،مراجعات حضوری ،پیامهــای الکترونیکی و میز ارتباطات مردمی دســتگاههای
اجرایی ،در ســفرهای اســتانی رئیسجمهور محترم و پیگیری پاســخگویی در ســتادها و میزهای ارتباطات مردمی
دســتگاههای اجرایی ،بررســی و قراردادن درخواسـتها در چرخه رســیدگی ،از اهم اقدامات این مرکز در یک ســال
گذشته بوده است.

عطر خدمت

نسـیم خدمت

برپایی 22ستاد پاسخگویی برخط تلفن (صدای آشنا  -تماسهای
سامد  )111در مراکز استانها که در مجموع  476159مورد تماس
تلفنی در سامد ثبت شده است • جمعآوری و ثبت و پیگیری تعداد
 905975نامه مردمی در برنامهها ،بازدیدهای سرزده ،مقابل استانداری و
برنامههایرئیسجمهور محترم(پیامیاران-نامههایمکتوب)

شـمیم خدمت

پذیرش ،راهنمایی و مشاوره تعداد  35318مورد مراجعان حضوری
• پاسخگویی به  15448مورد تماس تلفنی از طریق سامانه • 6133
تعداد  33528مورد وصول نامه و مراجعه حضوری در حوزه مدیریت
شبانه • وصول  5143مورد نامه از طریق وب سایت الکترونیکی
سامد • وصول  59820مورد نامه مکتوب از طریق اداره دبیرخانه

ثبـت و تفکیـک درخواسـتها شـامل 492213 :مورد امـور بانکی و
تسـهیالت وام •  486897مـورد امـور مسـاعدت مالی •  121326مورد
امـور اشـتغال •  55514مـورد امـور زمین و مسـکن •  51665مورد
امـور اداری و مدیریتـی •  5773مـورد امـور حاکمیتـی و اجرایی
دولـت •  5711مـورد امـور اقتصادی •  4456مورد امور بازرسـی و
نظـارت •  4338مـورد امـور زیربنایی ،عمرانـی و تولیدی و...

مطالبـات عمومـی مردمی

شناسایی بیش از  3188مورد از مسائل و مشکالت عمومی و
عامالمنفعه در استانها • انعکاس  1309مورد به وزراء و معاونان
رئیسجمهور و تعیین تکلیف تعداد  • 243انجام  198مکاتبه برای
احصای تعداد  920مورد از موارد صدای مردم و پیگیری از طریق 23
وزارتخانه و سازمان مستقل دولتی

میز ارتباطاتدستگاهها

اسـتقرار  523میـز ارتباطـات مردمی دسـتگاههای اجرایی سـتادی
در سـفرهای اسـتانی • رسـیدگی بـه مطالبـه  173هـزار و  948نفر از
شهروندان

1/7
1/5

ستلفنی،مراجعه
میلیونموردوصولنامه،تما 
حضوری،پیامالکترونیکیومیز ارتباطاتمردمی
دستگاههایاجراییدر سفرهایاستانیرئیسجمهور
میلیون مورد پیگیری بررسی و رسیدگی موارد واصل
شده در ستادهای پاسخگویی و میزهای ارتباطات
مردمیدستگاههایاجرایی

523

میز ارتباطات مردمی دستگاههای اجرایی ستادی برپا
شده در سفرهای استانی

3188

مورد شناسایی مسائل و مشکالت عمومی و
عامالمنفعه در استانها از طریق صدای مردم

دولـتم ــردم

سازمان برنامه و بودجه کشور

تأمیــن هزینههــای کشــور بــا اتکای به شــیوههای غیر تورمی ،اصالح ســاختار بودجــه در قالب الیحه بودجه ،1401
تمرکــز و رشــد منابــع طر حهــای عمرانــی ،برنامهریزی برای تدویــن برنامه هفتم ،جلو بردن ســند ملی آمایش ،افزایش
اختیارات اســتانها و برنامهریزی تا ســطح شهرســتان برای رشــد اقتصادی متوازن و اجرای طر ح عادالنه کردن یارانه
کاالهای اساســی از جمله اقدامات مهم این ســازمان بوده اســت.

تامین مالی برای مهار کرونا
مدیریت بودجه کشـور
در شـرایط بحرانی

مواجـه دولـت با کسـری بودجـه  ۴۸۰همت و  ۶۰همـت تخصیص
صـادر شـده بـدون اعتبار در خزانه و حل مشـکل با اسـتفاده
از شـیوههای غیرتورمـی و بـدون اسـتقراض از بانـک مرکزی و
بازپرداخـت  ۵۳۵همت اوراق

رشدتاریخیبودجهعمرانی
افزایـش بیـش از  ۱۰۰درصـدی اعتبـارات عمرانی دولت نسـبت به
سـال قبـل و عملکـرد معادل  ۲۰۲همت

اختصـاص  ۱۶۰همـت بـه بخش بهداشـت و درمـان و  ۶همت به
تأمین واکسـن

عدالـت در یارانههای دولت
تاکنون امکان ثبتنام برای بیش از  ۳میلیون نفر فراهم شده است
و این امکان تا ثبتنام تمام جاماندگان که  ۷میلیون نفر هستند
ادامه دارد.

رشدمتوازناقتصادی
استانها

بـا همـکاری مرکـز ملی آمار  ،تحقیقات گسـتردهای برای رشـد
متوازن  8درصدی در اسـتانها و سـطح شهرسـتان صورت
گرفـت و بر اسـاس سـند ملـی آمایش احصـا طر حهای اولویتدار
اقتصـادی در هر شهرسـتان.

عملکرد اقالم اصلــی بودجه عمومی
دولت در  ۴ماهه نخســت سال ۱۴۰۱

۲۹۶۰

هزار میلیارد ریال منابع دولت (بیش از دو برابر
نسبت به مدت مشابه سال قبل)

۱۹۵۶

هزار میلیارد ریال درآمدهای عمومی دولت
(رشد  ۶۳درصد نسبت به مدت مشابه سال)

۱۵۲۹

هزار میلیاردریالدرآمدهایمالیاتی
(رشد  ۶۸درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل)

۲۲۹

هزار میلیارد ریال فروش اوراق ( 3/5برابر شدن
نسبت به مدت مشابه سال قبل)

دولـتم ــردم

بانکمرکزی

اتخاذ مجموعه سیاسـتهای پولی ،مالی و تجاری کشــور ،جلوگیری از ســرایت آ ثار سیاسـتهای مالی (بودجهای)
دولــت بــه ترازنامــه بانک مرکزی ،کاهش ناترازی بانکها و موسســات اعتباری ،کنترل رشــد خلق پول توســط
بانکهــا از طریــق اصــاح ّ
کمــی و کیفــی ترازنامه بانکها ،اصالح شــیوه بانکداری در تراز نظام مالی اســامی ،اصالح
ترازنامــه و صورتهــای مالــی بانکها از جمله اقدمات بانک مرکزی در دولت ســیزدهم اســت.

کنتـرل تـورم و نقدینگی

رشـد نقدینگـی در دوازدهماهـه منتهـی بـه پایان خردادماه ۱۴۰۱
معـادل  37/8درصـد که نسـبت به دوره مشـابه سـال قبل حدود
 ۴درصد کاهش داشـته اسـت .رشـد پایه پولی در دوازدهماهه
منتهـی بـه پایـان خردادمـاه  ۱۴۰۱معادل  27/8درصد که نسـبت به
دوره مشـابه در سـال  ،۱۴۰۰حدود  ۱۴درصد کاهش داشـته اسـت.

سـاماندهی موسسات
غیر مجاز

تشدید بازرسیهای دورهای و موردی از شرکتهای صرافی و کنترل
هر چه بیشتر صرافیها از طریق طراحی و ارتقاء سیستمها و
سامانههای نظارتی برخط • اعمال سیاستهایی مبتنی بر جلب
همکاری مراجع ذیمدخل در شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز

هدایت اعتبـار بانکی
به سـمت تولید

اعطای تسهیالت معادل ۷۰۳۳.۴هزار میلیارد ریال شبکه بانکی کشور
به بخشهای مختلف اقتصادی طی سهماهه اول سال • ۱۴۰۱پرداخت
مبلغ  ۲۲۶هزار میلیارد ریال طی سال  ۱۴۰۰و  ۱۵۰هزار میلیارد ریال در
۴ماههنخستسال ۱۴۰۱تسهیالت،بابتخریدتضمینی گندم،سایر
محصوالت کشاورزی ،نهادههای دامی و کاالهای اساسی

مدیریـت تقاضای ارز

مهار و کنترل فعالیتهای سفتهبازانه و قاچاق ارز از طریق اعمال
محدودیت بر سقف تراکنشها• ساماندهی چکهای تضمینی
و اعمال نظارت بر جابجایی مبالغ کالن • اولویتبندی نیازهای
وارداتی ،تامین ارز مورد نیاز واردات کاالهای اساسی ،دارو ،تجهیزات
پزشکی • ممنوعیت واردات کاال بدون ثبت سفارش و تعیین
منشاء ارز ،ممنوعیت معامالت آ تی سکه و طال

افزایششفافیت
و کارایی بازار ارز

تقویـت بـازار متشـکل معاملات ارزی • راهاندازی سـامانه رفع
تعهـد ارزی واردکنندگان

هزار میلیارد ریال پرداخت تسهیالت به 847شرکت
199/5
دانش بنیان
هزار میلیارد ریال پرداخت تسهیالت به 5/6هزار
273/7
بنگاه کوچک و متوسط
هزار فقره پرداخت تسهیالت از ابتدای سال
277/8
 1401تا 1401/04/28

4/1

واحد درصد کاهش رشد دوازدهماهه نقدینگی
منتهی به پایان خردادماه( 1401با پایه همگن) نسبت
به رشد دوره مشابه سال قبل

دولـتم ــردم

وزارتدادگستری

الکترونیکــی کــردن امــور اجرایــی پروندههای دیه ،تدویــن پیشنویس قانون جامــع حمایت از ایرانیان خار ج
از کشــور ،تشــکیل دفاتر متناظر اســتانی حقوق کودک و برگزاری دورههای آموزشــی با همکاری قوه قضاییه،
موافقتنامههای دوجانبه انتقال محکومان با کشــورها و تســریع در رســیدگی به پروندههای تخلفات در شــعب
تعز یــرات از جملــه اقدامات مهم این وزاتخانه در دولت ســیزدهم بوده اســت.

صیانت از حقوق شهروندی
ایجـاد بسـتر قانونـی بـرای حمایـت از حقوق کودک • تشـکیل و
مدیریـت کمیتـه ملـی و اسـتانی اقـدام مشـترک تنظیم بازار با
هـدف تشـدید نظارت بر بازار

پاسخگوییبهمطالباتمردمی

تشـکیل میـز ارتبـاط مردمی در  ۱۸اسـتان کشـور • تشـکیل کارگروه
صـدای مـردم • طراحی سـامانه گزارشگیری آنالین گشـتهای
سـیار و ثبـت امـوال پروندههـای قاچاق کاال و ارز و تسـریع در
رسـیدگی بـه پروندههـای تعزیراتـی در حـوزه کاال و خدمات ،قاچاق
کاال و ارز و بهداشـت دارو و درمـان و کمـک بـه تعـداد قریب به 1000
نفـر از طریـق پرداخت دیه

استفاده از تجربیات کشورها

گسـترش همکاری با سـایر
کشورها

احقـاق حقـوق شـهروندان ایرانی مقیم خار ج از کشـور  ،بررسـی
موافقتنامههـای دوجانبـه انتقـال محکومـان با کشـورهای
مختلـف و انتقـال  ۱۶۱نفـر محکومـان تبعـه ایرانی از کشـورهای
تایلنـد ،گرجسـتان ،ارمنسـتان ،ژاپـن ،عراق و آذربایجان به کشـور

الکترونیکی سازی گزارشها

طراحی سامانه گزارشگیری آنالین گشتهای سیار و ثبت اموال
پروندههای قاچاق کاال و ارز • نظارت موردی بر فعالیتها • حذف
مکاتبات غیرضرور • ارتباط با سامانه سازمان جمعآوری و فروش اموال
تملیکی • نظارت بر اموال موجود در پروندهها و تعیین تکلیف آنها

تشکیلکمیته
ملی و استانی تنظیم بازار

هدایـت و مدیریـت فراینـد گزارشهای کشـورهای دیگر در
خصوص میزان فسـاد • اسـتفاده از تجربیات سـایر کشـورها و
تقویـت همکاریهـای بینالمللـی در پیشـگیری و مقابلـه با فسـاد

تشـدید نظـارت بر بـازار • هماهنگی و همسـویی دسـتگاههای
متولـی در امـر نظـارت بـر بـازار • مدیریت واحـد نظارت بر بازار در
اسـتانها • بهرهگیـری از ظرفیتهـای مردمـی در نظارت و بازرسـی

161

نفر محکومان تبعه ایرانی از  6کشور
به ایران منتقل شدند

1000

نفر پرداخت دیه جهت حمایت و کمک

101301

فقره پرونده قاچاق کاال و ارز رسیدگی شد

دولـتم ــردم

وزارت راه و شهرسازی

تأمیــن زمیــن بالــغ بــر  1.5میلیون واحد مســکونی در داخل محدوده شــهرها ،پیشبینی تأمین تســهیالت مورد
نیاز تا ســقف  360هزار میلیارد تومان در ســال  ،1400افزایش ســقف تســهیالت طر ح نهضت ملی مســکن و افزایش
دوره بازپرداخت ،اســتفاده از نخبگان کشــور ،مراکز تحقیقاتی و شــرکتهای دانشبنیان و شفافســازی اطالعات
زمینهــای دولتــی از جملــه اقدامات مهم این وزارتخانه به شــمار میرود.

کمـک به تأمین مسـکن

بازسـازی راههای روستایی
احداث و آسـفالت  ۱۴۱۵کیلومتر راه روسـتایی ( ۲۸درصد رشـد
نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشته)

احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی • حمایت از ساخت
مسکن ایثارگران ،محرومان و خانواده شهدا • کاهش سهم هزینه
مسکن در سبد هزینه خانوار • آغاز عملیات اجرایی  160هزار واحد
مسکونی در مناطق روستایی • شفافسازی زمینهای دولتی و
تأمین زمین برای تولید مسکن با ایجاد بانک زمین

انعقادتفاهمنامهمسکن

انعقـاد تفاهمنامـه بـا نهادهـای حمایتـی (کمیتـه امداد امام
خمینـی و سـازمان بهزیسـتی) و همچنیـن سـازمان اوقاف برای
تأمیـن مسـکن  ۵۲۰هـزار تحت پوشـش فاقد مسـکن • انعقاد
تفاهمنامـه بـا بنیاد مسـتضعفان انقالب اسلامی در راسـتای
کمـک بـه تامیـن مسـکن گروههای کـم درآمد برای احداث ۱۰۰۰
واحـد مسـکونی و تامیـن رایگان اراضی

افزایـش ترانزیت ریلی و
جادهای

جابجایی کاال (با بارنامه) = ۱۲۱میلیون تن (کاهش ۲درصدی) •
جابجایی مسافر= ۲۸میلیون نفر (رشد ۲۸درصدی) • ترانزیت جادهای =
2/6میلیون تن (رشد ۴۳درصدی)• ترانزیت ریلی= ۴۳۲هزار تن (کاهش
 5درصدی ) • تعداد لوکوموتیو موجود =  ۱۰۰۵دستگاه (رشد  ۵درصدی)

افزایش ترانزیت هوایی و بنادر
تعـداد نشسـت و برخاسـت در پروازهـای بینالمللـی=  5/5هزار
فرونـد (رشـد  ۱۷۵درصـدی) • تعداد پروازهـای عبوری=  ۵۹هزار
فرونـد (رشـد  ۹۷درصـدی) • عملیـات تخلیـه و بارگیری بنادر
تجـاری= ۳۷میلیـون تن (رشـد  ۳درصـدی) • عملیـات كانتینری
بنـادر =  ۵۳۲هزار ( TEUرشـد  ۳درصدی)

400

هزار فقره تسهیالت به مبلغ حدود 112هزار میلیارد ریال
تسهیالتبدونسپردهمسکن

1415

کیلومتر راه روستایی احداث و آسفالت شد

37

میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری
(رشد  3درصدی)

5/5

هزار فروند نشست و برخاست در پروازهای بینالمللی
(رشد  175درصدی)

دولـتم ــردم

وزارت نیرو

عبور موفق از زمســتان  1400بدون خاموشــی ،پس از ســه ســال متوالی خاموشــی زمســتانه ،ارتقای توان تولید
بــرق ،بهرهبــرداری از  13نیــروگاه حرارتــی و تعمیرات دورهای و اساســی نیروگاهی ،افزایش طــول خطوط انتقال و فوق
توزیع ،توســعه تاسیســات آبرســانی متناســب و بهرهبرداری از  3واحد تصفیهخانه آب و ســامانه نمکزدایی،
افزایش توان ذخیرهســازی آب از جمله خدمات این وزارتخانه در دولت ســیزدهم اســت.

ارتقـای توان تولیـد به میزان
مگاوات
۶۰۰۰
ً

بهرهبـرداری از  ۱۳نیـروگاه حرارتـی (جمعـا بـه ظرفیت۲۳۲۴مگاوات)
ً
• ارتقـای تـوان تولیـد واحدهـای نیروگاهـی موجود جمعا بـه ظرفیت
 ۱۰۱۳مـگاوات • بهرهبـرداری از  ۲۴واحـد نیـروگاه تجدیدپذیـر به
ظرفیـت  ۸۶مـگاوات • بهرهبـرداری از  22/24مـگاوات نیـروگاه مولد
مقیاس کوچک خورشـیدی در اسـتانهای سراسـر کشـور

بهروز رسانی سـامانههای
خدمترسانی

توسـعه خدماترسانی
به روستاها

انعقـاد تفاهمنامـه بـا قـرارگاه امام حسـن مجتبی (ع) برای آبرسـانی
بـه  ۱۰هـزار روسـتای دارای تنـش آبی• آبرسـانی به تعداد 1029
روسـتا بـا جمعیـت  606000نفـر • بر قرسـانی به  ۲۵۰روسـتای فاقد
بـرق • تحویـل  ۹۰۰۰سـامانه قابلحمـل تولید برق خورشـیدی به
عشـایری و بهسـازی برق  ۶۷۴۰روسـتا

مهندسـی رودخانهها
و سواحل

مطالعات حد بستر ،حریم و نشانهگذاری رودخانهها و تاالبها،
اجرای عملیات نشانهگذاری ،آزادسازی تصرفات ،الیروبی و
ساماندهی رودخانهها به میزان  ۸۴۲۱کیلومتر

تكمیـل و راهانـدازی سیسـتم مدیریـت طر حهـای آب و فاضالب
(سـمط) بـه منظـور پایـش كلیـه طر حهای آب و فاضالب كل كشـور
• راهانـدازی و توسـعه سـامانه یكپارچـه حفاظـت و بهرهبرداری از
منابـع آب و امـور مشـتركین (سـاماب) در جهت هوشمندسـازی
خدمـات تخصصـی بخش آب

احیاء و تعادل بخشی
منابع آبهایزیرزمینی

تجهیـز یـک میلیـون و  500هـزار حلقه چاه کشـاورزی بـه کنتورهای
هوشـمند • اصلاح و تعدیـل پروانههـای  50هـزار حلقه چاه
کشـاورزی • انسـداد ،پـر و مسـلوبالمنفعه کـردن  10088حلقه
چـاه غیرمجـاز و صرفهجویـی بـه میـزان  200میلیـون مترمکعب آب

6000
24
22/24

10

مگاوات افزایش توان تولید برق
واحدنیروگاه تجدیدپذیر بهرهبرداریشد
مگاوات نیروگاه مولد مقیاس کوچک خورشیدی در
استانهابهرهبرداریشد
هزار روستای دارای تنش آبی ،آبرسانی شد

دولـتم ــردم

وزارت کشور

مدیریــت و راهبــری قــرارگاه عملیاتــی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا ،شتاببخشــی و پیگیــری مجدانه جهت
شناســایی و ســاماندهی اتبــاع غیرمجــاز در کشــور ،برنامهر یــزی و هماهنگی همه جانبــه با دولت عراق در برگزاری
هر چه باشــکوهتر مراســم اربعین ســال جاری ،مدیریت پســاب نیشــکر خوزســتان ،اجرای طر حهای اشتغالزایی و
اقتصــادی ،اختصــاص یارانــه بــرای اقلیتهای دینی و احزاب و ...از اقدامات مهم این وزاتخانه اســت.

بهبود نظـام مدیریت
سرزمینی
اصلاح پیشنویـس الیحـه نظام تقسـیمات کشـوری در اجرای
آمایـش سـرزمینی • رفـع اختالف و ابهامـات محدودههای
تقسـیماتی درون و بـرون اسـتانی • تقویـت و توسـعه پایـگاه داده
تقسـیمات کشـوری • آزادسـازی سـواحل ( ۳/۱۱۵۶هکتار اراضی)

مدیریـت بحران

تشـکیل و اسـتمرار فعالیـت قـرارگاه عملیاتی سـتاد ملـی مدیریت
بیمـاری کرونـا • تشـکیل شـورای عالـی مدیریت بحران به ریاسـت
رئیـس جمهـور محتـرم • مدیریـت و بازسـازی مناطق سـیلزده در
اسـتانهای سیسـتان و بلوچسـتان ،هرمـزگان ،فـارس و کرمان و
تهـران • پیگیـری مسـتمر در خصـوص تامین آب در کشـور

تسـهیل در ارائه خدمات
به مردم

ارائه  6میلیون کارت ملی هوشمند به شهروندان • پیادهسازی
قابلیتهای کارت ملی به عنوان قابل اطمینانترین درجه احراز
هویت در کشور • راهاندازی سامانه هوشمند سکوی مدیریت
بحرانهای همهگیر (ایران من) • راهاندازی  ۱۳خدمت الکترونیک
در حوزه احزاب ،تشکلها و اقلیتهای دینی • برنامهریزی جهت
برگزاری مراسم اربعین حسینی

سیاسـتهای حمایتی
معیشـتی

اختصاص یارانه برای اقلیتهای دینی به مبلغ۷میلیارد تومان •
اختصاص یارانه ویژه احزاب و گروههای سیاسی به مبلغ ۲میلیارد تومان
• واریز سود حاصل از نفت و گاز به حساب مرزنشینان • توسعه بنادر
دارای رویه ملوانی از طریق پیگیری اصالح آییننامههای مربوطه

ساماندهیاتباعبیگانه

شناسایی تعداد 2/2میلیون نفر اتباع غیرمجاز در طرح آمایش اتباع
• شناسایی 34هزار نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دارای ظرفیتهای
تخصصی • شناسایی 1629132هزار نفر اتباع غیرمجاز ساکن کشور •
تمدید  267000روادید گذرنامههای خانواری • آمایش  760874نفر از اتباع
خارجی • بیمه  120هزار نفر از اقشار آسیبپذیر اتباع خارجی و ...

۱۳

خدمت الکترونیک در حوزه احزاب ،تشکلها
و اقلیتهای دینی

6

میلیون کارتملیهوشمندبهشهروندان

2/2

میلیوننفر اتباعغیرمجاز شناساییشد

120

هزار نفر بیمه اقشار آسیبپذیر اتباع خارجی

دولـتم ــردم

صندوق توسعهملی

حمایــت همهجانبــه از شــرکتهای دانشبنیــان ،حمایت از حوزه گردشــگری ،کمک به دولت ســیزدهم در تامین
کاالهــای اساســی و تثبیــت بــازار ســرمایه ،برگزاری همایــش بینالمللی صندوق ثروت ملی و عدالت بین نســلی،
زمینهســازی ایجاد صندوق ســرمایهگذاری مشــترک با این صندوقها ،ارتقای رتبه صندوق توســعه ملی در مجامع
بینالمللــی مرتبــط بــا صندوقهای ثروت جهان از جمله اقدامات صندوق توســعه ملی در دولت ســیزدهم اســت.

قراردادهای عاملیت ارزی
با بانکهای عامل
ً
از ابتـدا تـا پایـان سـال  ،۱۴۰۰مجموعا معـادل  ۳۱۲۵میلیون دالر
قراردادهـای عاملیـت ارزی میـان صندوق توسـعه ملـی و بانکهای
عامل منعقد شـده اسـت.

قراردادهای سپرده گذاری ریالی

تامین کاالهای اساسـی
مبلغ  ۵میلیارد دالر در اسفندماه  ۱۴۰۰به منظور اطمینان از تامین
کاالهای اساسی شامل واردات گندم ،دارو و تجهیزات پزشکی از
حسابهای صندوق نزد بانک مرکزی برداشت و به عنوان بدهی
دولت به صندوق با بازپرداخت و پس از  ۳سال منظور شد.

کنترل بازار سـرمایه
برداشت  ۵۰میلیون دالر توسط دولت و واریز  50هزار میلیارد ریال
توسط صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به
منظور کنترل نوسانات بازار سرمایه

مجمـوع حجـم قـرارداد سـپردهگذاری ریالی صندوق بـا بانکهای
دولتـی و غیردولتـی در «صنعـت و معدن»« ،آب و کشـاورزی»،
«صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی» و «گردشـگری» بـه مبلغ ۱۲۰۷۵۰
میلیارد ریال اسـت.

پیگیریمطالباتمعوق
صندوق
وصـول حـدود  ۲میلیـارد دالر مطالبـات معـوق صندوق در طی
یکسـال گذشته

2

میلیارد دالر وصول مطالبات معوق صندوق

120750

میلیارد ریال حجم قرارداد سپردهگذاری با بانکهای
دولتیوغیردولتی

۳۱۲۵

میلیون دالر قراردادهای عاملیت ارزی با بانکهای عامل

50

میلیارد ریال واریز به صندوق تثبیت سرمایه برای
کنترلنوساناتبازار سرمایه

دولـتم ــردم

سازمان اداری و استخدامی کشور

همکاری با ســازمان  APOو اخذ ســهمیه و اجرای پروژه «شــبکه ملی بهرهوری» ،عقد تفاهمنامه همکاری با کشــور
ســوریه ،توســعه مجموعه ســامانههای نظام اداری کشــور و داشــبورد اطالعاتی ،استقرار ســامانه یکپارچه پرداخت
بــه ذینفــع نهایــی ،کاهــش تفــاوت پرداخت به کارکنان بین دســتگاههای اجرایی ،اصالح ســاختار و فرایندها ،توزیع
منطقی نیروی انســانی بین ســتاد و صف دســتگاهها و ...از جمله اقدامات مهم این ســازمان بوده اســت.

افزایش بهرهوری
در دسـتگاههای اجرایی

هوشمندسازیفرایندهایجمعآوری،تحلیلدادهوسنجشبهرهوری•
نخبهسپاریفعالیتهایسازماناز طریقفعالسازیشبکهملی
بهرهوری با رویکرد اتصال بهرهوری به تخصیص بودجه ،جبران خدمات
کارکنان و ارتقاء و انتصاب مدیران • راهاندازی سامانه آیینه بهرهوری
ایران (سابا) • عقد تفاهمنامههای همکاری با بخش خصوصی و تعاونی
کشور به منظور ارتقای بهرهوری در بخش غیر دولتی

ارتقای خدمترسانی و افزایش
رضایتمندی عمومی
طـر ح ملـی بهبـود فرایندهـای نظـام اداری (مبنا) • طر ح
عادالنهسـازی و شفافسـازی نظامهای پرداخت • توسـعه
دولـت الکترونیـک (سـامانههای نظام اداری کشـور سـینا ،دانا
و زیرسـامانه پاکنـا بـرای کنتـرل سیسـتمی فرایندهـای ثبت و
بـهروزآوری اطالعـات کارکنان توسـط دسـتگاههای اجرایی)

عدالت اسـتخدامی و
بهینهسـازی نیروی انسـانی
برنامهریزی برای برگزاری نهمین آزمون استخدامی متمرکز
دستگاههای اجرایی کشور • بررسی مأموریتگرایی تربیت نیروی
انسانی هیات علمی مورد نیاز دانشگاه • انعقاد تفاهمنامه با
معاونت علم و فناوری رئیس جمهور با موضوع ارائه تسهیالت
خاص به نخبگان برای جذب در دستگاههای اجرایی

مدیریـت عملکرد
در نظام اداری
طراحی دستورالعمل نحوه استفاده از ظرفیت سازمانهای مرد م
نهاد در امر مبارزه با فساد و اجرای مدل بومی سنجش فساد
و سالمت اداری • تدوین دستورالعمل نحوه شناسایی و رفع
گلوگاههای فسادخیز در دستگاههای اجرایی

دیپلماسیاداری

انعقاد تفاهمنامه با وزارت توسعه اداری سوریه • برقراری ارتباط و
همکاری با سازمان  • APOبرنامهریزی ،اخذ سهمیه و اجرای پروژه
«شبکه ملی بهرهوری»• برگزاری  6دوره آموزشی در کشور سوریه به
منظور آموزش از سطح مدیر کل تا معاون وزیر

6
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دوره آموزشی در کشور سوریه برگزار شد
شرکتدولتی اطالعات خود را در اختیار
سازمان ملی بهرهوری ایران قرار دادند

دولـتم ــردم

سازمان انرژی اتمی

فراینــد طراحــی و احــداث  ۱۰هــزار مــگاوات نیروگاه برق جدید ،احــداث راکتور کامال بومــی و تحقیقاتی  ۱۰مگاواتی،
شــروع بــه بازمهندســی و طراحی ســاخت نیروگاه  ۳۶۰مــگاوات ،تکمیل و بهرهبرداری از راکتــور  ۱۰۰۰مگاوات آلمانی
نیمهســاخته کــه در جنــگ تحمیلــی توســط عراق مورد تخر یــب قرار گرفته بود با اســتفاده از ظرفیتهای داخلی و
مشــارکتهای بیرونی ،از جمله اقدامات مهم این ســازمان اســت.

توسـعه دستاوردهای
هستهای

سـاخت ،نصـب و بهرهبرداری از ماشـینهای سـانتریفیوژ
پیشـرفته و تولیـد مـواد • اورانیـوم غنی شـده بـا غنای  ۶۰درصد با
اسـتفاده از ایـن ماشـین • بومیسـازی کامـل ژئوفیزیک هوابرد
بـرای اکتشـافات اورنیـوم وتریوم • تولید نسـل جدید سـوختهای
راکتورهـای تحقیقاتـی نوع سیلیسـایدی

جهـش تولیدات
انرژی دانـش بنیان

تولیـد کیـک زرد طبیعـی (از  ۳۶تـن بـه  ۸۲تن) • بـرق تولیدی از
 4/3میلیـارد کیلـووات سـاعت بـه  6/5میلیارد کیلووات سـاعت •
تولیـد انبـوه ماشـینهای سـانتریفیوژ و سـاخت راکتورهـای کوچک
تحقیقاتـی توان متوسـط و پیشـرفته هسـتهای

تقویت تـوان امنیتی
ِ
سازمان

جهش تولیدات سالمت محور

بازنگری در ساختار امنیتی سازمان در جهت کاهش تهدیدات
ناشی از عملیات خرابکارانه دشمن با استقرار نظام یکپارچه
حفاظت و امنیت

تولیـد کیتهـای غربالگـری خـون نوزادان • تولید نسـل جدید
رادیـور داروهـای درمانی سـرطانی ،تولید انواع چشـمههای
بسـتههای حجمـی در بخـش رادیودارویی • سـاخت اولین
دسـتگاه پرتودهـی فراوردههـای خونی برای نخسـتین بار در کشـور

توسعه و گسترش
ایجاد سازههای امن

پاسـخ بـه اقدامـات جهتگیرانـه و غیرواقعـی آژانس در قالب
کاهـش همکاریهـای داوطلبانـه بـا قطع دوربینهـای فراپادمانی

۱۰

هزار مگاوات نیروگاه برق
در نقاط ساحلی کشور احداث شد

60

درصد غنای اورانیوم غنی شده

6/5
82

میلیارد کیلوواتساعتبرق تولیدی
تن تولید کیک زرد طبیعی
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بنیاد شهید و امور ایثارگران

 2برابر شــدن ســرانه درمان و افزایش  60درصدی حقوق والدین شــهدا و کمک معیشــت بگیران و برقراری
مســتمری  5هزار نفر از پشــت نوبتیهای کمک معیشــت در جهت تســهیل در امور خانوادههای شــهدا و ایثارگران،
دغدغه معیشــت و اشــتغال آنان در صدر دســتورات کار بنیاد شــهید و امور ایثارگران قرار داشــته که در دولت
ســیزدهم انجام شده است.

عادالنهسـازی خدمات

دهکبنـدی دقیـق خانوارهـا براسـاس میزان درآمدهـا و هزینهها
جهـت ارائـه خدمات بـه صورت عادالنه • بهروزرسـانی اطالعات
از طریـق آزمـون وسـع و ایجاد ارتباطات با سـایر سیسـتمهای
اطالعاتـی درآمـدی و هزینـهای خانوار • ارتقای سـطح معیشـت
ایثارگـران دهکهـای پایین درآمدی

هوشمندسازی خدمات

بهروزرسانی و تکمیل اطالعات پرونده ایثارگران• توسعه
زیرساختهای شبکه و سختافزار • توسعه سرویسهای
الکترونیک به جامعه هدف با هدف کاهش زمان ،تمرکززدایی،
نظارتپذیری و شفافیت از دیگر پروژههای هوشمندسازی است

خدمـات فناورانه و نوآورانه

بازسـازی درمانـگاه خاتماالنبیـاء سردشـت • توسـعه و تکمیل
تختهـای بیمارسـتانهای روانپزشـکی ،مجتمعهای ورزشـی،
فرهنگـی و توانبخشـی ایثـار اردبیـل ،شـهید رجایـی اصفهان ،جنت
شـیراز و فجـر تبریـز • استانداردسـازی  15آسایشـگاه و مراکز
توانبخشـی جانبـازان و ایجـاد خانههـای ایثار در کشـور

خدمات توانمندسـاز

ارتقای سطح علمی فرزندان شاهد و ایثارگر با برپایی  70پایگاه ارائه
خدمات مشاوره انتخاب رشته و برگزاری اولین دوره آموزشی طر ح
والیت • اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر؛ جلب مشارکت بانکها و
دستگاهها جهت ارائه تسهیالت اشتغالزایی و کارآفرینی به ایثارگران
به مقدار  13620میلیارد ریال

نوآوری و خالقیت
در ابزارهای فرهنگی

ثبت و ضبط خاطرهنگاری والدین معظم شاهدا ،همسران شهدا
و جانبازان  70درصد در قالب اجرای طر ح اسناد افتخار بهمنظور
بهرهمندی اندیشمندان و هنرمندان • تولید  80عنوان کتاب صوتی
از کتابهای نشر شاهد و تولید  100عنوان کتاب صوتی • تهیه و
تولید  32عنوان فیلم سینمایی و مستند در  32استان کشور

10

درصد تسهیالتاشتغالاستان تخصیصبهایثارگران

5

درصد از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن
تخصیصبهایثارگران

10

خانه ایثار در استانهای بزرگ کشور در حال احداث

8902

نفر اشتغالزایی برای اعضای جامعه هدف
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دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

جــذب ســرمایهگذاری در مناطــق آزاد ،افزایــش صــادرات از مبدا مناطق آزاد به خار ج از کشــور ،مدیریت واردات به
مقصــد مناطــق آزاد ،اثرگــذاری در ارتقــای تــراز تجاری ،جذب واحدهای دانشبنیــان در مناطق آزاد و افزایش صدور
جواز تاســیس و صدور پروانه بهرهبرداری واحدهای صنعتی در ســال نخســت دولت ســیزدهم از دســتاوردهای
مهم مناطق آزاد اســت.

جذب سـرمایه گذاری

 62792میلیـارد ریـال در برنامـه سـه ماه ابتدای سـال  1401جذب
سـرمایه شـده که پیشـرفت آن  68درصد ( 17درصد از  25درصد)
بوده است.

افزایش صادرات
و مدیریت واردات
کاالی صـادر شـده از مبـدا منطقـه آزاد تاکنـون به ارزش 228
میلیـون دالر بـوده و مدیریـت کاالی وارد شـده بـه مقصـد منطقه
آزاد نیـز بـه ارزش  221میلیون دالر بوده اسـت.

توسـعه زیرساختهای
مبادالت تجاری
یکـی از بانکهـای مـورد تقاضـا در مرحلـه اخذ مجـوز از بانک مرکزی
قـرار دارد و  2بانـک در مرحلـه تکمیل مسـتندات

برقـراری معافیتهای
مالیاتـی جدید

برایحذفبند(ش)تبصره 6مادهواحدهالیحهبودجهسال 1401در
خصوصدریافتمالیاتبر ارزشافزودهمناطقآزادموافقتنمایندگان
مجلسجلبشد.طیبرگزاریچندجلسهبااعضایکمیسیوناقتصاد،
مناطقآزادوویژهاقتصادیدر بحثمالیاتعایدیبر سرمایهمستثنیشد
وبهتصویباعضایکمیسیوناقتصادیرسید.

تصویبالیحهایجاد
مناطق آزاد جدید

ایـن الیحـه در کمیسـیون اقتصـادی بـا موافقت اعضای کمیسـیون
تصویـب شـد و از  8منطقـه پیشـنهادی تعـداد  7منطقـه وارد فاز
اجرایی شد.

62792

7

میلیارد ریال در برنامه سه ماه جذب سرمایه شده است
منطقه آزاد جدید به فاز اجرایی رسید

228

میلیون دالر ارزش کاالی صادر شده از منطقه آزاد

221

میلیون دالر ارزش کاالی وارد شده به منطقه آزاد
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سازمانحفاظتمحیطزیست

کاهــش عوامــل آالینــده رودخانهها و آبهای ســطحی ،زیرزمینــی ،تصفیهخانهها و فاضالبها ،پایش خاک ،بازســازی
و رفــع آلودگــی مربوط به پســماند ،پســاب ،ترکیبات نفتــی ،خروجی دودکشها ،ترکیبات شــیمیایی ،برگزاری اجالس
ســران محیط زیســت کشــورهای همجوار و اســامی ،امضای  5ســند تفاهم همکاری با کشــورهای امارات ،عراق،
ســوریه ،ترکمنســتان و ارمنســتان از جمله اقدامات مهم این ســازمان در دولت ســیزدهم بوده اســت.

ایجاد سیسـتمهای
کنتـرل آلودگیها

پایان مشعلسـوزی و ارسـال گازهای اسـیدی عسـلویه و مجتمع
پایشـی بیـد بلنـد خلیـج فارس • صدور مجوز شـمارهگذاری وسـایل
نقلیـه برقـی در حـوزه خودروهـای نیمهسـنگین و اتوبوسهای
شـهری • مراقبـت ،آبیـاری و واکاری ،بالـغ بر  ۲۵۰هـزار مترمکعب
عملیـات الیروبـی ،سـاماندهی و اصلاح نهرهـا • تعمیـر و تجهیز
بیـش از  ۳۰ایسـتگاه پایـش گردوغبـار در مناطق تحـت مدیریت

حفاظت و احیاء مناطق چهارگانه
کاهـش  ۱۰درصـدی آ تشسـوزی در مناطـق چهارگانه • شناسـایی
 ۶۰۰هـزار هکتـار عرصههای واجـد ارتقای سـطح حفاظتی

حفاظـت از تنوع زیسـتی
و حیات وحش
کاهش  ۱۰درصدی تلفات ناشی از بیماریهای حیات وحش •
افزایش  ۱۰درصدی وسعت مناطق سرشماری شده حیات وحش

فرهنگسازی
مشـارکتهای مردمی

اجرای  ۲۶۲طر حهای آموزشی  -مشارکتی محیط زیستی • تولید ۲۲۴
بستههای آموزشی و آ گاهیرسانی به صورت نوشتاری • تولید و
پخش  2216دقیقه برنامههای آموزشی و آ گاهیرسانی • برگزاری 695
برنامه نشستهای تسهیلگری با تشكلهای مردم نهاد

توسعهحکمرانیدیجیتال

ارائـه  ۳۵خدمـت الکترونیکـی در قالب سـامانه جامع
محیطزیسـت و طراحـی  ۷۰زیـر سیسـتم در سـامانه جامع •
راهانـدازی پنجـره واحـد مدیریـت زمین به عنـوان یکی از ۳۳پروژه
اولویـتدار دولـت الکترونیک

35
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خدمتالکترونیکیدر قالبسامانهمحیطزیست
درصد کاهش تلفات ناشی از بیماریهای حیات وحش

600

هزار هکتار عرصههای واجد ارتقای سطح حفاظتی
شناساییشد

۲۵۰

هزار مترمکعبعملیاتالیروبی،ساماندهی
و اصالح نهرها

دولـتم ــردم

جمعیت هالل احمر ایران

آمــوزش  260هــزار نفــر برای خدمترســانی به هممیهنان ،توزیع  782جزوه آموزشــی ،تهیه و توز یــع  83600اینفوگرافی
و تولیــد و انتشــار بیــش  140هــزار کلیــپ آموزشــی ،توســعه و تجهیز امدادگران و انجام بیش از  30هــزار عملیات برای
کاهــش آالم آســیبدیدگان ،انجــام طر حهــای تحقیقاتی و فناوری ،امکان ســنجی و ...از جملــه اقدامات هالل احمر
در دولت ســیزدهم است.

آمـوزش همگانی

آمـوزش حـدود  3میلیـون و  137هـزار نفر در بخشهـای مختلف
آمادگـی در مخاطـرات ،کمکهـای اولیـه ،مدیریت شـرایط کرونا،
خانههـای هلال و مسـاجد ،بین ایسـتگاهی و آموزش ناشـنوایان •
توانمندسـازی دانشآمـوزان به ارائـه کمکهای امدادی

تأمین و تجهیز
مراکز امداد و نجات

توسـعه و تجهیـز  ۲۰خانـه هلال • اعتباربخشـی مدیریـت فرایندها
و دورههـای آموزشـی • تجهیـز مدارس سراسـر کشـور به کیف
کمکهـای اولیـه و حمایـت از دانشآموزان محـروم جهت ادامه
تحصیـل • راهانـدازی  ۳۳واحـد توانبخشـی و  ۷کلینیـک تخصصـی و
چنـد تخصصـی در  ۳۰مرکز کشـور

اقدامات بشردوسـتانه

تأمین و ارسـال دارو به خار ج از کشـور • ارتقا و توسـعه و بهروز
رسـانی مراکز سلامت خار ج از کشـور (ارسـال بیش از  ۹۰۰هزار
خدمت سـاالنه توسـط مراکز سلامت خار ج از کشـور به جمعیت
محـروم کشـورهای میزبان)

طر حهـای تحقیقاتی و
فناوری
مکانیابی پایگاههای جدید هاللاحمر • بررسی فناوریهای روزآمد
• تجهیزات و ابزار مربوط به حوزه امداد و نجات • اعتباربخشی
مدیریت فرایندها و دورههای آموزشی• تدوین درسنامه جامع
اصول امداد و نجات در سوانح جادهای • تدوین برنامه درسی
مناسب آموزش مهارتهای امداد و نجات

سالمت خارج از کشور

ارائـه بیـش از  900هزار خدمت سـاالنه توسـط مراکز سلامت خار ج
از کشـور بـه مـردم محـروم و نیازمنـد کشـورهای میزبان • ارتقا
و توسـعه و بهروزرسـانی مراکز سلامت خار ج از کشـور • ارسـال
محمولـه کمکهـای انسـان دوسـتانه • عقـد و تمدیـد تفاهمنامه
بـا جمعیتهـای ملـی و وزارت بهداشـت کشـورهای میزبان

3

میلیون و 137هزار نفر آموزش همگانی کمکهای
امداد و نجات دیدند

900

هزار خدمت ساالنه در مراکز سالمت خارج از کشور

۲۰
۳۳

خانه هالل توسعه و تجهیز شد
واحد توانبخشی و ۷کلینیک تخصصی راهاندازی شد

دولـتم ــردم

ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

الیحــه اصــاح قانــون ،رصــد معامالت مالی مشــکوک ،جلوگیری از هر گونه پولشــویی ،مهــار و کنترل عرضه مواد در
کشــور ،ضربــه بــه بنیانهــای مالــی قاچاقچیان ،افزایش ظرفیت و راهاندازی اردوگاههــا و مراکز نگهداری و درمان
معتــادان متجاهــر ،طراحــی و اجــرای طر ح یاریگران زندگــی ،مهارتهای خودمراقبتی و مشــارکت در برنامههای
پیشــگیری اولیه از اعتیاد از جمله اقدامات مهم این ســتاد اســت.

ضربـه مالی بـه قاچاقچیان
مواد مخدر
ضربـه بیـش از  ۱۹هـزار میلیـارد تومانـی بـه بنیانهای مالی و
اقتصـادی قاچاقچیـان مـواد مخـدر از طریـق توقیف و مصادره
امـوال ،مواد مخدر مکشـوفه و امحاء شـده

افزایش ظرفیت و راهاندازی
اردوگاهها و مراکز نگهداری
ایجـاد بیـش از  ۳۳هـزار نفـر ظرفیت در مراکـز ماده  ۱۶قانون
بـرای نگهـداری و درمـان معتادان متجاهر در سـطح کشـور •
حرفهآمـوزی بیـش از  ۱۹هـزار نفـر از معتـادان متجاهر و ارتقای
سـطح امنیـت عمومـی ،بازگشـت معتـادان به چرخه زندگی سـالم و
افزایـش رضایـت عمومی آحـاد جامعه

بهرهگیـری از ظرفیت
سـازمانهای مردم نهـاد ،خیرین
بهرهگیـری از ظرفیـت  ۲۸۵۹سـازمان مردم نهـاد در عرصههای
پیشـگیری ،درمـان ،کاهـش آسـیب ،صیانت و توانمندسـازی
معتـادان در سـطح کشـور • ایجـاد اولیـن مرکـز اقامتی ماده  ۱۶ویژه
معتـادان متجاهـر توسـط یک نفر ّ
خیر در اسـتان خراسـان رضوی
و همچنیـن احـداث مرکـز ویـژه بانوان بهبـود یافته توسـط یک ّ
خیر
در شهرسـتان مشهد

تقویـت رویکرد پیشـگیری
اولیـه از مصرف مواد
اجرای طر ح یاریگران زندگی از طریق آموزش مهارتهای خود
مراقبتی • تحت پوشش قرار گرفتن بیش از  6میلیون نفر از
دانشآموزان دورههای دوم و اول متوسطه و ابتدایی ،بیش از ۶۰۰
هزار نفر از دانشجویان و تولید و تقویت جریانسازی رسانهای با
تولید و پخش ۲۴۷۴برنامه در صدا و سیما

9

هزار تن کشف انواع مواد مخدر و روانگردان

4759

فقره عملیات و درگیری با قاچاقچیان

6

میلیون نفر دانشآموز تحت آموزش

19

هزار میلیارد تومان ضربه به بنیانهای مالی
قاچاقچیانموادمخدر

دولـتم ــردم

سازمان ملی استاندارد ایران

راهاندازی مرکز نوآوری در پژوهشگاه استاندارد و استقرار واحدهای فناور در آن ،تدوین نظامنامه جایزه ملی کیفیت با
رویکرد طراحی مدل کیفیت جهان اسالم ،استانداردسازی خدمات در  5حوزه آموزشی ،خدمات گردشگری ،خدمات
ورزشی ،خدمات توان بخشی و خدمات پستی با طراحی چک لیستهای کیفی استانداردسازی شده و ابالغ به ادارات
کل  31استان کشور برای نخستین بار در سازمان ملی استاندارد ایران اجرا شد.

ایجاد سـامانه شـفافیت
راهانـدازی سـامانه شـفافیت به منظور دسترسـی عمـوم به مقررات
و روشهای اجرایی اسـتاندارد در کشـور

حمایت از توسعه محصوالت
دانشبنیان و نوظهور
تهیـه و ابلاغ بسـته توسـعه اسـتاندارد محصـوالت دانشبنیان با
هـدف امـکان تجاریسـازی و صادرات محصـوالت دانشبنیان

تدویـن نظامنامه
جایزه ملـی کیفیت
نظامنامـه جایـزه ملـی کیفیـت برای نخسـتین بار بـا رویکرد بومی
و مبتنـی بـر ظرفیتهـای جهان اسلام و بـا قابلیـت بهکارگیری در
سـایر کشـورهای جهان اسلام طراحی شد.

استانداردسازی
بخـش خدمات

برای نخستینبار استانداردسازی خدمات در  5حوزه آموزشی
(آموزش ابتدایی) ،خدمات گردشگری (اقامتی) ،خدمات ورزشی
(اماکن ورزشی) ،خدمات توانبخشی (خانههای سالمندان) و
خدمات پستی با طراحی چک لیستهای کیفی استانداردسازی
شده و به استانها ابالغ شده است.

اجرای کامل نظام ارزیابی
کیفیخودروها

اجرایی شـدن مجدد اسـتانداردهای  9گانه خودروهای سـواری
و متعهـد شـدن خودروسـازان بـرای ارتقـای کیفیت خودروها از
قطعـات اصلـی دارای پروانـه کاربـرد عالمت اسـتاندارد در فرایند
تولیـد اسـتفاده کنند.

5

حوزه آموزشی استانداردسازی شد

7

سند تفاهمنامههمکاریبا کشورهای ترکیه،نیجریه،
قطر ،غنا ،قزاقستان ،عمان و سوریه امضا شد

31

استان کشور لیستهای کیفیاستانداردسازی
ابالغ شد

