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   اشتغال
کارباهدفگذاریایجاد871هزار. ۱ گیربرایتحرکبخشیبهبازار اجرایبرنامهاشتغالفرا

شغلدرسال1396
اجرایطرحکارانهاشتغالجوانان)کاج(. 2
تخصیص20هزارمیلیاردتوسطبانکمرکزیبه8بانکعاملواختصاص100میلیارد. ۳

توماندرمرحلهاولبهدوطرحاشتغالزاییکاجوتکاپو
ارائه71میلیوننفر-ساعتآموزشمهارتی. ۴
شناسایی1404بنگاهمشکلداروحمایتاز1194بنگاه. 5
راهاندازیمجدد549واحدصنعتیداخلشهرکهابااشتغال9333نفر. ۶

   فقرزدایی
گازرسانیشدهاست.. ۱ درطولنیمهنخستسال1396روزانهبهطورمتوسطبه7روستا

نوسازیوبازسازی36هزارواحدمسکنروستایی. 2
تأمیناراضیبرای500خانواردارای2معلولوبیشتر. ۳
احداث978کیلومترراهروستایی. ۴
برخورداری1066روستاباجمعیت659583نفرازآبشرب. 5
برنامهاستقرارنظامارجاعدرخدماتبیمهشدگانروستاییوعشایروشهرهایزیر20هزارنفر. ۶
طرحتحولسالمت. 7
برنامهاستقرارنظامارجاعدرخدماتبیمهشدگانروستاییوعشایروشهرهایزیر20هزارنفر. ۸
تعییناولویتهایوزارتبهداشتبرای4سالآینده. ۹

تدوینسندنقشهراهدرمانبهتفکیکدانشگاهوشهرستانها. ۱۰
آنژیو،. ۱۱ تی سی اسکن، تی سی آی، ار )آم هشتگانه سرمایهای تجهیزات پیشبینی

بر نیاز مورد اسکن( وپت کمرا،شتابدهنده گاما آنژیوگرافیمحیطی، قلبی، آنژیوگرافی
اساسشاخصهایجمعیتیودسترسی.

طراحیراهبردهایکاهشهزینههایطرحتحولسالمت. ۱2
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   امنیت غذایی
حمایتازاحداث،اصالحونوسازیگلخانههاجمعًا824هکتار. ۱

اجرایعملیاتآبخیزداریوآبخوانداری156800هکتار. 2
حمایتازتوسعهسامانههایآبیارینوین72هزارهکتار. ۳
احداثشبکههایفرعیآبیاریوزهکشی81هزارهکتار. ۴
پرداختخسارتمعوق)عملکردبیمه(5000میلیاردریال. 5
تأمینانواعبذورگواهیشدهبرایمحصوالتکشاورزی490هزارتن. ۶
کتوروکمباین3764دستگاه. 7 توزیعترا
توزیعانواعماشینآالتکشاورزی5600دستگاه. ۸
تأمینکودشیمیایی1152هزارتن. ۹

پشتیبانیبرایتولیدگندم12474هزارتن. ۱۰
پشتیبانیبرایتولیدشیرخام5041هزارتن. ۱۱

پشتیبانیبرایتولیدگوشتقرمز419هزارتن. ۱2
پشتیبانیبرایتولیدگوشتطیور1128هزارتن. ۱۳
پشتیبانیبرایپرورشماهیدرقفسدردریا24هزارتن. ۱۴
پشتیبانیبرایصیدوآبزیپروری270هزارتن. ۱5

   توسعه صادرات
تدوینبستهحمایتازتوسعهصادراتغیرنفتی. ۱

صادراتغیرنفتیبرابر58میلیونتنباارزش20.5میلیارددالر. 2
صادراتصنعتی14.4میلیارددالروصادراتمعدنی0.9میلیارددالر. ۳
صادراتمحصوالتکشاورزی2525هزارتنبهارزش2073میلیوندالر. ۴
گازیو130هزاربشکهای. 5 افزایش118هزاربشکهایمتوسطتولیدنفتخامومیعانات

متوسطصادراتنفتخام
عقدقراردادتوسعهفاز11پارسجنوبی. ۶
پیگیریانعقاد9قراردادنفتی. 7
۸ .LNGپیگیریامضایقراردادباعماندرخصوصتولید
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   حمایت از تولید
تدوینگزارش»بستهاقداماتارتقاءامنیتسرمایهگذاری«. ۱

ارائه11.6هزارمیلیاردریالتسهیالتبه2800بنگاهخردومتوسط. 2
رشدتولیددر:. ۳

انواعسواری20.6درصدرشد 
محصوالتپتروشیمی7.2درصدرشد 
فوالدخام9درصدرشد 
لوازمخانگی11.35درصدرشد 

کوچکدر4ماهاولسال1396. ۴ میزانبرقمصرفیمشترکینصنعتیبزرگ،متوسطو
معادل3.6درصدرشدداشتهاست.

که8.4. 5 کاالهایجادهای4.9میلیونتنبوده کاالهایداخلی204میلیونتن،و ترانزیت
و27.4درصدرشدداشتهاست.

بهرهبرداریازپنجطرحمعدنیملیباسرمایهگذاری387میلیوندالر. ۶
بهرهبرداریکاملازفازهای20،19،18،17و21میدانگازیپارسجنوبیکه170میلیون. 7

مترمکعببهظرفیتپاالیشگازکشورافزودهاست.
افزایش45هزاربشکهایتولیدنفتازغربکارون. ۸
تولیدسالیانه2498. ۹ با1321میلیوندالرو افتتاح5طرحپتروشیمیدرفروردین1396

میلیوندالربهقیمتپایهسال1390
تنظیموابالغنظامنامهپیوستفناوریدرطرحهایمهمملیوقراردادهایبینالمللی. ۱۰

   تسهیل ازدواج و کاهش آسیب ها
اجرایطرحضربتیاعطایتسهیالتازدواجباهمکاری11بانکودادن78.8هزارمیلیارد. ۱

ریالتسهیالتقرضالحسنهازدواجبهبیشاز753هزارنفردرششماهاولامسال.
اعطایتسهیالتخریدمسکنبدونسپردهبهزوجینتوسطبانکهایتجاریتاسقف. 2

100میلیونتومان
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   دولت الکترونیک
طراحیوپیادهسازیداشبورددرگاهپایشاقتصادیکشور. ۱

طراحیوپیادهسازیسامانهبانکدادههایاقتصادیومالی. 2
طراحیوپیادهسازیسامانهمجوزهایکشور. ۳
توسعهشبکهIPداخلیاز4000گیگابایتبرثانیهبه6800گیگابایتبرثانیه. ۴
افزایشپهنایباندبینالمللیاز743گیگابایتبه995گیگابایتبرثانیه. 5
فراهمسازیامکاندسترسیپرسرعتدربیشاز1100روستایکشور. ۶
افزایشتعدادمشترکینپهنباندثابتاز9.4به10.5میلیونمشترک. 7
توسعهشبکهفیبرنوریکشوراز62602کیلومتربه65809کیلومتر. ۸
تدوینبرنامهتأمینزیرساختارائهخدماتدولتبهصورتالکترونیکاز20به100درصد. ۹

کز. ۱۰ مرا و دانشگاهها کلیه در 1396/5/8 تاریخ در سالمت الکترونیک پرونده راهاندازی
کشور؛تعدادافرادثبتنامشدهدراینسامانهبیشاز52میلیوننفراست. درمانیدولتی
)اینسامانهمیتواندنقشمهمیدرساماندهینظامدرمانوکاهشهزینههاداشتهباشد.(

   اصالحات حقوقی
تهیهوتدویننهایی»الیحهتوسعهوامنیتپایدارمناطقمرزی،باهدفتقویتمعیشت. ۱

مرزنشینانوتوسعهفعالیتهایاقتصادیمناطقمرزی«
بازنگریپیشنویسالیحهجامعتقسیماتکشوری. 2
انجامفازیکپروژهتدویننظامحقوقمالکیتفکریواصالحساختاراجرایی. ۳
اتمامفازیکپروژهحمایتهایحقوقیوقضاییازمالکیتوسرمایهگذاری،مصوبستاد. ۴

فرماندهیاقتصادمقاومتی
تهیهوتدوینپیشنویسالیحهشفافیتاقتصادی. 5
تهیهوتدوینپیشنویسالیحهحریمخصوصی. ۶
تهیهوتدوینپیشنویسالیحهالیحهمسئولیتمدنیمؤسساتعمومی. 7
تهیهوتدوینپیشنویسالیحهتعارضمنافع. ۸
اصالحبرخیازقوانینمزاحماجرایسیاستهایکلیاقتصادمقاومتی. ۹
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ارتقاینظاممالی. ۱۰ و رقابتپذیر تولید رفعموانع از»قانون گزارشعملکردمواردی تهیه
کشور«

   اصالحات بانکی
تهیهبستهسیاستیمهاربحرانبانکیوتدوینپنجگزارشمحوریدرزمینهبحرانبانکی. ۱

افزایشتسهیالتپرداختیشبکهبانکیبانرخرشد16.1درصد.. 2
کارگزاریوامضاءقراردادخطوطاعتباریتأمینمالیخارجیبابانکهای. ۳ گسترشروابط

کشورهایاروپاییوسایرکشورهایبزرگآسیا)درمجموع21.2میلیارددالر(
جلوگیریازافزایشفشارنقدینگیبربانکها. ۴
کوتاهمدتو15. 5 کاهشنرخسودبانکیوتعیین10درصدبرایسپردههای ابالغبخشنامه

درصدبرایسپردههایبلندمدت
کرهبابرخیکشورهابرایانععقادپیمانهایپولیدوجانبه. ۶ مذا
7 .)IFRAS(الزامبانکهابهرعایتصورتهایمالیباقالبهایاستانداردگزارشمالی

   اصالحات اداری
گربهموازین. ۱ تهیهوتصویبسندجهتگیریملیآمایشسرزمین)ایناقداممهمیاستوا

تدوینشدهدرآنعملشود،اصالحاتجدیدرمسیرتوسعهصورتخواهدگرفت.(
تهیهلوایحالزمبرایاصالحساختارکالندولت. 2
تمرکززداییوتفویضاختیارامربررسیصالحیتهابهاستانها. ۳
تهیهوتصویبنظامدرآمد-هزینهاستانی.. ۴
صدورمجوزاستخدام21408نفردرسالجاریوبرگزاریچهارمینآزموناستخدامیبا. 5

ظرفیت10963مجوزاستخدام
استخدامونیزتعیینتکلیفبورسیههاینفت. ۶
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کالن    اقتصاݤد 
گرفتــهاســت.درســال. ۱ کشــورضمــنخــروجازرکــود،درمســیررونــقغیرتورمــیقــرار اقتصــاد

کشــوربــرایاولیــنبــاربعــدازاوایــلدهــه70،بــارشــداقتصــادیدورقمــی 1395،اقتصــاد
)بــاالی11درصــد(مواجــهشــد.

رونــدروبــهبهبــوداقتصــادبــهویــژهدربخــشغیــرنفتــیدرســهماهــهاولســالجــاری. 2
ــه7 ــدوننفــتب ــه6/5درصــدورشــداقتصــادیب ــزادامــهداشــتهورشــداقتصــادیب نی

درصــدرســید.
کــهاشــتغالزا. ۳ درســهماهــهاولســالجــاری،رشــداقتصــادیازبخــشخدمــاتوصنعــت

نیــزمــیباشــند،حاصــلشــدهاســت.
درفصــلاولســال1396تمامــیبخــشهــایاقتصــادیازرشــدمثبــتبرخــوردارشــده. ۴

انــدوبخــشمعــادنوهمچنیــنســاختمانبعــدازچندیــنفصــلمتوالــیرشــدهایمنفــی
کــهدر گونــهای ازفصــلچهــارمســال95بــهبعــدداراینرخهــایرشــدمثبــتبــودهبــه
ــا7درصــدرشــدمثبــت ــا5درصــدوســاختمانت فصــلاولســال1396بخــشمعــادنت

داســتهانــد.
کــهبیانگــررفــاهخانوارهــامیباشــددرســال1395. 5 هزینههــایمصــرفنهایــیخصوصــی

ــه6.9درصــدافزایــشیافــت.درواقــع ــه3.4درصــدودرســهماهــهاولســالجــاریب ب
کنــونبــارشــدمثبــتچشــمگیر کمبــودتقاضــارنــجمــیبــردهــما کــهقبــالاز اقتصــادایــران
کننــدهرونــدبهبــوداقتصــادوافزایــشرفاه کــهتاییــد درمصــرفخصوصــیروبــرومــیباشــد

خانــوارمــیباشــد.
بــااقدامــاتدولــتواعتمــادمــردمبــهاقتصــاد،تشــکیلســرمایهثابــتناخالص)ســرمایه. ۶

کنــون،ازرشــدمثبــت گــذاری(پــسازچنــدفصــلرشــدمنفــیازفصــلچهــارمســال95تا
کــهدرفصــلاولســال96از7.1درصــدرشــدنســبتبــهدوره گونــهای برخــوردارشــدبــه

مشــابهســالقبــلبرخــوردارشــدهاســت.
کارورزیدانشآموختــگاندانشــگاهی،طــرح. 7 گیــر،طــرح ــاپیگیــریبرنامــهاشــتغالفرا ب

ــاالی60درصــدو ــاپیشــرفتفیزیکــیب ــرداریازطرحهــاینیمــهتمــامب ــلوبهرهب تکمی
کارهــم گــردششــاهدبهبــودشــاخصهایبــازار طــرحرونــقتولیــدبــرایتامیــنســرمایهدر

درفصــلبهــاروبویــژهفصــلتابســتانهســتیم.
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نــرخمشــارکتاقتصــادیبــاافزایــش0.6درتابســتانســال1396نســبتبــهدورهمشــابه. ۸
ــهحرکــتمثبــتاقتصــادی،تمایــل ــاتوجــهب ــه41درصــدرســید.درواقــعب ســالقبــلب

کارافزایــشیافتــهاســت. ورودافــرادبــهبــازار
تعــدادشــاغلیندرتابســتان795،1396هــزارنفــرنســبتبــهدورهمشــابهســالقبــل. ۹

کاهــشیــکواحــددرصــدبــه11/7درصــددرتابســتان اضافــهشــدهونــرخبیــکاریبــا
ســال96رســیدهاســت.

کاهــشاز26.7درصــددرتابســتان. ۱۰ نــرخبیــکاریجوانــان15تــا29ســالبــا2/3درصــد
1395بــه24.4درصــددرتابســتان1396رســیدهاســت.

نســبتاشــتغالنیــزاز35/3درصــددرتابســتان95بــه36/2درصــددرتابســتان96. ۱۱
یعنــیمعــادل0/9درصــدافزایــشیافتــهاســت.

کاهــشنــرخســوددربازارهــا. ۱2 درحــوزهبــازارپــولمجمــوعسیاســتهایدولــتبــاهــدف
کاهــشنــرخســوددربازارهــایمختلــفمیباشــیمبــهطــور بــهنتیجــهنشســتوشــاهد
ــاالی20درصــدبــه18/5درصــددرشــهریور ــازاربیــنبانکــیازارقــامب ــرخســودب ــهن نمون

کاهــشیافتــهاســت. مــاه
کاهــشیافتــه. ۱۳ نــرخســوداوراقســخابدربــازاربــورساز20/5درصــدبــه17/3درصــد

کنــد. کاهــشمنطقــینــرخســودرادنبــالمــی اســتودولــتهمچنــان
ــورمدرهفــت. ۱۴ ــهت ک ــهطــوری ــورمادامــهدارد،ب ــرخت کاهــشن ــتدر موفقیتهــایدول

ــه ــورمســاالنهمنتهــیب ــرخت ــدهون ماهــهاولســالجــارینیــزهمچنــانتــکرقمــیمان
ــهعــدد8درصــدرســید. ــزآمــارب مهرمــاه1396مطابــقاطالعــاتمرک

بخــشمســکندرســال1395ازحالــتســکونخــارجوتحــرکدربخــشعرضــهو. ۱5
تقاضــایآنبوجــودآمــدهاســت.مطابــقبــاآمارهــایبانــکمرکــزی،درســال1395رشــد
کلمناطــقشــهریبــهترتیــب تعــدادجوازهــایصــادرهدرتهــران،ســایرمناطــقشــهریو

20.4،7.5و12.2درصــدرشــدداشــتهاســت.
کلمناطــقشــهریافزایــشداشــته. ۱۶ ســطحزیربنــایپروانــههــایصــادرهنیــزدرتهــرانو

اســت.درهفــتماهــهســالجــارینســبتبــهمــدتمشــابهســالقبــلحجــممعامــالت
6.3درصــدوقیمــتهــرمتــرمربــع6.5درصــدرشــدداشــتهاســت.

گــزاران. ۱7 باتوجــهبــهسیاســتاجــرایصنــدوقیکــمســپردهمســکنوحجــمبــاالیســپرده
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درآنوتقویــتمنابــعمالــیدرحــوزههــایبافــتهــایفرســودهوحاشــیهنشــینیشــهرها
ــه ــرایرشــدبخــشمســکنوتحــرکدرســایربخــشهــایوابســتهب ــیب پتانســیلخوب

مســکندرآینــدهاینزدیــکایجــادشــود.
کلمنابــععمومــیاز41درصــددرســال. ۱۸ دردولــتیازدهــمســهمدرآمدهــاینفتــیاز

کاهــشوطــیایــنمــدتســهمدرآمدهــای 1392بــه26.1درصــددرپایــانســال1395
مالیاتــیاز33درصــدبــه36درصــدافزایــشیافتــهاســت.

نســبتمالیــاتبــهتولیــداز5.4درصــددرســال1392بــه7.7درصــددرســال11395. ۱۹
ارتقــاءیافــت.

تحــت. 2۰ خانوارهــای مســتمری و برابــری 2 حــدود دولــت کارمنــدان متوســطحقــوق
کنــونبیــشاز3.4برابــرافزایــشیافتــه کمیتــهامــدادوبهزیســتیازســال1392تا پوشــش

اســت.
پرداخــتاعتبــاراتتملــکداراییهــایســرمایهایدر7ماهــهســال1396نســبت. 2۱

بــهمــدتمشــابهســالقبــلبیــشازدوبرابــرشــدهوبــه261.5هــزارمیلیــاردریــال)رشــد
کــهمــیتوانــدباعــثتحــرکقابــلتوجــهدراقتصــاد 107.9درصــد(1396افزایــشیافتــه

شــود.
تســهیالتپرداختــیبانکهــاطــی6ماهــهســال1396بــهبخشهــایاقتصــادی. 22

ــالافزایــشیافتــه ــاردری ــغ2704.2هــزارمیلی ــهمبل معــادل16.1درصــدرشــدداشــتهوب
اســت.

کل. 2۳ درصــد 63.8 معــادل گــردش در ســرمایه قالــب در پرداختــی تســهیالت ســهم
ــادورهمشــابهســالقبــلمعــادل12.9 کــهدرمقایســهب تســهیالتپرداختــیبــودهاســت
درصــدافزایــشداشــتهاســت.معــادل40.1درصــدازمنابــعتخصیــصیافتــهبــهســرمایه
کــهبیانگــرتوجــهواولویتدهــی درگــردشمربــوطبــهبخــشصنعــتومعــدنبــودهاســت

ــرایایــنبخــشتوســطبانکهــادرســالجــاریاســت. ــعب ــهتأمیــنمناب ب
جمــعاعتبــاراتاعطایــیبانــکمرکــزیتــاپایــانشــهریورمــاهســال1396بــهرقــم. 2۴

کــهایــنرقــمنســبتبــهمــاهمشــابهســالقبــلرشــد 2255.1هــزارمیلیــاردریــالرســیده
17.7درصــدیرانشــانمیدهــد.

احتســاب. 25 بــا غیرنفتــی میــزانصــادرات ایــران، ا. گمــرکج. آمــار آخریــن براســاس
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کــهدرمقایســهبــا گازیدرفصــلدومســال1396حــدود10.6میلیــارددالربــوده میعانــات
ــهاســت. مــدتمشــابهســالقبــلحــدود6.6درصــدافزایــشیافت

ــافصــلاولســالازعملکــرد. 2۶ اجــزایصــادراتدرفصــلدومســال1396درمقایســهب
کــهصــادراتمیعانــاتگازی،محصوالتپتروشــیمی بهتــریبرخــورداربودهانــدبــهطــوری
وســایرکاالهابــهترتیــبرشــدیمعــادل20.2درصــد،3.6درصــدو4.3درصــدداشــتهانــد.

درســهماهــهابتدایــیســال1396تعــداد26طــرحبــهمجمــوعارزش885/8میلیــون. 27
دالرودرســهماهــهدومتعــداد36طــرحبــهمجمــوعارزش3012میلیــوندالردرهیـــأت
ســرمایهگذاریخارجــیبــهتصویــبرســیدهاســت.فقــط9طــرحســرمایهگذاریخارجــی
درحــوزهدانــشبنیــانبــامشــارکتطــرفهــایاروپایــیبــهارزشبیــشازیــکمیلیــارد

گردیــد. دالرمصــوب
درراســتایاســتفادهازفضــایمثبــتناشــیازپســابرجاموتعامــلبیشــتربــاجهــان. 2۸

کــرده کشــورهایجهــانمنعقــد خــارجدولــتتفاهــمنامــهوقراردادهــایمختلفــیبــا
ــا ــراردادفاینانــسخارجــیب ــارددالرق ــهمیــزانبیــشاز42میلی کنــونب کــهتا ــهطــوری ب
کــهجــذبآنمــیتوانــدتحــرکقابــلتوجهــیدراقتصــاد کشــورهایمختلــفمنعقــدشــده

ــد. کشــورایجــادنمای

   صنعت و معدن
بــهبهــرهبــرداریرســیدن523واحــدصنعتــیبــااشــتغال6726نفــروراهانــدازیمجــدد. ۱

229واحــدصنعتــیبــهبهــرهبــرداریرســیدهغیرفعــالبــااشــتغال4310نفــردرشــهرکهاو
نواحــیصنعتــی.

انعقــاد1152فقــرهقــراردادســرمایهگذاریدرشــهرکهاونواحــیصنعتــیبــهمســاحت441. 2
هکتار؛

مــاهســال1396در. ۳ آبــان تــا22 اقتصــادمقاومتــی اجــرایسیاســتهای راســتای در
کــهازایــنتعــداد14699 گرفتــه تســهیالترونــقتولیــد،35993فقــرهثبــتنــامصــورت
ــا ــداد2887ب ــتتع ــیودرنهای ــکمعرف ــهبان ــالب ــاردری ــغ106279.6میلی ــامبل ــرهب فق

گردیــدهاســت. مبلــغ26851.8میلیــاردریــالپرداخــت
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کیلومتــرمربــعدرقالــب19پــروژهبــهمنظــور. ۴ کتشــافاتمعدنــیدربیــشاز16160 تکمیــلا
کتشــافعناصــرپایــهفلــزیوغیرفلزی. ا

پایــدارمناطــق. 5 نامــهاجرایــیقانــونتوســعهاشــتغال آییــن ابــالغ تدویــن،تصویــبو
روســتاییوعشــایریبــااســتفادهازمنابــعصنــدوقتوســعهملــیوتــدارکوآمــادهســازی

نظــاماجرایــیآن.
طــیصــدروزاولاســتقراردولــتدوازدهــمتعــداد1724فقــرهپروانــهبهــرهبــرداریواحــد. ۶

گــذاری6876میلیــاردتومــانواشــتغال27839نفرصــادرشــده صنعتــیبــاســرمایه
اســت.

گــذاری58218. 7 تعــداد4950فقــرهجــوازواحــدصنعتــیتاســیسبــاپیــشبینــیســرمایه
میلیــاردتومــانوپیــشبینــیاشــتغال112020نفــردرطــول100روزاولدولــتدوازهــم

صــادرشــدهاســت.

   ارتباطات و فناوری اطالعات
بــا. ۱ بــرایاپراتورهــا کاهــشهزینــهدریافــتخدمــاتانتقــالوپهنــایبانــدبینالملــل

گــذاریخدمــاتدربخــشارتباطــاتوفنــاوریاطالعــاتمبتنــیبــر تصویــبنظــامتعرفــه
مقــرراتزدایــیازبازارهــایرقابتــیشــده

ارســالتعــداد1000دســتگاهATMبــهروســتاهایفاقــدایــنامــکانجهــتکاهــشفاصلــه. 2
کیفیــتخدمــاتدرروســتاهابــهنســبتشــهرهاونصــبوراهانــدازیاغلــبآنهــا

بــاحضــوربخــشخصوصــیدرآنو. ۳ آزادســازیونظاممنــدنمــودنزیربخــشپســت
کارور)اپراتــور(پســتیواعــالمآمادگــیجهــتصــدورواعطــایپروانــهبــرای انتخــابدو

ایــندو)اپراتــور(
کاربراننهائیاستفادهکنندهازپیامرسانداخلی. ۴ کاهشیكسومیتعرفه

   آب
ــا. ۱ بهرهبــرداریاز14775هکتــارشــبکههایاصلــیآبیــاریوزهکشــیدراراضــیپایــابب

تکمیــلطراحــیتامیــنآب.
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تعادلبخشــیبــهســفرههایآبزیرزمینــیدرچارچــوبمصوبــاتشــورایعالــیآباز. 2
طریــقجلوگیــریازاضافــهبرداشــتچاههــایمجــازومســلوبالمنفعهنمــودنچاههــای
کاهــشبرداشــتغیــرمجــازازآبهــایزیرزمینــیبــهمیــزان98میلیــونمتــر غیــرمجــازو

مکعــب
کشور. ۳ راهاندازیسامانهیکپارچهحفاظتوبهرهبرداریازمنابعآب
راهاندازیسامانهاطالعاتمکانییکپارچهرودخانهها. ۴
کشوردرسطح40هکتار. 5 آزادسازیتصرفاتایجادشدهدرحریمرودخانههایمهم
پیشــرفت55طــرحاجرایــیمهــارآبهــایمــرزیبــهمیــزان4/1درصــد)افزایــشاز70/4. ۶

بــه74/5درصــد(بــاهزینهکــرد12200میلیــاردتومــاندرمــدت100روزهاخیــر
آغازعملیاتاجراییسدماشکیدسفلیدراستانسیستانوبلوچستان. 7
بهرهبرداریازیکواحدنیروگاهبرقآبیسدداریانبهظرفیت70مگاوات. ۸

کشاورزی    
گنــدم. ۱ گنــدمازطریــقخریــدحــدود9میلیــونتــن کشــوربــه تامیــنصــددرصــدینیــاز

داخلــی
گلخانه. 2 اصالحوبازسازی80هکتار
گلخانه. ۳ احداثوبهرهبرداریمعادل300هکتار
اجراوتحویلبهبهرهبردارانبیشاز57هزارهکتارسامانههاینوینآبیاری. ۴
شروعواجرایعملیاتبیشاز151هزارهکتارشبکههایآبیاریوزهکشی. 5
ــاریوزهکشــیدر. ۶ ــارشــبکههایآبی ــاتدرســطحیبیــشاز16هــزارهکت اجــرایعملی

مناطــقخوزســتانوایــالمودرســطح4200هکتــاردرمنطقــهسیســتانو38هــزارهکتــار
کــهآمــادهتحویــلبــهبهــرهبــردارانمــیباشــد. درمناطــقمــرزی

درســطح3هــزارهکتــارعملیــاتآبوخــاکودرســطحیبیــشاز11هــزارهکتــارتجهیــز. 7
ــوات ــرازقن کیلومت ونوســازیدراراضــیآبخــورســدهاوهمچنیــنمرمــتوبازســازی90

کشــور در
ــاهــدفمقاومســازیمحصــولو. ۸ گواهــیشــدهب ــذور ــواعب تولیــدبیــشاز50هــزارتــنان

کیفیــتوافزایــشتولیــددرواحــدســطح ارتقــای
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کــوداوره،پتاســیم،ســوپر. ۹ کشــاورزینظیــر کودهــای تــدارکبیــشاز900هــزارتــنانــواع
کشــاورزان فســفاتوغیــرهبــه

گردوغبــاردراســتان. ۱۰ انجــاماقدامــاتالزمدرحــوزهعملیــاتبیولوژیــکبــرایمقابلــهبــا
خوزســتان،اجــرایعملیــاتآبخیــزداریوآبخوانــداریوتوســعهوعملیــاتفنــیدرحــوزه

احیــایدریاچــهارومیــه

   انرژی
ــر2.6. ۱ ــغب گازیدر7ماهــهاولســال1396بال متوســطصــادراتنفــتخــامومیعانــات

ــهبیــشاز2.7 ــهایــنشــاخصدرمردادمــاهســال1396ب ک ــود میلیــونبشــکهدرروزب
میلیــونبشــکهدرروزرســیدهاســت.

ظرفیــتتولیــدمیــدانپــارسجنوبــیبــهحداقــل575میلیــونمترمکعــبدرروزرســیده. 2
اســت.

گازبهرهمندبودهاند.. ۳ درانتهایشهریور96بالغبر75درصدخانوارهایروستاییازشبکه
کاهــش. ۴ ســهمســوختمایــعدرســبدســوختمصرفــینیروگاههــابــهحــدود11درصــد

یافتــهاســت.
ــغبــر26.3میلیــونلیتــردرروزبنزیــنیــورو4تولیــدشــده.)ایــن. 5 درشــهریور1396بال

شــاخصدرابتــدایدولــتیازدهــم3.3میلیــونلیتــردرروزبــودهاســت.(
گازبــااحتســاببانکرینــگ11.5میلیــونلیتــردرروز)10.7صــادراتو0.8. ۶ صــادراتنفــت

گازوبانکرینــگدرابتــدای بانکرینــگ(درشــهریور1396بــودهاســت.)صــادراتنفــت
اســتقراردولــتیازدهــم1.2میلیــونلیتــردرروزبــودهاســت.(

کــورهبــااحتســاببانکرینــگدرشــهریور50،1396میلیــونلیتــردرروز. 7 صــادراتنفــت
رســید.

   حمل  و نقل
بر. ۱ بالغ احداث بر کریدورهایاصلیمشتمل کشوردرمسیر نقل و تکمیلشبکهحمل

کیلومترانواعراهدرکشوروسرعتبخشیدنبهاجرای5طرحریلیباهدفاتصال 1400
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کشورازطریق: کرمانشاه،ارومیهواردبیلبهشبکهراهآهن شهرهایرشت،سنندج،
آهــن؛. 2 راه ازطرحهــای بخشــهایی شــامل آهــن: راه بــرداریخطــوط بهــره و تکمیــل

احــداثراهآهــنبافــق-مشــهد،راهآهــنتربــتحیدریــه-ســنگان-هــرات،احــداث
محــورجدیــدراهآهــنمیانــه-تبریــز،احــداثراهآهــنمراغــه-ارومیــه،احــداثراهآهــن
غــربکشــور،احــداثراهآهــنقزویــن-رشــت-انزلــی-آســتارا،احــداثراهآهــنتهــران-

ــهراهآهــناصفهــان-شــیراز همــدان-ســنندجواتصــالراهآهــنیــزد-اقلیــدب
ــی. ۳ ــذرغرب گ ــار کن ــهاییازطرحهــایآزادراه کشــور:شــاملبخش توســعهشــبکهآزادراهــی

گــذرجنوبــیتهــران)آبیــك-چرمشــهر(، کنــار اصفهــان،آزادراهرشــت-قزویــن،آزادراه
احــداثآزادراهســاوه-همــدانواحــداثآزادراهتبریــز-ارومیــه

کشور:تسریعدربهرهبرداریازقطعاتآمادهعبورترافیک. ۴ توسعهشبکهبزرگراهی 
کشــوربــه226میلیــونتــندرپایــانســال96ازطریــق. 5 افزایــشظرفیــتبنــادرتجــاری

احــداثوتوســعهزیرســاختهایبنــادروتســریعدرتأمیــنتجهیــزاتاســتراتژیکبنــدریاز
جملــهدربنــدرچابهــار

کیلومترراهشریانی. ۶ بهبودوضعیتنگهداریزیرساختهاشاملبیشاز30000
کشــور:ازطریــقتأمیــننــاوگانجدیــدوازرده. 7 کاهــشمتوســططــولعمــرنــاوگانهوایــی

خــارجنمــودنتدریجــیهواپیماهــایقدیمــیوممنوعیــتورودهواپیماهــایبــاعمــربــاال

   مسکن
پیگیریاجراییشدنطرحمسکناجتماعیوحمایتی. ۱

شفافســازیحمایــتدولــتدربخــشمســکنبــاتأمیــنمنابــعازمحــلقانــونهدفمنــد. 2
کــردنیارانههــا

بهبــود. ۳ بــه معــادل24درصــد ریــال میلیــون بــر1515953 بالــغ اعتبــاری تخصیــص
شــهری کارآمــد نا بافتهــای

کمکبخشخصوصی. ۴ راهاندازیبرنامهمسکناجتماعیوحمایتیبه
حمایتازبهسازیونوسازیبافتفرسودهباتأمینتسهیالتبانکی. 5
نوسازیوبهسازیمسکونیروستائی. ۶
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پروژههــای. 7 اجــرای و شــهری بازآفرینــی برنامههــای و سیاســتها اجــرای بــر تمرکــز
حاشــیهای و فرســوده بافتهــای در توســعه محــرک

  عمران شهری
گنمترویشهری. ۱ تأمین110دستگاهوا

ــاوگانحمــلونقــلدرونشــهری:درحــالحاضــر24256دســتگاهاتوبــوس. 2 توســعهن
کمــکبــهخریــداتوبــوسجدیــد شــهریبــاعمــرحــدود8ســالموجــودمــیباشــدوبــرای

مبلــغ380میلیــاردریــالازمحــلاســنادخزانــهتامیــناعتبــارشــدهاســت.
درجهــتتســریعدرعملیــاتبهــرهبــرداریطــرحهــایقطــارشــهریمعــادل3000میلیارد. ۳

ریــالازمحــلاســنادخزانــهتخصیــصیافتهاســت.
دولتدرجهتساماندهیپسماندهایساحلیبرایخریدتجهیزاتوساماندهیپسماندهای. ۴

استانهایساحلیاعتباریبالغبر500میلیاردریالاسنادخزانهتامیناعتبارگردید.

   آموزش و پرورش عمومی
کارآمــددر. ۱ فراهــمآوردنتســهیالتوامتیــازاتمناســببــرایجــذبونگهداشــتنیــروی

دورهابتدایــیوتقویــتنــگاهتخصصــیوزیــربنایــیبــهایــندورهتحصیلــی
اولویتبخشیبهآموزشابتداییدرتأمینوتخصیصمنابعوامکانات. 2
کاربــرد. ۳ ازطریــق ودوم اول ارتقــایپوشــشتحصیلــیدورههــایمتوســطه و توجــه

رســانهای( و دور از آمــوزش )ازجملــه آموزشــی متنــوع روشهــای و شــیوهها
بــا. ۴ تــوازندرشــاخههاورشــتههایتحصیلــیمتناســب بــرایایجــاد بسترســازیالزم

کار اســتعدادوعالیــقدانشآمــوزانونیــازبــازار

   آموزش فنی و حرفه ای
آمــوزشزنــانروســتاییبــرای14هــزارنفــرمهارتجــوبــهمیــزان28هــزارنفــرروزبــرای. ۱

کمتــرتوســعهیافتــهوتوانمندســازیآنهــا توســعهاشــتغالزنــاندرروســتاهاومناطــق
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آمــوزشبهــرهبــردارانروســتاییبــرای21هــزارنفــرمهارتجــوبــهمیــزان42هــزارنفــر-. 2
کمتــرتوســعهیافتــه کشــاورزیدرروســتاهاومناطــق روزبــرایتوســعهبخــش

توجــهویــژهبــهآموزشهــایفنــیوحرفــهایمهارتــیدراســتانسیســتانوبلوچســتان. ۳
بــهمیــزان88هــزارنفرســاعت

خریدساالنه32هزارنفر-ساعتآموزشازبخشغیردولتی. ۴

   آموزش عالی
ــامدیریــتســبزدردانشــگاههایوزارتعلــوم،تحقیقــات. ۱ اجــرایفعالیتهــایمرتبــطب

وفنــاوری
دســتیابی8دانشــگاهوابســتهبــهوزارتعلــوم،تحقیقــاتوفنــاوریبــه200دانشــگاه. 2

ــر ــردررتبهبنــدیآســیاییتایمــزو6دانشــگاهدرزمــره500دانشــگاهبرت برت
ارتقــای. ۳ بهمنظــور محوطهســازی« و تجهیــز »تعمیــر، طرحهــای اعتبــار تقویــت

شــامل عالــی آمــوزش مؤسســات و دانشــگاهها در آمــوزش کیفیــت شــاخصهای
کمــک کالبــدیموجــود«و»خریــدتجهیــزاتآموزشــیو »نگهداشــتوبهبــودامکانــات

برتــر دانشــگاه 15 در بهویــژه آموزشــی«
کلدانشــجویان. ۴ ــیوافزایــشســهمدانشــجویانخارجــیاز حضــوردرعرصــهبیــنالملل

کشــوربــه0.5درصــد)حــدود21000نفــر(

   بخش علم و فناوری
26رتبــهصعــوددرشــاخصنــوآوری)GII(وکســبرتبــه78جهانــیدرســال1392رتبــه. ۱

ایــراندرایــنشــاخص113بودهاســت.
تمــام. 2 بــا )GDP( داخلــی ناخالــص تولیــد از پژوهشــی اعتبــارات ســهم افزایــش 

1395 ســال در درصــد 0/62 بــه 1392 ســال در 0/43 حــدود از نامالیمــات و محدودیتهــا
کــزرشــد،پارکهــایعلــموفنــاوریوشــهرکهــایفنــاوریبــه174. ۳ افزایــشتعــدادمرا

مرکــزو41پــارک
تأمیــنوابــالغســرمایهصنــدوقنــوآوریوشــکوفاییبــهمیــزان20330میلیــاردریــالاز. ۴



چکیدهایازمهمتــرینفعالیـتها
گزارش یکصد روزه  

24

30هــزارمیلیــاردتعییــنشــدهتــاپایــانســال1395وحمایتهــایمالــیوحقوقــیدولــت
ازشــرکتهایدانشبنیــان،ازطریــقارائــهتســهیالتازقبیــلســرمایهگذاریخطرپذیــر،
انــواع صــدور تســهیل و دانشبنیــان محصــوالت لیزینــگ بالعــوض، کمــک وام،

دانشبنیــان شــرکتهای بــه ضمانتنامههــا
بــه34. 5  از18مجــوزدرســال1392 فنــاوریغیردولتــی افزایــشصنــدوقپژوهــشو

1395 ســال در صنــدوق

   ورزش و جوانان
کارطــرح. ۱ کشــور،آغازبــه ــایورزش ــهایاخالقــیوحرفه کمیتــهصیانــتازارزش تشــکیل

کشــور تحــولبنیادیــنآمــوزشورزش
تدویــنوابــالغپیوســتمحیــطزیســتیورزشــگاههاوباشــگاههایورزشــیوپیوســت. 2

ســالمتورزشــگاهها
تدویــنســندتوســعهمنابــعانســانیومــدلبهرهــوریوزارتورزشوجوانــاندرســال. ۳

1396

   بخش فرهنگ و هنر
کمــکبــهایجــاد. ۱ گســترش300موسســهفرهنگــیقــرانوعتــرتو کمــکبــهتوســعهو

کانــون کانــونهــایفرهنگــیهنــریجدیــد579
کتابخانه(. 2 کتابخانههایجدیددرمساجد)793 تجهیزوراهاندازی
گسترشعفافوحجاب. ۳ حمایتازفعالیتهایساماندهیمدولباسدرجهت

   امور زنان و خانواده
افزایــشتعــدادزنــانبیمــهشــدهاصلــیســازمانتأمیــناجتماعــیبــه2.560.469نفــردر. ۱

کاردولــتدوازدهــم. ابتــدایشــروعبــه
کاندیداهــایزندرثبــتنــامانتخابــاتشــوراهایاســالمیشــهروروســتا. 2 افزایــشمیــزان

از4/2بــه6/3درصــد
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کار. ۳ افزایــشتعــدادباشــگاههایفعــالزنــانبــه13000باشــگاهدرابتــدایشــروعبــه
دوازدهــم دولــت

افزایــشتعــدادســازمانهایمــردمنهــادحــوزهزنــانوخانــوادهبــه2670درابتــدایشــروع. ۴
کاردولــتدوازدهــم بــه

   حوزه میراث فرهنگی
کــندولتــیبــهبخــشخصوصــیدرســال)1395تعــداد29بنــاوجــذب. ۱ گــذاریاما وا

کــنتاریخــی اما از ریــالتوســطصنــدوقاحیــاوبهرهبــرداری ســرمایه432میلیــارد
کاردولتدوازدهم. 2 فعالشدن64موزهخصوصیدرابتدایشروعبه

   حوزه صنایع دستی
افزایــشصــادراتصنایــعدســتیاز174میلیــوندالرســال1394بــه237میلیــوندالردر. ۱

کاردولــتدوازدهــم شــروعبــه

   سیاست داخلی ،نظم و امنیت عمومی
افتتــاحخانــهاحــزابایــراندربرخــیازاســتانهایمــورددرخواســتاحــزابوتشــکلهای. ۱

سیاســیاســتان.
همــکاریبــابانــكمرکــزیجهــتســاماندهیبــازارغیــرمتشــکلپولــی،بــاتوجــهبــهنقــش. 2

کشــوروبــهمنظــورنیــلبــههــدفخــروجازرکــود بانکهــادرتوســعهوشــکوفاییاقتصــادی
تورمی

   بهداشت و درمان
ایجــاد8قطــبســرطانبــاســرمایهگذاریغیردولتــی)متوســطدرهــرقطــب2000میلیــارد. ۱

ریال(
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کارگیــری. 2 بــا ســالمت پایــگاه 4200 و جامعــه ســالمت مرکــز 2100 مدیریــت گــذاری وا
19500نفــرازطریــقخریــدخدمــتبــرایخدمترســانیبــهبیــشاز11میلیــونجمعیــت

شــهرها حاشیهنشــین
جــذب146ملــکاهدایــیازخیریــنبــرایپروژههــایمختلــفســالمتبــهمبلــغ2370. ۳

میلیــاردریــال
جــذب226مجموعــهپزشــکیاهدایــیدرپروژههــایمختلــفبــهمبلــغ420میلیــارد. ۴

ریــال
راهانــدازیســامانهیــارانســالمت)یــاس(بــاهــدفشناســاییواطالعرســانیدرخصــوص. 5

کمکهــایمردمــیدرحــوزهخیریــنســالمت

   حوزه رفاه اجتماعی 
اجتماعــی. ۱ بیمههــای پوشــش کارفرمایــی ســهم بیمــه حــق بــرای الزم اعتبــار تامیــن

ــران ــددار،خادمیــنمســاجد،بارب ک ــعدســتی قالیبافــان،بافنــدگانفــرش،شــاغلنصنای
وراننــدگاندرســالهایاســتقراردولــتیازدهــموتــداومآندرابتــدایدولــتدوازدهــم

کمــکهزینــهعینــکوعصــاو. 2 کیفــیخدمــاترفاهــیبــهبازنشســتگان: کمــیو ارتقــای
ــال،بیمــه ــاردری ــغ8407میلی ــهمبل ــرب ــه427616نف ســمعک،پرداخــتوامضــروریب

عمــروحــوادثواعــزامبــهســفرهایزیارتــیوســیاحتی
اجــرایقانــونحمایــتازخانــوادهورفــعمحدودیــتارایــهخدمــاتبــهفرزنــدانچهــارم. ۳

بــهبعــدبیمهشــدگانتامیــناجتماعــی
افزایــش79درصــدیحقــوقبازنشســتگانتامیــناجتماعــیدردولــتیازدهــموافزایــش. ۴

همــهســالهحقــوقبازنشســتگانبیــشازنــرختــورمدرابتــدایدولــتدوازدهــم
تحــتپوشــشقــراردادنجمعیتــیبالــغبــر41میلیــوننفــردربخــشدرمــانســازمان. 5

تامیــناجتماعــیحمایتــی
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   مقدمه
کــهازســویمقــاممعظــم کاردولــتدوازدهــماســت ســال1396نخســتینســالشــروعبــه
گــذاریشــدهاســت.همانگونــه رهبــریبــهعنــوانســال»اقتصــادمقاومتــی،تولیــدواشــتغال«نــام
کــهازطــرحمطالبــاتمــردمدرانتخابــاتریاســتجمهــوریســالجاریمشــخصشــد،مشــکالت
ــه کــرده،امــروزب کــهبطــورویــژهخــودرادردوســرفصــلاشــتغالومعیشــتمنعکــس اقتصــادی
مهمتریــنوعاجلتریــنمســائلمــردمتبدیــلشــدهاند.ازایــنرووبــراســاسآنچــهدرمواضــع
وبیانــاتریاســتمحتــرمجمهــوریدرمناســبتهــایمختلــفبــهآنپرداختــهشــده،دســتور
کشــوربــه کاراصلــیدولــتدوازدهــمدر٤ســالآینــدهســامانبخشــیدنبــهمشــکالتاقتصــادی
کســبشــدهطــی صــورتاصولــیخواهــدبــود.دولــتدوازدهــمدرپــیآناســتتــاتمامــیتجــارب
گذشــتهرابــرایاتخــاذتصمیمــاتدرســتبــهمنظــورحــلمشــکالتســاختاریاقتصــاد دهههــای

کاربنــدد. کشــوردرچهــارســالآتــیبــه
ــانو ــرایجوان ــرمعضــلبیــکاریبخصــوصب کــردنب ایجــادشــغلدرمقیــاسبــزرگوغلبــه
ــهعنــوان ــعدرآمــد،درشــرایطیب ــیدروضعیــتفقــروتوزی ــردگاندانشــگاهیودگرگون تحصیلک
کــهاقتصــادکشــورموانعــیبــزرگرادرحوزه مهمتریــنماموریــتدولــتدوازدهــمشــناختهمــیشــود
هایــیازقبیــلنظــامبانکــی،صندوقهــایبازنشســتگیوبودجــهدولــت)خدمــاتعمومــی(،
منابــعآب،شــرایطنابســامانهــوا،خــاکوســایرمنابــعارزشــمندزیســتمحیطــی،بــهعنــوان

مشــکالتانباشــتهشــدهطــیدهــههــایمتمــادیبــرســرراهدارد.
کــهدولــتدوازدهــمماموریتــیدشــوارودرعیــن ــرشــدهبیانگــرآناســت مجموعــهمــواردذک
گیــریاراده گــروشــکل کــهانجــامموفقیــتآمیــزآن،در کننــدهدرپیــشرودارد حــالتعییــن
ــرتقویــت کشــورازیــکطــرفوبرقــراریفضــایمبتنــیب کلیــهقــوای واحــدومنضبــطدرســطح
کشــورازطــرفدیگــر گیــریازهمــهظرفیــتهــایسیاســیوفرهنگــی اعتمــاداجتماعــیوبهــره
اســت.مشــارکتافتخــارآمیــزمــردمدرانتخابــاتریاســتجمهــوریورایبــاالیآنــانبــهرییــس
جمهــورمنتخــبوپشــتیبانیوحمایــتمقــاممعظــمرهبــرینقطــهشــروعیمناســببــرایدولــت
دوازدهــماســتتــابتوانــدبــادلگرمــیمســیردشــوارخــودرابــهســمتحــلمشــکالتودســتیابیبــه

کنــد. اهــدافطــی
گــذاری بــرمقتضیــاتشــرایطدولــتجدیــد،پایــه بــهنظــممدیریتــیمبتنــی شــکلدادن
کســبشــدهدردولــتیازدهــمبنــانهــادهشــدهو گیــریازتجربیــاتارزشــمند کــهبــابهــره قواعــدی
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گامهــایبعــدیامــکانپذیــرمــیســازد، کــهامــکانحرکــتســریعوموثــررادر گامهایــی برداشــتن
کــهدرادامــهذکــرخواهــدشــددر100 کــهدولــتبــهشــرحی مجموعــهاقداماتــیراشــاملمــیشــود

کارخــودبــهانجــامرســاندهاســت. روزاول

   2. مسیر طی شده در دولت یازدهم: فراهم سازی مقدمات
            انجام اصالحات از طریق سیاست های ثبات ساز 

بــاتوجــهبــهایــنضــرورتولــزومدســتیابیبــهثبــاتاقتصــادیوایجــادتعامــلپایداربــهعنوان
شــروطالزمانجــاماصالحــاتاقتصــادی،دولــتتدبیــروامیــدازابتــدایــکمســیرهشــتســالهرا
بــرایانجــاماصالحــاتاقتصــادیترســیمنمــود،بــهطوریکــهدرچهــارســالابتدایی)ســالهای
کشــوروایجــادتعامــلپایــداروبلندمــدت 1392-1396(،دســتیابیبــهثبــاتاقتصــادیدرداخــل
کشــورهایدیگــرهدفگــذاریشــد.تحقــقایــناهــدافدرچهــارســالنخســتمیتوانســت بــا
ــه ــاهخانوارهــاودســتیابیب ــوددررف ــهمنظــوربهب ــرایانجــاماصالحــاتاقتصــادیب شــرایطراب

رشــداقتصــادیباالتــرمهیــاســازد.
کشــوردریــکجنــگاقتصــادیتمامعیــاربــه کــه کــرد کار دولــتیازدهــمدرشــرایطیآغــازبــه
کشــورتحمیــلمیکــرد. کــهایــنامــرشــرایطویــژهایراازنظــراقتصــادیوسیاســیبــه ســرمیبــرد
کشــوردرحوزههایــیبــاشــرایطبحرانــیودرحوزههایــیبــادشــواریهایزیــادمواجــهبــود.در
چنیــنشــرایطی،دولــتیازدهــمبــادرنظــرداشــتنرویکــردیواقعگرایانــهوعملگــراطــیایــن
کــردتــابــااولویتبنــدیبحرانهــاومشــکالت،نســبتبــهرفــعیــاتخفیــفآنهــااقــدام ســالهاتــالش

کنــد.
بهبــوددرســرمایهگذاریوایجــاداشــتغالنیازمنــدثبــاتاقتصــادیاســت،تــورمزیــادمنجــر
بــهافزایــشعــدمقطعیــتنســبتبــهآینــدهشــدهوایــنســببمیشــودتــاانگیــزهســرمایهگذاران
کاهــشیابــد.ازســویدیگــر،فتــحباثبــاتبازارهــایسایرکشــورهاوافزایــشصــادراتبــهعنــوان
پرتکرارتریــنواژهدرســنداقتصــادمقاومتــی،نیازمنــدروابــطاقتصــادیوسیاســیبــاثبــاتبــاســایر

کشــورهااســت.

تورم و بی ثباتی «
کــهدرمقایســهبــادولتهــایپسازجنــگتحمیلی، لــزومتحقــقایــناهــدافدرشــرایطیبــود
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کارخــودمواجــهبــود.دولــتیازدهــم دولــتیازدهــمبــابیشــترینمیــزانتــورمدرســالشــروعبــه
کــهدرمــرداد1392،تــورمنقطــهبــهنقطــه39درصــدبــودوتــورم کــرد کارخــودراآغــاز درشــرایطی
کــمبــود، کــیبــه51درصــدرســیدهبــود1.بیثباتــیدربســیاریازبازارهــابــهویــژهبــازارارزحا خورا
کــهطــیســالهای1390و1391نــرخارزبیــشازســهبرابــرشــدوحتــیدرمقطعــیدر بــهنحــوی

مهرمــاهســال1391طــییــکروزحــدود20درصــدافزایــشیافــت.

اشتغال«
کــهبــراییــکدورۀ گرفــت همچنیــندولــتیازدهــمدرشــرایطیســکانامــوررابــهدســت
کشــورازبیمــارِیرشــدبــدوناشــتغالرنــجمــی ــا1391،اقتصــاد طوالنــی،طــیســالهای1384ت

ــرصفــرباشــد، ــابراب کشــورتغییــرنکــردهوتقریب ــاخالــصاشــتغالدر ــرد،ایــنامــرســببشــدت ب
کــهدرهمیــنســالها،متولدیــندهــه1360درمقیــاسبــزرگآمــادهورود ایــندرحالــیبــود
کاربودنــد؛بــهعــالوهبــاتغییــردروضعیــتورودبــهتحصیــالتعالــی،متولدیــندهــهی بــهبــازار
کشــور گذشــتهدر کــهدر60ســال کارمیشــدند،امــری هفتــادنیــزبــهتدریــجآمــادهورودبــهبــازار

بیســابقهبــودهاســت.

رکود اقتصادی«
کارخــود بــهجــزدولــتیازدهــم،هیــچدولتــیپــسازجنــگتحمیلــیتــابــهحــالدرشــروعبــه
کارخــودرا بــارشــدمنفــیاقتصــادیمواجــهنبــودهاســت،درحالیکــهدولــتیازدهــمدرشــرایطی
کــردهبــود.رشــداقتصــادی کشــوردوســالپیاپــیرشــدمنفــیبــزرگراتجربــه کــهاقتصــاد کــرد آغــاز
گرچــهرکــودایــندو درســال1391منفــی6.8درصــدودرســال1392منفــی1.9درصــدبــود،وا
ســال،بخشهــایمختلــفاقتصــادرابــهاشــکالمتفاوتــیمتاثــرســاختهبــود،بــاایــنحــالایــن
کــردهبــود. کشــوررانیــزمتاثــر کوتاهمــدت،رونــدبلندمــدترشــداقتصــادی تحــوالتعــالوهبــرآثــار

شرایط بیرونی«
درنقطــهشــروعبــهکاردولــتیازدهــمازمنظــرشــرایطبیرونــی،کشــوردچارتحریمبیســابقهای
کــهمصــداقجنــگاقتصــادیعلیــهایــرانبــودوتمامــیحوزههــاازصــادراتووارداتتــا بــود

1.مرجعآمارهایتورمبانکمرکزی
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کشــوردرســالهایپیــشاز1392بــا نفــتوبانــکوبیمــهرادربرمیگرفــت.درحالیکــهاداره
ــاصــادرات کارخــودراب ــتیازدهــم ــود،دول بهرهمنــدیازدرآمدهــایسرشــارنفــتانجــامشــدهب

کــرد. 958هــزاربشــکهاینفــتدرتابســتان1392آغــاز
دولــتیازدهــمدرابتــدامســالهتحریمهــاوجنــگاقتصــادیعلیــهکشــوررادراولویــتخــودقــرار
کوشــیدتــابــااعمــالانضبــاطاقتصــادیوشــکلدهیانتظــاراتمثبــتاقتصــادی دادوهمچنیــن
نســبتبــهآینــده،آرامــشرابــهاقتصــادبازگردانــد.بــهعــالوههمســوبــاچارچــوباقتصــادمقاومتــی،

کارخــودقــرارداد. سیاســتهایثباتســازاقتصــادیرادردســتور
گرفتــهشــدهتوســطدولــتســببشــدتــاطــیچهارســال کار مجموعــهیسیاســتهایبــه
گذشــتهبــازارارزازثبــاتنســبیبرخــوردارباشــد،بــهعــالوهنــرختــورمنیــزازنیمــهیســال1392،در

گردیــد. گرفــتودرســال1395بعــدازبیــشازدودهــهتــکرقمــی کاهــشقــرار مســیر
نــهتنهــاباعــثتشــدیدشــکافطبقاتــیمیشــودوفقــرونابرابــریرادرجامعــه تــوّرمبــاال
کاهــشدادهوبــهبهبــود بــهشــدتافزایــشمیدهــد،بلکــهپیشبینیپذیــریاقتصــادرانیــز
تکانههــای برابــر در مّلــی اقتصــاد آســیبپذیری و میکنــد وارد جــدی لطمــه ســرمایهگذاری

کــهبــرخــالفاهــدافاقتصــادمقاومتــیاســت، خارجــیافزایــشمییابــد
درخصــوصرشــداقتصــادی،دولــتیازدهــمموّفــقشــدبــامجموعــهایازسیاســتهاازجملــه
اقتصــادی، بــرایفعــاالن آینــده کــردن کالنوپیشبینیپذیــر اقتصــاد بــه ثبــات بازگردانــدن
کاروســایراقدامــات،زمینــهرابــرایتغییــرمســیر کســبو تســهیلتجــارتخارجــی،بهبــودفضــای

کنــد. کشــورفراهــم رشــداقتصــادی
ســال1395،ســالبــهثمــرنشســتنمجموعــهیتالشهــایدولــتیازدهــمبــرایســاماندهی
گامبلنــدیرا کشــور کشــوربــود.درســال»اقتصــادمقاومتــی؛اقــداموعمــل«،اقتصــاد بــهاقتصــاد

درجهــتتحقــقاهــدافاقتصــادمقاومتــیبرداشــت.
کــه کنــارســایراقداماتــی گرفتــهطــیســالهای1392-1395در مجموعــهیاقدامــاتصــورت
درجهــتاجــرای121پــروژهیاقتصــادمقاومتــیبــهانجــامرســید،باعــثشــدتــاســال1395،ســال
کــهدولــتیازدهــم گونــهای کشــورباشــد؛بــه کالناقتصــاد بینظیــریازجهــتشــاخصهای
کاهــشتــورمرانســبتبــهتمامــیدولتهــایپــسازجنــگ توفیــقیافــتموفقتریــنعملکــرددر

کنــد. تحمیلــیثبــت
بــهعــالوهبــاافزایــشصــادراتنفــتدرســال1395وبهبــودایجــادشــدهدربخشهــایدیگــر
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گردیــد.تحــوالتذکــرشــدهبــاایجــاد کمنظیــربــاالی12درصــددرســال1395ثبــت اقتصــاد،رشــد
کــهتغییــر گردیــد اشــتغالســاالنهبیــشاز600هــزارنفــردرفاصلــهســالهای1393تــا1395همــراه

مهــموجــدیدرایجــاداشــتغالنســبتبــهدهــهپیــشازآنمحســوبمیگــردد.

   3. شرایط سال 1396: تداوم شرایط باثبات اقتصادی و روند
کشور2 کالن اقتصادی              رشد مثبت در متغیرهای 

رونــدمثبــتایجــادشــدهدررشــداقتصــادیطــیســال1395،درفصــلابتدایــیســال1396نیــز
تــداومیافــت.بــهطوریکــهرشــدفصــلبهــارنســبتبــهفصــلمشــابهســالقبــل6.5درصــدورشــد
گردیــد.نکتــهقابــلتوجــهدررشــداقتصــادیفصــلبهــار،ســهمبــاالی غیرنفتــیبــه7درصــدبالــغ
بخشهــایاشــتغالزاماننــدصنعــتوخدمــاتدرایجــادایــنرشــداســت.بــهعــالوهدرتــداومرونــد
مثبــترشــداقتصــادیدربخشهــایمعــدنوســاختماندرزمســتان1395،درفصــلبهــارنیــز
کردنــدوبــهترتیــبرشــدمثبــت5و7درصــدرابــهثبــت ایــندوبخــشرشــدمثبتــیراتجربــه

رســاندند.
از اســتفاده از پــس کــه چــرا اســت، ســرمایهگذاری رشــد نیازمنــد اقتصــادی رشــد تــداوم
ــه ک ــداقتصــادیاســت ــدایجــادظرفیتهــایجدی ظرفیتهــایموجــود،رشــداقتصــادینیازمن

میگــردد. محقــق ســرمایهگذاری بــا امــر ایــن
بــاایجــادثبــاتاقتصــادیوچشــماندازمثبــتطــیســالهایاخیــر،رونــدســرمایهگذاری
بــراینخســتینبــاردرفصــلزمســتان1395تغییــرجهــتدادوپــسازتجربــهچندیــنفصــلرشــد
کــرد.ایــنتغییــرمثبــتدربهــار1396نیــزتــداوم منفــیرشــدمثبــترادرزمســتان1395تجربــه
یافــتبــهطوریکــهســرمایهگذارینســبتبــهفصــلمشــابهســالقبــلحــدود7درصــدافزایــش

یافــت.
کــهمیتوانــداثــرقابــلتوجهــیبــر کاهــشنــرخســودبانکــی انجــاماصالحــاتدرجهــت
کــهرونــدروبــهرشــد هزینههــایســرمایهگذاریداشــتهباشــد،ایــنامیــدواریراایجــادمیکنــد
ســرمایهگذاریطــیســال1396ادامــهداشــتهباشــدوپــسازچندیــنســال،رشــدســرمایهگذاری

ــراســاسآمــاربانــکمرکــزیاســت.منبــعســایرآمارهــاســازمانبرنامــهوبودجــه 2.آمــارتــورمدرایــنقســمتب

اســت.
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گــردد.الزمبــهذکــراســتازمــاهشــهریورنــرخســودبــازاربیــنبانکــیازارقــام درســال1396مثبــت
بــاالی20درصــدبــه18.5درصــدونــرخســوداوراقســخابازحــدود20.5درصــدبــه17.3درصــد
کاهــشهزینههــایســرمایهگذاریبنگاههــاداشــته کــهتاثیــرقابــلتوجهــیدر کاهــشیافــت
اســت.درشــشماهــهینخســتســالجاریمجمــوعتســهیالتاعطــاشــدهتوســطبانکهــابــا
کنــار 16.1درصــدافزایــشبــهحــدود270هــزارمیلیــاردتومــانبالــغشــدهاســت.تــداومایــنرونــددر
کــهمجمــوعقراردادهــایتامیــنمالــیخارجــیبــه42میلیــارددالربالــغ جــذبمنابــعمالــیخارجــی

ــداومبخشــد. کشــوررات ــدرشــدمثبــتســرمایهگذاریدر ــدرون ــردد،میتوان میگ
ایــنتحــوالتســببشــدهاســتتــارونــدمثبــتایجــاداشــتغالطــیســهســالگذشــتهنیــزتــداوم
داشــتهباشــد،بــهطوریکــهدردوفصــلابتدایــیســالجاریبــهطــورمتوســطنســبتبــهفصــل
کــهحــدود300هــزار کشــورافــزودهشــود مشــابهســالقبــلحــدود750هــزارنفــربــهتعــدادشــاغلین
نفــرازایــناشــتغالایجــادشــدهبــرایافــرادبــاتحصیــالتدانشــگاهیاســت.ایــنامــرســببشــده
اســتعلیرغــمافزایــشدرنســبتاشــتغالدرتابســتان1396نســبتبــهتابســتان1395نــرخ
کاهــشبــه11.7درصــدبرســد.ایــندرحالــی بیــکاریدرتابســتان1396بــایــکواحــددرصــد
کاهــشاز26.7درصــددرتابســتان کــهنــرخبیــکاریجوانــان15تــا29ســالبــا2.3درصــد اســت

1395بــه24.4درصــددرتابســتان1396رســیدهاســت.
کــهتــورمدرســال1396نیــزهمچنــاندرمحــدودهیتــکرقمــی ایــنشــرایطدرحالــیاســت
باقــیمانــدهاســت،بــهطوریکــهنــرختــورمســاالنهشــاخصقیمــتمصرفکننــدهمنتهــیبــهمــاه
مهــر9.8درصــدونــرختــورمنقطــهبــهنقطــهایــنشــاخصدرمهرمــاه1396حــدود8.4درصــد

اســت.
کــهعالئــم کــیازآناســت گذشــتهونتایــجآن،حا گرفتــهطــیچهــارســال اقدامــاتانجــام
حیاتــیبــهاقتصــادایــرانبازگشــتهاســتوشــرایطبــرایانجــاماصالحــاتاقتصــادیبــرایحــل
کــهمحورهــایاصلــیآندر کشــورفراهــمشــدهاســت.اصالحاتــی مشــکالتســاختاریاقتصــادی
بیانیــهاقتصــادیریاســتمحتــرمجمهــوریدرایــامانتخابــاتبــهاســتحضارمــردمشــریفایــران

رســید.
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گرفته طی صد روزه ی نخست دولت    4. اقدامات صورت 
            دوازدهم: حرکت در چارچوب بیانیه اقتصادی رئیس جمهور

            در ایام انتخابات
گــروهبرنامههــایحمایتــیوبرنامههــای رئــوساصلــیبیانیــهاقتصــادیرئیسجمهــوردردو

توســعهایقــرارمیگیــرد.
ازجملــهمحورهــایمهــمدربیانیــهاقتصــادیرئیسجمهــوربحــثتوانمندســازیروســتاییان
ازطریــقبهبــوددردرآمــدوایجــاداشــتغالوهمچنیــنبهبــوددرمســکنروســتاییاســت.یکــیاز
گرفــتفراهــمآوردنمقدمــات مــوردتوجــهقــرار کــهدردولــتدوازدهــمبــااولویــتبــاال اقداماتــی
الزمبــرایاختصــاص1.5میلیــارددالربــهصــورتمســتقیمومعــادلهمیــنمیــزانبــهصــورتغیــر
کاردولــتوتصویــبوابــالغآییننامــه مســتقیمبــهاشــتغالروســتاییدرصــدروزاولشــروعبــه
اجرایــیتخصیــصایــنمنابــعدرآبانمــاهبــود.درایــنآییــننامــهعــالوهبــرتعییــنســهماســتانها
بیــکاریودرآمــدســرانهاســتان،ســهم نــرخ بــراســاسشــاخصترکیبــیجمعیــتروســتایی،
کشــاورزیو بخــشهــایهــدفنیــزبــهتفکیــکمشــخصشــدهاســتبــهطوریکــهســهمبخــش
کوچــک10درصــد،فعالیــتهــایخدماتــیوفنــاوری منابــعطبیعــی45درصــد،صنایــعومعــادن
اطالعــات15درصــد،گردشــگری10درصد،صنایــعدســتیوفعالیــتهــایفــرشدســتباف10درصــد
ــرده ــردشواحدهــایتولیــدیمســتقردرنواحــیصنعتــیروســتاییوشــهرهایزی وســرمایهدرگ

هــزارنفــر10درصــدخواهــدبــود.
بــهعــالوهوظایــفدســتگاههایبخشــینیــزدرایــنآییــننامــهبــهصــورتدقیــقتعییــنشــده
گزارشهــای وطبــقآندســتگاههایاجرایــیوموسســههایعامــلموظفنــدبــهطــورمســتمر
کــهتوســطســازمانبرنامــه عملکــردخــودرادرســامانهنظــارتوبــراســاسترتیبــاتوزمانبنــدی
وبودجــهاعــالمخواهــدشــدثبــتوارایــهنماینــدوســازمانبرنامــهوبودجــهنیــزموظــفبــهارائــه
گزارشهــایدورهایشــشماهــهازعملکــردبرنامــهتوســعهاشــتغالپایــدارروســتاییبــهرییــس
جمهــورومجلــسشــورایاســالمیاســت.تخصیــصایــنمیــزانازمنابــعدرســازوکارهایتعریــف

گــذارد. شــدهبــرایآنمیتوانــداثــرمحسوســیبــراشــتغالروســتاییانبــرجــای
عــالوهبــربحــثتوانمندســازیروســتاییان،یکــیدیگــرازمحورهــایبیانیــهاقتصــادی،طــرح
ازوضعیــت ســال1396 تابســتان از طــرح ایــن اســت. دانشــگاهی دانشآموختــگان کارورزی
ــن ــیای ــهاجــرادرآمــد.طــیمراحــلاجرای کشــورب ــهصــورتسراســریدر آزمایشــیخــارجشــدوب
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گرفتــهشــده طــرح،دورههــایآموزشــی4-6ماهــهبــرایدانشآموختــگاندانشــگاهیدرنظــر
کــردهوبــهعــالوه کمــکهزینــهآموزشــیبــهبنگاههــاپرداخــت کــهدولــتدرایــندوره اســت
کارفرمایــی بنگاههــایاقتصــادیفعــالدرایــنطــرحبــهمــدتدوســالازمشــوقهایبیمــهای

ــود. ــدب برخــوردارخواهن
یکــیدیگــرازمحورهــایبرنامههــایحمایتــیذیــلبیانیــهاقتصــادیرییسجمهــورحمایــت
کارمنــدانبخــشدولتــیوخصوصــیاســت.بــههمیــنمنظــوردولــتدرســال1396و مالیاتــیاز
گذشــته53درصــد درراســتایاجــرایقانــونبودجــهســقفمعافیــتمالیاتــیرانســبتبــهســال
افزایــشدادوآســتانهمعافیــتمالیاتــیرااز1570هــزارتومــانبــه2400هــزارتومــانافزایــش
کــهنــرختــورمدر داد.ایــنمیــزانازافزایــشدرآســتانهمعافیــتمالیاتــیدرحالــیبــودهاســت

ــرارداشــتهاســت. ــکرقمــیق ســالجاریدرمحــدودهیت
درحــوزهبرنامههــایتوســعهایتعییــنشــدهدربیانیــهاقتصــادی،دولــتبــهمنظــورصیانــتاز
کاربســت.بــهطوریکــه تــورمانضبــاطمالــیجدیتــریدرســال1396نســبتبــهســال1395ــبــه
کمتــرینســبتبــهســال1395مواجــه بودجــهدولــتدرســال1396بــامشــکالتبــهمراتــب
کــهشــاملزیرفصــلاصــالحنظــامبانکــی اســت.بــهعــالوهدرراســتایتامیــنمالــیوتولیــداشــتغال
گذاشــتوتوانســت کاهــشنــرخســودرادرمــاهشــهریوربــهاجــرای بــود،دولــتسیاســتاجــرای
کاهــشهزینههــایســرمایهگذاریدر کاهــشمحســوسدرنــرخســود،تاثیــرقابــلتوجهــیبــر بــا
کــهمیتوانــدبهبــوددرتامیــنمالــیبنگاههــاوایجــاداشــتغالرابــهدنبــالداشــته کشــوربگــذارد

باشــد.
بخشــیازمــواردمطــرحشــدهدربیانیــهاقتصــادیرئیسجمهــوردرصــدروزهینخســتســال

گنجانــدهشــدهاســت. محقــقشــدوبخــشمهمــیدیگــریازآندرالیحــهبودجــه1397

   5. اقدامات در دست انجام برای تحقق اهداف تعریف شده
            در بیانیه اقتصادی رئیس جمهور در ایام انتخابات

یکــیازمهمتریــنمحورهــایبیانیــهاقتصــادیرئیــسجمهــوردرحیطــهبرنامههــایحمایتــی،
گرچــهمســتمریخانوارهــایتحــت کشــوراســت.ا تحقــقعدالــتدرآمــدیوزودنچهــرهفقــراز
ــف ــاایــنحــالتعری ــهاســتب ــرافزایــشیافت ــهامــدادوبهزیســتیبیــشاز3.4براب کمیت پوشــش
کــهیکــیازمحورهــایمهــمبیانیــهاقتصــادی اســتانداردزندگــیوبروزرســانیایــناســتاندارد
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کشــورایجــاد رئیسجمهــوربــودمیتوانــدتغییــرجهــتمهــمدرشــیوهحمایتهــایاجتماعــیدر
گامــیمهــمدرتحقــقنظــامجامــع کنــد.بــهعــالوهتعریــفایــناســتانداردوبروزرســانیآنمیتوانــد

کشــورباشــد. تامیــناجتماعــیدر
کشــور،درالیحــهبودجــهســال1397،بــراســاسمیــزان بــهمنظــورتحقــقعدالــتدرآمــدیدر
کــهســازمانهایحمایتــیازافــرادتحــتپوشــشخــودصــورتمیدهنــد،آســتانهایبــه پرداختــی
کمتــراز کــهدرآمدهــایآنهــا عنــوانحداقــلاســتانداردزندگــیتعریــفمیشــودوازتمامــیافــرادی
کــهخــودرابــهســازمانهای میــزانتعریــفشــدهبــراســاسایــنآســتانهاســتدرخواســتمیشــود
کننــد.دولــتدوازدهــممتعهــدشــدهاســتتــاتفــاوتدرآمــدایــنافــرادرابــاآســتانه حمایتــیمعرفــی
کشــورازیــکحداقــلاســتانداردزندگــی کنــدبــهطوریکــهتمامــیافــراد تعریــفشــدهجبــران
برخــوردارباشــند.رویکــرددولــتدرتعریــفایــناســتانداردرویکــردیعملگرایانــهوایجــادبهبــود
ــراینخســتین کــهب کشــوراســت.تعریــفایــناســتانداردزندگــی ــهوضعیــتموجــوددر نســبتب
کشــورصــورتمیگیــردمیتوانــدچتــرپوششــیرابــرایاقشــارآســیبپذیرجامعــهفراهــم بــاردر
کنــد.لــذاایــنامــکان گروههــایهــدفحمایتهــایاجتماعــیرامشــخص کنــدوبــهعــالوه
گروههــایآســیبپذیر،فراینــد فراهــممیشــودتــابــابهبــوددرشــیوههایتشــخیصوپایــش

گــردد. حمایتهــایاجتماعــیهوشــمندتر
گیر،ســازمانهدفمندســازی همچنیــندولــتقصــددارددرراســتایحمایتهــایاجتماعــیفرا
کارکــرددهــد.منابــعحاصــلازاصالحــات یارانههــارابــهصنــدوقرفــاهاجتماعــیامیــدتغییــرنــامو
اقتصــادیدرایــنصنــدوقجمــعشــدهودرراســتایتحقــقعدالــتاجتماعــیوتولیــدواشــتغال
گرفــت.ایــنصنــدوقعــالوهبــرحمایتهــایاجتماعــیبایســتیمنابــع مــورداســتفادهقــرارخواهــد
کشــوربــه خــودرابــهمنظــوربهبــوددروضعیــتمحیــطزیســتواصــالححمــلونقــلعمومــیدر

گیــرد. کار
یکــیازمحورهــایمهــمذیــلبرنامههــایتوســعهایبیانیــهاقتصــادیرئیسجمهــور،تبدیــل
ــه ــیاســت.ب ــدوقتوســعهمل ــتنقــشصن ــقتقوی ــهســرمایهاشــتغالآفرینازطری ــروتنفــتب ث
منظــورتحقــقایــنمحــور،دولــتدربودجــهســالبعــد،اهرمیســازیمنابــعصنــدوقتوســعهملــی
کــردهاســت.بــهطوریکــه کشــوررابرنامهریــزی بــرایتوســعهوتکمیــلپروژههــایعمرانــیدر
کنــارمنابعــیازبودجــهعمرانــیدولــتبتوانــدمنابــعمالــیبخــش منابــعصنــدوقتوســعهملــیدر
گــردد.ایــنامــربــا کشــورصــرف کــردهودرتکمیــلوتوســعهپروژههــایعمرانــی خصوصــیرااهــرم
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توجــهبــهســازوکارهایتعریــفشــدهبــرایآنعــالوهبــربهبــوددرســطحمخــارجعمرانــیمیتوانــد
کیفیــتاجــرایپروژههــایعمرانــیرانیــزارتقــادهــد.

کارو کســبو ازدیگــرمحورهــایمهــمدربیانیــهاقتصــادیریسجمهــور،اصــالحمحیــط
بنــگاهداریبــهمنظــورایجــاداشــتغالدرآمــدآفریــناســت.دولــتدوازدهــمبــهمنظــوراصــالح
گاماول،اصــالحدربنــگاهداریصندوقهــایبازنشســتگی کاروبنــگاهداریدر کســبو محیــط
گرفــت کارشناســیزیــاد،تصمیــم کارخــودقــراردادهوپــسازانجــامبررســیهــای رادردســتور
کــردندامنــهفعالیتهــایخــوددربنــگاهداری ــاصندوقهــایبازنشســتگیاقــدامبــهمحــدود ت
کنــد.بخــشقابــلتوجهــی نمــودهوتحولــیاساســیدرشــیوهبنگاهــداریایــنصنــدوقهــاایجــاد
گــذارخواهــدشــد.بــهعــالوهمالکیــت ازبنگاههــایســوددهایــنمجموعــهبــهبخــشخصوصــیوا
کــه کاهــشیافتــهبــهطــوری کــهدراختیــارآنهــاباقــیمیمانــد ایــنصندوقهــادربنگاههایــی
ــارسیاســتهای کن ــردر ــنام ــد.ای ــانکنن ــتمســتقیمایف ــرلومدیری کنت ــنبنگاههــانقشــیدر ای
کشــوروهمچنیــنبهبــوددر تکمیلــیمیتوانــدبهبــوددروضعیــتبخشــیازنظــامبنــگاهداری

ــههمــراهداشــتهباشــد. وضعیــتصندوقهــایبازنشســتگیراب

   6. جمع بندی
کشــورنیازمنــدتــداوم بهبــوددروضعیــترفاهــیخانوارهــاوحــلابرچالشهــایاقتصــادی
برنامهریــزیوسیاســتگذاریدرچهــارســالآتــیاســت.حرکــتدرایــنمســیرمیتوانــدمیتوانــد
کشــور کهدرســال1400، کندبهطوری تغییرمحســوسدروضعیترفاهخانوارهایایرانیایجاد
کشــوربــهویــژهدرحیطــهحمایتهــای شــاهدتغییــرجهتهــایاساســیدرشــیوهادارهاقتصــادی
اجتماعــیووضعیــتتولیــدوســرمایهگذاریباشــد.درحیطــهحمایتهــایاجتماعــیتغییــرجهــت
گیــربــهحمایتهــایهدفــدار،مســتمربــهزمــاندار،غیرمشــروط ایــنحمایتهــاازحمایتهــایفرا
بــهمشــروطوحمایــتبــراســاستامیــنســطحتعریــفشــدهرفــاهمیتوانــدبهبــودقابــلتوجهــیدر
کنــارتغییــرجهــتمالیــاتازبنــگاهبــه کنــد.ایــنامــردر کشــورایجــاد مقایســهبــاشــرایطفعلــیدر

کشــورراارتقــادهــد. کارایــیسیاســتهایرفاهــیدر خانــوارمیتوانــد
بــهعــالوهدرزمینــهتولیــدوســرمایهگذاریعــالوهبــراقدامــاتانجــامشــدهدرســالجاری
از عمرانــی بودجــه ســاختار تغییــر جملــه از آتــی ســال بــرای شــده برنامهریــزی اقدامــات و
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کاهــششــدتانــرژی،بهبــوددروضعیــت ســرمایهگذاریمســتقیمبــهســرمایهگذاریاهرمــی،
کاهــشنقــشنهادهــایعمومــیغیردولتــی ــیوهمچنیــنتغییــرنظــامبنــگاهداریو تامیــنمال
جهــت تغییــر شــامل دیگــری اقدامــات بنــگاهداری، در بازنشســتگی صندوقهــای جملــه از
کارگیــریمنابــعصنــدوقتوســعهملــیازطریــق ســرمایهگذاریازبــازارداخــلبــهبــازارصادارتــی،بــه
ســرمایهگذریدربازارهــایمالــیبینالمللــیبــهمنظــوراهرمیســازیبــرایجــذبمنابــعخارجــی،
کــردنبازارهــایانحصــاریوشــبهانحصــاریوتقویــتفضــایرقابتــیآزاد،حــذف قاعدهمنــد
کشــور،اعطــایاختیــاراتمالــیواقتصــادیواداریبــهاســتانها قاچــاقازمبــادالتاقتصــادی
بــهمنظــوربهبــوددرتوســعهمنطقــهایمیتوانــدمنجــربــهتغییــرجهتهــایاساســیدرحــوزه

گــردد. کشــوردرافــق1400 تولیــدوســرمایهگذاریدر
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گزارش های عملکرد دستگاه های عضو هیئت دولت منتخب 

   مقدمه

گزارشهــایارائهشــدهازســویدســتگاههایعضــوهیئــتدولــتتنظیــم متــنحاضــربراســاس
کــهبیــانآنهــاتوســط شــدهاســت.متــندربردارنــدهسیاســتها،برنامههــاواقداماتــیاســت
ریاســتمحتــرمجمهــوریدرمصاحبــهتلویزیونــیبــهمناســبیکصدمیــنروزآغــازبــهکاردولــت،

گرفتــهاســت. مناســبدانســتهشــدهاســت.معیارهــایزیــربــرایانتخــابمــواردمدنظــرقــرار
وقــتمصاحبــهتلویزیونــیدرحــدود90دقیقــهوســخنانمجــریحــدود20 

ــه، کلمــهدردقیق ــان100 ــااحتســاببی ــهشــدهاســت؛ب گرفت ــهدرنظــر دقیق
کلمــهوجــودخواهــدداشــت. کثــرزمــانبــرایبیــان7000 حدا

حوزههــایاقتصــادیوزیرســاختیبــهلحــاظجذابیــتبیشــتربــرایمــردم، 
ــد. گرفتهان ــرار دراولویــتق

کــهبیشــتربــرایمــردمملمــوس  گنجانــدهشــدهاســت گــزارش مــواردیدر
گــزارش در نیــز مهــم اصالحــی برنامههــای و سیاســتها لیکــن باشــند،

گنجانــدهشــدهاســت.
گیــردوشــنوندهبــا  تــالششــدهتــاحداقــلاســتفادهازاعــداددرمتــنصــورت

شــنیدناعــداددچــارابهــامنشــود.

گــزارشســازمانمدیریــت گــزارشبراســاسدســتگاههاتدویــنشــدهاســت،امــاخالصــهایاز
کشــوربــاعنــوان»گــزارشعملکــرد100روزهریاســتمحتــرمجمهــوریبــهملــتدر وبرنامهریــزی

دولــتدوازدهــم«نیــزبــهشــرحزیــرارائــهمیشــود:
برایاولینباربعدازدهه1370رشددورقمی11درصدیتجربهشدهاست.. ۱

تمامیبخشهایاقتصادیدرسهماههاولسال1396رشدمثبتداشتهاند.. 2
هزینههــایمصــرفنهایــیخصوصــیبیانگــررشــد3.4درصــدیدرســال1395و6.9. ۳

درصــدیدرســهماهــهاولســال1396اســت
تشــکیلســرمایهثابــتناخالــص)ســرمایهگذاری(پــسازچنــدفصــلرشــدمنفــی،از. ۴
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کنــونازرشــدمثبــتبرخــورداربــودهاســت.ایــنمیــزاندرســه فصــلچهــارم1395تا
ماهــهاولســال1396بــه7.1درصــدرســیدهاســت.

نــرخمشــارکتاقتصــادیبــاافزایــش6دهــمدرصــدینســبتبــهدورهمشــابهســالقبــل. 5
بــه41درصــدرســیدهاســت.

تعــدادشــاغلیندرتابســتان1396بــهتعــداد795هــزارنفــرنســبتبــهدورهمشــابهســال. ۶
قبــلاضافــهشــدهاســت.زنان/جوانــان

کاهشیافتهاست.. 7 نرخسودبانکیازارقامباالی20درصدبه18.5درصد
بخــشمســکنازحالــتســکونخــارجشــدهوتعــدادجوازهــایصادرشــدهدرتهــران،. ۸

کلمناطــقشــهریبــهترتیــب20.4،7.5و12.2درصــدرشــد ســایرمناطــقشــهریو
داشــتهاســت.

کاهــش. ۹ ســهمدرآمدهــاینفتــیدربودجــهاز41درصــددرســال1392بــه26.1درصــد
یافتــهوســهمدرآمدهــایمالیاتــیاز33درصــدبــه36درصــدافزایــشیافتــهاســت.

کارمنــداندولــتحــدوددوبرابــرومســتمریخانوارهــایتحــتپوشــش. ۱۰ متوســطحقــوق
کمیتــهامــدادوبهزیســتینســبتبــهســال1392حــدود3.4برابــرشــدهاســت.

پرداخــتاعتبــاراتعمرانــیدر7ماهــهســال1396نســبتبــهمــدتمشــابهســالقبــل. ۱۱
بیــشازدوبرابــرشــدهوبــه261هــزارمیلیــاردریــالرســیدهاســت.

کشــورهایجهــانبــهمیــزانبیــشاز42. ۱2 دولــتتفاهمنامــهوقراردادهــایمختلفــیبــا
کــردهاســت. میلیــارددالرفاینانــسخارجــیامضــا

   1. بخش اقتصادی 

1-1. وزارت امور اقتصادی و دارایی  «
گــزارشعملکــردشــشماهــهاولوزارتامــوراقتصــادیودارایــی مهمتریــنبندهــایخالصــه

بــهشــرحزیــراســت.
کشور. ۱ طراحیوپیادهسازیداشبورددرگاهپایشاقتصادی

طراحیوپیادهسازیسامانهبانکدادههایاقتصادیومالی. 2
کشور. ۳ طراحیوپیادهسازیسامانهمجوزهای
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برگزاریششجلسههیأتمقرراتزدایی. ۴
مشارکتدرتدوینبستهحمایتازتوسعهصادراتغیرنفتی. 5
گــزارشمحــوریدرزمینــه. ۶ تهیــهبســتهسیاســتیمهــاربحــرانبانکــیوتدویــنپنــج

بانکــی بحــران
گزارش»بستهاقداماتارتقاءامنیتسرمایهگذاری«. 7 تدوین
کالناقتصادیبرنامهششمتوسعه. ۸ گزارشالزاماتدستیابیبهاهداف
گــزارشعملکــردمــواردیاز»قانــونرفــعموانــعتولیــدرقابتپذیــروارتقــاینظــام. ۹ تهیــه

کشــور« مالــی
ســاختار. ۱۰ تحلیــل برونگرایــی: و اقتصــادی دیپلماســی »مفهومبنــدی گــزارش تهیــه

ایــران. اقتصــادی دیپلماســی کنونــی نهــادی

1-3. بانک مرکزی «
گزارشارائهشدهتوسطبانکمرکزی،مهمتریناقداماتبانکمرکزیبهشرحزیراست. طبق

اجرایطرحضربتیاعطایتسهیالتازدواجباهمکاری11بانکودادن78.8هزارمیلیارد. ۱
ریالتسهیالتقرضالحسنهازدواجبهبیشاز753هزارنفردرششماهاولامسال.

دادن11.6هزارمیلیاردریالتسهیالتبه2800بنگاهخردومتوسط. 2
افزایشتسهیالتپرداختیشبکهبانکیبانرخرشد16.1درصد.. ۳
اعطایتسهیالتخریدمسکنبدونسپردهبهزوجینتوسطبانکهایتجاری. ۴
با. 5 خارجی مالی تأمین اعتباری خطوط قرارداد امضاء و کارگزاری روابط گسترش

بانکهایکشورهایاروپاییوسایرکشورهایبزرگآسیا)درمجموع21.2میلیارددالر(
جلوگیریازافزایشفشارنقدینگیبربانکها. ۶
کوتاهمــدتو15درصــد. 7 کاهــشنــرخســودبانکــیوتعییــن10درصــدبــرایســپردههای

ــرایســپردههایبلندمــدت ب
کشورهابرایانعقادپیمانهایپولی. ۸ کرهبابرخی مذا

1-4. وزارت صنعت، معدن و تجارت«
ازسویاینوزارتخانهدرششماههاولسال1396بهشرح گزارششده مهمترینموارد

زیراست.
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رشــدتولیــدناخالــصداخلــیدربخــشصنعــت،معــدنوتجــارتدر3ماهــهاول1396. ۱
بــهقیمــتپایــهســال1390بــهترتیــب4.6،5.8و8.8درصــدبــودهاســت.

کــه. 2 صــادراتغیرنفتــیبرابــر58میلیــونتــنبــاارزش20.5میلیــارددالربــودهاســت
کاهــش گذشــته4درصــدازنظــروزنــیوازنظــرارزشدالری3.2درصــد نســبتبــهســال

داشــتهاســت.
کــهبــهترتیــب. ۳ کــه کشــور14.4میلیــونتــنبــهارزش23.5میلیــارددالربــوده وارداتبــه

8و15.4درصــدافزایــشرانشــانمیدهــد.
ارزشصــادراتصنعتــیدرایــندوره14.4میلیــارددالروصــادراتمعدنــی0.9میلیــارد. ۴

دالرثبــتشــدهاســت.
کاهــشتولیــد. 5 ازمیــان44محصــولصنعتــیومعدنــی،31محصــولرشــدو13محصــول

داشــتهاند.
انواعسواری20.6درصدرشد 
محصوالتپتروشیمی7.2درصدرشد 
فوالدخام9درصدرشد 
لوازمخانگی11.35درصدرشد 

فعالسازی549واحدصنعتیداخلشهرکهابااشتغال9333نفر. ۶
کاالهــایجــادهای4.9میلیــونتــنبــوده. 7 کاالهــایداخلــی204میلیــونتــن،و ترانزیــت

کــه8.4و27.4درصــدرشــدداشــتهاســت.
بهرهبــرداریازپنــجطــرحملــیبــاســرمایهگذاری387میلیــوندالر)طرحهــایمعدنــی. ۸

ایمیــدرو(

   2- زیرساختی

کشاورزی « 2-1 . جهاد 
کشاورزی،خالصهمهمتریناقداماتودستآوردهاعبارتنداز: گزارشوزارتجهاد طبق

گلخانههاجمعًا824هکتار. ۱ حمایتازاحداث،اصالحونوسازی
اجرایعملیاتآبخیزداریوآبخوانداری156800هکتار. 2
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حمایتازتوسعهسامانههایآبیارینوین72هزارهکتار. ۳
احداثشبکههایفرعیآبیاریوزهکشی81هزارهکتار. ۴
پرداختخسارتمعوق)عملکردبیمه(5000میلیاردریال. 5
کشاورزی490هزارتن. ۶ گواهیشدهبرایانواعمحصوالت تأمینداخلیانواعبذور
کمباین3764دستگاه. 7 کتورو توزیعترا
کشاورزی5600دستگاه. ۸ توزیعانواعماشینآالت
کودشیمیایی1152هزارتن. ۹ تأمین

گندم12474هزارتن. ۱۰ پشتیبانیبرایتولید
پشتیبانیبرایتولیدشیرخام5041هزارتن. ۱۱

گوشتقرمز419هزارتن. ۱2 پشتیبانیبرایتولید
گوشتطیور1128هزارتن. ۱۳ پشتیبانیبرایتولید
پشتیبانیبرایپرورشماهیدرقفسدردریا24هزارتن. ۱۴
پشتیبانیبرایصیدوآبزیپروری270هزارتن. ۱5
کشاورزی2525هزارتن. ۱۶ پشتیبانیبرایصادراتمحصوالت
کشاورزی2073میلیوندالر. ۱7 پشتیبانیبرایصادراتمحصوالت

2-2. راه و شهرسازی «
گزارشوزارتراهوشهرسازی،خالصهمهمتریناقداماتودستاوردهاعبارتنداز: طبق

کیلومتــر. ۱ کیلومتــربزرگــراه،و35 کیلومتــرآزادراه،297 کیلومتــرراهشــامل71 احــداث403
راهاصلــی

کیلومترراهروستایی. 2 احداث978
کیلومترخطوطریلی. ۳ ریلگذاری378
دربخشجادهای. ۴ کاال ترانزیت5میلیونتن
ــهمــدتمشــابهســال. 5 کشــور)12درصــدرشــدنســبتب انجــام217هــزارپــروازازفضــای

گذشــته(
بابارنامه. ۶ کاال جابهجایی205میلیونتن
کاهش2درصدیتعدادمتوفیانبرونشهریوروستاییرانندگی. 7
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تدوینالیحهقانونجدیدپیشفروشساختماندرراستایشفافسازیبازار. ۸
نوسازیوبازسازی36هزارواحدمسکنروستایی. ۹

تأمیناراضیبرای500خانواردارای2معلولوبیشتر. ۱۰

2-3. نیرو «
گزارشوزارتنیرو،خالصهمهمتریناقداماتودستآوردهاعبارتنداز: طبق

شــروععملیــاتاجرایــیاولیــنســرمایهگذاریمســتقیمخارجــی)پــسازبرجــام(درحــوزه. ۱
احــداثنیــروگاهبــهارزش1.2میلیــاردیــورووبــهظرفیــت2000مــگاوات

بهرهبرداریازششسدباحجمآبقابلتنظیم385.5میلیونمترمکعب. 2
آبگیری6سدباآبقابلتنظیم1005میلیونمترمکعب. ۳
افتتــاحوبهرهبــرداریاز11تصفیهخانــهفاضــالبدر11شــهربــاظرفیــت154069متــر. ۴

مکعــبدرروز
برخورداری1066روستاباجمعیت659583نفرازآبشرب. 5
بهرهبرداریاز48نیروگاهتجدیدپذیرباظرفیت614مگاوات. ۶

2-4. ارتباطات و فناوری اطالعات «
گیگابایتبرثانیه. ۱ گیگابایتبرثانیهبه6800 توسعهشبکهIPداخلیاز4000

گیگابایتبرثانیه. 2 گیگابایتبه995 افزایشپهنایباندبینالمللیاز743
کشور. ۳ فراهمسازیامکاندسترسیپرسرعتدربیشاز1100روستای
افزایشتعدادمشترکینپهنباندثابتاز9.4به10.5میلیونمشترک. ۴
کیلومتر. 5 کیلومتربه65809 کشوراز62602 توسعهشبکهفیبرنوری
تدویــنبرنامــهتأمیــنزیرســاختارائــهخدمــاتدولــتبــهصــورتالکترونیــکاز20بــه. ۶

100درصــد

2-5. نفت «
کــه170. ۱ گازیپــارسجنوبــی کامــلازفازهــای20،19،18،17و21میــدان بهرهبــرداری

کشــورافــزودهاســت. گاز میلیــونمتــرمکعــببــهظرفیــتپاالیــش
گازیو130هــزار. 2 افزایــش118هــزاربشــکهایمتوســطتولیــدنفــتخــامومیعانــات



چکیدهایازمهمتــرینفعالیـتها
گزارش یکصد روزه  

46

بشــکهایمتوســطصــادراتنفــتخــامدرنیمــهنخســتســال1396نســبتبــهســال
1395

۳ .CNPCعقــدقــراردادتوســعهفــاز11پــارسجنوبــیبــاشــرکتهایتوتــال،شــرکتچینــی
وپتروپــارس

پیگیریانعقاد9قراردادنفتی. ۴
گازرســانیشــده. 5 درطــولنیمــهنخســتســال1396روزانــهبهطــورمتوســطبــه7روســتا

اســت.
افتتــاح5طــرحپتروشــیمیدرفروردیــن1396بــا1321میلیــوندالروتولیــدســالیانه. ۶

2498میلیــوندالربــهقیمــتپایــهســال1390
گازهــایهمــراهدرحــالســوختنوتعییــنمجــری. 7 تعییــنتکلیــفطرحهــایجمــعآوری

اصلــیومجریهــایفرعــی
کارون. ۸ افزایش45هزاربشکهایتولیدنفتازغرب
۹ .LNGپیگیریامضایقراردادباعماندرخصوصتولید

استخدامونیزتعیینتکلیفبورسیههاینفت. ۱۰

2-6. سازمان انرژی اتمی  «
ــه ــیب ــرژیاتمــی،درشــرایطفعل ــرمســازمانان دســتاوردهایارائهشــدهدرنامــهریاســتمحت
گــزارشصــدروزهضرورتــینــدارد.ضمــن احتمــالفــراوانحساســیتزاهســتند،وبیــانآنهــادر
بــهجــز4مــوردبقیــهدر20فروردیــن97امــکانرونمایــیو کــه آمــده آنکــهدرنامــهمذکــور

دارنــد. بهرهبــرداری
قراردادامنیتهستهای. ۱

ــد. 2 ــهعق ــاتوجــهب کوآغــازطراحــیتفصیلــیب کتــورارا اتمــامطراحــیمفهومــیوپایــهرآ
کشــورچیــنطبــقبرجــام ــا ــراردادمنعقــدهب ق

در. ۳ بازگشــتپذیری احتمــال راســتای در همهجانبــه و کامــل آمادگــی و برنامهریــزی
صــورتتصمیــممســئولیننظــام

2-7.سازمانحفاظتمحیطزیست)نامه29732-1مورخ1396/7/29(. ۴
کشور. 5 تدوینبرنامهعململیحفاظتمنابعزیستیبابرشاستانیدر12استان
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تهیهراهبردملیتغییراقلیم. ۶
بررســیوارزیابــیمحیطزیســتی41طــرحعمرانــیوصنعتــیدرســطحملــیوتأییــد13. 7

فقــرهازدرخواســتهایمذکــور
کشور. ۸ نهاییسازیبرنامهعملوراهبردهایتاالبهای

   3-برنامه ریزی

کشور « 3-1. سازمان برنامه و بودجه 
تدوینبرنامهاقتصادمقاومتی. ۱

کشور « 3-2 . سازمان اداری و استخدامی 
کالندولت. ۱ تهیهلوایحالزمبرایاصالحساختار

آزمــون. 2 چهارمیــن برگــزاری و جــاری ســال در نفــر 21408 اســتخدام مجــوز صــدور
اســتخدام مجــوز 10963 ظرفیــت بــا اســتخدامی

   4- اجتماعی 

4-1. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «
کــز. ۱ کلیــهدانشــگاههاومرا راهانــدازیپرونــدهالکترونیــکســالمتدرتاریــخ1396/5/8در

ــامشــدهدرایــنســامانهبیــشاز52میلیــون ــرادثبــتن کشــور؛تعــداداف ــیدولتــی درمان
کاهــش نفــراســت.)ایــنســامانهمیتوانــدنقــشمهمــیدرســاماندهینظــامدرمــانو

هزینههــاداشــتهباشــد.(
برنامــهاســتقرارنظــامارجــاعدرخدمــاتبیمهشــدگانروســتاییوعشــایروشــهرهایزیــر. 2

20هــزارنفــر
تعییناولویتهایوزارتبهداشتبرای4سالآینده. ۳

تدوینسندنقشهراهدرمانبهتفکیکدانشگاهوشهرستانها 
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پیشبینیتجهیزاتســرمایهایهشــتگانه)آمارآی،ســیتیاســکن،ســی 
کمــرا،شــتابدهنده گامــا تــیآنژیــو،آنژیوگرافــیقلبــی،آنژیوگرافــیمحیطــی،

وپــتاســکن(مــوردنیــازبــراســاسشــاخصهایجمعیتــیودسترســی.
ــهخدمــت  ــلمتخصــصپزشــکیمتعهــدب غالتحصی ــرویفار نیازســنجینی

ــهوزارتبهداشــت. ب
کاهشهزینههایطرحتحولسالمت. ۴ طراحیراهبردهای

4-2. وزارت ورزش و جوانان «
تهیهوتدوینطرح»حضوربانواندرورزشگاهها«. ۱

کزاستانهاو15خانهجوانشهرستانها. 2 افتتاح42خانهجواندرمرا
تجهیز50خانهورزشروستایی. ۳
کشــورجهــتارائــهبــهشــورایعالــی. ۴ تدویــنپیشنویــسنهایــیســندتوســعهورزش

ورزش
تهــران،خراســان. 5 فــارس، اســتانهایخراســانجنوبــی، در ورزشــی پــروژه افتتــاح6

بــامســاحت1902147متــرمربــع شــمالی،بوشــهر،خراســانرضــوی
کشــورهایاســالمی،و31مــدالدربازیهــای. ۶ کســب20مــدالدربازیهــایهمبســتگی

داخــلســالنترکمنســتانتوســطبانــواندرســال2017

کار و رفاه اجتماعی « 4-3. وزارت تعاون، 
کاربــاهدفگــذاریایجــاد. ۱ گیــربــرایتحرکبخشــیبــهبــازار اجــرایبرنامــهاشــتغالفرا

871هــزارشــغلدرســال1396
کارانهاشتغالجوانان)کاج(. 2 اجرایطرح
تخصیــص20هــزارمیلیــاردتومــانتوســطبانــکمرکــزیبــه8بانــکعامــلواختصــاص. ۳

کاجوتکاپــو 100میلیــاردتومــاندرمرحلــهاولبــهدوطــرحاشــتغالزایی
ارائه71میلیوننفر-ساعتآموزشمهارتی. ۴
شناسایی1404بنگاهمشکلداروحمایتاز1194بنگاه. 5
کشــوریبــه. ۶ همسانســازیحقــوقبازنشســتگیســنواتمختلــفصنــدوقبازنشســتگی

میــزان2200میلیــاردتومــان
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کــودکانبازمانــدهازتحصیــلدر5اســتانسیســتانوبلوچســتان،. 7 حمایــتاجتماعــیاز
کرمــان،آذربایجــانغربــیوتهــران خوزســتان،

افزایــش20درصــدیفرزندخواندگــیازطریــقابــالغبخشــنامههایمرتبــطبــاقانــون. ۸
کــودکانونوجوانــانبیسرپرســت حمایــتاز

4-4 . معاونت امور زنان و خانواده «
تهیــهبرنامــهملــیآمــوزشخانــواده)قبــل،حیــنوبعــدازازدواج(وبرنامــهملــیارتقــای. ۱

تندرســیونشــاطزنــانودختــران
ارائهبرنامهتوانمندسازیزناندرزمینهمقابلهباآسیبهایاجتماعی. 2
پیگیریالیحهتأمینامنیتزناندربرابرخشونتدرقوهقضائیه. ۳

4-5 . سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران«
اســتخدام3075نفــرازایثارگــراندردســتگاههایاجرایــیوتأمیــنواماشــتغالبــرای. ۱

2578نفــر
ارائهتسهیالتبانکیتأمینمسکنبه44560نفر. 2
پوششبیمهای760هزارنفردربیمههمگانیو1710000نفردربیمهتکمیلی. ۳

   5- دفاعی، امنیتی، سیاسی و حقوقی

5-1 . وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح «
اجرایهمسانسازیحقوقبازنشستگانبرابرتصویبنامههیئتوزیران. ۱

غازپایگاهفضاییامامخمینی)ره(. 2 پرتابماهوارهبرسیمر
۳ .53D-RHبازسازیبالگرد

5-2 . وزارت اطالعات  «
تشکیلوپیگیری100پروندهمفاسداقتصادی. ۱

جلوگیریازانتقالدههاهکتارازاراضیدولتیبهزمینخواران. 2
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صدور18هزارمیلیاردریالبرگتشخیصمالیاتیازپروندههایتشکیلشده. ۳
بهارزش12000میلیاردریال. ۴ کاال تشکیلوپیگیری42پروندهمهممبارزهباقاچاق
شناسایی250موردازباندهایفعالاشراروقاچاقچیانسالحوموادمخدر. 5
کارگاههایساختمواد. ۶ کشف کیلوگرمموادمخدرسنتیوصنعتی،و کشف34717

5-3 . وزارت امور خارجه «
برگزاری3دورنشست»روندآستانه«باکشورهایروسیهوترکیهبرایحلبحرانسوریه. ۱

ایجــادزمینــهوبســترالزمبــرایامضــایقراردادهــایمتعــددتأمیــنمالــیوســرمایهگذاری. 2
کــرهجنوبــی،چیــن،اتریــشودانمارک. کشــورهای بــا

کشــور،. ۳ پیگیــریمســتمروضعیــتشــهروندانایرانــیبازداشتشــدهوزندانــیدرخــارجاز
وتبــادلوآزادســازیآنهــا.

کشور« 5-4 . وزارت 
تهیــهوتدویــننهایــی»الیحــهتوســعهوامنیــتپایــدارمناطــقمــرزی،بــاهــدفتقویــت. ۱

معیشــتمرزنشــینانوتوســعهفعالیتهــایاقتصــادیمناطــقمــرزی«
کشوری. 2 بازنگریپیشنویسالیحهجامعتقسیمات
راهاندازیستاداستانیساماندهیآسیبهایاجتماعی. ۳
کشور. ۴ گزارشآسیبهایاجتماعی تدوین

5-5. وزارت دادگستری «
انجامفازیکپروژهتدویننظامحقوقمالکیتفکریواصالحساختاراجرایی. ۱

اتمامفازیکپروژهحمایتهایحقوقیوقضاییازمالکیتوسرمایهگذاری،مصوب. 2
ستادفرماندهیاقتصادمقاومتی

5-6 . معاون حقوقی «
تهیهوتدوینپیشنویسلوایحزیر:

شفافیتاقتصادی. ۱
حریمخصوصی. 2
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الیحهمسئولیتمدنیمؤسساتعمومی. ۳
تعارضمنافع. ۴
کلیاقتصادمقاومتی. 5 اصالحبرخیازقوانینمزاحماجرایسیاستهای

5-7 . دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی «
تدوینپیشنویسبرنامهملیاقدامحقوقشهروندی

  6-آموزشی و علمی و فناوری

6-1 . وزارت آموزش و پرورش «
کتابدرسی. ۱ آمادهسازیوچاپوتوزیعحدود140میلیونجلد

برنامهریــزیواجــرایثبتنــامحــدود430هــزارنفــردانشآمــوزاناتبــاعدرمــدارسو. 2
حــدود5000نفــرازدانشآمــوزانفاقــدمــدرکهویتــی

کزپیشدبستانی. ۳ جذبحدود70درصددانشآموزانقبلازورودبهدبستاندرمرا
برنامهریــزیبــرایتوســعهنظــامســالمتومراقبــتجســمانیدانشآمــوزانوپیشــگیری. ۴

ازآســیبهایاجتماعــیبــاتدویــنبســتههایآمــوزشبــرای30هــزارنفــرازمعلمــانو2
میلیــوننفــرازدانشآمــوزان

اجرایطرحسنجشسالمتبرای1.4میلیوننفرازدانشآموزان. 5

6-2 . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  «
کیفیتدانشگاهها. ۱ راهاندازیطرحارتقای

برنامهریزیبرایآموزشحقوقشهروندیدردانشگاهها. 2
تشکیلشبکهملیجامعهودانشگاهبرایتقویتارتباطدانشگاههاونخبگاناستانها. ۳

6-3 . معاونت علمی و فناوری  «
رتبــهجهانــیایــراندرزمینــهنــوآوریازســال2014تــا2017بــهانــدازه45پلــهبهبــود. ۱

ــهاســت. یافت
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تعدادشرکتهایدانشبنیانتاشهریور1396به3259شرکترسیدهاست.. 2
کشــاورزی،هــواوفضــا،حمــلونقــل،هســتهای. ۳ انجــام13طــرحکالنســالمتودرمــان،

وصنایــعتولیــدی
انجــام137طــرحتوســعهفنــاوری،زیرســاختیوپژوهشــیدرچارچــوبنقشــهجامــع. ۴

کشــور علمــی
کشــور. 5 بــه نفــر 807 کشــور؛ از خــارج مقیــم ایرانــی متخصــص 4547 نــام ثبــت بــا

کردهانــد. تدریــس دنشــگاهی دورههــای در مدعــو اســتاد عنــوان بــه نفــر 14 و بازگشــتهاند
کشــور. ۶ آزمایشــگاهی مــواد شــرکتهای از قــراردادخریــدقطعــی ریــال میلیــارد هشــتاد

منعقــدشــدهاســت.
تنظیموابالغنظامنامهپیوستفناوریدرطرحهایمهمملیوقراردادهای. 7

بینالمللی

  7- فرهنگ

7-1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  «
تدوینبرنامهجامعسینمایایران. ۱

حمایتازنوسازیوبازسازی18سالنسینمایقدیمی. 2

گردشگری « 7-2 . سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگرخارجی. ۱ هماهنگیوایجادتسهیالتبرایورود2.159.882نفر

ثبتشهریزددرفهرستمیراثجهانی. 2
صــادرات85میلیــوندالربــهمیــزانوزنــی38.321تــنصنایــعدســتیدر5مــاهنخســت. ۳

ســال1396
ایجاداشتغالازمحلصدورمجوزهایتولیدصنایعدستیبرای24.796نفر. ۴
معرفــی65طــرحگردشــگریبــهارزشبیــشاز6.348میلیــاردریــالبــاپیشــرفتفیزیکی. 5

متوســط50درصــدبــهبانکهــایعامــل
بهرهبرداریاز136اقامتگاهبومگردی. ۶
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   مقدمه: 
کنونــیموقعیــتاقتصــادایــرانازجایــگاهویــژهایدرعرصــهداخلــیوبیــنالمللــی درشــرایط
بخــش ومصــرف گــذاری ســرمایه اقتصــادی، رشــد نــرخ داخلــی درعرصــه  اســت. برخــوردار
گشایشــیدر خصوصــیازتنگناهــایدورانپرمخاطــرهآمیــزوبحــرانزاعبــورنمــودهوبــاانــدک
درآمدهــاینفتــیروندهــایمثبتــیراتجربــهنمــودهاســت.برآوردهــایبانــکمرکــزینشــان
کار،تثبیــت کســبو کــهرشــداقتصــادیســال1396عمدتــًاتحــتتاثیــربهبــودفضــای میدهــد
گذشــتهنظیــرشــوکقیمــتارزونهــادهانــرژیو درآمدهــاینفتــی،حــذفشــوکهایاختــاللزای
قیمــتطــالبهبــودقابــلتوجــهومثبتــیراداشــتهوبــهرقــمرشــد6.5درصــدافزایــشیافتــهاســت.

بــاوجــوداینکــهاقتصــادایــرانبــامجموعــهتالشهــایدولــتیازدهــمدوراندشــواررکــود
گرفــت،امــاهمچنــانمواجــهبــا تورمــیراپشــتســرگذاشــتودرمســیررونــقغیــرتورمــیقــرار
صندوقهــای زیســت، محیــط آب، منابــع حوزههــای در ســاختاری و اساســی چالشهــای
غالتحصیــالندانشــگاهیاســت.در بازنشســتگی،بودجــهدولــت،نظــامبانکــیوبیــکاریفــار
حــوزهرشــداقتصــادیوســرمایهگذارینیــزچالشهــایاحتمــالناپایــداریرشــداقتصــادیبــا
گذشــته، کافــیســالهای گــذاریهــاینا اتمــامظرفیتهــایخالــیاقتصــادبــاتوجــهبــهســرمایه
کاردرســال کســبو ــیفضــای کارعلیرغــمبهبــودرتبــهجهان کســبو ــودنفضــای نامناســبب
بــودنهزینــههــایتولیــدبــهویــژههزینــههــایتأمیــنســرمایهوتنگناهــایمالــی هــایاخیــر،بــاال

ــتدوازدهــمحــلشــود. ــددردول ــهبای ک وجــوددارد

گیــر، اشــتغالزاوضــدفقــر"مــی برنامــهدولــتدوازدهــمدســتیابیبــههــدف "رشــداقتصــادیفرا
باشــد.ایــن برنامــه، شــامل دو بخــش توســعهای و حمایتــیاســت تــا عدالــت اجتماعــی، کاهــش 
نابرابــری و فقــر را از طریــق اصــالح ســازوکارهــای اقتصــادِی ایجادکننــده آنهــا محقــقشــود.
برنامههــای توســعهای مشــتمل بــر دو زیــر فصــلشــامل ایجــاد اصالحــات اقتصــادکالنبــهمنظــور
ــداروبســتههای سیاســتی  ــه رشــد پای ــردن زمین ــات اقتصــادی و فراهــم ک ــه حفــظ ثب دســتیابی ب
برونگرایــی وتوســعه بخــش خصوصــی و اصــالح نظــامبنــگاهداریبــهمنظــور دســتیابی بــه رشــد 

اقتصــادی بــاال تنظیــم شــده اســت.

کیــدبــراجــرایسیاســتهایاقتصــادمقاومتــی،درســال1396موجــبشــکلدهیفضــای تأ
نوینــیدراقتصــادشــدهاســت.تدویــنبرنامــهاقتصــادمقاومتــیدرســال1396شــاملپروژههــای
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اولویــتداردررونــقتولیــدواشــتغالونیــزفرآینــدپایــشونظــارتمســتمربــراجــرایایــنبرنامههــا
مؤثــربــودهاســت.

تشــکیلســرمایهثابــتبــهعنــوانیکــیازمنابــعرشــدوعامــلانتقــالفــنآوریبــهفرآینــدتولیــد
گــذاریدربخــشســاختمانبــارشــدمنفــیمواجــه کاهــشســرمایه طــیســالهایاخیــربــهدلیــل
ــهاقتصــاد،ازفصــلپایانــی1395رشــدآنمثبــت ــتواعتمــادمــردمب ــااقدامــاتدول ــهب ک ــوده ب
شــدهوبــهترتیــبدرفصــلپایانــیســال1395وفصــلاولســالجــاریبــانــرخ6.2و7.1درصــدی

افزایــشیافتــهاســت.

هزینــهمصــرفنهایــیخصوصــیبــهعنــوانشــاخصرفــاهخانوارهــادرفصــلاولســال96از
کمبــودتقاضــارنــج کــهقبــالاز رشــدبــاالی7درصــدیبرخــوردارشــدهاســت.درواقــعاقتصــادایــران
کننــده کــهتأییــد کنــونبــارشــدمثبــتچشــمگیردرمصــرفخصوصــیروبــرومیباشــد مــیبــردهــما
رونــدبهبــوداقتصــادوافزایــشرفــاهخانــواراســت.هزینههــایمصــرفنهایــیدولتــیدرفصــلاول

ســال1396نســبتفصــلمشــابهســالقبــلبــارشــد6.5درصــدیمواجــهشــد.

در دولــت تصمیمگیریهــای و خطمشــی بیانکننــده کار بــازار در دولــت سیاســتهای
کــهازطریــقایجــادزیرســاختها،بهبــود کاراســت اســتقرارواســتمرارفرآیندهــایتوســعهبــازار
کســبوکاروتقویــت کمیتــیدولــت،اقدامــاتحمایتــیبــرایبهبــودفضــای عملکــردوظایــفحا
ونهادینهســازیفرآینــدپایــداریوتوســعهاشــتغالانجــاممیشــود.درشــشماهــهاولســال
کارحــدود768هــزارنفــر جــارینســبتبــهدورهمشــابهســالقبــل،متوســطعرضــهجدیــدنیــروی
ومتوســطخالــصاشــتغالایجــادشــدهحــدود749هــزارنفــربــودهاســت.دولــتبــرایصیانــت
بــا نــرخبیــکاری کاهــش بــهمنظــور گســترشفرصتهــایشــغلی کشــورو ازاشــتغالموجــود
کــهبــاتوســعه گیــرراتعقیــبنمــودهاســت هــدفبهبــودوضــعرفاهــیمــردمبرنامــهاشــتغالفرا
تکمیــل رویکــرد بــا اشــتغالزا طرحهــای در ســرمایهگذاری تشــویق کار، نیــروی مهارتهــای
کمــکبــهتوســعه کارجدیــدو ــانبــهمنظــوراســتخدامنیــروی کارفرمای زنجیــرهارزش،تحریــک
کــمدرآمــددرنظــرداردبــهفراینــدایجــاداشــتغالدربنــگاههــاســرعتببخشــد. اشــتغالاقشــار
کثــری ــیمربــوطبــهبودجــهواســتفادهحدا درصــورتاجــرایبرنامههــایفــوقورفــعموانــعمال
ازظرفیتهــا،خالــصاشــتغالایجــادشــدهدرســالجــاریبــه970هــزارفرصــتشــغلیونــرخ
کــرد.بــرآوردمربــوط بیــکاریاز12.4درصــددر1395بــه11.6درصــددرســال1396تنــزلخواهــد
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کاردرســالجــاریبــه کــهنــرخمشــارکتنیــروی بــهنــرخبیــکاریمبتنــیبــرایــنپیشفــرضاســت
ــود. کــهحــدود0.7واحــددرصــدبیشــترازســالقبــلخواهــدب 41.1درصــدبرســد

گســترده کشــور،اســتفاده مهمتریــنبرنامههــایدولــتدرســالجــاریحفــظثبــاتاقتصــادی
اقتصــاد بالاســتفاده نمــودنظرفیتهــای فعــال تعاونــی، و ازظرفیتهــایبخــشخصوصــی
کشــورواســتفادهازفضــایشــرایطپســابرجاممــیباشــدتــابتوانــدموفقیتهــایاقتصــادیخــودرا
ــدوســرمایهگذاریادامــهدهــد.درراســتایفعــالســازیظرفیتهــایبالاســتفاده ــهتولی درزمین
اقتصــادورونــقتولیــدواشــتغالمقــررگردیــدهطــیســالجــاری،55هــزارمیلیــاردتومــانتســهیالت
کــهمــیتوانــدتحــرکقابــلتوجهــی توســطبانــکمرکــزیدرقالبهــایمختلــفپرداخــتشــود

دراقتصــادایجــادنمایــد.

درراســتایاســتفادهازفضــایمثبــتناشــیازپســابرجــاموتعامــلبیشــتربــاجهــانخــارجدولت
کــهبــهتدریــجزمینههــای کــرده کشــورهایجهــانمنعقــد تفاهــمنامــهوقراردادهــایمختلفــیبــا
کنــونبــهمیــزانبیــشاز42میلیــارددالرقــراردادفاینانــس اجــرایآنهــافراهــمخواهــدشــد.تا
کــهجــذبآنمــیتوانــدتحــرکقابــلتوجهــیدر کشــورهایمختلــفمنعقــدشــده خارجــیبــا
کاهــشهزینههــایتأمیــنمالــیبنگاههــاو کشــورایجــادنمایــد.عــالوهبــرایــن،بــرای اقتصــاد
رونــقســرمایهگذاریدولــتهمچنــانســاماندهینظــامبانکــیواتخــاذسیاســتهایمناســب
کاهــشســودبانکــیوتعامــلبــانظــامبانکــیبینالمللــیرادردســتورخــودقــرار پولــیبــهمنظــور
کــهمرحلــهاولآنبــاممنــوعشــدنپرداخــتســودبــهســپردههــابیــشاز15درصــددرحــال دارد

اجراســت.

بــاتوجــهبــهبرنامههــاییــادشــدهانتظــارمــیروددرســالجــاری،رونــدروبــهبهبــوداقتصــاد
کثــری بــهویــژهدربخــشغیــرنفتــیادامــهداشــتهباشــد.اقتصــادایــراندرصــورتاســتفادهحدا
ــرخرشــداقتصــادی7 ــهن ــادشــدهتوانایــیدســتیابیب ــرسیاســتهایی ازظرفیتهــاواجــرایمؤث

ــدوننفــترادرســالجــاریدارامیباشــد. درصــدورشــد7.5درصــدیب

کیــدبــرمدیریــت رویکــردسیاســتیدولــتنســبتبــهبودجــهعمومــیناظــربــرانضبــاطمالــیبــاتأ
مصــارفبودجــهوخلــقمنابــعمالــیجدیــدمیباشــد.درایــنراســتا،دراصــالحفراینــداجــرای

بودجــهســالسیاســتهایزیــر1396اتخــاذشــدهاســت:

تــالشبــرایافزایــشاختیــاراتدولــتدرخصــوصتخصیــصاعتبــاراتطرحهــای
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عمرانــیمتناســببــااولویتهــایاجرایــیبــهخصــوصطرحهــایخاتمــهســال1396.

تــالشدرجهــتپرداخــتبدهیهــایدولــتبــهویــژهبدهــیدولــتبــهپیمانــکاران
کنتــرلمصــارفغیرضــروریوهمچنیــنانتشــاراســنادخزانــه طرحهــایعمرانــیازطریــق

اسالمی.

انتشــاراوراقمشــارکتبــهمنظــورتزریــقمنابــعجدیــدبــرایافزایــشســرعتاجــرای
ــی. طرحهــایعمران

پیگیــریاصــالحقانــونمالیــاتبــرارزشافــزودهوتســریعدراجــرایطــرحجامــع
کشــور مالیاتــی

منظــور بــه و توســعه برنامــهششــم قانــون )7( مــاده بنــد)پ( مفــاد اجــرای در  
ــربخشــیبودجــهعمومــی،شــفافیت،متناســبســازیمســئولیتها کارایــیواث ارتقــای
کیفیــتارائــهخدمــاتبــه واختیــارات،اســتفادهبهینــهازظرفیتهــایموجــود،ارتقــای
افزایــش دولتــی، دســتگاههای استانداردســازیخدمــات زمینــه آوردن فراهــم مــردم،
کیفیتتــربــه کارکنــانومدیــراندســتگاههایاجرایــیبــرایارائــهخدمــاتبــا انگیــزه
کنتــرلنتایــج کیفــیو ــهخدمــات ــهمدیــرانجهــتارائ ــاراتالزمب مــردمواعطــایاختی
1397 ســال بودجــه کار، انجــام مراحــل کنتــرل جــای بــه محصــوالت و فعالیتهــا
دســتگاهها)40درصــدبــراســاسقانــونبرنامــهششــم(بــراســاسبودجــهریــزیبــرمبنــای

ــهمــیشــود. عملکــردتهی

اجرایــی دســتگاههای ســرمایهای، دارایــی تملــک طرحهــای ســاماندهی بــرای  
محصــوالت تولیــد تــوان و اقتصــادی توجیــه دارای تمــام نیمــه طرحهــای موظفنــد
کننــدوبــرایآندســتهازطرحهــای گــذار رقابتــی،رابــهبخــشخصوصــیوتعاونــیوا
کــهامــکانجــذبســرمایهگذاریبخــشخصوصــیرادارنــددرچارچــوب نیمــهتمــام

نماینــد. اقــدام –خصوصــی قراردادهــایمشــارکتعمومــی

مجمــوعدرآمدهــایمالیاتــیبــهعنــواندرآمــدیپایــدار،در7ماهــهســال1396،معــادل
رقــم501080میلیــاردریــالبــرآوردمیشــود.مقایســهایــنرقــمبــامصــوبهفــتماهــه،ازتحقــق
72.2درصــدیدرآمدهــایمالیاتــیحکایــتدارد.همچنیــن،پوشــشدرآمــدیبودجــه)نســبت



58

کاردولــتدوازدهــمحــدود درآمدهــایعمومــیبــهاعتبــاراتهزینــهای(تــازمــانتنفیــذوشــروعبــه
کــهدر7ماهــهســال1396بــه48.8رســیدهاســت. 63درصــدبــود

منابــعحاصــلازصــادراتنفــتدر7ماهــهســال1396نســبتبــهمــدتمشــابهســالقبــل،
ــع6.2واحــددرصــدافزایــشیافتــهاســت.درصــد کــردهوســهمآنازمناب حــدود71درصــدرشــد
کــهنســبتبــهســالقبــل، تحقــقایــنمنبــعدر7ماهــهســال1396حــدود76درصــدمــیباشــد

حــدود9واحــددرصــدافزایــشنشــانمیدهــد.

کشــوردر گــزارشحــاویتصویــریازوضعیــتاقتصــادی،اجتماعــیوسیاســیوفرهنگــی ایــن
کاردولــتدوازدهــم،اقدامــاتانجــامشــدهجهــتســامانبخشــیدنبــهمشــکالت زمــانآغــازبــه
گذشــتهونتیجــهحاصــلشــدهبرخــیازتدابیــرو اقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگــیدرصــدروز
کاهــشمشــکالتو کوتــاهمــدتوبلندمــدتبــرایرفــعو سیاســتهاودرنهایــتراهکارهــای
گزارشــات گــزارشعمدتــا«بــراســاس چالشهــامیباشــد.موضوعــاتفرابخشــیوبخشــیایــن
ارســالیدســتگاههــایاجرایــیذیربــطوتوســطامــورمربوطــهدرایــنســازمانتهیــه،جمــعبنــدی

وتدویــنشــدهاســت.
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   برنامه و اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال
کلی اقتصاد مقاومتی             1396 به منظور اجرای سیاست های 

مجــدد کیــد تأ و اشــتغال« تولیــد- مقاومتــی؛ »اقتصــاد عنــوان تحــت ســال1396 نامگــذاری
کلــیاقتصــادمقاومتــی،موجــبشــکلدهیفضــاینوینــیدرســتاد بــراجــرایسیاســتهای
فرماندهــیاقتصــادمقاومتــیشــد.ســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــیبــابرگــزاری7جلســهاز
کشــوریولشــکری،عمــدهتــالشخــودرا کنــوندرســطحمقامــاتعالــی ابتــدایســالجــاریتــا
کلــیاقتصــادمقاومتــی معطــوفبــهفراهمســازیزمینههــایتــداومفراینــداجــرایسیاســتهای
گذشــتهازطریــق کاراتــروبــاشــتابافزونتــرنســبتبــهســالهای وتحقــقشــعارســالدربســتری
تقویــتنقــاطقــوتوبرطــرفنمــودننقــاطضعــفنمــودهاســت.ســتاددرایــنراســتاتدویــن
»برنامــه اقتصــاد مقاومتــی در ســال ۱۳۹۶«شــاملپروژههــایاولویــتداراقتصــادمقاومتــی،
گیــررادردســتورکارخــودقــراردادوپــساز بســتههایرونــقتولیــدواشــتغالوبرنامــهاشــتغالفرا
گزارشگیــری،پایــشونظــارتمســتمربــر تصویــببــهدســتگاههایاجرایــیابــالغنمــود.فرآینــد
کــه اجــرایبرنامــهاقتصــادمقاومتــیدرســال1396توســطدبیرخانــهســتاددرحــالاجــرامیباشــد
کلــیاقتصــادمقاومتــیبــهمقامــات گزارشهــایعملکــرداجــرایسیاســتهای نتایــجآندرقالــب

ــردد. ــهمیگ کشــورارائ ــی عال


   پروژه های اقتصاد مقاومتی اولویت دار سال 1396

کارگروههای تشکیل طریق از نمود تالش تشکیل، از پس مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد
تخصصی،تصویببرنامههایملی،طرحهاوپروژههایمرتبطباهربرنامهوچگونگینظارت
این در سازد. فراهم را مقاومتی اقتصاد کلی سیاستهای اجرای زمینههای آنها اجرای بر
گردید.افزونبراین،دراینمرحله، چارچوب،12برنامهملی،56طرحو200پروژهتصویب
اقتصاد فرماندهی ستاد مصوب ملی برنامههای اجرای دستاوردهای و نتایج بررسی برای
مقاومتی»شاخصهایارزیابیبرنامههایاقتصادمقاومتی«نیزدردبیرخانهستادتدوینوبه

تصویبستادرسید.
ــوان»اقتصــادمقاومتــی، ــرمعظــمانقــالبتحــتعن متعاقــبنامگــذاریســال1395توســطرهب
اقــداموعمــل«،درهجدهمیــنجلســهســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــی121پــروژهبــهعنــوان
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ــرایاجــرادرســال1395مصــوبوتوســطمعــاوناولمحتــرمرئیسجمهــور ــروژهاولویــتدارب پ
گردیــد بــه23دســتگاهاجرایــیابــالغشــد.براســاستصمیمــاتســتاددرابتــدایســالجــاریمقــرر
فراینــداجــرایپروژههــایاقتصــادمقاومتــیشــاملپروژههــایجدیــد،پروژههــایمصــوبســتاد
کــهافــقزمانــیاجــرایآنهــامیانمــدت کــهاولویــتســال1395نبودنــد،پروژههــایاولویــتداری
کــهبدالیــلمختلــفدرســال کوتــاهمــدت یــابلندمــدتبرنامهریــزیشــدهبــودوپروژههــایافــق

1395بــهاتمــامنرســیدند،تــداومیابــد.

  بسته های رونق تولید و اشتغال

باعنایتبهنامگذاریسال1396تحتعنوان»اقتصادمقاومتی؛تولید-اشتغال«توسطرهبر
اجرایی، دستگاههای به جمهوری محترم ریاست بخشنامههای به توجه با و انقالب معظم
مجموعهحاضرتحتعنوان»اقتصادمقاومتیدرسال1396:بستههایرونقتولیدواشتغال«با
هدفاستقرارمدیریتکارآمد،افزایشسرمایهگذاری،توسعهصادراتغیرنفتیومدیریتهدفمند
نرخ تداوم اقتصادی، رشد تعاونی، و نقشبخشخصوصی گسترش و مقرراتزدایی واردات،
گانهاقتصاد تورمتکرقمی،ایجادفرصتهایشغلیجدیدوپایدار،درراستایرویکردهایپنج
مقاومتی)درونزایی،برونگرایی،دانشبنیانی،مردمیبودنوعدالتبنیانی(توسطدبیرخانه
ستادتهیهوپسازبحثوبررسیدرجلساتمورخ1396/1/15و1396/1/28»ستادفرماندهی
اقتصادمقاومتی«برایاجرادرسال1396،موردتصویبقرارگرفتودرتاریخ1396/1/31بهکلیه

دستگاههایاجراییابالغشد.
عناوینبستههایپنجگانهمصوبستادبهشرحذیلمیباشد:

  بسته ارتقاء توان تولید ملی
  بسته تأمین مالی و سرمایه  گذاری

  بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی
  بسته تجارت خارجی )توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت هدفمند واردات(

کار   بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی 
بــا اجرایــیهمــراه اصلــیدســتگاههای اولویتهــای ســتاد بســتههایمصــوب از یــک هــر در
ــف ــوروظای ــنشــدهاســت.بســتههایمزب ــرایاجــرادرســال1396،تعیی ــدیمشــخصب زمانبن
کــه کــردهاســت.درایــنبســتههامقــررشــدهاســت معینــیرابــرای25دســتگاهاجرایــیمشــخص
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ــد. ــینماین ــهخــودرادرســال1396عملیات ــوطب دســتگاههایمجــری،برنامههــایاجرایــیمرب
گــزارشاقدامــاتبهعمــلآمــدهبــرای عــالوهبــرایــندســتگاهمجــریموظــفاســتبــهطــورمســتمر
گــزارشنمایــد.نظــارتبــراجــرایایــنبســتهها اجــرایمصوبــهابالغــیســتادرابــهدبیرخانــهســتاد
بــرعهــدهدبیرخانــهســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــیاســت.البتــهدراجــرایهــریــکازبســتهها
همــکاریمجموعــهایازدســتگاههایاجرایــیضــروریاســتبــههمیــنمنظــورمقــررشــدهاســت
ــادرخواســتدســتگاهمجــری،همــکاریالزمرا ــزمتناســبب ــهدســتگاههایاجرایــیهمــکارنی ک

بــهعمــلآورنــد.
شــایانذکــراســتبســتههایپنجگانــهمصــوبســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــیدرســازگاری
کامــلبــاماموریتهــایابالغــیرئیــسجمهــورجهــتاجــرایشایســته،همــهجانبــهوجهــادی
منویــاتمقــاممعظــمرهبــری)مدظلــهالعالــی(درســال»اقتصــادمقاومتــی:تولیــد-اشــتغال«
گردیــدهاســت.مهمتریــنمحورهــایبســتههای5گانــهرونــقتولیــدواشــتغالبــرایاجــرا تنظیــم

درســال1396،بهشــرحذیــلمیباشــد:

  ارتقای توان تولید ملی
معــادن- و ومعدنــی تولیــدیصنعتــی واحــد در10000 تولیــد رونــق طــرح اجــرای  

اســت( بــوده تولیــدی واحــد 7500 در طــرح اجــرای 95 ســال )هدفگــذاری
تکمیــلوبهرهبــرداریحداقــل6000)شــشهــزار(طــرحصنعتــیومعدنــیبــاپیشــرفت
گــذاری فیزیکــیبــاالی60درصــد)درســال95،تعــداد5312طــرحبــامبلــغســرمایه

ــرداریرســید( ــهبهرهب ــرتکمیــلوب ــااشــتغال82486نف ــالب ــاردری 248هــزارمیلی
کشــاورزیوســاختماناز ســهمحداقــل60درصــدیبخشهــایصنعــت،معــدن،

تســهیالتاعطایــیدرســال1396
تهیــهواجــرایبرنامــهایجــادتــوازنزنجیــرهمــواداولیــهموردنیــازوتوســعهصنایــع
ــارویکــرداجتنــابازخــامفروشــیمــوادمعدنــیوتشــویقصــادرات اولویــتدارمعدنــیب
بــه تمایــل کــه نحــوی بــه  بــاال افــزوده ارزش دارای معدنــی صنایــع محصــوالت
ــه ــزان10%درســالجــارینســبتب ــهمی ــتدارب ــیاولوی ــعمعدن ســرمایهگذاریدرصنای

گذشــتهافزایــشیابــد. ســال
ــعپاییــندســت ــرا،صنای کلیــدیصادراتگ ــزرگو ــعب توســعهســرمایهگذاریدرصنای

کشــور معدنــیومعــادناســتراتژیک
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کیــدبــر برنامــهافزایــشظرفیــتتولیــدنفــتخــامبــاتمرکــزبــرمیادیــنمشــترکوبــاتأ
کــهتولیــدنفــتخــامبــهچهارمیلیــونبشــکهدرروز برداشــتصیانتــیازمنابــعبــهنحــوی

درپایــانســالجــاریافزایــشیابــد.
گازیبــاتمرکــزبــرمیادیــنمشــترکبــهنحــوی برنامــهافزایــشظرفیــتتولیــدمیعانــات

کــهتولیــدآنبــه683هــزاربشــکهدرروزدرپایــانســالجــاریافزایــشیابــد.
گازی( گازی)بــاالگــویجدیــدقراردادهــاینفتــیو انعقــادواجــرای10قــراردادنفتــیو
کــردنامــکانجــذبفنــاوریوارتقــایفنــاوریملــیبــهویــژهبــرای بــاهــدففراهــم

ــببازیافــت اجــرایموفــقطرحهــایافزایــشضری
جنوبــی، آزادگان شــمالی، )آزادگان کارون غــرب مشــترک میادیــن تولیــد افزایــش  
یــادآوران،یــارانشــمالیوجنوبــی(بــه310هــزاربشــکهدرروزدرپایــانســالجــاری
تکمیــلظرفیــتوراهانــدازیفازهــای14،13و24-22پــارسجنوبــی)فازهــای17،

کــهدرفروردیــنمــاهســالجــاریبــهبهرهبــرداریرســیدهاســت( 19،18و20-21
کشــوردر کاالهــایاساســی،ضــروریوحســاس برنامــهاجرایــیافزایــشتولیــدداخلــی

کشــاورزی بخــش
تدوینبرنامهاجراییتکرقمیماندنوپایدارینرختورم

افزایــشراندمــاننیروگاههــا،تکمیــلوبهرهبــرداریازنیروگاههــایجدیــدبــامشــارکت
بخــشخصوصی

حقابههــای رعایــت بــا مشــترک و مــرزی آبهــای منابــع از بهینــه بهرهبــرداری  
لمللــی بینا

ازظرفیتهــایموجــوددربخــشغیردولتــیجهــتتکمیــلپروژههــاینیمــهتمــام
کلیــه دارایتوجیــهاقتصــادیبهرهبــردارینمــودهوپــسازطــیمراحــلقانونــیورعایــت
گــذارنمایــد.)درســال95،تعــداد3781 مقــرراتوضوابــطپروژههــاینیمــهتمــامراوا
پــروژهبــااعتبــارســرمایهگذاریبالــغبــر256هــزارمیلیــاردریــالبــهبخــشخصوصــی

گــذارشــدهاســت.( وا
ــد ــهمنظــورایجــادتحــرکدرتولی ــهای«ب ــهالگــوی»اســتقرارنظــاممدیریــتحرف تهی
اصــالح درونــی، و بیرونــی آســیبهای از کشــور اقتصــاد نمــودن مصــون و اشــتغال و

کارآمــدبــرشــرکتهایغیرخصوصــی اقتصــادیرابــرمحــوراســتقرارمدیریــت
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کســن، وا دارویــی، فرآوردههــای تولیــد ظرفیــت توســعه برنامــه اجــرای و تهیــه  
محصــوالتزیســتی،ملزومــاتوتجهیــزاتپزشــکی،بــاهــدفافرایــشظرفیــتتولیــدو

واردات بــه وابســتگی کاهــش
گردشــگران گردشــگریبــاهــدفافزایــشتعــداد تهیــهواجــرایبرنامــهحمایــتاز
بــر کیــد بــاتأ گردشــگرانخارجــیبــه6.5میلیــوننفــر داخلــیبــه112میلیــوننفــرو

خصوصــی بخــش مشــارکت

  تأمین مالی و سرمایه  گذاری 
بــرایجلــب15میلیــارددالرســرمایهگذاری انجــاماقدامــاتوهماهنگیهــایالزم
کشــورهایصاحــبتکنولــوژیونــوآوریبــارویکــرد خارجــیدرســال1396بــااولویــت

توســعهصــادراتوانتقــالفنــاوری
تهیهبرنامهایجادپنجرهواحدروانسازیسرمایهگذاری

کوچــکو تخصیــصمنابــعصنــدوقتوســعهملــیبــااولویــتتأمیــنمالــیصنایــع
بــارویکــردروزرســانیونوســازیتجهیــزاتوماشــینآالتآنهــا متوســط

اخــذتســهیالتمالــیخارجــیتــاســقف20میلیــارددالردرســالجــاری،جهــتتأمیــن
کشــور مالــیطرحهــایتولیــدیوعمرانــیبخــشهــایدولتــیوخصوصــی

برنامــهتشــکیلشــرکتهایمدیریــتدارایــی1بــهمنظــورتعییــنتکلیــفداراییهــای
مشــکوکالوصول

در ســرمایهگذاری بــرای خصوصــی بخــش حضــور جهــت الزم بســترهای ایجــاد  
آبفــا و آب بــرق، حــوزه طرحهــای

برنامــهشناســاییوحمایــتازطرحهــایســرمایهگذاریدرحــوزهدرمــانبهویــژهدر
صنعــتتوریســمدرمانــیمتناســببــاظرفیــتمناطــق

  جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی
برنامــهاســتقراروحمایــتاز150بنــگاهصنایــعپیشــرفتهوشــرکتدانشبنیــاندرســال
کلمحصــوالت از جــاریبــاهــدفافزایــشســهممحصــوالتبــافنــاوریمتوســطبــهبــاال
کل از  بــاال فنــاوری بــا محصــوالت صــادرات ســهم افزایــش درصــد، 39 بــه صنعتــی

1. AMC 
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صــادراتغیــرنفتــیبــه1.5درصــد
ایجــادســامانهعرضــهمحصــوالتصنایــعپیشــرفتهودانشبنیــانبــاهــدفجهتدهی
بــهتقاضــایبخشهــایدولتــیوخصوصــیبــهاســتفادههرچــهبیشــترازمحصــوالت

صنایــعپیشــرفتهودانشبنیــانداخلــی
کــز مرا و دانشــگاهها همــکاری گازیبــا و نفتــی مخــزن 20 توســعهای مطالعــات  
گاز و نفــت مخــازن اســتخراج زمینــه در تخصــص و ســابقه دارای و معتبــر تحقیقاتــی
فراهــمنمــودنزمینــهالزمبــرایتجــاریســازیســاختوتولید10قلــمکاالیپرمصرف

صنعــتنفــتدرداخــلکشــوربــامحوریتبخــشخصوصی
درحوزههــایمختلــف: تقاضامحــور و راهبــردی ملــی کالن ازطرحهــای حمایــت 
کشــاورزی،محیــطزیســت،هوافضــا،حمــلونقــل،علــوموفنــون درمــانوســالمت،

هســتهایوســایرصنایــعتولیــدی
ICTکریــدورفنــاوریاطالعــاتوارتباطــاتبــاتمرکــزبــرایجادمناطــقآزاد برنامــهایجــاد
جهــتفعالیــتشــرکتهایمعتبــربــامشــارکتشــرکتهایداخلــیوانتقــالفنــاوریبــه

کشور
برنامــهحمایــتازاســتقرارشــرکتهایدانشبنیــانبــاهــدفرشــد20درصــدیتعــداد

ایــنشــرکتهــادرمناطــقآزادتجاری-صنعتــی

  تجارت خارجی )توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت هدفمند واردات(
کنترلــی گمرکــیبــااســتفادهازابزارهــایپیشــرفته کــن برنامــهتجهیــزوروزآمدســازیاما
ــا ــیب گمرک ــودانجــامتشــریفات کارایــیوبهب ــهمنظــورافزایــش وفناوریهــاینویــن،ب
کلیــهاســنادورود،صــدور،عبــور،حمــلونقــلونظایــرآنرا رویکــردالکترونیکــینمــودن
کــهتــاپایــانســالبیــشاز50درصــداز تــاپایــاناردیبهشــتمــاهســالجــاریبــهنحــوی
کنترلــیبرخــوردار گمــرکاتهــدفبــاهمــکاریبخــشغیردولتــی،ازتجهیــزاتپیشــرفته

گردنــد
گمرکــیواســتقرار گمرکــیوســامانهجامــع برنامــهتوســعهپنجــرهواحــدالکترونیکــی

ســامانههوشــمندمدیریــتریســک
کلیهمناطقآزادتجاری-صنعتیتاپایانسالجاری گمرکاتمجهزدر استقرار
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کفایــت کشــوربــهحــد کــهدر کاالهایــی کاالهــایغیرضــروریــا محدودســازیواردات
تولیــدمیشــوندازطریــقبازنگــریسیاســتهایتجــاریوتعییــنبهینــهتعرفههــای
کاالهــایوارداتــی گمرکــیواعمــالعوامــلفنــی)ازجملــهاســتانداردهایاجبــاری(بــرای
گازی برنامــهتوســعهصــادرات20محصــولاصلــیصادراتــیغیرنفتــیبــدونمیعانــات
گمرکــی-بــراســاسمقــدارصــادرات(بــه کدهــای )20ردیــفاولصادراتــیبــراســاس
ــاپایــانســالمجمــوعصــادراتوزنــیایــنمحصــوالت30درصــدافزایــش کــهت نحــوی

نســبتبــهســالماقبــلداشــتهباشــد.
کامــلبســتهحمایــتازتوســعهصــادراتغیرنفتــیبــاهــدفافزایــش%25 اجــرای

گازی( )بــدونمیعانــات میــزانوزنــیصــادراتغیرنفتــی
برنامــهاجرایــیتســریعدراحــداثوبهــرهبــرداریازمهمتریــنخطــوطریلــیوراههــای
ترانزیتــیبــااولویــتمســیرهایمنطبــقبــرشــبکهبزرگراههــایآســیایی)AH(وراهآهــن

)TAR(سراســریآســیا
ــیافزایــشســهمخدمــاتفنــیومهندســیدر طراحــیراهکارهــاوبرنامههــایاجرای

صــادراتغیرنفتــی
برنامــهافزایــشتولیــدملــیمتناســببــانیازهــایصادراتــی،شــکلدهیبازارهــای
کشــورهایمنطقــه کشــورهابــهویــژهبــا جدیــدوتنــوعبخشــیپیوندهــایاقتصــادیبــا
گســترشمناســباتومبــادالتحمــلو برنامــهبهبــودبازرگانــیوبازاریابــیترانزیــتو
کشــورهابــاهــدفافزایــشحداقــل50درصــدیتعــدادپروازهــایعبــوریو نقلــیبــاســایر

کانتینــری حداقــل30درصــدیترانزیــتمحمولههــای
کشــورهایهمســایههــرمنطقــهآزادتجــاری-صنعتــیبــه برنامــهافزایــشمبــادالتبــا
ــزان25 ــهمی کشــورهاب ــن ــاای ــادالتتجــاریب ــیدرمب ــهصــادراتطــرفایران ک نحــوی

درصــدافزایــشیابــد.
بــهصــورت ملــی توســعه منابــعصنــدوق از ریــال میلیــارد اعطــایحداقــل23000  
کاالهــاو ــدگان ــارصادرکنن ــورمدراختی ــرخســودســپردهمصــونازت ــان ــیب تســهیالتریال

خدمــات
کلیــهســامانههــایالکترونیکــیوهوشــمندجدیــد ایجــاد،راهانــدازیویکپارچهســازی
کاال مــوردنیــازجهــتنظــارتبــرفرآینــدواردات،صــادرات،حمــل،نگهــداریومبادلــه
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وارزمصــوب1392« کاال ــاقاچــاق ــاقانــونمبــارزهب منــدرجدر»آییننامههــایمرتبــطب
تهیــهدســتورالعملهایمرتبــطبــاتســریعدرفرآینــدرســیدگیبــهپروندههــایقاچــاق

کاال بــامحوریــتاختصــاصشــعبویــژهجهــترســیدگیبــهجرائــمقاچــاق کاال

کار   اشتغال و توانمندسازی نیروی 
غالتحصیــل کیــدبــراشــتغالجوانــانفار تدویــنبرنامــهویــژهاشــتغالســال1396بــاتأ
کاردســتگاهی)ملــیو دانشــگاهیمبتنــیبــرمحورهــایمشــخصذیــلبــههمــراهتقســیم

اســتانی(

کارشامل:.1.1.1 محورهایمرتبطبامداخالتسیاستگذاریبازار
غالتحصیــالن کارورزیفار کارنظیــر مهــارتآموزشــیواشــتغالپذیــرینیــروی
کارواقعــی،آموزشهــایتخصصــی کاردرمحیــط دانشــگاهی،آموزشهــایحیــن
کلینیکهــای کارآفرینــی، کار، کســبو فنــیوحرفــهایهدفمنــدبــارســتههای

کار،اســتارتآپهاومشــاغلنوآورانــه کســبو
نظــام اجتماعــی، تأمیــن بیمــه شــمول افزایــش نظیــر: نهــادی اصالحــات  
جســتجویشــغلی،مشــاورهشــغلی،ســاماندهیاشــتغالاتباعخارجی،ســاماندهی
کشــورونظــام کاربــهخــارجاز بیمــهبیــکاریواشــتغالمجــدد،اعــزامنیــروی

کار اطالعــاتبــازار
ــرنیــازواقعــیطــرفتقاضــادرســطح ــیومهارتــیمبتنــیب تطابــقآمــوزشعال
محــور اشــتغال برنامههــای هدایــت و هماهنگــی طریــق از منطقــهای و ملــی

اجرایــی دســتگاههای

هماهنگــیوهدایــتبرنامــهتوســعهرســتههایپــراشــتغالملــیومنطقــهایبــاتوافــق.1.1.2
دارای روســتایی( و شــهری مناطــق )و مختلــف بخشهــای در ذیربــط دســتگاههای

اولویــت.

اشــتغال.1.1.3 واحــد پنجــره ایجــاد ازطریــق اشــتغالحمایتــی توســعه وهدایــت هماهنگــی
غیردولتــی: عمومــی نهادهــای مشــارکت بــا حمایتــی

توسعهفرصتهایشغلیایثارگرانوفرزندانشاهد
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توسعهمشاغلخردوخانگی

تأمینمنابعمالی.1.1.4
گیر تأمینمالیفرا

تأمینمالیاختصاصیبرایرستههایمنتخبملیومنطقهای
)Micro Financing(تأمینمالیخرد

کشــوردر.1.1.5 هماهنگــیبــاوزارتامــورخارجــهبــهمنظــورجهتدهــینمایندگیهــایخــارجاز
تســهیلارتباطــاتاقتصــادیبــرایرســتههایمنتخــبملــیومنطقــهای

گیر   برنامه اشتغال فرا

کاربیانکننــدهخطمشــیوتصمیمگیریهــایدولــتدراســتقرار سیاســتهایدولــتدربــازار
کــهازطریــقایجــادزیرســاختها،بهبــودعملکــرد کاراســت واســتمرارفرآیندهــایتوســعهبــازار
و تقویــت و کســبوکار فضــای بهبــود بــرای حمایتــی اقدامــات دولــت، کمیتــی حا وظایــف
نهادینهســازیفرآینــدپایــداریوتوســعهاشــتغالانجــاممیشــود.اهمیــتموضــوعاشــتغالوبــازار
کــهبهعنــوانیکــی کاردربرنامــهششــمتوســعهاقتصــادی،اجتماعــیوفرهنگــیبــهحــدیاســت
کالنفرابخشــیدربنــدتمــاده2قانــونبرنامــهششــمتوســعهاقتصــادی، ازموضوعــاتخــاص
گنجانــدهشــدهاســت.بــانامگــذاریســال1396ازســویمقــاممعظــم اجتماعــیوفرهنگــی
رهبــریبــهعنــوانســال»اقتصــادمقاومتــی؛تولیــد-اشــتغال«فرصــتمناســبیبــرایتقویــتبنیــه

ــود. کارخواهــدب ــازار کشــورازمنظــرتولیــدوب اقتصــادی
کاربــاهــدفایجــادفرصتهــایشــغلیبهخصــوصبــرایجوانــان بــرایتحــرکبخشــیبــهبــازار
ــیوطرحهــایاشــتغالزایدســتگاههای غالتحصیــالندانشــگاهی،سیاســتهایمداخالت وفار
در گیــر« فرا اشــتغال »برنامــه قالــب در غیردولتــی عمومــی و حمایتــی نهادهــای و اجرایــی
کلیــاتآندرجلســهمــورخ1395/11/5شــورایمزبــورومتعاقــب شــورایعالیاشــتغالمطــرحو

آندرتاریــخ1396/1/9درهیئــتدولــتبــهتصویــبرســید.
»ســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــی«درجلســهســیوششــممــورخ1396/2/18بــهاســتنادمفــاد
مصوبــهشــماره85001/ت52442هـــمــورخ1394/6/31هیئــتوزیــرانودرراســتایاجــرای
ــزان970 ــهمی کشــورب ــاهــدفافزایــشجمعیــتشــاغل ــی،ب ــیاقتصــادمقاومت کل سیاســتهای
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کارگــروهمنتخــبســتاد)متشــکل کــهبــهتأییــد گیــر« هــزارنفــردرســال1396،»برنامــهاشــتغالفرا
کارو کشــور،وزیــرامــوراقتصــادیودارایــی،وزیــرتعــاون، ازرئیــسســازمانبرنامــهوبودجــه
کلبانــکمرکــزیجمهــوری کشــور،رئیــس رفــاهاجتماعــیورئیــسســازماناداریواســتخدامی
اســالمیایــران،رئیــسهیئــتعامــلصنــدوقتوســعهملــیومعــاونهماهنگــیونظــارتمعــاون
اولرئیسجمهــور(رســیدرامــوردتصویــبقــرارداد.ایــنبرنامــهدراجــرایمفــادبنــد3بســته
ــهشــماره8799مــورخ1396/1/30ســتادفرماندهــی کارمصوب اشــتغالوتوانمندســازینیــروی

اقتصــادمقاومتــیمیباشــد.

  برگزاری نشست های بررسی عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی

بــاعنایــتبــهنامگــذاریســال1396تحــتعنــوان»اقتصــادمقاومتــی؛تولید-اشــتغال«وبرنامــه
مــدونســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــیدرســالجــاریبهمنظــورتحقــقشــعارســالدربســتری
گذشــتهازطریــقپایــشفرایندهــاواقدامــات کاراتــروبــاشــتابافزونتــرنســبتبــهســالهای
گفتمــاناقتصــاد وبررســیورفــعموانــعوچالشهــایاجــرایبرنامــهســالودرراســتایترویــج
مقاومتــیدرمیــانآحــادجامعــه،دبیرخانــهســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــینســبتبــهبرگــزاری
سلســلهنشســتهاییتحــتعنــوان»نشســتهایبررســیعملکــردپروژههــایاقتصــادمقاومتــی«

اقــدامنمــودهاســت.
کلــیاقتصــاد بــاهــدفبررســیعملکــرداجــرایسیاســتهای کــه برنامــهنشســتهایمزبــور

اســت: برگــزارمیگــردد،شــاملمحورهــایذیــل مقاومتــی
گــزارشاقدامــات،دســتاوردهاوچالشهــایاجــرایپــروژهتوســطدســتگاهمجــری ارائــه

پــروژهوبخــشخصوصــیســهیمدراجــرایآن
کشور گزارشنظارتیامورذیربطدرسازمانبرنامهوبودجه ارائه

کارشناسانحاضردرنشست طرحدیدگاههاوپرسشوپاسخمدعوینو
جمعبندینهایی

خالصــهمحتــوایارائــهشــدهوتصمیمــاتوپیشــنهادهایمطروحــهدرنشســتهایمزبــوردر
دســتورکارســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــیقــرارمیگیــرد.
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  مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور تسهیل در اجرای سیاست های 
کنون( کلی اقتصاد مقاومتی )از ابتدای سال 1396 تا 

کوچک و متوسط   تأمین مالی بنگاه های 
کوچــکومتوســط،بانــکمرکــزیج.ا.ا»دســتورالعمل درراســتایحمایــتازبنگاههــای
کوچــکومتوســطدرســال1396«رابــهشــبکهبانکــیابــالغ تأمیــنمالــیبنگاههــای
بــا جــاری ســال در اســت شــده مقــرر مرکــزیج.ا.ا بانــک بخشــنامه براســاس نمــود.
هــدفاســتمراررونــقتولیــد،حفــظاشــتغالفعلــی،ایجــاداشــتغالجدیــدوافزایــشرشــد
گــردشموردنیــازتعــداد10هــزاربنــگاه کشــورمقــررشــدتأمیــنســرمایهدر اقتصــادی
ــاپیشــرفت اقتصــادی،تأمینتســهیالتمــوردنیــازتعــداد6هــزارطرحهــاینیمهتمــامب
فیزیکــیحداقــل60درصــدوتأمیــنمالــیموردنیــازبــرایبازســازیونوســازیتعــداد5
ــرد. گی ــرار کشــورق ــتشــبکهبانکــی ــیدراولوی ــعداخل هــزارواحــداقتصــادیازمحــلمناب

بعــالوهبراســاستصمیمــاتســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــیدرجلســهســیوهشــتم
همــکاری بــا ایــران اســالمی جمهــوری مرکــزی بانــک شــد مقــرر 1396/4/12 مــورخ
رفــع بهمنظــور تجــارت و معــدن صنعــت، وزارت و کشــور بودجــه و برنامــه ســازمان
مشــکالتبنگاههــایصنفــیتولیــدیوخدمــاتفنــی،بخشــنامهایراپیرامــونتأمیــن
کشــورابــالغنمایــد. مالــیبنگاههــایمــورداشــارهتدویــنوجهــتاجــرابــهشــبکهبانکــی

کار کسب و    راه اندازی مرکز ملی پایش محیط 
»سـتادفرماندهـیاقتصـادمقاومتـی«درجلسـهسـیونهـممـورخ1396/4/26بهاسـتناد
در و وزیـران هیئـت 1394/6/31 مـورخ هــ 52442 85001/ت شـماره مصوبـه مفـاد
کار کلـیاقتصـادمقاومتـی،بـاهـدفبهبـودمحیطکسـبو راسـتایاجـرایسیاسـتهای
برخـطاطالعـات تبـادل ترویـجفرهنـگ تعاملپذیـری، بلـوغ افزایـش بهمنظـور و کشـور
کارکـردسـامانههایموجـود،»دسـتورالعمل دردسـتگاههایاجرایـیوهمچنیـنارتقـای
کشـور«)بهشـرحپیوسـت(رامـورد کار کسـبو اسـتقراروتوسـعهمرکـزملـیپایـشمحیـط

تصویـبقـرارداد.
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  شاخص های ارزیابی برنامه های اقتصاد مقاومتی
»ســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــی«درجلســهســیوهشــتممــورخ1396/4/12نســخه
نهایــیشــاخصهایارزیابــیبرنامههــایاقتصــادمقاومتــیرامصــوبنمــودومقــررشــد
وزارتامــوراقتصــادیودارایــیدرچارچــوبوبــازهزمانــیاعالمــیازســویدبیرخانــه
گــزارش ســتاد،بــهطــورآزمایشــیبــهمــدتیــکســالمســئولیتتهیــهوارســالاطالعــاتو
شــاخصها)بــهصــورتتفکیکــیوترکیبــی(رابــهدبیرخانــهســتادبهعهــدهداشــتهباشــد.

  نحوه عمل سازمان تأمین اجتماعی جهت رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد 
کارفرمایان و فعاالن اقتصادی ارسالی 

»ســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــی«درجلســهســیونهــممــورخ1396/4/26بهاســتناد
مفــادمصوبــهشــماره85001/ت52442هـــمــورخ1394/6/31هیئــتمحتــرموزیــرانو
کلــیاقتصــادمقاومتــی،بهمنظــوررفــعمشــکالتفعــاالن درراســتایاجــرایسیاســتهای
ــود ــناجتماعــیومســاعدتدرجهــتبهب ــاســازمانتأمی اقتصــادیبخــشخصوصــیب
کار،امنیــتســرمایهگذاریوایجــاداشــتغال،پیشنویــسمصوبــهمزبــور کســبو فضــای

راتأییــدوبــهتصویــبرســاند.

کوچک و    اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشکالت مالیاتی واحد های 
متوسط

خ مــور دوم و ســی جلســه تصمیمــات بنابــر مقاومتــی« اقتصــاد فرماندهــی »ســتاد
بهمنظــور و مقاومتــی اقتصــاد کلــی سیاســتهای اجــرای راســتای در 1395/12/23
و کوچــک واحدهــای مالیاتــی مشــکالت نمــودن مرتفــع جهــت در مســاعدت اعمــال
متوســطمصوبــهایرادرتاریــخ1396/1/30بــهوزارتامــوراقتصــادیودارایــیابــالغ

نمــود.

  ارتقای امنیت سرمایه گذاری
خ براســاستصمیمــاتســیوپنجمیــنجلســهســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــیمــور
1396/1/28،مقــررشــدبهمنظــورتعییــنوظایــفهــریــکازدســتگاههایوابســتهبــه
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کارگروهــیمتشــکلازوزیــرصنعــت، قــوایســهگانهدرارتقــایامنیــتســرمایهگذاری،
معــدنوتجــارت،وزیــردادگســتری،معــاونحقوقــیرئیسجمهــور،رئیــساتــاقبازرگانــی،
کشــاورزیبــامســئولیتوزیــرامــوراقتصــادیودارایــیتشــکیلوبــا صنایــع،معــادنو
گــزارشخــودرادرقالــببســتهایتحــتعنــوان»بســتهارتقــای برگــزاریجلســاتمســتمر،

ــرایطــرحدرســتادبــهدبیرخانــهســتادارســالنمایــد. امنیــتســرمایهگذاری«ب

کارهای مناسب برای ساماندهی فعالیت بنگاه های بزرگ غیرخصوصی    تعیین ساز و 
کشور )تولیدی و پیمانکاری(

خ براســاستصمیمــاتســیوهفتمیــنجلســهســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــیمــور
کــردناقتصــادبهمنظــورتعییــن کارگــروهبرنامــهملــیمردمــی 1396/3/8،مقــررشــد
کشــور کارهــایمناســببــرایســاماندهیفعالیــتبنگاههــایبــزرگغیرخصوصــی ســازو
کارشناســیبــاحضــوردســتگاههای )تولیــدیوپیمانــکاری(،ضمــنبرگــزاریجلســات
ذیربــطنســبتبــهتدویــنبســتههایسیاســتیمبتنــیبــررویکــرداقتصــادرقابتــیواجــرای
کامــلسیاســتهایاصــل44قانــوناساســیبــهتفکیــکنهادهــایحکومتــیغیردولتــی،
نهادهــای غیردولتــی، عمومــی نهادهــای نظامــی، نیروهــای بــه وابســته بنگاههــای
ــهســتاد ــهدبیرخان ــانتیرمــاه1396ب ــاپای مذهبــیونهادهــایدولتــی،اقــدامنمــودهوت

ارســالنمایــد.

کثری از ظرفیت ها و توانمندی های بنگاه های بزرگ و برقراری ارتباط    استفاده حدا
کوچک و متوسط با بنگاه های بزرگ میان بنگاه های 

خ براســاستصمیمــاتســیوپنجمیــنجلســهســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــیمــور
1396/1/28،مقــررشــدمعاونــتهماهنگــیونظــارتمعــاوناولرئیسجمهــورضمــن
تشــکیلجلســاتهماندیشــیبــادســتگاههایاجرایــیذیربــطپیرامــونموضــوعاســتفاده
ارتبــاطمیــان برقــراری بــزرگو توانمندیهــایبنگاههــای ازظرفیتهــاو کثــری حدا
گــزارشراهکارهــای کوچــکومتوســطبــابنگاههــایبــزرگ،نســبتبــهتهیــه بنگاههــای

اجــرایسیاســتمزبــوراقــداموبــهدبیرخانــهســتادارســالنمایــد.
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کشور کز علمی و پژوهشی    بخشنامه به دانشگاه ها، موسسات و مرا
ــهســویپیشــرفتاز کشــورب ــت ــرایحرک ــتب گســتردهوعــزمدول ــه ــهبرنام ــتب ــاعنای ب
گشــودن طریــقاجــرایسیاســتهایاقتصــادمقاومتــیواهمیــتنقــشدانشــگاههادر
کشــوروبــاامعــاننظــربــهنامگــذاریســال1396 گرههــایعلمــیمســائلاقتصــادی
تحــتعنــوان»اقتصــادمقاومتــی؛تولیــد-اشــتغال«وهمچنیــنفرمایشــاتمقــاممعظــم
)جلســه دانشــگاهها پژوهشــگران و نخبــگان اســتادان، از جمعــی دیــدار در رهبــری
مــورخ1396/3/31(پیرامــونموضــوعمــورداشــارهوپیــروفراخــوانقبلــیدبیرخانــه
ســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــیطــینامــهشــماره959522مــورخ1395/10/25،
کلیــه بــه رئیسجمهــور اول معــاون مــورخ1396/4/7 شــماره39082 بخشــنامه در
کشــورمقــررشــدهاســتدانشــگاههاو ــزعلمــیوپژوهشــی ک دانشــگاهها،موسســاتومرا

موسســاتمزبــورنســبتبــهاجــرایمــواردذیــلاقــدامنماینــد:

الف-انجاممطالعاتبهمنظورتحققمؤثرترسیاستهایکلیاقتصادمقاومتیدرکشور
گرههــایعلمــیمســائلاقتصــادی گشــودن ب-ارائــهپیشــنهاداتوراهکارهــای
و مقاومتــی اقتصــاد کلــی سیاســتهای پنجگانــه رویکردهــای قالــب در کشــور
برنامههــایملــی،طرحهــاوپروژههــایمصــوبســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــی،

بویــژهدرمحورهــایذیــل:
کردنبخشخصوصیدراقتصاددرراستایمردمیشدن وارد

ارتقایتوانتولیدملی
اشتغال

عدالتاجتماعی
مــوردتوجــهســتادفرماندهــی الگــوی ارائــهنقطهنظــراتعلمــیدرخصــوص ج-
مقاومتــی اقتصــاد کلــی سیاســتهای اجرایــی )مســتندات مقاومتــی اقتصــاد
وبــگاه طریــق از مرتبــط اطالعــات ســایر و پروژههــا و طرحهــا برنامههــا، شــامل

اســت( دسترســی moghavemati.mporg.irقابــل
د-ضروریســتمــواردفــوقبــرایبهرهبــرداریبــهدبیرخانــهســتادفرماندهــیاقتصــاد
ــااولویــتنســبتبــهبررســی مقاومتــیارســالشــود.بدیهــیاســتدبیرخانــهســتادب

پیشــنهاداتواصلــهوطــرحآندرســتاد)درصــورتلــزوم(اقــدامخواهــدنمــود.
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الف( حوزه های فرابخشی
کالن فضای اقتصاد 

کار بازار 

کار   الف- تبیین وضعیت موجود بازار 

ــا ــاطبســیارنزدیکــیب کشــوراســتچــونارتب کاریکــیازمهمتریــنبازارهــادراقتصــاد ــازار ب
موضوعــاترشــداقتصــادی،بهــرهوری،فقــروتوزیــعدرآمــددارد.درایــنبــازار،باتوجــهبهوضعیت
کــهیکــیازمتغیرهــای کار،نــرخبیــکاریدراقتصــادتعییــنمیشــود عرضــهوتقاضــاینیــروی
کالنوسیاســتگذاریتلقــیمیشــود.یکــیازاهــدافدولتهــاازجملــهدولــت کلیــدیاقتصــاد
کامــلهمــراهبــااســتفادهبهینــهازتخصصهــاو جمهــوریاســالمیایــرانرســیدنبــهاشــتغال
بــه ایــن،دومیــنهــدفدولــتدســتیابی بــر افــزون کاراســت. نیــروی مهارتهــایمختلــف
کمیــت کــهیکــیازمتغیرهــایمؤثــربــرآنهــا، کاهــشفقــردرجامعــهاســت توزیــععادالنــهدرآمــدو
کیفیــتفرصتهــایشــغلیایجــادشــدهوتوزیــعمطلــوبآنبیــنمناطــقمختلــفواقشــار و
کاردولــتدوازدهــممــورد کاررادرابتــدای مختلــفجامعــهاســت.بــاایــنتوصیــف،وضعیــتبــازار

بررســیقــرارمیدهیــم.
کارطیششماههاولسال1396ارائهشدهاست. کلیدیبازار درجدول)2(شاخص
ماهه شش در فعال جمعیت بالقوه پایه عنوان به کشور بیشتر و ساله ده جمعیت متوسط
بودهاند. آنهافعال کهحدود40.8درصد بودهاست نفر اولسالجاریحدود65.8میلیون
کارخارجمیباشندودرصورتبهبود بنابراین،نزدیکبه51درصدجمعیتبالقوهفعالازبازار
گذشتهبابهبود کارخواهندشد.درسال کار،بخشقابلمالحظهایازآنهاواردبازار شرایطبازار
کاربودهایم کاردربازار شرایطاقتصادیوایجاداشتغالشاهدافزایشسریعنرخمشارکتنیروی
وانتظارمیروداینرونددرسالهایآتیادامهیابد.درششماههاولسالجاریبطورمتوسط
کارشاغل بالقوه بودهاندوحدود35.8درصدجمعیت بیکار کشور 12.2درصدجمعیتفعال
بودهاند.درششماههاولسالجارینسبتبهدورهمشابهسالقبل،متوسطعرضهجدید
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کارحدود768هزارنفرومتوسطخالصاشتغالایجادشدهحدود749هزارنفربوده نیروی
را کار نیروی جدید عرضه با مقایسه در شده ایجاد شغلی فرصتهای بودن کافی نا که است
نشانمیدهد.درششماههاولسالجاریحدود9.7درصدشاغالندارایوضعیتاشتغال
کردهاندولیمتقاضیوآمادهبرایساعت کار کمتراز44ساعتدرهفته ناقصهستند)یعنی
از49 کارمعمولبیش وبطورهمزمان40.7درصدشاغالندارایساعات بیشترهستند( کار
کافیبودن کهنشانگرپرکاریاست.وجودپدیدهپرکاریبطورعمدهبهدلیلنا ساعتبودهاند
کافیبودنفرصتهای نا بواسطه اشتغالناقص و کارمعمولدرهفتهاست برای دستمزدها

شغلیاست.
باتوجهبهناهمگنینیرویکارازنظرسطحمهارتها،تخصصهاوبطورکلیتوانمندیها
کشورازنظرزیرساختها،موقعیتجغرافیایی،برخورداریازمنابع وهمچنینناهمگنیمناطق
بیکاری نرخ متوسط مثال، عنوان به است. ابعادمختلف در تعادل دارایعدم کار بازار و...
جوانان)15-29ساله(درششماههاولسالجاریبه25.4درصدومتوسطنرخبیکاریزنان
کشورمیباشد. کهبمراتببیشترازمیانگیننرخبیکاری نیزبهحدود20.4درصدرسیدهاست
ازمنظردیگر،متوسطنرخبیکاریدانشآموختگاندانشگاهیدرهمیندورهحدود20.2درصد
کاماًلمشهوداست.درنهایت،متوسط کار کهدراینموردنیزشرایطنامتعادلبازار بودهاست
کرمانشاهبطورپایداریدرسطحبسیارباالیی کشورماننداستان نرخبیکاریدربرخیازمناطق
کمتریننرخبیکاریاستانیدرششماههاولسالجاری قرارداردوفاصلهبینبیشترینو
کیازجذابنبودنسرمایهگذاریدرمناطقمحرومو کهحا حدود12.1واحددرصدبودهاست
کافی کارایی مرزیدرمقایسهباسایرمناطقاستوسیاستهایدولتدرحلاینمشکلاز

برخوردارنبودهاست.
کاردولــت کاردرابتــدای بــاتوجــهبــهمــواردمطــرحشــدهدرفــوق،مهمتریــنچالشهــایبــازار

دوازدهــمعبارتنــداز:
کافیبودنفرصتهایشغلیونرخبیکاریدورقمیوطوالنیشدنمدتبیکاری. ۱ نا

کافیبودندستمزدهاووقوعپدیدهپرکاری. 2 نا
کار. ۳ اشتغالناقصودرآمدپایینبرایبخشیازنیروی
گســتردگیبخــشغیــررســمیوعــدمبرخــورداریبخــشقابــلمالحظــهایازشــاغالناز. ۴

حمایتهــایبیمــهای
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بودننرخبیکاریدانشآموختگاندانشگاهی،جوانانوزنان. 5 باال
درمناطقمحرومومرزی. ۶ نرخبیکاریباال

کار در شش ماهه اول ۱۳۹۶ کلیدی بازار  جدول )2(- شاخص منتخب 

واحد شاخص ها
تابستان بهار ۱۳۹۶اندازه گیری

۱۳۹۶

متوسط 
شش ماهه 

۱۳۹5

657036581465759هزارنفرجمعیتدهسالهوبیشتر

کار 40.64140.8درصدنرخمشارکتنیروی

26675.32698326829هزارنفرجمعیتفعال

کارجدید 921614768هزارنفرخالصعرضه

12.611.712.2درصدنرخبیکاری

336731563262هزارنفرتعدادبیکاران

233082382723568هزارنفرتعدادشاغلین

703795749هزارنفرخالصاشتغالجدید

26.424.425.4درصدنرخبیکاریجوانان15ـ29ساله

10.29.29.7درصدسهماشتغالناقص

سهمشاغالن15سالهوبیشتربا
کارمعمول49ساعتوبیشتر 40.940.540.7درصدساعات

35.536.235.8درصدنسبتاشتغال

20.820.020.4درصدنرخبیکاریزنان

نرخبیکاریدانشآموختگان
20.419.920.2درصددانشگاهی

کمتریننرخ فاصلهبینبیشترینو
1311.212.1درصدبیکاریاستانی

مأخذ:مرکزآمارایران
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  ب(چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده:

گســترشفرصتهــایشــغلیبــهمنظــور کشــورو دولــتبــرایصیانــتازاشــتغالموجــود
و خانــوار خریــد قــدرت )افزایــش مــردم رفاهــی وضــع بهبــود هــدف بــا بیــکاری نــرخ کاهــش
کــرده کاهــششــکافدرآمــدی(جهتگیریهــاوبرنامههــایمشــخصوهدفمنــدیرادنبــال
ــه ک ــراســت گی ــهاشــتغالفرا ــوانبرنام ــتدرســالجــاریتحــتعن ــنبرنامــهدول اســت.مهمتری
کار،تشــویقســرمایهگذاریدرطرحهــایاشــتغالزابــارویکــرد بــاتوســعهمهارتهــاینیــروی
کمــک کارجدیــدو کارفرمایــانبــهمنظــوراســتخدامنیــروی تکمیــلزنجیــرهارزش،تحریــک
ــدادوســازمانبهزیســتی(در ــهام کمیت ــان ــدمددجوی ــد)مانن ــمدرآم ک ــهتوســعهاشــتغالاقشــار ب
کارورزی نظــرداردبــهفراینــدایجــاداشــتغالدربنگاههــاســرعتببخشــد.درحــالحاضــر،طــرح
کارواقعــیبــههمــراهطــرحپرداخــتحــق کارورزیدرمحیــط دانشآموختــگاندانشــگاهیوطــرح
کــهنســبتبــهاســتخدامدانــشآموختــگاندانشــگاهی کارفرمــابــرایبنگاههایــی بیمــهســهم

اقــداممیکننــدواردمرحلــهعملیاتــیشــدهاســت.
دومیــنبرنامــهمرتبــطبــااشــتغال،طــرحتکمیــلوبهرهبــرداریازطرحهــاینیمــهتمــامبــا
کــهبــهموجــبآنمقــررشــدهاســت6هــزارطــرحنیمــه پیشــرفتفیزیکــیبــاالی60درصــداســت

گــردد. تمــامصنعتــیومعدنــیتکمیــل
ــدو ــقتولی ــعورون ــاهــدفرفــعموان ــقتولیــد،ب ــوانطــرحرون ــاعن ــتب ســومینبرنامــهدول
کــهازطریــقپرداخــتتســهیالت صیانــتازفرصتهــایشــغلیموجــوددرحــالاجــراءاســت
کمــک گــردشبــهتثبیــتاشــتغالدرایــنبنگاههــا بانکــیبــهبنگاههــاینیازمنــدســرمایهدر
میکنــد.بــهعبــارتدیگــر،بــااجــرایطــرحمذکــورتعــدادفرصتهــایشــغلیازدســترفتــهدر

کاهــشمییابــد. اقتصــاد
کثــریاز درصــورتاجــرایبرنامههــایفــوقورفــعموانــعمالــیمربــوطبــهبودجــهواســتفادهحدا
ظرفیتهــا،خالــصاشــتغالایجــادشــدهدرســالجــاریبــه970هــزارفرصــتشــغلیخواهــدرســید
کــرد.بــرآورد ونــرخبیــکاریاز12.4درصــددر1395بــه11.6درصــددرســال1396تنــزلخواهــد
کاردرســال کــهنــرخمشــارکتنیــروی مربــوطبــهنــرخبیــکاریمبتنــیبــرایــنپیشفــرضاســت

کــهحــدود0.7واحــددرصــدبیشــترازســالقبــلخواهــدبــود. جــاریبــه41.1درصــدبرســد
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کار:   ج( اهم برنامه های آینده بازار 

گیرازمحل کــردنموانــعتأمیــنمالــیبرنامهاشــتغالفرا دولــتدرنظــرداردازطریــقبرطــرف
ــگان ــشآموخت کارورزیدان ــیطــرح ــداجرای ــهســرعتدادنفراین بودجــهســالجــارینســبتب
کارواقعــیاقــدامنمایــد.افــزونبــرایــن،ازطریــقمشــارکتفعــال کارورزیدرمحیــط دانشــگاهیو
ســازمانهایبرنامــهوبودجــهاســتانیونظــارتبــرفراینــدپرداخــتتســهیالتبانکــیازمحــل
تبصــره18قانــونبودجــهوطــرحرونــقتولیــدوتکمیــلطرحهــایصنعتــیومعدنــینیمــهتمــام،

رونــدایجــاداشــتغالتســریعخواهــدشــد.
ــهتوســعهفعالیتهــایاقتصــادیپراشــتغالواجــرای ــتمربــوطب دومیــنبرنامــهآتــیدول
»قانــونحمایــتازتوســعهوایجــاداشــتغالپایــداردرمناطــقروســتاییوعشــایریبــااســتفاده
کــهدرشــشماهــهدومســالجــاریعملیاتــیمیشــود.بــا ازمنابــعصنــدوقتوســعهملــی«اســت
تصویــبمجلــسشــورایاســالمی،دولــتمیتوانــدبــاتصویــبآییننامــهاجرایــیقانــونمذکــور،

کوچــکاقــدامنمایــد. نســبتبــهتوســعهاشــتغالدرمناطــقروســتاییوشــهرهای
کــردنمــاده)32(قانــوناحــکامدائمــیبرنامههــایتوســعه ســومینبرنامــهدولــت،اجرایــی
کــهداراینــرخبیــکاریباالتــرازمیانگیــننــرخبیــکاری کــهبــهموجــبآنشهرســتانهایی اســت
کشــورهســتندبــهعنــوانمناطــقعــدمبرخــوردارازاشــتغالتعریــفمیشــوندومشــمولمعافیــت
ــرایــن، ــرایســرمایهگذاریواحدهــایصنعتــی،معدنــیوخدماتــیمیشــوند.افــزونب مالیاتــیب

گذاشــتهمیشــود. کارورزیدرایــنمناطــقبــهاجــراء برنامههــایمشــوقاشــتغالزاییو
بــه مربــوط مقاومتــی اقتصــاد برنامههــای اجــرای راســتای در دولــت برنامــه چهارمیــن
آموختــگان دانــش اشــتغالپذیری افزایــش بــه تــا اســت اشــتغال و تحصیــل متناسبســازی

از: عبارتنــد آن اهــممحورهــای کــه نمایــد کمــک دانشــگاهی
ارایــه. ۱ و حرفــهای صالحیــت نظــام چارچــوب در تکمیلــی آمــوزش دورههــای تعریــف

تخصصــی و مهارتــی ســطوح گواهینامههــای
رتبهبنــدیدانشــگاههــاوموسســاتآمــوزشعالــیبــرمبنــایمیــزاناشــتغالپذیــری. 2

غالتحصیــالن فار
بــا. ۳ دانشــگاهی درمحیطهــای شــده برگــزار کاربــردی آموزشــی بــردورههــای نظــارت

اشــتغالپذیری افزایــش رویکــرد
کارورزیدردورههایآموزشعالی. ۴ کارآموزیو توسعهدورههای
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میــزان. 5 بــرمبنــای آمــوزشعالــی یارانههــایدانشــگاههاوموسســات بــه جهتدهــی
غالتحصیــالن فار اشــتغالپذیری

غالتحصیــالن. ۶ کننــدهدانشــجویانوفار حمایــتمالــیازبنگاههــایاقتصــادیجــذب
کارورزی دانشــگاهیدردورههــای
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تولید، سرمایه گذاری و مصرف

کار دولت دوازدهم   الف(تبیین وضعیت موجود در ابتدای شروع به 

کــمســابقه تالشهــایدولــتیازدهــمازاواســطســال1392بــرخــروجاقتصــادازرکــودتورمــی
کشــورمتمرکــزشــد.مجموعــه ســال1391)رشــدمنفــی7.4درصــد(بــهعنــوانمهمتریــنچالــش
تالشهــایدولــتبــرایارتقــایســطحتولیــدوســرمایهگذاریدرقالــبایجــادثبــاتدربازارهــاو
کاهــشموانــعاداریواعتبــاریتولیــد،تســهیلدرترخیــصمــواداولیــهوواســطهای سیاســتها،
کــردنواحدهــایتولیــدینیمــهتعطیــلدر کار،فعــال واحدهــایتولیــدی،بهبــودفضــایکســبو
کشــوردرقالــببرجــام قالــبطــرحرونــق،تعامــلبــادنیــایخــارجبــهویــژهحــلمســائلهســتهای

کوتاهمــدتبــرایخــروجازرکــودمتمرکــزشــد. وتحریــکتقاضــادرقالــببســته
اقدامهــاییــادشــدهاثــراتمثبــتبــرمؤلفههــایاقتصــادیداشــتوباعــثشــدتــااقتصــاد
گیــرد.مطابــقآخریــنآمــارواطالعــات کشــورضمــنخــروجازرکــود،درمســیررونــقغیرتورمــیقــرار
کاهــشدرآمدهــاینفتــیتوانســت ــاوجــود کشــورب موجــودبــرایســال1395،مدیریــتاقتصــاد
ضمــنایجــادثبــاتدرفضــایاقتصــادکالن،اقتصــادکشــوررادرمســیربهبــودقــراردهــدبــهنحــوی
کــهبــرایاولیــنبــاربعــدازاوایــلدهــه70،مواجــهبــارشــداقتصــادیدورقمــی)بــاالی11درصــد(
شــد.تولیــدناخالــصداخلــیســال1395نســبتبــهمــدتمشــابهســالقبــلبــراســاسآمارهــای
ــزی12.5درصــدرشــدداشــتهاســت. ــراســاسآمارهــایبانــکمرک ــران11درصــدوب ــارای ــزآم مرک
کــهدرســهماهــهاولســال1396شــاهدنــرخ گونــهای درســال1396ایــنرونــدادامــهداشــتبــه
ــرمیباشــد. ــرخرشــددردورهمشــابهســالقبــلباالت ــهن ــهنســبتب ک ــم ــودهای رشــد6.5درصــدب
ازویژگیهــایرشــدفصــلاولســال1396مــیتــوانبــهباالتــربــودننــرخرشــدبــدوننفــت
کلاقتصــاداشــارهنمــود.درواقــعدرایــنفصــلعمــاًلرشــد )معــادل7درصــد(نســبتبــهنــرخرشــد

اقتصــادیازبخــشغیــرنفتــیاقتصــادشــاملخدمــاتوصنعــت،حاصــلشــدهاســت.
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نمودار )۱(- روند رشد محصول ناخالص داخلی طی ۱۳۹۱ - ۱۳۹5

)رشدنسبتبهفصلمشابهسالقبل-درصد(

ماخذ:مرکزآمارایران

مطابــقبــاآمــارمربــوطبــهاجــزایتولیــدناخالــصداخلــیدرجــدول)1(،درســهماهــه
اولســال1396همــهبخشهــایاقتصــادیازرشــدمثبــتبرخــورداربودهانــد.بــهویــژهرشــد
کردهانــد. بخشهــایمعــدنوســاختمانپــسازچندیــندورهرشــدمنفــی،رشــدمثبــتراتجربــه

جدول )۱(- رشد محصول ناخالص داخلی برحسب فعالیت های اقتصادی و اجزاء تقاضا  

به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ )درصد(

فصل اول۱۳۹۱۱۳۹2۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹5
۱ _۱۳۹۶

کشاورزی 3.02.84.74.03.33.1گروه
گاز استخراجنفتو

0.635.04.7-4.70.3-30.3-طبیعی

2.54.2-3.3-16.21.514.6سایرمعادن
0.36.55.8-9.013.3-4.5-صنعت

گاز تأمینآب،برقو
0.220.12.3-8.38.510.6-طبیعی

11.37.1-13.2-11.0-8.2-12.6-ساختمان
0.45.88.3-3.13.81.8گروهخدمات

محصولناخالصداخلی
0.311.06.5-0.73.6-7.4-)بهقیمتبازار(



فصـــــــل پنجمگزارش عملکرد  صد روزه دستگاه های اجرایی )وضعیت موجود، اقدامات و راهکارها( چکیده ای از مهمتــرین فعالیـت ها
گزارش یکصد روزه  

81

فصل اول۱۳۹۱۱۳۹2۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹5
۱ _۱۳۹۶

محصولناخالصداخلی
0.26.37.0-0.40.24.2-)بدوننفت(

هزینهمصرفنهایی
2.12.53.46.9-3.02.0-خصوصی

هزینهمصرفنهایی
18.45.13.56.5-11.435.5-دولت

تشکیلسرمایهثابت
5.87.1-9.3-10.23.8-27.0-ناخالص

تشکیلسرمایهدرماشین
3.81.36.9-19.236.9-37.8-آالت

تشکیلسرمایهدر
11.37.3-13.2-11.4-5.4-19.6-ساختمان

کاالهاو خالصصادرات
7.3-34.425.831.837.789.0-خدمات

کاالهاوخدمات 1.6-23.17.77.814.060.7-صادرات
کاالهاوخدمات 15.53.420.1-12.1-3.8-13.7-واردات

مأخذ:مرکزآمارایران

کــهبیانگــررفــاهخانوارهــامیباشــدازاوایــلســال94شــاهد هزینــهمصــرفنهایــیخصوصــی
رشــدمثبــتبــودهودرفصــلاولســال96ازرشــدبــاالی7درصــدیبرخــوردارشــدهاســت.درواقــع
کنــونبــارشــدمثبــتچشــمگیردرمصــرف کمبــودتقاضــارنــجمیبــردهــما کــهقبــالاز اقتصــادایــران
کننــدهرونــدبهبــوداقتصــادوافزایــشرفــاهخانــوارمیباشــد. کــهتأییــد خصوصــیروبــرومیباشــد
هزینههــایمصــرفنهایــیدولتــیدرفصــلاولســال1396نســبتبــهفصــلمشــابهســالقبــل

بــارشــد6.5درصــدیمواجــهشــد)جــدول1(.
ــهفرآینــد ــعرشــدوعامــلانتقــالفــنآوریب ــهعنــوانیکــیازمناب تشــکیلســرمایهثابــتب
کاهــشســرمایهگذاریدربخــشســاختمانمواجــهبــارشــد تولیــدطــیســالهایاخیــربــهدلیــل
منفــیبــودبــااقدامــاتدولــتواعتمــادمــردمبــهاقتصــاد،ازفصــلپایانــی1395رشــدآنمثبــت
شــدهوبــهترتیــبدرفصــلپایانــیســال1395وفصــلاولســالجــاریبــانــرخ6.2و7.1درصدی

افزایــشیافتــهاســت.
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ــامجموعــهتالشهــایدولــتیازدهــمدوراندشــواررکــود ــاوجــوداینکــهاقتصــادایــرانب ب
گرفــت،امــاهمچنــانمواجــهبــا تورمــیراپشــتســرگذاشــتودرمســیررونــقغیــرتورمــیقــرار
صندوقهــای زیســت، محیــط آب، منابــع حوزههــای در ســاختاری و اساســی چالشهــای
غالتحصیــالندانشــگاهیاســت.در بازنشســتگی،بودجــهدولــت،نظــامبانکــیوبیــکاریفــار
حــوزهرشــداقتصــادیوســرمایهگذارینیــزچالشهــایاحتمــالناپایــداریرشــداقتصــادیبــا
گذشــته، کافــیســالهای گذاریهــاینا اتمــامظرفیتهــایخالــیاقتصــادبــاتوجــهبــهســرمایه
نامناســببــودنفضــایکســبوکارعلیرغــمبهبــودرتبــهجهانیفضایکســبوکاردرســالهای
بــودنهزینههــایتولیــدبــهویــژههزینههــایتأمیــنســرمایهوتنگناهــایمالــیوجــود اخیــر،بــاال

کــهبایــددردولــتدوازدهــمحــلشــود. دارد

  ب(چشم انداز و اهم اقدام های شاخص انجام شده و نتایج و دستاوردهای به 
دست آمده

اســتفاده کشــور، اقتصــادی ثبــات حفــظ جــاری ســال در دولــت برنامههــای مهمتریــن
ازظرفیتهــایبخــشخصوصــیوتعاونــی،فعــالنمــودنظرفیتهــایبالاســتفاده گســترده
کشــورواســتفادهازفضــایشــرایطپســابرجاممــیباشــدتــابتوانــدموفقیتهــایاقتصــادی اقتصــاد

خــودرادرزمینــهتولیــدوســرمایهگذاریادامــهدهــد.
درراســتایفعــالســازیظرفیتهــایبالاســتفاهاقتصــادورونــقتولیــدواشــتغالمقــرر
گردیــدهطــیســالجــاری،55هــزارمیلیــاردتومــانتســهیالتتوســطبانــکمرکــزیدرقالبهــای

ــد. ــلتوجهــیدراقتصــادایجــادنمای ــدتحــرکقاب ــهمیتوان ک ــرپرداخــتشــود ــفزی مختل
درقالــبطــرحرونــقتولیــدبــاهــدفرونــقتولیــد،حفــظاشــتغالفعلــیوایجــاداشــتغال
گــردشواحدهــایتولیــدیبــهمیــزان20هــزار جدیــدوعمدتــًادرقالــبتأمیــنســرمایهدر

میلیــاردتومــانبــرای10هــزارواحــدتولیــدی.
درقالــبتکمیــلطرحهــاینیمــهتمــام)6هــزارطــرحنیمــهتمــام(بــاپیشــرفتفیزیکــی
بیــشاز60درصــدوبهســازیونوســازیخطــوطتولیــدی5هــزارواحــدتولیــدیبــهمیــزان

10هــزارمیلیــاردتومان.
گیربهمیزان20هزارمیلیاردتومان. درقالببرنامهاشتغالفرا

درقالــبقانــونحمایــتازتوســعهوایجــاداشــتغالپایــداردرمناطــقروســتاییو
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عشــایری،مقــررشــدهمعــادلریالــیمبلــغ1.5میلیــارددالرازصنــدوقتوســعهملــیدر
قالــبقانــونحمایــتازتوســعهوایجــاداشــتغالپایــداردرمناطــقروســتاییوعشــایری
مقــررشــدهمعــادلریالــیمبلــغ1.5میلیــارددالرازصنــدوقتوســعهملــیوبــههمیــنمیــزان
کارمــزد6درصــدصــرف منابــعبانکــی)درمجمــوعحــدود10هــزارمیلیــاردتومــان(بــا
اعطــایتســهیالتبــهاشــخاصحقیقــیوحقوقــیغیردولتــیبــرایایجــاداشــتغالدر

مناطــقروســتاییوعشــایریوشــهرهایزیــر10هــزارنفــرشــود.
همچنیــن،درراســتایاســتفادهازفضــایمثبــتناشــیازپســابرجاموتعامــلبیشــتربــا
ــه ک ــرده ک کشــورهایجهــانمنعقــد ــا ــتتفاهمنامــهوقراردادهــایمختلفــیب جهــانخــارجدول
کنــونبــهمیــزانبیــشاز42میلیــارددالر بــهتدریــجزمینههــایاجــرایآنهــافراهــمخواهــدشــد.تا
کــهجــذبآنمــیتوانــدتحــرکقابل قــراردادفاینانــسخارجــیبــاکشــورهایمختلــفمنعقــدشــده
ــی ــنمال کاهــشهزینههــایتأمی ــرای ــن،ب ــرای ــد.عــالوهب کشــورایجــادنمای توجهــیدراقتصــاد
بنگاههــاورونــقســرمایهگذاریدولــتهمچنــانســاماندهینظــامبانکــیواتخــاذسیاســتهای
ــیرادردســتور ــانظــامبانکــیبینالملل ــلب کاهــشســودبانکــیوتعام ــهمنظــور ــیب مناســبپول
کــهمرحلــهاولآنبــاممنــوعشــدنپرداخــتســودبــهســپردههــابیــشاز15درصــد خــودقــراردارد

درحــالاجراســت.
بــاتوجــهبــهبرنامــههــاییــادشــدهانتظــارمــیروددرســالجــاری،رونــدروبــهبهبــوداقتصــاد
گفتنــیاســت،اقتصــادایــراندرصورتاســتفاده بــهویــژهدربخــشغیــرنفتــیادامــهداشــتهباشــد.
ــرخرشــد ــهن ــادشــدهتوانایــیدســتیابیب ــرسیاســتهایی ــریازظرفیتهــاواجــرایمؤث کث حدا
اقتصــادی7درصــدورشــد7.5درصــدیبــدوننفــترادرســالجــاریدارامــیباشــد.انتظــارمــی
ــع، ــکاردرصنای ــردنظرفیتهــایبی ک ــال ــرایفع ــهب گرفت ــهتالشهــایصــورت ــاتوجــهب رود،ب
کمــااینکــهطــی5ماهــهاولســال ــوررشــداقتصــادیدرســالجــاریباشــد. بخــشصنعــتموت
جــاریازمیــان44محصــولصنعتــیومعدنــی،27محصــولرشــدتولیــدداشــتهانــد.بــهعنــوان
نمونــه،تولیــدانــواعســواری21.5درصــد،محصــوالتپتروشــیمی5.7درصــد،فــوالدخــام10.3
درصــدوانــواعلــوازمخانگــی5.8درصــدنســبتبــهمــدتمشــابهســالقبــلرشــدیافتهانــد.میــزان
حقــوقدولتــیوصــولشــدهمعــادندر5ماهــهاولســال1396ازرشــد3.6درصــدیبرخــوردار
ــرداد ــا31م ــیاســتت گفتن ــقبیشــتربخــشمعــدندرســالجــاریدارد. ــیازرون ک ــهحا ک شــده
1396جمعــا"بــهمبلــغ854.9میلیــاردتومــانتســهیالتدرقالــبطــرحرونــقتولیــدوطرحهــای



84

کــه نیمــهتمــامبــاپیشــرفتفیزیکــیبــاالی60درصــدبــهبنــگاههــایتولیــدپرداخــتشــدهاســت
کنــد. کمــک ادامــهایــنرونــدمیتوانــدبــهفعــالشــدنظرفیتهــایبالاســتفادهبــرایرونــقتولیــد
همچنیــنبخــشمســکندرســال1395ازحالــتســکونخــارجونشــانههاییازتحــرک
کاهــش دربخــشعرضــهوتقاضــایآنبوجــودآمــدهاســت.درطــرفعرضــهمســکن،رونــد
کــهمیتوانــدنشــانهایازبازگشــت پروانههــایســاختمانیمتوقــفومواجــهبــاافزایــششــده
آمارهــای بــا باشــد.مطابــق بعــد درفصلهــای ســاز و ســاخت بخــش رونــق و ســرمایهگذاری
گرهــایبانــکمرکــزی،درســال1395رشــدتعــدادجوازهــایصــادرهدرتهــران،ســایر منــدرجدرنما
کلمناطــقشــهریبــهترتیــب20.4،7.5و12.2درصــدرشــدداشــتهاســت. مناطــقشــهریو
کلمناطــقشــهریافزایــشداشــتهاســت. ســطحزیربنــایپروانههــایصــادرهنیــزدرتهــرانو
کــهبــراســاسآمارهــایخــامســامانهثبــتمعامــالتامــالکومســتغالت گــزارشبانــکمرکــزی در
کشــورتنظیــممــیشــود،درهفــتماهــهســالجــارینســبتبــهمــدتمشــابهســالقبــلحجــم
معامــالت6.3درصــدوقیمــتهــرمتــرمربــع6.5درصــدرشــدداشــتهاســت.میتــوانپیشبینــی
کــردبــازارمســکندرحــالخــروجازوضعیــترکــودیبــودهوبــاتوجــهبــهسیاســتاجــرایصنــدوق
یکــمســپردهمســکنوحجــمبــاالیســپردهگذاراندرآنوتقویــتمنابــعمالــیدرحوزههــای
بافتهــایفرســودهوحاشــیهنشــینیشــهرهاپتانســیلخوبــیبــرایرشــدبخــشمســکنوتحــرک

ــدهاینزدیــکایجــادشــود. ــهمســکندرآین درســایربخشهــایوابســتهب

  ج( اهم برنامه های آینده 

گیــر، اشــتغالزاوضــدفقــر" برنامــهدولــتدوازدهــمدســتیابیبــههــدف "رشــداقتصــادیفرا
مــیباشــد.ایــن برنامــه، شــامل دو بخــش توســعهای و حمایتــیاســت تــا عدالــت اجتماعــی، 
کاهــش نابرابــری و فقــر را از طریــق اصــالح ســازوکارهــای اقتصــادِی ایجادکننــده آنهــا محقــقشــود.
کالنبــهمنظــور برنامههــای توســعهای مشــتمل بــر دو زیــر فصــلشــامل ایجــاد اصالحــات اقتصــاد
دســتیابی بــه حفــظ ثبــات اقتصــادی و فراهــم کــردن زمینــه رشــد پایــداروبســتههای سیاســتی 
برونگرایــی وتوســعه بخــش خصوصــی و اصــالح نظــامبنــگاهداریبــهمنظــور دســتیابی بــه رشــد 

اقتصــادی بــاال تنظیــم شــده اســت.
سیاســتی اولویتهــای مجــدد آرایــش کالن، اقتصــاد ثبــات بــه معطــوف سیاســتهای
کاهــشهزینــهتأمیــنســرمایهبــرایتوســعهســرمایهگذاری، کارو کســبو کشــور،بهبــودمحیــط



فصـــــــل پنجمگزارش عملکرد  صد روزه دستگاه های اجرایی )وضعیت موجود، اقدامات و راهکارها( چکیده ای از مهمتــرین فعالیـت ها
گزارش یکصد روزه  

85

توســعهمشــارکتبخــشخصوصــیدراقتصــاد،فعــالنمــودنظرفیتهــایبالاســتفادهدارای
تــوانتولیــدمحصــوالترقابتــیدربخشهــایمختلــفاقتصــادی،تمرکــزدرحوزههــایپیشــران
وانــرژی،بخــشمعــادنوصنایــعمعدنــی، کاال رشــداقتصــادی)بخــشحمــلونقــلوترانزیــت
کارآمــدشــهریشــامل پتروشــیمیوصنایــعوابســتهبــهنفــت،مســکنبــهویــژهدربافتهــاینا
گردشــگریوصنایــعوخدمــاتدانــشبنیــان(، حاشــیهشــهرهاوبافتهــایفرســوده،بخــش
کاهــشانحصــاراتوتوســعهرقابــت،اصــالحسیاســتهای افزایــششــفافیتوســالمتمالــی،
حمایتــیدولــت)یارانههــا(،اســتفادهازفضــایمثبــتشــرایطپســابرجاموبکارگیــریدیپلماســی
گســتردهازمنابــعوتکنولــوژیخارجــی کشــورجهــتبهرهمنــدی اقتصــادیدرفضــایبینالمللــی
کاهــشنــرخ وتوســعهبازارهــایصادراتــی،اصــالحنظــامپولــیوبانکــیبــهمنظــورتجهیــزمنابــعو
ســودتســهیالت،بهرهگیــریمؤثــرواهرمــیازمنابــعدولتــی،صرفــهجویــیدرهزینههــایعمومــی،
کیفیــتخدمــاتدولــت گســترشدرآمدهــایپایــداردولــت،مدیریــتبدهیهــایدولــت،ارتقــای
کیــددولــتمیباشــدتــاازایــنطریــقبتوانــداهــدافدولــتدوازدهــمرامحقــقنمایــد. مــوردتأ

ــرســاختار ــاتغیی ــطب ــژهموضوعــاتمرتب ــهوی ــورب ــهعمــدهاقدامــاتمذک ک ــادآورشــد ــدی ــهبای البت
کارآمــدیمســیرسیاســتگذاریها،توســعهمشــارکتبخــشخصوصــیدراقتصــاد، کشــور، اقتصــاد
کلعوامــلدر تعامــلبــااقتصــادجهانــیبــاهــدفتوســعهبازارهــایصادراتــیوارتقــایبهــرهوری
کاریعظیــمبــودهوصرفــادرتــواندولــتنبــودهوبایــدهمــهقــوا اقتصــادوتوســعهرقابــتپذیــری

بــرســرحــلمســائلاساســیمذکــوربــهاجمــاعبرســد.
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بودجه عمومی دولت 

  الف(وضعیت بودجه عمومی در زمان استقرار دولت دوازدهم

نفتی درآمد که میدهد نشان گذشته سنوات در بودجهای مهم متغیرهای وضعیت مرور
درنیمهدومدهههشتادواوایلدههنودازیکسومنجربهافزایشمنابععمومیدولتو باال
بهتناسبهزینههاوافزایشسطحانتظاراتوتوقعاتمردمازدولتشدهوازسویدیگرانگیزه
کاهش کاهشداد.بروزتحریمهاوبهدنبالآن دولترابرایافزایشدرآمدهایپایداربودجهای
به گردید، قابلدسترسدولت منابع کاهش به اخیر،منجر درسالهای بهنصف نفت قیمت
کاهشیافت.در کهاز30.2میلیارددالردرسال1392به23.5میلیارددالردرسال1395 طوری
مقابل،اعتباراتهزینهایدولتعمدتًابهدلیلبازپرداختبدهیهایمعوقحقوقبازنشستگان،
یکسانسازیوارتقایپایهحقوقبازنشستگان،تکالیفقانونیمربوطبهاستخدامهایجدید،
افزایش مالی، اوراق بازپرداخت مالی هزینه و نقدی یارانه برای پرداختی منابع کسری جبران
شاخصهای اهم وضعیت ،)3( شماره جدول  نمود. رشد درصد 20 متوسط بطور و داشته
بودجهایرابرایدوره1392-1395نشانمیدهد.مهمتریننکاتآنعبارتنداز:اتکابودجهبه
درآمدهاینفتیدرطی3سالمنتهیبه1395،کاهشیافتهاست.سهماعتبارتهزینهایازکل
کاهشیافت.سهماعتبارتتملکداراییهای مصارفدولت،بهحدود73درصددرسال1395
سرمایهایازمصارفدولتدرسال1395نسبتبهسالقبل،افزایشیافتهاست.نسبتمالیات

بهتولیدناخالصداخلیافزایشیافتهودرسال1395بهحدود7.7درصدرسیدهاست.

کلیدی بودجه )درصد( جدول )۳(- وضعیت برخی از شاخص های 
۱۳۹۴۱۳۹5

کلمصارفدولت 33.226.1سهمدرآمدنفتیاز
کلمصارفدولت 85.673.2سهماعتباراتهزینهایاز
کلمصارفدولت 13.014.8سهماعتباراتعمرانیاز

44.235.9سهممالیاتبهاعتباراتهزینهای

GDP7.17.7سهممالیاتبه

کشور کل مأخذ:خزانهداری
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گرفتــهبــرایبهبــودشــاخصهایبودجــهایدردوراندولــت بــاوجــودتالشهــایصــورت
یازدهــم،بودجــهعمومــیدولــتبــاچالشهایــیمواجــهمیباشــد.پاییــنبــودنســهممالیاتهــا
و مالیاتــی پایههــای بــودن پاییــن گســترده، معافیتهــای دلیــل بــه منابــععمدتــا تامیــن در
زیــادپرداختهــای کامــلمالــیمؤدیــانمالیاتــی،ســهمبســیار بــهاطالعــات عــدمدسترســی
بــرایتأمیــناعتبــار ایجــادتنگناهــایمــداوم اجتنابناپذیــرهزینــهایدربودجــهوبنابرایــن
تملــک طرحهــای اعتبــارات قســمت در زیــاد تعهــدات ســرمایهای، داراییهــای تملــک
داراییهــایســرمایهایوطوالنــیشــدنمــدتاجــرایطرحهــا،وجــوددســتگاههایمــوازی،
کســرییارانــهنقــدی حجــمزیــادردیفهــایمتفرقــه،حجــمقابــلتوجــهیارانههــاوتامیــنمــداوم
بــهخانوارهــاازبودجــهعمومــی،کســریمنابــعدســتگاههایمتولــیپرداخــتحقــوقبازنشســتگان
کــهدولــتدرنظــردارددربودجــهســالهای ازجملــهچالشهــایبودجــهعمومــیدولــتمیباشــد

ــد. آتــیایــنمشــکالتراحــلنمای

گرفته    ب( مهم ترین اقدامات انجام 

کیــدبــر رویکــردسیاســتیدولــتنســبتبــهبودجــهعمومــیناظــربــرانضبــاطمالــیبــاتأ
مدیریــتمصــارفبودجــهوخلــقمنابــعمالــیجدیــدمیباشــد.درایــنراســتا،سیاســتهایزیــر

دراصــالحفراینــداجــرایبودجــهســال1396اتخــاذشــدهاســت:
تــالشبــرایافزایــشاختیــاراتدولــتدرخصــوصتخصیــصاعتبــاراتطرحهــای
عمرانــیمتناســببــااولویتهــایاجرایــیبــهخصــوصطرحهــایخاتمــهســال1396.
تــالشدرجهــتپرداخــتبدهیهــایدولــتبــهویــژهبدهــیدولــتبــهپیمانــکاران
کنتــرلمصــارفغیرضــروریوهمچنیــنانتشــاراســناد طرحهــایعمرانــیازطریــق

خزانــهاســالمی
انتشــاراوراقمشــارکتبــهمنظــورتزریــقمنابــعجدیــدبــرایافزایــشســرعتاجــرای

طرحهــایعمرانــی.
پیگیــریاصــالحقانــونمالیــاتبــرارزشافــزودهوتســریعدراجــرایطــرحجامــع

کشــور ــی مالیات
دراجــرایمفــادبنــد)پ(مــاده)7(قانــونبرنامــهششــمتوســعهوبــهمنظــورارتقــای
و مســئولیتها ســازی متناســب عمومــی،شــفافیت، بودجــه بخشــی اثــر و کارایــی
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کیفیــتارائــهخدمــاتبــه اختیــارات،اســتفادهبهینــهازظرفیتهــایموجــود،ارتقــای
ــهاستانداردســازیخدمــاتدســتگاههایدولتــی،افزایــش مــردم،فراهــمآوردنزمین
کیفیتتــربــه کارکنــانومدیــراندســتگاههایاجرایــیبــرایارائــهخدمــاتبــا انگیــزه
کنتــرلنتایــج کیفــیو مــردمواعطــایاختیــاراتالزمبــهمدیــرانجهــتارائــهخدمــات
کار،بودجــهســال1397 کنتــرلمراحــلانجــام بــهجــای فعالیتهــاومحصــوالت
دســتگاهها)40درصــدبــراســاسقانــونبرنامــهششــم(بــراســاسبودجهریــزیبــر

ــهمیشــود. ــایعملکــردتهی مبن
اجرایــی دســتگاههای ســرمایهای، دارایــی تملــک ســاماندهیطرحهــای بــرای  
موظفنــدطرحهــاینیمــهتمــامدارایتوجیــهاقتصــادیوتــوانتولیــدمحصــوالت
کننــدوبــرایآندســتهازطرحهــای گــذار رقابتــی،رابــهبخــشخصوصــیوتعاونــیوا
ــددرچارچــوب ــهامــکانجــذبســرمایهگذاریبخــشخصوصــیرادارن ک نیمــهتمــام

قراردادهــایمشــارکتعمومــی–خصوصــیاقــدامنماینــد.


  ج-  نتایج اقدامات

نتایجبرخیازاقداماتوسیاستهایمتناظربودجهایبدینشرحاست:
ــادل ــدار،در7ماهــهســال1396،مع ــواندرآمــدیپای ــهعن ــیب مجمــوعدرآمدهــایمالیات
رقــم501080میلیــاردریــالبــرآوردمیشــود.مقایســهایــنرقــمبــامصــوبهفــتماهــه،ازتحقــق
72.2درصــدیدرآمدهــایمالیاتــیحکایــتدارد.همچنیــن،پوشــشدرآمــدیبودجــه)نســبت
کاردولــتدوازدهــمحــدود درآمدهــایعمومــیبــهاعتبــاراتهزینــهای(تــازمــانتنفیــذوشــروعبــه

کــهدر7ماهــهســال1396بــه48.8رســیدهاســت. 63درصــدبــود
منابــعحاصــلازصــادراتنفــتدر7ماهــهســال1396نســبتبــهمــدتمشــابهســالقبــل،
ــع6.2واحــددرصــدافزایــشیافتــهاســت.درصــد کــردهوســهمآنازمناب حــدود71درصــدرشــد
کــهنســبتبــهســالقبــل، تحقــقایــنمنبــعدر7ماهــهســال1396حــدود76درصــدمیباشــد

حــدود9واحــددرصــدافزایــشنشــانمیدهــد.
گــذاریداراییهــایمالــیدر7ماهــهســال1396نســبتبــهمــدتمشــابه منابــعحاصــلازوا
کــردهوازتحقــق103درصــدیبرخــوردارمیباشــد.شــایانذکــر ســالقبــلحــدود239درصــدرشــد

اســت،حــدود80درصــدایــنمنبــعازطریــقفــروشانــواعاوراقتأمینشــدهاســت.
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گذشــته،حــدود اعتبــاراتهزینــهایدر7ماهــهســال1396نســبتبــهمــدتمشــابهســال
گذشــته ــهســال ــارت،نســبتب ــناعتب ــندرصــدتحقــقای ــردهاســت.همچنی ک 25درصــدرشــد

حــدود5واحــددرصــدافزایــشیافتــهاســت.
اعتبــاراتتملــکداراییهــایســرمایهایبــهمنظــورایجــادزیرســاختهاوبسترمناســب
بــرایفعالیــتبخــشغیردولتــیالزامــیاســت.درصــدتحقــقایــناعتبــاراتدر7ماهــهســال
کــهحــدود5واحــد کلمصــارفبــه15درصــدرســید 1396حــدود62درصــدبــودوســهمآناز
درصــدنســبتبــهمــدتمشــابهســالقبــل،افزایــشنشــانمیدهــدوازنظــرمقــدارنیــزبیــشازدو
کاهــشداشــته کــهاعتبــاراتنقــدیحــدود16درصــد برابــرشــدهاســت.البتــهالزمبــهذکــراســت

است.
کــهبــهعنــوانتســویهبدهیهــایدولــتاســت،درســال اعتبــاراتتملــکداراییهــایمالــی
ــاراتدر7ماهــهســال ــناعتب ــهاســت.درصــدتحقــقای گرفت ــرار ــژهق ــوردتوجــهوی ــرم هــایاخی
1396حــدود66.2درصــدبــودهوســهمآننســبتبــهمــدتمشــابهســالقبــل،حــدود2.4واحــد

کمــیحــدود2.7برابــرشــدهاســت. درصــدافزایــشیافتــهوازنظــر

کالن بودجه عمومی )میلیارد ریال( جدول )۴(- عملکرد متغیرهای 

مصوب 
بودجه  ۹5  
)2۱۶/۳۶5(

عملکرد  
)7 ماهه( 

۱۳۹5

نسبت 
عملکرد 

به مصوب 
)درصد 
تحقق(

مصوب 7 
ماهه ۹۶  

)2۱۶/۳۶5(

برآورد  
 عملکرد۹۶ 

)7 ماهه(

درصد تغییر 
7 ماهه ۹۶ 

به ۹5

درصد تحقق 
 )7/۱2(
مصوب 

بودجه ۹۶

درآمدهای
2.272.7-61443451243083.4689179501080مالیاتی

منابعحاصلاز
44088729930967.967403251084670.775.8فروشنفت

گذاری وا
داراییهای

مالی
3430089659928.2317812327303238.8103.0

منابع
1742165108914362.52052012151276338.973.7)دریافتها(
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اعتبارات
1265007109727386.71502054137582625.491.6هزینهای

اعتباراتتملک
داراییهای
سرمایهای

34016012578937.0422341261546107.961.9

اعتبارتملک
داراییهای

مالی
1369973117622.812761884533171.166.2

مصارف
1742165124668271.62052012172190638.183.9)پرداختها(

کشور کل مأخذ:خزانهداری

  د( تمهیدات اندیشیده شده برای بودجه سال 1397 

و افزایشانضباطمالی با دولتبرایرفعمشکالتموجوددرحوزههزینههایعمومی،
برایمدیریتهزینههاوافزایشبهرهوری،بهجایتولیدخدمتتوسطدولت،اهتمامبهارائه
کمکهایحمایتیمنابعیارانهای خدماتعمومیبهشکلخریدخدمتدارد.همچنینباید

دولتتنهابرایپوششافرادزیرخطفقراختصاصیابد.
و اصل پرداخت قالب در اوراق انتشار بودجهای هزینههای به توجه با اوراق انتشار حوزه در
سودوتأثیرگذاریبرسایربازارها،درالیحهبودجهسال1397،انتشارانواعاوراقمالیباتوجه
تملک و طرحها حوزه در میشود. انجام ،DSA بدهی پایداری و ایران اقتصاد ظرفیت به
منابع اختصاص و اجرا اولویتبندی و عمرانی طرحهای ساماندهی سرمایهای، داراییهای
الزامیاستوبایدازاعتباراتمحدودتملک محدودعمومیبهطرحهایبادرصدپیشرفتباال
کشوربهرهبرداریاهرمینمودهوانجامطرحهابامشارکتبیشتربخش داراییهایسرمایهای
خصوصیوتعاونیودرچارچوبقراردادهایمشارکتعمومی-خصوصیباشد.دربودجهتملک
پروژههای تکمیل در خصوصی بخش مشارکت کردن توجیهدار برای سرمایهای داراییهای
انعطاف توسعهای، بانکهای و ملی توسعه صندوق منابع از استفاده با دولت تمام، نیمه
افزایش درآمدی، پایدار منابع به دستیابی برای که، این سرانجام  کرد. خواهد ایجاد را الزم
تالشمالیاتیوپایههایمالیاتیازطریقارتقایسطحشفافیتدراقتصادباتوسعهتکنولوژی
معافیتهای اصطالح همچنین و یکپارچه و جامع اطالعاتی بانکهای گسترش و اطالعات

گسترشپایههایمالیاتیموردتوجهمیباشد. مالیاتو
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پول و بانک

  الف( وضعیت پول و بانک همزمان با استقرار دولت دوازدهم

ــرارتقــایانضبــاطپولــی،مدیریــت کلــیسیاســتگذارپولــیدردولــتیازدهــمب جهتگیــری
ــیســالم ــزاازرشــدنقدینگــیوهمچنیــنتامیــنمال مناســبنقدینگــی،افزایــشســهمپــولدرون
گردیــد.سالمســازیتأمیــنمالــیطــرحمســکن کاهــشفشــارهایتورمــیاســتوار اقتصــادبــاهــدف
ــیطــرح ــرایتأمیــنمال ــعبانــکمرکــزیب گذشــتهدراســتفادهازمناب ــهناســالم مهــرواصــالحروی
کــردنرونــدتأمیــنمالــی مســکنمهــررامیتــوانازجملــهاقدامــاتمهــمدولــتدرراســتایبهینــه
ــازارپــولوتوســعه اقتصــاددانســت.همچنیــنحرکــتدرجهــتانضبــاطبخشــیوســاماندهیب
کارآمــدسیاســتهایپولــیازاهــماقدامــاتدیگــردولــت بــازاربیــنبانکــیبــهمنظــوراجــرایموثــرو

یازدهــمبــهشــمارمــیرود.
مشــکالت یازدهــم، دولــت طــول در مناســب اصالحــی سیاســتهای اعمــال علیرغــم 
نامتــوازن مالــی توســعه و داراییهــا انجمــاد کشــورهمچــون بانکــی و پولــی نظــام ســاختاری
کــهبخــشبزرگــیازآنهــاازسیاســتهایدولتهــایقبلــیسرچشــمهمیگرفــت، سیســتمبانکــی،
داراییهــای رشــد گردیــد. یازدهــم دولــت ســالهای در حــوزه ایــن مشــکالت تــداوم موجــب
و الوصــول مشــکوک اعطایــی تســهیالت انباشــت از ناشــی کــه بانکهــا ترازنامــه در موهــوم
ــود. ــنتســهیالتب ــرایای حتــیسوختشــدهنظــامبانکــیوتجمــعســودهایشناســاییشــدهب
ــداریازمحــلداراییهــایموهــومو کــهرشــدســپردههایغیردی ــوده ــهایب گون ــه ایــنفراینــدب
افزایــشســودهایغیــرمنطقــیپرداختــیبابــتســپردههایقبلــی،بــهافزایــشنقدینگــیغیرمولــد
نیــزبــهنوبــهخــودمنجــربــهتشــدیدپدیــدهمطالبــاتغیرجــاریودر دامــنزد.نرخهــایســودبــاال
گردیــد.اقدامــاتآغــازشــدهازســوی ادامــهانباشــتبیشــترداراییهــایموهــومترازنامــهبانکهــا
گزارشــگریمالــیIFRS(1(درتهیــه بانــکمرکــزیبــرایپیادهســازیاســتاندارهایبینالمللــی
ــیبانکهــاوموسســاتاعتبــاریدرســال1395،نشــانهمثبتــیدرتــالشبــرای صورتهــایمال
تخفیــفمشــکالتترازنامــهایبانکهــامیباشــد،لیکــنحجــممشــکالتترازنامــهایبانکهــا
کــهورودفعالتــرسیاســتگذارپولــیبــهایــنحــوزهبســیارضــروریمیباشــد. بــهانــدازهایاســت
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کلتســهیالتاز15.4درصــددر کاهــشنســبتتســهیالتغیرجــاریبــه ازطــرفدیگــربــاوجــود
مــرداد1392بــه11.4درصــددرمــرداد1393،مشــکالتمطالبــاتغیــرجــاریهمچنــانیکــیاز

مشــکالتعمــدهدولــتدوازدهــمدرحــوزهپولــیوبانکــیخواهــدبــود.
بانــکمرکــزیطــیســالهای1392تــا1395،درزمینــههدایــتصحیــحنقدینگیبهســمت
فعالیتهــایمولــداقتصــاددرجهــتحمایــتازتولیــدوبخشهــایمولــداقتصــادوهمچنیــندر
گــردش راســتاینیــلبــهاهــدافسیاســتهایغیرتورمــیخــروجازرکــود،تأمیــنمالــیســرمایهدر
واحدهــایتولیــدی،بــاهــدفبهرهبــرداریازظرفیتهــایخالــیاقتصــادوتســریعدرخــروجاز
کارخــودقــرارداد.بطوریکــه64/1درصــدازتســهیالتپرداخــتشــده رکــوداقتصــادیرادردســتور
گــردشواحدهــایتولیــدیشــده طــی5ماهــهنخســتســال1395صــرفتأمیــنمالــیســرمایهدر
کــهنســبتبــهپایــانســال1392)53/9درصــد(10/1واحــددرصــدافزایــشنشــانمیدهــد. اســت

کشــوردرپایــانمــردادمــاه1396بالــغبــر13,662.6هــزارمیلیــاردریــالبــود. نقدینگــی
کاهــشهزینــهتأمیــنمالــیوازبیــنبــردن عــالوهبــراینهــابــاتوجــهبــهعــزمدولــتدر
ــرخســود15درصــدی ــاردرتیرمــاهســال1395،ن ــازارپــول،شــورایپــولواعتب چرخــهناســالمب
رابــرایســپردههایســرمایهگذاریمــدتداریکســالهونرخهــایســودعقــودمشــارکتیوغیــر

کثــرمعــادل18درصــدتعییــننمــود. مشــارکتیراحدا
اســتفادهازظرفیــتتبصــره)35(قانــونبودجــهســال1396درتســویهمطالبــاتبانکهــا
ازدولــتوافزایــشســرمایهدولــتدربرخــیبانکهــایدولــتوهمچنیــناتخــاذتدابیــریدر
ــازاربیــنبانکــیودربرخــیمــواردتبدیــلاضافــهبرداشــتبانکهــا مدیریــتنرخهــایســوددرب
ازمنابــعبانــکمرکــزیبــهخطــوطاعتبــاریازدیگــراقدامــاتمهــمدولــتیازدهــمدرایــنحــوزه

میباشــد.

گرفته و نتایج حاصله   ب(مهم ترین اقدامات انجام 

کشــوردرپایــانشــهریورماه کــهنقدینگــی آمارهــایپولــیواعتبــاری1396نشــانمیدهــد
ــاناســفندمــاهســالقبــل ــهپای کــهنســبتب ــد گردی ــال ــاردری ــر13899.6هــزارمیلی ــغب 1396بال
افزایــش23.8 قبــل مــاهســال بــهشــهریور نســبت افزایشــیمعــادل10.9درصــدوهمچنیــن
کســرســپردهقانونــی( درصــدیداشــتهاســت.همچنیــننســبتتســهیالتبــهســپردهها)پــساز
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درپایــانشــهریورمــاهســال1396بــه83.8درصــدرســیدهاســت.ازســویدیگــرنســبتتســهیالت
ــاهســال ــه11.1شــهریورم ــاهســال1395ب کلتســهیالتاز11درصــددرشــهریورم ــه غیرجــاریب

کــهتغییــرچندانــیرانشــاننمــیدهــد. 1396رســیدهاســت
کاردولــتدوازدهــم،بــاتوجــهبــهتــداومتخلفــاتبانکهــاوموسســات پــسازآغــازبــه
کشــورازنــرخســودهایمصــوبابالغــیازســویشــورایپــولواعتبــار،بانــکمرکــزی اعتبــاری
کــهازتاریــخ11شــهریورســال کــرد دراواخــرمــرداد1396بــاصــدوربخشــنامهایبــهبانکهــاابــالغ
1396خــودراملــزمبــهرعایــتنــرخســود15درصــدیبــرایســپردههاییکســالهونــرخســود
ــد.براســاسایــنبخشــنامهبانکهــای ــاهمــدتعــادی)روزشــمار(نماین کوت ــر10درصــد کث حدا
گاممثبتــیدر متخلــفمشــمولاقدامــاتتنبیهــیبانــکمرکــزیمیشــوند.ایــناقــداممیتوانــد
کشــور کاهــشنــرخســودتســهیالتبانکــیوپاییــنآوردنهزینههــایتامیــنمالــیدر راســتای
کشــور،موضــوع کــهبــاتوجــهبــهبانکمحــوربــودنتامیــنمالــیبنگاههــایاقتصــادی باشــد

ــد. ــهشــمارمیآی مهمــیب
دارد. قــرار دســتور در را بانکــی تســهیالت اعطــای افزایــش همچنــان دوازدهــم دولــت
مبلــغ بــه اقتصــادی بــهبخشهــای ماهــهســال1396 بانکهــاطــی6 پرداختــی تســهیالت
کــهدرمقایســهبــادورهمشــابهســالقبــلمبلــغ375.3هــزار 2704.2هــزارمیلیــاردریــالبالــغشــد
میلیــاردریــال)معــادل16.1درصــد(افزایــشداشــتهاســت.همچنیــنســهمتســهیالتپرداختــیدر
گــردشدرتمــامبخشهــایاقتصــادیطــی6ماهــهســالجــاریمبلــغ1724.6 قالــبســرمایهدر
کــهدرمقایســهبــادوره کلتســهیالتپرداختــی(اســت هــزارمیلیــاردریــال)معــادل63.8درصــد
مشــابهســالقبــلمبلــغ196.9هــزارمیلیــاردریــالمعــادل12.9درصــدافزایــشداشــتهاســت.در
ــردشبخــشصنعــتومعــدن گ ــنســرمایهدر ــتتأمی ــیباب ــانســهمتســهیالتپرداخت ــنمی ای
کــیازتخصیــص کــهحا در6ماهــهســالجــاریمعــادل691.7هــزارمیلیــاردریــالبــودهاســت
40.1درصــدازمنابــعتخصیــصیافتــهبــهســرمایهدرگــردشتمــامبخشهــایاقتصــادی)مبلــغ
1724.6هــزارمیلیــاردریــال(اســت.مالحظــهمیشــوداز825.6هزارمیلیــاردریــالتســهیالت
پرداختــیدربخــشصنعــتومعــدنمعــادل83.8درصــدآن)مبلــغ691.7هــزارمیلیــاردریــال(
کــهبیانگــرتوجــهواولویتدهــیبــهتأمیــن گــردشپرداخــتشــدهاســت درتأمیــنســرمایهدر

ــرایایــنبخــشتوســطبانکهــادرســالجــاریاســت. ــعب مناب
جمــعاعتبــاراتاعطایــیاعطایــیبانــکمرکــزیتــاپایــانشــهریورمــاهســال1396بــهرقــم
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کاهــش1.46درصــدیو ــاهقبــل ــهم ــهایــنرقــمنســبتب ک ــالرســیده ــاردری 2255.1هــزارمیلی
نســبتبــهمــاهمشــابهســالقبــلرشــد17.7درصــدیرانشــانمیدهــد.ازمبلــغمــورداشــاره
مرکــزی بانــک بــه دولــت بدهــی بــه مربــوط درصــد معــادل18.3 ریــال میلیــارد هــزار 413.8
کــهافزایــش0.6درصــدینســبتبــهمــاهقبــلو5.95درصــدینســبتبــهمــاهمشــابه میباشــد،
ســالقبــلرانشــانمیدهــد.همچنیــناعتبــاراتاســتفادهشــدهتوســطموسســاتوشــرکتهای
کلاعتبــارات دولتــیوبانکهــاوموسســاتاعتبــاریبــهترتیــب15.21درصــدو66.4درصــد
کاهــش0.79درصــدیوافزایــش27.16درصــدینســبتبــه کــهبــهترتیــب اعطایــیمــیباشــد

مــاهمشــابهســالقبــلرانشــانمــیدهــد.
سایراقداماتانجامشدهدولتدوازدهمدرحوزهپولوبانکعبارتنداز:

شــورایپــولواعتبــاردرجلســهمــورخ1396/05/31بــااعطــایتســهیالتمســکنبــه
کثــر15ســال نخبــگانواســتعدادهایبرتــرتــاســقف1600میلیــونریــالبــابازپرداخــتحدا
کثــریــک )بــاتوافــقبانــکومتقاضــی(ونرخهــایمصــوبشــورایپــولواعتبــاروبــرایحدا

هــزارنفــر،موافقــتنمــود.
در»دســتورالعمل را مــورخ1396/05/31اصالحاتــی درجلســه اعتبــار و پــول شــورای  
گــردشمالــی اجرایــیافتتــاححســابســپردهریالــیبــرایاشــخاصخارجــی«بــرایمحاســبه

ســالیانهاعمــالنمــود.
پــولواعتبــاردرجلســهمــورخ1396/05/31اصــالح»دســتورالعملاجرایــی شــورای 

کارخــودقــرارداد. بــرشــرکتهایلیزینــگ«دردســتور  تاســیس،فعالیــتونظــارت
شــورایپــولواعتبــاردرجلســهمــورخ1396/07/11"دســتورالعملرعایــتقوانیــنو
مقــرراتدرمؤسســاتاعتبــاری"رامــوردبررســیوتصویــبقــرارداد.شــایانذکــراســتیکــیاز
کــهبــهویــژهطــیســالیاناخیــرمــوردتوجــهمراجــع ریســکهایپراهمیــتفــرارویبانکهــا
نظــارتبانکــیاعــمازملــیوبینالمللــیوهمچنــنبانکهــایمعتبــروبــزرگدنیــاقــرار
کــهمیتوانــد گرفتــه،ریســکعــدمرعایــتقوانیــنومقــررات)Compliance Risk(اســت
موجــبشــمولمجازاتهــایقانونــی،جریمههــاینقــدیونهایتــًاآســیببــهحســنشــهرت
ــا ــهب ــنزمین ــروزســرمایهگذاریهایبســیاریدرای ــههمیــنضــرورت،ام ــاب بانــکشــود.بن
کثــریالزامــاتقانونــی،نظارتــیوبینالمللــیتوســط هــدفحصــولاطمینــانازرعایــتحدا
گونــهای گســترهعمــلبینالمللــیانجــاممــیشــود؛بــه بانکهــابــهویــژهبانکهــایبــا
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کنــونیکــیازمعیارهــایارزیابــیثبــاتواســتحکامبانکهــابــرایبرقــراریروابــط کــها
کارگــزارینیــزبــههمیــنموضــوعومیــزاناقــدامهــاوتدابیــربانکهــادرایــنرابطــهمعطــوف
اســت.بانــکمرکــزیجمهــوریاســالمیایــراندرهمیــنراســتا،دســتورالعملمزبــوررابــرای

طــرحدرشــورایپــولواعتبــارارائــهنمــود.

کوتاه مدت و میان مدت برای آینده   ج( ارائه راهکارهای 

جهتدهــیاعطــایتامیــناعتبــاراتمــوردنیــازطــرحهــایبــزرگبــهبــازارســرمایهومنابــع
کوچکتــربــهسیســتمبانکــی خارجــیوتامیــناعتبــارات

کارآییآنها کردننرخبازدهیو ارایهتسهیالتبهبنگاههابالحاظ
کاهشهزینههایتامینمالی کاهشتدریجینرخهایسودبانکیدرراستای 

توســعهابزارهــایسیاســتیبانــکمرکــزی،درفرآینــدسیاســتگذاریواعمــالسیاســتها
کارشناســانهدرچرخــه کــهایــنمهــمدرســایهارجحیــتدادنتصمیمــاتبرآمــدهازنظــرات

میشــود. حاصــل تصمیمســازی،
تعدیلحجمباالیمطالباتغیرجاریبانکهاوموسساتاعتباری

کشــورهایهمســطحبــرای کاهــشنــرخذخیــرهقانونــیورســیدنبــهدرصدهــای تــداوم
افزایــشتــواناعتباردهــیبانکهــا

بهبــودسیســتمنظارتــی-احتیاطــیمبتنــیبــرریســکوحرکــتدرمســیرنظــارتبانکــی
نویــن

گزارشگــریمالــی)IFRS(درحــوزه کامــلسیســتماســتانداردبیــنالمللــی پیادهســازی
کشــور پولــیومالــی

استفادهازابزارعملیاتبازاربازبهعنوانیکیازابزارهایسیاستگذاریپولیدرایرانبا
توسعهبازاربدهی

اصالحدستورالعملهایوآییننامههایحوزهپولیومالیدرجهتتطابقبیشتربا
کمیتهبالوتوافقاتبینالمللیدرزمینه استانداردهایروزدنیا،خصوصااستانداردهای

پولشویی
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تورم و سطح عمومی قیمت ها

  الف( وضعیت تورم در زمان استقرار دولت

کارآمــدندولــتیازدهــم،درجهــتبهبــودوضعیــتتــورماقــدامهــایمختلفــیانجــام بــاروی
کــهبرخــیازآنهــاعبــارتبودنــداز: شــد

کنترلانتظاراتتورمی ایجادفضایمثبتدرجهت
کنترلبازارارزوایجادثباتدرآن 

کنترلرشدپایهپولی 
حرکتبهسویانضباطپولیبااصالحسیاستهایپولیوبانکی

سالمسازیطرحهایتغذیهشوندهازمحلپایهپولیماننداصالحتأمینمالی
طرحمسکنمهر

اقداماتمذکورباعثشدتابراساسآمارهایمرکزآماردرنمودار2،تورمازارقامباالی35درصددراوایل
کهازخردادسال1395،تورمساالنهتکرقمیشد.میانگینتورم استقراردولتیازدهم،بهنحوی
درسال1395به6.8درصدرسید.درسال1396شیبنزولیتورممتوقفشدوازشیبمثبتاندکی
برخوردارشدبهطوریکهاز6.8درصددراسفند1395به7.9درصددرمهرماهسال1396افزایشیافته

است.بااینوجوددستاوردتورمتکرقمیطیاینمدتهمچنانحفظشدهاست.
نمودار )2(. تورم میانگین ساالنه CPI از ۱۳۹2 تا مهر ۱۳۹۶ )درصد(

مأخذ:مرکزآمار
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کیهــااز گــروهخورا تــورمنقطــهبــهنقطــهدرمناطــقشــهری:مطابــقجــدولشــماره5،در
رقــم59.6درصــددرخردادمــاه1392درانتهــایســال1395بــه12.8رســید.پــسازآنمجــددا

کاســتهشــدودرمهــرمــاه1396بــه11.4درصــدتنــزلیافــت. ازشــیبتــورم
کیهــاوآشــامیدنیها"درمجمــوع،44.5درصــدازتــورمایجــادشــدهدرســال1395را گــروه"خورا

بــهخــوداختصــاصدادهاســت.
گــروهبهداشــتودرمــانازرقــم39.6درصــددرخردادمــاه1392بــهرقــم9.4درصــددراســفند در
گــروهحمــلونقــلاز کاهــشیافــت.در مــاه1395رســیدودرمهــرمــاهســالجــاریبــه7.6درصــد
رقــم45درصــددرخردادمــاه1392بــهرقــم5.9درصــددراســفندمــاه1395رســیدودرمهــرمــاه

کاهــشیافتــهاســت. ســال1396نیــزبــه5.3درصــد

کی ها  در مناطق  کی ها و غیرخورا گروه خورا جدول )5(. روند تحوالت تورم نقطه به نقطه 
شهری )درصد(

خرداد عنوان شاخص
۱۳۹2

اسفند 
اسفنداسفند ۱۳۹2۱۳۹۳

۱۳۹۴
اسفند 
۱۳۹5

مهر
۱۳۹۶

کل 41.219.614.28.588.6شاخص 

کی ها 59.621.99.6712.811.4خورا

گوشت قرمز و سفید و فرآورده های 
41.79.411.40.915.816.4آن ها

64.535.64.22.89.78.5روغن ها و چربی ها

39.635.817.911.49.47.6بهداشت و درمان

4513.621.785.95.3حمل ونقل

57.515.118.05.36.67.7تفریح و فرهنگ

2322.214.6937.7مسکن

کهمأخذدیگریدرمتنجدولذکرشود. ماخذ:مرکزآمارایرانمگراین

تورمنقطهبهنقطهدرمناطقروستاییدرجدولشماره6آوردهشدهاست.مطابقجدولیاد
کیهاازرقم56.8درصددرخردادماه1392به12.1درصددراسفند1395 گروهخورا شدهدر

کاهشیافتهاست. رسیدوبه11.1درصددرمهرماه1396
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کی ها  در مناطق  کی ها و غیرخورا گروه خورا جدول )۶(. روند تحوالت تورم نقطه به نقطه 
روستایی )درصد(

خرداد ماه عنوان شاخص
۱۳۹2

اسفند ماه 
۱۳۹2

اسفندماه 
۱۳۹۳

اسفندماه 
۱۳۹۴

اسفندماه 
۱۳۹5

مهر ماه
۱۳۹۶

کل 47.119.913.57.89.39.1شاخص 

کی ها 56.822.29.56.912.111.1خورا

گوشت قرمز و سفید و 
0.817.516.6-40.312.69.7فرآورده های آن ها

62.722.45.92.79.47.5روغن ها و چربی ها

41.137.818.012.4107.9بهداشت و درمان

43.714.522.885.85.7   حمل ونقل

59.315.316.785.67.7   تفریح و فرهنگ

19.918.614.79.23.87.6مسکن

مأخذ:مرکزآمارایران

  ج(برنامه های آینده

کنتــرلتــورمدرمجموعــهاهــداف کــهدولــتیازدهــمودوازدهــمبــرایهــدف بــهواســطهاهمیتــی
کنتــرلتــورم اقتصــادیقائــلبــودهاســتبایــدامیــدداشــتدســتاوردهایحاصــلشــدهدرزمینــه
اســتمراریابــدوتقویــتشــود.اتخــاذسیاســتهایارزی،پولــی،مالــی،تجــاریواعتبــاریمناســب
کاهــشبیشــتر کنتــرلنمایــد،بلکــهقــادربــه ومتناســببــااقتضائــات،نــهتنهــامیتوانــدتــورمرا
کالنودرنتیجــهبهبــودشــرایطتوزیــعدرآمــدخواهــدبــودودر درشــدتایــنمتغیــرمهــماقتصــاد

نتیجــهبســتریبــرایرشــداقتصــادیوثبــاتپایــدارفراهــممــیآورد.
پیــشبینــیمیشــودچنانچــهتــورمبــارونــد7ماهــهســال1396ادامــهیابــد،تــورمنقطــهبــهنقطه
درانتهــایســالبــه8.8درصــدوتــورممنتهــیبــهدوازدهمــاهبــه8.9درصــدبرســدودســتاوردتــک

کمــافــیالســابقحفظشــود. رقمــیدولــتدوازدهــم
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تجارت خارجی

کار دولت دوازدهم   الف( تبیین وضعیت موجود در ابتدای شروع به 

کارآمــدندولــتیازدهــمعمدتــًاتحــتتاثیــرتحریــمهــایبینالمللــی تجــارتخارجــیقبــلازروی
کارآمــدندولــتجدیــددرنیمــهدومســال1392، وافزایــشنــرخارزقــرارداشــتامــابــاروی
گرفــت. دورویکــرداساســیایجــادثبــاتاقتصــادیوتســهیلتجــاریدرایــنحــوزهمــدنظــرقــرار
کاهــشفشــارهایتحریــم کــراتهســتهای،افزایــشتعامــالتبینالمللــیو همچنیــنانجــاممذا
گردیــد.لغــوتعهــدارزیصادرکننــدگانوآزادســازیخریــد موجــببهبــودشــرایطتجــارتخارجــی
کاهــشمحدودیتهــاو وفــروشارزحاصــلازصــادراتبــهنــرخآزادتوســطسیســتمبانکــی،
صــادرات، و فــرآوری بــرای اولیــه مــواد موقــت واردات در تســهیل صــادرات، ممنوعیتهــای
کاالهــایصادراتــی،حــذفمجوزهــایغیرضــروری کاهــشزمــاناســتردادمالیــاتبــرارزشافــزوده
کاهــشتعــدادطبقــاتتعرفــهایوتشــدید صــادراتووارداتوالکترونیکــینمــودنفرایندهــا،
کــهازنیمــهدومســال1392،درراســتای برخــوردبــاوارداتغیررســمیازجملــهاقداماتــیبــود
کلــیاقتصــادمقاومتــی،دولــت ــاابــالغسیاســتهای گرفــت.همچنیــنب تســهیلتجــاریانجــام
ملــی،طرحهــا برنامههــای تصویــب کارگروههــایتخصصــی، تشــکیل طریــق از نمــود تــالش
وپروژههــایمرتبــطبــاهــربرنامــهوچگونگــینظــارتبــراجــرایآنهــا،زمینــهاجرایــیشــدن

ــد. ــوررافراهــمنمای سیاســتهــایمذک

کــهدرســال1392 گازی کــهصــادراتغیرنفتــیبــااحتســابمیعانــات آمارهــابیانگــرآناســت
بــهمیــزان41.8میلیــارددالربــودبــه50.6میلیــارددالردرســال1393افزایــشیافــت.امــابــهدلیــل
کاهــشقیمــتنفــتخــام،رکــودبــازارجهانــیآهــنوفــوالد،تــداوممشــکالتنقــلوانتقــاالتبانکی
ــارددالررســید.درســال1395 ــه42.4میلی کاهــشوب ــرخواقعــیارز،درســال1394 کاهــشن و
صــادراتغیرنفتــیبــااحتســابمیعانــاتگازیبــه43.6میلیــارددالرافزایــشیافــت.گفتنــیاســت
نیــزاز49.7میلیــارددالردرســال1392بــانوســانهایــیبــهحــدود41.5میلیــارددالر کاال واردات

درســال1394و43.9میلیــارددالردرســال1395کاهــشیافــت.
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جدول )7(: روند تحوالت صادرات غیر نفتی و واردات )میلیوندالر(

فصل اول ۱۳۹2۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹5عنوان
 ۱۳۹۶

فصل 
دوم 

 ۱۳۹۶

درصد 
تغییرات 

فصل دوم 
نسبت به 
فصل اول

صادرات با احتساب 
گازی 418475056142428439319944106006.6میعانات 

1029514005468073201599192220.2میعانات گازی

10806144881527316419344735703.6محصوالت پتروشیمی

20746220672247520192489851084.3سایر کاالها

4970953569415394368411572120233.9واردات

تراز بازرگانی غیر نفتی با 
گازی 1423-1628-3008889247-7862-احتساب میعانات 

91556104130839678761521516226235.1حجم تجارت

گمرکجمهوریاسالمیایران مأخذ:

)بــدون غیرنفتــی بازرگانــی تــراز کســری ،1395 الــی 1393 ســالهای طــی مجمــوع در
گونــهایکــهاز کاهشــی)بهبــود(برخــورداربــودبــه گازی(،همــوارهازرونــد احتســابمیعانــات
حــدود17-میلیــارددالردرســال1393بــهحــدود7.1-میلیــارددالردرســال1395بهبــودیافــت.
کــهدرمقایســهبــافصــل کســریتــرازمذکــوردرفصــلدومســالجــاریحــدود1.4میلیــارددالربــوده
ماقبــلآناندکــیبهبــودیافتــهاســت.همچنیــنحجــمتجــارت)مجمــوعصــادراتوواردات(در
کــهدرمقایســهبــافصــلماقبــلآنازرشــد فصــلدومســالجــاریبالــغبــر22.6میلیــارددالربــوده

ــودهاســت. 5.1درصــدیبرخــوردارب
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  ب( چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده و نتایج و دستاوردهای به 
دست آمده

تــداومسیاســتهــایحمایــتازصــادراتازطریــقدنبــالنمــودنپــروژههــایاقتصــاد
مقاومتــیوتکالیــفابالغــیســال1396،ابــالغبســتهجدیــدحمایــتازصــادراتدرســال1396،
برگــزاریجلســاتشــورایعالــیصــادراتغیرنفتــی،پذیــرشهیاتهــایتجــاریخارجــی،
برنامهریــزیبــرایاعــزامهیــاتتجــاریبــهقطــر،شــرکتدرنمایشــگاههایبیــنالمللــیو
کــهپــس ــهمهمتریــناقداماتــیاســت ــال_لیــرازجمل امضــایســندنهایــیســوآپدوجانبــهری
کارآمــدندولــتجدیــدنیــزدنبــالشــدهاســت.بــاتوجــهبــهاقدامــاتمذکــوروبــافــرض ازروی
کنونــیونیــزبهبــودروابــطوافزایــشتعامــالتبینالمللــی حفــظتوافــقبرجــاموتــداومشــرایط
انتظــارمــیرودجــذبســرمایهخارجــیافزایــشیابــد،تــورمداخلــیدرســطحپاییــنباقــیبمانــد
وبــازارارزهمچنــانازثبــاتنســبیبرخــوردارباشــد.دراینصــورتپیشبینــیمیشــودرونــد

گــردد. تجــارتخارجــیازبهبــودنســبیبرخــوردار
ــااحتســابمیعانــات گمــرکج.ا.ایــران،میــزانصــادراتغیرنفتــیب براســاسآخریــنآمــار
کــهدرمقایســهمــدتمشــابه بــوده گازیدرفصــلدومســال1396حــدود10.6میلیــارددالر
ســالقبــلحــدود6.6درصــدافزایــشیافتــهاســت.اجــزایصــادراتدرفصــلدومســال1396
کــهصــادرات بــهطــوری بــافصــلاولســالازعملکــردبهتــریبرخــورداربودهانــد درمقایســه
گازی،محصــوالتپتروشــیمیوســایرکاالهابــهترتیــبرشــدیمعــادل20.2درصــد، میعانــات
کــیازافزایــش 3.6درصــدو4.3درصــدداشــتهانــد)جــدول1(.بررســیوزنصــادراتنیــزحا
گونــهایکــه میــزانصــادراتدرفصــلدومســال1396درمقایســهبــافصــلاولمــیباشــدبــه
ــه ک گازی(درفصــلدومســالجــاریصــادرشــده ــات ــااحتســابمیعان کاال)ب ــن ــونت 30.6میلی
درمقایســهبــافصــلماقبــلآنحــدود9.2درصــدافزایــشیافتــهاســت.درمیــاناجــزایصــادرات
گازیازبیشــترینرشــدوزنــیبرخــورداربــودهبــهطوریکــهازحــدود4.1میلیــونتــندر میعانــات
فصــلاولبــارشــد20.2درصــدیبــهحــدود4.9میلیــونتــندرفصــلدومافزایــشیافتــهاســت.
طــیدروهمذکــورصــادراتپتروشــیمیازحــدود6.8میلیــونتــنبــه7.3میلیــونتــنوصــادرات
کــهبــهترتیــبازرشــدی کاالهــااز17.1میلیــونتــنبــه18.4میلیــونتــنافزایــشیافتــهاســت ســایر
درفصــلدومســال1396 کاال درحــدود6.3درصــدو7.7درصــدبرخــورداربــودهانــد.واردات
کــهدرمقایســهبــافصــلماقبــلآنحــدود3.9درصــدافزایــشیافتــه بالــغبــر12میلیــارددالربــوده
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اســت.ازعمدهتریــندالیــلافزایــشوارداتدرســالجــاریمــیتــوانبــهافزایــشوارداتخــودرو
کاهــش کاالهــایاساســی، کاالهــایســرمایهایوبرخــی وقطعــاتمنفصلــهآن،افزایــشواردات
ــالرســمیوتســریعوشفافســازیامــور کان ــه ــالغیررســمیب کان وانتقــالوارداتاز کاال قاچــاق

ترخیــصاشــارهنمــود)جــدول7(.

  ج( اهم برنامه های آینده 

بهبــودوضعیــتتجــارتخارجــیوبــهویــژهتوســعهصــادراتوافزایــشدرآمدهــایارزی
حاصــلازآننیازمنــدعــزمملــیاســتوعــالوهبــرآنالزماســتاقدامــاتراهبــردیوحمایتــی
گیــرد.ازمهمتریــناقدامــاتمدنظــردولــتدرآینــدهمیتــوان موثــرینیــزازســویدولــتصــورت
کارگــزاریبــابانکهــایخارجــیونقــلوانتقــاالتارزی،ثبــات بــهحــلمشــکالتمربــوطبــهروابــط
بــازارارزوحرکــتبــهســمتیکســانســازینــرخارز،ایجــادشــرکتهایبــزرگصادراتــیبــهمنظــور
ــروژههــایاقتصــاد ــههــاوتکالیــفپ ــینمــودنبرنام ــی،اجرای حفــظوتوســعهبازارهــایصادرات
مقاومتــیبــهویــژهدرحــوزهبرنامــهملــیپیشــبردبرونگرایــیاقتصــاد،اجــرایبســتهحمایــتاز
صــادراتغیرنفتــیســال1396،تســهیلتجــاریازطریــقبررســیقوانیــنتجــاری،اصــالحتعرفــه
کاهــشتعــدادمجوزهــا،تقویــتهمگرایــیهــایمنطقــهایو هــا،رفــعموانــعغیرتعرفــهایو

ــی،اشــارهنمــود. ــرهارزشجهان ــراندرزنجی ــگاهای ارتقــایجای
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بازار ارز
  الف. تببین وضع موجود در ابتدای دولت دوازدهم 

ــهعنــوانیکــیازبازارهــایاصلــیدراقتصــادنقــشمهمــیدراثرگــذاریوتنظیــم ــازارارزب ب
کشــورمطابــقبنــد)ج(مــاده81قانــونبرنامــهپنجــم ســایربازارهــایاقتصــادیدارد.نظــامارزی
توســعهوبنــد)ت(مــاده20قانــوناحــکامدائمــیبرنامههــایتوســعه»شــناورمدیریتشــده«
کارعرضــهوتقاضــایارزدنبــال گونــهدخالــتدربــازارارزبایــدازطریــقســازو اســت.ازایــنروهــر
شــود.بــراســاسقانــوناحــکامدائمــیدامنــهنــرخارزبــاتوجــهبــهحفــظرقابــتپذیــریدرتجــارت

کالنتعییــنمــیشــود. وبــامالحظــهتــورمداخلــیوخارجــیوشــرایطاقتصــاد
درجــدول)8(رونــدنــرخارزطــیدوره96-1393ارائــهشــدهاســت.اطالعــاتایــنجــدول
ــازارآزاد ــرخب ــالون ــرخارزرســمیدرســال1395درحــدود31401ری نشــانمــیدهــدمتوســطن
کــهبیانگــراختالفــیدرحــدود5028ریــالمــیباشــد.برایــن درحــدود36429ریــالبــودهاســت
کمتــراز اســاسمتوســطرشــدبــراینــرخرســمیدالردرحــدود6.2درصــدوبــراینــرخارزبــازارآزاد

5.6درصــدبــودهاســت.
درشــشمــاهنخســتســال1396،متوســطنــرخارزرســمیحــدود32668ریــالونــرخ
بــازارآزادحــدود37918ریــالبــودهاســت.درایــندورهمتوســطرشــدنــرخرســمیدالردرحــدود
6.5درصــدوبــراینــرخارزبــازارآزاددرحــدود8.2درصــدبــودهاســت.آمارهــانشــانمــیدهــد
ــالو ــر32442ری ــهای(براب ــرخارزرســمی)مبادل ــانســهماهــهاولســال1396متوســطن درپای
متوســطنــرخبــازاریبرابــر37575بــودهاســت.اختــالفدونــرخمذکــوردرفصــلاولســالجــاری
گرچــه کاهــش1140ریالــینســبتبــهزمســتان1395دارد،ا کــهحکایــتاز برابــر5133ریــالبــوده
میــزانشــکافارزیدرفصــلبهــارســالجــاریافزایــش750ریالــیرانســبتبــهفصــلمشــابهدر

کــردهاســت. ســال95تجربــه
ــازارآزاددرتابســتان96بــارشــدیبــهترتیــب1.4درصــدو1.8 ــهایوب نــرخهــایارزمبادل
درصــدینســبتبــهفصــلبهــار،بــهطــورمتوســطبــه32894و38260رســیدند.ایــنرشــدبیشــتر
متاثــرازافزایــشنــرخارزدرشــهریورمــاهبــود.شــکافارزینیــزبــاافزایشــیحــدود233ریــالبــه
گیــریسیاســتهــایارزیدولــتهمــوارهبــه 5366ریــالرســید.درســالهــایاخیــر،جهــت
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ــازارآزادبــودهاســت.بررســیشــکافنرخهــای کاهــششــکافبیــننــرخهــایرســمیوب ســمت
کــهبانــکمرکــزیتــالشخــودرابــرای ارزرســمیوبــازارآزادازســال1393بــهبعــدنشــانمــیدهــد
گرفتــهاســت.وضعیــتبــازارارزدردوره100 کار کانــال5000ریالــیبــه حفــظفاصلــهموجــوددر
روزهابتــدایدولــتدوازدهــمنیــزنشــانمــیدهــدبــاتــدوامسیاســتافزایــشنــرخارزمبادلــهای
متناســببــاتغییــراتنــرخبــازاری،شــکافنــرخارزدرمحــدوده5500ریــالحفــظشــدهاســت.
اخیــرًابــازارارزبــهدلیــلافزایــشتقاضــابــرایســفرهایزیارتــیومتعاقــبآنتشــدیدتقاضــای
کــهنــرخارزرســمیوبــازارآزاددرمهرمــاه ســفتهبــازی،بــانوســاناتیهمــراهبــودهاســت.بــهطــوری
کــهبیانگــرشــکافارزی ســالجــاریبــهترتیــببــه34008ریــالو39732ریــالافزایــشیافتــه

معــادل5724ریــالمــیباشــد.

خ ارز مبادله ای و بازار آزاد طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۹۳ )ریال به  نمودار )۳(: روند فصلی نر
ازای هر دالر(
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خ های مختلف ارز در سال های ۱۳۹۶- ۱۳۹۳   جدول )۸( : نر
)ریال به ازای هر دالر(

فصل

خ رسمی   نر
خ بازار آزاد دالر   نر

شکاف 
خ های  نر

رسمی و بازار 
آزاد

خ ارز  رشد نر
رسمی در هر 
فصل نسبت 

به فصل 
گذشته 
)درصد(

خ ارز  رشد نر
بازار آزاد در هر 

فصل نسبت به 
گذشته  فصل 

)درصد( )ریال به 
ازای هر دالر( 

)ریال  به  ازای  هر 
)ریال( دالر(

255103225767٤72.68.1سال1393فصلاول

2.٤-2627631٤8252063فصلدوم

267723293161591.9٤.6فصلسوم

275303٤55670262.8٤.9فصلچهارم

--26509328016292متوسطسال1393

3.7-28٤9933276٤7773.5سال139٤فصلاول

29681335133832٤.10.7فصلدوم

2999935٤٤65٤٤71.15.8فصلسوم

301803576355830.60.9فصلچهارم

295803٤501٤92111.65.2متوسطسال139٤

2.9-303583٤7٤2٤3830.6سال1395فصلاول

3101535330٤3152.21.7فصلدوم

318503699151٤02.7٤.7فصلسوم

323803865٤62731.7٤.5فصلچهارم

31٤0136٤2950286.25.6متوسطسال1395

2.8-32٤٤23757551330.2سال1396فصلاول

3289٤3826053661.٤1.8سال1396فصلدوم

326683791852506.58.2متوسط6ماهه1396

--3٤00839732572٤مهرماه1396

مأخذ: بانك مركزی ج.ا.ایران 
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 ب. چشم انداز و اهم اقدامات انجام شده دولت دوازدهم

کنتــرلنوســاناتبــازارارزوکاهــششــکافمیــاننــرخارزرســمی ازمهمتریــناقدامــاتدولــتبــرای
کــرد: وبــازارآزاد،میتــوانبــهمــواردزیــراشــاره

گســترشارتباطــات کشــورازطریــقتــداومپیگیریهــاوتــالشبــرای تقویــتمنابــعارزی
بیــنالمللــیدرجهــتتســهیلنقــلوانتقــاالتبیــنبانکــی

افزایشمیزانتولیدنفتخاموتامینمنابعمالیوسرمایهگذاریهایخارجی
تدویـنوابـالغدسـتورالعملارزیدرسـال1395بـهمنظـورسـاماندهیبـازارارزوحمایـت

ازتولیـدداخلـی
کاهــشو ــهمنظــور ــازارآزادب ــرخارزب ــراتن ــاتغیی ــهایمتناســبب ــرخارزمبادل افزایــشن

ــرخمذکــور ــهموجــودبیــندون حفــظفاصل
کاالهــا،حــذفارزمســافرتیوارزپرداختــیبــهایرالیــنهــاازلیســتدریافــت حــذفبرخــیاز

کننــدگانارزمبادلهای
کشورترکیه امضایپیماندوجانبهپولیوارزیبا

  ج. اهم برنامه های آینده 

ازجملــهمهمتریــنبرنامــههــاواقدامــاتآتــیدولــتمیتــوانحرکــتبــهســمتاجــرای
کاهــشاختــالفنــرخارزمبادلــهایونــرخارزبــازار سیاســتیکســانســازینــرخارزازطریــق
ــازارارز،اجرایــینمــودنبرنامــههــاوتکالیــفپــروژههــایاقتصــاد آزادوایجــادثبــاتبیشــتردرب
کشــورهایطــرفتجــاریومنطقــهایوحــل گســترشپیمــانهــایدوجانبــهپولــیبــا مقاومتــی،
ــرد. ــامب ــاالتارزی،ن ــابانکهــایخارجــیونقــلوانتق ــزاریب کارگ ــط ــهرواب ــوطب مشــکالتمرب
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سرمایه گذاری خارجی

  الف. تببین وضع موجود در ابتدای دولت دوازدهم

آمــدن فراهــم و ایــران اســالمی جمهــوری خارجــی دیپلماســی و یازدهــم دولــت آغــاز بــا
گــذاریمســتقیم گرفــت.جــذبســرمایه کشــورســرعت زمینههــایالزم،ســرمایهگذاریخارجــیدر
کــهدرســال1395بــهحــدود2.1میلیــارددالر خارجــیدرســال1392حــدود1.5میلیــارددالربــوده
ــذاریخارجــیمصــوبدرســال1392حــدود1.4 گ ــهاســت.ضمــناینکــهســرمایه ــشیافت افزای
کــراتهســتهایوتصویــببرجــام،حجــمســرمایهمصــوبدر کــهبــاپیشــرفتمذا میلیــارددالربــود

ســال1395بــه10.4میلیــارددالررســید.
درســهماهــهابتدایــیســال1396تعــداد26طــرحبــهمجمــوعارزش885/8میلیــوندالرو
درســهماهــهدومتعــداد36طــرحبــهمجمــوعارزش3012میلیــوندالردرهیـــأتســرمایهگذاری
ــتدوازدهــمدرراســتایپیگیــریپروژههــای ــهتصویــبرســیدهاســت.همچنیــندول خارجــیب
اقتصــادمقاومتــیطرحهــایزیــررادرقالــببرنامــهاجرایــی"افزایــشســرمایهگذاریمســتقیم
ــا دارد"ب کــهقابلیــتجــذببــاال گســترشبهــرهوریدانشبنیــانحوزههایــی خارجــیبــهمنظــور
ــًا9طــرحســرمایهگذاریخارجــیدر ــهمجموع ــرارداد،بطوریک کارق ــتبیشــتریدردســتور جدی
حــوزهدانــشبنیــانبــامشــارکتطــرفهــایاروپایــیبــهارزشبیــشازیــکمیلیــارددالرمصــوب

گردیــد.
گذاری خارجی جدول )۹(. عملکرد سرمایه 

ح های  عنوان طر
دانش بنیان

استان محل 
اجرا

نام شرکت 
مشترك

گذاران  سرمایه 
خارجی

سرمایه  
مصوب 
)میلیون 

دالر(

کشور 
سرمایه 
فرست

کامل1 احداثچرخه
HBSe.i.n.sGmbHفارستکابفارستولیدپنلفتوولتائیك

&Co.KG699آلمان

2
احداثنیروگاهبادی
بهظرفیت٤7/25

مگاوات
توسعهزیستخوزستان

اروند
EabNewEnergy

GmbH89آلمان
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ح های  عنوان طر
دانش بنیان

استان محل 
اجرا

نام شرکت 
مشترك

گذاران  سرمایه 
خارجی

سرمایه  
مصوب 
)میلیون 

دالر(

کشور 
سرمایه 
فرست

احداثنیروگاهبادی3
بهظرفیت50مگاوات

سیستان
کرهجنوبیGGFoundation110دورانتاشفرامرزوبلوچستان

٤
احداثنیروگاهبادی
هریس-اهربهظرفیت

50مگاوات

آذربایجان
شرقی

توسعهانرژی
ذرآباد

ْ
نروژHavgulFrontierAS24سبزآ

5
احداثنیروگاه

خورشیدیبهظرفیت
10مگاوات

شیدانرژییزد
سدید

GlobalRenewables
InvestmentB.V14هلند

6
احداثنیروگاه

خورشیدیبهظرفیت
10مگاوات

پارسریانرژیتهران
بهار

HANAU
ENERGIES
CONCEPT

فرانسه13

7
احداثنیروگاه

خورشیدیبهظرفیت
10مگاوات

شمسنیروکرمان
گستر انگلستانBoreasWindGroup14آرمان

8
احداثنیروگاه

خورشیدیبهظرفیت
7مگاوات

آفتابمادراههمدان
آلمانDISEG9ابریشم

9

و کاال عرضهانواع
خدماتدرفروشگاه

مجازی)خرید
21درصدسهامدیجی

کاال(

نوآورانفنآوازهتهران
کاال( )دیجی

International
Internetinvestment
CooperatiefUA

()IIIC

هلند100

  ب. فاینانس:

موضــوعتأمیــنمنابــعمالــیخارجــی)فاینانــس(درنیمــهدومدولــتیازدهــمشــروعوبــا
کار گرفــت.بــاروی کــرهقــرار ارائــهپیــشنویسهــایجدیــدطرفهــایخارجــیمــوردبررســیومذا
کشــور کــهخــودنشــانازادامــهرونــدثبــاتوتعامــلدرروابــطاقتصــادی آمــدندولــتدوازدهــم
گردیــد،بــرایــناســاس بــود،محــرکخوبــیبــرایانعقــادقراردادهــاوپیشنویسهــایتهیــهشــده
درســهماهــهدوممجمــوعقراردادهــایتأمیــنمنابــعمالــیخارجــیفاینانــسبیــش از چهــل و دو 

کــهبــهشــرحزیــربــودهاســت: میلیــارد دالر میباشــد،
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امضــاءقــراردادبیــنُابــربانــکاتریــشوبانــکعامــلایرانــیبــهمبلــغیــکمیلیــاردیــورو-1
)حــدودهــزارودویســتمیلیــوندالر(درتاریــخ1396/6/30

امضــاءقــراردادخــطاعتبــاریتأمیــنمالــیخارجــیبیــنمؤسســهمالــیســیتیکتــراس2-
چیــنوبانــکعامــلایرانــیبــهمبلــغدهمیلیــارددالردرتاریــخ1396/6/24

امضــاءقــراردادبیــندانســکهبانــکدانمــارکبــهمبلــغپانصــدمیلیــونیــورو)درحــدود-3
پانصــدونــودمیلیــوندالر(درتاریــخ1396/6/31

کــرهجنوبــیوبانــکعامــلایرانــیبــهمبلــغهشــت-4 گزیــمبانــک امضــاءقــراردادبیــنا
ــخ1396/6/2 ــوندالر(درتاری ــههــزاروچهارصــدمیلی ــورو)حــدودن ــاردی میلی

کرهجنوبیبهمبلغپنجمیلیارددالر-5 کیشور قراردادبا
قــراردادبــاســاچهایتالیــاچهــارمیلیــاردیــورو)حــدودچهــارهــزاروششــصدوپنجــاههــزار-6

دالر(
گزیمبانکچینهزاروهفتصدمیلیوندالر-7 قراردادباا
قراردادباسایناشورچیندهمیلیارددالر-8

  ج. اهم برنامه های آینده 

ازجملــهمهمتریــنبرنامــههــاواقدامــاتآتــیدولــتمیتــوانبــهاجرایــینمــودنبرنامــه
اقتصــادیمنطقــهایو گســترشهمکاریهــای اقتصــادمقاومتــی، هــاوتکالیــفپروژههــای
کارگــزاریبــابانکهــایخارجــیونقــلوانتقــاالت بینالمللــی،حــلمشــکالتمربــوطبــهروابــط
کــردن ــرایافزایــشســهمداخلــیطــرحبرقــی ــامقامــاتوزارتدارایــیروســیهب ــرهب ک ارزی،مذا
ــررتبهســنجیوانجــام ــاشــرکتهــایمعتب ــراتب ک ــداوممذا ــرون،ت گرمســار–اینچــهب راهآهــن
کشــورجهــتبهبــودرتبــه کل ــهداری ــاهمراهــیوهمــکاریخزان اقدامــاتوپیگیریهــایالزمب

کشــور،اشــارهنمــود. اعتبــاری
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بازار سرمایه

کار دولت دوازدهم   الف( وضعیت بازار سرمایه در زمان شروع به 

ــرایبخــشواقعــیاقتصــادمیباشــد. ــیب ــعمال ــزمناب ــورتجهی ــوانموت ــازارســرمایهبهعن ب
هــدفاصلــیبــازارســرمایهتســهیلتشــکیلســرمایهوایجــادبســترهایقانونــیواجرایــیالزمبــرای
کارابــاابزارهــایمالــی ســرعتبخشــیدنبــهمعامــالتداراییهــادرایــنبــازاراســت.وجــودبــازاری
متنــوعموجــبشــفافیتمتغیرهــایاصلــیاقتصــادمیشــود.نظــامتعییــنقیمــتوجوهوســرمایه،
کارکردهــای انتشــاروتقــارناطالعــات،توزیــعریســکونزدیــکشــدنبــهشــرایطبــازاررقابتــیاز
کشــفقیمــتوتخصیــص مهــمبــازارســرمایهاســت.همچنیــنحفــظنقدینگــیصاحبــانمنابــع،
کارکردهــایایــنبــازاربهشــمارمــیرود.هرچــهابزارهــایمالــی بهینــهمنابــعنیــزیکــیازمهمتریــن
کــهبتواننــدبــهاهــداف،ســلیقهها ــازارازتنــوعبیشــتریبرخــوردارباشــند مــورداســتفادهدرایــنب
ــانوجــوهپاســخمثبــتدهنــد،زمینــهمشــارکت ــدازومتقاضی ــانپسان وروحیــاتمتنــوعصاحب

افــرادبیشــتریفراهــمشــدهوموجــبرونــقبیشــتراقتصــادخواهــدشــد.
و اجرایــی بخشهــای اســت. یافتــه تکامــل کشــور ســرمایه بــازار اخیــر ســالهای طــی
گرفتــهودرحــالتکامــلمیباشــند،نهادهــایمالــیجدیــدهمچــون نظارتــیبــازارســرمایهشــکل
شــرکتهایتامیــنســرمایه،صندوقهــایســرمایهگذاری،شــرکتهایمشــاورســرمایهگذاریو
ــدهمچــوناوراق ــیجدی ــیتأســیسشــدهاند،ابزارهــایمال شــرکتهایپردازشــگراطالعــاتمال
انتشــارو بــرای اجــاره،مرابحــه،قرضالحســنه،اســتصناعومضاربــهواوراقمشــارکترهنــی
معاملــهدربــازارســرمایهطراحــیشــدهاســت،معاملــهقراردادهــایآتــیآغــازشــدهودرحــالتوســعه
ــراتوســیعیدرتوســعه ــرویانتظــارمــیرودشــاهدتغیی کاالهــاوســهاممیباشــد.ازاین ــواع ــهان ب
کشــورباشــیم.تحــوالتمهمتریــنشــاخصهایبــازارســرمایهدرقبــلوپایــان بازارهــایمالــی

ــتیازدهــمدرجــدولشــماره10آوردهشــدهاســت. دول
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جدول )۱۰(- مهمترین شاخص های بازار سرمایه

1391/12/301396/04/31واحدشاخص 

3804180671-شاخص كل بورس تهران

شاخص قیمت و بازده نقدی بورس 
2108026333-تهران

هزار میلیارد اندازه )ارزش( بازار*
24204272ریال

87812538میلیارد ریالسرمایه گذاری خارجی**

*ارزشبــازارمزبــورشــاملارزشبــازاربــورس)بــازاراولودوم(وفرابــورس)اول،دوم،پایــهوابزارهــای

نویــنمالــی(میباشــد.

ــورسواوراق ــهتوســطســازمانب ک ــهانتهــایســال95میباشــد ــوطب ــالمرب ــاردری ــم12538میلی **رق

بهــادارمنتشــرشــدهاســت.

ازمشــکالتپیــشرویبــازارســرمایههمزمــانبــااســتقراردولــتدوازدهــمعــدماصــالحقانونتجــارت،عدم

ــودنبســیاریازنمادهــا)علیالخصــوص ــازارســرمایه،بســتهب ــتدرب تعییــنتکلیــفحضــورســهامعدال

نمادهــایبانکــی(وعــدمحضــورپررنــگبخــشخارجــیدربــازارســرمایهایــرانمــیباشــد.

  ب( مهم ترین اقدامات و دستاوردها دولت دوازدهم 

کاهش میزان سپرده گذاری صندوق ها در بانک ها از ۶۰ درصد ارزش صندوق به 5۰    
درصد، 

بــراســاسبررســیهایصــورتپذیرفتــه،رونــدماهانــهنــرخبــازدهتــاسررســید)YTM(اوراق
کــهرونــدنســبتًاهمــوارنــرخ تامیــنمالــیموجــوددربــورسوفرابــورس)نمــودار4(نشــانمیدهــد
کــهازابتــدایســال1396آغــازشــده،درپایــانتابســتاندســتخوشتغییــراتجــدیشــدهو بــازده
درشــهریورماهبــهشــدتنزولــیشــدهاســت.میانگیــننــرخبــازدهاوراقتامیــنمالــیدرشــهریورماه
کوتاهمــدتوبلندمــدتبــهترتیــب19.9 برابــربــا20.4درصــدبــودهاســت.ایــننــرخبــرایاوراق

درصــدو20.8درصــدبــودهاســت.
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ــرخســودبانکــی، کاهــشن ــهنظــامبانکــیجهــت ــزیب ــرهشــتگانهبانــکمرک ــالغتدابی اب
کاهــش کــهنــرخبــازدهدربــازاراوراقتامیــنمالــیرادرشــهریورماه اصلیتریــنمتغیــریبــودهاســت
دادهاســت.بــاتوجــهبــهجامعیــتایــنبخشــنامه)ودربرگیــریعملکــردصندوقهــایبــادرآمــد
کــهنــرخبــازدهدرتمامــیبازارهــایجانشــیناوراقتامیــنمالــی)بــاریســک ثابــت(بــهنظــرمیرســد

کاهــشدادهاســت. کاهــشیافتــهوهمیــنموضــوعنــرخبــازدهرادرایــنبــازار صفــر(
کلــینــرخبــازدهدربــازاراوراقتامیــنمالــی،ســاختارایــننــرخنیــزدســتخوش کنــارکاهــش در
کوتاهمــدتبــراینخســتینبــارپایینتــرازاوراق کــهنــرخبــازدهاوراق تغییراتــیشــدهبــهشــکلی
و کوتاهمــدت اوراق بــودن جدیدالــورود کــه میرســد نظــر بــه اســت. گرفتــه قــرار بلندمــدت
ــرخاوراقبلندمــدت،اصلیتریــنعلــتایــنمســاله کنــارچســبندگین نرخگــذاریاولیــهآنهــادر

ــازدهباشــند. ــرخب کاهــشن ــیپیشــران ــددرماههــایآت ــناوراقمیتوانن ــودهاســتوای ب
گــردد کاهــشنــرخبــازدهدربــازاراوراقتامیــنمالــیمیتوانــدبــهعنــواناتفاقــیمثبــتتلقــی
کــهبــاتوجــهبــهمشــکالتنظــامبانکــیووجــودتنگنــاینقدینگــیبــرایبنگاههــا،منابــعموجــود

رابــهتامیــنمالــیمســتقیموســرمایهگذاریدربنگاههــایبخــشخصوصــیســوقدهــد.

همچنیــنازمهمتریــنتصمیمــاتاتخــاذشــدهتوســطســازمانبــورسواوراقبهــاداردر
ــرخ کاهــشن راســتایایجــادســازگاریبیــنسیاســتهایبانــکمرکــزیوســازماندرخصــوص
کــرد.ازجملــهایــن تامیــنمالــی،میتــوانبــهمــوردصندوقهــایســرمایهگذاریمشــترکاشــاره
ارزشصنــدوق از60درصــد کاهــشمیــزانســپردهگذاریصندوقهــادربانکهــا تصمیمــات
ــزامبــهرعایــتنرخهــایمصــوب بــه50درصــد،ممنوعیــتتضمیــننــرخســوددرصندوقهــا،ال
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کارمــزدمدیریــتنســبتبــهســپردهگذاریمــازادنســبتبــه50 شــورایپــولواعتبــاروحــذف
درصــدمیباشــد.

  انجام قراردادهای اختیار معامله در فرابورس بصورت برخط)آنالین(
درمقطــعفعلــیانجــاممعاملــه،تســویهمعامــالت،نگهــداریاطالعــاترجیســتریمعامــالت
رادرســامانهواچــارانجــاممیشــودوقــراراســتارتبــاطســامانهبــاســامانههایموجــوددرفرابــورس
کامــلقراردادهــای گــردد.پیشبینــیمیشــوداجرایــیشــدن ایــرانوبــازارســرمایهمتصــلوبرقــرار

گیــرد. اختیــارمعاملــهبــهعنــوانابــزارپوشــشریســکمــورداســتقبالســرمایهگذارانقــرار

  اصالح دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها
نحــوهتوقــفوبازگشــایینمــادشــرکتهایپذیرفتــهشــدهدربــازارســرمایهیکــیازمســائل
کــهنمــاد کنــونمطــرحبــودهاســت.ازایــنپــساصــلبــرایــناســت گذشــتهتــا کــهاز مهمــیاســت
کــهاطالعــاتتوســطناشــران طــی60تــا90دقیقــهبازگشــاییشــود،بــرایــناســاس،درشــرایطی

اوراقبهــادارارائــهشــودنمــادیبیــشاز90دقیقــهمتوقــفنخواهــدمانــد.

  راه اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه
ایــنصنــدوقدرراســتایاجــرایمــاده28قانــونرفــعموانــعتولیــدرقابتپذیــروارتقــای
کاهــشمخاطــراتســامانهای کنتــرلیــا کشــور،بــامجــوزســازمانبــورسبــهمنظــور نظــاممالــی
کشــوردرشــرایطوقــوعبحرانهــایمالــیواقتصــادیواجــرای یــافرادســتگاهیبــازارســرمایه
کمیتــیدرشــرایطمذکــوروبــهمنظــورحفــظوتوســعهشــرایطرقابــت سیاســتهایعمومــیحا
منصفانــهدرحــوزهبــازارســرمایهبــهعنــواننهــادمالــیتحــتنظــارتســازمانبــورسواوراق
بهــاداربــاشــخصیتحقوقــیمســتقلوغیردولتــینــزدادارهثبــتشــرکتهاوموسســاتغیرتجــاری

تهــرانثبــتشــدهاســت.

کارمزدهای معامالت کاهش    
یکــیازاقدامــاتســازمانبــورسبــرایجذابیــتبیشــترمعامــالتالگوریتمــیومعامــالت
کارمزدهــابــودوپیــروآنبــورسهــانیــز کاهــش پربســامدوهمچنیــنافزایــشحجــمدادوســتد،
کارگــزارانبنــابــهپیشــنهاد کارمــزدمعامــالتبورســهاو کاهــش کــه کردنــد همیــنرویکــردرااتخــاذ

خــودآنهــادرهیــاتمدیــرهســازمانبــورسبــهتصویــبرســید.
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کارمــزدمعامــالتETFدر کارمــزدمعامــالتســهاموحــقتقــدمســهامدربــورستهــرانو
ــه کاهــشب ــا7.5درصــد ــهب ک ــود ــات0.01015ب ــدوناحتســابمالی ــورس،ب ــورستهــرانوفراب ب
کارمــزدمعامــالتســهاموحــقتقــدمســهامدرفرابــورسهــم0.00985 عــدد0.00939رســید.
گــردانهــانیــزدرخصــوص کارمــزدبــازار کاهــشبــهعــدد0.00929رســید. کــهبــا5.7درصــد بــود
ــهعــدد0.00148رســیدو14.8 کــهب ــود معامــالتســهاموحــقتقــدمبــورستهــران0.001735ب
گردانهــانیــزدرخصــوصمعامــالتســهاموحــقتقــدمســهام کارمــزدبــازار کاهــشیافــت. درصــد

ــردهاســت. ک کاهــشپیــدا ــه0.001379 ــورساز0.001435ب فراب

  ساماندهی معامالت اوراق بدهی
سـاماندهیاوراقبدهـیبـهعنـوانیکـیدیگرازاقداماتسـازمانبورسبـودهکهدرچندماه
کـهبـهشـکلغیررسـمیوبـاروابطغیرمرسـومشـکل اخیـرانجـامشـدهاسـت.دادوسـتدایـناوراق
گرفـتبـهبـازاررسـمیسـوقدادهشـدومطابـقبنـدبمـاده36قانـوناحـکامدایمـیبرنامـه مـی
کشـورمعامـالتاوراقبهـادارخـارجازبـازارسـرمایهفاقـداعتبـاراسـت.جلوگیـریاز هـایتوسـعه
کـردواقداماتسـازمان کاهـشنـرختامیـنمالـیکمـکخواهد معامـالتغیـررسـمیایـناوراقبـه

بـورسمکمـلاقدامـاتبانـکمرکـزیدرکاهـشنـرخسـودبانکـیاسـت.

  تدوین دستور العمل مربوط به موسسات رتبه بندی
رتبهبنــدیاعتبــارییــااصطالحــًاCreditRatingعبــارتاســتازنظــرمؤسســهرتبهبنــدیدر
کــهمیتوانــددرقالــبیــکعــددیــاحرف مــوردکیفیــتاعتبــاریناشــریــایــکتعهــدمالــیمشــخص
ــزارمدیریــتریســکســرمایهگذارانونهادهــایاعتبــاری بیــانشــود.ایــنرتبههــادرحقیقــتاب
محســوبمیشــوندونقــشبســزاییدرایــنزمینــهایفــامیکننــد.بســیاریازســرمایهگذارانبــر
ــاعــدمبازگشــتســرمایهخــود،تصمیمگیــری اســاسایــننظــر،درخصــوصاحتمــالبازگشــتی

میکننــد.
کننــدو ــاشــرکایخارجــیفعالیــتمــی درایــنخصــوصحــدودســهموسســهرتبــهبنــدیب
کــهتعــدادیدیگــریازایــنشــرکتهــانیــزدرخواســتخــودرا دارایمجــوزهســتند.ضمــنایــن
کــهپیــشبینــیمــیشــودتــاپایــانســالمجوزهــایالزمبــهایــنشــرکتهــادادهشــود. ارائــهداده
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کوتاه مدت و میان مدت برای آینده   ج( ارائه راهکارهای 

کامــلمیــانارکانبــازارســرمایهوســایردســتگاههایذیربــطازجملــهبانــکمرکــزی، هماهنگــی
کشــاورزی،صنعــت،معــدن،تجــارتو ــدنفــت، ــیمانن ــنوزارتخانههای ــزیوهمچنی بیمــهمرک

کالناقتصــادی کاهــشتبعــاتمنفــیتصمیــمهــای نیــروبــهمنظــور
پیگیریوتصویباصالحیهقانونتجارت

ورودسهامعدالتبهبازارسرمایه
عضویــتدرنهادهــایبینالمللــی،بویــژهتکمیــلمراحــلعضویــتســازمانبــورسواوراق
)WFE(وفدراســیونجهانــیبورسهــا)IOSCO(کمیســیونهایاوراقبهــادار بهــاداردرســازمان

میباشــد.
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شورای اقتصاد

کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد:   الف( تعداد جلسات برگزار شده 

کمیســیونتخصصــیشــورایاقتصــاداز1396/5/1تــاتاریــخ1396/8/3،و برگــزاری6جلســه
کمیســیونتخصصــیشــورایاقتصــادبــرایطــرحدرشــورایاقتصــاد تنظیــم15فقــرهصورتجلســه

کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد: کارشناسی برای ارایه در    ب( جلسات 

کارشناسیازتاریخ1396/5/1تاتاریخ1396/8/3 20جلسه

  ج( جلسات شورای اقتصاد:

برگزاری2جلسهازتاریخ1396/1/1تاتاریخ1396/6/31

جلسهشورایاقتصادساعت10/30صبحدوشنبهمورخ1396/6/13

جلسهشورایاقتصادساعت10/30صبحدوشنبهمورخ1396/6/27

  د( تعداد مصوبات صادر شده شورای اقتصاد:

مصوبات صادره شورای اقتصاد از تاریخ ۱ /5 /۱۳۹۶ تا تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳

شماره و تاریخ موضوعردیف
مبلغمصوبه

1
طرحجایگزینیپنجمیلیونشعلهالمپ٤5وات
فلورسنتهمراهباالستباالمپ18واتLEDدر

کناداریشهرتهران اما

1262172
1396/٤/18

1/750/000/000/000
ریال

1387025فروشاراضیمازادمجاورنیروگاهپرند2
1396/6/19

1٤5/189/673/700
ریال

انتشاراوراقمشارکتریالیویاصکوکاسالمی3
)حوزهاموربرق(

138701٤
15/000میلیاردریال1396/6/19

٤
اصالحمصوبهشماره586306مورخ5/٤/1395

شورایاقتصادموضوعدستورالعملشرایط
گذاریطرحهایتملکداراییهایسرمایهای وا

13٤2590
1396/5/25--
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شماره و تاریخ موضوعردیف
مبلغمصوبه

خریدهشتادفروندهواپیمایبوئینگباظرفیت5
20515صندلی

2008/م/18
1396/5/31--

6
استفادهازتسهیالتمالیخارجی)فاینانس(برای

اجرایپروژهانتقالآبارسبهدشتشبسترو
دریاچهارومیه

1٤٤5239
688/600/000یورو1396/7/19

7
استفادهازتسهیالتمالیخارجی)فاینانس(برای
آبرسانیبهشهرهایشمالشرقاستانخوزستان

وانتقالآببهشهرهایایذهوباغملک

1٤٤5290
1396/7/19

170/1٤0/000یورو
236/010/000یورو

8

استفادهازتسهیالتمالیخارجی)فاینانس(
برایاحداثتصفیهخانههایپنجشهراستان

خوزستان)آبادان،خرمشهر،بندرامام،ماهشهرو
شادگان(

1٤٤5307
50/62/678یورو1396/7/19

دستورالعملدرخواستصدورمجوزاستفادهاز9
تسهیالتمالیخارجی)فاینانس(

1٤٤7٤22
1396/7/22--

کشور10 کل 8255٤بخشنامهبودجهسال1397
1396/7/5--

1٤577٤8استفادهازتسهیالتمالیخارجی)فاینانس(جایکا11
1396/7/26

اجرایطرحتوسعهوبهرهبرداریبخشفراساحل12
فاز11میدانمشترکپارسجنوبی

12٤8785
1396/٤/11--

ح و تأیید شده در شورای اقتصاد :   ه( مهمترین موضوعات مطر

کمیســیون در کشــور کل ســال1397 بودجــه تنظیــم مشــیهای خــط تصویــب و بررســی   
اقتصــاد شــورای تخصصــی

تهیــهوابــالغدســتورالعملصــدورمجــوزاســتفادهدســتگاههــایاجرایــیازتســهیالتمالــی
خارجــی)فاینانــس(

آژانــس ازطریــق ازتســهیالتمالــیخارجــی)فاینانــس( ابــالغبخشــنامهاســتفاده تهیــهو  
)جایــکا( ژاپــن المللــی بیــن همکاریهــای
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صندوق توسعه  ملی 

اصالحفرایندهاوتکمیلآییننامههایمربوطبهصندوقتوسعهملی. ۱
الــف-اصــالحبودجــهســال1395وتصویــببودجــهســال1396ســتادصنــدوقتوســعه

ملــی
کهبهصورتخاصبرداشتمیشود ب-تعیینتکلیفدرخصوصمنابعصندوق

توســط ملــی توســعه ازمنابــعصنــدوق اســتفادهمجــدد مــورد تکلیــفدر تعییــن - ج
حقوقــی و حقیقــی اشــخاص

طراحــی"مــدلتخصیــصبهینــهمنابــعصنــدوقتوســعهملــی"درقالــباجــراییــکپــروژه. 2
اقتصــادمقاومتی

تدویــن"بســتهحمایــتازتوســعهصــادراتغیــرنفتــیدرچارچــوببرنامــهملــیپیشــبرد. ۳
گرایــیاقتصــادمقاومتــیوتحقــقاهــدافتوســعهصــادراتغیــرنفتــیبــرایســال بــرون

1396"وتصویــبآندرســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــی.
طــیایــنبســتهحــدودیــازدههزارمیلیــاردریــالبــهعــالوهاضافــهمانــدهاســتفادهنشــدهازاعتبــارات
ــرازمصــوب کمت ــرخســودی ــان ــیبصــورتتســهیالتب ــعصنــدوقتوســعهمل ســال1395ازمناب
شــورایپــولواعتبــاربــرایایــنامــراختصــاصمــییابــد.بانــکهــایعامــلنیــزازمحــلمنابــع

داخلــیخــودبــههمیــنمقــداریعنــیبــهنســبت50-50بــهایــنامــراختصــاصخواهنــدداد.

تهیــه"الیحــهاعطــایتســهیالتازمحــلمنابــعصنــدوقتوســعهملــیبــهمنظــورایجــادو. ۴
توســعهاشــتغالپایــداردرمناطــقمحــروم،روســتاییوعشــایری"وتصویــبآنبصــورت
قانــوندرمجلــسشــورایاســالمیبطوریکــهمعــادلریالــی1/5میلیــارددالرازمنابــع
ــا گیــردت صنــدوقتوســعهملــیبــهصــورتقــرضالحســنهنــزدبانکهــایعامــلقــرارمــی
صــرفاعطــایتســهیالتبــهاشــخاصحقیقــیوحقوقــیغیــردولتــیبــرایایجاداشــتغال
ــااولویــتروســتاهاوومناطــقمــرزی درروســتاهاوشــهرهایزیــردههــزارنفــرجمعیــتب
وعشــایریشــود.بانکهــایوصنــدوقهــایعامــلمکلفنــدمعــادلمنابــعایــنقانــوناز

محــلمنابــعخــودوبصــورتتلفیقــیتســهیالتاعطــاءنماینــد.
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کــهطــی. 5 گیــروتصویــبآندرســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــی تهیــهبســتهاشــتغالفرا
ــاضمــنایجــاد970هــزارفرصــتشــغلیدربخــشهــای آنبرنامــهریــزیشــدهاســتت
کشــوربــه کشــوروصیانــتازاشــتغالنزدیــکبــه80درصــدازشــاغالنموجــود اقتصــادی
کاهــشیابــد.درایــنطــرحبــرای کشــوردرســال1396 میــزان0/8درصــدازنــرخبیــکاری
کارمهــارتآمــوزی ــازار ــازهواردیــنبــهب کارو950هــزارنفــرت ســهمیلیــونبیــکارجویــای
گیــرد.منابــعایــنطــرحعــالوهبــرمنابــعتبصــرههــای14و18قانــونبودجــهســال صــورت

1396معــادل20هــزارمیلیــاردریــالازمنابــعشــبکهبانکــیتأمیــنخواهــدشــد.
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نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی و نظارت

کشوردر سازمانبرنامهوبودجه،بهعنواننهادمتولیبرنامهریزی،بودجهریزیونظارتدر
کنارسایردستگاههایاجراییاقدامهایزیررا کلاقتصاددر سهماههاخیر،عالوهبرراهبری

انجامدادهاست:
تدویننظامنظارتیکپارچهبرنامهششموطراحیسامانهآن. ۱

راهبردی. 2 اسناد سایر و دستورالعملها آییننامهها، تصویب و اخذ پیگیری، بررسی،
کشور برنامهپنجسالهششمتوسعهوقانوناحکامدائمیبرنامههایتوسعه

تهیهبرنامهساالنهدستگاههایاجراییبرایتدوینبودجهسال1397. ۳
گزارشنظارتی)عملکرداقتصادی(برنامهپنجمتوسعهدرسال1395. ۴ تهیه
کشور. 5 انجاماصالحاتموردنیازبرنامهششمتوسعهواحکامدائمیبرنامههایتوسعه

جهتارائهبههیئتدولت
نظارتوارزیابیبرنحوههزینهکرداعتباراتهزینهایوتملکداراییهایسرمایهای. ۶
کردنزمینههایتأمینمالیطرحهایتملکداراییهایسرمایهایازطریق. 7 فراهم

مشارکتعمومی-خصوصی
اقداماتالزمبرایاستفادهازفاینانسبرایتأمینمالیطرحهایتملکداراییهایسرمایهای. ۸
اقداماتالزمدرموردمدیریتبدهیهایدولتومدیریتداراییهایآن. ۹

تهیهوارسالدستورالعملبرنامهاجراییبرنامهششمتوسعهبهدستگاههایاجرایی. ۱۰
مرتبطانجامپیگیریهایالزمبرایتدوینآنها

هماهنگیوپیگیریتهیهبرنامهاجراییاستانیبرنامهششمتوسعه. ۱۱
تمرکززداییوتفویضاختیاربهاستانهاازطریقانتقالبخشیازاعتباراتباماهیت. ۱2

ملیبهاستانها
تهیهنقشهراهوRFPمطالعاتآمایشملی. ۱۳
ستاد. ۱۴ مصوب زمانبندی طبق مقاومتی اقتصاد پروژههای بر نظارت و پیگیری

فرماندهیاقتصادمقاومتی
کشور. ۱5 انجاممطالعاتآمایشسرزمین20استان
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برمدیریتهزینههای. ۱۶ نظارت و نفتی منابعغیر افزایش اقداماتالزمجهت انجام 
دستگاههایاجراییبرای:

کارکناندولتوبازنشستگان پرداختبهموقعحقوق
گندم( کشاورزان)خریدتضمینی پرداختمطالبات

تسویهبدهیحداقل1000میلیاردتومانازطرحتحولسالمت
بیمه بابت تومان میلیارد 1000 میزان به  ایران بیمه به شهید بنیاد بدهی تسویه  

تکمیلیدرمانایثارگران
پرداخت1000میلیاردتومانبابتبخشیازبدهیهایداروییبهدانشگاههایعلومپزشکی

تسویهحداقل2000میلیاردتومانازبدهیدولتازطریقاوراقتسویهخزانه
گذارشدهدرسررسید پرداختبهموقعاصلوسوداوراقاسالمیوا
کلیهتعهداتبینالمللیمندرجدرقانونبودجهسال1396 انجام

انجاماقداماتالزمبرایبهبودنظامبودجهریزیجهتتهیهوتنظیمالیحهبودجه. ۱7
کشور کل سال1397

ساماندهیاجرایقانونهدفمندسازییارانهها. ۱۸
مدیریتتأمینمالیطرحهایعمرانی. ۱۹

انتشاراوراقمالیاسالمی
گذاریطرحها وا

تامینمالیطرحهایاشتغالزا
نهاییسازیطرحاصالحنظامدرآمد-هزینهاستانی. 2۰
عقدقرارداداجرایبودجهریزیبرمبنایعملکرددراستانها)25دستگاهاجراییو. 2۱

کشور( 31استان
ابالغاعتباراتردیفهایتوسعهمتوازنوارتقاءشاخصهایتوسعهبهاستانهایکشور. 22
دارائیهای. 2۳ تملک و هزینهای اعتبارات موافقتنامههای کلیه مبادله پیگیری

سرمایهای
هدایــتتخصیــصمنابــعپیشبینــیشــدهدرقانــونبودجــهســال1396درراســتای. 2۴

تحقــقاهــدافاقتصــادمقاومتــیوحمایــتازبرنامــههــایتشــویقیدرتوســعهصــادرات
کشــور غیرنفتــی



122

محیط زیست

  الف( وضعیت محیط زیست در زمان تحویل دولت

گذشــتهبــه کشــورهایدرخــاللچنــددهــه جمهــوریاســالمیایــراننیــزبــهماننــدبســیاریاز
دالیــلمختلــفازجملــهتحــوالتجمعیتــیوتغییــرالگوهــایســکونت،توســعهشــهرنشــینی،
ــب کالنشــهرها،تخری ــژهدر ــیهــوابوی ــدآلودگ ــیمانن گون گونا ــامعضــالتزیســتمحیطــی ب
کیفیــتمنابــعآب،فرســایشخــاک،آلودگیهــای کمیــتو کاهــش جنــگلهــاومراتــع،
فرامــرزیماننــدبــروزپدیــدهریزگردهــاوغیــرهمواجــهمــیباشــد.هــرچنــددرخــاللچنــددهــه
گرهــایاقتصــادیواجتماعــیتوســعهدرایــرانروندهــایقابــلقبولــی اخیــربســیاریازنما
ــدتوســعهبهداشــتوســالمت ــهدربرخــیازحوزههــامانن ک ــهطــوری ــردهاســت،ب ک راطــی
بــاســوادی،افزایــش نــرخ بــهاطالعــات،افزایــش بــهزندگــی،دسترســی وافزایــشامیــد
درآمــدســرانه،نــرخباســوادیوغیــرهبویــژهپــسازانقــالباســالمیبــهموفقیتهــایقابــل
کــردهاســت،امــابســیاریازایــنتحــوالت،لزومــابــهمفهــوممثبــتیــا توجــهایدســتپیــدا
مطلــوببــودنبرنامههــایتوســعهنیســت،زیــرابســیاریازایــنپیشــرفتهاماننــدتوســعه
ــد کاالهــاوخدمــاتزیســتمحیطــیشــدهورون ــرای شهرنشــینی،موجــبافزایــشتقاضــاب
بهــرهبــرداریازمنابــعراتشــدیدنمــودهاســت.ازســویدیگــروابســتگیشــدیدتوســعهملــی
کاذبوبــه بــهدرآمدهــایحاصــلازنفــتوعــدمتناســببــاواقعیتهــایجامعــه،ظرفیتــی
کــهبازتــابآنبصــورتمصــرف کشــورراباعــثشــده دورازنیازهــاوقابلیتهــایاجتماعــی
کــهایــنمســئله بــیرویــهبســیاریازمنابــعازجملــهمنابــعســوختهایفســیلیهویــداشــده

کشــورشــدهاســت. بــهنوبــهخــودســبببــروزانــواعمعضــالتزیســتمحیطــیدر
بــاعنایــتبــهمراتــبفــوقمهمتریــنچالشهــایمحیــطزیســترامــیتــوانبــهشــرحزیــر

برشــمرد:
گازهــای آلودگــیهــواناشــیازمصــرفانــرژی:طــیســالهای93-1386میــزانانتشــار
کربــن، کســید گوگــرد،منوا کســیدهای کســیدهاینیتــروژن،ا گلخانــهایوآالینــدهشــاملا
کربــنازحــدود504میلیــونتــندرســال1386بــانــرخ کســید ذراتجامــدمعلــقودیا
کــهبخــشاعظــمایــن رشــدســاالنه3.4درصــدبــهحــدود637میلیــونتــنرســیدهاســت
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کالنشــهرهاتخلیــه گلخانــهایدرســکونتگاههایشــهریوبویــژه گازهــای آالیندههــاو
ــنرســیده ــهحــدود7.5ت ــنب ــندورهســرانهانتشــارازحــدود6.6ت شــدهاســت.طــیای
کشــورشــدهاســت. کالنشــهرهای کــهایــنپدیــدهباعــثتشــدیدآلودگــیهــوابویــژهدر اســت

کاهششدیدسطحدریاچهارومیهوافزایشخطرخشکشدنایندریاچه 
افزایــشبــیرویــهشهرنشــینیوبارگــذاریبیــشازظرفیــتتحمــلجمعیــتوفعالیــت

درپهنــهســرزمین
بــاتغییــراتاقلیمــیوخشکســالیدرچنــدســالاخیــرمیانگیــننــزوالتجــویازحــدود
ــز کشــورنی ــر ــدپذی ــزانآبتجدی ــردرســال،ومی ــیمت ــهحــدود200میل ــرب ــیمت 250میل
ــردهاســت ک ــزل ــرمکعــبتن ــاردمت ــهحــدود88میلی ــرمکعــبب ــاردمت ازحــدود130میلی
ــهخــودباعــثخشــکیدگیبســیاریازتاالبهــاورودخانههــا ــهنوب ــزب ــدهنی ــنپدی ــهای ک
کاهــش ــل ــهدلی کشــور)ب ــادرداخــل گرده ــز ــیری کانونهــایمحل ــنتشــکیل وهمچنی
ــهســال1396شــدهاســت. گیاهــیناشــیازخشکســالی(درســالهایمنتهــیب پوشــش
فرســایشخــاکناشــیازمجموعــهایازعوامــلانســانی)بهرهبرداریهــایبیرویــه
ازجنگلهــاومراتــع(وخشکســالیباعــثشســتهشــدنحجــمزیــادیازخــاکحاصلخیــز
کشــورشــدهاســت،بطوریکــهازحــدود1/5میلیــاردتــندرســال1360بــهبیــشاز5میلیــارد

تــنتــااواخــراواســطدهــه1390رســیدهاســت.
خشــکیدگیتــاالبهــاورودخانــهدرنتیجــهمجموعــهایازخشکســالیها،برداشــت

ــهآبباالدســتوعــدمتأمیــنحقابههــایزیســتمحیطــیپاییــندســت ــیروی ب
کشــور دفــعغیــراصولــیزبالههــادرمحیــطزیســت)روزانــهبیــشاز55هــزارتــنزبالــهدر

کــهحــدود8هــزارتــندرروزتنهــادرکالنشــهرتهــرانتولیــدمیشــود( تولیــدمــیشــود
طــیســالهای2012الــی2016شــاخصعملکــردمحیــطزیســت)EPI(ایــرانبهتــرشــده
کســبامتیــاز42.73(بــهرتبــه105)امتیــاز66.32(رســیدهاســت،بــا وازرتبــه132)بــا
کشــورهایمنطقــهوضعیــتمطلوبــینــداردومســتلزم ایــنوجــودهنــوزدرمقایســهبــا

تالشهــایبیشــتریدرایــنزمینــهاســت.
افزایــشآلودگیهــایزیســتمحیطــیفرامــرزیازجملــهبــروزپدیــدهریزگردهــا)23
گرفتهانــد(وآلودگیهــایدریایــیوســاحلی کشــورتحــتتأثیــرایــنپدیــدهقــرار اســتان
کاهــشورودآبرودخانههــایمنتهــی ــهدرنتیجــه کاهــشســطحآبخلیــجمیانکال 
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کاهــشآبدریــایمازنــدران بــهخلیــجوهمچنیــن
گرفتــن کاهــشتنــوعزیســتیودرمعــرضخطــرقــرار تخریــبجنــگلهــاومراتــعو

جانــوری و گیاهــی گونههــای
از32میلیــونهکتــاراراضــیبیابانــیحــدود7/8میلیــونهکتــارآندرشــرایطبحرانــی

ازنظــرپدیــدهبیابانزایــیقــراردارنــد.
ــه البتــهطــیســالهای96-1392اقدامــاتقابــلتوجــهایدرزمینــهمحیــطزیســتازجمل
ارتقــایدیپلماســیمحیــطزیســتوپیگیــریرفــعمعضــالتناشــیازریزگردهــادرســازمان
ملــلمتحــد،افزایــشقابــلتوجــهاعتبــاراتمبــارزهبــاآلودگــیهــواوریزگردهــا،تســریعدر
پاســخدهیبــهاســتعالمهایدرخواســتیازســویدســتگاههایذیربــط،توزیــعبنزیــنیــورو
کــهدرصــورتحمایــتدولــتدربرنامــهششــمو کالنشــهرهاو...انجــامشــدهاســت 4در
کلــیابالغــیمقــاممعظــمرهبــری،مفــادقانونــیبرنامــهششــم بــاعنایــتبــهسیاســتهای
توســعهدرزمینــهمحیــطزیســتوهمچنیــنراهبردهــاوسیاســتهایمحیــطزیســتانتظــار

گــردد. کشــورمعکــوس مــیرودفراینــدتخریــبمحیــطزیســت

  ب( مهم ترین اقدامات انجام شده و نتایج حاصله:
ــهتفکیــکحوزههــای ــوانب گذشــتهمــیت ازمهمتریــناقدامــاتمحیــطزیســتدر100روز

زیــربرشــمرد:

گاهی محیط زیستی، تنویر افکار و آموزش    ۱- تقویت پژوهش، نوآوری و افزایش آ
همگانی

کارگاهآموزشمحیطزیستبرای114نفرازمربیانپیشدبستانی برگزاری
برگزاریدوازدهمیندورهاعطایجایزهملیمحیطزیست

کارگاهآموزشــیبرنامهریــزیجهــتتدویــنشــاخصهایزیســتمحیطــیدفتــر برگــزاری
زیســتبومهــایدریایــی

برگزاریدورهآموزشیوارائهآموزشدرخصوصپایشپسماندهایپزشکی
برگــزارینشســتهــماندیشــیمنتخبیــنپنجمیــندورهیانتخابــاتشــوراهایاســالمی

کشــور کــزاســتانی شــهرهایمرا
برگزاریسمپوزیومبینالمللیروابطعمومیباشعارنقشروابطعمومیدرتوسعهپایدار
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گاهــیهــای برگــزاریبرنامــهآموزشــیتخصصــیزنــگآمــوزشبــهمنظــورافزایــشســطحآ
کارکنــانســازماننســبتبــهمســائلروزمحیــطزیســتوبهرهمنــدیازظرفیــتاســاتید

دانشــگاهی،نخبــگانعلمــیدرایــنزمینــه
تولیدشمارههای29و30بولتنخبریالکترونیکیماهانهمعاونتآموزشوپژوهش
ثبــتاطالعــاتاعضــایشــورایپژوهشــیوفنــاوریاســتانهــادرســامانهآماریســازمان-

فرابر
کشورومناطقپیشنهادی جمعآوریاطالعاتپارکهایملیوآثارطبیعیملی

تهیهدقیقبانکاطالعاتمناطقچهارگانه

  2- حفظ، احیا و پایش محیط زیست انسانی )منابع زیستی(
ــدگاندســتگاههای ــاحضــورنماین ــارب ــردوغب گ ــده ــاپدی ــهب ــیمقابل تشــکیلســتادآمادگ
کوتــاهمــدتوبلنــدمــدتمرتبــطدرســطوح اجرائــیمســئولوپیگیــریاجــرایبرنامههــای

ملــیواســتانی
کارگــروههماهنگــیشــرایطویــژهآلودگــیهــواوتعییــنســهموظایــفهــر تشــکیلجلســات
کنتــرلو دســتگاهاســتانیمشــخصواقدامــاتمبتنــیبــروظایــفدســتگاههــادرخصــوص

کاهــشآلودگــیهــوابــراســاسقانــونهــوایپــاک
کتوردر4نمونهبنزینارسالیشهرمشهد آنالیز8فا

نمونهبرداری5موردازترکیباتآلیفراردرهوایشهرتهرانجهتتستمقایسهای
گازهایمحیطیشهرتهران نمونهبرداری27موردازذراتو

کارگــروههــایتخصصــی گــردوغبــاردر17اســتانوتشــکیل ارائــهبرنامــههــایمقابلــهبــا
وویــژه

گازهــایآمونیــاکواســیدنیتریــکواســیدفلوریــدریــکدرهــوای تهیــهدســتورالعملآنالیــز
محیط

2)MRV(گــزارشوصحــتســنجی گیــری تهیــهفــازاولدســتورالعملاجرایــیانــدازه
گلخانــهای گازهــای آالیندههــایهــواو

گزارشدرخصوصمنابعمهمزیستیمجاورشبکهراهها تهیه
مناطــق خــاک و آب در نئونیکوتینوئیدهــا و دیازینــون ســموم پایــش برنامــه تدویــن  

2. Measurement, Reporting and Verification
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کشــور مختلــف
تدویــنبرنامــهوآغــازعملیــاتاجرایــیرفــعبــوینامطبــوعمســیرفــرودگاهامــامتــاشــش

مــاهاولســالآتــی
همــکاریدرتدویــنالیحــهکمــکبــهســاماندهیپســماندهایعادیبااولویتاســتانهای
کالنشــهرهابامشــارکتبخشغیردولتیوارســالانبهمجلسشــورایاســالمی ســاحلیو
کاربــریاراضی همــکاریدرتدویــنمصوبــههیئــتوزیــراندرخصــوصجلوگیــریازتغییــر

کشــاورزیوتخریــبمحیــطزیســتدراســتانهایشــمالی
کالنشــهرتهــران)422مــورد(وســهممنابــعمتحــرکوثابــتو تعییــنصنایــعآالینــده

کالنشــهرتهــران خانگــیدرانتشــارآالیندههــای
گردوغباردرسطوحملیواستانی نظارتبراجرایبرنامه

گزارشاتارزیابیزیستمحیطی کمیتهفنی–نظارتیبررسی برگزاری26جلسه
گزارشــاتارزیابــیزیســتمحیطــیوبررســی86 کمیتــهمــاده2بررســی برگــزاری12جلســه

طــرح)تأییــدوموافقــتمشــروط:53مــورد،رد:4مــورد،ســایرمــوارد:29مــورد(
کتورهایشاخصآالیندهدستورالعملخوداظهاریدرپایش بازنگریفا

پایش11مرکزامحاءپسماندپزشکی

  ۳- حفظ، احیا و پایش محیط زیست طبیعی و دریایی
تشکیلجلسهشورایملیایمنیزیستیبهریاستمعاوناولرئیسجمهور

تدوینبرنامهاقدامملیحفاظتازپستانداراندریایی
تدوینسندراهبردیامدادونجاتحیاتوحش

کشور تدوینوابالغدستورالعملشکارچهارپادرقرقهایاختصاصی
ــهزیســتگاههایحســاسســاحلی-دریایــیازقبیــلحــرا، ــوطب جمــعآوریاطالعــاتمرب

مرجانهــاو...جهــتثبــتدربانــکاطالعــاتدریایــی
و ایــران میــش و قــوچ گونههــای بــه مربــوط علمــی اطالعــات تکمیــل و جمــعآوری  

گونههــا زیــر و گونــه شــاخهای و جمجمــه مورفولــوژی
اجــرای136طــرحســالمســازیســواحلوپایــشآلودگــیهــایمیکروبــیدرســهاســتان

کشــور شــمالی
کشور کپشتهایدریاییدرسواحلجنوبی پایشزیستگاهتخمگذاریال
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پایشزیستگاهمرجانهایسواحلاستانبوشهر
بازبینــی،ســاماندهیوتکمیــلبانــكاطالعاتــی365نمونــهمهــرهداروبــیمهــرهمخــازن
گیاهــی گیاهــی،آمادهســازیوســاماندهی50نمونــه علمــی،شناســاییوبازبینــی10نمونــه
هرباریــوموآمــادهســازینمونههــایبیولوژیــکارســالیازاســتانهاجهــتنگهــداریدر

بانــکژن
ارائهنتایجنهاییطرحجامعشناساییوردهبندیپرندگانشکاریایران

شناسایی120نمونهفسیلمرجانودوکفهای
کانیوثبتاطالعاتدربانکمربوطه آمادهسازیوشناسایی60نمونهسنگو

اصالحآییننامهفسیلیموجوددرمقرراتسازمانمحیطزیست
گــرگاندراســتانوســازمانمرکــزیبــهمنظــورتهیــه کمیتــهملــینجــاتخلیــج برگــزاری

گــرگانوتــاالبمیانکالــه طــرحجامــعحفاظــتواحیــایخلیــج
اجــرایبرنامــهخــوداظهــاریواحدهــایصنعتــیوخدماتــیســبزبــراســاسشــاخصهای

اتخــابصنعــتوواحــدخدماتــیســبز
کالنشــهرهایتهــرانوالبــرزو اجــرایبرنامــهپایــشدوهفتــهیکبــارســوختتوزیعــیدر

ــعســوختاســتانداردومناســب ــرتوزی نظــارتب
گونههــایمهاجــرولحــاظتمــام کنوانســیون حضــورفعــالومؤثــردردوازدهمیــننشســت
گونههــایمهاجــروفــکخــزریدر کنوانســیونحفاظــتاز زیرگونههــایپلنــگدرضمیمــه

گونههــایدرحــالانقــراض لیســت

  ۴- همکاری های بین المللی و منطقه ای زیست محیطی
امضــایقــراردادهمــکاریبــاجایــکادرخصــوصانجــامطــرحمدیریــتجامــعمحیــط

زیســتیســواحلاســتانهرمــزگان
کاهــش)NAMAs(3انتشــار)کنوانســیون تهیــهدســتورالعملبرنامــهاقــدامملــیمتناســب

تغییــراتآبوهــوا(
گرجستان امضاءتفاهمنامهمحیطزیستیبا

گردوغبارباژاپن  امضاءتفاهمنامههمکاریمحیطزیستیمقابلهبا

3.  Nationally Appropriate Mitigation Actions
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کشور   5- نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست 
تصویبالیحهحفاظتازتاالبهاوالیحههوایپاکدرمجلسشورایاسالمی

تهیهوارسالالیحهخاکبهمجلسشورایاسالمی
همــکاریدرتدویــنالیحــهممنوعیــتحیــوانآزاریبــامشــارکتوزارتدادگســتریوقــوه

ئیه قضا
کشــاورزی،آب کمیســیون اخــذتأییــدهالیحــهحمایــتازمحیــطبانــانوجنــگلبانــاناز

ومنابــعطبیعــیبــرایطــرحدرصحــنعلنــیمجلــسشــورایاســالمی
پیگیریوانجاماصالحاتالزمدرخصوصالیحهمالیاتبرارزشافزوده

  ۶- حکمرانی مطلوب محیط زیست
تعییــنسیاســتهایاصلــیواولویتهــایاجرایــیچهــارســالهســازماندرســطوحملــیو
کالنشــهرها،مهــارریزگردهــا کاهــشآلودگــیهــوای اســتانیمشــتملبــرمدیریــتپســماندها،

وتأمیــنحقابــهتــاالبهــا
اعــالمسیاســتهاواولویتهــایمحیــطزیســتدرچهــارحــوزهمدیریــتپســماندها، 
کالنشــهرها،مهــارریزگردهــاوتامیــنحقابــهتــاالبهــادربرنامــهششــم کاهــشآلودگــیهــوای

توســعه
تمرکــززدایــیوتفویــضاختیــاردر29بنــدازوظایــفســازمانمرکــزیبــرایتســریعدر
انجــامامــوروپاســخبــهاســتعالمهایزیســتمحیطــیوتصمیمگیــریدرمواجهــهبــامســائل

وموضوعــاتمرتبــطبــااختیــاراتووظایــفســازمانی
ــی ــرایاجــرایبرنامههــایارزیاب ــاســازمانمناطــقآزادب انعقــادتفاهــمنامــههمــکاریب
گونههــایغیــر زیســتمحیطــی،حفاظــت،بازســازیواحیــاءزیســتگاهها،جلوگیــریازورود
کمــکبــهتوانمنــدســازیجوامــعبومــیانجــاممطالعــات بومــی،پایــشومطالعــاتمشــترک،

علمــی
امضــاءتفاهــمنامــهبهســازیپــارکطبیعــتپردیســانبــاشــهرداریتهــرانبــااولویــت

اجــرایطــرحجامــعپــارکپردیســان
ــهوبویراحمــد،خوزســتان،اردبیــل،آذربایجــان کهگیلوی ــدازاســتانهــایقزویــن، بازدی
بررســیمســائل و شــهریار وشهرســتان اصفهــان و کردســتان شــرقی، آذربایجــان غربــی،

اســتانها زیســتمحیطــی
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کمیســیونرتغییــرات گرجســتان،وزیــرمشــاورمحیــطزیســتژاپــنو دیــداربــانخســتوزیــر
اقلیــموانــرژیاتحادیــهاروپــا

افتتــاحاولیــنپــارکشــهریبــانــاممحیــطبــانواولیــنمدرســهطبیعــتاســتانقزویــن،
پــارکچشــمهنباتــییاســوج،مدرســهطبیعــتدرســنندج،ســاختمانمرکــزمدیریــتتــاالب
گاوخونــی،سیســتمآنالیــنشــهرکهایصنعتــیوصنایــعبــزرگاصفهــان،فــاز بیــنالمللــی

دومتصفیــهخانــهفاضــالبشــهرکصنعتــیرازیشــهرضا،پــارکطبیعــتباراجیــن
بازدیــدازآبگیــری80درصــدیتــاالبهورالعظیــم،اجــرایطــرحآمــاکبنــدرماهشــهر،
پــروژهتصفیــهخانــهپســابپتروشــیمیمــارون،پــروژهپســماندســوزمنطقــهویــژهماهشــهر،
گاز،پاالیــشوپتروشــیمی،سیســتمتصفیــه دریاچــهارومیــه،نمایشــگاهبیــنالمللــینفــت،

ــه،پــروژهتصفیــهخانــهفاضــالبخانگــیشــهریار کال پســابمجموعــهصنایــعلبنــی
کیــدبــر کتشــافدرپناهــگاهحیــاتوحــشدرهانجیــروتأ اعــالمنظــردرخصــوصعملیــاتا

ارزشهــایتنــوعزیســتیآن
کشــاورزیدرخصــوصاحیــای اعــالمضــرورتارزیابــیمحیــطزیســتیپــروژهوزارتجهــاد

550هــزارهکتــاردشــتخوزســتانوایــالم
رونمایــیازســندملــیاشــتغالســبزبــارویکــرداقتصــاد،رفــاهاجتماعــی،شــغلمناســبو

تــالشبــرایحفــظمحیــطزیســت
رونمایــیازســندراهبــردملــیتغییــراقلیــمبــرایاجــراباتوجــهبــهمشــکالتحاصــلازتغییــر

اقلیــمکشــور
کشــور،بهداشــت،درمــان تدویــنتفاهــمنامــههمــکاریمشــترکفیمابیــنوزارتخانههــای
ــهمنظــورایجــادشــرایطبهداشــتی، وآمــوزشپزشــکیوســازمانحفاظــتمحیــطزیســتب
کننــدگاناز ایمــنوســالم،جلوگیــریازآلودگــیمحیــطزیســتوحفــظســالمتاســتفاده

گاههــا ســواحلوشــنا

کوتاه مدت و میان مدت    ج(راهکارهای 
امــروزهادغــامویکپارچــهســازیسیاســتهــاوبرنامــههــایمحیــطزیســتدرسیاســتهاو
برنامههــایتوســعهاقتصــادیواجتماعــیبــهعنــوانیکــیازارکانواصــولپایــدارپذیرفتــهشــده
اســت؛بــههمیــنعلــتسیاســتهاوبرنامههــایمحیــطزیســتزمانــیمیتواننــدبــهبرقــراری
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تعــادلوپایــداریتوســعهمنتهــیشــوندوازبــروزمخاطــراتمحیــطزیســتجلوگیــرینماینــدوبــه
ــورد ــزیم ــهدرهمــهارکانبرنامهری ک ــد ــدوبســتربارگذاریهــایتوســعهعمــلنماین کالب ــوان عن
گــذاری،برنامهریــزیوتصمیــم گیرنــدوبــهصورتــیفعــالدرفرآیندهــایسیاســت توجــهقــرار
گیــریدخالــتدادهشــوندوســپسودرتعامــلبــاســایرحوزههــابــهصورتــیمتــوازنبــهاجــرا
کشــورو درآینــد.بــرایــناســاسبــاتوجــهدامنــهوابعــادمســائلومشــکالتزیســتمحیطــی
همچنیــنمحدودیــتمنابــعمالــیونیــرویانســانی،الزماســتتــااولویتهــابراســاساطالعــاتو
فرایندهــایشــناختهشــدهومســتنداتعلمــیوهمچنیــنمیــزانتوجــهافــکارعمومــیتعییــنوبــر
کوتاهمــدتومیانمــدت اســاسراهکارهــایزمــاندارتهیــهشــدهوبــرایــناســاس،راهکارهــای
ــان ــاهمــدتومی کوت ــنراهکارهــای ــادشــدهمهمتری ــبی ــهمرات ــتب ــاعنای ــد.ب گردن ــی پیشبین

ــرپیشــنهادمیشــود: ــهشــرحزی مــدتب
کنتــرلفرایندهــایتخریبــیمحیــطزیســت تقویــتدیپلماســیمحیــطزیســتدرراســتای

ازجملــهبحــرانریزگردهــاوآلودگیهــایمناطــقســاحلیودریایــی)میــانمــدت(
ساماندهیومدیریتپسماندهایجامدخانگیوصنعتیوخطرناک)میانمدت(

تأمینحقابههاورهاسازیآبرودخانههاوتاالبهایداخلی)کوتاهمدت(
کاهــشآلودگــی تأمیــنمنابــعمالــیاجــرایمصوبــاتمرتبــطبــابرنامــههــاوسیاســتهــای

هــوا)میــانمــدت(
حمایتوپشتیبانیازتشکلهایمردمنهادبرایحفاظتازمحیطزیست)کوتاهمدت(

تمرکززداییوتفویضاختیارستادمرکزیبهاستانها)کوتاهمدت(
کــردن تأمیــنمالــیوتقویــتصنــدوقملــیمحیــطزیســتواتخــاذتدابیــرالزمبــرایفعــال

صنــدوق)کوتاهمــدت(
کشــور)میــان ارتقــاوتوســعهآموزشهــایمحیــطزیســتیدرســطوحرســمیوغیــررســمی

مــدت(
اجــرای و سیاســتگذاری در نهــاد مــردم تشــکلهای کارکردهــای و نقــش تقویــت  
برنامههــایمحیــطزیســتارتقــایمشــارکتهایمردمــیبــرایحفاظــتازمحیــطزیســت

)میــانمــدت(
بازنگــریواصــالحاســتانداردهایمحیــطزیســتیوتدویــناســتانداردهایمنطقــهای

محیــطزیســت)کوتــاهمــدت(
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حفاظتازجنگلهایخزریوذخایرجنگلی)میانمدت(
اصــالح طریــق از خورشــید و بــاد منابــع از تجدیدپذیــر انرژیهــای تولیــد از حمایــت  
و حمایــت پیشــرو کشــورهای بــا فناورانــه همــکاری انــرژی، گــذاری قیمــت نظامهــای

مــدت( )میــان غیرآالینــده و پــاك فناوریهــای توســعه از پشــتیبانی
کمپوســتبــرایجلوگیــریازآلودگــیخــاكتوســطزبالــه حمایــتازبازیافــتزبالــهوتولیــد
کمپوســت)میــانمــدت( کیفیــتخاكهــایایــرانازطریــقمصــرف کمــكبــهاحیــای هــا،و
گردشــگریمحیــطزیســتیبــارعایــتاســتانداردهایحفــظمحیــطزیســتدر حمایــتاز

مناطــقتحــتحفاظــتبــراســاسطرحهــایمــدون)میــانمــدت(
بــوم و اقلیــم بــا ســازگار و بومــی تکنولوژیهــای از اســتفاده زمینــه در ســرمایهگذاری  
کشــور)کاریزهــا،جمــعآوریآببــاران(اهمیــتدادنبــهارزشاقتصــادیآبدر شناســی

تمامــیمصــارفوایجــادبــازارآب)میــانمــدت(
ــع ــرازمناب ــرایاســتفادهمؤث تقویــتوتوانمنــدســازیبخشهــایدولتــیوغیــردولتــیب

بیــنالمللــیازجملــهصنــدوقاقلیــمســبز)کوتــاهمــدت(
محصــوالت کشــاورزی بخــش در شــده تصفیــه پســاب از اســتفاده و آب بازچرخانــی  

مــدت( )میــان زیســتی محیــط و بهداشــتی مالحظــات رعایــت بــا کــی غیرخورا
حمایــتوپشــتیبانیازفعالیتهــایپژوهشــیمرتبــطبــامحیــطزیســتبــهمنظــورارتقــای

شــناختعلمــیازفرایندهــایزیســتمحیطــیکشــور)میــانمــدت(
توســعهنظــاماطالعــاتمحیــطزیســتیبــهمنظــوردرکشــناختازتحــوالتمحیــط

کشــور)کوتــاهمــدت( زیســت
تقویــتبخــشخصوصــیبــرایاســتفادهپایــدارازمنابــعطبیعــیومحیــطزیســتی)میــان

مــدت(
اســتفادهازســازوکارهایاقتصــادیازجملــهمالیــاتوعــوارضآلودگــیبــرایحفاظــتاز

محیــطزیســت)میــانمــدت(
اصالحوبازنگرینظامتعرفههاوقیمتگذاریآبوفاضالبوانتشارآالیندههایآبی

درآبهایپذیرنده)میانمدت(
اســتفادهازظرفیتهــایســازمانهایمــردمنهــادبــرایصیانــتازمحیــطزیســتبویــژه

کشــوروتقویــتتشــکلهایمرتبــطدرایــنزمینــه)میــانمــدت( منابــعآب
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ب( حوزه های بخشی


کشاورزی و منابع طبیعی بخش 

  اهم اقدامات اساسی انجام شده: 

گاماقــدامبــهتدویــن کاردولــتدوازدهــمدراولیــن کشــاورزیپــسازشــروعبــه وزارتجهــاد
کشــاورزیومنابــعطبیعــیدرچارچــوباســنادباالدســتیبــهویــژه برنامــهچهــارســالآینــدهبخــش
کلــیاقتصــادمقاومتــیبــرایارائــهبــهرئیــسجمهــور قانــونبرنامــهششــمتوســعهوسیاســتهای
کــهدرایــنخصــوصبــاعنایــتبــهشــرایطاقلیــم محتــرمومجلــسمحتــرمشــورایاســالمینمــود
کالن کشــور،تمرکــزبــرراهبــردارتقــایبهــرهوریآببــهعنــوانیکــیازمهمتریــنسیاســتهای
بخــشبــهمــورداجــراگذاشــتهشــدهاســت.عــالوهبــرآنبــاعنایــتبــهضــرورتتــدارککشــتپاییــزه

کالنبــهشــرحزیــربــودهاســت: ورفــعچالشهــایســاختاریخالصــهایازاقدامــات

کشــاورزیحفاظتــی؛درخصــوص 1-اقدامــاتانجــامشــدهدرزمینــهارتقــایبهــرهوریآبو
ــهارتقــایراندمــانآبیــاریوصرفهجویــیدرمصــرفآبدرســهمــاه اقدامــاتمنجــرب
گلخانــه،معــادل300هکتــارنیــزاحــداثو اخیــر،عــالوهبــراصــالحوبازســازی80هکتــار
بــهبهــرهبــرداریرســیدهاســت.همچنیــنبیــشاز57هــزارهکتــارســامانههاینویــن
آبیــاریاجــراوتحویــلبهرهبــردارانشــدهوعملیــاتبیــشاز151هــزارهکتــارشــروعو
دردســتاجــرامیباشــدعــالوهبــرآندرســطحیبیــشاز16هــزارهکتــارشــبکههای
آبیــاریوزهکشــیدرمناطــقخوزســتانوایــالمودرســطح4200هکتــاردرمنطقــه
ــل ــادهتحوی گذاشــتهوآم ــورداجــرا ــهم ــرزیب ــاردرمناطــقم سیســتانو38هــزارهکت
ــه ــهوب گرفت ــرار ــتق ــدوحمای کی ــوردتأ ــزهم کشــتپایی شــدهاســت.همچنیــنتوســعه
منظــورکاهــشمصــرفآب،توســعهکشــتنشــایینیــزترویــجومــوردحمایــتواقــعشــده
اســت.درایــنراســتادرســطح3هــزارهکتــارعملیــاتآبوخــاکودرســطحیبیــشاز
11هــزارهکتــارتجهیــزونوســازیدراراضــیآبخــورســدهاوهمچنیــنمرمــتوبازســازی
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کشــورانجــامشــدهاســت. کیلومتــرازقنــواتدر 90

کشــاورزیحفاظتــینیــزدرســطحیــکمیلیــونوهفتصــدهــزارهکتــار درزمینــه
کــمخــاکورزی کشــاورزیحفاظتــیبــااســتفادهازماشــینهایمخصــوص، برنامــه
کشــاورزیحفاظتــیانجــام کلیــهاصــول گیاهــیبــارعایــت کشــت،حفــظبقایــای تنــاوب

شــدهاســت.

گواهــی 2-درزمینــهانجــامفعالیتهــایپشــتیبانیتولیــدبیــشاز50هــزارتــنانــواعبــذور
کیفیــتوافزایــشتولیــددرواحــدســطح شــدهبــاهــدفمقاومســازیمحصــولوارتقــای
گرفتــهوقــراردادنظــارتبــر تأمیــنودراختیــارتولیدکننــدگانمحصــوالتزراعــیقــرار
گردیــدهاســتعــالوهبــرآنبیــشاز900هــزار تولیــد40هــزارتــنبــذوراســتاندارد،منعقــد
کــوداوره،پتاســیم،ســوپرفســفاتوغیــرهتــدارک کشــاورزینظیــر کودهــای تــنانــواع
کارنــدهبــاایجــادخــط شــدهوتأمیــنوتحویــلبیــشاز1500دســتگاهماشــینآالت
اعتبــاریتوســطدولــتتأمیــنوتحویــلکشــاورزانشــدهاســت.درهمیــندورهعملیــات
کاهــشریســک پوشــشبیمــهایمحصــوالتاساســیزراعــیوباغــینیــزبــارویکــرد
کشــاورزانانجــامشــدهاســتوهمچنیــنبــرایمبــارزهبــاانــواعآفــاتوبیماریهــای
محصــوالت،درســطحیبیــشاز600هــزارهکتــاربــاروششــیمیاییودرســطحیبیــش
کشــوراقــدام از300هــزارهکتــاربــهصــورتغیــرشــیمیاییعملیــاتمبــارزهبــاآفــاتدر
کشــاورزی ازشــرکتهایدانشبنیــان بــرآندرزمینــهحمایــت اســت.عــالوه شــده
چندیــنقــراردادبــاســازمانهایتحقیقاتــیبینالمللــیجهــتانتقــالدانــشنویــن

منعقــدشــدهاســت.

گنــدمدرســالجــارینیــزدرداخــل کشــوربــه گنــدم،نیــاز 3-بــاخریــدحــدود9میلیــونتــن
گردیــدهاســت. تأمیــن

کشــاورزی بــورس بــازار، مدیریــت در دولــت تصدیگریهــای کاهــش منظــور بــه
ــرده ک ــه ــرتجرب ــزوبرخــیازاســتانهادریکصــدروزاخی فعالیتهــایمتنوعــیرادرمرک
گنــدم،جــو،برنــج، کشــاورزیازقبیــل؛ کــهشــاملعملکــردبخــشمحصــوالت اســت.
ــب ــتدوازدهــمدرقال ــهدردول ک ــهســویاوســایرمحصــوالتاســت کنجال شــکر،ذرت،
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بیــشاز764هــزارتــنازطریــق3538قــراردادبــودهاســت.ایــنعملکــردازنظرمقداری
کلبــازارو وازنظــرارزشمعــادل6/4درصــد کاال کلبــازاربــورس 11/4درصــدســهماز
ــهخــوداختصــاصدادهاســت. راب کاال ــورس ــازارب کلقراردادهــایب حــدود14درصــد

4-درزمینــهافزایــشتولیــدآبزیــانوبــهمنظــورحفاظــتازذخایــرآندردریــایشــمال
بیــشاز350میلیــونقطعــهانــواعبچــهماهــیرهاســازیشــدهاســتوبیــشاز27هــزار
تــنمیگــویپرورشــیوبیــشاز1500تــنماهــیپرورشــیدرقفسهــایدریــاتولیــدشــده
غوشــیر غ،تخــممــر گوشــتمــر گوشــتقرمــز، اســت.درزمینــهحمایــتازتولیــدانــواع
ــازارآنانجــامشــده کالنب کشــوردرداخــلانجــاموپایــشومدیریــت خــام،نیازهــای

اســت.

5-درخصــوصاقدامــاتانجــامشــدهدرحــوزهحفاظــتازمنابــعطبیعــیواجــرایعملیــات
جنگلهــا، غنیســازی و احیــاء جنــگلکاری، فعالیتهــای آبخیــز، حوضههــای در
کانونهــای اجــرایطــرحتنفــسجنگلهــایشــمال،تثبیــتشــنهایروانومهــار
بحــرانفرســایشبــادی،انجــامعملیــاتبیولوژیــکبــرایمقابلــهبــاگردوغبــاردراســتان
خوزســتان،اجــرایعملیــاتآبخیــزداریوآبخوانــداریوتوســعهوبهرهبــرداریازکشــت
عوهمچنیــندرحــوزهاحیــایدریاچــهارومیــهعملیــات گیاهــاندارویــیدرمراتــعومــزار

فنــیتــداومیافتــهاســت.
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بخش آب

  اهم عناوین عملکرد بخش آب وزارت نیرو در 100 روز نخست شروع دولت 
دوازدهم

بهرهبــرداریاز14775هکتــارشــبکههایاصلــیآبیــاریوزهکشــیدراراضــیپایــابدر. ۱
دســتبهرهبــرداریبهمنظــورتکمیــلطرحهــایتأمیــنآب

تعادلبخشــیبــهســفرههایآبزیرزمینــیدرچارچــوبمصوبــاتشــورایعالــیآباز. 2
طریــقجلوگیــریازاضافــهبرداشــتچاههــایمجــازومســلوبالمنفعهنمــودنچاههــای
کاهــشبرداشــتغیــرمجــازازآبهــایزیرزمینــیبــهمیــزان98میلیــونمتــر غیــرمجــازو

مکعــب
کشور. ۳ راهاندازیسامانهیکپارچهحفاظتوبهرهبرداریازمنابعآب
راهاندازیسامانهاطالعاتمکانییکپارچهرودخانهها. ۴
کشوردرسطح40هکتار. 5 آزادسازیتصرفاتایجادشدهدرحریمرودخانههایمهم
پیشــرفت55طــرحاجرایــیمهــارآبهــایمــرزیبــهمیــزان4/1درصــد)افزایــشاز70/4. ۶

بــه74/5درصــد(بــاهزینهکــرد12200میلیــاردتومــاندرمــدت100روزهاخیــر
آغازعملیاتاجراییسدماشکیدسفلیدراستانسیستانوبلوچستان. 7
بهرهبرداریازیکواحدنیروگاهبرقآبیسدداریانبهظرفیت70مگاوات. ۸
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بخش صنعت و معدن

  مجوزها

  پروانه بهره برداری صنعتی
بــا بهرهبــرداری پروانــه فقــره 1724 تعــداد دوازدهــم دولــت اســتقرار اول روز صــد طــی
ســرمایهگذاری6876میلیــاردتومــانواشــتغال27839نفــربــهبهرهبــرداریرســیدهاســت.

ح های مهم بهره برداری شده طی ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم لیست برخی از طر

نوع بهره 
استاننام واحدبرداری

سرمایه 
)میلیارد 

ریال(

اشتغال 
تاریخ مجوز)نفر(

گروه 
فعالیت 2 

رقمی

ایجادی

انتولیدیشیوا
هر
ت

10
9820
4

13
96

/0
5/

22

ت
وال
ص
مح

یو
ذائ

غ
ها

نی
ید
شام

آ

انمهندسیرستافنارتباط
هر
ت

80
9

65
5

13
96

/0
7/

29

ی
شک

پز
زار
اب

کی
پتی

ا

تضامنیسیاحفرو
خانداداش

ژه
وی

قه
نط

م
راز
شی

ی
صاد

اقت

18
1

20
0

13
96

/0
6/

08

ت
وال
ص
مح

کی
بری
فا
ی
فلز

پتروشیمیشازند

ی
رکز

م

10
8

10
50

13
96

/0
6/

14

اد
مو
ت

اخ
س

ت
وال
ص
مح

و
ئی

میا
شی

تعاونیتولیدشمشونوردو
کویرسهند برزفوالدآماتیس

ال

6121
0

13
96

/0
6/

05

از
ت
وال
ص
مح

ك
ستی

پال
كو

ستی
ال
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نوع بهره 
استاننام واحدبرداری

سرمایه 
)میلیارد 

ریال(

اشتغال 
تاریخ مجوز)نفر(

گروه 
فعالیت 2 

رقمی

ایجادی

صنایعوفرآوردههایغذایی
یمزمز

رکز
م

1821
3

13
96

/0
7/

05

یو
ذائ

تغ
وال
ص
مح

ها
نی

ید
شام

آ

کبیر صنایعزرریسانامیر
انکاشان

فه
اص

17
5

24
4

13
96

/0
7/

25

ت
جا
سو

من
ت

اخ
س

644قمگروهصنعتیلینا
7

13
96

/0
5/

04

یو
ذائ

تغ
وال
ص
مح

ها
نی

ید
شام

آ

کسترینیریز سسیمانخا
فار

39
8585

13
96

/0
5/

14

ت
وال
ص
مح

یر
سا

ی
فلز

غیر
ی
کان

کاوهخوزستان آلومینیوم

ان
ست

خوز

36
3186

13
96

/0
6/

28

ت
لزا
تف

اخ
س

سی
سا
ا

سازمانتوسعهونوسازی
انمعادنوصنایعمعدنیایران

ست
خوز

32
52

16
2

13
96

/0
6/

26

ت
لزا
تف

اخ
س

سی
سا
ا

کهنصیون امید

ی
صاد

اقت
ژه

وی
قه

نط
م

راز
شی

49
3650

13
96

/0
6/

28

ی
فلز

ت
وال
ص
مح

کی
بری
فا
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نوع بهره 
استاننام واحدبرداری

سرمایه 
)میلیارد 

ریال(

اشتغال 
تاریخ مجوز)نفر(

گروه 
فعالیت 2 

رقمی

توسعهای

برزبیایتیفپارس
ال

32
2989

13
96

/0
6/

30

از
ت
وال
ص
مح

کو
نبا

وت
ن

وتو
ت

گسترشخدماتآتیه
اندیشانسپهرشرق

قی
شر

ن
جا

بای
آذر

31
950

13
96

/0
6/

14

ت
لزا
تف

اخ
س

سی
سا
ا

سهامیقندتربتحیدریه
)سهامیعام(

ی
ضو

نر
سا
خرا

022
8

13
96

/0
7/

02

ی
ذائ

تغ
وال
ص
مح

ها
نی

ید
شام

وآ

مجتمعصنعتیماموت
برزتهران

ال

5452
0

13
96

/0
6/

12

یه
نقل
ل

سای
و

ی
تور

مو

  جواز تأسیس صنعتی
گــذاری58218میلیــاردتومــانو تعــداد4950فقــرهجــوازتأســیسبــاپیشبینــیســرمایه

پیــشبینــیاشــتغال112020نفــردرطــول100روزاولدولــتدوازهــمصــادرشــدهاســت.

  مجوزهای معدنی
کتشــافطــی100روزهاول کشــفو325پروانــها گواهــی تعــداد253پروانــهبهــرهبــرداری،177

دولــتدوازدهــمصادرشــدهاســت.

  واحدهای صنفی
ــی ــهتفکیــکتولیــدی20147فقــره،توزیعــی54569فقــره،خدمات تعــدادواحدهــایصنفــیب
13868فقــرهوجمعــا88584فقــرهازابتــدایمــردادمــاهتــا15آبــان1396صــادرشــدهاســت.
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  تجارت خارجی 

گازی( و واردات  کاالهای غیرنفتی )با میعانات  آمار مقدماتی صادرات 

اول مرداد ماه تا دهم آبان ۱۳۹۶

ارزش )میلیون دالر(وزن )هزار تن(عنوان

32591.612502.2صادرات

9217.513226.3واردات

صادرات و واردات به تفکیک بخش 

اول مرداد ماه تا دهم آبان ۱۳۹۶

عنوان
وارداتصاردات 

وزن 
)هزار تن(

ارزش 
)میلیون دالر(

وزن 
)هزار تن(

ارزش 
)میلیون دالر(

1853387145916.912108.3گروهصنعت:

1123450584871.511269.4-صنعت

55612889197.0355.8-پتروشیمی

گازمایع -1737767--

7903588214.957.3معدن

گازی --48721911میعانات

128211213933.31541.0کشاورزی

2.4167.90.82.9فرشوصنایعدستی
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کاال  مقدار ارزش و وزن صادرات و واردات به تفکیک نوع 
اول مرداد ماه تا دهم آبان ۱۳۹۶

کاال نوع 
وارداتصادرات

وزن 
)هزار تن(

ارزش 
)میلیون دالر(

وزن 
)هزار تن(

ارزش 
)میلیون دالر(

261401991955سرمایهای
175325879472596مصرفی

322971000680728676واسطهای

  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

کارخانــهآهــناســفنجیفــوالدمیانــهبــاتکنولــوژیایرانــیپــرددرشهرســتانمیانــهواقــع 
دراســتانآذربایجــانشــرقیبــاظرفیــت800هــزارتــنبــهبهرهبــرداریرســیدهاســت،میــزان
کارخانــه،120میلیــوندالربودهکــهبــابهرهبــرداریازایــن ســرمایهگذاریبــرایســاختایــن
واحــد250نفــربــهطــورمســتقیمو750نفــربــهطــورغیرمســتقیمصاحــبشــغلشــدهاســت.
میانگیــنخلــوصآهــناســفنجیتولیــدی95درصــدبــودهودربرخــیروزهــابــهبیــشاز97
کارخانــه،300شــرکتداخلــیمشــارکتداشــتهاندودر درصــدرســیدهاســت.درســاختایــن

اجــرایآنازنیروهــایبومــیاســتفادهشــدهاســت.

معدنــی، صنایــع و معــدن بخــش بــزرگ شــرکتهای بــا جلســه 12 برگــزاری  
کــردنچالشهــایبخــشمعــدنو ســندیکاهایوانجمنهــابــهمنظــوربرطــرف

معدنــی صنایــع

تدویــننقشــهراهدولــتدوازدهــمدرتوســعهوتوانمندســازیمعــادنوصنایــع
معدنــیبــاحضــورخبــرگانبخــشمعــدنوصنایــعمعدنــی

توفیــقدراخــذمصوبــههیــاتدولــتدرخصــوصتخصیــصبخشــیاز1.5میلیــارد
دالرمنابــعصنــدوقتوســعهملــیبــهتوســعهمعــادنروســتاییازطریــقصنــدوقبیمــه

فعالیتهــایمعدنــی
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انتخــابپیمانــکاروشــروععملیــاتاجرایــیپــروژهاســکلهپارســیاندرفــازاولبــه
ظرفیــت9میلیــونتــنتخلیــهوبارگیــری

واحــداحیــایفــوالدینیریــزوواحدهــایاحیــایســبزواردرشــرفراهانــدازیمــی
باشــند.

کشور   مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 

خالصه عملکرد ۳ ماهه مرداد تا مهر ماه ۱۳۹۶

مرداد واحدعنوان فعالیت
۱۳۹۶

شهریور 
مجموعمهر ۱۳۹۶۱۳۹۶

صدورجوازتأسیس
2215فقرهمحصوالتدخانی

صدورپروانهبهرهبرداری
2114فقرهمحصوالتدخانی

راهاندازیواحدهای
1113واحدتولیدمحصوالتدخانی

ارسالنمونهبه
15101540تعدادآزمایشگاه

220400233520433360887280هزارنخمیزانوارداتسیگار
کوی میزانوارداتتنبا

3254001680706452321138702کیلوگرممعسل

00114000114000کیلوگرممیزانصادراتتوتون
کوی میزانصادراتتنبا

190031001030015300کیلوگرمسنتی

کوی میزانصادراتتنبا
19640562591345589354کیلوگرممعسل

800001000018000هزارنخمیزانصادراتسیگار
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میزانصدورمجوزتوزیع
استانیمحصوالت

دخانی
394629114فقره

میزانصدورمجوزتوزیع
سراسریمحصوالت

دخانی
2313640فقره

مجوزهایخریدتوتون
کو 0303تعدادوتنبا

صدورتأییدیههای
ترانزیتیمحصوالت

دخانی
170140137447تعداد

فکپلمپونظارتبر
محمولههایدخانی

وارداتی
710623تعداد

میلیونوصولحقوقدولت
67861.462339.5104211.2234412.0ریال

کشور کتشافات معدنی    سازمان زمین شناسی و ا

کیلومتــرمربــعدرقالــب19پــروژهبــه کتشــافاتمعدنــیدربیــشاز16160 تکمیــلا
کتشــافعناصــرپایــهفلــزیوغیرفلــزی. منظــورا

کتشــاف1.5میلیــونتــنکانســنگطــال،نقــره،مــسوســربورویدرمنطقــه پایــانا
گــرمدرتــن،0.89درصــدو1.69 گــرمبــرتــن،49.5 الطــالبــهترتیــببــاعیــار0.86

کشــف. گواهــی درصــدواخــذ

کانســنگســربورویبــاعیــار3.6درصــدو169.000 کتشــاف649000تــن پایــانا
گــرمدرتــندرمنطقــهندوشــن. کانســنگطــالبــاعیــار1.75 تــن

کتشــافیبــرایعناصــرمــس، بررســیمشــکالتوراهکارهــایفــرآوریســهمنطقــها
ســربورویوســولفاتســدیم-پتاســیمدراســتانهــایخراســانجنوبــی،اصفهــانو

کشــف. گواهــی قزویــنواخــذ
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کیلومتــرمربــعدرقالــب45 کتشــافیبــهمســاحتبیــشاز36535 آغــازعملیــاتا
5 مربــع، کیلومتــر 35460 مســاحت در اقتصــادی زمینشناســی پــروژه 30( پــروژه
بــابرداشــت کیلومتــرمربــع،3پــروژهژئوفیزیــک پــروژهژئوشــیمیدرمســاحت625
کهکیلویــهوبویراحمــد،آنتیمــوانســفیدآبه، 4500ایســتگاه،7پــروژهفــرآوریفســفات
گلوکونیــتخراســانرضــوی( پتــاسچوپانلــو،باریــتخوزســتان،طــال-ســرب-رویو
پــروژه 3 ژئوشــیمی، پــروژه 4 اقتصــادی، زمینشناســی پــروژه 26( پــروژه 36 کــه
ــروژه)4 ــرآوری(آنپیشــرفتفیزیکــیبیــشاز50درصــدو9پ ــروژهف ژئوفیزیــک،3پ
کمتــراز50درصــد پــروژهزمینشناســیاقتصــادی،1پــروژهژئوشــیمی،4پــروژهفــرآوری(

پیشــرفتفیزیکــیداشــتهاند.

مرکــزی، البــرز یــزد، )زنجــان، کشــور اســتان 6 در کــی خا نــادر عناصــر کتشــاف ا  
کیلومتــرمربــع آذربایجانشــرقیوآذربایجانغربــیواردبیــل(بــهمســاحت109400
ادامــه بــرای امیدبخــش بــهعنــوانمحدودههــای کیلومتــرمربــع ومعرفــی10485

کتشــافی. ا فعالیــت

4896 مســاحت بــه روی و ســرب آنومالــی محدودههــای  کتشــاف ا ادامــه  
بــع. مر متر کیلو

کــه3462 کتشــافکرومیــت کیلومتــرمربــعازکشــوربــهعنــوانالوبــتا معرفــی6084
کیلومتــرمربــعازآناولویــتاولخواهــدبــود.

کتشــافکشــورواولویــتاولآندرقالــب20تیــپمــاده تعییــنمناطــقپتانســیلدارا
معدنــیمختلــفدرقالــباطلــسپتانســیلهایمعدنــیکشــوردرمقیــاسملــیبــاهــدف

کتشــافی. کاهــشریســکوهزینههــایا

کیلومتــرخطــیاطالعــاتژئوفیزیــکهوایــی)مغناطیــس پــردازشوتفســیر40هــزار
کیلومتــرخطــیدراســتان ســنجیورادیومتــری(دراســتانآذربایجــانشــرقیو91هــزار

خراســانجنوبــی.

کشــوردرقالــب کیلومتــرمربــعازمســاحت اجــرایعملیــاتمیدانــیبیــشاز2790
ــرای ــهزمیــنشناســیدرمقیــاس1:25000ب ــهمنظــورتولیــداطالعــاتپای 18منطقــهب

کلیــهعــوارضبیــشاز50متــر. نمایــش
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لرســتان، یــزد،مرکــزی، کارســتیدر9اســتان)البــرز، کتشــافمنابــعآب ا ادامــه  
آذربایجــانغربــی،فــارس،ســمنان،خراســانرضــویوخراســانشــمالی(بــهمســاحت

کیلومتــرمربــعوتعییــنمناطــقمســتعدحضــورآب. 115700

گــردوغبــار کانــون کیلومتــردرمحلهــایاصلــی پیمایــشصحرایــیبیــشاز50هــزار
وبرداشــتتعــداد1400نمونــهســطحیو500نمونــهاتمســفریدربیــشاز60درصــداز

کشــور. کانونهــایشناســاییشــدهدر

کتشــافی،فــرآوری،معدنــیو انجــام169740آنالیــزدرقالــب7روشتخصصــیا
کتشــافیوزمیــنشناســی. زمیــنشناســیبــرایبیــشاز7380نمونــها

آغــازبررســی،پایــشوتعییــندقیــقمحــلگســلهایلــرزهزایکالنشــهرهایکشــور
ــااولویــتشــهرهایتهــران،تبریــز، ــیشهرســازیوزارتراهب پیــرومصوبــهشــورایعال

کرمــان. کــرج،مشــهدو

کشور. تهیهاینفوگرافیکاطلسنقشهراهعلومزمینومعدنبرای31استان

کشوردرقالبمصوبهبرامه آغازساماندهیومدیریتمطالعاتژئوتوریسموژئوپارک
بینالمللیعلومزمینوژئوپارکها)IGGP(درمجمععمومییونسکودرسال2016

  صندوق صنایع دریایی

عملکرد صندوق صنایع دریایی طی ۱۰۰ روز اول  دولت دوازدهم

میلیون ریالتعدادنوععنوان شاخص

تسهیالتبررسیشده

1092150تعمیراتشناور
٤289000ساختشناور

2155000تجهیزاتوزیرساخت
گردش 00سرمایهدر

1122000کارآفرینی
1٤7900تسهیالتمتقاضییارانه
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کل 28606050جمع 

تسهیالتتأییدشده

8٤2٤7٤تعمیراتشناور
3269٤50ساختشناور

2105000تجهیزاتوزیرساخت
گردش 00سرمایهدر

612000کارآفرینی
1٤7900تسهیالتمتقاضییارانه

کل 20476824جمع 

تسهیالتمصوبدر
بانک

٤26380تعمیراتشناور
11٤3620ساختشناور

00تجهیزاتوزیرساخت
گردش 00سرمایهدر

612000کارآفرینی
1٤7900تسهیالتمتقاضییارانه

کل 12229900جمع 

  صندوق بیمه و سرمایه گذاری فعالیت های معدنی 
صدور انواع بیمه نامه به تفکیک نوع بیمه نامه  طی ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم

زمان 
صدور

ضمانت نامه 
)بیمه نامه اعتباری 

بهره برداری(

بیمه نامه 
سرمایه گذاری

مجموع 
ضمانت نامه ها و 

بیمه نامه ها

تعداد
مبلغ 

)میلیون 
ریال(

تعداد
مبلغ 

)میلیون 
ریال(

تعداد
مبلغ 

)میلیون 
ریال(

مرداد
139614233337
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شهریور
139613984135411

1767253772مهر1396

002121آبان1396

311681053131221مجموع

کــهدرحــالحاضــرصنــدوقدیــون ــهنحــوی بازپرداخــتدیــونمعوقــهصنــدوقب
ــال( ــهارزش315میلیاردری ــدارد)ب ــعبانکــی(ن معــوق)ناشــیازمناب

انعقــادتفاهــمنامــهبــابانــکصنعــتومعــدنبــهارزشحداقــل1000میلیــاردریــال
تســهیالتبــرایطرحهــایمعدنــی

تعیینتکلیفمحدودههایمعدنیبیمهشدهازابتدایعمرصندوق

پیگیــریتخصیــصحداقــل15%ازمنابــعحاصــلازوجــوهناشــیازمصوبــهمجلــس
کوچــکبــهحــوزهمعــدنازطریــق محتــرمدرطــرحاشــتغالروســتاییوشــهرهای

صنــدوقبیمــه

  تسهیالت رونق تولید

درراســتایاجــرایسیاســتهایاقتصــادمقاومتــیتــا22آبــانمــاهســال1396درتســهیالت
کــهازایــنتعــداد14699فقــرهبــامبلــغ گرفتــه رونــقتولیــد،35993فقــرهثبــتنــامصــورت
بــامبلــغ26851.8 تعــداد2887 بانــکمعرفــیودرنهایــت بــه ریــال 106279.6میلیــارد

ــدهاســت. گردی ــالپرداخــت ــاردری میلی



فصـــــــل پنجمگزارش عملکرد  صد روزه دستگاه های اجرایی )وضعیت موجود، اقدامات و راهکارها( چکیده ای از مهمتــرین فعالیـت ها
گزارش یکصد روزه  

147

  معاونت آموزش و پژوهش

مجوزهای صادره و تمدیدی فنی و مهندسی

واحد عنوان
سنجش

1 مرداد تا 15 آبان ماه 
1396

90تعدادجوازتأسیسخدماتفنیمهندسیصادره
22تعدادجوازتأسیسخدماتفنیمهندسیتمدیدشده

35تعدادپروانهفنیمهندسیصادره
16تعدادپروانهفنیمهندسیتمدیدشده

مجوز های صادره و تمدیدی مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی 

واحد عنوان
سنجش

۱ مرداد تا ۱5 آبان 
ماه ۱۳۹۶

7تعدادجوازتأسیسمرکزپژوهشهایصنعتیومعدنیصادره

1تعدادجوازتأسیسمرکزپژوهشهایصنعتیومعدنیتمدیدشده

3تعدادپروانهپژوهشمرکزپژوهشهایصنعتیومعدنیصادره

سایر شاخص های آموزش، پژوهش و فناوری

1 مرداد تا 15 آبان واحد سنجشعنوان
ماه 1396

کوتاهمدتبرگزارشده 3091تعداددورههایآموزشی

کوتاهمدتبرگزارشده 373506٤نفرساعتدورههایآموزشی
61تعدادپروژههایپژوهشیانجامشده

٤تعدادتفاهمنامههایمنعقدشدهآموزشوپژوهش
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  اهم فعالیت های انجام یافته در بخش آموزش طی ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم
ســازمانهای و اســتانها از آموزشــی کوتاهمــدت دورههــای نیازســنجی  گزارشگیــری  
تعــداد اســاس بــر تخصصــی بخشهــای و حوزههــا اســاس بــر تخصصــی دفاتــر و تابعــه

.. و بــرآوردشــده وهزینــه آموزشــی نفــرســاعت مــدتدوره، شــرکتکنندگان،

برگــزاری1جلســههمــکاریبــاوزارتآمــوزشوپــرورشدرخصــوصبرنامــهریــزیجهــت
اجرایــیشــدنتعهــداتتفاهــمنامــهفــیمــابیــنوزارتیــن

ــاهمــدتآموزشــیبخــشصنعــت، کوت گواهــینامههــایدورههــای ــره بررســی1973فق
ــزارشــدهدرســازمانهایاســتانیجهــتامضــاءدوم معــدنوتجــارتبرگ

همــکاریدربرگــزاریدورههــایآموزشــیچرخــهمدیریــتبهــرهوریبــهمیزبانــیمعاونــت
آمــوزشوپژوهــشوفنــاوری

کارورزیوارائــهنظــراتوبرگــزاریجلســهمشــتركبــامدیــرانوزارتتعــاون، بررســیطــرح
کارورفــاهدرحضــورمعــاونآمــوزش،پژوهــشوفنــاوری

گواهینامههایتأییدشده1973فقرهبودهاست. تعداد

کوتاه مدت آموزشی برگزارشده در استان ها و سازمان های تابعه و دفاتر تخصصی دوره های 

تعدادعنوان

3091تعداددورههایبرگزارشده

96003تعدادشرکتکنندگان)نفر(

6159٤مدتدوره)ساعت(

373506٤نفرساعتدورهها
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دولــت « اول  روز   100 طــی  پژوهــش  بخــش  در  یافتــه  انجــام  هــای  فعالیــت  اهــم 
دوازدهــم

اجرایــینمــودنبرنامــهجامــعپژوهشــیتوســطســازمانهاوشــرکتهایوصندوقهــای
ــهفعالیتهــای کلی ــرایاجــرای ــتب ــرزیرمجموعــهمعاون زیرمجموعــهوزارتصنعــتودفات

پژوهشــیبخــشصنعــت،معــدنوتجــارتدرچارچــوببرنامــهفــوقالذکــر

کلاعتبــاراتمنابــعداخلــیســازمانها،جهــتآمــوزشوانجــام کــرد3%از پیگیــریهزینــه
و ســازمانها از ذیصــالح مراجــع ازطریــق یــا و مســتقیم بصــورت کاربــردی پژوهشهــای

شــرکتهایزیرمجموعــهوزارتصنعــت،معــدنوتجــارت

پیگیــریعملکــردمــاده56قانــونوصــولبرخــیازدرآمدهــایدولــتازســازمانهای
زیرمجموعــه

معرفــیبنگاههــایمتقاضــیطــرحفرصــتمطالعاتــیوپســادکتــریصنعتــیبــهوزارت
علــوم)15فقــرهپســادکتریصنعتــی(

کوچــکبــهمنظــور برگــزاریجلســهبــاوزارتعلــوم،تحقیقــاتوفنــاوریوســازمانصنایــع
برقــراریارتبــاطمیــانپارکهــایعلــموفنــاوریوشــهرکهایفنــاوری

نظــارتوبررســیجهــتصــدورمجوزهــایپژوهشــیصــادرهتوســطســازمانهایصنعــت،
معــدنوتجــارتاســتانها-جــوازتاســیسمرکــزپژوهشــهایصنعتــی،معدنــیوتجــاری)12

فقــره(وپروانــهپژوهــش)3فقــره(

گزارشاتمرتبطبازغالسنگ تکمیلمجموعه

تهیــهوتکمیــلجــدولنیازســنجیهایپژوهشــیســازمانهایصنعــت،معــدنوتجــارت
گرفتــهشــد. کــهدرپورتــالوزارتصنعــت،معــدنوتجــارتقــرار وســایردفاتــرزیرمجموعــه

دریافــتچــارتپیشــنهادیدفاتــرزیرمجموعــهمعاونــتآمــوزش،پژوهــشوفنــاوریو
جمعبنــدیوارائــهبــهمعاونــتآمــوزش،پژوهــشوفنــاوری

معرفــی7نفــرازاســاتیددانشــگاهیو8نفــرازدارنــدگانمــدرکدکتــرابــهبنگاههــایصنعتــی
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بــرایگذرانــدندورههــایفرصــتمطالعاتــیداخلکشــوروپســادکتــراصنعتی

تشکیل4جلسهستادبرگزاریجشنوارههفتهپژوهش

ــاوریدرخصــوصاعــالم ــوم،تحقیقــاتوفن ــاصنعــتوزارتعل ــاطب ــرارتب ــادفت ــهب مکاتب
ــی ــراصنعتــیوفرصــتمطالعات ــانپســادکت آخریــنوضعیــتمتقاضی

کردنمفادتفاهم برگزاریجلسهمشترکبادانشگاهتربیتمدرسدرخصوصاجرایی
نامههمکاری

مجوز های پژوهشی و فنی مهندسی

1 مرداد تا 15 آبان ماه تعداد مجوزهای صادره
1396 )فقره(

3پروانهپژوهش

7جوازتاسیسمرکزپژوهشهایصنعتیومعدنی

35پروانهفنیومهندسی

90جوازفنیومهندسی

اهــم فعالیت هــای انجــام یافتــه در بخــش فنــی مهندســی طــی 100 روز اول دولــت «
دوازدهــم

حمایتازصدوروتمدید112موردجوازتأسیس51موردپروانهفنیمهندسی

اولین برگزاری دبیرخانه مسئوالن و مهندسی فنی انجمنهای با نشست 2 برگزاری  
کشور کنفرانسجامعطراحی

جاری برنامههای تبیین و تشریح هدف با دانشگاهها دانشجویان با نشست برگزاری  
و طراحی الگوی سازی ساختارمند و طراحیصنعتی حرفه از برایحمایت وزارتصنعت

کشور توسعهدرصنایعمستقردرشهرکهایصنعتی
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انجامهماهنگیهایباصنایعمستقردرشهرکهایصنعتیوبرگزاریدورهتخصصی
طراحیوتوسعه

طراحی تخصصی انجمن شکلگیری برای صنعتی طراحی ساختاری امور پیگیری  
باجامعهطراحیصنعتیبهمنظورتوسعه برگزارینشستهایتخصصی کشورو صنعتی

فعالیتهایطراحیصنعتیدربخشصنعت،معدنوتجارت

نهاییشدنصدورالکترونیکیجوازتأسیسوپروانهفنیمهندسیازطریقسیستمبهین
یاب

دولــت « اول  روز   100 طــی  بهــره وری  بخــش  در  یافتــه  انجــام  فعالیت هــای  اهــم 
دوازدهــم

ســازمان بــاهمــکاری »)MFCA( مــواد یابــیجریــان آموزشــی»هزینــه کارگاه برگــزاری  
ملــیبهــرهوریایــرانبــاحضــوربیــشاز30نفــرازمدیــرانارشــدومیانــیحــوزهســتادیو
اســتانها تجــارت و معــدن صنعــت، ســازمانهای و زیرمجموعــه توســعهای ســازمانهای

انعقادتوافقنامههمکاریباسازمانملیبهرهوریایران

کارگروهبهرهوریوانجاماقداماتدرجهتپیگیریاجرایمصوبات برگزاری2جلسه

برگــزارینشســتمشــتركبــارئیــسومدیــرانســازمانملــیبهــرهوریایــرانجهــتتوســعه
فعالیتهــایبهــرهوریدربخــشصنعــت،معــدنوتجــارت

ــی ــهدعــوتســازمانمل کشــورب حضــورفعــالدرشــورایرؤســایبهــرهوریدســتگاههای
بهــرهوریایــران

کارشناســیبخــشصنعــت،معــدنوتجــارتدرخصــوصپیــشنویــس اخــذنظــرات
آییننامــهاجرایــیمــاده»5«قانــونبرنامــهششــمتوســعهوارســالبــهســازمانملــیبهــرهوری

ایــران

انجــامهماهنگــی،پیگیــریومکاتبــاتمربوطــهبــاســازمانملــیبهــرهوریایــرانجهــت
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حضــور9نفــرازنماینــدگانوزارتدرســهنشســتعلمــیدانشآموختــگانســازمانبهــرهوری
آســیایی)APO(بــاموضوعــات»ارتقــایتدویــنسیاســتهایبهــرهوریســبز«،»آمــوزش

»)TQM(کیفیــتجامــع آموزشــگراندربخــشبهــرهوریســبز«و»مدیریــت

همــکاریدربرگــزارینشســتهایآموزشــی»کارآفرینــیونــوآوریونقــشآندرارتقــای
بهــرهوری«و»راهبــردیبــهنبــوغعملــیوخالقیــتدرخدمــتبهــرهوری«وحضــور7نفــراز

ــور ــدگانحــوزهســتادیوســازمانهایتوســعهایدردورههــایمذک نماین

ملــی بهــرهوریدرســازمان یازدهمیــنجلســاتشــورایمتولیــان و حضــوردردهمیــن
ایــران اســالمی ایــرانوســازمانصــداوســیمایجمهــوری بهــرهوری

گزارش پیشبرد تفاهم نامه ها طی 100 روز اول دولت دوازدهم«

تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسالمی

ــازده ــورپرب ــرقوالکترونیــکدرخصــوصطــرحالکتروموت ــرب ــطدردفت ــریطرحهــایمرتب پیگی
گردیــد:دانشــگاهآزادپیشــنهاداتهمــکاریخــودرابصــورتمکتــوببــههــر کــهدرنهایــتمقــرر
کــهبــاشــرکتهابرگــزارخواهــدنمــود، کنــدوطــیجلســاتی شــرکتهایجمکــووالکتــروژناعــالم

کــدامبخــشمیتوانــدصــورتپذیــرد. مشــخصشــودهمــکاریدر

تفاهم نامه با آموزش و پرورش

کمیتــهتخصصــیبــاحضــورنماینــدگانوزراتصنعــت،معــدنوتجــارتووزارتآمــوزشوپرورش
کوچــكوشــهركهایصنعتــیواتــاقاصنــافایــرانتشــکیلشــدو ونماینــدگانســازمانصنایــع
برگــزارییــكجلســهدرتیرمــاهســال1396برگــزارشــدهاســت.وکارگــروههــایتخصصــیدراســتان
کمیتــهتخصصــیتشــکیلشــد.تفاهــمنامــهبــادانشــگاه کــردنمصوبــات هــاجهــتاجرایــی

تربیــتمــدرس

کــردنمتــنتوافقنامــهوانعقــادتفاهمنامــهبیــنمعاونــتآمــوزش،پژوهــشوفنــاوری نهایــی
وریاســتدانشگاه.
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کــردن برنامهریــزیوبرگــزاریجلســهمشــترکبــادانشــگاهتربیــتمــدرسدرخصــوصاجرایــی
تفاهــمنامههمــکاری.

تفاهم نامه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1-برگــزارییــکنشســتبــاوزارتعلــوم،تحقیقــاتوفنــاوریدرخصــوصطــرحپســادکتــرا
صنعتــیوفرصــتمطالعاتــی

تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی

کــردنمتــنتوافــقنامــهوانعقــادتفاهــمنامــهبیــنمعاونــتآمــوزش،پژوهــشوفنــاوریو نهایــی
کارگــروهپژوهــشونماینــدگانمعاونتهــایتخصصــی کلیــهاعضــای جهــاددانشــگاهیبــاحضــور

وســازمانهایتحــتپوشــشامضــاءومبادلــهتفاهــمنامــهدرشــهریورمــاهســالجــاری

تفاهم نامه با سازمان ملی بهره وری ایران

کــردنمتــنتوافــقنامــهوانعقــادتفاهــمنامــهبیــنمعاونــتآمــوزش،پژوهــشوفنــاوری نهایــی
نماینــدگان و بهــرهوری کارگــروه اعضــای کلیــه حضــور بــا ایــران بهــرهوری ملــی ســازمان و

پوشــش تحــت ســازمانهای و تخصصــی معاونتهــای

 تفاهم نامه با دانشگاه پیام نور 

درخواستازدانشگاهپیامنوردرخصوصمعرفینخبگانبخشصنعت،معدنوتجارتبه
کالسهایآموزشی عنواناساتیدمهمانبرایبرگزاری

کارآموزی  

کارآمــوزاندرواحدهــایبخــشصنعــت،معــدن درتاریــخ1396/4/14ســامانهپذیــرشوجایابــی
کــهمتعلــقبــهســازمانپژوهشهــایعلمــی http://karamouz.irost.orgوتجــارتبــانشــانی
وصنعتــیایــراناســتبــهتمامــیســازمانهایتابعــهووابســتهوواحدهــایتولیــدی،تجــاری

اعــالمشــد.
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 سایر اقدامات 

گازوزغالسنگ)تعداد5جلسه( حضوردرجلساتستادفناوریونوآورینفت،

ــروهطــرح کارگ ــاوریو ــاتوفن ــوموتحقیق ــمدروزارتعل ــیعل حضــوردرجلســاتارزیاب
هــایمعدنــی)تعــداد3جلســه(

در HSEE و تکنولــوژی آمــوزش، توســعه، تحقیــق، کارگــروه گــزارش تدویــن و تهیــه  
ارشــد مدیــران همایــش

کارورفــاهاجتماعــیجهــتاجــرایطــرح ــاوزارتتعــاون، حضــوردردوجلســهمشــتركب
کشــور کارورزیدر

برگــزاریپنــجنشســتمشــتركبــامدیــرانوزارتعلــوم،تحقیقــاتوفنــاوریجهــت
کارآمــوزیدربخــشصنعــت، گیــرطــرحفرصــتمطالعاتــیوپســادکتــرایصنعتــی، اجــرایفرا
کــردنآییننامــهحمایــتازپایــاننامههــایتحصیــالتتکمیلــیو معــدنوتجــارت،نهایــی

گســترشهمــکاریبیــنشــهركهایصنعتــیوپاركهــایعلمــیوفنــاوری

کنندگان« کنندگان و تولید  سازمان حمایت مصرف 
کاالهــاوخدمــاتونظــارتپیشــگیرانهبــر پیــشبینــیومدیریــتبحرانهــایاحتمالــی

ــتدار ــاتاولوی وخدم کاال ــع،قیمــت ــنتوزی تامی
نظــارتبــرعملکــردوفعالیــتشــرکتهایپخــشوفروشــگاههایزنجیــرهایبــهمنظــور
کمفروشــی،عرضــه گــرانفروشــی، جلوگیــریازبــروزتخلفــاتاقتصــادیاحتمالــیازقبیــل

کاالیقاچــاقو... خــارجازشــبکه،فــروشاجبــاری،احتــکار،فــروش
کشــاورزی،محصــوالت رصــدمســتمررونــدتغییــراتقیمــتوتوزیــعمحصــوالتغذایــیو
گزارشهــایمربوطــهبــرایدســتگاههایمســئول فلــزیوغیــرفلــزیدرســطحکشــوروتنظیــم

کاالهــایحســاسوضــروری کنتــرلبــازاروتهیــهوتنظیــمشناســنامهوضعیــت کارگــروه و
ــی گزارشهــایقیمــتجهان ــه ــاتوتهی کاالهــاوخدم رصــد،بررســیوکارشناســیقیمــت
بررســی بــه مربــوط تدویــندســتورالعملهای و بازنگــری و بــهصــورتتحلیلــی وداخلــی

قیمتهــا
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کاالیــی)تولیــد،توزیــع،قیمــت،واردات، کارشناســیدرزمینــه گزارشهــای بررســیوتهیــه
صــادرات،موجــودیانبــار،نیــازو...(

گزارشهــایتطبیقــینهادهــاینظارتــیدولتــی،مــردمنهــادوخصوصــی مطالعــهوتهیــه
کشــورها درســایر

کارگــروهتنظیــم حضــورمؤثــروتصمیــمســازدرجلســاتســتادهدفمندســازییارانههــاو
ــازاروســایرجلســاتمرتبــط ب

بررســیمســائلومشــکالتصنایــعوواحدهــایتولیــدیدرراســتایحمایــتازتولیــدملــی
وانعــکاسبــهمراجــعذیربــطوپیگیــریالزمدرایــنخصــوص،احصــاءواظهــارنظــردر

ــی ــدهومخــلتولیــددرراســتایحمایــتازتولیــدداخل خصــوصقوانیــنبازدارن
کارشناســیوارائــهراهکارهــایالزمدرخصــوصجلوگیــریازدرجقیمتهــایغیــر بررســی
کننــدگان واقعــیبــاهــدفایجــادرقابــتســالمدربــازاروجلوگیــریازاجحــافدرحــقمصــرف
کاالیــیوســامانه کیفــیوبــهروزرســانیوتأمیــنمحتــوایســامانهاطالعــات کّمــیو توســعه
ــگاهاطــالع ــهتخلفــات،پای ــهروزرســانیســامانههایجامــعبازرســیورســیدگیب بازرســیوب
کاالوخدمــات)124(وبانــکاطالعــاتقیمــتبازرســیورســیدگیبــهشــکایات رســانیقیمــت

کاروتدوینآییننامه،بخشنامهبرایهدفمندنمودنبازرسیهادر بازنگریفرآیند
استانهاواقداماتمرتبطبهشرحزیر:

طی مرداد ، شهریور و مهرماه 96عنوان

0.892بازرسی)میلیونفقره(

50پروندههایمتشکله)هزارفقره(

کشفشده)هزارفقره( 63تخلفات

29رسیدگیبهشکایاتمردمی)هزارفقره(
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وسازمانتعزیراتحکومتیباهدفممانعتاز کاال همکاریباستادمبارزهباقاچاق
کمکبهتولیدداخل عرضهمحصوالتقاچاقو

طی مرداد ، شهریور و مهر ماه 96عنوان

77،322تعدادبازرسی

3،0٤1تعدادپروندههایمتشکله

کشفیات)میلیونریال( 131،261ارزشریالی

کننــده،ترغیــببنــگاههــایاقتصــادیازطریــق اطــالعرســانیوترویــجحقــوقمصــرف
تدویــندســتورالعملانتخــابواحدهــایبرتــروبرگــزاریروزملــیحمایــتازحقــوقمصــرف

کشــور کننــدگاندرسراســر کمــکانجمــنهــایحمایــتازحقــوقمصــرف ــا کننــدگانب
حقــوق از حمایــت ملــی روز همایــش هفدهمیــن بــا مرتبــط فعالیتهــای انجــام  
مصرفکننــدگانشــاملبررســیواصــالحآییننامــهودســتورالعملاجرایــیهمایــش،ارســال
فراخــوانودریافــتتقاضــای520بنــگاهاقتصــادیبــرایحضــوردرفرآینــدارزیابــیوشــروع
ــی ــیوشــورایعال ــهفن کمیت ــرایطــرحدر ــیوســنجشبنگاههــایمتقاضــیب ــدارزیاب فراین

رعایــتحقــوقمصرفکننــدگان تندیــس و گواهینامــه اعطــای
تــالشدرجهــتفراهــمنمــودنبســترهایالزمجهــتبرگــزاریهمایــشاســتانیتقدیــراز
بنگاههــایمنتخــبدررعایــتحقــوقمصرفکننــدگانبعنــوانراهبــردیجهــتتوجــهبــه
کاالهــایمرغــوبداخلــیوحمایــتازآنهــاوارتقــاایــنهمایــشدرســطح ترویــجاســتفادهاز

22اســتان
اســتفادهازپتانســیل2800ناظــرافتخــاریفعــالبــرایمدیریــتوهدایــتبــازارودریافــت
گــزارشمختلــفازایــنناظــرانازآغــازدولــتدوازدهــموطــیمــردادوشــهریور96 12،894

کنندهونظارتبرعملکرد توانمندسازیانجمنهایحمایتازحقوقمصرف
کرمان( کنندگان)31استانوجنوب انجمنهایحمایتازحقوقمصرف

کنندگاندرسطوح برگزاریانتخاباتدوردومانجمنهایحمایتازحقوقمصرف
مّلی،استانیوشهرستانی
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کنندگان-دور دوم انتخابات انجمن های حمایت از حقوق مصرف 

شهرستانیاستانیمّلینوعانجمن

127290تعدادتشکیلشده

کشــورهایمنتخــبازجملــه کنتــرلقیمــتدربرخــی تحقیــقدرخصــوصشــیوههای
ترکیــه،مالــزی،بلژیــک،اندونــزیو...

راهبــریونظــارتعالیــهبــرفعالیتهــاینظارتــیو گــذاری،برنامــهریــزی، سیاســت
آنهــا عملکــرد ارزیابــی و اســتانها تجــارت و معــدن ســازمانهایصنعــت، بازرســی

فرهنــگســازی،اطــالعرســانیوتبلیغــاتازطریــقجریــانســازیخبــری،مصاحبههــا
حقــوق رعایــت ترویــج هــدف بــا شــنیداری و دیــداری رســانههای در گســترده وحضــور

داخــل تولیــد از حمایــت و مصرفکننــده
کــردنرعایــتشــعائردینــیودوریازمنهیــاتمــنجملــه»کــمفروشــی”، ترویــجونهادینــه

کاذبدربــازار” کمبــود “احتــکار«،»غــشدرمعاملــه»و»ایجــاد
کننــدگانازجملــهطــرح ترویــجوفرهنــگســازیبــهمنظــورحمایــتازحقــوقمصــرف
گرفتــهمــیشــود«،»حــقالنــاسبــرحــقا... شــعارهایمحــوری»جنــسفروختــهشــدهپــس
ارجــحاســت”،“خدمــاتقبــل،حیــنوپــسازفــروش«و»پرداخــتخســارتاعتمــادبــه

برنــد«واهتمــامبــراینهادینــهوعملیاتــیشــدنآن
کاالی کاالیایرانــیبــه فرهنــگســازیاصــالحالگــویمصــرفبــهســمتخریــدوترجیــح

کننــده،مصرفکننــده( ــع ــازاراســالمی)تولیدکننــده،توزی وارداتــیوترویــجفرهنــگب
گشــتمشــترکبــادســتگاههاواتحادیههــایذیربــطدرراســتایهــمافزایــی برگــزاری
کارشناســیمرتبــطومضافــًاپیشــگیریازتخلفــاتورســیدگی واســتفادهبهینــهازظرفیــت

فــوریبــهشــکایتهایمردمــی
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ستا
3 ا

1

نام دستگاه همکار
تعداد 

گشت های 
برگزار شده

تعداد 
پرونده های 

متشکله
ارزش ریالی پرونده ها

کلتعزیرات اداره
3،1152،98019،290،2٤1،319حکومتی

2،9371،5033،653،858،52٤دانشگاهعلومپزشکی
کلاستاندارد 9382303،159،3٤7،09٤ادارات

کلمیراثفرهنگی اداره
گردشگری 6٤81٤1257،321،100و

اتحادیههاواتاق
5،6082،72٤10،397،3٤5،5٤٤اصناف

٤،7981،91٤100،771،3٤٤،325سایردستگاهها

کل 18،0449،492137،529،447،806جمع 


ازآغــازدولــتدوازدهــموطــیمــرداد،شــهریورومهــرمــاه96،درمجمــوعتعــداد43018
فقــرهشــکایتازطریــقســامانه124ســتادهایخبــریســازمانهایصنعــت،معــدنوتجارت
کــهازایــنتعــدادشــکایات،36060فقــره گرفتــهاســت اســتانهااخــذومــوردبررســیقــرار
و6908فقــره)16درصــد(مربــوطبــهخدمــاتبــودهوبیشــترین کاال )84درصــد(مربــوطبــه
وخدمــاتبــهترتیــبمربــوطبــهنــان،میــوهوســبزیجات، کاال شــکایتهایواصلــهدربخــش
پوشــاكوهمچنیــنتعمیرگاههــایخودروهــایســبک،پارکینــگشــهریوآرایشــگاهزنانــه
کــمفروشــیوعــدمدرجقیمــتدرصــدرعناویــنتخلــف گرانفروشــی، کمافیالســابق اســت.

میباشــد.
حسبتدابیرمتخذهازآغازدولتدوازدهموطیمرداد،شهریورومهرماه96،ازمجموع
ازشکایات شکایاتدریافتیتوسطسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانها،1510فقره
پرونده تشکیل از قبل نداشته کهجنبهعمومی ریال ارزش54،634،770،029 برآورد با

کیانشدهاست. تخلف،منجربهمصالحهوجلبرضایتشا
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بازرسی و نظارت بر موجودی انبار و سردخانه ها
عملکرد سازمان های صنعت، معدن و تجارت طی مرداد و شهریور 96

31 استان 
و جنوب 

کرمان

تعدادبازرسی
تعدادپرونده

متشکله
ارزشریالیپروندههای

متشکله سردخانهانبار

کل 6،٤٤598٤3٤،35٤،88٤،200جمع 
کلبازرسی 7،٤29جمع

گزارشاتموردیومقطعیبهصورت رصدوپایشبازارمیوهطرحتنظیمبازاروارائه
کشاورزی،سازمانتعاونروستایی کتبیبهدستگاههایمتولیاعمازوزارتجهاد شفاهی
گروهتنظیمبازاروارائهمشکالت،پیشنهاداتوراهکارهایالزمدرخصوصتأمینو کار و

توزیعاقالممذکور

نظارتمستمربرعملکردشرکتهایهواپیماییوسایتهایفروشبلیطهواپیمادر
ایامخاصازجملهاربعین

ــاســازمانملــیاســتانداردایــرانوســازمانغــذاوداروبــرای هماهنگــیوتعامــلســازندهب
انجــامآزمــونمحصــوالتســالمتمحــوردرصــورتارســالنمونــهازســویســازمانهای

صنعــت،معــدنوتجــارتبــهســازمانهایمذکــور

از جلوگیــری و رقابــت شــورای مســئولیتهای و وظایــف شفافســازی و پیگیــری  
آلومینیــوم شــمش و فــوالدی محصــوالت قیمتگــذاری در شــده انجــام دخالتهــای

کوچک و شهرکهای صنعتی ایران   سازمان صنایع 

  وضعیت قراردادها، واحدهای به بهره برداری رسیده و اشتغالزایی: 
انعقــاد1152فقــرهقــراردادســرمایهگذاریدرشــهرکهاونواحــیصنعتــیبــهمســاحت441
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هکتــار؛
بــهبهرهبــرداریرســیدن523واحــدصنعتــیبــااشــتغال6726نفــروراهانــدازیمجــدد
229واحــدصنعتــیبــهبهرهبــرداریرســیدهغیرفعــالبــااشــتغال4310نفــردرشــهركهاو

گــذاری. نواحــیصنعتــیدرحــالوا

کوچك:   خدمات نرم افزاری و حمایتی از صنایع 
برگــزاری1573دورهآموزشــیبــرای41571نفــرازشــاغلینواحدهــایصنعتــیبــا793851

نفــرســاعت؛
برگزاری101تورصنعتیبرایشاغلینواحدهایصنعتی؛

کوچكدرنمایشگاههایداخلیوخارجی؛ حضور1397واحدصنعتی
انجام2پروژهتوسعهخوشهایخاتمهیافته؛

کنسرسیومصادراتی؛ تشکیل5
کارشناسیارشدودکتری. حمایتاز15پایاننامه

  شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی:
بهرهبرداریاز2شهركوناحیهصنعتی؛

ایجاد550هکتارزمینصنعتی؛
کارگاهیدرشهركهاونواحیصنعتی؛ گذاری39واحد بهرهبرداریاز15ووا

تأمینآببرای3شهركوناحیهصنعتیبهمیزان112لیتربرثانیه؛
تأمینبرقبهمیزان176مگاواتدرشهركهاونواحیصنعتی؛

احداث8ایستگاهآتشنشانی؛
اتصال677واحدصنعتیبهشبکهجمعآوریفاضالب؛

انجامممیزی336HSEEواحدصنعتی.
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  اقتصاد مقاومتی:

تغییرات در 
۱۰۰ روز

پیشرفت 
پروژه 
کنون تا

پیشرفت 
پروژه تا ۱5 

مرداد
عنوان برنامه اجرایی

%29 %47 %18
تقویت،توانمندسازیوتوسعهبنگاههایخرد،
کوچكومتوسطباهدفافزایشصادراتغیر

نفتیآنهابهمیزاندومیلیارددالر

%25 %45 %20 تقویتخوشههایصنعتیوشبکهسازیو
کارها کسبو بههمرسانی

%27 %47 %20

کار کسبو حمایتوتقویتشبکههای
کزمشاوره، ازطریقتقویتوتوسعهمرا

کارو کسبو کلینیكهای کارآفرینیو خدمات
کوچكومتوسط عارضهیابیبنگاههای

%24.3 %36.8 %12.5 تکمیلزیرساختهاوخدماتموردنیازدر
شهركهایصنعتی

%16 %24 %8
حمایتازایجادتصفیهخانههایپسابهای
صنعتیدرمجتمعهاوشهركهایصنعتیو

بازچرخانیآبآنها
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بخش حمل و نقل

کار دولت دوازدهم بر    الف( وضعیت موجود بخش / فرابخش در ابتدای شروع به 
گرهای آماری پایه شاخص ها و نما

1395 ســال پایــان در نقــل و حمــل بخــش عملکــردی شــاخصهای مهمتریــن وضعیــت
)ابتــدای1396(ومقایســهآنبــاســالقبــلازآنبــهشــرحزیــراســت:

  ب ( چشم انداز و اهم اقدمات شاخص انجام شده و نتایج و دستاوردها
مهمتریناقداماتشاخصانجامشدهدرحوزهحملونقلدرسال1396بهشرحزیراست:. ۱

ــااولویــتپروژههــایاقتصــاد. 2 تســریعدراجــرایطرحهــایتملــكداراییهــایســرمایهب
کیلومتــر مقاومتــی:درایــنراســتامطابــقابالغیــهمعــاوناولرئیــسجمهــور،اجــرای516
راه کیلومتــر راهاصلــیو1000 و بزرگــراه کیلومتــر آزادراه،1100 کیلومتــر آهــن،237 راه

روســتاییبــاجدیــتپیگیــریشــدهاســت.
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ادامــهاجــرایرونــداصالحــاتدرشــبکههایحمــلونقــلبــارویکــردسیســتمیوتوجــه. ۳
کریدورهــایاصلــی بــه

بهبودوضعیتبازرگانیوبازاریابیدرحوزهحملونقل. ۴
کیفیتارائهخدماتحملونقلی. 5 ارتقاوبهبودمستور

  ج( اهم برنامه های آینده بخش/ فرابخش در چارچوب برنامه و اولویت های 
ابالغی رئیس جمهوری 

مهمترینهدفگذاریهادرحوزهحملونقلدرسال1396بهشرحزیراست:
بر. ۱ بالغ احداث بر کریدورهایاصلیمشتمل کشوردرمسیر نقل و تکمیلشبکهحمل

کیلومترانواعراهدرکشوروسرعتبخشیدنبهاجرای5طرحریلیباهدفاتصال 1400
کشورازطریق: کرمانشاه،ارومیهواردبیلبهشبکهراهآهن شهرهایرشت،سنندج،

بــرداریخطــوطراهآهــن:شــاملبخشهایــیازطرحهــایراه تکمیــلوبهــره
آهــن؛احــداثراهآهــنبافــق-مشــهد،راهآهــنتربــتحیدریــه-ســنگان-هــرات،
احــداثمحــورجدیــدراهآهــنمیانــه-تبریــز،احــداثراهآهــنمراغــه-ارومیــه،احــداث
کشــور،احــداثراهآهــنقزویــن-رشــت-انزلــی-آســتارا،احــداثراهآهــن راهآهــنغــرب
ــهراهآهــناصفهــان-شــیراز ــدب ــزد-اقلی تهــران-همــدان-ســنندجواتصــالراهآهــنی
کنــار راه آزاد ازطرحهــای شــاملبخشهایــی کشــور: آزادراهــی شــبکه توســعه  
گــذرجنوبــیتهــران)آبیــك- کنــار گــذرغربــیاصفهــان،آزادراهرشــت-قزویــن،آزادراه

چرمشــهر(،احــداثآزادراهســاوه-همــدانواحــداثآزادراهتبریــز-ارومیــه
کشور:تسریعدربهرهبرداریازقطعاتآمادهعبورترافیک توسعهشبکهبزرگراهی

کشــوربــه226میلیــونتــندرپایــانســال96ازطریــق. 2 افزایــشظرفیــتبنــادرتجــاری
احــداثوتوســعهزیرســاختهایبنــادروتســریعدرتأمیــنتجهیــزاتاســتراتژیکبنــدری

ازجملــهدربنــدرچابهــار
کیلومترراهشریانی. ۳ بهبودوضعیتنگهداریزیرساختهاشاملبیشاز30000
کشــور:ازطریــقتأمیــننــاوگانجدیــدوازرده. ۴ کاهــشمتوســططــولعمــرنــاوگانهوایــی

خــارجنمــودنتدریجــیهواپیماهــایقدیمــیوممنوعیــتورودهواپیماهــایبــاعمــربــاال
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گاز بخش نفت و 

کار دولت دوازدهم    الف( تبیین وضعیت موجود  در شروع به 

تولیــدنفــتدرمــردادمــاهســال1396بالــغبــر3890هــزاربشــکهدرروزودر5ماهــهاول. ۱
ســال1396بالــغبــر3870هــزاربشــکهدرروزبــودهاســت.

گازیدر7ماهــهاولســال1396بالــغبــر2.6. 2 متوســطصــادراتنفــتخــامومیعانــات
ــهبیــشاز2.7 ــهایــنشــاخصدرمــردادمــاهســال1396ب ک ــود میلیــونبشــکهدرروزب

میلیــونبشــکهدرروزرســیدهاســت.
ظرفیــتتولیــدمیــدانپــارسجنوبــیبــهحداقــل575میلیــونمترمکعــبدرروزرســیده. ۳

اســت.
ــه280هــزاربشــکهنفــتخــام. ۴ کارونروزان دراســفند1395ازمیدانهــایمشــتركغــرب

ــتیازدهــم( کاردول ــهشــروع ــریتولیــدنســبتب تولیدشــدهاســت.)افزایــشبیــشاز4براب
ــد. 5 گازبهرهمن ــر75درصــدخانوارهــایروســتاییازشــبکه ــغب درانتهــایشــهریور96بال

بودهانــد.
کاهــش. ۶ ســهمســوختمایــعدرســبدســوختمصرفــینیروگاههــابــهحــدود11درصــد

ــهاســت. یافت
درشــهریور1396بالــغبــر26.3میلیــونلیتــردرروزبنزیــنیــورو4تولیــدشــده)ایــن. 7

شــاخصدرابتــدایدولــتیازدهــم3.3میلیــونلیتــردرروزبــودهاســت(
گازبــااحتســاببانکرینــگ11.5میلیــونلیتــردرروز)10.7صــادراتو. ۸ صــادراتنفــت

گازوبانکرینــگدرابتــدای 0.8بانکرینــگ(درشــهریور1396بــودهاســت)صــادراتنفــت
اســتقراردولــتیازدهــم1.2میلیــونلیتــردرروزبــودهاســت(.

کــورهبــااحتســاببانکرینــگدرشــهریور50،1396میلیــونلیتــردرروز. ۹ صــادراتنفــت
رســید.
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  ب( چشم انداز و اهم  شاخص های انجام شده 

  ب-۱- سطح ملی 
کشورازسویهیأتدولت. ۱ تصویبوابالغسندملیراهبردانرژی

  ب-2: وزارت نفت 
تــداومتأمیــنمنابــعمالــیوتــوانفنــیوپیمانــکاریبــرایتکمیــلفازهــایپــارسجنوبــی. ۱

کارون ومیادیــنمشــترکنفتــیغــرب
کــهدر100. 2 گونــهای کارونبــه ادامــهرونــدافزایــشتولیــدازمیادیــننفتــیمشــترکغــرب

گذشــتهحداقــل45هــزاربشــکهبــهتولیــدمیــدانآزادگانجنوبــی،20هــزاربشــکهبــه روز
تولیــدمیــدانیــادآوراناضافــهشــدهاســت.

قالــب. ۳ در قراردادهــایخارجــی فقــره انعقــاد9 بــرای زمینههــایالزم نمــودن فراهــم
گازی نفتــیو ازمیادیــن برخــی بــهمنظــورجــذبســرمایهگذاریخارجــیدر ســاختارجدیــد

ــون. ۴ گذشــتهاز6میلی کشــورعــراقطــی100روز ــه گازطبیعــیب ــزانصــادرات افزایــشمی
مترمکعــبدرروزبــهحــدود10میلیــونمترمکعــبدرروز

نوســازی. 5 طــرح بــرای ســوخت مصــرف بهینهســازی قــرارداد اولیــن شــدن اجرایــی
گونــهای کامیونهــایفرســودهوپرداخــتازمحــلمــاده)12(قانــونرفــعموانــعتولیــدبــه
کامیــونجدیــد،تحویــلمتقاضیــانشــده گذشــتهتعــدادحــدود1000 کــهطــی100روز

اســت.
ــرای. ۶ ــرب کیلومت ــهطــول170 گازی42اینــچدامغان/کیاســر/نکاءب ــه ــدازیخــطلول راهان

ــدران گلســتانومازن ــژه گازاســتانهایشــمالیوشــمالشــرقیبوی ــداوم ــنوم تأمیــنمطمئ
تــداومتأمیــنمنابــعالزمبــرایاجــرایطرحهــایمســئولیتاجتماعــیوزارتنفــتدر. 7

ــی ــروژهاجرای ــب300پ ــزدرقال گازخی ــزو مناطــقمحــرومنفتخی
گازیو130هــزار. ۸ افزایــش118هــزاربشــکهایمتوســطتولیــدنفــتخــامومیعانــات

بشــکهایمتوســطصــادراتنفــتخــامدرنیمــهنخســتســال1396نســبتبــهســال
1395

گاز. ۹ درطــولنیمــهنخســتســال1396،بــهطــورمتوســطروزانــهنزدیــکبــه7روســتا
گازرســانی کــهدرمجمــوعطــیاینشــشماه،1200روســتا رســانیشــدهاســت.بــهنحــوی
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گازرســانیشــده شــدهاســت.همچنیــندرنیمــهنخســتســال1396بــه14شــهرجدیــد
اســت.

گازدرنیمــهنخســتســال1396بــهترتیــب. ۱۰ کــورهونفــت متوســطمیــزانصــادراتنفــت
حــدود45و10میلیــونلیتــردرروزبــودهاســت.

  ج( اهم برنامه های آینده 

کــردنتوافقــاتدرپــارهایازقراردادهــایجدیــدنفتــی)1-. ۱ تعییــنتکلیــفونهایــی
کرخــه دهلــران2-ســهراب3-الیــهنفتــیپــارسجنوبــی4-یــاران5-منصــوری6-بنــد
کوپــالومــارونبنگســتان گازـدارخویــن9- 7-آبتیمــور8-چنگولــهوســلماننفــتو

ـفــرزادبـفــروزانـاســفندیار(
گــذاریطــرحتوســعهمیادیــننفتــیمشــترکآزادگانو. 2 فعــالشــدنفرآینــدمناقصــهوا

یــادآوران
کربندرمنطقهپارسجنوبی. ۳ کسید گازهایآالیندهدیا عقدقراردادجمعآوری
کاراحداثآن. ۴ گورهـجاسکوآغازبه اتماممناقصهخطلوله
گازبهپاکستان. 5 تعیینتکلیفوتصمیمگیریدرخصوصقراردادصاردات
کرهباتوتال،شلوBASFبرایاحداثپتروشیمیدرایران. ۶ تعیینتکلیفمذا
میــاندســتی. 7 توســعهصنعــت نقشــه تهیــه بــرای بینالمللــی بــامشــاور قــرارداد عقــد

عســلویه شــرق منطقــه در پتروشــیمی
ساماندهینحوهتوسعهصنایعپاییندستیپتروشیمی. ۸
گازدر. ۹ بهرهبــرداریاقتصــادیازLPGایــالمبــااســتفادهازظرفیــتســایرپاالیشــگاههای

جهــتحفــظمحیطزیســت
گازرســانیبــهشــهرهایسیســتانوبلوچســتانوشــروع. ۱۰ برنامهریــزیبــرایتکمیــل

گازایرانشــهربــهچابهــار اجرایــیخــطانتقــال
کارگروهجذبمنابعمالی)داخلیوخارجی(براینفت. ۱۱ کردن تشکیلوفعال

اقــدامبــهعقــدقــراردادبــاشــرکتهایاعتبارســنجیبینالمللــیبــرایتعییــنرتبــه. ۱2
اعتبــاریشــرکتملــینفــتایــرانوشــرکتملــیصنایــعپتروشــیمی
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بخش برق

کار دولت دوازدهم    الف( تبیین وضعیت موجود  در شروع به 

صنعــتبــرقجمهــوریاســالمایــرانایــراندرجایــگاهچهاردهــمدرســطحجهانــیو. ۱
جایــگاهاولدرمنطقــهقــرارداشــتهاســت.

کشورازشبکهسراسریبرقبرخورداربودند.. 2 حدود34میلیونمشترکبرقدر
بیشاز77هزارمگاواتظرفیتنصبشدهنیروگاهینصبشدهبود.. ۳
کیلومترشبکهانتقالوفوقتوزیعبودهاست.. ۴ شبکهبرقدارای123هزار
تعرفــهفــروشانــرژیوانشــعاببــرقمتناســببــاقیمــتتمــامشــدهطــیســالهایقبــل. 5

اصــالحنشــدهبــود.
کننــدگانبخــشخصوصــیبــرق،پیمانــکاران. ۶ حجــمبدهیهــایصنعــتبــرقبــهتولیــد

کننــدگانتجهیــزاتوبانکهــابــهمیــزانبیــشاز30هــزارمیلیــاردتومــانرســیده وتولیــد
اســت.

بســترالزمجهــتاســتفادهازظرفیــتمــاده12قانــونرفــعموانــعتولیــدرقابتپذیــرو. 7
کشــورراندمــانپاییــننیروگاههــاوتلفــاتانــرژیبــرقایجــادنشــده ــی ارتقــاینظــاممال

بــود.

  ب( چشم انداز و اهم  شاخص های انجام شده 

کاهــشهزینــهســوختمصرفــینیروگاههــابــاشــروعبهــرهبــرداریاز. ۱ افزایــشراندمــانو
ــشظرفیــت ــانوافزای ــد،ســمنگانوتاب گازیشــیروان،پرن 4واحــدبخــارنیروگاههــای
ظرفیــتجدیــدتولیــدبــرقبــهمیــزان640مــگاواتوصرفــهجویــیســالیانهحداقــل932

میلیــونمترمکعــبســوختمصرفــینیروگاههــا
بهرهبرداریازنیروگاههایتجدیدپذیربهمیزان42مگاواتدراستانهایمختلف. 2
کشور. ۳ کوچکدرنقاطمختلف بهرهبرداریاز64مگاواتمولدهایمقیاس
افزایش:255هزارمشتركجدیدبرق. ۴
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راســتای. 5 کشــوردر بــرق توزیــع توزیــعو فــوق انتقــال، توســعهوبهینــهســازیشــبکه
ــااتمــام ــدارب ــنوپای ــرقمطمئ ــنب ــرقوامــکانتأمی ــانشــبکهب ــشقابلیــتاطمین افزای
کیلــوولــتبــه عملیــاتاجرایــیوراهانــدازی38پســتجدیــدبــرق132،230،400و64

ــد ــرقجدی همــراهخطــوطانتقــالب
برنامهریزیوانجامتمهیداتالزمبرایعبورموفقازپیكبارتابستانسال1397. ۶
کیلوواتساعت. 7 صادراتبرقبهمیزانحدود2000میلیون
کرمانشاهبهظرفیت70مگاوات. ۸ بهرهبرداریازواحداولنیروگاهبرقآبیدراستان
بهــرهبــرداریازواحدهــایاولنیــروگاهســیکلترکیبــیشــیروانوســمنگانبــاظرفیــت. ۹

320مــگاوات
راهانــدازیســامانهاســتعالماتچنــدســویهدرخواســتوتحویــلســوختبــهمتقاضیــان. ۱۰

کشــاورزی)کارمشــترکوزارتنیــرووجهادکشــاورزی( چاههــای
)کالسF(بندرعباس. ۱۱ شروععملیاتاجرایینیروگاهسیکلترکیبیراندمانباال

  ج( اهم برنامه های آینده 

بهــرهبــرداریاز20هــزارمــگاواتظرفیــتجدیــدنیروگاهــیبــااحــداثورویکــردافزایــش. ۱
بازدهــی

کشور. 2 افزایشظرفیتتولیدبرقتجدیدپذیربه4هزارمگاواتدر
کشور. ۳ توسعهوبهینهسازیشبکهانتقال،فوقتوزیعوتوزیعبرق
کشوربهحداقل40درصد. ۴ ارتقاءمتوسطراندمان)بازدهی(نیروگاههایحرارتی
کشور. 5 کاهشتلفاتشبکهتوزیعبرق
کار. ۶ کسبو ساماندهیاقتصادبرقوبهبودفضای
بهبودشاخصهایبهرهوریوقابلیتاطمینانشبکه. 7
سازگاریزیستمحیطیوارتقایایمنیدرفعالیتهایصنعتبرق. ۸
توســعهزیرســاختهایهوشمندســازیشــبکهبــرقوایجــادارزشافــزودهازطریــقارائــه. ۹

خدمــاتمخابراتــیوانتقــالدیتــا
۱۰ .
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بخش مسکن

کار دولت دوازدهم:   الف( تبیین وضعیت موجود بخش مسکن در ابتدای شروع 

ــونواحــدرســیده کلموجــودیمســکنحــدود25.4میلی ــراســاسسرشــماریســال1395 ب
اســت.ازایــنتعــداد،حــدود22.8میلیــونواحــدمســکونیدارایســکنهاســتوحــدود2.6
کــه کلخانوارهــادرایــنســال24میلیــونخانــواربــوده میلیــونواحــدخالــیمانــدهاســت.تعــداد
بــامالحظــهواحدهــایمســکونیدرحــالاســتفادهشــاخصتعــدادخانــواردرهــرواحــدمســکونی

ــدمســکنمســتقلهســتند. ــوارفاق ــونخان ــاندیگــرحــدود1.2میلی ــهبی 1.06میباشــدوب
بررســیتعــدادواحدهــایتکمیــلشــدهبهــارامســالوواحدهــایشــروعشــدهســالقبــلنشــان
ــهحــدود400هــزارواحــدمیرســد. ــهتعــدادواحدهــایتکمیــلشــدهدرســال1395ب ک میدهــد
کشــوربــااحتســابواحدهــاینیازمنــدنوســازی،ســاالنهحــدود800 بــرآوردنیــازســاالنهمســکندر
هــزارواحــدمســکونیاســت.ازایــنمیــزان،بــافــرضامــکانایجــادتأخیــردرنیازهــاینوســازی،
کــهبایــدبــهخانوارهــایجدیــداختصــاصیابــدتــا حداقــلتعــدادواحدهــایجدیــدمــوردنیــاز
کــمخانــواردرواحــدمســکونیدرســطحفعلــیحفــظشــود،حــدود550هــزارواحــد شــاخصترا
کشــوربــهمســکن،550هــزارواحــدمســکونی میباشــد.بــهعبــارتدیگــرنیــازبحرانــیســاالنه
کــمخانــواردرواحــد کــهدرصــورتعــدمتأمیــنازســمتعرضــه،ضمــنافزایــشترا میباشــد

ــهافزایــشاجــارهوقیمــتمســکنمنجــرخواهــدشــد. مســکونی،ب

    ب( چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده 

بــاتوجــهبــهروندهــایپیــشبینــیشــده،بخــشمســکندرســال96و97بــهترتیــببــا
کمبــودعرضــهمواجــهخواهــدبــودو افزایــشاجــارهوســپسافزایــشقیمــتمســکنناشــیاز
ــرایاصــالحســمتعرضــهمســکنصــورتدهــد؛در ــیب ــتتمهیدات ــنمناســباســتدول بنابرای
حالیکــهطــیچنــدســالاخیــرسیاســتهایدولــتدرحــوزهمســکنبیشــتربــرتحریــکتقاضــا
متمرکــزبــودهاســت.لــذادولــتدرصــدداســتبــاتشــویقنوســازیدربافتهــایفرســودهازطریــق
کمــکبــهاحــداثواحدهــایمســکونیاجتماعــی پرداخــتیارانــهســودتســهیالتنوســازیونیــز
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کــمدرآمــدضمــنانجــامبخشــیازوظایــفدولــتدرایــنحوزههــانســبتبــه گروههــای یــاملکــی
ــد.اهــماقدامــاتصــورت ــدامنمای ــدهاق ــودعرضــهدرســالهایآین کمب کاهــشتبعــاتناشــیاز

گرفتــهدردولــتدوازدهــمبــهشــرحزیــرمــیباشــد:
پیگیــریاجرایــیشــدنطــرحمســکناجتماعــیوحمایتــیموضــوعتصویــبنامــهشــماره

ــران ــورخ1395/12/02هیئــتوزی 151989/ت53462م
ــاتأمیــنمنابــعازمحــلقانــونهدفمنــد شفافســازیحمایــتدولــتدربخــشمســکنب
کــردنیارانههــابــرایپرداخــتبخشــیازیارانــهســودتســهیالتمســکنزوجهــایجــوان،
اقشــارآســیبپذیر،مســکنروســتاییومســکنحمایتــی)شــاملمســکندربافــتفرســودهو

مســکنمهــر(
دولــتدرســهماهــهامســالرقمــیبالــغبــر1/062/000میلیــونریــالدرقالــباســنادخزانــه
بــرایزیرســاختمســکنمهــروهمچنیــندرخصــوصتخفیــفعــوارضپروانــه،حمایتهای
کــموایجــادتأسیســاتعمومــیمبلغــیبالــغبــر850/000میلیــونریــالاســنادخزانــه مالــیوترا

کــردهاســت. تأمیــناعتبــار
ــر1515953میلیــون ــغب ــی،اعتبــاریبال ــاوجــودمحدودیتهــایمال ــرب درســهماهــهاخی

کارآمــدشــهریتخصیــصیافتــهاســت.. ــهبهبــودبافتهــاینا ــالمعــادل24درصــدب ری

  ج( اهم برنامه های آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویت های ابالغی رئیس 
جمهوری:

کمکبخشخصوصی راهاندازیبرنامهمسکناجتماعیوحمایتیبه
تکمیــلمســکنمــوردحمایــتدولــت)مســکنمهــر(تــاپایــانســال1396وتأمیــنخدمــات

زیربنایــیوروبنایــیآن
حمایتازبهسازیونوسازیبافتفرسودهباتأمینتسهیالتبانکی

ــحو افزایــشســقففــردیتســهیالتطــرحویــژهبــهســببپوشــشافزایــشقیمــتمصال
دســتمزدها

نوسازیوبهسازیمسکونیروستائی
تهیــهطــرحمســکنپیشــگامبــارویکــردنوســازیبافــتفرســودهونوســازیمســکنبــا

اولویــتدر55هکتــاردربافــتفرســودهشــهرتهــران.
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شناساییمحدودههاومحالتهدف:براساسمطالعاتانجامشدهدر495شهر
تهیهطرحوبرنامهبهسازیوتوانمندسازی:.تهیهطرحومطالعات183پروژه

اجرایپروژههاینوسازیوتوسعهخدماتوزیرساختهایشهری
اعمالسیاستبودجهریزیاهرمی:درراستایاهدافاقتصادمقاومتی
کیدبردوجریاناصلی،نهادتسهیلگرونهادتوسعهگر نهادسازیباتأ

تمرکــزبــراجــرایسیاســتهاوبرنامههــایبازآفرینــیشــهریواجــرایپروژههــایمحــرک
توســعهدربافتهــایفرســودهوحاشــیهای

استفادهازمصالحسازگاربااقلیموشرایطبومیمنطقه
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بخش عمران شهری 

کار دولت    الف( تبیین وضعیت بخش عمران شهری و روستایی در ابتدای شروع 
دوازدهم:

کاربریهــایاراضــیوعــدم کــموتغییــر وابســتگیمنابــعدرآمــدشــهرداریهابــهفــروشترا
دالیــل مهمتریــن از ذیربــط نهادهــای توســط شــهری مصــوب طرحهــای اجــرای بــه التــزام
کارآمــدینظــامبرنامــهریــزیشــهریاســتوبــاعنایــتبــههزینههــایجــاریتأمیــنمنابــعالزم نا
بــرایتوســعهزیرســاختهایشــهریازجملــهحمــلونقــلعمومــیبــاموانــعجــدیروبروســت.
کــهدرحــدود132هــزارهکتــار وســعتزیــادبافتهــاینابســامانوپهنههــایفقــرشــهری
کشــوررا کــهحــدود40درصــدازجمعیــتشــهری کنایــنبافتهــا بــرآوردمیشــودوجمعیــتســا

شــاملمیشــودازدیگــرمعضــالتشــهریاســت.
کلیــدیوبحــرانســازدرزمینــهمدیریــتشــهریومحیــط مســالهمدیریــتپســماندازمســائل
زیســتاســت.درحــالحاضــرروزانــهبیــشاز49000تــنپســماندعــادیدرشــهرهاوروســتاهای
کــهازایــنمیــزانبیــشاز38000تــنپســماندشــهریومابقــیدرروســتاها کشــورتولیــدمیشــود
ــرار ــتق ــزانپســمانددراولویتهــایدول ــنمی ــعبهداشــتیای ــناســاسدف ــرای ــدمیشــود.ب تولی

گرفتــهاســت.

  ب( چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده 

گرفتــهدربخــشعمــرانشــهریدردولــتدوازدهــمبــهشــرحزیــربــوده اهــماقدامــاتصــورت
است:

گنمترویشهری تأمین110دستگاهوا

برنامهریــزیبــرایتحقــقایمنــیشــهروشــهرونداندربرابــرخطــراتمربــوطبــهبــروز
آتشســوزیوحــوادث:درحــالحاضــر1687ایســتگاهبصــورتمســتقلو487ایســتگاه
کیفــیایســتگاهها گذشــتهبــرایارتقــای غیرمســتقلموجــودمــیباشــد.درســهماهــه
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ــداد155دســتگاهنیمــهســنگین ــارشــدهاســتوتع ــناعتب ــالتأمی ــاردری ــغ70میلی مبل
آتــشنشــانیبــهسیســتماضافــهشــدهاســت.

توســعهنــاوگانحمــلونقــلدرونشــهری:درحــالحاضــر24256دســتگاهاتوبــوس
کمــکبــهخریــداتوبــوسجدیــد شــهریبــاعمــرحــدود8ســالموجــودمــیباشــدوبــرای

مبلــغ380میلیــاردریــالازمحــلاســنادخزانــهتأمیــناعتبــارشــدهاســت.

درجهــتتســریعدرعملیــاتبهــرهبــرداریطرحهــایقطــارشــهریمعــادل3000
میلیــاردریــالازمحــلاســنادخزانــهتخصیــصیافتــهاســت.

کالبدیشهریوروستایی ساماندهی

دولــتدرجهــتســاماندهیپســماندهایســاحلیبــرایخریــدتجهیــزاتوســاماندهی
پســماندهایاســتانهایســاحلیاعتبــاریبالــغبــر500میلیــاردریــالاســنادخزانــهتأمیــن

گردیــد. اعتبــار

  ج( اهم برنامه های آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویت های ابالغی رئیس 
جمهوری:

احیــاءوبهســازیونوســازیوتوانمنــدســازیوســاماندهیبافــتتاریخــی-فرهنگــی،
بافــتفرســودهشــهریوســکونتگاههایغیررســمیوحاشــیهای؛

بهبودوتوسعهسامانههایحملونقلعمومیشهری؛

کشور؛ بهبودسطحخدماتشهریوروستاییبااولویتمناطقمرزیوجزایر

کیفیتمحیطزیستشهری؛ ارتقاء

توســعه طرحهــای تحققپذیــری راســتای در شــهری برنامهریــزی نظــام اصــالح  
شــهری؛

تأمیــنمنابــعمالــیبــرایتوســعهروشهــاینویــنمدیریــتپســماند،تفکیکپســماند
ازمبــدا،دفــعبهداشــتیومهندســیپســماندواســتفادهازفناوریهــاینویــِناســتحصال

انــرژیازپســماندبــهخصــوصدرپهنههــایحســاسزیســتمحیطی
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بخش ارتباطات و فناوری اطالعات

  الف( تبیین وضعیت موجود بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در ابتدای شروع به 
گرهای آماری کار دولت دوازدهم بر پایه شاخص ها و نما

فنــاوری و ارتباطــات کلیــدیبخــش کاردولــتوضعیــتشــاخصهای بــه ابتــدایشــروع در
)1(میباشــد. شــرحجــدول بــه اطالعــات

کلیدی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در ابتدای  جدول ۱- متغیرها و  شاخص های 
دولت دوازدهم

وضعیت در ابتدای واحد سنجشعنوان شاخص
دولت

6٤205کیلومترتوسعهشبکهفیبرنوری
Gbps100٤1توسعهشبکهانتقال

Gbps6800توسعهشبکهIPداخلی
Gbps862افزایشپهنایباندبینالملل

50000هزارمشتركتوسعهدسترسیپرسرعت)ثابتوسیار(
کزدادهاستانی 19مرکزتکمیلوراهاندازیمرا
61درصدپوششمؤثرجغرافیاییپایشفرکانس

110گیگاهرتزتوسعهباندفرکانسیپایش
268627ایستگاهثبتبینالمللیایستگاههایرادیویی
27397روستاتوسعهدسترسیپرسرعتروستایی

55763روستاتعدادروستاهایدارایارتباط
26تعدادتعدادخدماتنوینپستی

92درصدساختوتستماهوارهناهید
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وضعیت در ابتدای واحد سنجشعنوان شاخص
دولت

دوســتی سنجشــی ماهــواره تســت و ســاخت
پرتــاب( 95درصد)آمــاده

67.5درصدساختوتستماهوارهسنجشیآتست
GEO63.5درصدساختوتستبلوكانتقالمداری

20درصدارائهخدماتبهصورتالکترونیکی
35درصدمرکزتجمیعوتستماهواره
100درصدآزمایشگاهملیسنجشازدور
85درصدآرشیوملیدادههایفضایی

  عملکرد برخی از شاخص ها طی دوره موردنظر:

کلیدی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در۱۰۰روز جدول 2- تغییر برخی شاخص های 

واحد عنوان شاخص
سنجش

وضعیت در 
ابتدای دولت

آخرین وضعیت
)انتهای شهریور 

)96
توسعهدسترسیپرسرعت)ثابت

5000057823هزارمشتركوسیار(

ثبتبینالمللیایستگاههای
268627269386ایستگاهرادیویی

توسعهدسترسیپرسرعت
2739727739روستاروستایی

  ب( اهم اقدامات:

  عملکرد برنامه اعالمی برای صد روز اول دولت:
و. ۱ آن بــاحضــوربخــشخصوصــیدر زیربخــشپســت نمــودن ونظاممنــد آزادســازی

کارور)اپراتــور(پســتیخصوصــیواعــالمآمادگــیجهــتصــدورواعطــای انتخــابدو
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پروانــهآنهــابــاحضــورمعــاوناولمحتــرمرئیــسجمهــور
کاهــشتعرفــهدسترســیپرســرعتثابــتغیــرحجمــیاینترنــت)مبتنــیبــرســیممســیو. 2

فیبرنــوری(
ارســالتعــداد1000دســتگاهATMبــهروســتاهایفاقــدایــنامــکانجهــتکاهــشفاصلــه. ۳

کیفیــتخدمــاتدرروســتاهابــهنســبتشــهرهاونصــبوراهانــدازیاغلــبآنهــا

  عملکرد برنامه های اختصاصی:
ایجادامکانثبتشکایتومسدودسازیپیامکهایمزاحم. ۱

کــودکو. 2 رونمائــیاز»ســندحمایتــیوبرنامــهاقــدامتوســعهخدمــاتفضــایمجــازی
نوجــوان«بــاحمایــتازبخــشغیردولتــیفعــالدرایــنحــوزه

کنندهازپیامرسانداخلی. ۳ کاربراننهائیاستفاده کاهشیكسومیتعرفه
کاهشهزینهدریافتخدماتانتقالوپهنایباندبینالمللبرایاپراتورها. ۴
گرفتــهمبتنــیبــرســندالزامــاتشــبکه. 5 گــزارشارزیابــیوانطبــاقاقدامــاتصــورت تهیــه

ملــیاطالعــات
و. ۶ وزارت ســتاد میانــی و ارشــد مدیریتــی پســتهای در جوانــان و بانــوان انتصــاب

بــار اولیــن بــرای تابعــه دســتگاههای
کــمبــرصــدورپروانــهدفاتــرپیشــخوانخدمــاتدولــتو. 7 تدویــنوتصویــباصــولحا

بخــشعمومــیغیردولتــی

  ج( اهم برنامه های آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویت های ابالغی 
رئیس جمهوری

اهــدافوزارتارتباطــاتوفنــاوریاطالعــاتدرراســتایتحقــقوعدههــایرئیسجمهــورمحتــرم
بــهشــرحجــدول)3(میباشــد:
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جدول)۳(: اهم برنامه ها و چشم انداز وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
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بخش آموزش و پرورش عمومی

کار دولت دوازدهم بر    الف (تبیین وضعیت موجود بخش/فرابخش در ابتدای شروع به 
گرهای آماری پایه شاخص ها و نما

الــف-۱( آمــار دانــش آمــوزان بــه تفکیــک جنســیت، شــهری و روســتایی، دولتــی و غیــر 
دولتــی و بــه تفکیــک دوره تحصیلــی 

درســالجــاری،حــدود12.949هــزارنفــردانــشآمــوزدردورههــایتحصیلــیمختلــفودر
کشــور،مشــغولبــهتحصیــل کالسدرسدرسراســر حــدود107هــزارآموزشــگاهبــا565هــزاربــاب
میباشــند.ازایــنتعــداددانشآمــوز،حــدود7.648هــزارنفــر)59درصــد(بــهدورهابتدایــی،
تعــداد3.112هــزارنفــر)24درصــد(بــهدورهمتوســطهاولوتعــداد2.188هــزارنفــر)17درصــد(

بــهدورهمتوســطهدّوماختصــاصدارد.

ازتعــدادکلدانشآمــوزان،6.292هــزارنفــر)48.5درصــد(دانشآمــوزدختــرو6.657هــزارنفــر
ــان )51.5درصــد(دانشآمــوزپســرهســتند.همچنیــنحــدود9.873هــزارنفــر)76درصــد(ازآن

دانشآمــوزشــهریو3.076هــزارنفــر)24درصــد(دانشآمــوزروســتاییمیباشــند.

کلرادانشآمــوزانغیردولتــیتشــکیل قابــلذکــراســتتعــداد1.483هــزارنفــر)11/5درصــد(از
کــهدربیــشاز14هــزارمدرســهغیردولتــیمشــغولبــهتحصیــلهســتندوبــراســاسآمــار میدهنــد

تعــدادنوآمــوزاندورهیکســالهآمادگــی890هــزارنفــرمیباشــد.

الــف-2( آمــار نیــروی انســانی بــه تفکیــک جنســیت، شــهری و روســتایی، وضعیــت 
بــه تفکیــک دوره تحصیلــی اســتخدام و 

کارکنــانرســمیوپیمانــیایــنوزارتبالــغبــر906.225نفــر)بــدوناحتســاب40.318 تعــداد
کارکنــان ــان، کــهتعــداد554.971نفــر)61درصــد(ازآن نفــردانشــجویانمتعهــدخدمــت(اســت
آموزشــیشــاملمعلــم،معلــمورزشومدیــرمعلــمبــودهو351.254نفــر)39درصــد(راســایر

تشــکیلمیدهنــد. کارکنــان

نفــر)22 تعــداد200.581 ابتدایــی، کارکنــاندردوره از نفــر)39/5درصــد( تعــداد358.125 
درصــد(دردورهمتوســطهاّولوتعــداد217.481نفــر)24درصــد(دردورهمتوســطهدّوماشــتغال



فصـــــــل پنجمگزارش عملکرد  صد روزه دستگاه های اجرایی )وضعیت موجود، اقدامات و راهکارها( چکیده ای از مهمتــرین فعالیـت ها
گزارش یکصد روزه  

179

داشــتهو40.342نفــر)4/5درصــد(دربخــشاداریو67.164نفــر)7/4درصــد(دربخــش
ــاتشــاغلهســتند. خدم

کارکنــاندرشــهروتعــداد256.404نفــر از قابــلذکــراســتتعــداد649.821)71/7درصــد(
کارهســتند.همچنیــنتعــداد488.555نفــر)54درصــد(از )28/3درصــد(درروســتامشــغولبــه

کارکنــانزنوتعــداد417.670نفــر)46درصــد(مــردمیباشــند.

  ب(چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده و نتایج و دستاوردها )و یا تا 
پایان آبان ماه سال جاری به دست می آید(

بــااســتنادبــهمــاده)75(سیاســتهایابالغــیمقــاممعظــمرهبــری،بنــد)ت(مــاده)2(قانــون
برنامــهششــمتوســعهوســندتحــولبنیادیــنآمــوزشوپــرورشازطریــقتدویــنواجــرایپنــجزیــر
نظــامایــنســندشــاملبرنامــهدرســی،تربیــتمعلــموتأمیــنمنابــعانســانی،راهبــریومدیریــت،
تأمیــنوتخصیــصمنابــعمالــی،تأمیــنفضــا،تجهیــزاتوفنــاوریوپژوهــشوارزشــیابیو

ــاآنهــا،اصلیتریــنمأموریــتایــنبخــشاســت. اجــرایبرنامههــایمرتبــطب

اهــدافوسیاســتهایبرنامــهدولــتدوازدهــمبــرایبخــشآمــوزشوپــرورشعمومــی،اهــداف
وسیاســتهایمنطبــقومرتبــطبــااهــدافکالنوراهبردهــایپیــشبینــیشــدهدرســندتفصیلــی

کــهاهــمآنبــهشــرحزیــراســت: قانــونبرنامــهششــمتوســعهمیباشــد

تقویتوتوسعهدورهپیشدبستانیبهویژهدرمناطقمحروم،روستاییودوزبانه

کارآمــددر فراهــمآوردنتســهیالتوامتیــازاتمناســببــرایجــذبونگهداشــتنیــروی
دورهابتدایــیوتقویــتنــگاهتخصصــیوزیــربنایــیبــهایــندورهتحصیلــی

اولویتبخشیبهآموزشابتداییدرتأمینوتخصیصمنابعوامکانات

کاربردشــیوهها توجــهوارتقــایپوشــشتحصیلــیدورههــایمتوســطهاولودومازطریــق
وروشهــایمتنــوعآموزشــی)ازجملــهآموزشازدورورســانهای(

بــا رشــتههایتحصیلــیمتناســب و تــوازندرشــاخهها ایجــاد بــرای بسترســازیالزم 
کار بــازار نیــاز اســتعدادوعالیــقدانشآمــوزانو

توسعهپژوهشسراهایدانشآموزی
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کاربردفناوریهاینویندرهوشمندسازیمدارس توسعه

کــزاختــالالتیادگیــریبــرایمقابلــهبــاپدیــده افزایــشتعــدادمناطــقبرخــوردارازمرا
دانشآمــوزان در دیرآمــوزی

کزیادگیریمحلی گسترشمرا افزایشپوششسوادآموزیباتقویتو

ــرایمشــموالنطــرحطبقهبنــدیمعلمــان ــهایمعلمــانب اجــرایطــرحرتبهبنــدیحرف
شــاملآمــوزگاران،دبیــران،هنــرآمــوزان،مربیــانامــورتربیتــی،مشــاوران،مراقبــانســالمت،

ــانمــدارسومجتمعهــایآموزشــیوتربیتــی مدیــرانومعاون

گروههــایآموزشــیبــهمنظــورهماندیشــیمعلمــاننخبــهدرراســتایارتقــای تقویــت
کیفیــتآموزشــی

زمینهســازیبــرایاجــرایمــاده)28(اساســنامهدانشــگاهفرهنگیــانبــاپذیــرشدانشــجو
گذرانــدندورهیکســالهحرفــهمعلمــی کشــورو التحصیــالندانشــگاههای غ فــار ازمیــان

جهــتتأمیــننیــازنیــرویانســانیوزارت

ــدهدر ــتازحضــورمعلمــانپژوهن افزایــشتعــدادپژوهشســراهایدانشآمــوزیوحمای
ایــنپــژوهشســراها

کشور کتبدرسینیمبهادرمناطقمحروم توزیع

توجــهویــژهبــهارتقــایوضعیــتآمــوزشوتوســعهفضاهــایآموزشــیدراســتانسیســتان
وبلوچســتان

تداوماجرایطرحهایبرونسپاریوخریدخدمتآموزشی

توسعهخدماتآموزشیدرسکونتگاههایغیررسمیوحاشیهشهرها

نتایجودستاوردهایحاصلازاقداماتفوق،بهشرحزیرمیباشد:

افزایــشچشــمگیرنــرخپوشــشنوآمــوزاندورهیکســالهآمادگــیبــهمیــزان67.1
درصــدبــارشــدیبیــشاز10درصــدنســبتبــهســالگذشــته

افزایشپوشــشتحصیلیوجذبافرادبازماندهازتحصیلوطرحتوانمندســازی
دختــرانمناطــقروســتایی،افزایــشنــرخپوشــشبویــژهدرمقطــعمتوســطهدوم

معــادل81.8درصــدبــارشــدیبیــشاز4درصــدنســبتبــهســالگذشــته
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توســعهمــدارسهوشــمندوتوســعهمحتــوایالکترونیکــیوآمــوزشازراهدورو
تجهیــزتعــداد4هــزارمدرســهدورهابتدایــیبــهدســتگاهرایانــه

بــدون مــدارس ســازی مقــاوم و آفریــن مــدارسخطــر بازســازی و تخریــب  
ــا ــادل50/7درصــدب ــدارسمع کلم ــه ــدارسایمــنب ــرخم ــشن اســتحکام،افزای

رشــد0/2درصــدینســبتبــهســالمــاقبــلآن

مراقبتهــای و ســالمتجســمانی از مراقبــت نظــام توســعه برنامــه اجــرای  
تغذیــهایدانشآمــوزانواختصــاصاعتبــاربــرایارتقــایبهداشــتمــدارسو

بــااصــولســالمتوبهداشــت آمــوزشدانشآمــوزان

برگــزاریالمپیــادجهانــیرایانــهســال2017درتهــرانبــاحضــور85تیــمســرآمد
دانــشآمــوزیازسراســرجهــان

آموزشــی گروههــای فعالیــت کیفیــت ارتقــای بــرای اعتبــار نمــودن منظــور  
آمــوزی دانــش پژوهشســراهای از حمایــت و معلمــان

کــردنتجهیــزاتآزمایشــگاهیمــدارس اختصــاصاعتبــاربــرایتأمیــنوبــهروز
متوسطه

گــروهاختــالالت تقویــتاعتبــاراتمربــوطبــهفعالیــتتوانبخشــیدانشآمــوزان
کشــور یادگیــریوراهانــدازی50مرکــزاختــاللیادگیــریجدیــددرمناطــقآموزشــی

بــرایمقابلــهبــاپدیــدهدیرآمــوزیدردانشآمــوزان

تقویــتاعتبــاراتدرزمینــهبهبــودآمــوزشوتوانبخشــیدانشآمــوزاندارای
گیــر)مبتــالبــهاوتیســم( اختــالالترشــدیفرا

توجــهویــژهبــهآمــوزشحرفــهایدانشآمــوزانبــانیازهــایویــژهبــااختصــاص
اعتبــارمربــوط

تدویــنواجــراینظــامصالحیــتحرفــهایمعلمــاندراســتمراراجــراینظــام
رتبهبنــدیودرراســتایارتقــایمنزلــتاجتماعــیوجایــگاهحرفــهایســرمایه

انســانیآمــوزشوپــرورش
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  ج( اهم برنامه های آینده بخش/ فرابخش در چارچوب برنامه و اولویت های 
ابالغی رئیس جمهوری

کالنشــاملتأمیــنوبســط برنامههــایآتــیوزارتآمــوزشوپــرورشدرجهــتنیــلبــهاهــداف
کیفیــتتعلیــموتربیــت،بازنگــری عدالــتدربرخــورداریازفرصتهــایتعلیــموتربیــت،ارتقــای
وبازمهندســیســاختارها،رویههــاوروشهــا،ارتقــایمنزلــتاجتماعــیوجایــگاهحرفــهایســرمایه
ــموهمچنیــناولویتهــای ــگاهمعل ــرنقــشالگویــیوجای ــدب کی ــاتأ ــرورشب انســانیآمــوزشوپ
کیفــیآمــوزشو کمــیو ابالغــیرئیــسجمهــوری،بــهمنظــوربهبــودوارتقــایشــاخصهای

ــرمیباشــد: ــبدومحورهــایزی پــرورشدرقال

کــردن فرصت هــا در اســتان های  ج-۱( اقدامــات در راســتای توســعه عدالــت آموزشــی و برابــر 
محروم

کلیــهاســتانهای تســریفعالیتهــایارتقــایشــاخصهایآموزشــیوپرورشــیبــه
محــروم

ــژهدرمناطــقمحــروم،روســتاییو ــهوی تقویــتوتوســعهآمــوزشپیــشازدبســتانب
ــه دوزبان

توجــهبیشــتربــهمهارتآمــوزیدانشآمــوزانوتوانمنــدســازیآنــانبــرایورودبــه
کاردرآینــده بــازار

توجــهبــهارتقــایتوانمنــدیهــایاجتماعــیوفرهنگــیدانشآمــوزانبــاتوجــهبــه
موجــود اجتماعــی آســیبهای

اســتمرارسیاســتاجرایــیوخریــدخدمــاتآموزشــیازبخــشغیــردولتــیوتقویــت
اعتبــاربســتههایحمایتــیبــرایتوســعهآمــوزشدرمناطــقمحــروم

تقویــتاعتبــاراتمربــوطبــهآمــوزشابتدایــیدرســکونتگاههایغیررســمیوحاشــیه
شــهرها

کتــبدرســیرایــگان،تأمیــنهزینــهایــاب اســتمراربرنامههــایحمایتــیازقبیــلتأمیــن
وذهــاب،ارتقــایخدمــاتخوابگاهــیمــدارسشــبانهروزیبــهویــژهدرمناطــقمحــروم

تقویتاعتبارمربوطبهخدماتبهداشتی–درمانیبهدانشآموزاناستثنایی

آمــوزاناســتثنایی5 ازبهبــودشــاخصهایجســمانیوتغذیــهایدانــش حمایــت
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کشــور اســتانمحــروم

کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی ج-2( اقدامات مرتبط با ارتقای 

و تأمیــن در ابتدایــی آمــوزش بــه اولویتبخشــی و دولتــی مــدارس ســرانه تقویــت  
امکانــات و منابــع تخصیــص

توجهویژهبهتوسعهفضاهایآموزشیبهویژهدرمناطقمحروموروستایی

بهبودوارتقایفعالیتهایپرورشیوامورتربیتیدانشآموزان

بهبــودبرنامههــایآموزشــیدرپاســخدهــیبــهتنــوعدانشآمــوزاناعــمازتنــوعزبانــی،
جنســیتیومکانــیوافزایــشپــرورشوتقویــتتــوانخالقیــت،تفکــرانتقــادیومهــارت

کارآفرینــیدانشآمــوزان هــاینــرمو

حرکــتبــهســمتجایگزیــنســازیتدریجــیارائــهمســتقیمخدمــاتآموزشــیتوســط
دولــتبــاخریــدخدمــت
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بخش آموزش فنی و حرفه ای  

کار دولت    الف( تبیین وضعیت موجود بخش/فرابخش در ابتدای شروع به 
گرهای آماری دوازدهم بر پایه شاخص ها و نما

تنــوعآموزشهــایفنــیوحرفــهایومهارتــیچــهدرســاختاروچــهدرارائــهآنازمزیتهــای
ایــننــوعآمــوزشبــرایداوطلبــانومهــارتآمــوزاناســت،ایــنآموزشهــادرســهزیــربخــش
کاردانــشوآمــوزشعالــی آموزشهــایغیررســمیمهارتــی،آمــوزشمتوســطهفنــیوحرفــهایو
اســالمی، ارشــاد و فرهنــگ آموزشوپــرورش، وزارتخانههــای فعــال حضــور میشــوند. ارائــه
کشــاورزی،بهداشــت،درمــانوآمــوزشپزشــکیدرآموزشهــایرســمیفنــیوحرفــهای جهــاد
کاربــردی،دانشــگاهشــهیدرجائــی،دانشــگاهفنــیوحرفــهای، ومشــارکتدانشــگاهجامــععلمــی
دانشــگاهآزاداســالمی،وزارتخانههــایبهداشــت،درمــانوآمــوزشپزشــکی،صنعــت،معــدن
ــهدســتگاههایاجرایــیمجــریآمــوزشضمــنخدمــت ــرووکلی کشــاورزی،نی وتجــارت،جهــاد

گســتردگیآموزشهــایفنــیوحرفــهایاســت. کارکنــاندرآموزشهــایغیررســمی؛بیانگــر
کــهخــارجازنظــامآمــوزش حــوزهدیگــرآموزشهــایمهارتــی،آموزشهــایغیررســمیاســت
کــهایــننــوعآموزشهــابــه گواهینامــهمهــارتمنتهــیمیگــردد کشــورارائــهوبــهدریافــت رســمی
گســتردهوطیــفبســیاروســیعمخاطبیــنمنجــرشــدهاســت.یکــیازدســتگاههایدولتــی تنــوع

کشــورمیباشــد. ارائهدهنــدهایــنآموزشهــا،ســازمانآمــوزشفنــیوحرفــهای
بــراســاسآمارهــایموجــود،وضعیــتبخــشآمــوزشفنــیوحرفــهایدر6ماهــهاولســال

جــاری،بــهشــرحزیــرمیباشــد:
کلدانــشآمــوزان کاردانــشوفنــیوحرفــهایاز ســهمدانــشآمــوزاندولتــیوغیردولتــی
کــه367.300نفــر)59درصــد(ســهم پایههــایدوموســوممتوســطه627.210نفــراســت
کاردانــشو259.910نفــر)41درصــد(دانــشآمــوزانشــاخهفنــیوحرفــهای دانــشآمــوزان

است.
ــهایآزاد)خصوصــی(تحــتنظــارتســازمانآمــوزش تعــدادآموزشــگاههایفنــیوحرف
گذشــته کــهایــنرقــمنســبتبــهســال فنــیوحرفــهایبالــغبــر11.634آموزشــگاهمیباشــد

افزایشیافتــهاســت.
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71.378هــزارنفرســاعتمیباشــد کشــور عملکــردآموزشــیســازمانفنــیوحرفــهای
ــت37.912هــزارنفرســاعت)53%(،ســهمآمــوزشروســتائیان ــزثاب ک ــهســهمآمــوزشمرا ک
9.958هزارنفرســاعت)14%(،ســهمآمــوزشزندانیــاندرندامتــگاهها4.832هزارنفرســاعت
)6.7%(،آمــوزشصنایــعومعــادن4.748هــزارنفــرســاعت)6.6%(،ســهمآمــوزشصنــوف
واتحادیههــا1.947هــزارنفــرســاعت)2.7%(،ســهمآمــوزشبــهســربازانپادگانهــا1.063
ــرســاعت)1.5%(،ســهمآمــوزشســکونتگاههایغیررســمیوکاهــشآســیبهای هــزارنف

اجتماعــی1.654هــزارنفــرســاعت)2.3%(میباشــد.
ــرای ــهمیــزان28هــزارنفــرروزب ــرای14هــزارنفــرمهارتجــوب ــانروســتاییب آمــوزشزن

ــرتوســعهیافتــهوتوانمندســازیآنهــا کمت ــاندرروســتاهاومناطــق توســعهاشــتغالزن
آمــوزشبهرهبــردارانروســتاییبــرای21هــزارنفــرمهارتجــوبــهمیــزان42هــزارنفــرروز

کمتــرتوســعهیافتــه. کشــاورزیدرروســتاهاومناطــق بــرایتوســعهبخــش
توجــهویــژهبــهآموزشهــایفنــیوحرفــهایمهارتــیدراســتانسیســتانوبلوچســتانبــه

میــزان88هــزارنفــرســاعت.

  ب(چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده و نتایج و دستاوردها )و یا تا 
پایان آبان ماه سال جاری به دست می آید(

تهیــهوتنظیــمالیحــهپیشــنهادینهــادسیاســتگذاروهماهنگکننــدهآمــوزشفنــیو
حرفــهایومهــارتآمــوزی

خریدساالنه32هزارنفر-ساعتآموزشازبخشغیردولتی
افزایــشمیــزانآمــوزشغیررســمیفنــیوحرفــهایجمعیــتفعــالاز13ســاعتبــه13/5

ســاعت
افزایــشمیــزانآمــوزشغیررســمیفنــیوحرفــهایبــهبهرهبــردارانروســتاییاز0/3بــه

0/5ســاعت
گســترشآمــوزشعالــیبــرایایجــادرشــتههــایتربیــتنیــروی ارایــهپیشــنهادبــهشــورای
انســانیمتخصــصدربرنامهریــزی،مدیریــتواقتصــادآمــوزشفنــیوحرفــهایومهــارت

آمــوزی
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انتخابششاستانبهعنوانپایلوتبرایتوانمندسازیوآموزشزنانروستایی
کنینســکونتگاههای راهانــدازیآموزشهــایحرفــهایومهارتــیبرایتوانمندســازیســا

غیررســمیوحاشــیهشــهرهادر14رشــتهمهارتیو22ســکونتگاهغیررسمی
کزفنیوحرفهای توسعهمشاورهشغلیوآموزشیدرمرا

توزیــعتســهیالتبیــنآموزشــگاههایآزادواجــدشــرایطبراســاسمبالــغتخصیــصیافتــه
ــزات ــدتجهی ــهمنظــورتثبیــتمکانهــایآموزشــیآموزشــگاههاوخری دربودجــهســنواتیب

آموزشــی
انعقــادتفاهــمنامــهبــاســتادکلنیروهــایمســلحبــرایمهــارتافزایــیوتســهیلاشــتغال

کارکنــانوظیفــهنیروهــایمســلح

  ج( اهم برنامه های آینده بخش/ فرابخش در چارچوب برنامه و اولویت های 
ابالغی رئیس جمهوری

کالنبرنامــهششــمتوســعهواولویــتهــایابالغــیرئیــسجمهــورمبنــی بــاتوجــهبــهاهــداف
بــراجــرایسیاســتهایفعــالبــازارکار،مشــوقهــایبیمهای،ارتقــایمهــارتوتمرکــزبــر
کارمتناســببــرایایجــاداشــتغالهایانبــوه کســبو قابلیتهــایمنطقــهایدررســتههای
کارو واجــرایبرنامههــایاشــتغالعمومــیبــهعنــوانمهمتریــنوظیفــهوزراتتعــاون،

رفــاهاجتماعــی،اهــمبرنامههــایآینــدهبخــشبــهشــرحزیــرمیباشــد:
تصویبنهادسیاستگذاروهماهنگکنندهآموزشفنیوحرفهایومهارتآموزی

افزایشمیزانآموزشغیررسمیفنیوحرفهایبهجمعیتفعالبه15ساعت
ــه ــردارانروســتاییاز5/.ب ــهبهرهب افزایــشمیــزانآمــوزشغیررســمیفنــیوحرفــهایب

0/9ســاعت
کلدانــشآمــوزان کاردانــشبــه بهبــودنســبتهنرجویــانمتوســطهفنــیوحرفــهایو

دورهدوممتوســطه
کاردانــیفنــیوحرفــهایمیــانرشــتههایتحصیلــیمتناســب بهبــودتوزیــعدانشــجویان

بــانیازهــا
کاردانــشوزارت ســاماندهینیــرویانســانیمتخصــصشــاخههایفنــیوحرفــهایو

ــرورش ــوزشوپ آم
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ممانعــتازتغییــرمأموریتهــا،بازگردانــدندانشــگاههاوموسســاتآمــوزشعالــیمهارتــی
بــهمأموریتهــایقانونــی

توانمندسازیمدرسیناعضایهیأتعلمیحرفهایدرراستایارتقایمهارت
تغییــردرمخاطبیــنآموزشهــایغیررســمیومهارتــیعالــیبــهدلیــلتغییــردرویژگیهــای

جمعیــتفعــالوبیــکاروضــرورتتعیینراهبردمناســب
ــااســناد کارآمــدبیــنســندبخشــیآمایــشحــوزهفنــیوحرفــهایب ــرو ایجــادارتبــاطمؤث
بــهعنــوانراهنمــایتوســعهواســتقرارجمعیــتو باالدســتیوضوابــطآمایــشســرزمین

لیتهــا فعا
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بخش آموزش عالی  

کار دولت دوازدهم بر پایه    الف( تبیین وضعیت موجود بخش در ابتدای شروع به 
گرهای آماری شاخص ها و نما

کــردندانشــگاههابراســاسآمایــشآمــوزش کیفــی،ســاماندهیوماموریتگــرا توجــهبــهارتقــا
عالــیمهمتریــنجهتگیریهــایبخــشآمــوزشعالــیهمزمــانبــااســتقراردولــتدوازدهــم

کــهاقدامــاتالزمبــهمنظــورتحقــقآنهــاآغــازشــدهاســت. اســت

کمــیبخــشآمــوزشعالــیدرابتــدایدولــت نگاهــیبــهوضعیــتمتغیرهــاوشــاخصهای
کــهنمایانگــر دوازدهــمنشــانمیدهــدشــاخصنســبتدانشــجوبــهجمعیــت24-18ســال
ــور ــودهاســت.درســالمذک ــیاســتدرحــد47.6درصــدب ــهآمــوزشعال میــزاندسترســیب
کلدانشــجویانبــه ســهمدانشــجویانشــاغلبــهتحصیــلدربخــشدولتــیوغیــردولتــیاز
ــرحســبســطوح ترتیــب54درصــدو46درصــدبــودهاســت.ازنظــرســاختاردانشــجویانب
کارشناســیو کاردانــی،57.4درصــددرمقطــع تحصیلــی18.3درصــددانشــجویاندرمقطــع
24.3درصــددرمقاطــعتحصیــالتتکمیلــی)کارشناســیارشــد،دکتــرایحرفــهایودکتــرای

تخصصــی(شــاغلبــهتحصیــلبودهانــد.

کلاعضــایهیــاتعلمــیتمــاموقــتبخــشآمــوزشعالــی80243 درایــنســالتعــداد
آمــوزش وموسســات دانشــگاهها در علمــی هیــات اعضــای درصــد اســت.56 بــوده نفــر
عالــیدولتــیو44درصــددردانشــگاههاوموسســاتآمــوزشعالــیغیــردولتــی،آمــوزش
دانشــجویانرابــهعهــدهداشــتهاند.درایــنســالبیشــتریناعضــایهیــاتعلمــیتمــام
وقــتدربخــشدولتــیآمــوزشعالــیبــهوزارتعلــوم،تحقیقــاتوفنــاوریبــا29296نفــر
ودربخــشغیــردولتــیبــهدانشــگاهآزاداســالمی32211نفــراختصــاصدارد.ســهماعضــای
هیــاتعلمــیدانشــگاههاوموسســاتآمــوزشعالــیوابســتهبــهوزارتبهداشــت،درمــانو

کلاعضــایهیــاتعلمــی18درصــد)14302نفــر(اســت. آمــوزشپزشــکیاز

درایـنسـالشـاخصسـهماعضـایهیـاتعلمیتماموقتاسـتادیاروباالتربـهکلاعضای
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هیـاتعلمـیتمـاموقـتدروزارتعلـوم،تحقیقـاتوفنـاوریدرحـد90درصـدودروزارت
بهداشـت،درمـانوآمـوزشپزشـکی82درصـداسـت.شـاخصنسـبتدانشـجوبـهاعضـای
هیـاتعلمـیتمـاموقتدردانشـگاههاوموسسـاتآموزشعالیوابسـتهبهبـهوزارتعلوم،
تحقیقـاتوفنـاوریدرحـد26نفـردانشـجودرمقابـلهـرعضـوهیـاتعلمیتمـاموقتودر
دانشـگاههاوموسسـاتآمـوزشعالـیوابسـتهبـهوزارتبهداشـت،درمـانوآموزشپزشـکی

درحـد13نفـردانشـجودرمقابـلهـرعضـوهیـاتعلمـیتمـاموقتبودهاسـت.

  ب( چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده و نتایج و دستاوردها 

توجهویژهبهتأمیناعتبارالزمبرایاجرایپروژههایاقتصادمقاومتی
غالتحصیــالندورههــایآمــوزشعالــیبــاپیشبینــی توجــهویــژهبــهموضــوعاشــتغالفار
غالتحصیالن اعتبــارالزمبــرایشــروعطراحــیوایجادســامانههایرصــدوضعیتاشــتغالفار

دانشــگاههاوموسســاتآمــوزشعالــی
بــرایپروژههــایدارایقابلیــتبهرهبــرداریدرســال بــهتامیــناعتبــار اولویتدهــی 

پــروژه( 53( 1396
ــوم،تحقیقــات ــامدیریــتســبزدردانشــگاههایوزارتعل اجــرایفعالیتهــایمرتبــطب

وفنــاوری
غالتحصیــالندانشــگاهیبــهمنظــورانجــامتغییــراتالزم کارگــروهاشــتغالفــار تشــکیل
کاربــاحضــورو درحــوزهعرضــهنیــرویانســانیمتخصــصمتناســببــانیازمنــدیهــایبــازار

مشــارکتســازمانهاوافــرادصاحــبنظــر

دســتیابی8دانشــگاهوابســتهبــهوزارتعلــوم،تحقیقــاتوفنــاوریبــه200دانشــگاهبرتــر
دررتبهبنــدیآســیاییتایمــزو6دانشــگاهدرزمــره500دانشــگاهبرتــر

ارتقــای بهمنظــور محوطهســازی« و تجهیــز »تعمیــر، طرحهــای اعتبــار تقویــت  
کیفیــتآمــوزشدردانشــگاههاومؤسســاتآمــوزشعالــیشــامل»نگهداشــت شــاخصهای
کمــکآموزشــی«بهویــژه کالبــدیموجــود«و»خریــدتجهیــزاتآموزشــیو وبهبــودامکانــات

در15دانشــگاهبرتــر
کلدانشــجویان حضــوردرعرصــهبیــنالمللــیوافزایــشســهمدانشــجویانخارجــیاز

ــر( ــه0.5درصــد)حــدود21000نف کشــورب
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  ج( اهم برنامه های آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویت های ابالغی رئیس 
جمهور

ــا جامعــه بــه منظــور - ۱ افزایــش تعامــل دانشــگاه و موسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی ب
برطــرف نمــودن نیازمندی هــای نظــام اقتصــادی و اجتماعــی

برقــراریوتوســعهنقــشمرجعیــتعلمــیدانشــگاهوموسســاتپژوهشــیدرتبییــنوحــل
مســائلومشــکالتجامعــه

متناسبسازیتحصیلواشتغال
ماموریتگرانمودنموسساتآموزشعالیبارویکردآمایشیوتوسعهپایدار

تحولدربرنامههایدرسیباتوجهبهنیازهایذینفعاناقتصادیواجتماعی
نظــامصالحیــت ومهارتآمــوزیدرچارچــوب فنــیوحرفــهای آموزشهــای بــه توجــه  

حرفــهای
کارآفریــنوارزشآفریــندرراســتای برنامهریــزیبــرایارتقــاءدانشــگاههابــهدانشــگاههای

پروژههــایاقتصــادمقاومتــی
ــا رویکــرد - 2 کشــور ب ــی و پژوهشــی  ــوازن در موسســات آمــوزش  عال ســاماندهی و ایجــاد ت

کیفیــت در آمــوزش عالــی ــدار و ارتقــای  آمایشــی و توســعه پای
پیگیــریواجرایــینمــودنطــرحســاماندهیوآمایــشآمــوزشعالــیبــهعنــوانیــکپــروژه

مهــماقتصــادمقاومتــیومصوبــهشــورایعالــیانقــالبفرهنگــی
برنامهریــزیبــرایتوســعهمتــوازنآمــوزشعالــیمبتنــیبــررویکــردآمایشــیدراســتانهای

کشــور
کشور اهتمامبهایجادفرصتهایبرابروعدالتدراموزشعالی

کشــورمبتنــیبــر متناسبســازیجمعیــتدانشــجوییدانشــگاههاوموسســاتآمــوزشعالــی
ظرفیتهــاوامکانــات،نیازمندیهــاوصرفههــایاقتصــادیبــهمقیــاس

کیفیتباال حمایتازدانشگاههاوموسساتغیردولتیبا
کیفیت زمینهسازیوحمایتازتوسعهنهادهایاعتبارسنجیوتضمین
سطحبندیورتبهبندیدانشگاههاوموسساتآموزشعالیوپژوهشی

کشور متوازنسازیهرمدانشجوییوهیاتعلمی
فراهمسازیزمینههاییکپارچهسازینظامسیاستگذاریواجراییآموزشعالی
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ح بین المللی- ۳ توسعه همکاری ها و تعامل علمی، پژوهشی و فناورانه در سطو
ــرانوافزایــش ــرایتشــویقوتحصیــلدانشــجویانخارجــیدرای ایجــادزمینههــایالزمب

کشــور کلدانشــجویان ســهمدانشــجویانخارجــیاز
حمایــتهدفمنــدازســرمایهگذاریهایمشــترکبــادانشــگاههایمعتبــرخارجــیدرداخــل

کشــوردرراســتایمفــادبنــدالــفمــاده64قانــونبرنامــهششــمتوســعه
توسعهدیپلماسیعلمی

شناســاییبازارهــایآمــوزشعالــیدرســطحمنطقــهوجهــانبــرایحضــوردانشــگاههای
کشــوردرعرصههــایبینالمللــیبــهشــیوههایمختلــف داخــل

کــزونهادهــایآموزشــیوتحقیقاتــیوفنــاوری گســترشارتباطــاتعلمــیوپژوهشــیبــامرا 
کشــورهایهــدف معتبــربینالمللــیبــااولویــت

پیگیــریواجــرایطــرحارتقــاءدانشــگاههاوموسســاتپژوهشــیمنتخــببــهتــرازبینالمللی
بــهعنــوانیکپــروژهمهــماقتصــادمقاومتی

کســبدرآمــدارزیازفعالیتهــایحوزههــای نقشآفرینــیوتوســعهحضــوربینالمللــیو
فنــاوریوپژوهشــی

کرسیهایبینالمللیدانشمندانایرانی رشدتعداد

توســعه منابــع مالــی پایــدار بــرای دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی از طریــق تبدیــل - ۴
علــم بــه ثــروت

کــردنفعالیتهــایآمــوزشعالــیوقیمتگــذاریواقعــیخدمــاتآمــوزشعالــیبــا رقابتــی
توجــهبــهســطحبندیدانشــگاهها

بهکارگیریشیوههایارائهتسهیالتبهجاییارانه
کشور توسعهمدلجامعدرآمدزاییدانشگاههای

گزارشدهیمالیدردانشگاههاوموسساتپژوهشی اصالحوشفافسازینظام
ــوآوریوتبدیــل ــین ــگاهونقــشدانشــگاههاوموسســاتپژوهشــیدرنظــاممل اصــالحجای

ایــدهبــهثــروت
افزایــشمنابــعداخلــیودرآمدهــایاختصاصــیدانشــگاههاوموسســاتپژوهشــیبهویــژهاز

طریــقفــروشوصــادراتخدمــاتوقــراردادبــابخشهــایاقتصــادی
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کارایــیهزینههــایتحقیــقوتوســعهدرتخصیــصمنابــععلمــیوپژوهشــی افزایــشســهمو
کشــوربــارویکــردتقاضامحوری

تشــویقشــرکتهاونهادهــایبــزرگاقتصــادیدرایجــادوتوســعهنهــادمالــیتخصصــی
ــوآوری ــاوریون حــوزهفن

تحرکبخشــیبــهمنابــعبخــشخصوصــیدرجهــتافزایــشســهمتحقیــقوتوســعهدرآنهــا
بــااســتفادهازاهــرممنابــعدولتــی

ترویجوتوسعهافزایشمنابعخیرینووقفدرجهتتوسعهعلم،تحقیقاتوفناوری

ــردن - 5 ک افزایــش نقــش دانشــگاه ها در ارتقــاء ســطح فرهنــگ عمومــی جامعــه و عمومــی  
علــم

تقویــتاخــالقحرفــهایوجلوگیــریازناهنجاریهــایعلمی-اخالقــیدرســطحدانشــگاه
وجامعــه

رشــدوبالندگــیشــخصیاعضــایهیــاتعلمــیودانشــجویانبــرایتعامــلدرمحیــط
دانشــگاهیوبــامحیــطبیرونــی

تقویتروحیهوفرهنگعلمباوری
تقویــت بــرای عمومــی فرهنــگ شــورای ماننــد موثــر نهادهــای و رســانهها از اســتفاده  

جامعــه در علمبــاوری
و ابــزار از اســتفاده بــا ملــی رســانه ویــژه بــه رســانهها، توســط علمــی یافتههــای ترویــج  

جامعــه اقشــار کلیــه بــرای مناســب شــیوههای
ارتقاءمنزلتاجتماعیوجایگاهاقتصادینخبگانوپژوهشگران



فصـــــــل پنجمگزارش عملکرد  صد روزه دستگاه های اجرایی )وضعیت موجود، اقدامات و راهکارها( چکیده ای از مهمتــرین فعالیـت ها
گزارش یکصد روزه  

193

بخش علم و فناوری 

کار دولت دوازدهم   الف( وضعیت بخش علم و فناوری در ابتدای شروع به 

کاردولــتیازدهــمتنهــا55شــرکت کــهدرابتــدایشــروعبــه تعــدادشــرکتهایدانشبنیــان
بــوددرپایــاندولــتیازدهــمبــهحــدود3068شــرکتبالــغشــد.درطــولســالهایدولــت
کــردهوشــغل یادشــدهتوســطایــنشــرکتهابــرایحــدود83هــزارنفــرازنیروهــایتحصیــل
ــافروشــیبیــشاز200000میلیــاردریــالموفقیــتقابــل ایجــادشــدهاســت.ایــنشــرکتهاب

کردهانــد. کســب توجهــیدردولــتیازدهــم

کســبوکاروشــهرکهــایفنــاورینیــز کــزرشــد،پارکهــایعلــموفنــاوریو تعــدادمرا
کــرد.درپایــاندولــتیازدهــمتعــداد174 رشــدقابــلتوجهــیرادرطــیدولــتیازدهــمتجربــه
کشــورمشــغولبــهفعالیــتبودهانــد. مرکــزرشــدعلــموفنــاوریو41پــارکعلــموفنــاوریدر

بــهاســتنادتبصــره)2(مــاده)5( کــه نــوآوریوشــکوفایی اولیــهصنــدوق ازســرمایه  
قانــونحمایــتازشــرکتهاومؤسســاتدانشبنیــان30هــزارمیلیــاردتعییــنشــدهاســت
ــالتأمیــنوابــالغشــدهاســت.حمایتهــای ــانســال1395معــادل20330میلیــاردری ــاپای ت
کــزرشــد، مالــیوحقوقــیدولــتازشــرکتهایدانشبنیــان،پارکهــایعلــموفنــاوریومرا
کمــک شــهرکهایفنــاوریشــاملارائــهتســهیالتازقبیــلســرمایهگذاریخطرپذیــر،وام،
بــه انــواعضمانتنامههــا تســهیلصــدور و دانشبنیــان لیزینــگمحصــوالت بالعــوض،
شــرکتهایدانشبنیــان،ازطریــقایــنصنــدوق)صنــدوقنــوآوریوشــکوفایی(انجــام
ــابازپرداخــتبخــش ــاوجــودتمــاممحدودیتهــایپیــشرو،ب میشــودودولــتیازدهــمب
اعظمــیازتعهــداتمعوقــهدولــتقبلــی،ســرمایهاولیــهایــنصنــدوقراطــیقوانیــنبودجــه

ســالهای1393الــی1396پیشبینــینمــودهاســت.

درســال1392تنهــا18صنــدوقپژوهــشوفنــاوریغیردولتــیمجــوزداشــتهوفعالیــت
ایــن فعالیــت یافــت. افزایــش صنــدوق 34 بــه 1395 ســال در تعــداد ایــن و میکردنــد
صندوقهــانقــشبســیارمؤثــریدرتأمیــنســرمایهخطرپذیــرحــوزهنــوآوریوفنــاوریدر
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حمایــتازجوانــانمســتعدوصاحــبایــدهدارد.

درنتیجــهایــناقدامــاتوحمایتهــایدولــت،ازنظــرشــاخصنــوآوری)GII(بــا26رتبــه
گرفتهایــم.درســال1392رتبــهایــراندرایــنشــاخص113 صعــوددررتبــه78جهانــیقــرار

بــودهاســت.

ســهماعتبــاراتپژوهشــیازتولیــدناخالــصداخلــی)GDP(بــاتمــاممحدودیتهــاو
نامالیمــاتازحــدود0/43درســال1392بــه0/62درصــددرســال1395افزایــشیافتــه

اســت.

  ب( چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده و نتایج و دست آوردها 

از3068 کنــون تــا ابتــدایشــروعدولــتدوازدهــم از تعــدادشــرکتهایدانشبنیــان  -
شــرکتبــه3263شــرکتشــامل1785شــرکتدانشبنیــاننوپــا،651شــرکتدانشبینــان
کــهدرمقایســهبــاابتــدای صنعتــیو827شــرکتدانشبنیــانتولیــدیافزایــشیافتــهاســت
دولــتیازدهــمبیــشاز57برابــررشــدداشــتهاســت.درراســتایتوســعهایــنشــرکتها110
برنامــهحمایــتازشــرکتهایدانشبنیــاندرمعاونــتعلمــیوفنــاوریرئیــسجمهــور
کــهبــهعنــوانحلقــهواســطبیــنایــدهو طراحــیواجرایــیشــدهاســت.ایــنشــرکتها
کاربــردآن تکنولــوژی،بــاهــدفتجاریســازیایدههــایخالقانــهجوانــانایــنمــرزوبــومو
کاالهــاوخدمــاتایجــادمیشــوند،نقــشبســیارارزنــدهایدرایجــاداشــتغال درتولیــدوارائــه
گــزارشبــاحــدود300 پایــداربــرایجوانــانتحصیلکــردهوخــالقدارنــدوتــازمــانتهیــهایــن

کردهانــد. گــردشمالــیحــدود105هــزارشــغلایجــاد هــزارمیلیــاردریــال

اقداماتشاخصمعاونتعلمیوفناوریرئیسجمهوربهشرحزیراست:
کشــور و توســعه نیــروی  حمایــت از توســعه فناوری هــای راهبــردی مطابــق بــا نیــاز 

انســانی متخصــص 
ازسـال1392تاکنـونحمایـتبالـغبـر111طرحکالنملیراهبـردیوتقاضامحوربااعتباری
قریـببـه2870میلیـاردریـالوبـهطـورخـاصدرصـدروزاولدولـتدوازدهـممنتهـیبـه
کشاورزی، کالنفناوریدرحوزههایمختلف؛سالمتودرمان، شهریور13،1396طرح
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گرفتـهاسـت. هوافضـا،حملونقـل،علـوموفنـونهسـتهایوصنایـعتولیـدیدیگـرصـورت
کنون14سـتادتشـکیلشـده معاونتاقدامبهتشـکیلسـتادهایتوسـعهفناورینمودهوتا
اسـت.درراسـتایتوسـعهفناوریهـایراهبـردینیـزایـنمعاونـتازطریـق14سـتادهای
بـااعتبـاریقریـب نـوآوری بـر1020طـرحتوسـعهفنـاوریو بالـغ کنـون تـا توسـعهفنـاوری
بـه2500میلیـاردریـالاجرایـیشـدهاسـت.بـهطـورخـاصدرصـدروزاولدولـتدوازدهـم
منتهـیبـهشـهریور1396،حـدود70طـرحدرحوزههـایمرتبطبااولویتهاینقشـهجامع
علمـیکشـوربـهصـورتطرحهـایتوسـعهفنـاوری،زیرسـاختیوپژوهشـیبهصـورتگرنت
ازمـدلتسـهیالتمـوردحمایـت بـااسـتفاده )کمـکبالعـوض(وطرحهـایتجاریسـازی
کیفیـتوو گرفتهانـد.دربخـشنیـرویانسـانیمتخصـصایـنمعاونـتازمقـاالتبـا قـرار
محققیـنسـرآمدداخلـیدرقالـبفدراسـیونسـرآمدانملـیوازثبـتپتنتهـایبیـنالمللـی
کانـونپتنـتایـرانوصنـدوقحمایـتازپژوهشـگرانحمایـتمیکنـد. کیفیـتازطریـق با
کنـوندرصـدروزاولدولـتدوازدهـممنتهـیبـهشـهریور1396بیـشاز15 درایـنراسـتاتا
گرنـتپژوهشـی حمایـتدرمـواردینظیـربرگـزاریرویدادهـا،چـاپمقـاالتبرتـر،اعطـای
وآزمایشـگاهیوحضـوردرمجامـعبیـنالمللـیبـهسـرآمدانعلمـیتخصیـصیافتـهاسـت.
همچنیـنبـرایارتقـایثبـتپتنتهـایبیـنالمللـیدرصـدروزاولدولـتدوازدهـممنتهی
کنـونبیـشاز30پتنـتبـرایثبـتدرپایـگاهUSPTOمـوردحمایـت بـهشـهریور1396تا
گرفتهانـدوایـن کشـورقـرار کانـونپتنـتایـرانوصنـدوقحمایـتازپژوهشـگرانوفنـاوران
کشـور94مـوردبـودهاسـت. کلپتنتهـایثبـتشـده کـهدرسـال2016تعـداد درحالـیاسـت
عـالوهبـرمـواردفـوقبنیـادملینخبگانباهمکاریمعاونتعلمـیوفناوریرییسجمهور،
پلـتفـرماسـتفادهازظرفیـتنخبـگانغیرمقیـمراراهانـدازینمـودهاسـت.درایـنراسـتابـا
همـکاری48پایـگاهتخصصـیهمکار)دانشـگاههایبرترکشـور،پژوهشـگاههایبرترکشـور
گذشـته،4547نخبـهایرانـیغیرمقیـم وشـرکتهایدانشبنیـانبـزرگ(درطـولدوسـال
ایرانـی نخبـگان از نفـر 807 کنـون تـا تعـداد ایـن از و نمودهانـد نـام ثبـت بازگشـت بـرای
غیرمقیـمبـهکشـوربازگشـتهاند.درشـشماهـهاولامسـالتعـداد38نفـرازایـننخبگانبه
کشـورمشـغول عنـوانعضـوهیئـتعلمـی،14نفـربـهعنـواناسـتادمدعـودردانشـگاههای
نیـز دانشبنیـان شـرکت 5 سـال ابتـدای از متخصصـان ایـن همچنیـن شـدهاند. فعالیـت

ایجـادنمودهانـد.
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کارآفرینی و نوآوری توسعه زیست بوم 
کارآفرینــیونــوآوریاقدامــاتمتنوعــیدرایــنمعاونــت درراســتایتوســعهزیســتبــوم

کــهبــهشــرحجــدولذیــلاســت: انجــامشــدهاســت
عملکرد شش ماهه اولعنوان اقدام

برگزاری رویدادهای 
کارآفرینی 

دراینراستادرصدروزاولدولتدوازدهممنتهیبهشهریور
1396بالغبر25رویدادباحمایتمعاونتعلمیوفناوریبرگزار

شدهاست.

حمایت از شتاب 
دهنده های نوآوری 

درقالبمرکزشتابدهینوآوریازابتدایسالدرحدود٤200
کزشتابدهینوآوریتخصیص میلیونریالبرایحمایتازمرا
کنوناز55شرکتاستارتاپینیزحمایت یافتهودراینراستاتا

شدهاست.
حمایت از تبادل عرضه 
و تقاضای محصوالت 
دانش بنیان در قالب 

فن بازار ملی

کنون187تقاضایمحصوالت درقالبفنبازارملیتا
دانشبنیانثبتشدهوازطرفدیگرازطریق2789شرکتدر

حدود90٤0محصولنیزعرضهشدهاست.

تعداد شرکت های 
حمایت شده در مرحله 

تجاری سازی فناوری

کنون25شرکتازخدماتتجاریسازیاین دراینقالبتا
معاونتاستفادهنمودهاندوهمچنیناینمعاونتاز1٤مرکز

کردهاست. نوآوریحمایت

خدمات تسهیل 
صادرات محصوالت 

دانش بنیان

اینمعاونتدرراستایحمایتازتوسعهصادراتودرقالب
کنون٤68خدمتبه کریدورصادراتازابتدایسال1396تا
509شرکتارائهشدهاست.اینفعالیتهاسببشدتادرنیمه

نخست1396،حدود170میلیوندالرصادراتتوسطشرکتهای
کهنسبتبهمدتمشابهسال گرفتهاست دانشبنیانصورت

گذشته،7درصدرشدداشتهاست.

خدمات آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی

درراستایارائهخدماتآزمایشگاهیبهشرکتهایدانشبنیان
اینمعاونتشبکهآزمایشگاهیفناوریهایراهبردیراایجاد
کنون٤33عضوبا9065تجهیزدراینشبکهبهارائه کهتا نمود

خدماتمیپردازند.
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حمایت از بازارسازی شرکت های دانش بنیان 

برگزاری نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
بــا ایــراندرســال96 آزمایشــگاهیســاخت مــواد و پنجمیــندورهنمایشــگاهتجهیــزات
دورههــای و گذشــته ســالهای بــه نســبت عملیاتــی و رویکــردی مفهومــی، بهبودهــای
پیشــینبرگــزارشــد.درپنجمیــندورهازایــننمایشــگاهدراردیبهشــتســالجــاری،370
شــرکتداخلــیبــامعرفــی9945محصــولدرزمینــهمــوادوتجهیــزاتآزمایشــگاهیحضــور
کتــور کــهدرســایهاســتقبالخریــداران،قریــببــه26هــزارمیلیــاردریــالپیشفا داشــتند
گردیــد.دورهچهــارمایــننمایشــگاهدرســال1395،قریــببــه1050میلیــاردریــال صــادر
کــهدرایــنمیــان،ســهم قــراردادقطعــیفــروشتجهیــزاتومــوادآزمایشــگاهیمنعقــدشــد
حمایتــیایــنمعاونــتبــهمنظــوربازارســازیمذکــور،بالــغبــر370میلیــاردریــالبــود.درســال
کنــون)نیمــهنخســتســال1396(قریــببــه218میلیــاردریــالقــراردادقطعــی 1396نیــزتا
کــهســهمحمایتــیمعاونــتقریــببــه80میلیــاردریــالمیباشــد فــروشمنعقــدشــدهاســت
ورونــدانعقــادقراردادهــاهمچنــاننیــزادامــهداردوپیشبینــیمیشــودازافــزونبــررقــم

ــردد. گ گذشــته مشــابهدرســال

حمایت از اجرای نظام نامه پیوست فناوری 
ــازارملــیدرحــوزهمحصــوالتدانشبنیــانوارتقــاینفــوذفنــاوری درراســتایصیانــتازب
کشــوردواقــداماساســیانجــامشــدهاســت.دراقــداماول دربخشهــایمهــموحســاس
نظــامنامــهپیوســتفنــاوریوتوســعهتوانمنــدیدرطرحهــایمهــمملــیوقراردادهــای
بیــنالمللــیتنظیــموبــاتصویــبدرســتادفرماندهــیاقتصــادمقاومتــیبــهدســتگاههای
کنــوندرحــدود30قــراردادمهــمملــیبــهشــرط اجرایــیابــالغشــدهاســت.درایــنراســتاتــا
داشــتنپیوســتفنــاوریدرشــورایاقتصــادتصویــبواجرایــیشــدهاســت.دراقــدامدوم
ــاهــدفتوســعهتولیــد نیــزایــنمعاونــتذیــلبرنامههــایاولویــتداراقتصــادمقاومتــیوب
ــهبهداشــت،درمــانوآمــوزشپزشــکی، ــا4وزارتخان ــانب وتقاضــایمحصــوالتدانشبنی
کشــاورزیتفاهــمنامــههایــیامضــانمــودهودر ارتباطــاتوفنــاوریاطالعــات،نیــرووجهــاد

حــالاجــرایآناســت.
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مهمترین اقدامات صد روز اول معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و 
ح زیر است: فناوری به شر

تدوینبرنامهجامعپژوهشوفناوریدرعلومانسانیوهنر؛
تدوینبرنامهجامعپژوهشوفناوریدرعلومپایه؛
راهاندازیسامانهعرضهوتقاضایعلموفناوری؛

غالتحصیالندردانشگاهها؛ ایجادسازوکارمناسببرایرصدنرخاشتغالفار
کشور؛ کزپردازشسریع رونماییازسامانهمدیریتیکپارچهمرا

کارآفرینیوبرنامهعملیاتیدرراستای کارآفرینوسطحبندیبلوغ ارائهمدلدانشگاه
کارآفرینی؛ ارتقای

شناساییمؤلفههایتأثیرگذار)قانونی،مالی،فرهنگیو...(برمشارکتفعالبخش
غیردولتیدرراهاندازیوبهرهبرداریازنهادهایواسط؛

تدوینآمایشفناوریوپیشنهادراهاندازینهادهایواسطمتناسبباتوانمندیهای
جغرافیاییدرمناطقدهگانهوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری؛

تدوینساختارنهادیحامیشکلگیریشرکتهایدانشگاهیوتبیینومرزبندی
گون؛ گونا نقشذینفعان

طراحینظامتأمینمالیبهازایمسیرهایمختلفتوسعهنوآوری؛
کهداریامزیتدرفناوریهایپیشروهستند کشورهایی هدفگذاریتوسعهفناوریبا

کشورها؛ واستفادهازظرفیتهایموجوددرتفاهمنامههایوزارتعتفبا
کاربستفناوریبراساسپژوهشهایتقاضامحور؛ تدویننظام

برنامهریزیدرجهتایجادتمهیداتالزمبرایالزامدستگاههایاجراییدولتیبه
خریدمحصوالتدانشبنیانداخلی؛

گردآوریمشخصاتمحصوالتشرکتهایفناوریو طراحیوایجادسامانه
دانشبنیانونیازسنجیدستگاههایاجراییدولتی؛

کشورهایهدفازجملهچین، گسترشتعامالتبینالمللیشاملبرقراریتعاملبا 
کشورهایاسالمیوبرنامهریزیبرایبرگزاریدومیننشستهمکاریهای ایتالیاو

مشترکعلمی،فناوریونوآوریایران-ایتالیا؛
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مجمــوعاعتبــارتخصیــصیافتــهوابــالغشــدهبــهصنــدوقنــوآوریوشــکوفاییبــرایتأمیــن
ســرمایهاولیــهایــنصنــدوقدرقالــبتخصیصهــایهفــتماهــهســال1396معــادل4950
میلیــاردریــالبــودهاســت.بــهایــنترتیــبمجمــوعاعتبــارتأمیــنوابــالغشــدهبــهصنــدوقنــوآوری
وشــکوفاییدرطــیدولــتیازدهــمودوازدهــمبــه25280میلیــاردریــالرســیدهاســتوایــن
کارآمــدندولــتیازدهــمتنهــا250میلیــاردریــالازســرمایهاولیــه کــهقبــلازروی درحالیســت

صنــدوقیادشــدهتأمیــنشــدهبــود.
ــه ــی)GDPازحــدود0/62درســال1395ب ــدناخالــصداخل ــاراتپژوهشــیازتولی ســهماعتب

0/65درصــددرســال1396افزایــشیافتــهاســت.

نتایج و دست آوردهای به دست  آمده  ناشی از اقدامات انجام شده «

گــزارشســال2017شــاخصجهانــینــوآوری،رتبــهایــرانازنظــرشــاخصهای بــراســاس
مختلــفعلــم،فنــاوریونــوآوریطــیســال2017بــادوپلــهبهبــودازرتبــه78بــهرتبــه
کــردهاســت.دلیــلایــنارتقــایجایــگاهبــهبهبــودچارچــوبنهــادیو 75جهــانارتقــاپیــدا
افزایــشدرخروجیهــا)اعــمازخروجیهــایدانــشوفنــاوریوخروجــیعملکــردخالقانــه(

ــردد. ــازمیگ ب
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 بهبــودشــاخصورودینــوآوریازســال2014تــاســال2017فقــطتوانســتهاســت9پلــهارتقــای
کشــوررادربــرداشــتهباشــد،امــادرهمیــنســالهارتبــهشــاخصخروجــینــوآوریاز125 رتبــه
کــه68پلــهارتقــارانشــانمیدهــد.ایــن درســال2014بــه57درســال2017بهبــودیافتــهاســت
امــرحکایــتازمدیریــتواســتفادهبهینــهازمنابــعوبهبــودچشــمگیربهــرهوریدرپژوهــشوبــه
کــهمیتوانــدبــهنوبــهخــودنشــانگربازگشــتعقالنیــتبــهمدیریــت عبارتــیبلــوغوتکامــلآندارد
نــوآوریدرطــیدورهدولــت کشــورباشــد.بهبــودشــاخصورودیوخروجــی علــموفنــاوری
کارایــییعنــینســبتخروجــیبــهورودیبــهشــدتبهبــود دوازدهــمنیــزبــهایــنترتیــبشــاخص
یافتــهورتبــهایــرانرااز122درســال2014بــه16رســانیدهاســت.رتبــهایــنشــاخصطــیآخریــن
کــهنشــانمیدهــدنظــامملــینــوآوری گــزارشجهانــینــورآوریاز51بــه16ارتقــایافتــهاســت
کــهخــودشــاملمتغیرهــای ایــرانتوانســتهاســتبــاوجــودضعفهــایعدیــدهدرورودیهــا،
ورودیونهادههــایمــوردنیــازبــرایتولیــدنــوآوریازیــکســووشــرایطمحیطــیازســویدیگــر

گــذارد. میشــود،خروجــیبــهطــورنســبیقابــلقبولــیازخــودبــهجــای

کشــوردردنیــا37بــود.بــاافزایــشتعــدادمقــاالتیــک درســال2012رتبــهتولیــدعلــمبرتــر
کشــور،رتبــهایــراندرســالهای2013و2014بــهترتیــببــه36و32بهبــود درصــدبرتــر
کــهامــروزجمهــوریاســالمیرتبــه19دنیــارا یافــتوایــنرونــدارتقــاادامــهیافــتبــهنحــوی

ــاردارد. دراختی
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منبع:ماهنامهخبریتحلیلیمرکزمنطقهای-ISCشمارهبیستم-مردادماه1396

کلتولیــدعلــمبرتــردنیــادرســالهایاخیــرشــاهددیگــریازتوجــه افزایــشســهمایــراناز
کــهنمــودارزیــرنشــانمیدهــددرســال کشــوراســت.همانطــور کیفیــتدرتولیــدعلــم بــه
ــه ــود.ایــنســهمدرســال2013ب ــاتنهــا0/7درصــدب ــردنی کشــورازمقــاالتبرت 2012ســهم
حــدودیــکدرصــدودرســال2015بــه1/5درصــدودرســال2016بــهحــدود2درصــدافزایــش
ــم ــدعل کامــلنشــدهاســت(ســهمتولی ــوزاطالعــاتآن ــههن ــهالبت یافــت.درســال2017)ک

کلتولیــدعلــمدنیــابــهحــدود3درصــدمیرســد. ایــراناز

منبع:ماهنامهخبریتحلیلیمرکزمنطقهای-ISC—شمارهبیستم-مردادماه1396
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  ج( اهم برنامه های آینده بخش علم و فناوری در چارچوب برنامه و اولویتهای 
ابالغی رئیس جمهور

بــهمنظــورحفــظوارتقــایرتبــهایــراندرشــاخصجهانــینــوآوریوهمچنیــنبــراســاساســناد
مقاومتــی اقتصــاد کلــی سیاســتهای نظیــر کشــور در دانشبنیــان اقتصــاد توســعه باالدســتی
رییسجمهــور فنــاوری و علمــی معاونــت کشــور، توســعه برنامههــای دائمــی احــکام قانــون و
کــهمهمتریــنآنهــاعبارتنــداز: برنامههــایمشــخصیراطراحــینمــودهودرحــالاجــرااســت

حمایتازایجاد،توانمندسازیوتوسعهشرکتهایدانشبنیان-1

کشور-2 حمایتازتوسعهوتجاریسازیفناوریهایراهبردیوموردنیاز

کشور-3 ایجادزیستبومنوآوریدربخشهایعلمی

توسعهبازارمحصوالتدانشبنیان-4

طراحــیواجــرایپــروژهبینالمللیســازیشــرکتهایدانشبنیــاندرراســتایافزایــشســهم
کشــورازطریــق: صــادراتمحصــوالتدانشبنیــانازصــادراتغیرنفتــی

کریدورتوسعهصادراتوتبادلفناوری، تقویت
تقویتحضورشرکتهایدانشبنیاندرنمایشگاههایتخصصیمعتبرخارجی

محصــوالت صــادرات مدیریــت شــرکتهای جملــه از پشــتیبان نهادهــای ایجــاد  
صادراتــی کارگــزاران دانشبنیــان، محصــوالت صادراتــی پایگاههــای دانشبنیــان،

دانشبنیــان محصــوالت برونمــرزی
بینالمللیسازیازطریقتسهیلتأمینمالیواعتباری

پیگیــریبرنامههــاواقدامــاتضــروریبــرایاصالحــاتســاختاریونهــادیوایفــاینقــش
موثــردانشــگاهوموسســاتپژوهشــیدراصــالحوســاماندهینظــامملــینــوآوریدرراســتایتحقــق

ــان اقتصــاددانشبنی
تولیــد در آنهــا نقــش افزایــش و دانشــگاهی دانشبنیــان شــرکتهای توســعه و ایجــاد  

دانشبنیــان محصــوالت
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تســهیلمســیررشــدشــرکتهایزایشــیودانشبنیــانمســتقردردانشــگاههاوپارکهــای
بنگاههــای بــه تبدیــل بــرای آنهــا از وهدفمنــد مرحلــهای وحمایتهــای فنــاوری و علــم

اقتصــادیبالــغ
توسعهزیرساختهایتامینمالیوفناوریونوآوریبااستفادهازابزارهاینوینمالی

افزایــشنفــوذفنــاوریدراقتصــادبــاارائــهبســتههایتشــویقیتحقیــقوتوســعهبنگاهــی،
نقــشســازمانهای افزایــش نــوآورو نوپــای توســعهجــذبوخریــدمحصــوالتشــرکتهای

توســعهایدرتولیــدوتوســعهفنــاوریونــوآوری
ــرای ــوآوریب ــاوریون ــم،فن ــاســایرنهادهــایسیاســتگذاردرحــوزهعل تعامــلوهمــکاریب
و نــوآوری آموزشــی، )نظــام حــوزه هــر در سیاســتگذاری یکپارچهســازی و وظایــف تفکیــک

فنــاوری( و علــم تجاریســازی،
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بخش ورزش و جوانان 

کار دولت دوازدهم بر پایه    الف ( تبیین وضعیت موجود بخش در ابتدای شروع به 
گرهای آماری  شاخصها و نما

کار کننــدهدرورزشقهرمانــیزنــانومــرداندرابتــدایشــروعبــه تعــدادجمعیــتمشــارکت
دولــتدوازدهــمبــهترتیــب1056843و1851461نفــرمــیباشــد.منظــورازورزشقهرمانــی
کــهتحــتپوشــشبیمــهخدمــاتدرمانــیفدراســیونپزشــکیبــرای ورزشــکارانیهســتند

کننــد. کارتبیمــهورزشــیدریافــتمــی گیرنــدو یــکســالقــرارمــی
کلجمعیــت میــزانمشــارکتزنــانومــرداندربرنامــههــایورزشهمگانــینســبتبــه
کشــور)ورزشهمگانــیشــاملورزشــهایعمومــیواجتماعــیوورزشــهایغیــر زنــانومــردان
کاردولــتدوازدهــمبــهترتیــب18/29و24/25 حرفــهایمــیباشــد(درابتــدایشــروعبــه

کشــوربــودهاســت. نســبتبــهجمعیــتزنــانومــردان
میــزانجمعیــتســازمانیافتــهورزشــیروســتاییوعشــایریزنــانومــرداندرابتــدای

ــودهاســت. ــرب ــتدوازدهــمتعــداد196902نف کاردول ــه شــروعب
کننــدهدختــروپســردربرنامــههــایاوقــاتفراغــتبــهکلجمعیــتجوانان جوانــانشــرکت
ــهترتیــب71/7و73/7درصــدمــی ــتدوازدهــمب کاردول ــه ــروپســردرابتــدایشــروعب دخت

باشــد.

  ب ( چشم انداز و اهم شاخص های انجام شده و نتایج و دست آوردها 

  حوزه ورزش همگانی و روستایی
برگــزاری8همایــشپیــادهرویخانوادگــیهمــراهبــاپخــشمســتقیمازشــبکه3ســیمادر
اســتانهایاردبیــل،آذربایجانشــرقی،همــدان،چهارمحــالوبختیــاری،یــزد،آذربایجــان

غربــی،)میانــدوآبوارومیــه(وایــالم
کشور کارکناندولتدر31استان برگزاریمسابقاتورزشی

کشــوردر کــزاســتانهاوشهرســتانهای برگــزاری1500فعالیــتورزشهمگانــیدرمرا
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هفتــهتربیــتبدنــیورزش
حضــور بــا همگانــی ورزش در رهبــری و مدیریــت بینالمللــی آموزشــی دوره برگــزاری  
تهــران در خانــواده ورزش بینالمللــی آموزشــی دوره و گیــالن در بینالمللــی مدرســین

برگزاریجشنوارهملیفرهنگیورزشیروستادرشاهینشهراصفهان
کردستان برگزاریجشنوارهبینالمللیبازیهایبومیومحلیمریوان

)عــراق، گرمســار در خارجــی کشــورهای حضــور بــا اقــوام ورزشــی جشــنواره برگــزاری  
)... و گرجســتان

برگزاریجشنوارهورزشیاتباعخارجیمقیمخراساندرشهرقائن
کرمانشــاه، بلوچســتان، و سیســتان اســتانهای در روســتایی ورزش خانــه 50 تجهیــز  

خوزســتان و بختیــاری و چهارمحــال آذربایجانغربــی،

  حوزه ورزش قهرمانی
کــردنپیــشنویــساساســنامهجدیــدفدراســیونهایورزشــیوتقدیــمبــههیــأت نهایــی

دولت
ملــی کمیتــه و المپیــک ملــی کمیتــه جدیــد اساســنامه نویــس پیــش کــردن نهایــی  

دولــت. هیــأت بــه تقدیــم و پارالمپیــک
مشارکتدرتدویننهاییپیشنویسالیحهنظامجامعباشگاهداری.

تخصیــص10درصــدازاعتبــاراتفدراســیونهایورزشــیبــهفعالیتهــایاســتعدادیابیو
ــردآن. ک ــه ــرچگونگــیهزین نظــارتب

کانونهــایمشــاورهاســتعدادیابیورزشــیجهــت تدویــنوابــالغدســتورالعملتأســیس
مشــارکتفعــالبخــشخصوصــیبــاهــدفاشــتغالزایــی.

کشــورحســب تکمیــلتجهیــزاتمــوردنیــازپایگاههــایورزشقهرمانــیبــرای31اســتان
دســتورالعملاســتانداردتجهیــزاتورزشــی

  حوزه ورزش بانوان
ارکانفدراســیونفدراســیونهــای بانــواندرهیأترئیســهو تثبیــتجایــگاهحقوقــی 

ورزشــیدراساســنامهفدراســیونهــایورزشــی
ــاناســتانها کلورزشوجوان ــوانادارات گــروهورزشبان ارتقــاءپســتســازمانیرئیــس
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بــهمعاونــتورزشبانــوان
بازنگــریدرنظــامجامــعباشــگاهداریبــارویکــردافزایــشظرفیــتفعالیــتبانــواندر

باشــگاههــا
کمیتــه ایجــادظرفیــتوامــکانقانونــیبــرایعضویــتبانــواندرکمیســیونهــا،شــوراهاو
کمیتــههــایاجرایــیاحــکامبرنامــه هــایســتادیواســتانی)مــاده5،مــاده88،مــاده27،

ششــمو...(
کمیســیونفرهنگــیتربیتبدنــی ــواندر تصویــبســتادفرهنگــی–اجتماعــیورزشبان
کارگــروهاجرایــیشــاملصیانــتازحجــابوعفــاف،صیانــتاز کشــوربــاتشــکیل4 وورزش
حقــوقورزشــیبانــوان،نقــشهــاومســئولیتهــایاجتماعــیبانــواندرورزش،ســاماندهی

لبــاستخصصــیورزشبانــوان
کشــوربــاهــدفاســتفادهبهینــه آمایــشســرزمینیورزشبانــوانبــهتفکیــكاســتانهــای

کشــور ازمنابــعواســتعدادهایموجــود
اجــرایطــرحملــیســنجشقامــتوحرکــتویــژهبانــوانروســتایی)درحــالاجــرادر

کشــور( اســتانهای
کشور)اتماممرحلهاول( تدویننورمآمادگیجسمانیمرتبطباتندرستیبانوان

کــنورزشــی،باشــگاههاو کادمــیهــایمحلــیورزشبانــواندراما پیگیــریتأســیسآ
خانههــایورزشــیموجــودبــاهــدفافزایــشدانــشحرکتــیبانــوانونهادینــهســازیورزش

ــواده درخان
کــنورزشــیومدیریــتبرگــزاریرویدادهــایورزشــیبــرایحضــور مناســبســازیاما

گر خانــوادههــاوبانــوانبــهعنــوانتماشــا
اجــرایطــرحملــیفراغــتبــاورزشبــاهــدفافزایــشســهمورزشدرفراغــتبانــوان

کشــور( شــاغلوعــادی)اتمــاممرحلــهاولدرســطحاســتانهای
از مجــوز کســب بــا برونمــرزی ورزشــی رویدادهــای در بانــوان حضــور افزایــش  
بینالمللــی رویدادهــای اســالمیدر بــاحجــاب بانــوان فدراســیونهایجهانــیجهــتحضــور
پیگیــریراهانــدازیمجــددفدراســیونورزشــیبانــوانمســلمانجهــتبرگــزاریمســابقات

بیــنالمللــیورزشــیدرایــرانویــژهبانــوان
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  حوزه جوانان
تأســیسوثبــتمجمــعخیریــنازدواجدراســتانها)شناســاییوتهیــهبانــکاطالعــات
ــدازیســایت ــاء؛راهان خیریــنازدواجدرهــرشهرســتان؛تشــکیلهیــأتمدیــرهوهیــأتامن
مجمــعخیریــنازدواجاســتانمطابــقبــاشــاخصهــا؛تشــکیلدبیرخانــههــایاســتانی
کنــون ســاماندهیخیریــنازدواج؛تشــکیلمجمــعخیریــنازدواجدرســطحشهرســتانهــا(تا

16اســتانبــهثبــترســاندهانــدو15اســتاندیگــردرمرحلــهتشــکیلوثبــتقــراردارنــد.
و هــا اســتان کــز مرا در خانــواده و ازدواج مشــاوره کــزتخصصــی مرا فعالیــت پیگیــری  

بــه20مرکــز شهرســتانهــاواعطــاءمجــوز
نظــارتبــرفعالیــت132مرکــزمشــاورازدواجوخانــوادهدارایمجــوزازوزارتورزشو

کــز گــزارشعملکــردماهانــهمرا جوانــانازطریــقبازدیــدودریافــت
کارگاههــایآموزشــیپیــشازازدواجوزوجیــنیــکتــا3ســالاولزندگــیبــا برگــزاری

کارگاه( 130( اســتانها کل ادارات هماهنگــی
کاهــشآســیبهایاجتماعــی)ویــژهپیشــگیریاز کنتــرلو کارگاههــایآموزشــی برگــزاری

کارگاه( کلاســتانها)120 طــالق(بــاهماهنگــیادارات
برگزاریبرنامههایهفتهازدواجدرسراسراستانهابامحوریت:

کمیتههایتخصصیازدواجوخانواده تشکیل
برگزاریمشاورهرایگاندرهفتهازدواج

همایشهاونمایشگاههایازدواجوخانواده)31نمایشگاه(
برگزاریجشنوارهازدواجوخانوادهجواندرسطحاستانها)31جشنواره(

و خانــه( 40( وشهرســتانها اســتانها کــز مرا ســطح در جوانــان خانههــای راهانــدازی  
کــزاســتانها)درحــوزهتوســعهمشــارکت ازاجــرایبرنامههــایخانــهجوانــانمرا حمایــت
راهنمایــی( ایــدههــایاجتماعــی،مشــاورهو پــرورش اوقــاتفراغــت، اجتماعــی،غنیســازی
برگــزاریجلســاتســتادســاماندهیامــورجوانــان)2ســتادملــی،50ســتاداســتانیو490

ســتادشهرســتانی(
تدویــنوابــالغشــاخصهایتوســعهجوانــاندرســطوحاســتانیوشهرســتانیوابــالغآن

بــهاســتانها
گزارشــگیریشــورایعالــیوســتادهای رونمایــیازســامانهجامــعآرشــیوالکترونیکــیو
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ــان ــورجوان ــی،اســتانیوشهرســتانیســاماندهیام مل
کشور گزارشملیوضعیتجوانان رونماییاز42

  حوزه فرهنگی
کریمویژهورزشکارانوجوانان برگزاریمرحلهملیسومیندورهمسابقاتقرآن

کشور برگزاریدورهاخالقومنشپهلوانیویژهمربیانورزش
کشور برگزاریمراسمتجلیلازمروجاناخالقورزش

کشور)سامانهسرو( راهاندازیسامانهرصدفرهنگیورزش
کشور کمیتهصیانتازارزشهایاخالقیوحرفهایورزش تشکیل

کشوربامحوریتاستقرارنظامهای: کارطرحتحولبنیادینآموزشورزش آغازبه
آموزشمربیانورزشقهرمانی

آموزشمربیانتندرستی
کشور آموزشمدیرانورزشوجوانان

کاربردیوزارتورزشوجوانان افتتاحموسسهآموزشعالیعلمی–
ــارویکــردتوســعهســالمتوورزشدر کنگــرهعلمــیمدیریــتورزشــیب برگــزاریششــمین

گلســتان اســتان
برگــزاریپنجمیــنهمایــشســاالنهدبیــرانپژوهــشوفنــاوریاداراتکلورزشوجوانــان

اســتانها
کرمان کنگرهعلمیجوانانوخانوادهدراستان برگزاری

اجرایطرحپژوهشهفتمیندورهپیمایشملیارزشهاونگرشهایجوانان
تدوینوابالغپیوستمحیطزیستیورزشگاههاوباشگاههایورزشی

تدوینوابالغپیوستسالمتورزشگاههاوباشگاههایورزشی
تدویــنوتصویــبشــیوهنامهاعطــاینشــانباشــگاهســبزویــژهباشــگاههایورزشــی

حامــیمحیــطزیســت
افتتاحرسمیمدرسهطبیعتورزشدرورزشگاهبزرگآزادی

  حوزه حقوقی، پشتیبانی و زیرساخت ها
تصویبواصالحقوانینومقرراتموردنیازلوایحباعناوین:
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اهداف،وظایفواختیاراتورزشوجوانان
اصــالحبخشــیازســاختاردولــت)الیحــهتفکیــکســازمانملــیجوانــانازوزارت

وجوانــان( ورزش
0/27درصدسهمورزشازمالیاتبرارزشافزوده

تدوینسندتوسعهمنابعانسانیوزارتورزشوجوانان–مهر96
تدوینمدلبهرهوریوزارتورزشوجوانان–آبان96

تکمیــلوبهــرهبــرداریاز18پــروژهورزشــیبــامشــارکتخیریــنبــااعتبــاریبالــغبــر11
میلیــاردتومــان

بهرهبــرداریاز8پــروژهورزشــیبــاســرمایهگذاریبخــشخصوصــیبــااســتفادهازظرفیــت
مــاده27قانــونالحــاق)2(

افتتاح154پروژهورزشیبااعتباریبالغبر168میلیاردتومان
گرمسار افتتاحفازاولاستادیومفوتبال5000نفری

افتتاحسالنورزشیدراستانآذربایجانغربیشهرستانقرهقشالق
کامیاران کردستانشهرستان افتتاحسالنورزشیدراستان
افتتاحسالنورزشیدراستاناصفهانشهرستانبرسیان

افتتاحسالنورزشیدراستاناصفهانشهرستانقهی

  ج ( اهم برنامه های آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویت های ابالغی رئیس 
جمهوری

  اهداف :
گسترشورزشهمگانی رشدو

حمایتازورزشقهرمانی
تحکیموتعالیبنیاننهادخانوادهزوجهایجوان

افزایشنسبتجوانانبهرهمندازبرنامههایفراغتی
افزایشمشارکتاجتماعینظاممندجوانان

افزایشخالقیتجوانان
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  راهبرݤدها :
توسعهمتوازنومتعادلعرصههاوفضاهایورزشی

آمادهسازیبسترهایحقوقی،فرهنگیواجتماعیورزشبانوان
کیفیتزندگیمردم ارتقاءسهمورزشهمگانیدرسالمتیو

پایدارسازیدرآمدهایبخشورزش
ارتقاءفرهنگاسالمی–ایرانیدرمحیطهایورزشی

کشور دانشبنیاننمودنورزش
توسعهتربیتبدنیوورزشدانشآموزی
توسعهتربیتبدنیوورزشدانشجویی

توسعهعلمیورزشقهرمانی
توسعهعلمیورزشحرفهای

توسعهورزشدرسطوحپایهدرفدراسیونها
توسعهورزشهایباستانیوزورخانهای

تقویتنظامعادالنهمنابعمالی،فیزیکیوانسانیبینرشتههایمختلفورزشی
گاهانــه،آســانو کیــدبــرازدواجبهنــگام،آ توانمندســازیجوانــاندرحــوزهازدواجبــاتأ

پایــداروتحکیــموتعالــینهــادخانــوادهجــوان
توانمندسازیروانشناسانومشاورینفعالدرحوزهازدواجوخانوادهجوان

کیــدبــرآموزههــایاســالمیوحفــظ فرهنــگســازیدرحــوزهازدواجوخانــوادهجــوانبــاتأ
آدابوســننملــی

گیریمطلوبازظرفیتها بسترسازیدرحوزهاوقاتفراغتجوانانبارویکردبهره
بــارویکــردتقاضامحــوریواســتمرار،پویایــیوپیوســتگیدراجــرای فرهنــگســازی

جوانــان فراغتــی برنامه-هــای
غنیسازیاوقاتفراغتجوانان

توانمندسازیسازمانهایمردمنهادجوانانبارویکردنهادسازیوظرفیتسازی
کمیسازمانهایمردمنهادجوانان رشد
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بخش فرهنگ و هنر 

کار دولت    الف ( تبیین وضعیت موجود بخش فرهنگ و هنر در ابتدای شروع به 
گرهای آماری  دوازدهم بر پایه شاخص ها و نما

کاردولــتدوازدهــم،88504عنــوان کتــابمنتشــرشــدهدرشــروعبــه تعــدادعناویــن
ــودهاســت. ب

کاردولتدوازدهم،16461ناشربودهاست. تعدادناشراندرابتدایشروعبه
کاردولتدوازدهم،136081هزارنسخهبودهاست. کتابمنتشرهدرشروعبه شمارگان
بوده عنوان خبرگزاری تعداد43 دوازدهم، دولت کار به شروع در خبرگزاریها تعداد  

است.
درحوزهنمایشیتعدادعناویننمایشهایتولیدواجراشده،6835عنوانبودهاست.

کاردولتدوازدهم،2321اجرابودهاست. تعداداجراهایصحنهایدرشروعبه
کاردولــتدوازدهــمتعــداد کانونهــایفرهنگــیهنــریمســاجددرشــروعبــه تعــداد

بــودهاســت. کانــون 23152
درحوزهبازیهایرایانهای،تعدادمجوزهایصادرشدهساختبازی،62مجوز

مجوزهــایصــادرشــدهبســتهاینــرمافــزارداخلــی4694وتعــدادمجــوزصــادرشــدهتکثیــر
بســتههاینــرمافــزارخارجــی1318مجــوز

موسســات تعــداد فرهنگــی، کــز مرا امــور بــه رســیدگی هیئــت فعالیتهــای بخــش در  
موسســه 6175 منظــوره، چنــد هنــری فرهنگــی

گسترش300مؤسسهفرهنگیقرآنوعترت کمکبهتوسعهو 
کریمبرای6000نفر اجرایطرحملیحفظقران

کانون کانونهایفرهنگیهنریجدید579 کمکبهایجاد 
کتابخانه کتابخانههایجدیددرمساجد793 تجهیزوراهاندازی

گســترشعفــافوحجــاب27 حمایــتازفعالیتهــایســاماندهیمــدولبــاسدرجهــت
مــورد

صدورمجوزاجرایانواعآثارنمایشی1412مجوز
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کتاب215عنوان کمکبهانتشارآثارارزشمنددرحوزه 
کشــور،114254 بررســیونظــارتبــربســتههاینــرمافــزاریورســانههایدیجیتــال

مــورد
حمایتازبازیهایرایانهایمروجفرهنگایرانیاسالمی،بهتعداد12000عنوان

پرداخــتکمــکهزینــهمســتمریبــههنرمنــدانپیشکســوتبــامیانگیــنپرداختــیماهانه
1500000ریــالبــه473نفــر

کمــکبــهصنــدوقاعتبــاریهنــربابــتبیمــهتأمیــناجتماعــیاصحــابفرهنــگوهنــرو 
رســانه،18500نفــر

  ب ( چشم انداز و اهم شاخص های انجام شده و نتایج و دستاوردها 

  اقدامات اجرایی :

کار کسب و  ۱. بهبود فضای 
کارمیشــوند کســبو کــهمانــعبهبــودفضــای 1ـ1.شناســاییقوانیــن،مقــرراتوآییننامههایــی

واقــدامبــهاصــالحآنهــا
کارواقــدامبــه کســبو 2ـ1.شناســاییعوامــلبازدارنــده)ســاختاریوآییننامــهای(دربهبــود

اصــالحآنهــا
کاربــهتفکیــکحوزههــایهنــر)تئاتــر،موســیقیو کســبو 3ـ1.تدویــنبرنامــهبهبــودفضــای
کتــاب،بازیهــایرایانــهای،رســانههایدیجیتــال،رســانههاو هنرهــایتجســمی(،ســینما،

نشــریات
2. تدوین برنامه شفاف سازی سیاست ها و برنامه های حمایتی و نظارتی فرهنگی

ــدهازبودجــه کنن ــیفعالیتهــایفرهنگــیاســتفاده ــهمنظــورارزیاب ــهایب 1ـ2.تشــکیلدبیرخان
عمومــی

2ـ2.انتشارسیاستهاوبرنامههاواقداماتحمایتیدربخشفرهنگوهنر
3ـ2.انتشارهزینهوبودجهفعالیتهاوبرنامههایفرهنگی

4ـ2.انتشارمتنقراردادهایوزارتفرهنگوارشاداسالمیوسازمانهاونهادهایوابسته
۳. فراهم آوردن تمهیدات تقویت دیپلماسی فرهنگی  
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1ـ3.شناســایی نهادهــا و مجامــع بین المللــی فرهنگــی بــه منظــور حضــور فعال تــر نهادهــا و اصحــاب 
فرهنــگ و هنــر ایــران در آن

2ـ3.تدویــنبرنامههــایمناســببــرایبهرهگیــریازظرفیــتاصحــابفرهنــگوهنــردرتعامــالت
فرهنگــیایــرانبــاجهان

کشــوربــرایحضــور 3ـ3.طراحــیآموزشهــایالزمبــرایتوانمندســازیفعــاالنفرهنگــیوهنــری
دربازارهــایجهانــی

۴. طراحی نظام هوشمند سازی مدیریت فرهنگی 
در اطالعات و دادهها انتقال و پردازش دریافت، های حوزه در هوشمند نظام طراحی 1ـ4.
بخشهایدرونیومرتبطباوزارتمتبوع،مانندمعاونتها،سازمانهاونهادهایحوزهوزارت

فرهنگوارشاداسالمی
گفــتوگــویملــی،فرهنگــیبــاهــدفحــلمســائلوچالشهــایحــوزه 2ـ4.تشــکیلدبیرخانــه

گفــتوگــو فرهنــگ،هنــرورســانهبــهعنــوانمهمتریــنروشازطریــق

  اقدامات بخشی
کــهســهمهــربخــشدرآنتعییــنوتدویــنخواهــدشــد،برخــیاز عــالوهبــراقدامــاتفرابخشــی

اقدامــاتخــاصدرهرحــوزهدرســهماهــهنخســتانجــامشــد:
۱. فرهنگ

کتــاببــرایارتقــایســرانهمطالعــه 1ـ1.تشــکیلســتادهماهنگــیشــهرهاوروســتاهایدوســتدار
کشــور در

کمکبهتاسیسنهادهایصنفیحوزهفرهنگبهخصوصاهلقلم 2ـ1.
2.  سینما

1-2.اصــالحترکیــبشــوراهایســینماییماننــدشــورایسیاســتگذاریجشــنوارههایســینمایی،
کــران،شــورایعالــیســینماوشــورایپروانــهســاخت شــورایا

کشور 2-2.توسعهعدالتفرهنگیازطریقاحداثوبازسازی68سالنسینمادر11استان
۳.  هنر

کمکبهحلمشکلبرگزاریاجراهایموسیقیدراستانها 1ـ3.
کــردنمقدمــاتثبــتآثــارمــوزههنرهــایمعاصــربــراســاسآییننامــهامــوالفرهنگــی، 2ـ3.فراهــم

هنــریوتاریخــینهادهــایعمومــیودولتی
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3ـ3.اصالحآییننامهصدورپروانهاجراهاینمایشی
4ـ3.آغازمرحلهدومبازسازیتئاترشهرتهران

کشور 5ـ3.عقدواجرایتفاهمنامههایحمایتازفعالیتهاینمایشیدراستانهای
۴. رسانه

1ـ4.تقویتاعتباروجایگاهملیخبرگزاریایرنا
2ـ4.تــالشبــرایبازگشــایییــاتاســیسنهادهــایصنفــیروزنامــهنــگارانازطریــقتعامــلبــا

کار وزارت
3ـ4.تصویبنهاییدوالیحهمرتبطباحوزهرسانهدردولت

5. بازی های رایانه ای
1ـ5.راهاندازیسامانهجامعوبرخطنظامردهبندیسنیبازیها)اسرا(

2ـ5.تدویــنواجــرایدســتورالعملصــدورپروانــهانتشــاربــازیدیجیتــالخارجــیواخــذعــوارض
ازآنهــا

۶.  قرآن و عترت
کــهدرحــوزهدیــن تشــکیلشــورایواحدهــایســازمانی،ذیــلوزارتفرهنــگوارشــاداســالمی

فعالیــتمیکننــدبــهمنظــوراصــالحســاختار
7. سازمان های وابسته

1ـ7.شناساییمسائلوچالشهایسازمانهاومؤسساتوابسته
2ـ7.تدویناولویتهایسازمانهایوابسته

۸ .افزایش اختیارات و اعتبارات استان ها
1ـ8.افزایــشبهرهگیــریاســتانهاازبودجههــایموجــودمعاونتهــاوموسســاتوســازمانهای

وابســتهبــهوزارتفرهنــگوارشــاداســالمی
کــزاســتانهاوشهرســتانهاو بــهمرا کثــریاختیــارات گــذاریحدا بــرایوا برنامهریــزی 2ـ8.

تصمیمگیریهــا در وشهرســتانی اســتانی کــز مرا مشــارکت
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  ج ( اهم برنامه های آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویت های ابالغی رئیس 
جمهوری

۱- رویکردهای برنامه ای 
کاالهــاوخدمــاتفرهنگــیـهنــریمتناســببــاهویــتوســبک 1.تولیــد،عرضــهومصــرفآثــار،

زندگــیاســالمیـایرانــی
ــرایاعتــالی ــی،مســتمروســازندهب گــویهمگان گفــتو ــایفرهنــگ 2.ترغیــب،تقویــتواحی

ــر اندیشــه،فرهنــگوهن
ـ 3.مشــارکتفعــالبخــشخصوصــیدرسیاســتگذاریبرنامهریــزیوفعالیتهــایفرهنگــی

ــری هن
ــرو ــعیارانههــایبخــشفرهنــگوهن ــتدرتوزی ــراریشــفافیت،ســالمتوعدال 4.ایجــادوبرق

رســانه
5.حضــورمؤثــردرمبــادالتوتعامــالتفرهنگــیـهنــریوافزایــشســهمجمهــوریاســالمیایــران

دربازارهــایمنطقــهایوبینالمللــی
6.بازیابــینقــشمحــوریوزارتفرهنــگوارشــاداســالمیدرحــوزهفرهنگوبرقــراریهماهنگی

بیــننهادهــایمؤثــردرامــورفرهنگــیوهنری
2- اولویت های برنامه ای 

کاردرحوزهفرهنگ،هنرورسانه کسبو 1.بهبودفضای
2.شفافسازیسیاستهاوبرنامههایحمایتیونظارتیحوزهفرهنگ،هنرورسانه

3.گسترشهمزیستیودیپلماسیفرهنگی
4.هوشمندسازیمدیریتفرهنگی
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بخش زنان و خانواده 

کار دولت دوازدهم بر پایه    الف ( تبیین وضعیت موجود بخش در ابتدای شروع به 
گرهای آماری  شاخصها و نما

کاردولــت بــه ابتــدایشــروع نــرخمشــارکتاقتصــادیزنــانمعــادل14/9درصــددر  
دوازدهــم.

افزایــشتعــدادزنــانبیمــهشــدهاصلــیســازمانتأمیــناجتماعــیبــه2.560.469نفــردر
کاردولــتدوازدهــم. ابتــدایشــروعبــه

17درصــدازمدیــرانشــرکتهایدانــشبنیــانرازنــانتشــکیلمیدهنــد.تعــدادایــن
ــتدوازدهــمرســیدهاســت. کاردول ــه ــه320نفــردرابتــدایشــروعب ــرانب مدی

کاندیداهــایزناز4/2بــه درثبــتنــامانتخابــاتشــوراهایاســالمیشــهروروســتامیــزان
6/3درصــدرســیدهاســت.

کار نــرخباســوادیزنــاناز98.1درصــددرســال92بــه98/9درصــددرابتــدایشــروعبــه
دولــتدوازدهــمرســیدهاســت.

مــدالآوریزنــانورزشــکارایرانــیدرمیادیــنبینالمللــی،جهانــیوآســیاییاز311مــدال
ــوده ــروب ــارشــد8درصــدیروب ــشداشــتهوب ــدالدرســال95افزای ــه336م درســال92ب

اســت.

کاردولــتدوازدهم تعــدادباشــگاههایفعــالزنــانبــه13000باشــگاهدرابتــدایشــروعبــه
رســیدهاست.

میــزانحضــورزنــاندرمجامــعبینالمللــیورزشــیبــه49مــورددرســال95افزایــشیافتــه
است.

کردهاست. سنامیدبهزندگیزنانبه75/6درسال95افزایشپیدا

کار تعــدادســازمانهایمــردمنهــادحــوزهزنــانوخانــوادهبــه2670درابتــدایشــروعبــه
دولــتدوازدهــمافزایــشیافتــهاســت.
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نســبتاشــتغالزنــانبــرایجمعیــت10ســالهوبیشــتربــه12.5وبــرایجمعیــت15ســالهو
کاردولــتدوازدهــمرســیدهاســت. بیشــتربــه13.5درصــددرابتــدایشــروعبــه

  ب ( چشم انداز و اهم شاخص های انجام شده و نتایج و دستاوردها 

تهیــهبرنامــهزنــاندردولــتدوازدهــموارائــهبــهمخاطبیــنوفعالیــنحــوزهزنــانو
خانــواده

کارملــیودرخواســتوجمــعبنــدیبرنامههــایارائــهشــدهدســتگاههادرراســتای تقســیم
سیاســتهایابالغــیمقــاممعظــمرهبــریدرحــوزهتحکیــمخانــواده)پیــروابــالغمعــاون

کارملــیوبیــندســتگاهی( اولمحتــرمرییــسجمهــورمبنــیبــرتقســیم

تدویــنطــرحوهماهنگــیاجــرایبنــد»ت«مــاده80قانــونبرنامــهششــممبتنــیبــر
طراحــیواجــرایطــرحتوانمندســازیزنــانسرپرســتخانــواروپیگیــریتخصیــصاعتبــار

ــوار ــانسرپرســتخان ــیزن ــوانمتول ــهعن ــتب ــهمعاون ب

تهیــهپیــشنویــسآییــننامــهاجرایــیمــاده101قانــونبرنامــهششــمتوســعهجهــتارائــه
بــههیئــتوزیــران

اقــدامدرجهــتتدویــنشــاخصهایعدالــتجنســیتی،موضــوعمــاده101قانــون
برنامــهششــمتوســعه

تهیــه»برنامــهملــیآمــوزشخانــواده)قبــل،حیــنوبعــدازازدواج(«و»برنامــهملــیارتقــای
تندرســتیونشــاطزنــانودختــران«بــهعنــواندســتورجلســاتبرگــزاریاولیــنجلســهاصلــی
ســتادملــیزنوخانــوادهوهماهنگــیومکاتبــهبــادفتــررئیــسجمهــورمحتــرمدرزمینــه

درخواســتتعییــنوقــت

پیگیــریابــالغمصوبــهشــورایعالــیاداریمبنــیبــرضــرورتبهرهگیــریاززنــانتوانمنــد
گــزارشوضعیــتمدیریتــی کلیــدیومدیریتــیازدســتگاههاواســتانهاوارائــه درپســتهای

زنــاندرهیئــتدولــت

برگــزارینشســتبــانماینــدگانزنمجلــسشــورایاســالمیبــرایهمــکاریوهــمافزایــی
درحــلمشــکالتزنــانوخانــواده

برگزارینشســتمشــتركبامشــاورینوزراءودســتگاههایاجراییومشــاوراناســتانداران
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ــوادهدر ــانوخان ــهمنظــورتبییــننقشــهراهامــورزن کشــورب ــوادهسراســر ــانوخان درامــورزن
دولــتدوازدهــم

بررســی منظــور بــه گانــه درجلســاتجدا اصــالحطلــب و اصولگــرا بانــوان بــا نشســت 
خانــواده و زنــان امــور برنامههــای و مشــی خــط سیاســتها،

کارگروههــایادیــان کارگــروههــایمعاونــتوبرگــزارینشســت تقویــت،بازنگــریوارتقــاء
واقــوام،زنــانروســتاییوعشــایر،خانــوادهســالم،حقوقــی،محیــطزیســت،تغییــراقلیــمو

کارفرینــیواشــتغال کارگــروه ســکونتگاههایغیررســمی،بهداشــتو

پیگیــریســهمزنــانعشــایروروســتاییدرآییــننامــهاجرایــیقانــونحمایــتازتوســعهو
ایجــاداشــتغالپایــداردرمناطــقروســتاییوعشــایریبــااســتفادهازصنــدوقتوســعهملــیاز

ســازمانبرنامــهوبودجــه

کشــاورزیوســازمانملــی بــاوزارتجهــاد تبــادلموافقتنامــهســهجانبــههمــکاری 
اســتانداردایــرانبــاموضــوع»طــرحترویــجفرهنــگتولیــدومصــرفمحصــوالتســالمو

کیــدبــرتوانمندســازیجوامــعمحلــی« اســتانداردبــاتأ

گروههــایآموزشــیوپژوهشــیمطالعــاتزنــان برگــزارینشســتهــماندیشــیبــامدیــران
وخانــواده

عضویتدرستاداقتصادمقاومتیوارائهبرنامههاوعملکردمعاونتبهاعضایستاد

حمایــتاز28طــرحپیشــنهادیســازمانهایغیردولتــیدرقالــبتفاهــمنامــهمشــتركبــا
موضوعــاتاقتصــادومعیشــت،پیشــگیریازآســیبهــایاجتماعــی،ارتقــاءســالمت،توســعه

تواناییهــایســازمانهایمــردمنهــادوتحکیــمبنیــانخانــواده

بــا ملــی ناخالــص تولیــد در محاســبه جهــت خانگــی کار ارزشگــذاری پــروژه اجــرای  
بودجــه و برنامــه ســازمان هماهنگــی

ارائــهبرنامــهدرحــوزهآســیبهایاجتماعــیحــوزهزنــانوخانــوادهبــهشــورایاجتماعــی
توانمندســازی پیشــنهادی: )برنامههــای ملــی کار تقســیم طــرح چارچــوب در کشــور
اقتصــادیزنــانسرپرســتخانــوار،توانمندســازیاقتصــادیخانــوادهزندانیــان،ســاماندهی
زنــانآســیبپذیــر)آمــوزش،شناســایی،مشــاورهوغربالگــریHIVدراســتانهایپرخطــر(،
بهبــودوضعیــتآموزشــی-بهداشــتیدانــشآمــوزاندختــردورهمتوســطهدرســکونتگاههای
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غیــررســمی،طــرحتــابآوریاجتماعــیبــاهــدفپیشــگیریســطحاولیــه

پیگیــریمجدانــهالیحــهتأمیــنامنیــتزنــاندربرابــرخشــونتبــاهمــکاریقــوهقضائیــه
وتهیــهســندپشــتیبان

پیگیــریالیحــهحــذفتبصــرهمــاده26قانونحمایتازکودکانونوجونانبیسرپرســت
وبــدسرپرســتطــیارســالنامــهبــهرئیــسمجلــسشــورایاســالمیبــاامضــایمعاونــت
حقوقــیرئیــسجمهــور،دســتیاررئیــسجمهــوردرحقــوقشــهروندیومعــاونرئیــسجمهــور

درامــورزنــانوخانــوادهوتهیــهســندپشــتیبان

گذرنامــهوافزایــشاختیــاراتخــروج تعامــلبــامجلــسشــورایاســالمیدرموضــوعطــرح
کشــوربــهجهــتحفــظمنافــعملــی از

کیــد تعامــلبــامجلــسشــورایاســالمیدرموضــوعبررســیازدواجزودهنــگامدختــرانوتأ
بــربلــوغفکــریوعقلــی

ســاماندهیبانــكاطالعــاتســازمانهایمــردمنهــادفعــالحــوزهزنــانوخانــواده30
کشــور اســتان

بررســیســهمیهبندیجنســیتیدرچهارمیــنآزمــوناســتخدامیمتمرکــزدســتگاههای
کشــوروآزمــونسراســریســال1396 اجرایــی

پیگیرینحوهحضورخانوادههادراستادیومهایورزشی

ــه ــاعمقــدسب ــاندردف ــانوبیــانتجــاربزیســتهزن ــزاریهمایــشنقــشآفرینــیزن برگ
ــاعمقــدس مناســبتهفتــهدف

ــوان ــاركبان ــریعملکــرداســتانیدرموضــوعایجــادوتوســعهپ هماهنگــی،رصــدوپیگی
دراســتانهاوافتتــاحبرخــیازآنهــادرقالــبســفرهایاســتانی

کارآفرینــیامیــدمبنــیبــرحمایــت هماهنگــیجهــتاجراییســازیتفاهمنامــهبــاصنــدوق
کوچــك کارآفریــندرمشــاغلخــردو ازطرحهــایزنــان

نظــارتوارزیابــیاجــرای101پــروژهمشــتركمعاونــتامــورزنــانوخانــوادهبــادســتگاههای
ازســوی ارائــهشــده ارزیابــی120طــرح و کشــور اســتان اســتانی(در31 و )ملــی اجرایــی

ســازمانهایمــردمنهــاددرپرتــالمعاونــتامــورزنــانوخانــواده
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حمایــتازبرگــزاریبرنامــه»جایــزهزنــاندرعلــم؛یــادوارهمریــممیرزاخانــی«بــاهمــکاری
وزارتعلــوم،تحقیقــاتوفنــاوری

کشــورهایاســالمیتحــتعنــوان برگــزارینشســتتخصصــیوزرایامــورزنــانوخانــواده
»سیاســتگذاریاجتماعــیوخانــوادهدرجوامــعاســالمی،الزامــاتوبایســتهها«درچارچــوب

رویــدادمشــهد2017درتاریــخ7اردیبهشــت1396،شــهرمشــهد

کمیتــهراهبــریبرنامــهمشــتركایــرانوژاپــنتحــتعنــوانپــروژه برگــزارینشســت
»گفتگــویخــطمشــیپیرامــونتوانمندســازیزنــانایــرانوژاپــن«درتاریــخ19شــهریور

تهــران 1394

تهیــهوتنظیــموپیگیــریتفاهمنامــههمــکاریپیشــنهادیامــورزنــانوخانــوادهمعاونــت
کــودکانجمهــوریهند ووزارتزنــانو

ارتقــاءتعامــالتبینالمللــیدرقالــبدیــداربــارئیــسمجلــسبلژیــك،ســفیرســوئد،ســفیر
کاوا کســتانورئیــسبنیــادصلــحساســا مکزیــك،رئیــسمجلــسبلوچســتانپا

نشستبانمایندگانسازمانهایغیردولتیادیانومذاهب

نشستباعلمایاهلسنتدرزاهداندرخصوصمسائلزنان

  ج ( اهم برنامه های آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویت های ابالغی رئیس 
جمهوری

گسترش،تحکیموتعالیخانواده کمیتیپشتیبانازتشکیل، بهبودساختارهایحا

گســترش، ــارویکــردجامــعتشــکیل، ــوادهب گاهیهــاومهارتهــایاعضــایخان توســعهآ
تحکیــموتعالــیخانــواده

حمایــتازخانوادههــایدرمعــرضآســیبوآســیبدیدهبــرایپیگیــریوحــلمشــکالت
مرتبــطبــامتزلــزلشــدنخانــواده

کیــدبــرمناطــق کیفــیآمــوزشزنــانبــاتأ کمــیو بسترســازیونهادینــهســازیارتقــاء
محــروم

ارتقــازمینههــاینهــادیوقانونــیالزمبــرایایجــادفرصتهــایعادالنــهحضــورفعــال
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زنــاندرعرصههــایاشــتغال

کیــدبــر کارآفرینــیزنــانبــاتأ بهبــودحمایتهــاوارتقــازمینههــایالزمبــرایاشــتغالو
دختــرانتحصیلکــردهوصاحــبمهــارتوخودتأمیــنوزنــانسرپرســتخانــوار،آســیب

دیــدهونیازمنــدبویــژهدرمناطــقمحــروم

و خانــوار سرپرســت زنــان بــر کیــد تأ بــا اجتماعــی تأمیــن بیمههــای هدفمنــد ارتقــا  
شــاغل زنــان و خانــهدار زنــان و روســتایی زنــان نیازمنــد، و دیــده آســیب خانوادههــای

گیــرســالمتزنــانوخانــوادهمتناســببــااولویتهــا، کیفیــت،جامــعوفرا تأمیــنخدمــاتبا
و نهادینهســازی فرهنگســازی، گاهســازی، آ منطقــهای شــغلی، ویژگیهــای، و نیازهــا
ــوادهوجامعــه ــنســالمتخــود،خان ــاندرتأمی ــریزن ــتازنقشمحــوریوتصمیمگی حمای

ارتقــاءســطحعلمــی،فرهنگــی،اجتماعــیواقتصــادیوهماهنگــیبیــنبخشــیمؤثــربــر
ســالمتزنــانوخانــواده

تســهیلوحمایــتازشــکلگیریانــواعتشــکلهایمردمــیوســازمانهایمــردمنهــاددر
حــوزهزنوخانــواده

ارتقــاءتواناییهــایتشــکلهایمردمــیبــهمنظــورایفــاینقــشفکــریواجرایــیمرتبــط
بــاامــورزنــانوخانــواده

جهتدهــیفعالیتهــایســازمانهایمردمنهــاددرچارچــوباهــدافنظــامدرحــوزهزنــان
وخانواده

تقویتتعامالتبابخشدولتیوشبکهسازیبینسازمانهایمردمنهادمرتبط
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بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

کار دولت دوازدهم بر پایه    الف ( تبیین وضعیت موجود بخش در ابتدای شروع به 
گرهای آماری  شاخص ها و نما

  حوزه میراث فرهنگی
ــرتاریخــی-فرهنگــی،بررســی، ــرایحفــظیــکاث مهمتریــنشــاخصعملکــردیدرایــنحــوزهب
پژوهــشاولیــهوثبــتآندر»فهرســتآثــارملــی«اســت.ثبــتمشــخصاتیــکاثــردرفهرســت
کــهامــرحفاظــتقانونــیازآناثــر،بــرایمســئولینمیســر آثــارملــی،بدیــنمنظــورصــورتمیگیــرد
گرفتــهومــوردحمایــتواقــعمــیشــوند. شــود.آثــارتاریخــیپــسازثبــتملــی،درپنــاهقانــونقــرار
کشــورتمرکــزاصلــیبــررویثبــتومستندســازی درایــنحــوزهبــهجهــتحفــظمیــراثفرهنگــی
ــارملــی«، ــارمنقــولثبــتشــدهدرفهرســتآث گرفتــهوبدیــنمنظــورشــاخصهای»تعــدادآث قــرار
»تعــدادآثــارمیــراثغیرملمــوسثبــتشــدهدرفهرســتآثــارملــی«،»تعــدادآثــارطبیعــیثبــتشــده
درفهرســتآثــارملــی«و»تعــدادآثــارغیــرمنقــولثبــتشــدهدرفهرســتآثــارملــی«درابتــدایشــروع
کاردولــتدوازدهــمعملکــردباالتــرینســبتبــهاهــدافازپیــشتعییــنشــدهداشــتهاســت. بــه

ــت ــشنقــشومشــارکتمردمــیدرمدیری ــنحــوزهدرخصــوصافزای ــهرشــدیدرای ــتروب حرک
میــراثفرهنگــیبــهوجــودآمــدهاســت.درایــنزمینــهدرســال1395تعــداد29بنــاوجــذب
کــنتاریخــیبــهبخــش ســرمایه432میلیــاردریــالتوســطصنــدوقاحیــاءوبهرهبــرداریازاما
گــذارشــدهاســت.همچنیــنتعــدادموزههــایفعــالتحــتپوشــشســایردســتگاهها غیردولتــیوا
وتعــدادموزههــایخصوصــیازرشــدقابــلتوجهــیبرخــورداربــودهوتعــداد64مــوزهخصوصــیدر

کاردولــتدوازدهــمفعــالشــدهاســت. ابتــدایشــروعبــه

گردشگری   حوزه 
ــه4میلیــون گردشــگرانورودیدرســال1395از5میلیــونو100هــزارنفــرســال1394ب تعــداد
کشــور گردشــگرانورودیبــه کاهــش کــهیکــیازدالیــل کاهــشیافــت.هــرچنــد 900هــزارنفــر
ــه ک ــیآمارهــانشــانمیدهــد ــودهاســتول ــیب کشــورهایعرب ــلتنشهــایدیپلماتیــک ــهدلی ب
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کــهنمــودآندر ــایشــمالیوغربــیوآمریــکایشــمالی گردشــگرانورودیازمناطــقاروپ تعــداد
شــاخصتعــدادورودگردشــگرانبــهصــورتتــوربــودهاســتبــهبیــشاز110هــزارنفــرافزایــشیافتــه
کشــورهاوراهانــدازیوتجهیــزصــدورویــزای اســت.همچنیــنتســهیلصــدورروادیــدبــابرخــیاز
الکترونیــکازاقدامــاتدیگــربــودهاســت.درایــنزمینــهتوســعهتأسیســاتدرجــوارجاذبههــای
گردشــگریوبرگــزاری تاریخــیطبیعــیوفرهنگــی،ایجــادزیرســاختوتجهیــزمناطــقنمونــه

گرفتــهاســت. رویدادهــاوجشــنوارههاصــورت

  حوزه صنایع دستی
صادراتصنایعدستیاز174میلیوندالرسال1394به237میلیوندالردرابتدایشروعبه
ازرشدقابلقبولیبرخورداربودهاست.همچنینتوسعه که یافته افزایش کاردولتدوازدهم
به نمایشگاههایصنایعدستی و اطالعرسانی و تبلیغات گسترش بازارچههایصنایعدستی،
گرفتهاست.نسبترشتههایباززندهسازی منظوربرقراریارتباطبینعرضهوتقاضاصورت
کلرشتههایدرحالفراموشیدرسال1395 شدهدرحوزههنرهایسنتیوصنایعدستیبه
کارتهایشناساییصادر گذشته10درصدافزایشیافتهاست.همچنینتعداد نسبتبهسال
شدهبرایصنعتگرانوهنرمندانصنایعدستیبهعدد35962رسیدهوتعدادپروانههایتولید

کارگاهیصادرشدهدرحوزهصنایعدستیبه1737عددرسیدهاست.

  ب ( چشم انداز و اهم شاخص های انجام شده و نتایج و دستاوردها 

۱-اهم اقدامات یکصد روز اول دولت دوازدهم در حوزه میراث فرهنگی

ف
واحد متعارفعنوان مهمترین برنامه ها ردی

عملکرد دوره یکصد 
کاری دولت  روز اول 

دوازدهم
150تعداد)کارگاه(مشارکتدرمرمتخانههایتاریخی1

ساماندهیوتعمیربناهایمهمتاریخیو2
85تعداد)کارگاه(مساجدجامعتاریخی

تعمیرومرمتآثاروبناهایثبتشدهدر3
11تعداد)کارگاه(اختیاردستگاههایدولتی
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ساماندهیومرمتمحوطههاوبناهای٤
15تعداد)کارگاه(تاریخی،بقاعمتبرکهوآرامگاههایمفاخر

مطالعه،مرمتوحفاظتبافتهای5
12تعداد)کارگاه(تاریخیشهریوروستایی

6

کیفیموزههای تجهیز،بهسازیوارتقاء
کوموزه، محلی،استانی،منطقهای،ا

سایتموزه،مشارکتی،مخازن،حفاظت
الکترونیک

12تعداد

حمایتازراهاندازیوتجهیزموزههای7
2تعدادخصوصی

ساماندهیومستندسازیاموالمنقول8
3000تعدادفرهنگی-تاریخی

1تعدادراهاندازیموزههایوابستهبهسازمان9

10
خرید،انجامپژوهشهایباستانشناسی،

کشفاتفاقیواموالفرهنگی-تاریخی
هبهشدهبهسازمان

250تعداد

4800قلممرمتاشیاءتاریخی11

صدورمجوزونظارتفنیدرراهاندازی12
2تعدادموزههایغیروابسته

گردشگریدر13 ایجادزیرساختهای
پایگاههایملیوجهانی

تعدادپایگاه
21جهانی

ساماندهیآثارثبتشدهدرفهرستآثار1٤
11تعدادپایگاهملی

61عددثبتآثارغیرمنقول15

125عددثبتآثارمنقول16
20عددثبتآثارمیراثطبیعی17
52عددثبتآثارمیراثناملموس18
4تعدادمیراثانقالباسالمیودفاعمقدس19
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2-اهم اقدامات یکصد روز اول دولت دوازدهم در حوزه صنایع دستی 

ف
واحد متعارفعنوان مهمترین برنامه ها ردی

عملکرد دوره 
یکصد روز اول 

کاری دولت 
دوازدهم

3عنوان/جلدمستندسازیومستندنگاری1

رویدادهایعلمی،فرهنگی،ملی،2
1موردبینالمللیو...

13برنامهاطالعرسانیوترویج3
2نشانمهراصالت٤

5

کارگاههای شناساییهنرمندانو
صنایعدستی-اقداماتشاملشناسایی

هنرمندانوصنعتگرانفعالازطریق
معاونتهایصنایعدستیاستانها،بازدید
ازمحلفعالیتنامبردگانوتاییدصحت
وسقماطالعاتوتولیدشاندررشتهاعالم

شدهوسپسصدورمجوزفعالیت

اعطایپروانه/
6266کارت

6

احیاءرشتههایمنسوخشدهیادرحال
کشور-اقدامات فراموشیدراستآنهای

شاملشناساییرشتههاومطالعه
ومستندنگاریآنهاسپستجهیز

کارگاههایموردنظرواحیاءمجددرشته
دراستان

نسبترشتههای
باززندهسازیشده
درحوزههنرهای

سنتی
700

7
طراحیبستهبندیمحصولونمونهسازی

والگوسازی
7قطعه/رشته

8
حفظاشتغالموجودوایجادفرصتهای

شغلیجدید
11هزارنفر

9
کارگاههای پرداختتسهیالتبانکیبه

دارایطرحتوجیهفنیواقتصادی
86میلیاردریال

5124موردآموزش10
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11
برگزاریرویدادهایفرهنگیوتجاریدر

کشور داخل
249مورد

3موردتوسعهبسترهایدائمیفروش12
کشور13 24نفربازاریابیدررویدادهایخارجاز
59.310هزاردالرتوسعهوارتقاءصادرات1٤

گردشگری  ۳- اهم اقدامات یکصد روز اول دولت دوازدهم در حوزه 

ف
واحد عنوان مهمترین برنامه ها ردی

متعارف

عملکرد دوره 
یکصد روز اول 

کاری دولت 
دوازدهم

1
برنامهریزیجهتاجرایطرحتوانمندسازی

گردشگریودستگاههای نیروهایشاغلدربخش
مرتبط

1650نفر

گردشگری2 کمیتهمشورتی 1جلسهایجاد

برنامهریزیومطالعهجهتاجرایفرایندبرندسازی3
-طرحگردشگریحالل

گردشگران4 -نفراجرایطرحنظرسنجیجامععالیق

کلیه5 بازنگریسرفصلهایآموزشیومنابعدرسیدر
کوتاهمدت 2تعداددورههای

کلیهمراحلفرایندامتحانجامعپایان6 اجرای
کوتاهمدتبهصورتالکترونیک 1700نفردورههای

کارگاههایآموزشیتخصصی7 3عنوانبرگزاری

کوتاهمدت8 گواهینامهپایاندورههای صدور
1800نسخهگردشگریجهتدانشآموختگان

کردن9 فرایندسازیوظایفوفعالیتهاومکانیزه
-موردآنهابااستفادهازفناوریاطالعاتوارتباطات

راهاندازیسامانههوشمندطرحتطبیق10
-سامانهاستانداردهایفنی
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1سامانهراهاندازیسامانهالکترونیکیصدورمجوزبند)ب(11

12
تهیهوتدوینآییننامهها،ضوابط،استانداردهای

فنیودستورالعملوشیوهنامههایتأسیساتو
گردشگری مؤسسات

4نسخه

بازنگریواصالحآییننامهها،ضوابط،شیوهنامهو13
گردشگری 2نسخهدستورالعملهایتأسیساتومؤسسات

انتخاب،ارزیابیوصدورمجوزفعالیتبرایعوامل14
گردشگری 1شرکتتطبیقاستانداردهایفنیتأسیسات

انتخابوعقدتفاهمنامهبرایعاملچهارمطرح15
کیفی 1شرکتتطبیقاستانداردهایفنیو

16
بررسیصالحیتواقدامبرایجلبهمکاریوصدور
کارشناسانارزیابومدیرانفنی مجوزفعالیتبرای

طرحتطبیق
7کد

عقدقرارداداستانداردسازیباهتل،متل،مهمانپذیر17
2600واحدوواحدهایپذیراییبینراهی

کناقامتی18 کیفیتاستانداربرایاما گواهینامه صدور
70لوحوپذیرائی

26تعدادافزایشتعدادواحدهایاقامتی19

5200تختافزایشتعدادتختواحدهایاقامتی20

21
رایزنیوانجامهماهنگیهایالزمبرایصدور
وتمدیدمجوزاستفادهازماهوارهدرتأسیسات

گردشگری
40فقره

انجامبازدیدهاینظارتیازتأسیساتومؤسسات22
16900واحدگردشگری

12درصددرصداشغالاتاقواحدهایاقامتی23
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ف
واحد عنوان مهمترین برنامه ها ردی

متعارف

عملکرد دوره 
یکصد روز اول 

کاری دولت 
دوازدهم

58درصددرصداشغالتختواحدهایاقامتی2٤

25
کلاستانی بررسیتقاضاهایواصلهازادارات

برایدریافتمجوزبند)ب(خدماتمسافرتیو
گردشگری

280شرکت/دفتر

کارتراهنمایان26 بررسیپروندهمتقاضیانوصدور
250فقرهایرانگردیوجهانگردی

کارتراهنمایان27 بررسیپروندهمتقاضیانوتمدید
720فقرهایرانگردیوجهانگردی

28
انجامرایزنیهایمستمربااداراتاماکنعمومی

ناجا،پلیسمهاجرتو...برایرفعموازی
کاریهاوافزایشروندهمکاریهایفیمابین

--

29

جلساتونشستهایتخصصیباتشکلهای
گردشگریبمنظورجلب حرفهایتأسیسات
همکاری،رفعمشکالتوچالشهایدرون

تشکلیو...

3جلسه

30
بررسیپروندهتورهایورودیدفاتر/شرکتهای

گردشگریومعرفیبهسازمان خدماتمسافرتیو
امورمالیاتیبرایاخذمعافیتمالیاتی

10شرکت

گردشگرانو31 رسیدگیبهشکایاتوحلاختالفات
80شرکتدفاتر/شرکتهایخدماتمسافرتیازیکدیگر

گردشگریخارجی32 5عددشرکتدرنمایشگاههای
گردشگریروستایی33 65روستاتوسعه

برنامهریزیبرایتوسعهفرهنگی،اجتماعیو3٤
38برنامهاقتصادیجوامعمحلیبارویکردآموزشی

شناساییروستاهایمجهزبهدفاترICTجهت35
گردشگریروستایی 39روستااطالعرسانی
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ایجادوتوسعهاقامتگاههای36
160اقامتگاهبومگردی

کارآفرینیامید37 1-اجرایمفادتفاهمنامهصندوق
کمیتهملیطبیعتگردی38 2جلسهجلساتتخصصی

کمیتهملی39 کارگروههایتخصصی جلسات
5جلسهطبیعتگردی

3جلسهگردشگریسالمت٤0

کارشناسانستادی،٤1 برگزاریدورهآموزشیبرای
3دورهاستانیوجوامعمحلی

حضورومشارکتدربرگزاریجشنوارههاو٤2
4رویدادنمایشگاهها

حضورفعالدرنشستهایشورایاجراییو٤3
مجمععمومیسازمانجهانیجهانگردی

نشست
تخصصی
UNWTO

3

کشورهایعضوسازمان٤٤ حضوردرنشستهای
OICهمکاریهایاسالمی

نشست
1تخصصی

٤5
همکاریومشارکتبامجامعوسازمآنهای

تخصصیبینالمللیدرزمینهبرگزاریاجالسهای
بینالمللی

کنفرانس
1بینالمللی

گردشگری  گذاری  ۴- اهم اقدامات یکصد روز اول دولت دوازدهم در حوزه سرمایه 

ف
واحد متعارفعنوان مهمترین برنامه ها ردی

عملکرد دوره 
یکصد روز اول 

کاری دولت 
دوازدهم

کهدر1 کارمزدبهپروژههایی پرداختیارانهسودو
گردشگریبهبهرهبرداریرسیده 6میلیاردریالصنعت

200میلیاردریالپرداختتسهیالتبهسرمایهگذارانبخش2
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اعطایزیرساختبهمحورهاوقطبهای3
2000میلیونریالگردشگری

گردشگری٤ کمپینگهای -میلیونریالاعطایزیرساختبه
گردشگری5 -میلیونریالاعطایزیرساختبهمناطقنمونه
-میلیونریالساماندهیسواحل6
2کالسدورههایآموزشیبرایتشکلهایمردمنهاد7
6همایشهمایش،نمایشگاهوجشنواره8
2کمیتهکمیتهتخصصیارزیابیمدارکمتقاضیانتشکلها9
120تعدادتشکیلوتکمیلبانکاطالعاتیسمنها10

  ج ( اهم برنامه های آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویت های ابالغی رئیس 
جمهوری

  اهداف 
کشــور،ایجــاد گردشــگریدرتولیــدناخالــصداخلــی،درآمدهــایارزی افزایــشســهم

اشــتغالوتقویــتتعامــالتبینالمللــیودیپلماســیفرهنگــی
گردشگریداخلیدرتقویتوتحکیمهمبستگیوانسجامملی استفادهازظرفیت

صیانتازمیراثطبیعیوفرهنگیملموسوناملوس
کشور حفظوارتقایصنایعدستی

  راهبردها 
ارتقــایجایــگاهبخــشدرســطحملــیومحلــیمبتنــیبــرذخایــرفرهنگــیوتاریخــیو

هویــتایرانــیوتعامــلبــادســتگاههــایاجرایــیذیربــط
گردشگری حفظومعرفیتنوعفرهنگیبهعنوانعاملیبرایتوسعه

کشور گردشگریدرتولیدناخالصملی ارتقاءسهم
گســترهجغرافیایــی،فرهنگــیوتاریخــیایــرانبــهمنظــور دســتیابیبــهشــناختجامــعاز

گردشــگری،صنایــعدســتیوهنرهــایســنتی توســعه
گردشگریبراساسآمایشسرزمین ارائهالگوهایبهینهتوسعهفضای
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کثریوتنوعبخشیبه کشوربرایجذبحدا تاریخی توجهبهمزیتهایفرهنگیو 
گردشگرانخارجی

ساماندهیگردشگرانحوزهسالمتوجذبنظامندآنهاباتوجهبهمزیتهایکشوردراینحوزه
و فرهنگی گردشگران جذب برای کشور فرهنگی و طبیعی مزیتهای ترویج و تبلیغ  

گردان طبیعت
گردشگری حفظومعرفیتنوعفرهنگیبهعنوانعاملیبرایتوسعه
حفظومعرفیتنوعفرهنگیبهعنوانعاملیبرایتقویتهویتملی

طبیعت سالمت، مقدس، دفاع زیارت، علمی، تاریخی، فرهنگی، گردشگری توسعه  
گردیوورزشی

منظور به ایران تاریخی و فرهنگی جغرافیایی، گستره از جامع شناخت به دستیابی  
گردشگری،صنایعدستیوهنرهایسنتی توسعه

گردشگریبراساسآمایشسرزمین ارائهالگوهایبهینهتوسعهفضای
پژوهش، افزایشصیانت،حفاظت، برای مردمی یافته سازمان مشارکتهای توسعه  

مرمت،معرفیوبهرهبرداریازبناهایتاریخیوفرهنگی.
ارتقایجایگاهبخشدرسطحملیومحلیمبتنیبرذخایرفرهنگیوتاریخیوهویت

ایرانیوتعاملبادستگاههایاجراییذیربط
ایجادبسترهایمناسببرایافزایشمشارکتسازمانیافتهمردمیوتوسعهفعالیت 
هایمیراثفرهنگیوطبیعیشاملصیانت،حفاظت،پژوهش،مرمت،معرفیوبهره

برداریازبناهایتاریخیوفرهنگی.
ــر ــیمبتنــیب ــیومحل ایفــاینقــشســازندهدرتدویــنالگوهــایتوســعهایدرســطحمل

ذخایــرفرهنگــیوتاریخــیوهویــتایرانــیوتعامــلبــادســتگاههایاجرایــیذیربــط
جلــبمشــارکتبینالمللــیدرراســتایحفاظــتومعرفــیویژگیهــایفرهنگــیوتمــدن

ایرانــیدرســطحملــیوبینالمللــی
کشــورودســتیابیبــهشــناختجامــع ارتقــاءســهمصنایــعدســتیدرتولیــدناخالــصملــی
گســترهجغرافیایــی،فرهگــیوتاریخــیایــراندرحــوزهصنایــعدســتیوهنرهــایســنتی از

شناســایی،تقویــتوپــرورشخالقیــتوابداعــاتهنرمنــدانوصنعتگــرانصنایــعدســتی
وهنرهــایســنتیوپیشکســوتانهنــری
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بخش حقوقی و قضائی

گانــهزیــر،بــالحــاظورعایــتاســنادباالدســتیودراجــرایقوانیــن اقدامــاتوبرنامههــایدوازده
ومقــرراتمربــوطوهمچنیــنبرنامههــایاعالمــی،ازجملــهرهنمودهــایریاســتمحتــرمجمهــور

تدویــنشــدهاند.

اینبرنامههاواقداماتعبارتنداز:

ســطوح،. ۱ تمــام در روابــط ارتقــاء و بهبــود توصیههــای و پیشــنهادها تدویــن و تهیــه
کشــوروارائــهآنبــهجلســهیمشــترکروســایمحتــرمقــوا،بــه فیمابیــنقــوایســهگانه

منظــورتصویــبوصــدوردســتورابــالغ.
تهیــهوتدویــنشــیوهنامهیتجویــزرســیدگیمجــدددرپروندههــایتعزیــراتحکومتــی. 2

)موضــوعتبصــرهمــاده23آییننامــهســازمانتعزیــراتحکومتــی(.
تهیــهوتدویــنشــیوهنامهیســاماندهیامــورنمایندگیهــاوعضویــتوزارتدادگســتری. ۳

درمراجــعونهادهــایمختلــف.
کمیســیون. ۴ کار گــردش تهیــهوتدویــنشــیوهنامهاصــالحوافزایــشبهــرهوریدرفراینــدو

لوایــحدولــت.
کارآفرینــیواشــتغالزاییبــااســتفادهازظرفیــتنهــادوکالــتو. 5 تدویــنوارائــهبرنامــه

دادگســتری. کارشناســی
تشــکیلوبرگــزاریجلســاتتعامــلوهمفکــریوهماندیشــیبــاســطوحمختلــفقــوای. ۶

ســهگانهونخبــگانواســاتیدحقــوق.
کــهوزارتدادگســتریراســایــابــاهمــکاریســایرمراجــع،. 7 تدویــنآییــننامــههــایقانونــی

مأمــورتدویــنآنهــامــیباشــد،
تالشبرایاجرایمنشورحقوقشهروندی،خصوصادرمحورهایذیلالذکر:. ۸

8-1: سازماندهیجبرانخسارتزیاندیدگانناشیازقصورقضات

کشور 8-2:حمایتازبزهدیدگانباهمکاریدادگستریهایسراسر

8-3:ســازماندهینشســتهــایتخصصــیوآموزشــیبــاموضوعــاتحقــوقبشــرو
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حقــوقشــهروندیبــاهــدفترویــجوارتقــایمفاهیــممزبــور.

کنوانســیونهای. ۹ تهیــهوتدویــننقشــهراهوزارتدادگســتریدرحــوزهبیــنالملــلوامــور
مصوب.

تهیــهوتدویــننقشــهراهوزارتدادگســتریدرحــوزهامــورمبــارزهبــافســادوســالمت. ۱۰
نظــاماداری.

کیفــی. ۱۱ کمــیو بــرشــاخصهای تهیــهوتدویــننقشــهراهوزارتدادگســتریمبتنــی
بــهپروندههــایتعزیــراتحکومتــی. بــهرســیدگی مربــوطجهــتســرعتبخشــیدن

ــه. ۱2 ــاهــدفتســهیلرســیدگیب ــتالکترونیــکواتوماســیونب تــالشجهــتاســتقراردول
کشــور. ــتســامانه135درسراســر ــقتقوی شــکایاتمردمــیازطری
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روابط خارجی

کالن:   در سطح 

طراحــیراهبردهــاوراهکارهــادرحــوزهابــراولویتهــایوزارتامــورخارجــهدردولــت
یازدهــم:

الــف–بهبــودروابــطبــاهمســایگانب–فرصــتســازیبــرایجمهــوریاســالمیایــران
درعرصــهتوســعهروابــطاقتصادی؛

کــردنطــرحتجدیــدســاختاروزارتامــورخارجــهدرراســتایالــف پیادهســازیوعملیاتــی
–چابــکســازیدرفرآینــدتصمیــمســازیوتقویــتحــسمشــارکتدســتهجمعــیدررونــد
کارشناســی،ارتقــاءانگیــزهدر کارآمــدیدرســطح کارایــیو گیــری،ب–افزایــش تصمیــم
کارشناســی،ج–تمرکــزبخشــیدرحــوزه کارهــای کارشناســانوتوجــهبیشــتربــهنظریــاتو

ــهبرنامههــاوسیاســتهایاقتصــادمقاومتــی ــاعطــفتوجــهب دیپلماســیاقتصــادیب

  در برخی سطوح خرد:

ــاتمخــربو ــااقدام ــرب ــدومؤث ــههدفمن ــهبرجــام،مقابل ــوطب ــقتحــوالتمرب رصــددقی
کارشــکنیهادراجــرایبرجــام؛مهــارمواضــعوتالشهــایضــدایرانــیآمریــکاوطراحــی
گــونبــرایپاســخگوییبــهاحتمــاالتمختلــفواجــرایمؤثــرآنهــا؛ گونا انتخابهــای

مقابلــهبــادورجدیــدایــرانهراســیبــاسرمنشــأآمریکایــیترامــپوتبییــنمنطقــیو
کشــورمانازجملــهازطریــقبهرهگیــریازفرصــت مســتدلمواضــعمنطقــهایوبینالمللــی
نشســتآتــیمجمــععمومــیســازمانملــلمتحــدوســایرابزارهــاوراهــکاردردســترس؛

مشــارکتمؤثــردرنشســتهایدووچنــدجانبــهدرزمینــهحــلبحرانهــایمنطقــهای
کنشــگرانمؤثــرمنطقــهایوبینالمللــیازجملــه کاربــا ازقبیــلســوریه،یمــنوبحریــنو
کاهــشآالممــردممنطقــه؛ کمــکبــه ــاهــدفتســریعدررونــدحــلسیاســیو ــاب اتحادیــهاروپ
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بینالمللــی، عرصــه در ایــران اســالمی جمهــوری فرهنگــی – دینــی گفتمــان تبییــن  
فعالســازیجامعــهجهانــیواســتفادهازهمــهظرفیتهــادردفــاعازمســلمانانتحــتآزارو

کمــکبــهآنهــا؛ ســتم)ازجملــهدرمیانمــار(و

کاهــش تقویــتوتعمیــقمناســباتبــاهمســایگان،مدیریــتروابــطبــاعربســتانازطریــق
اختالفــاتوهــمزمــان،مهــارومقابلــهبــاسیاســتهاوبرنامههــایآمریــکا–عربســتان–
کاهــشنفــوذواقتــدارمنطقــهایجمهــوریاســالمیایــران، رژیــمصهیونیســتیدرجهــت
تثبیــتجبهــهمقاومــتدرمنطقــهبــاتوجــهبــهپیروزیهــایاخیــروتــدامحمایــتازمــردم

فلســطین؛

اســتمرارنــگاههدفمنــدودرازمــدتبــهآســیا،آفریقــاوآمریــکایالتیــن،همــکاریهدفمنــد
کشــورها کشــورهایدرحــالتوســعهوســفردورهایبــهبرخــیازایــن وبرنامــهریــزیشــدهبــا

کشــورآفریقایــی ازجملــهچنــد

فرصــتســازیبــرایتوســعهتجــارتخارجــیجمهــوریاســالمیایــران؛تســهیلوفرآهــم
بــهمنظــورانعقــادقراردادهــایپایــهدرحوزههــایصنعتــیو آوردنزمینههــایمناســب
تجــاری؛بهرهگیــریازظرفیــتبخــشخصوصــیوتســهیلزمینــهحضــوروفعالیــتآنهــادر
عرصــهروابــطاقتصــادیخارجــی،بازاریابــیظرفیتهــایایــراندرحــوزهعلــموفنــاوریو

پیوندســازیدرایــنزمینــه
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سیاست داخلی ، نظم و امنیت عمومی و 
کشور( امور اجتماعی و فرهنگی )وزارت 

کشــورحفــظنظــموامنیــتعمومــیونیــزتوســعه کــهاصلیتریــنوظایــفوزارت ازآنجایــی
کیفــیوتقویــتتشــکلهایسیاســی، مشــارکتسیاســیوهمبســتگیاســالمیوملــی،توســعه
گرایــیقومــیومذهبــی،برجستهســازی صنفــیواقلیتهــایدینــی،شناســاییورفــععوامــلوا
ســنتهاونمادهــیمذهبــیمــیباشــد،لــذابرنامههــایایــنوزارتخانــهدرراســتایتحقــقاســناد
کــهاهــمبرنامههــابــهشــرحذیــلمــیباشــد: گــردد باالدســتیواولویــتدارکشــورتنظیــمواجــرامــی

تدقیقمحدودههایتقسیماتیاستانتهران
اصالحوبازنگریدستورالعملمناطقمرزی

کلاحزاب کشوربادبیران برگزارینشستهماندیشیوزیرمحترم
کمیســیونمــاده10 رســیدگینهایــیبــهتمامــیپروندههــایدرانتظــاررســیدگیدر

قانــوناحــزاب
و احــزاب درخواســت مــورد اســتانهای از برخــی در ایــران احــزاب خانــه افتتــاح  

اســتان. سیاســی تشــکلهای
کنتــرلومدیریــتواردات،تولیــد،توزیــعومصــرفمــوادخطرنــاكســمیوشــیمیایی برنامــه

کشــور در
کشور تهیهبرنامهپیشگیریومقابلهباجعلبهمنظورافزایشاستحکاماسنادرسمی

تهیهبرنامهپیشگیریومقابلهنرمباتهدیداتتروریستی
جلســات برگــزاری و کشــور داخلــی امنیــت شــورای قانــون اصــالح نویــس پیــش تهیــه  

آن کارشناســی
کولهبــریدرمناطــقمــرزیواجرایــینمــودنآییــننامــهســاماندهیمبادلــهدر ســاماندهی

کاال کاهــشقاچــاق بازارچــههــایغیررســمیموقــتمــرزیدرراســتای
کاال کاهشقاچاق کاالیملوانیوساماندهیتهلنجیمنجربه اجراییشدنآییننامه

کردنمراسماربعین برنامهریزیوبرگزاریاربعینحسینیوعملیاتی
کردنطرحجامعپدافندغیرعامل7استان نهایی
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کشور برگزاریهمایشملیپدافندهفتهغیرعاملبا1200عنوانبرنامهدرسراسر
کشور آمایشایستگاههایبازرسیدر

انتشارنخستیناطلسآسیبهایاجتماعی)تکلیفبرنامهششمتوسعه(
راهاندازینخستینبانكجامعاطالعاتتشکلهایمردمی

کاهشآسیبهایاجتماعی کنترلو تدوینبرنامهجامع
راهاندازینظامجامعرصدآسیبهایاجتماعی

کشور. کالنشهرهای برنامهریزیبرایآغازعملیاتسندآسیبشناسی
هماهنگیرسانههایخبریبرایآمادگیدرانعکاساخباردقیقحوادث.

بــامخاطــراتجــوی زیربــطدرمواجهــه اجرایــی ودســتگاههای اســتانها آمادگــیالزم  
وطبیعــیفصــلپائیــز.

LEZپیگیریواجرایطرح
ساماندهیوضعیتترددموتورسیکلتدرکشور

کاهشتلفاتناشیازتصادفاتشهری برنامهریزیدرجهت
کیفیت)فرهنگ(رفتارترافیکیشهروندان پیگیریبرنامههایارتقاء

برنامهریزیبهمنظورتوسعهسامانههایهوشمند
ــلازتشــکیلواســتقرارشــوراهایاســالمی ــوزشقب ــزاریدورههــایمنظــمومســتمرآم برگ

دورهپنجــمدرسراسرکشــور
پرداخت7500میلیاردریالبهشهرداریهاودهیاریها.

گــذارانخارجــی،معرفیپتانســیلهای گــذاریوجــذبســرمایه معرفــیفرصتهــایســرمایه
کشــور اســتانهایمرزی

ــاتوجــهبــهنقــش ــازارغیــرمتشــکلپولــی،ب ــابانــكمرکــزیجهــتســاماندهیب همــکاریب
کشــوروبــهمنظــورنیــلبــههــدفخــروجازرکــود بانكهــادرتوســعهوشــکوفاییاقتصــادی

تورمــی
گیــریازمــراوداتومبــادالتتجــاریدر گــزارش پیگیــریجهــتراهانــدازیســامانهجامــع

کشــور بازارچههــایمــرزی
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بخش  بهداشت و درمان  

  الف(تبیین وضعیت موجود بخش 

کــهدالیــل شــاخصدسترســیجمعیــتبــهخدمــاتبهداشــتیدرمانــی100درصــداعــالمشــده
کشــوراســت. گســترشآندراقصــینقــاط کارآیــیسیســتمشــبکههایبهداشــتیدرمانــیو آن

شــاخصامیــدبــهزندگــیدربــدوتولــداز70/4ســالدرســال1384بــه72/5ســالدرســال
1390وبــه74ســالدرســال1393وبــه75.5ســالدرســال1394و75.6درســال1395رســیده
کــودکان کاهــشمــرگومیــر اســت.مهمتریــنعلــلافزایــشامیــدبــهزندگــیدرســالهایاخیــر
زیــرپنــجســال،افزایــشدسترســیمــردمبــهخدمــاتبهداشــتی،افزایــشســطحســوادوایجــاد

تســهیالتدرمناطــقروســتاییمیباشــد.
کــودکانزیــرپنــجســالبــراســاساطالعــاتمطالعــهDHSدرســال1389 رونــدمیــزانمــرگ
کــهدرســالهای1391و1392بــرپایــهدادههــایســازمان تعــداد22مــورددرهــزارتولــدزنــدهبــوده
جهانــیبهداشــتبــهترتیــببــه17،18ودرســال1393و1394بــه15/8و15/6مــورددرهــزار
کــودکانمیباشــد. کاهــشمــرگومیــر کــیازرونــدمثبــتدر کــهحا کاهــشیافتــهاســت تولــدزنــده

درســال1395درحــدود15.1مــوردمــرگدرهــزارتولــدزنــدهبــودهاســت.
ــهدر ک ــوده ــدهب ــدزن ــورددرهــزارتول ــوزاداندرســال1389تعــداد11م ــزانمــرگن ــدمی رون
ســالهای1391تــا1393بــرپایــهدادههــایوزارتبهداشــت10ودرســال1394و1395بــه

ــهاســت. کاهــشیافت ــده ــدزن ــورددرهــزارتول ــه9.5و8.9م ترتیــبب
کســنهایســه کــودکانزیــریــكســال،وا درســالهای1390تــا1395حــدود99درصــد

ــد. ــالوهپاتیــتخــودرادریافــتنمودهان ــجاطف ــه،ســل،فل گان
ــدهدر ــدزن کاهــشچشــمگیریاز91درصــدهــزارتول ــا کشــورب ــرمــادراندر ــرخمــرگومی ن
ســال1367بــه24/6درصــدهــزارتولــدزنــدهدر1384رســید.ایــنشــاخصدرســالهای1389
و1390بــه22.07و21.7ودرســالهای1394،1393،1392،1391و1395بــهترتیــببــه19.9

کاهــشیافتــهاســت. ،20،18.9،19.7و18.1درصــدهــزارتولــدزنــده
تعــدادخانههــایبهداشــتروســتاییبــهحــدود17928واحــددرســال1395رســیدهاســت.
کشــوربــه18460بــابخانــهبهداشــت گســترششــبکهنیــاز بــاتوجــهبــهاینکــهمطابــقطــرح
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کــردهاســت. اســت.لــذاایــنتعــدادواحــدفعــال،97درصــدازســطحبنــدیرامحقــق
کــزبهداشــتیدرمانــیروســتاییبــهتعــداد2632مرکــزدرســال1395رســیده تعــدادمرا
کشــوربــه2487بــابمرکــزروســتایی گســترششــبکهنیــاز اســت.بــاتوجــهبــهاینکــهمطابــقطــرح
کــردهاســت. بــودهاســتلــذاایــنتعــدادواحــدفعــال،بیــشازصــددرصــدازســطحبنــدیرامحقــق
کــزبهداشــتیدرمانــیشــهریبــه2783مرکــزدرســال1395رســیدهاســت.بــاتوجــهبــه مرا
کشــوربــه2500بــابمرکــزشــهریبــودهاســتلــذاایــن گســترششــبکهنیــاز اینکــهمطابــقطــرح

کــردهاســت. تعــدادواحــدفعــال،بیــشازصــددرصــدازســطحبنــدیرامحقــق
کــهدالیــل شــاخصدسترســیجمعیــتبــهخدمــاتبهداشــتیدرمانــی100درصــداعــالمشــده

کشــوراســت. گســترشآندراقصــینقــاط کارآیــیسیســتمشــبکههایبهداشــتیدرمانــیو آن
کلپایگاههــابــارشــد78درصــدیاز کشــورتعــداد درجهــتســاماندهیشــبکهاورژانــس
1069پایــگاهدرابتــدایســال84،بــه2027پایــگاهدرســال1390رســیدهاســت.ایــنتعــداددر
کــهرشــدیمعــادل1.5درصــدرانســبتبــهســالقبــلنشــان ســال1392بالــغبــر2094واحــدبــوده
کلپایگاههــابــارشــد2.4،1.3و3.8درصــدیبــه2172،2121و2256بــابدر میدهــد.تعــداد
ســالهای1394،1393و1395بالــغشــدهاســت.تعــدادپایگاههــابــهتفکیــكشــهریوجــادهای
کــهبــارشــد3و1درصــدبــه809و1254 درســال1390بــهترتیــببرابــربــا785و1242بــاببــوده
واحــددرســال91وبــارشــد1.6و1.4درصــدبــه822و1272بــابدرســال92رســیدهاســت.ایــن
تعــدادبــارشــد0.8-و2.7درصــدبــه815و1306بــابدرســال93،بــارشــد1.7و2.3درصــدبــه
836و1336بــابدرســال1394وبــارشــد4.4و3.5درصــدبــه873و1383بــابدرســال
1395رســیدهاســت.قابــلذکــراســت،تعــداد232موتورالنــسدرســال1395بــهنــاوگاناورژانــس

کشــوراضافــهشــدهاســت. زمینــی
کوچــك8دقیقــه، زمــانرســیدنآمبوالنــسبــربالیــنبیمــاراندرســال1395درشــهرهای
کــزجــادهای17دقیقــهاســت. درشــهرهایبــزرگ10دقیقــه،درشــهرتهــران28دقیقــهودرمرا

ــارشــد2/8برابــریاز1038دســتگاهدرســال1384 تعــدادآمبوالنسهــای115اورژانــسب
بــه2926دســتگاهدرســال1389رســیدهاســت.ایــنتعــدادبــارشــد3درصــدینســبتبــهســال
1389بــه3009دســتگاهدرســال1390افزایــشداشــتهاســت.همچنیــنایــنتعــدادبــارشــد
2.8درصــدینســبتبــهســال1390بــه3094دســتگاهدرســال1393وهمچنیــنبــارشــد3.4
درصــدینســبتبــهســال1393بــه3700دســتگاهدرســال1394رســیدهاســت.درســال1395
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کــهنســبتبــهســالقبــل27درصــدرشــددارد. تعــدادآمبوالنــس4730دســتگاهبــوده
میانگیــنضریــباشــغالتخــتبســتریدرکشــوردرحــدود74.5درصــددرســال1395بوده
کشــورمــی کــیازوضعیــتبهینــهبهــرهوریواســتفادهازظرفیــتتختهــایبســتری کــهحا اســت
باشــد.قابــلذکــراســتضریــباشــغالتختهــایدولتــیبراســاساعــالموزارتبهداشــت78.5

درصــدبــودهاســت.
کــهبــارشــد کشــوردرســال1394بالــغبــر934واحــد کل تعــدادبیمارســتانهایفعــال
4درصــدیبــه971واحــددرســال1395افزایــشداشــتهاســت.ضمنــاتعــدادبیمارســتانهای

کلواحدهــا(بــودهاســت. دانشــگاهیدرایــنســال607واحــد)62درصــد
کشــوردرســال1395بالــغبــر127146تخــتاعــالمشــده کل تعــدادتخــتبســتریفعــالدر

کــهازایــنتعــداد87439تخــتفعــال)68درصــد(دانشــگاهیاســت.

:P.P.P عملکرد در حوزه مشارکت دولتی- خصوصی  

کزتشخیصودرمانسرطانبهروشBOTباتعرفهدولتی گذاریمرا وا
ــارد ــاســرمایهگذاریغیردولتــی)متوســطدرهــرقطــب2000میلی ایجــاد8قطــبســرطانب

ریــال(
گذاریزنجیرهآزمایشگاهیبصورتBOTباتعرفهدولتی وا

دســتگاه 53 شــامل دولتــی تعرفــه بــا BOT بصــورت تصویربــرداری مرکــز 89 ایجــاد  
آنژیوگرافــی دســتگاه 16 ،MRI دســتگاه 20 سیتیاســکن،

BOOعقدقرارداد2بیمارستانظرفیت1000تختدراستانهایقموقزوینبصورت
کارگیــری19500نفــر گــذاریمدیریــت2100مرکــزســالمتجامعــهو4200پایــگاهســالمتبــا وا
ازطریــقخریــدخدمــتبــرایخدمترســانیبــهبیــشاز11میلیــونجمعیــتحاشیهنشــینشــهرها
عقــدتفاهمنامــهبــابنیــادبرکــتوابســتهبــهســتاداجرایــیفرمــانامــامبــرایتکمیــل10

بیمارســتانبــاظرفیــت1321تخــت
عقدتفاهمنامهبابنیادمستضعفانبرایتکمیل9بیمارستان

فراهمآوری16تفاهمنامهبرای13000تختبیمارستانیباسرمایهگذارانخارجی
کزتأمینوتوزیعموادغذاییبهدفاترسالمت گذاریخدماتممیزیبهداشتمرا وا

افزایشمشارکتوساماندهیبخشخیریهدرایجادزیرساختهایسالمت
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جذبوساماندهیبیشاز6000میلیاردریالازطریقمشارکتخیریندرمواردزیر:
کــزبهداشــتیدرمانــی،62خانــه احــداث560تخــتبیمارســتانیســرطانی،154بــابمرا

بهداشــت
کشور بازسازیونوسازی392تختفرسودهوساخت5080تختجدیددر20دانشگاه

کلینیــک کلینیــکجامــع،67 ــگاهدانشــجویی،19 ــزاهــدایخــون،10خواب احــداث6مرک
ویــژه،33همــراهســرایبیمــار

جــذب146ملــکاهدایــیازخیریــنبــرایپروژههــایمختلــفســالمتبــهمبلــغ2370
ــال ــاردری میلی

جذب226مجموعهپزشکیاهداییدرپروژههایمختلفبهمبلغ420میلیاردریال
افزایــشتعــدادســمنهایحــوزهســالمتاز45ســمندرســال1392بــه83ســمندرســال

1395
راهانــدازیســامانهیــارانســالمت)یــاس(بــاهــدفشناســاییواطالعرســانیدرخصــوص

کمکهــایمردمــیدرحــوزهخیریــنســالمت

ح تحول سالمت تا پایان سال  ۱۳۹5: گزارش خالصه ای از طر   

کاهــشســهممــردمازهزینــهبســتریاز37درصــدبــه3درصــدبــرایروســتاییانو6درصــد 
بــرایشهرنشــینانوحمایــتمالــیاز26میلیــونبیمــاربســتری

ــازارســالمت)دولتــی-خصوصــی، ــردمدرمجمــوعب کاهــشپرداخــتمســتقیمازجیــبم 
ــه40درصــد بســتری-ســرپایی(از56درصــدب

کمرشــکندربیمارســتانهایدولتــی حفاظــتمالــیازبیمــارانبســتریدربرابــرهزینههــای
کشــوربــهصــورتهدفمنــد بــرای77،4%جمعیــت

کاهش42درصدیقیمتانواعلوازموتجهیزاتپزشکیمصرفی 
موجــود بیمارســتانهای بــرای ســرمایهای پزشــکی تجهیــزات قلــم 69000 تامیــن  
جدیداالحــداث)16271قلــمدربیمارســتانهایموجــود،52750قبــمبــرایبیمارســتانهای

جدیداالحــداث(
یافتــهو کمتــرتوســعه حضــور5334پزشــکمتخصــصوفوقتخصــصدر307شــهر

آنــاندربیمارســتانهایدولتــی محــروموتمــاموقــتشــدنهمگــی
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حضــور6619)854نفــرپزشــکمتخصــصمقیــمدرهــرشــبدر17تخصــص(در412
کشــوردر214شــهربــرایدرمــانبیمــاراناورژانــس بیمارســتاناصلــی

کلینیــک انجــام135میلیــونبــارویزیــتتوســط14000متخصــصوفوقتخصــصدر658
ویــژهدر385شــهرکشــوربــانــرخارزاندولتــیبــهمنظــوردسترســیاقشــارمحــرومهمــراهبــاســاخت

250پلیکلینیــکتخصصــیجدیــدشــامل6440مطــببــرایفعالیــتایــنپزشــکان
کشور کلینیکویژهدر128شهرمنطقهمحروماز31استان راهاندازی

بــه بدحــال بیمــار و مصــدوم 7351 انتقــال و هوایــی اورژانــس پایــگاه 32 راهانــدازی  
پــروازی ســورت 4860 طــی بیمارســتانها

کشــورونوســازی گســترش125بخــشاورژانــسدربیمارســتانهایترومــاواصلــی ســاختو
بخــشاورژانــسدرســایربیمارســتانها

افزایــش1500تخــتاورژانــسوبهســازیواستانداردســازی180بخــشاورژانــسدرسراســر
ر کشو

توجهخاصبهبیماراننیازمندبهمراقبتهایویژهباافتتاح2400تخت
توجــهویــژهبــهبیمــارانســرطانیبــاایجــادشــبکهجامــعتشــخیصزودرسودرمــانســرطان

در3ســطحکشــور
استانداردســازیوتوســعه9مرکــزتخصصــیدرمــانســوختگیوتوســعه185تخــتویــژه

ســوختگی
توســعه1000تخــتجدیــدبســتریوروانپزشــکی15بخــشاوراژانــسروانپزشــکیهمــراهبــا

بازســازیبخشهــایموجــود
اجــرایبرنامــهملــیدرمــانپیشــرفتهســکتههایقلبــیبــهصــورتشــبانهروزیدر54

کشــوردر24شــهربعنــواناولیــنعلــتمــرگایرانیــان بیمارســتان
تأمینتجهیزاتپزشکیسرمایهایبرایبیمارستانهایموجودوجدیداالحداث

بــا کلینیکهــایدندانپزشــکیدانشــگاهی ایجــاد بــا ســاماندهیخدمــاتدندانپزشــکی 
کشــور تعرفــهارزاندرنقــاطمختلــف

اســتقرارســامانهملــیصــدورالکترونیکــیپروانههــایمؤسســاتپزشــکیبــهمنظــورایجــاد
ــهاطالعــاتشــامل ــانحــرفپزشــکیب شــفافیتدرایــنحــوزهودسترســیآســانمــردموصاحب

21000موسســهپزشــکی
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کیفــیبخشهــای ســاماندهیارائــهخدمــاتبــهگردشــگرانســالمتازطریــقاعتبــاربخشــی
گردشــگریبــاهمــکاریســایردســتگاههایذیربــط بینالملــلوســاماندهیمؤسســات

کشــوربــارویکــردارتقــاء تدویــنواجــراینســلنویــناعتبــاربخشــیدر900بیمارســتان
کیفیــتخدمــاتوتکریــمبیمــاران ایمنــیبیمــارانوبهبــود

کــزتشــخیصیدرمانــیوتجهیــزاتپزشــکیدرقالــب تدویــنســندســطحبندیخدمــات،مرا
)ســندملــیدرمــان1404(

570 در الکترونیــک اطالعــات )تکمیــل ســالمت نظــام در اطالعــات و منابــع مدیریــت  
دولتــی( بیمارســتان

  پروژه های بهداشتی درمانی خاتمه یافته تا مقطع پایان آبانماه سال 
۱۳۹۶ عبارتند از:

85ݥݥبــابمرکــزجامــعســالمتشــهری،72مرکــزجامــعســالمتروســتایی،تعــداد460واحــد
خانــهبهداشــتروســتایی،105پایــگاهســالمتشــهریو224محــلزیســتپزشــکدرروســتاها.
همچنیــنتعــدادتخــتبیمارســتانیخاتمــهیافتــهدرســال1396شــامل26پــروژهبیمارســتانیبــا

کلمیباشــد. ظرفیــت2875تخــت

کسن و تجهیزات پزشکی:   دارو، وا

کمبودهــایدارویــی کاهــش کمبودهــایدارویــیووســایلپزشــکیمــوردنیــازبیمــاران، رفــع
کثــر30قلــمدرســالهایاســتقرار ازمیانگیــن350قلــمدرســال91ونیمــهاولســال92بــهحدا

دولــتیازدهــم)93لغایــت96(
کنتــرلقیمــتداروهــاووســایلپزشــکیوارداتــی:قیمــتداروهــایوارداتــیبــهمیــزان 

کاهــشیافتــهاســت. حداقــل25%ووســایلپزشــکیوارداتــیبــهمیــزانحداقــل%35
کاهــشمیــزانوارداتدارو:میــزانوارداتدارودردولــتیازدهــمنســبتبــهدورهمشــابه 

کاهــشیافتــهاســت. قبلــیحــدودًا500میلیــوندالر
کل افزایــشســهمداروهــایتولیــدداخــلدربــازاردارویــی:ســهمداروهــایتولیــدداخــلاز

بــازاردارویــیازحــدودًا60%درســال91بــهحداقــل70%درســال95افزایــشداشــتهاســت.
توســعهصــادراتداروووســایلپزشــکی:میــزانصــادراتدارودردولــتیازدهــمنســبتبــه
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دورهقبــلبــهمیــزانحــدودادوبرابــرافزایــشیافتــهاســت.
کاهــشارجــاعبیمــارانوهمراهــانبیمــاربــرای تامیــندارووســایلپزشــکیبیمارســتانی:
کمتــراز3%مــوارددرســال95 تأمیــنداروووســایلپزشــکیازحــدودًا40%مــوارددرســال91بــه
کاالهــایســالمت:درحــالحاضــرتمامــی کنتــرلاصالــت اجــرایســامانهرهگیــری،ردیابــیو
داروهــا،فرآوردههــایمکمــل،آرایشــیوبهداشــتیوغذایــیوارداتــیمشــمولطــرحشــدهاندو
کاالهــایســالمتنیــززیــرپوشــشطــرحمیرونــد.ایــرانبعنــوانیکــیاز تــاپایــانســال96بقیــه

کشــورهایپیشــگامدرایــنعرصــهمطــرحمیباشــد. معــدود
کــی ــهایرویبســتهبندیفرآوردههــایخورا اجــرایبرچســبگذاریچــراغراهنمــایتغذی
کشــورمشــمولطــرحشــدهاند. ــیحاضــرپیــشاز90%فرآوردههــایغذایــی وآشــامیدنی:درحال

کشــورهایپیشــگامجهانــیدرایــنعرصــهمطــرحمیباشــد. ایــرانبــهعنــوانیکــیاز
کاهــشاســیدهایچــرب اجــرایبرنامههــایســالمتمحــوردرحــوزهنظــارتبــرغــذا:
کاهــشمیــزانقنــدونمــکدرفرآوردههــایغذایــیبــهمنظــوردســتیابیبــه ترانــسواشــباع،
کشــورهایالگــوی کشــور،ایــرانبعنــوانیکــیاز گیــردر کنتــرلبیماریهــایغیروا اهــدافســند

جهانــیدرایــنزمینــهشــناختهشــدهاســت.
کاالهــایتقلبــی کشــفیات کاالهــایســالمت،میــزان مبــارزهقاطــعبــاپدیــدهتقلــبوقاچــاق

گذشــتهافزایــشیافتــهاســت. وقاچــاقدرســال95بــهبیــشازســهبرابــر
اســتفادهاززیرســاختهایفنــاوریاطالعــاتبــرایاجــرایفرآیندهــایثبــتشــرکتهاو
کاالهــایســالمتدرســازمانغــذاودارو:در کاالهــایســالمت،صــدورمجــوزوارداتوترخیــص
کاالهــایســالمتوارتبــاطبــاســازمانتوســعه حــالحاضــرثبــت،صــدورمجــوزوارداتوترخیــص

کشــوربصــورتبــرخــطومکانیــزهانجــاممیشــود. گمــرکات تجــارتو
ــی ــارمال کشــوربــهمنظــورجلوگیــریازهزینههــایالقایــیوافزایــشب ــازاردارویــی کنتــرلب 
کشــورازمیــزان4.1میلیــارددالر)5300 ســازمانهایبیمــهوهزینــهازجیــبمــردم:بــازاردارویــی
میلیــاردتومــان(درســال1391بــه4.35میلیــارددالر)15000میلیــاردتومــان(درســال95افزایــش

یافتــهاســت.
جیــب از پرداخــت میــزان خــاص: و بیمــارانصعبالعــالج از وحمایــت مالــی حفاظــت 
بیمــارانصعبالعــالجوخــاصازمیانگیــن45%درنیمــهاولســال92بــه11%درنیمــهاولســال
کاهــشقیمــت کــهاعتبــارردیفهــاییارانــهداروو کاهــشیافتــهاســت.ایــندرحالــیاســت 96
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دارو،طــی4ســال،نــهتنهــاافزایشــینداشــتهبلکــهقــدرمطلــقآنازجمعــًا2420میلیــاردتومــان
درســالآخــردولــتدهــمبــه2100میلیــاردتومــاندرســالآخــردولــتیازدهــمکاهــشیافتــهاســت.

  اجرای سیاست های جمعیتی:

توجــهبــهزایمــانطبیعــیودرمــاننابــاروریدرراســتایاجــرایسیاســتهایجمعیتــی
کشــور

توسعهوتجهیز24مرکزدرمانناباروریموجود
کشور انجام1610372زایمانطبیعیرایگاندرسراسر

کاهشسزارینبهمیزان6.5درصدمطلقمعادل11.6درصدپایه 
کاهشسزارینباراولبهمیزان5درصد 

ساخت1800واحداختصاصیزایمان)LDR(در366بیمارستان
پوشش85درصدیهزینههایدرمانناباروریباتعرفهدولتیبرایزوجهاینابارور

ــهویــژهدر6اســتان ــرمناطــقمحــرومب ــزب ــاتمرک ــاروریب ــددرمــانناب ایجــاد17مرکــزجدی
گلســتان،لرســتان( ــاس،شــهرکرد، ــز)یاســوج،زاهــدان،بندرعب ــدمرک فاق

   ب( چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده و نتایج و دستاوردها

اولویتدادنبهبهداشتوپیشگیریدربرنامههایارتقاءسالمتجامعه
ارائــهخدمــاتجامــعوهمگانــیســالمتمبتنــیبــرمراقبتهــایاولیــهســالمتوســطح

بنــدیخدمــاتتشــخیصیودرمانــیبــراســاسنظــامارجــاع
تکمیــل،توســعهواصــالحبرنامــهپزشــکخانــوادهونظــامارجــاعدرمناطــقشــهریدو

اســتانفــارسومازنــدران
طراحیبرنامههاینوینسالمتوبازنگریبرنامههایقبلیسالمت

بازنگریوارتقابرنامههایبهداشتعمومی)آبسالم،غذایایمن،هوایپاک(
کشور اولویتبهتأمیناعتبارموردنیازپیشگیریوتوسعهبهداشت

گیردار کنترلوریشهکنیبیماریهایوا تقدمپیشگیریبردرمان،بهمنظور
توجــهبــهزایمــانطبیعــیومراقبتهــایبهداشــتبــاروریدرراســتایاجــرایسیاســتهای

کشــور جمعیتی
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ادامهاجرایطرحتحولسالمتدرحوزهدرمان
کارآمــدبــرمصــرف ســاماندهیتقاضــاوممانعــتازتقاضــایالقائــی،سیاســتگذاریونظــارت

دارووبــاهــدفحمایــتازتولیــدداخلــی
ــزپذیرهنویســیســلولهای ک کیفــیخــونوفرآوردههــایآنوخدمــاتمرا کمــیو ارتقــای

بنیــادیواهداءکننــدگان
و جمعیــت ازای بــه تخــت شــاخص بهبــود و بیمارســتانی تختهــای تعــداد افزایــش  

ســالمت بنــدیخدمــات ســطح نظــام در شــده تعییــن اهــداف بــه دســتیابی
توســعهفضاهــایفیزیکــیمبتنــیبــرســطحبنــدیخدمــاتواســتانداردهایمصــوببــا

اســتفادهازظرفیــتبخــشغیــردولتــی
کسنهایانسانیدربخشدولتیوخصوصی توسعهخطتولیدوا

توسعهخطتولیدفراوردههایمشتقازپالسمادربخشدولتیوخصوصی
تداوماجرایطرحپزشکخانوادهدرقالبنظامارجاع

  ج( اهم برنامه های آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویت های ابالغی رئیس 
جمهوری

اولیــهبهداشــتیدرمانــی)خدمــاتنویــن ارائــهخدمــاتومراقبتهــای اجــرایبرنامــه 
ســالمت(بــهروســتاییان،شــهرهایزیــر20هــزارنفــروعشــایر

اولیــهبهداشــتیدرمانــی)خدمــاتنویــن ارائــهخدمــاتومراقبتهــای اجــرایبرنامــه 
تــا50هــزارنفــر بــهحاشیهنشــینانوشــهرهای20 ســالمت(

اجــرایبرنامــهارائــهخدمــاتومراقبتهــایاولیــهبهداشــتیدرمانــی)خدمــاتنویــن(بــه
کالنشــهرها شــهرهایباالتــراز50هــزارنفــرو

استقرارشبکهملیپایشغذا)پایشمحصوالتغذایی،آرایشیوبهداشتی(
برچسبگذاریاجباری)ترکیباتوزمانمجازمصرف(محصوالتغذایی،آرایشیوبهداشتی

نظارتوبهروزآوریزنجیرهایمنیغذابهصورتیکپارچهوبراساسارزیابیخطر
گروههایسنیومنطقهای تدوینسبدغذاییمطلوبجامعه،متناسببا

گــذاریبــهمــردموبخــش نظــارتبــرتولیــدوعرضــهمــوادغذایــیوآشــامیدنیبــارویکــردوا
خصوصــی
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گروههایدرمعرضخطر اجرایبرنامهمکملیاریبرای
کاهشمصرفنمک،شکروچربی اجرایسند

تــاســفره)تولیــد،نگهــداری، ازمزرعــه ایمنــیزنجیــرهمــوادغذایــی تدویــنســندملــی 
عرضــه( و توزیــع فــراوری،

تدوینواجرایسندملیارتقارشدوتکاملدورانخردسالی
کشور اجرایبرنامهجامعارتقایسالمتروان

اجرایپروژهتهیهوتدوینبستههایخدماتبهداشتیدرمانیسطحاول
کشور اجرایپروژهاحداث،تکمیلوتوسعهنظامشبکهبهداشتی

ارایــهخدمــات در غیردولتــی و دولتــی وهمــکاریبخشهــای مشــارکت پــروژه اجــرای  
بهداشــتی

کشور بازنگریوتصویبقانونجامعبهداشتمحیط
ــرمقاربتــیHIV،S.T.D،H.P.Vو گی کاهــشبیماریهــایوا ــرلو کنت ــنبرنامههــای تدوی

...
تدویــنبرنامــهارتقــایفرهنــگســالمت)تغذیــه،تحــرك،تناســبانــدام،پرهیــزازمصــرف

دخانیــاتوالــکل،رفتارهــایپرخطــر(
تدویــنســندیکپارچــهمدیریــتعوامــلخطــربیماریهــا)دیابــت،ســرطان،قلــبوعــروق،

تنفســی،اســکلتی-عضالنــیوژنتیکــی(
تدوینواجرایسندملیپیشگیریازسوانحوحوادث

گروههاوافراددارایرفتارهایپرخطر تدوینبرنامهساماندهی
گسترششبکه کزبهداشتیدرمانیبراساسطرح راهاندازیمرا

ترویجشیرمادردرتغذیهنوزادان
غنیسازیموادغذایی

نظارتبربهداشتآب،هواومحصوالتوفراوردههایغذایی
کمتربرخوردار پایشامنیتغذاوتغذیهبویژهدر7استان

گیــروادغــامخدمــاتآندرشــبکهبهداشــتی تدویــنســندبرنامــهجامــعبیمــاریهــایغیروا
کشــور درمانــی

آمــوزشرایــگانبــه510هــزارنفــرمــادربــارداردردورانبــارداریجهــتتوانمندســازیبــرای
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بــاروریوزایمــانطبیعــی
تدوینبرنامهسنجشدانشومهارتمدیرانردههایمختلفنظامسالمت

تدویــنبرنامــهارتقــایبهــرهورینیــرویانســانینظــامســالمت)جــذب،ارتقــایدانــشو
مهــارتوایجــادنظــامانگیزشــیجبــرانخدمــت(

تدوینبرنامهآمایشنیرویانسانیمتخصص
تدوینبرنامهبازسازی،نوسازیومقاومسازیفضاهایفیزیکیفرسوده

تدویــناستانداردســازیفرآیندهــاواجــرایاســتانداردهایســاختاروفضــایفیزیکــیتمامــی
کــزارائهدهنــدهخدمــاتســالمت مرا

ایجادنظامپایش،نظارتوارزشیابیسالمت
گذاریاختیاراتبهاستانها کشوربارویکردوا بازنگریسطحبندیخدماتدر

آمایشسرزمینوایجادزنجیرهتشخیصودرمانسرطانبامشارکتبخشغیردولتی
ساماندهیزنجیرهآزمایشگاهیوتصویربرداریبامشارکتبخشغیردولتی

توسعهتختهایبیمارستانیدرقالبنظامسطحبندی
تدوینواستفادهازراهنماهایطبابتبالینیدرنظامارائهخدماتسالمت

اســتقرارنظــامجامــعویکپارچــهثبــتخطاهــا،تخلفــاتوشــکایاتپزشــکیوهمچنیــن
کننــدهبــهآنهــابــامرجعیــتســازماننظــامپزشــکی هماهنگســازینظامهــایرســیدگی

استقرارپروندهالکترونیكسالمتونظامجامعمدیریتاطالعاتسالمت
مدیریتتأمینتجهیزاتپزشکیبااولویتحمایتازتولیداتداخلیاستاندارد
کاهشمصرفوهزینههایدارووتجهیزاتپزشکی کمیبرای تدوینبرنامه

تعیینمشوقهاییجهتتولیدوصادراتبخشدارووتجهیزات
تدوینبرنامهایجادشبکههوشمندردیابیزنجیرهتأمینومصرفدارو

ایجادسامانهنسخهالکترونیک
بــه خدمــت( ازاء در FFS)پرداخــت  از مثــال، بطــور هــا، پرداخــت نظــام در بازنگــری  
DRG)گروههــایتشــخیصیوابســته(وایجــادضابطــهوبرقــراریعدالــتدرجبــرانخدمــات

پزشــکی جامعــه
کتــابارزشهــاینســبیخدمــاتبــهمنظــورایجــادعدالــتبیــنرشــتهای بازنگــریدر
ــابقیــهتناســبندارنــدازجملــهقلبــیعروقــی،بیهوشــی،پرتونــگاریو کــهب گروههایــی بویــژهدر
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...وارجحتــرازآنبازگشــتبــهارزشهــاینســبیخدمــاتقبــلازبازنگــری.
بازنگــریدرعملکــردمربــوطبــههزینههــایناشــیازبــارمالــیتجهیــزاتپزشــکیمصرفــی
گروههــاواقشــارتحــتبیمــهتقریبــابصــورت کــهبــدونرعایــتعدالــتوبطــوریکســانبــرایهمــه

رایــگانانجــاممــیشــود.
ــهمنظــور ــعوانجــامآزمــونوســیعب ــردمناب مســئولیتپذیرشــدنبیمههــادرقبــالهزینهک

اختصــاصوحمایــتازاقشــارمــوردنیــازحمایــتورفــعهمپوشــانیها.
کــهبــهصــورترایــگانتحــت کلیــهاقشــاری ارائــهتعریــفبســتهخدمــاتبیمــهپایــهبــرای
پوشــشبیمــهپایــهســالمتهســتندوارائــهخدمــاتبــهآنهــامنحصــرًاازطریــقنظــامارجــاعو

ــع. ــداریمناب ــتدرســالمتوپای ــتعدال ــهمنظــوررعای ــوادهب پزشــکخان
بازنگــریدروضعیــتمنابــعپایــداربخــشوازهمــهمهمتــر،بازنگــریازطریــقآزمــونوســیع

درمیــزانمشــارکتاقشــارمختلــفجامعــهدرحــقســرانهبیمــهســالمت.
تکمیــلحلقههــاینظــامارجــاعدرســطح2و3بــرایروســتائیان،عشــایروشــهرهایزیــر

بیســتهزارنفــر
محــدودنمــودنایجــادتعهــداتجدیــددربســتهخدمتــیبیمههــابــهتأمیــنبــارمالــیو

تدویــنوابــالغراهنمــایبالینــیاســتفادهآنــان
رفعهمپوشانیبیمهشدگانوحذفدفترچههایاضافیدربینسازمانهایبیمهگر

تعریــففرانشــیزمتغیــربــرایخدمــاتدرمانــی،تشــخیصیوداروبــهنحــویکــهبــاافزایــش
کنــد. کاهــشپیــدا هزینــهخدمــاتفرانشــیز

کمیتــهمنتخــبشــورایعالــی کتــابارزشنســبیســالمتتوســط کارشناســانه ازنگــری ٮݭݓ
بیمــهســالمت
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بخش رفاه و تأمین اجتماعی و درمان

کار دولت    الف- تبیین وضعیت موجود حوزه رفاه اجتماعی در ابتدای شروع به 
گرهای آماری: دوازدهم بر پایه شاخص ها و نما

  بیمه های اجتماعی
درابتــدایدولــتدوازدهــمبــهدنبــالاجــرایطــرحبیمــههمگانــیســالمت،بــرایپوشــش
کشــورتحــتپوشــشبیمــهســالمتقــرار کل افــرادفاقــدبیمــهســالمت،97درصــدجمعیــت

گرفتهانــد.
اجــرایبیمــهتکمیلــیدرمــانبازنشســتگان6میلیــوننفــرتــاابتــدایاســتقراردولــت

دوازدهــم
اجتماعــی بیمههــای پوشــش کارفرمایــی ســهم بیمــه حــق بــرای الزم اعتبــار تامیــن  
کــددار،خادمیــنمســاجد،باربــرانو قالیبافــان،بافنــدگانفــرش،شــاغلنصنایــعدســتی

راننــدگاندرســالهایاســتقراردولــتیازدهــموتــداومآنتــاابتــدایدولــتدوازدهــم
کمــکهزینــهعینــکوعصــاو کیفــیخدمــاترفاهــیبــهبازنشســتگان: کمــیو ارتقــای
ســمعک،پرداخــتوامضــروریبــه427616نفــربــهمبلــغ8407میلیــاردریــال،بیمــهعمــرو

حــوادثواعــزامبــهســفرهایزیارتــیوســیاحتی
اجــرایقانــونحمایــتازخانــوادهورفــعمحدودیــتارایــهخدمــاتبــهفرزنــدانچهــارمبــه

بعــدبیمهشــدگانتامیــناجتماعــی
افزایــش79درصــدیحقــوقبازنشســتگانتامیــناجتماعــیدردولــتیازدهــموافزایــش

همــهســالهحقــوقبازنشســتگانبیــشازنــرختــورم
تحــتپوشــشقــراردادنجمعیتــیبالــغبــر41میلیــوننفــردربخــشدرمــانســازمان

تأمیــناجتماعــی
پرداخــتتعهــداتبیمــهایودرمانــیســازمانتأمیــناجتماعــیدرقبــالنیمــیازجمعیــت
انعقــاد بــا قــرارداد بیمارســتانهایطــرف و بــهداروخانههــا پرداخــت کشــوروهمچنیــن
ــاه تفاهمنامــهســهجانبــهفیمابیــنوزارتبهداشــت،درمــانوآمــوزشپزشــکی،بانــکرف
کارگــرانوســازمانتأمیــناجتماعــیجهــتپرداخــتمطالبــاتموسســاتطــرفقــرارداد.
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افتتــاح6بیمارســتانو23درمانــگاهوپلیکلینیــکتأمیــناجتماعــیازابتــدایدولــت
یازدهــمتــادولــتدوازدهــم

راهانــدازیوافتتــاح60شــعبهثابــتواقمــاریجدیــددرســازمانتأمیــناجتماعــیدر
کارفرمایــان،مســتمریبگیــرانو کشــوردرراســتایافزایــشســطحارائــهخدمــاتبــه سراســر

بیمهشــدگان
تدوینضوابطتغییرصندوقونقلوانتقالسوابقبینصندوقهایبیمهای

گیــردرقالــبنظــامچندالیــهتامیــناجتماعــی تهیــهپیشنویــسالیحــهبیمــهاجتماعــیفرا
وپیگیــریآندرهیئــتدولت

ایجادپوششبیمهاجتماعیزنانخانهدارمتأهلبااولویتزنانسرپرستخانوار
کارگرانساختمانیوساماندهیبیمههایاجتماعیآنها تشکیلپایگاهشناسایی

تدوینتوافقنامهبیمهاجتماعینخبگانواستعدادهایبرتر

  حمایتی
کمیتــهامــدادامــام افزایــشمســتمریماهانــهپرداختــیبــهخانوارهــایتحــتپوشــش
خمینــی)ره(وســازمانبهزیســتیاز71هــزارتومــاندرســال92بــه240هــزارتومــاندرســال

1396وتأمیــناعتبــارالزمبــرایپرداخــتآن
توانمندســازیوتوانبخشــیبالــغبــر600هــزارنفــرازجامعــههــدفازطریــقســازمان

بهزیســتی
گرفتــنتعــداد400هــزارنفــرازافــرادآســیبپذیرو تحــتپوشــشبیمــهاجتماعــیقــرار

نیازمنــدوارائــهخدمــاتتوانمندســازیبــهتعــداد530هــزارنفــر
حمایتازخانوادههاینیازمندوتأمینمسکنآنانبهتعداد60000واحدمسکونی

پیگیــریعملیــاتاحــداث48000واحــدمســکونیدردســتاحــداثویــژهمعلولیــنو
مددجویــانتحــتپوشــشبــامشــارکتوزارتراهوشهرســازی

کمــکبــهتأمیــنمســکنخانوارهــایدارایحداقــلدوعضــومعلــولبــهتعــداد12000 
ــوار خان

کــودکان پیشــگیریازناشــنواییونابینایــی،غربالگــریبینایــیتعــداد3میلیــوننفــراز
ــوزاد تحــتپوشــشوغربالگــریشــنواییبیــشاز1میلیــونن

کودک4تا6ساله غربالگریتنبلیچشم3میلیون
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کودکمبتالبهاوتیسم غربالگریاوتیسموشناسایی2100
ارائهالیحهحمایتازحقوقافراددارایمعلولیتبهمجلسشورایاسالمی

کمکتوانبخشیمعلولین افزایش2/5برابریبودجهتجهیزات
کارآییمعلولین پرداختیارانهارتقای

دولــت ابتــدای تــا 92 ســال از مددجویــان و معلولیــن اشــتغال تأمیــن و تســهیلگری  
نفــر هــزار 130 بــرای دوازدهــم

افزایــشمنابــعحــوزهحمایتــیوتوانمندســازیازمحــلمنابــععمومــیدولــتوتوجــهویــژه
بــهایــنحــوزه

ــهحمایتهــایغیرمســتقیمازطریــقایجــادشــغل، ــرروشهــایمســتقیمحمایتــیب تغیی
مســکنورویکردهــایبیمــهای

تدوینالیهمساعدتهایاجتماعیدرقالبنظامچندالیهتامیناجتماعی

  ب- چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده و نتایج و دستاوردها:

   بیمه های اجتماعی:
کشــوریدرراســتای مشــارکتدرتدویــناصــالحارائــهالیحــهقانــونمدیریــتخدمــات

تطبیــقحقــوقبازنشســتگانبــاشــاغلین
تداومپوششبیمهسالمتبرایاقشارفاقدبیمهبویژهحاشیهشهرها

کارگــران گســترششــمولخدمــاتپنجــرهواحــدخدمــاترفــاهاجتماعــیبــهبیمهشــدگان 
ســاختمانیبــه)200هــزارنفــر(،بیمــارانخــاصبــه)80هــزارنفــر(

کشوریولشکری همسانسازیحقوقبازنشستگان
تدویــنآییــننامــهبنــدالــفمــاده70قانــونبرنامــهششــمتوســعهمبنــیبــراجبــاریبــودن

پوشــشبیمــهســالمتآحــادجمعیــت
تدویــنآییــننامــهتبصــره3مــاده75قانــونبرنامــهششــمبــرایانجــامآزمایــشهــای
تحــت مددجویــان آزمایشهــای هزینــه بــودن رایــگان و غربالگــری منظــور بــه ژنتیــک

کمیتــهامــدادامــامخمینــی)ره(وســازمانبهزیســتی پوشــش
کــهبــه تدویــنفرانشــیزاولیــهنســخدارویــیبــهمنظــورتامیــنمنابــعمالــیبخــشســالمت

تصویــبهیــاتدولــترســیدهاســت.
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کاهشهزینههایسالمت تدوینطرح
تدویــنآییــننامــهاجرایــیبنــد)ک(تبصــرهمــاده)5(قانــونبودجــهســال1396در

راســتایتأدیــهقســمتیازبدهــیدولــتبــهســازمانتامیــناجتماعــی
گسترشپوششخدماتبیمارانسرطانیوخاص 

تداومبیمهتکمیلیدرمانبازنشستگان
غالتحصیــالن فار و جوانــان اولویــت بــا عمومــی اشــتغال طــرح اول مرحلــه اجــرای  

نشــگاهی دا

  حمایتی و توانمندسازی:
تأمینوساخت6500واحدمسکونیبرایمددجویاننیازمند

تأمین2282واحدمسکونیبرایخانوارهایدارایحداقلدومعلولیابیشتر
کمــکبــهازدواج19000زوججــواندرخانوارهــایتحــتپوشــش اعطــایتســهیالت

نهادهــایحمایتــی
کشور افزایشپوششفوریتهایاجتماعیدر70شهر

کمیسیوناجتماعیدولت کردنآییننامهنظامتأمیناجتماعیچندالیهدر نهایی
تسریعطرحتوانبخشیمبتنیبرجامعهاز95%به100درصدجوامعروستایی

کشور احداثحداقلیکواحدپایگاهخدماتاجتماعیدر30شهرمحروم
تأمینوسایلتوانبخشیبرای120000معلولنیازمند

افزایشارائهخدماتتوانبخشیمبتنیبرخانوادهاز5500نفربه7500نفر
ایجادحداقل27500شغلبرایمددجویانتحتپوشش

  ج-  اهم برنامه های آینده حوزه رفاه اجتماعی در چارچوب برنامه و اولویت های 
ابالغی رئیس جمهوری:

کاهش    اجرای الگوی ارائه شده در برنامه و خط مشی دولت دوازدهم برای رفع فقر و 
آسیب های اجتماعی:

پیشگیریازآسیبهایاجتماعی
گسترشخدماتمشاورهوروانشناختی 
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گسترشخدماتنگهداریومداخلهدرآسیبهایاجتماعی 
کاروخیابانی کودکان گسترشحمایتاجتماعیاز 

گسترشخدماتبازاجتماعیشدنافرادآسیبدیده 
راهبریوحمایتازبرنامهاشتغالنهادهایحمایتی

حمایتغذاییوتوانبخشیوتوانمندسازیسالمندانتحتپوشش
حمایتازتامینمسکنافرادتحتپوششنهادهایحمایتی

حمایتغذاییوتوانبخشیوتوانمندسازیسالمندان
کودکان امنیتغذایی

حمایتازتحصیلدانشجویانتحتپوششنهادهایحمایتی
کودکان توسعهغربالگریبینایی

توسعهمشاورههاوآزمایشژنتیک
توسعهرفاهزنانسرپرستخانوار

  اجرای نظام تأمین اجتماعی چند الیه:
گیربرایافرادغیرمزدوحقوقبگیرفاقدپوشش برقراریبیمههایاجتماعیفرا

گروههایخاص ساماندهیبیمهپایهاجتماعی
اصالحنظامبیمههایاجتماعیوبازنشستگی

ترمیمحقوقبازنشستگی
نظارتوارزیابیامورخدماترفاهاجتماعی

برنامهحمایتهایاجتماعی

  اصالح عملکرد بیمه های درمان:
اصالحنحوهمشارکتدهکهایدرآمدیدرپرداختحقبیمهوفرانشیز

طراحیالگویمطلوبمصارفدربیمههایپایهدرمان

کودکان بی سرپرست و بد سرپرست:   ارائه خدمات به معلولین و 
کودکانیتیم حمایتاز
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کودکانونوجوانانخانوادههاینیازمند توسعهرفاه
کودکانبیسرپرستوبدسرپرستتحتپوشش حمایتوتوانمندسازی

گسترشمساعدتهایاجتماعیمعلولین توسعهو
تشکیلپایگاهوسامانههایزیرساختی






