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اشتغال

۱.۱اجرای برنامه اشتغال فراگیر برای تحرکبخشی به بازار کار با هدفگذاری ایجاد  871هزار
شغل در سال 1396
۲.۲اجرای طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج)
۳.۳تخصیص  20هزار میلیارد توسط بانک مرکزی به  8بانک عامل و اختصاص  100میلیارد
تومان در مرحله اول به دو طرح اشتغالزایی کاج و تکاپو
۴.۴ارائه  71میلیون نفر-ساعت آموزش مهارتی
۵.۵شناسایی  1404بنگاه مشکلدار و حمایت از  1194بنگاه
۶.۶راهاندازی مجدد  549واحد صنعتی داخل شهرکها با اشتغال  9333نفر

فقرزدایی

۱.۱در طول نیمه نخست سال  1396روزانه بهطور متوسط به  7روستا گازرسانی شده است.
۲.۲نوسازی و بازسازی  36هزار واحد مسکن روستایی
۳.۳تأمین اراضی برای  500خانوار دارای  2معلول و بیشتر
۴.۴احداث  978کیلومتر راه روستایی
۵.۵برخورداری  1066روستا با جمعیت  659583نفر از آب شرب
۶.۶برنامه استقرار نظام ارجاع در خدمات بیمهشدگان روستایی و عشایر و شهرهای زیر  20هزار نفر
۷.۷طرح تحول سالمت
۸.۸برنامه استقرار نظام ارجاع در خدمات بیمهشدگان روستایی و عشایر و شهرهای زیر  20هزار نفر
۹.۹تعیین اولویتهای وزارت بهداشت برای  4سال آینده
۱۰۱۰تدوین سند نقشه راه درمان به تفکیک دانشگاه و شهرستانها
۱۱۱۱پیشبینی تجهیزات سرمایهای هشتگانه (آم ار آی ،سی تی اسکن ،سی تی آنژیو،
آنژیوگرافی قلبی ،آنژیوگرافی محیطی ،گاما کمرا ،شتابدهنده و پت اسکن) مورد نیاز بر
اساس شاخصهای جمعیتی و دسترسی.
۱۲۱۲طراحی راهبردهای کاهش هزینههای طرح تحول سالمت
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امنیت غذایی

ً
۱.۱حمایت از احداث ،اصالح و نوسازی گلخانهها جمعا  824هکتار
۲.۲اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری  156800هکتار
۳.۳حمایت از توسعه سامانههای آبیاری نوین  72هزار هکتار
۴.۴احداث شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی  81هزار هکتار
۵.۵پرداخت خسارت معوق (عملکرد بیمه)  5000میلیارد ریال
۶.۶تأمین انواع بذور گواهیشده برای محصوالت کشاورزی  490هزار تن
۷.۷توزیع تراکتور و کمباین  3764دستگاه
۸.۸توزیع انواع ماشینآالت کشاورزی  5600دستگاه
۹.۹تأمین کود شیمیایی  1152هزار تن
۱۰۱۰پشتیبانی برای تولید گندم  12474هزار تن
۱۱۱۱پشتیبانی برای تولید شیر خام  5041هزار تن
۱۲۱۲پشتیبانی برای تولید گوشت قرمز  419هزار تن
۱۳۱۳پشتیبانی برای تولید گوشت طیور  1128هزار تن
۱۴۱۴پشتیبانی برای پرورش ماهی در قفس در دریا  24هزار تن
۱۵۱۵پشتیبانی برای صید و آبزیپروری  270هزار تن

توسعه صادرات

۱.۱تدوین بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی
۲.۲صادرات غیرنفتی برابر  58میلیون تن با ارزش  20.5میلیارد دالر
۳.۳صادرات صنعتی  14.4میلیارد دالر و صادرات معدنی  0.9میلیارد دالر
۴.۴صادرات محصوالت کشاورزی  2525هزار تن به ارزش  2073میلیون دالر
۵.۵افزایش  118هزار بشکهای متوسط تولید نفت خام و میعانات گازی و  130هزار بشکهای
متوسط صادرات نفت خام
۶.۶عقد قرارداد توسعه فاز  11پارس جنوبی
۷.۷پیگیری انعقاد  9قرارداد نفتی
۸.۸پیگیری امضای قرارداد با عمان درخصوص تولید LNG
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حمایت از تولید

۱.۱تدوین گزارش «بسته اقدامات ارتقاء امنیت سرمایهگذاری»
۲.۲ارائه  11.6هزار میلیارد ریال تسهیالت به  2800بنگاه خرد و متوسط
۳.۳رشد تولید در:
▪انواع سواری  20.6درصد رشد
▪محصوالت پتروشیمی  7.2درصد رشد
▪فوالد خام  9درصد رشد
▪لوازم خانگی  11.35درصد رشد
۴.۴میزان برق مصرفی مشترکین صنعتی بزرگ ،متوسط و کوچک در  4ماه اول سال 1396
معادل  3.6درصد رشد داشته است.
۵.۵ترانزیت کاالهای داخلی  204میلیون تن ،و کاالهای جادهای  4.9میلیون تن بوده که 8.4
و  27.4درصد رشد داشته است.
۶.۶بهرهبرداری از پنج طرح معدنی ملی با سرمایهگذاری  387میلیون دالر
۷.۷بهرهبرداری کامل از فازهای  20 ،19 ،18 ،17و  21میدان گازی پارس جنوبی که  170میلیون
متر مکعب به ظرفیت پاالیش گاز کشور افزوده است.
۸.۸افزایش  45هزار بشکهای تولید نفت از غرب کارون
۹.۹افتتاح  5طرح پتروشیمی در فروردین  1396با  1321میلیون دالر و تولید سالیانه 2498
میلیون دالر به قیمت پایه سال 1390
۱۰۱۰تنظیم و ابالغ نظامنامه پیوست فناوری در طر حهای مهم ملی و قراردادهای بینالمللی

تسهیل ازدواج و کاهش آسیبها

۱.۱اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیالت ازدواج با همکاری  11بانک و دادن  78.8هزار میلیارد
ریال تسهیالت قرضالحسنه ازدواج به بیش از  753هزار نفر در شش ماه اول امسال.
۲.۲اعطای تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده به زوجین توسط بانکهای تجاری تا سقف
 100میلیون تومان
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دولت الکترونیک

۱.۱طراحی و پیادهسازی داشبورد درگاه پایش اقتصادی کشور
۲.۲طراحی و پیادهسازی سامانه بانک دادههای اقتصادی و مالی
۳.۳طراحی و پیادهسازی سامانه مجوزهای کشور
۴.۴توسعه شبکه  IPداخلی از  4000گیگابایت بر ثانیه به  6800گیگابایت بر ثانیه
۵.۵افزایش پهنای باند بینالمللی از  743گیگابایت به  995گیگابایت بر ثانیه
۶.۶فراهمسازی امکان دسترسی پرسرعت در بیش از  1100روستای کشور
۷.۷افزایش تعداد مشترکین پهنباند ثابت از  9.4به  10.5میلیون مشترک
۸.۸توسعه شبکه فیبر نوری کشور از  62602کیلومتر به  65809کیلومتر
۹.۹تدوین برنامه تأمین زیرساخت ارائه خدمات دولت به صورت الکترونیک از  20به  100درصد
۱۰۱۰راهاندازی پرونده الکترونیک سالمت در تاریخ  1396/5/8در کلیه دانشگاهها و مراکز
درمانی دولتی کشور؛ تعداد افراد ثبت نام شده در این سامانه بیش از  52میلیون نفر است.
(این سامانه میتواند نقش مهمی در ساماندهی نظام درمان و کاهش هزینهها داشته باشد).

اصالحات حقوقی

۱.۱تهیه و تدوین نهایی «الیحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی ،با هدف تقویت معیشت
مرزنشینان و توسعه فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی»
۲.۲بازنگری پیشنویس الیحه جامع تقسیمات کشوری
۳.۳انجام فاز یک پروژه تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصالح ساختار اجرایی
۴.۴اتمام فاز یک پروژه حمایتهای حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایهگذاری ،مصوب ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی
۵.۵تهیه و تدوین پیشنویس الیحه شفافیت اقتصادی
۶.۶تهیه و تدوین پیشنویس الیحه حریم خصوصی
۷.۷تهیه و تدوین پیشنویس الیحه الیحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی
۸.۸تهیه و تدوین پیشنویس الیحه تعارض منافع
۹.۹اصالح برخی از قوانین مزاحم اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
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۱۰۱۰تهیه گزارش عملکرد مواردی از «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی
کشور»

اصالحات بانکی

۱.۱تهیه بسته سیاستی مهار بحران بانکی و تدوین پنج گزارش محوری در زمینه بحران بانکی
۲.۲افزایش تسهیالت پرداختی شبکه بانکی با نرخ رشد  16.1درصد.
۳.۳گسترش روابط کارگزاری و امضاء قرارداد خطوط اعتباری تأمین مالی خارجی با بانکهای
کشورهای اروپایی و سایر کشورهای بزرگ آسیا (در مجموع  21.2میلیارد دالر)
۴.۴جلوگیری از افزایش فشار نقدینگی بر بانکها
۵.۵ابالغ بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی و تعیین  10درصد برای سپردههای کوتاهمدت و 15
درصد برای سپردههای بلندمدت
۶.۶مذاکره با برخی کشورها برای انععقاد پیمانهای پولی دوجانبه
ش مالی ()IFRAS
۷.۷الزام بانکها به رعایت صورتهای مالی با قالبهای استاندارد گزار 

اصالحات اداری

۱.۱تهیه و تصویب سند جهتگیری ملی آمایش سرزمین (این اقدام مهمی است و اگر به موازین
تدوینشده در آن عمل شود ،اصالحات جدی در مسیر توسعه صورت خواهد گرفت).
۲.۲تهیه لوایح الزم برای اصالح ساختار کالن دولت
۳.۳تمرکززدایی و تفویض اختیار امر بررسی صالحیتها به استانها
۴.۴تهیه و تصویب نظام درآمد-هزینه استانی.
۵.۵صدور مجوز استخدام  21408نفر در سال جاری و برگزاری چهارمین آزمون استخدامی با
ظرفیت  10963مجوز استخدام
۶.۶استخدام و نیز تعیین تکلیف بورسیههای نفت
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اقتصاݤد کالن

۱.۱اقتصــاد کشــور ضمــن خــروج از رکــود ،در مســیر رونــق غیرتورمــی قــرار گرفتــه اســت .در ســال
 ،1395اقتصــاد کشــور بــرای اولیــن بــار بعــد از اوایــل دهــه  ،70بــا رشــد اقتصــادی دورقمــی
(بــاالی  11درصــد) مواجــه شــد.
۲.۲رونــد رو بــه بهبــود اقتصــاد بــه ویــژه در بخــش غیــر نفتــی در ســه ماهــه اول ســال جــاری
نیــز ادامــه داشــته و رشــد اقتصــادی بــه  6/5درصــد و رشــد اقتصــادی بــدون نفــت بــه 7
درصــد رســید.
۳.۳در ســه ماهــه اول ســال جــاری ،رشــد اقتصــادی از بخــش خدمــات و صنعــت کــه اشــتغالزا
نیــز مــی باشــند ،حاصــل شــده اســت.
۴.۴در فصــل اول ســال  1396تمامــی بخــش هــای اقتصــادی از رشــد مثبــت برخــوردار شــده
انــد و بخــش معــادن و همچنیــن ســاختمان بعــد از چندیــن فصــل متوالــی رشـدهای منفــی
از فصــل چهــارم ســال  95بــه بعــد دارای نرخهــای رشــد مثبــت بــوده بــه گونــه ای کــه در
فصــل اول ســال  1396بخــش معــادن تــا  5درصــد و ســاختمان تــا  7درصــد رشــد مثبــت
داســته انــد.
۵.۵هزینههــای مصــرف نهایــی خصوصــی کــه بیانگــر رفــاه خانوارهــا میباشــد در ســال 1395
بــه  3.4درصــد و در ســه ماهــه اول ســال جــاری بــه  6.9درصــد افزایــش یافــت .در واقــع
اقتصــاد ایــران کــه قبــا از کمبــود تقاضــا رنــج مــی بــرد هــم اکنــون بــا رشــد مثبــت چشــمگیر
در مصــرف خصوصــی روبــرو مــی باشــد کــه تاییــد کننــده رونــد بهبــود اقتصــاد و افزایــش رفاه
خانــوار مــی باشــد.
۶.۶بــا اقدامــات دولــت و اعتمــاد مــردم بــه اقتصــاد ،تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالص(ســرمایه
گــذاری) پــس از چنــد فصــل رشــد منفــی از فصــل چهــارم ســال  95تاکنــون ،از رشــد مثبــت
برخــوردار شــد بــه گونـهای کــه در فصــل اول ســال  96از  7.1درصــد رشــد نســبت بــه دوره
مشــابه ســال قبــل برخــوردار شــده اســت.
۷.۷بــا پیگیــری برنامــه اشــتغال فراگیــر ،طــرح کارورزی دانشآموختــگان دانشــگاهی ،طــرح
حهــای نیمــه تمــام بــا پیشــرفت فیزیکــی بــاالی  60درصــد و
تکمیــل و بهر هبــرداری از طر 
طــرح رونــق تولیــد بــرای تامیــن ســرمایه در گــردش شــاهد بهبــود شــاخصهای بــازار کار هــم
در فصــل بهــار و بویــژه فصــل تابســتان هســتیم.
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۸.۸نــرخ مشــارکت اقتصــادی بــا افزایــش  0.6در تابســتان ســال  1396نســبت بــه دوره مشــابه
ســال قبــل بــه  41درصــد رســید .در واقــع بــا توجــه بــه حرکــت مثبــت اقتصــادی ،تمایــل
ورود افــراد بــه بــازار کار افزایــش یافتــه اســت.
۹.۹تعــداد شــاغلین در تابســتان  795 ،1396هــزار نفــر نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل
اضافــه شــده و نــرخ بیــکاری بــا کاهــش یــک واحــد درصــد بــه  11/7درصــد در تابســتان
ســال 96رســیده اســت.
۱۰۱۰نــرخ بیــکاری جوانــان  15تــا  29ســال بــا  2/3درصــد کاهــش از  26.7درصــد در تابســتان
 1395بــه  24.4درصــد در تابســتان  1396رســیده اســت.
۱۱۱۱نســبت اشــتغال نیــز از  35/3درصــد در تابســتان  95بــه  36/2درصــد در تابســتان 96
یعنــی معــادل 0/9درصــد افزایــش یافتــه اســت.
۱۲۱۲در حــوزه بــازار پــول مجمــوع سیاسـتهای دولــت بــا هــدف کاهــش نــرخ ســود در بازارهــا
بــه نتیجــه نشســت و شــاهد کاهــش نــرخ ســود در بازارهــای مختلــف میباشــیم بــه طــور
نمونــه نــرخ ســود بــازار بیــن بانکــی از ارقــام بــاالی  20درصــد بــه 18/5درصــد در شــهریور
مــاه کاهــش یافتــه اســت.
۱۳۱۳نــرخ ســود اوراق ســخاب در بــازار بــورس از  20/5درصــد بــه  17/3درصــد کاهــش یافتــه
اســت و دولــت همچنــان کاهــش منطقــی نــرخ ســود را دنبــال مــی کنــد.
۱۴۱۴موفقیتهــای دولــت در کاهــش نــرخ تــورم ادامــه دارد ،بــه طــوری کــه تــورم در هفــت
ماهــه اول ســال جــاری نیــز همچنــان تــک رقمــی مانــده و نــرخ تــورم ســاالنه منتهــی بــه
مهرمــاه  1396مطابــق اطالعــات مرکــز آمــار بــه عــدد  8درصــد رســید.
۱۵۱۵بخــش مســکن در ســال  1395از حالــت ســکون خــارج و تحــرک در بخــش عرضــه و
تقاضــای آن بوجــود آمــده اســت .مطابــق بــا آمارهــای بانــک مرکــزی ،در ســال  1395رشــد
تعــداد جوازهــای صــادره در تهــران ،ســایر مناطــق شــهری و کل مناطــق شــهری بــه ترتیــب
 20.4 ،7.5و  12.2درصــد رشــد داشــته اســت.
۱۶۱۶ســطح زیربنــای پروانــه هــای صــادره نیــز در تهــران و کل مناطــق شــهری افزایــش داشــته
اســت .در هفــت ماهــه ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل حجــم معامــات
 6.3درصــد و قیمــت هــر متــر مربــع  6.5درصــد رشــد داشــته اســت.
۱۷۱۷باتوجــه بــه سیاســت اجــرای صنــدوق یکــم ســپرده مســکن و حجــم بــاالی ســپرده گــزاران
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در آن و تقویــت منابــع مالــی در حــوزه هــای بافــت هــای فرســوده و حاشــیه نشــینی شــهرها
پتانســیل خوبــی بــرای رشــد بخــش مســکن و تحــرک در ســایر بخــش هــای وابســته بــه
مســکن در آینــدهای نزدیــک ایجــاد شــود.
۱۸۱۸در دولــت یازدهــم ســهم درآمدهــای نفتــی از کل منابــع عمومــی از  41درصــد در ســال
 1392بــه  26.1درصــد در پایــان ســال  1395کاهــش و طــی ایــن مــدت ســهم درآمدهــای
مالیاتــی از  33درصــد بــه  36درصــد افزایــش یافتــه اســت.
۱۹۱۹نســبت مالیــات بــه تولیــد از  5.4درصــد در ســال  1392بــه  7.7درصــد در ســال 11395
ارتقــاء یافــت.
۲۰۲۰متوســط حقــوق کارمنــدان دولــت حــدود  2برابــری و مســتمری خانوارهــای تحــت
پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی از ســال  1392تاکنــون بیــش از  3.4برابــر افزایــش یافتــه
اســت.
۲۱۲۱پرداخــت اعتبــارات تملــک داراییهــای ســرمایه ای در  7ماهــه ســال  1396نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بیــش از دو برابــر شــده و بــه  261.5هــزار میلیــارد ریــال (رشــد
 107.9درصــد)  1396افزایــش یافتــه کــه مــی توانــد باعــث تحــرک قابــل توجــه در اقتصــاد
شــود.
۲۲۲۲تســهیالت پرداختــی بانکهــا طــی  ۶ماهــه ســال  ۱۳۹۶بــه بخشهــای اقتصــادی
معــادل  ۱۶.۱درصــد رشــد داشــته و بــه مبلــغ  ۲۷۰۴.۲هــزار میلیــارد ریــال افزایــش یافتــه
اســت.
۲۳۲۳ســهم تســهیالت پرداختــی در قالــب ســرمایه در گــردش معــادل  ۶۳.۸درصــد کل
تســهیالت پرداختــی بــوده اســت کــه در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال قبــل معــادل ۱۲.۹
درصــد افزایــش داشــته اســت .معــادل  ۴۰.۱درصــد از منابــع تخصیــص یافتــه بــه ســرمایه
درگــردش مربــوط بــه بخــش صنعــت و معــدن بــوده اســت کــه بیانگــر توجــه و اولویتدهــی
بــه تأمیــن منابــع بــرای ایــن بخــش توســط بانکهــا در ســال جــاری اســت.
۲۴۲۴جمــع اعتبــارات اعطایــی بانــک مرکــزی تــا پایــان شــهریور مــاه ســال  1396بــه رقــم
 2255.1هــزار میلیــارد ریــال رســیده کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل رشــد
 17.7درصــدی را نشــان میدهــد.
۲۵۲۵براســاس آخریــن آمــار گمــرک ج .ا .ایــران ،میــزان صــادرات غیرنفتــی بــا احتســاب
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میعانــات گازی در فصــل دوم ســال  1396حــدود  10.6میلیــارد دالر بــوده کــه در مقایســه بــا
مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود  6.6درصــد افزایــش یافتــه اســت.
۲۶۲۶اجــزای صــادرات در فصــل دوم ســال  1396در مقایســه بــا فصــل اول ســال از عملکــرد
بهتــری برخــوردار بودهانــد بــه طــوری کــه صــادرات میعانــات گازی ،محصوالت پتروشــیمی
و ســایرکاالها بــه ترتیــب رشــدی معــادل  20.2درصــد 3.6 ،درصــد و  4.3درصــد داشــته انــد.
۲۷۲۷در ســه ماهــه ابتدایــی ســال  1396تعــداد  26طــرح بــه مجمــوع ارزش  885/8میلیــون
دالر و در ســه ماهــه دوم تعــداد  36طــرح بــه مجمــوع ارزش  3012میلیــون دالر در هیـــأت
ســرمایهگذاری خارجــی بــه تصویــب رســیده اســت .فقــط  9طــرح ســرمایهگذاری خارجــی
در حــوزه دانــش بنیــان بــا مشــارکت طــرفهــای اروپایــی بــه ارزش بیــش از یــک میلیــارد
دالر مصــوب گردیــد.
۲۸۲۸در راســتای اســتفاده از فضــای مثبــت ناشــی از پســابرجام و تعامــل بیشــتر بــا جهــان
خــارج دولــت تفاهــم نامــه و قراردادهــای مختلفــی بــا کشــورهای جهــان منعقــد کــرده
بــه طــوری کــه تاکنــون بــه میــزان بیــش از  42میلیــارد دالر قــرارداد فاینانــس خارجــی بــا
کشــورهای مختلــف منعقــد شــده کــه جــذب آن مــی توانــد تحــرک قابــل توجهــی در اقتصــاد
کشــور ایجــاد نمایــد.

صنعت و معدن

۱.۱بــه بهــره بــرداری رســیدن  523واحــد صنعتــی بــا اشــتغال  6726نفــر و راه انــدازی مجــدد
 229واحــد صنعتــی بــه بهــره بــرداری رســیده غیرفعــال بــا اشــتغال  4310نفــر در شــهركها و
نواحــی صنعتــی.
۲.۲انعقــاد  1152فقــره قــرارداد ســرمایهگذاری در شــهركها و نواحــی صنعتــی بــه مســاحت 441
هكتار؛
۳.۳در راســتای اجــرای سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی تــا  22آبــان مــاه ســال  1396در
تســهیالت رونــق تولیــد  35993 ،فقــره ثبــت نــام صــورت گرفتــه کــه از ایــن تعــداد 14699
فقــره بــا مبلــغ  106279.6میلیــارد ریــال بــه بانــک معرفــی و درنهایــت تعــداد  2887بــا
مبلــغ  26851.8میلیــارد ریــال پرداخــت گردیــده اســت.
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۴.۴تکمیــل اکتشــافات معدنــی در بیــش از  16160کیلومتــر مربــع در قالــب  19پــروژه بــه منظــور
اکتشــاف عناصــر پایــه فلــزی و غیرفلزی.
۵.۵تدویــن ،تصویــب و ابــاغ آییــن نامــه اجرایــی قانــون توســعه اشــتغال پایــدار مناطــق
روســتایی و عشــایری بــا اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی و تــدارک و آمــاده ســازی
نظــام اجرایــی آن.
۶.۶طــی صــد روز اول اســتقرار دولــت دوازدهــم تعــداد  1724فقــره پروانــه بهــره بــرداری واحــد
صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری  6876میلیــارد تومــان و اشــتغال  27839نفرصــادر شــده
اســت.
۷.۷تعــداد  4950فقــره جــواز واحــد صنعتــی تاســیس بــا پیــش بینــی ســرمایه گــذاری 58218
میلیــارد تومــان و پیــش بینــی اشــتغال  112020نفــر در طــول  100روز اول دولــت دوازهــم
صــادر شــده اســت.

ارتباطات و فناوری اطالعات

۱.۱كاهــش هزینــه دریافــت خدمــات انتقــال و پهنــای بانــد بینالملــل بــرای اپراتورهــا بــا
تصویــب نظــام تعرفــه گــذاری خدمــات در بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات مبتنــی بــر
مقــررات زدایــی از بازارهــای رقابتــی شــده
۲.۲ارســال تعــداد  1000دســتگاه  ATMبــه روســتاهای فاقــد ایــن امــكان جهــت كاهــش فاصلــه
كیفیــت خدمــات در روســتاها بــه نســبت شــهرها و نصــب و راهانــدازی اغلــب آنهــا
۳.۳آزادســازی و نظاممنــد نمــودن زیربخــش پســت بــا حضــور بخــش خصوصــی در آن و
انتخــاب دو كارور (اپراتــور) پســتی و اعــام آمادگــی جهــت صــدور و اعطــای پروانــه بــرای
ایــن دو (اپراتــور)
۴.۴كاهش یك سومی تعرفه كاربران نهائی استفادهکننده از پیامرسان داخلی

آب

۱.۱بهرهبــرداری از  14775هکتــار شــبکههای اصلــی آبیــاری و زهکشــی در اراضــی پایــاب بــا
تکمیــل طراحــی تامیــن آب.
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۲.۲تعادلبخشــی بــه ســفرههای آب زیرزمینــی در چارچــوب مصوبــات شــورای عالــی آب از
طریــق جلوگیــری از اضافــه برداشــت چاههــای مجــاز و مســلوبالمنفعه نمــودن چاههــای
غیــر مجــاز و کاهــش برداشــت غیــر مجــاز از آبهــای زیرزمینــی بــه میــزان  98میلیــون متــر
مکعــب
۳.۳راه اندازی سامانه یکپارچه حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب کشور
۴.۴راهاندازی سامانه اطالعات مکانی یکپارچه رودخانهها
۵.۵آزادسازی تصرفات ایجاد شده در حریم رودخانههای مهم کشور در سطح  40هکتار
ح اجرایــی مهــار آبهــای مــرزی بــه میــزان  4/1درصــد (افزایــش از 70/4
۶.۶پیشــرفت  55طــر 
بــه  74/5درصــد) بــا هزین هکــرد  12200میلیــارد تومــان در مــدت  100روزه اخیــر
۷.۷آغاز عملیات اجرایی سد ماشکید سفلی در استان سیستان و بلوچستان
۸.۸بهرهبرداری از یک واحد نیروگاهبرقآبی سد داریان به ظرفیت  70مگاوات

کشاورزی

۱.۱تامیــن صــد درصــدی نیــاز کشــور بــه گنــدم از طریــق خریــد حــدود  9میلیــون تــن گنــدم
داخلــی
۲.۲اصالح و بازسازی  80هکتار گلخانه
۳.۳احداث و بهره برداری معادل  300هکتار گلخانه
۴.۴اجرا و تحویل به بهرهبرداران بیش از  57هزار هکتار سامانههای نوین آبیاری
۵.۵شروع و اجرای عملیات بیش از  151هزار هکتار شبکههای آبیاری و زهکشی
۶.۶اجــرای عملیــات در ســطحی بیــش از  16هــزار هکتــار شــبکههای آبیــاری و زهکشــی در
مناطــق خوزســتان و ایــام و در ســطح  4200هکتــار در منطقــه سیســتان و  38هــزار هكتــار
در مناطــق مــرزی کــه آمــاده تحویــل بــه بهــره بــرداران مــی باشــد.
۷.۷در ســطح  3هــزار هکتــار عملیــات آب و خــاک و در ســطحی بیــش از  11هــزار هکتــار تجهیــز
و نوســازی در اراضــی آبخــور ســدها و همچنیــن مرمــت و بازســازی  90کیلومتــر از قنــوات
در کشــور
۸.۸تولیــد بیــش از  50هــزار تــن انــواع بــذور گواهــی شــده بــا هــدف مقاومســازی محصــول و
ارتقــای کیفیــت و افزایــش تولیــد در واحــد ســطح
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۹.۹تــدارک بیــش از  900هــزار تــن انــواع کودهــای کشــاورزی نظیــر کــود اوره ،پتاســیم ،ســوپر
فســفات و غیــره بــه کشــاورزان
۱۰۱۰انجــام اقدامــات الزم در حــوزه عملیــات بیولوژیــک بــرای مقابلــه بــا گردوغبــار در اســتان
خوزســتان ،اجــرای عملیــات آبخیــزداری و آبخوانــداری و توســعه و عملیــات فنــی در حــوزه
احیــای دریاچــه ارومیــه

انرژی

۱.۱متوســط صــادرات نفــت خــام و میعانــات گازی در  7ماهــه اول ســال  1396بالــغ بــر 2.6
میلیــون بشــکه در روز بــود کــه ایــن شــاخص در مردادمــاه ســال  1396بــه بیــش از 2.7
میلیــون بشــکه در روز رســیده اســت.
۲.۲ظرفیــت تولیــد میــدان پــارس جنوبــی بــه حداقــل  575میلیــون مترمکعــب در روز رســیده
اســت.
۳.۳در انتهای شهریور  96بالغ بر  75درصد خانوارهای روستایی از شبکه گاز بهره مند بوده اند.
۴.۴ســهم ســوخت مایــع در ســبد ســوخت مصرفــی نیروگاههــا بــه حــدود  11درصــد کاهــش
یافتــه اســت.
۵.۵در شــهریور  1396بالــغ بــر  26.3میلیــون لیتــر در روز بنزیــن یــورو  4تولیــد شــده ( .ایــن
شــاخص در ابتــدای دولــت یازدهــم  3.3میلیــون لیتــر در روز بــوده اســت).
۶.۶صــادرات نفــت گاز بــا احتســاب بانکرینــگ  11.5میلیــون لیتــر در روز ( 10.7صــادرات و 0.8
بانکرینــگ) در شــهریور 1396بــوده اســت( .صــادرات نفــت گاز و بانکرینــگ در ابتــدای
اســتقرار دولــت یازدهــم  1.2میلیــون لیتــر در روز بــوده اســت).
 ۷.۷صــادرات نفــت کــوره بــا احتســاب بانکرینــگ در شــهریور  50 ،1396میلیــون لیتــر در روز
رســید.

حمل و نقل

ل و نقل کشور در مسیر کریدورهای اصلی مشتمل بر احداث بالغ بر
۱.۱تکمیل شبکه حم 
 1400کیلومتر انواع راه در کشور و سرعت بخشیدن به اجرای  5طرح ریلی با هدف اتصال
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شهرهای رشت ،سنندج ،کرمانشاه ،ارومیه و اردبیل به شبکه راهآهن کشور از طریق:
شــهایی از طرحهــای راه آهــن؛
۲.۲تکمیــل و بهــره بــرداری خطــوط راه آهــن :شــامل بخ 
احــداث راه آهــن بافــق  -مشــهد ،راه آهــن تربــت حیدریــه  -ســنگان  -هــرات ،احــداث
محــور جدیــد راه آهــن میانــه  -تبریــز ،احــداث راه آهــن مراغــه  -ارومیــه ،احــداث راه آهــن
غــرب كشــور ،احــداث راه آهــن قزویــن  -رشــت  -انزلــی  -آســتارا ،احــداث راه آهــن تهــران -
همــدان  -ســنندج و اتصــال راه آهــن یــزد  -اقلیــد بــه راه آهــن اصفهــان -شــیراز
شــهایی از طرحهــای آزاد راه كنــار گــذر غربــی
۳.۳توســعه شــبکه آزادراهــی کشــور :شــامل بخ 
اصفهــان ،آزاد راه رشــت  -قزویــن ،آزاد راه كنــار گــذر جنوبــی تهــران (آبیــك  -چرمشــهر)،
احــداث آزاد راه ســاوه  -همــدان و احــداث آزاد راه تبریــز  -ارومیــه
 ۴.۴توسعه شبکه بزرگراهی کشور :تسریع در بهرهبرداری از قطعات آماده عبور ترافیک
۵.۵افزایــش ظرفیــت بنــادر تجــاری کشــور بــه  226میلیــون تــن در پایــان ســال  96از طریــق
احــداث و توســعه زیرســاختهای بنــادر و تســریع در تأمیــن تجهیــزات اســتراتژیک بنــدری از
جملــه در بنــدر چابهــار
۶.۶بهبود وضعیت نگهداری زیرساختها شامل بیش از  30000کیلومتر راه شریانی
۷.۷کاهــش متوســط طــول عمــر نــاوگان هوایــی کشــور :از طریــق تأمیــن نــاوگان جدیــد و از رده
خــارج نمــودن تدریجــی هواپیماهــای قدیمــی و ممنوعیــت ورود هواپیماهــای بــا عمــر بــاال

مسکن

۱.۱پیگیری اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی و حمایتی
۲.۲شفافســازی حمایــت دولــت در بخــش مســکن بــا تأمیــن منابــع از محــل قانــون هدفمنــد
کــردن یارانههــا
۳.۳تخصیــص اعتبــاری بالــغ بــر  1515953میلیــون ریــال معــادل  24درصــد بــه بهبــود
بافتهــای ناکارآمــد شــهری
۴.۴راه اندازی برنامه مسکن اجتماعی و حمایتی به کمک بخش خصوصی
۵.۵حمایت از بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با تأمین تسهیالت بانکی
۶.۶نوسازی و بهسازی مسكونی روستائی
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۷.۷تمرکــز بــر اجــرای سیاس ـتها و برنامههــای بازآفرینــی شــهری و اجــرای پروژههــای
محــرک توســعه در بافتهــای فرســوده و حاشــیهای

عمران شهری

۱.۱تأمین  110دستگاه واگن متروی شهری
۲.۲توســعه نــاوگان حمــل و نقــل درون شــهری :در حــال حاضــر  24256دســتگاه اتوبــوس
شــهری بــا عمــر حــدود  8ســال موجــود مــی باشــد و بــرای کمــک بــه خریــد اتوبــوس جدیــد
مبلــغ  380میلیــارد ریــال از محــل اســناد خزانــه تامیــن اعتبــار شــده اســت.
۳.۳در جهــت تســریع در عملیــات بهــره بــرداری طــرح هــای قطــار شــهری معــادل  3000میلیارد
ریــال از محــل اســناد خزانــه تخصیــص یافته اســت.
۴.۴دولت در جهت ساماندهی پسماندهای ساحلی برای خرید تجهیزات و ساماندهی پسماندهای
استانهای ساحلی اعتباری بالغ بر  500میلیارد ریال اسناد خزانه تامین اعتبار گردید.

آموزش و پرورش عمومی

۱.۱فراهــم آوردن تســهیالت و امتیــازات مناســب بــرای جــذب و نگهداشــت نیــروی کارآمــد در
دوره ابتدایــی و تقویــت نــگاه تخصصــی و زیــر بنایــی بــه ایــن دوره تحصیلــی
۲.۲اولویت بخشی به آموزش ابتدایی در تأمین و تخصیص منابع و امکانات
۳.۳توجــه و ارتقــای پوشــش تحصیلــی دورههــای متوســطه اول و دوم از طریــق کاربــرد
شــیوهها و روشهــای متنــوع آموزشــی (از جملــه آمــوزش از دور و رســانهای)
۴.۴بسترســازی الزم بــرای ایجــاد تــوازن در شــاخهها و رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا
اســتعداد و عالیــق دانشآمــوزان و نیــاز بــازار کار

آموزش فنی و حرفه ای

۱.۱آمــوزش زنــان روســتایی بــرای  14هــزار نفــر مهارتجــو بــه میــزان  28هــزار نفــر روز بــرای
توســعه اشــتغال زنــان در روســتاها و مناطــق کمتــر توســعه یافتــه و توانمندســازی آنهــا
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۲.۲آمــوزش بهــره بــرداران روســتایی بــرای  21هــزار نفــر مهارتجــو بــه میــزان  42هــزار نفــر-
روز بــرای توســعه بخــش کشــاورزی در روســتاها و مناطــق کمتــر توســعه یافتــه
۳.۳توجــه ویــژه بــه آموزشهــای فنــی و حرف ـهای مهارتــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان
بــه میــزان  88هــزار نفرســاعت
۴.۴خرید ساالنه  32هزار نفر  -ساعت آموزش از بخش غیردولتی

آموزش عالی

۱.۱اجــرای فعالیتهــای مرتبــط بــا مدیریــت ســبز در دانشــگاههای وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری
 ۲.۲دســتیابی  8دانشــگاه وابســته بــه وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه  200دانشــگاه
برتــر در رتبهبنــدی آســیایی تایمــز و  6دانشــگاه در زمــره  500دانشــگاه برتــر
۳.۳تقویــت اعتبــار طر حهــای «تعمیــر ،تجهیــز و محوطهســازی» بهمنظــور ارتقــای
شــاخصهای کیفیــت آمــوزش در دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی شــامل
«نگهداشــت و بهبــود امکانــات کالبــدی موجــود» و «خریــد تجهیــزات آموزشــی و کمــک
آموزشــی» بهویــژه در  15دانشــگاه برتــر
۴.۴حضــور در عرصــه بیــن المللــی و افزایــش ســهم دانشــجویان خارجــی از کل دانشــجویان
کشــور بــه  0.5درصــد (حــدود  21000نفــر)

بخش علم و فناوری

 26۱.۱رتبــه صعــود در شــاخص نــوآوری ( )GIIو کســب رتبــه  78جهانــی در ســال  1392رتبــه
ایــران در ایــن شــاخص  113بوده اســت.
 ۲.۲افزایــش ســهم اعتبــارات پژوهشــی از تولیــد ناخالــص داخلــی ( )GDPبــا تمــام
محدودیتهــا و نامالیمــات از حــدود  0/43در ســال  1392بــه  0/62درصــد در ســال 1395
۳.۳افزایــش تعــداد مرا کــز رشــد ،پارکهــای علــم و فنــاوری و شــهرک هــای فنــاوری بــه 174
مرکــز و 41پــارک
۴.۴تأمیــن و ابــاغ ســرمایه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه میــزان  20330میلیــارد ریــال از
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 30هــزار میلیــارد تعییــن شــده تــا پایــان ســال  1395و حمایتهــای مالــی و حقوقــی دولــت
از شــرکتهای دانشبنیــان ،از طریــق ارائــه تســهیالت از قبیــل ســرمایهگذاری خطرپذیــر،
وام ،کمــک بالعــوض ،لیزینــگ محصــوالت دانشبنیــان و تســهیل صــدور انــواع
ضمانتنامههــا بــه شــرکتهای دانشبنیــان
ق پژوهــش و فنــاوری غیردولتــی از 18مجــوز در ســال  1392بــه 34
۵.۵افزایــش صنــدو 
صنــدوق در ســال 1395

ورزش و جوانان

۱.۱تشــکیل کمیتــه صیانــت از ارزشــهای اخالقــی و حرفهــای ورزش کشــور،آغاز بــه کار طــرح
تحــول بنیادیــن آمــوزش ورزش کشــور
۲.۲تدویــن و ابــاغ پیوســت محیــط زیســتی ورزشــگاهها و باشــگاههای ورزشــی و پیوســت
ســامت ورزشــگاهها
۳.۳تدویــن ســند توســعه منابــع انســانی و مــدل بهر هــوری وزارت ورزش و جوانــان در ســال
1396

بخش فرهنگ و هنر

۱.۱کمــک بــه توســعه و گســترش  300موسســه فرهنگــی قــران و عتــرت و کمــک بــه ایجــاد
کانــون هــای فرهنگــی هنــری جدیــد  579کانــون
۲.۲تجهیز و راه اندازی کتابخانه های جدید در مساجد(  793کتابخانه)
۳.۳حمایت از فعالیت های ساماندهی مد و لباس در جهت گسترش عفاف و حجاب

امور زنان و خانواده

۱.۱افزایــش تعــداد زنــان بیمــه شــده اصلــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه  2.560.469نفــر در
ابتــدای شــروع بــه کار دولــت دوازدهــم.
۲.۲افزایــش میــزان كاندیداهــای زن در ثبــت نــام انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا
از  4/2بــه  6/3درصــد
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۳.۳افزایــش تعــداد باشــگاههای فعــال زنــان بــه  13000باشــگاه در ابتــدای شــروع بــه کار
دولــت دوازدهــم
۴.۴افزایــش تعــداد ســازمانهای مــردم نهــاد حــوزه زنــان و خانــواده بــه  2670در ابتــدای شــروع
بــه کار دولــت دوازدهــم

حوزه میراث فرهنگی

۱.۱وا گــذاری اما کــن دولتــی بــه بخــش خصوصــی در ســال (1395تعــداد  29بنــا و جــذب
ســرمایه  432میلیــارد ریــال توســط صنــدوق احیــا و بهرهبــرداری از اما کــن تاریخــی
۲.۲فعال شدن  64موزه خصوصی در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم

حوزه صنایع دستی

۱.۱افزایــش صــادرات صنایــع دســتی از  174میلیــون دالر ســال  1394بــه  237میلیــون دالر در
شــروع بــه کار دولــت دوازدهــم

سیاست داخلی ،نظم و امنیت عمومی

۱.۱افتتــاح خانــه احــزاب ایــران در برخــی از اســتانهای مــورد درخواســت احــزاب و تشــكلهای
سیاســی اســتان.
۲.۲همــكاری بــا بانــك مركــزی جهــت ســاماندهی بــازار غیــر متشــكل پولــی  ،بــا توجــه بــه نقــش
بانكهــا در توســعه و شــكوفایی اقتصــادی كشــور و بــه منظــور نیــل بــه هــدف خــروج از ركــود
تورمی

بهداشت و درمان

۱.۱ایجــاد  8قطــب ســرطان بــا ســرمایهگذاری غیردولتــی (متوســط در هــر قطــب  2000میلیــارد
ریال)
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۲.۲وا گــذاری مدیریــت  2100مرکــز ســامت جامعــه و  4200پایــگاه ســامت بــا کارگیــری
 19500نفــر از طریــق خریــد خدمــت بــرای خدمترســانی بــه بیــش از  11میلیــون جمعیــت
حاشیهنشــین شــهرها
۳.۳جــذب  146ملــک اهدایــی از خیریــن بــرای پروژههــای مختلــف ســامت بــه مبلــغ 2370
میلیــارد ریــال
۴.۴جــذب  226مجموعــه پزشــکی اهدایــی در پروژههــای مختلــف بــه مبلــغ  420میلیــارد
ریــال
۵.۵راهانــدازی ســامانه یــاران ســامت (یــاس) بــا هــدف شناســایی و اطالعرســانی درخصــوص
کمکهــای مردمــی در حــوزه خیریــن ســامت

حوزه رفاه اجتماعی

۱.۱تامیــن اعتبــار الزم بــرای حــق بیمــه ســهم کارفرمایــی پوشــش بیمههــای اجتماعــی
قالیبافــان ،بافنــدگان فــرش ،شــاغلن صنایــع دســتی کــد دار ،خادمیــن مســاجد ،باربــران
و راننــدگان در ســالهای اســتقرار دولــت یازدهــم و تــداوم آن در ابتــدای دولــت دوازدهــم
۲.۲ارتقــای کمــی و کیفــی خدمــات رفاهــی بــه بازنشســتگان :کمــک هزینــه عینــک و عصــا و
ســمعک ،پرداخــت وام ضــروری بــه  427616نفــر بــه مبلــغ  8407میلیــارد ریــال ،بیمــه
عمــر و حــوادث و اعــزام بــه ســفرهای زیارتــی و ســیاحتی
۳.۳اجــرای قانــون حمایــت از خانــواده و رفــع محدودیــت ارایــه خدمــات بــه فرزنــدان چهــارم
بــه بعــد بیم هشــدگان تامیــن اجتماعــی
۴.۴افزایــش  79درصــدی حقــوق بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی در دولــت یازدهــم و افزایــش
همــه ســاله حقــوق بازنشســتگان بیــش از نــرخ تــورم در ابتــدای دولــت دوازدهــم
۵.۵تحــت پوشــش قــراردادن جمعیتــی بالــغبــر  41میلیــون نفــر در بخــش درمــان ســازمان
تامیــن اجتماعــی حمایتــی
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مقدمه

ســال  1396نخســتین ســال شــروع بــه کار دولــت دوازدهــم اســت کــه از ســوی مقــام معظــم
رهبــری بــه عنــوان ســال «اقتصــاد مقاومتــی ،تولیــد و اشــتغال» نــام گــذاری شــده اســت .همانگونــه
كــه از طــرح مطالبــات مــردم در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســالجاری مشــخص شــد ،مشــكالت
اقتصــادی کــه بطــور ویــژه خــود را در دو ســر فصــل اشــتغال و معیشــت منعکــس کــرده ،امــروز بــه
مهمتریــن و عاجلتریــن مســائل مــردم تبدیــل شــدهاند .از ایــن رو و بــر اســاس آنچــه در مواضــع
و بیانــات ریاســت محتــرم جمهــوری در مناســبت هــای مختلــف بــه آن پرداختــه شــده ،دســتور
كار اصلــی دولــت دوازدهــم در  ٤ســال آینــده ســامان بخشــیدن بــه مشــكالت اقتصــادی كشــور بــه
صــورت اصولــی خواهــد بــود .دولــت دوازدهــم در پــی آن اســت تــا تمامــی تجــارب کســب شــده طــی
دهههــای گذشــته را بــرای اتخــاذ تصمیمــات درســت بــه منظــور حــل مشــکالت ســاختاری اقتصــاد
کشــور در چهــار ســال آتــی بــه کار بنــدد.
ایجــاد شــغل در مقیــاس بــزرگ و غلبــه کــردن بــر معضــل بیــکاری بخصــوص بــرای جوانــان و
لکــردگان دانشــگاهی و دگرگونــی در وضعیــت فقــر و توزیــع درآمــد ،در شــرایطی بــه عنــوان
تحصی 
مهمتریــن ماموریــت دولــت دوازدهــم شــناخته مــی شــود کــه اقتصــاد کشــور موانعــی بــزرگ را درحوزه
هایــی از قبیــل نظــام بانکــی  ،صندوقهــای بازنشســتگی و بودجــه دولــت (خدمــات عمومــی)،
منابــع آب ،شــرایط نابســامان هــوا ،خــاک و ســایر منابــع ارزشــمند زیســت محیطــی ،بــه عنــوان
مشــکالت انباشــته شــده طــی دهــه هــای متمــادی بــر ســر راه دارد.
مجموعــه مــوارد ذکــر شــده بیانگــر آن اســت کــه دولــت دوازدهــم ماموریتــی دشــوار و در عیــن
حــال تعییــن کننــده در پیــش رو دارد کــه انجــام موفقیــت آمیــز آن ،در گــرو شــکل گیــری اراده
واحــد و منضبــط در ســطح کلیــه قــوای کشــور از یــک طــرف و برقــراری فضــای مبتنــی بــر تقویــت
اعتمــاد اجتماعــی و بهــره گیــری از همــه ظرفیــت هــای سیاســی و فرهنگــی کشــور از طــرف دیگــر
اســت .مشــارکت افتخــار آمیــز مــردم در انتخابــات ریاســت جمهــوری و رای بــاالی آنــان بــه رییــس
جمهــور منتخــب و پشــتیبانی و حمایــت مقــام معظــم رهبــری نقطــه شــروعی مناســب بــرای دولــت
دوازدهــم اســت تــا بتوانــد بــا دلگرمــی مســیر دشــوار خــود را بــه ســمت حــل مشــکالت و دســتیابی بــه
اهــداف طــی کنــد.
شــکل دادن بــه نظــم مدیریتــی مبتنــی بــر مقتضیــات شــرایط دولــت جدیــد ،پایــه گــذاری
قواعــدی کــه بــا بهــره گیــری از تجربیــات ارزشــمند کســب شــده در دولــت یازدهــم بنــا نهــاده شــده و
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برداشــتن گامهایــی کــه امــکان حرکــت ســریع و موثــر را در گامهــای بعــدی امــکان پذیــر مــی ســازد،
مجموعــه اقداماتــی را شــامل مــی شــود کــه دولــت بــه شــرحی کــه در ادامــه ذکــر خواهــد شــد در 100
روز اول کار خــود بــه انجــام رســانده اســت.

 .2مسیر طی شده در دولت یازدهم :فراهمسازی مقدمات
انجام اصالحات از طریق سیاستهای ثباتساز

بــا توجــه بــه ایــن ضــرورت و لــزوم دســتیابی بــه ثبــات اقتصــادی و ایجــاد تعامــل پایدار بــه عنوان
شــروط الزم انجــام اصالحــات اقتصــادی ،دولــت تدبیــر و امیــد از ابتــدا یــک مســیر هشــت ســاله را
بــرای انجــام اصالحــات اقتصــادی ترســیم نمــود ،بــه طوریکــه در چهــار ســال ابتدایی(ســالهای
 ،)1396-1392دســتیابی بــه ثبــات اقتصــادی در داخــل کشــور و ایجــاد تعامــل پایــدار و بلندمــدت
بــا کشــورهای دیگــر هدفگــذاری شــد .تحقــق ایــن اهــداف در چهــار ســال نخســت میتوانســت
شــرایط را بــرای انجــام اصالحــات اقتصــادی بــه منظــور بهبــود در رفــاه خانوارهــا و دســتیابی بــه
رشــد اقتصــادی باال تــر مهیــا ســازد.
دولــت یازدهــم در شــرایطی آغــاز بــه کار کــرد کــه کشــور در یــک جنــگ اقتصــادی تمامعیــار بــه
ســر میبــرد کــه ایــن امــر شــرایط ویــژهای را از نظــر اقتصــادی و سیاســی بــه کشــور تحمیــل میکــرد.
کشــور در حوزههایــی بــا شــرایط بحرانــی و در حوزههایــی بــا دشــواریهای زیــاد مواجــه بــود .در
چنیــن شــرایطی ،دولــت یازدهــم بــا در نظــر داشــتن رویکــردی واقعگرایانــه و عملگــرا طــی ایــن
ســالها تــاش کــرد تــا بــا اولویتبنــدی بحرانهــا و مشــکالت ،نســبت بــه رفــع یــا تخفیــف آنهــا اقــدام
کنــد.
بهبــود در ســرمایهگذاری و ایجــاد اشــتغال نیازمنــد ثبــات اقتصــادی اســت ،تــورم زیــاد منجــر
یشــود تــا انگیــزه ســرمایهگذاران
بــه افزایــش عــدم قطعیــت نســبت بــه آینــده شــده و ایــن ســبب م 
کاهــش یابــد .از ســوی دیگــر ،فتــح باثبــات بازارهــای سایرکشــورها و افزایــش صــادرات بــه عنــوان
پرتکرارتریــن واژه در ســند اقتصــاد مقاومتــی ،نیازمنــد روابــط اقتصــادی و سیاســی بــا ثبــات بــا ســایر
کشــورها اســت.

»»تورم و بی ثباتی

لــزوم تحقــق ایــن اهــداف در شــرایطی بــود کــه در مقایســه بــا دولتهــای پس از جنــگ تحمیلی،
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دولــت یازدهــم بــا بیشــترین میــزان تــورم در ســال شــروع بــه کار خــود مواجــه بــود .دولــت یازدهــم
در شــرایطی کار خــود را آغــاز کــرد کــه در مــرداد  ،1392تــورم نقطــه بــه نقطــه  39درصــد بــود و تــورم
خورا کــی بــه  51درصــد رســیده بــود .1بیثباتــی در بســیاری از بازارهــا بــه ویــژه بــازار ارز حاکــم بــود،
بــه نحــوی کــه طــی ســالهای  1390و  1391نــرخ ارز بیــش از ســه برابــر شــد و حتــی در مقطعــی در
مهرمــاه ســال  1 391طــی یــک روز حــدود  ۲۰درصــد افزایــش یافــت.

»»اشتغال

همچنیــن دولــت یازدهــم در شــرایطی ســکان امــور را بــه دســت گرفــت کــه بــرای یــک دورۀ
ـاری رشــد بــدون اشــتغال رنــج مــی
طوالنــی ،طــی ســالهای  1384تــا  ،1391اقتصــاد کشــور از بیمـ ِ
بــرد ،ایــن امــر ســبب شــد تــا خالــص اشــتغال در کشــور تغییــر نکــرده و تقریبــا برابــر صفــر باشــد،
ایــن در حالــی بــود کــه در همیــن ســالها ،متولدیــن دهــه  1360در مقیــاس بــزرگ آمــاده ورود
بــه بــازار کار بودنــد؛ بــه عــاوه بــا تغییــر در وضعیــت ورود بــه تحصیــات عالــی ،متولدیــن ده ـهی
هفتــاد نیــز بــه تدریــج آمــاده ورود بــه بــازار کار میشــدند ،امــری کــه در  ۶۰ســال گذشــته در کشــور
بیســابقه بــوده اســت.

»»ركود اقتصادی

بــه جــز دولــت یازدهــم ،هیــچ دولتــی پــس از جنــگ تحمیلــی تــا بــه حــال در شــروع بــه کار خــود
بــا رشــد منفــی اقتصــادی مواجــه نبــوده اســت ،در حالیکــه دولــت یازدهــم در شــرایطی کار خــود را
آغــاز کــرد کــه اقتصــاد کشــور دو ســال پیاپــی رشــد منفــی بــزرگ را تجربــه کــرده بــود .رشــد اقتصــادی
در ســال  1391منفــی  ۶.۸درصــد و در ســال  1392منفــی  ۱.۹درصــد بــود ،و اگرچــه رکــود ایــن دو
ســال ،بخشهــای مختلــف اقتصــاد را بــه اشــکال متفاوتــی متاثــر ســاخته بــود ،بــا ایــن حــال ایــن
تحــوالت عــاوه بــر آثــار کوتا همــدت ،رونــد بلندمــدت رشــد اقتصــادی کشــور را نیــز متاثــر کــرده بــود.

»»شرایط بیرونی

در نقطــه شــروع بــه کار دولــت یازدهــم از منظــر شــرایط بیرونــی ،کشــور دچار تحریم بیســابقهای
بــود کــه مصــداق جنــگ اقتصــادی علیــه ایــران بــود و تمامــی حوزههــا از صــادرات و واردات تــا
 .1مرجع آمارهای تورم بانک مرکزی
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نفــت و بانــک و بیمــه را در برمیگرفــت .در حالیکــه اداره کشــور در ســالهای پیــش از  ۱۳۹۲بــا
بهرهمنــدی از درآمدهــای سرشــار نفــت انجــام شــده بــود ،دولــت یازدهــم کار خــود را بــا صــادرات
 958هــزار بشــکهای نفــت در تابســتان 1392آغــاز کــرد.
دولــت یازدهــم در ابتــدا مســاله تحریمهــا و جنــگ اقتصــادی علیــه کشــور را در اولویــت خــود قــرار
داد و همچنیــن کوشــید تــا بــا اعمــال انضبــاط اقتصــادی و شــکلدهی انتظــارات مثبــت اقتصــادی
نســبت بــه آینــده ،آرامــش را بــه اقتصــاد بازگردانــد .بــه عــاوه همســو بــا چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی،
سیاسـتهای ثباتســاز اقتصــادی را در دســتور کار خــود قــرار داد.
مجموع ـهی سیاس ـتهای بــه کار گرفتــه شــده توســط دولــت ســبب شــد تــا طــی چهارســال
گذشــته بــازار ارز از ثبــات نســبی برخــوردار باشــد ،بــه عــاوه نــرخ تــورم نیــز از نیمـهی ســال  ،۱۳۹۲در
مســیر کاهــش قــرار گرفــت و در ســال  ۱۳۹۵بعــد از بیــش از دو دهــه تــک رقمــی گردیــد.
تـ ّ
یشــود و فقــر و نابرابــری را در جامعــه
ـورم بــاال نــه تنهــا باعــث تشــدید شــکاف طبقاتــی م 
بــه شــدت افزایــش میدهــد ،بلکــه پیشبینیپذیــری اقتصــاد را نیــز کاهــش داده و بــه بهبــود
ّ
ســرمایهگذاری لطمــه جــدی وارد میکنــد و آســیبپذیری اقتصــاد ملــی در برابــر تکانههــای
خارجــی افزایــش مییابــد کــه بــر خــاف اهــداف اقتصــاد مقاومتــی اســت،
ّ
در خصــوص رشــد اقتصــادی ،دولــت یازدهــم موفــق شــد بــا مجموعـهای از سیاسـتها از جملــه
بازگردانــدن ثبــات بــه اقتصــاد کالن و پیشبینیپذیــر کــردن آینــده بــرای فعــاالن اقتصــادی،
تســهیل تجــارت خارجــی ،بهبــود فضــای کســب و کار و ســایر اقدامــات ،زمینــه را بــرای تغییــر مســیر
رشــد اقتصــادی کشــور فراهــم کنــد.
ســال  ،۱۳۹۵ســال بــه ثمــر نشســتن مجموعـهی تالشهــای دولــت یازدهــم بــرای ســاماندهی
بــه اقتصــاد کشــور بــود .در ســال «اقتصــاد مقاومتــی؛ اقــدام و عمــل» ،اقتصــاد کشــور گام بلنــدی را
در جهــت تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی برداشــت.
مجموعـهی اقدامــات صــورت گرفتــه طــی ســالهای  1395-1392در کنــار ســایر اقداماتــی کــه
در جهــت اجــرای  ۱۲۱پــروژهی اقتصــاد مقاومتــی بــه انجــام رســید ،باعــث شــد تــا ســال  ،۱۳۹۵ســال
بینظیــری از جهــت شــاخصهای کالن اقتصــاد کشــور باشــد؛ بــه گون ـهای کــه دولــت یازدهــم
توفیــق یافــت موفقتریــن عملکــرد در کاهــش تــورم را نســبت بــه تمامــی دولتهــای پــس از جنــگ
تحمیلــی ثبــت کنــد.
بــه عــاوه بــا افزایــش صــادرات نفــت در ســال  1395و بهبــود ایجــاد شــده در بخشهــای دیگــر
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اقتصــاد ،رشــد کمنظیــر بــاالی  12درصــد در ســال  1395ثبــت گردیــد .تحــوالت ذکــر شــده بــا ایجــاد
اشــتغال ســاالنه بیــش از  ۶۰۰هــزار نفــر در فاصلــه ســالهای  1393تــا  1395همــراه گردیــد کــه تغییــر
مهــم و جــدی در ایجــاد اشــتغال نســبت بــه دهــه پیــش از آن محســوب میگــردد.

 .3شرایط سال  :1396تداوم شرایط باثبات اقتصادی و روند
2
رشد مثبت در متغیرهای کالن اقتصادی کشور

رونــد مثبــت ایجــاد شــده در رشــد اقتصــادی طــی ســال  ،۱۳۹۵در فصــل ابتدایــی ســال ۱۳۹۶نیــز
یکــه رشــد فصــل بهــار نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل  ۶.۵درصــد و رشــد
تــداوم یافــت .بــه طور 
غیرنفتــی بــه  ۷درصــد بالــغ گردیــد .نکتــه قابــل توجــه در رشــد اقتصــادی فصــل بهــار ،ســهم بــاالی
بخشهــای اشــتغالزا ماننــد صنعــت و خدمــات در ایجــاد ایــن رشــد اســت .بــه عــاوه در تــداوم رونــد
مثبــت رشــد اقتصــادی در بخشهــای معــدن و ســاختمان در زمســتان  ،۱۳۹۵در فصــل بهــار نیــز
ایــن دو بخــش رشــد مثبتــی را تجربــه کردنــد و بــه ترتیــب رشــد مثبــت  ۵و  ۷درصــد را بــه ثبــت
رســاندند.
تــداوم رشــد اقتصــادی نیازمنــد رشــد ســرمایهگذاری اســت ،چــرا کــه پــس از اســتفاده از
ظرفیتهــای موجــود ،رشــد اقتصــادی نیازمنــد ایجــاد ظرفیتهــای جدیــد اقتصــادی اســت کــه
ایــن امــر بــا ســرمایهگذاری محقــق میگــردد.
بــا ایجــاد ثبــات اقتصــادی و چش ـمانداز مثبــت طــی ســالهای اخیــر ،رونــد ســرمایهگذاری
بــرای نخســتین بــار در فصــل زمســتان  ۱۳۹۵تغییــر جهــت داد و پــس از تجربــه چندیــن فصــل رشــد
منفــی رشــد مثبــت را در زمســتان  ۱۳۹۵تجربــه کــرد .ایــن تغییــر مثبــت در بهــار  ۱۳۹۶نیــز تــداوم
یافــت بــه طوریکــه ســرمایهگذاری نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل حــدود  ۷درصــد افزایــش
یافــت.
انجــام اصالحــات در جهــت کاهــش نــرخ ســود بانکــی کــه میتوانــد اثــر قابــل توجهــی بــر
هزینههــای ســرمایهگذاری داشــته باشــد ،ایــن امیــدواری را ایجــاد میکنــد کــه رونــد رو بــه رشــد
ســرمایهگذاری طــی ســال  ۱۳۹۶ادامــه داشــته باشــد و پــس از چندیــن ســال ،رشــد ســرمایهگذاری
 .2آمــار تــورم در ایــن قســمت بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی اســت .منبــع ســایر آمارهــا ســازمان برنامــه و بودجــه
اســت.
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در ســال  ۱۳۹۶مثبــت گــردد .الزم بــه ذکــر اســت از مــاه شــهریور نــرخ ســود بــازار بیــن بانکــی از ارقــام
بــاالی  ۲۰درصــد بــه  ۱۸.۵درصــد و نــرخ ســود اوراق ســخاب از حــدود  ۲۰.۵درصــد بــه  ۱۷.۳درصــد
کاهــش یافــت کــه تاثیــر قابــل توجهــی در کاهــش هزینههــای ســرمایهگذاری بنگاههــا داشــته
اســت .در شــش ماه ـهی نخســت ســالجاری مجمــوع تســهیالت اعطــا شــده توســط بانکهــا بــا
 ۱۶.۱درصــد افزایــش بــه حــدود  ۲۷۰هــزار میلیــارد تومــان بالــغ شــده اســت .تــداوم ایــن رونــد در کنــار
جــذب منابــع مالــی خارجــی کــه مجمــوع قراردادهــای تامیــن مالــی خارجــی بــه  ۴۲میلیــارد دالر بالــغ
یگــردد ،میتوانــد رونــد رشــد مثبــت ســرمایهگذاری در کشــور را تــداوم بخشــد.
م 
ایــن تحــوالت ســبب شــده اســت تــا رونــد مثبــت ایجــاد اشــتغال طــی ســه ســال گذشــته نیــز تــداوم
داشــته باشــد ،بــه طوریکــه در دو فصــل ابتدایــی ســالجاری بــه طــور متوســط نســبت بــه فصــل
مشــابه ســال قبــل حــدود  ۷۵۰هــزار نفــر بــه تعــداد شــاغلین کشــور افــزوده شــود کــه حــدود  ۳۰۰هــزار
نفــر از ایــن اشــتغال ایجــاد شــده بــرای افــراد بــا تحصیــات دانشــگاهی اســت .ایــن امــر ســبب شــده
اســت علیرغــم افزایــش در نســبت اشــتغال در تابســتان  ۱۳۹۶نســبت بــه تابســتان  ۱۳۹۵نــرخ
بیــکاری در تابســتان  ۱۳۹۶بــا یــک واحــد درصــد کاهــش بــه  ۱۱.۷درصــد برســد .ایــن در حالــی
اســت کــه نــرخ بیــکاری جوانــان  15تــا  29ســال بــا  ۲.۳درصــد کاهــش از  ۲۶.۷درصــد در تابســتان
 1395بــه ۲۴.۴درصــد در تابســتان  1396رســیده اســت.
ایــن شــرایط در حالــی اســت کــه تــورم در ســال  ۱۳۹۶نیــز همچنــان در محــدودهی تــک رقمــی
باقــی مانــده اســت ،بــه طوریکــه نــرخ تــورم ســاالنه شــاخص قیمــت مصرفکننــده منتهــی بــه مــاه
مهــر  ۹.۸درصــد و نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه ایــن شــاخص در مهرمــاه  ۱۳۹۶حــدود  ۸.۴درصــد
اســت.
اقدامــات انجــام گرفتــه طــی چهــار ســال گذشــته و نتایــج آن ،حا کــی از آن اســت کــه عالئــم
حیاتــی بــه اقتصــاد ایــران بازگشــته اســت و شــرایط بــرای انجــام اصالحــات اقتصــادی بــرای حــل
مشــکالت ســاختاری اقتصــادی کشــور فراهــم شــده اســت .اصالحاتــی کــه محورهــای اصلــی آن در
بیانیــه اقتصــادی ریاســت محتــرم جمهــوری در ایــام انتخابــات بــه اســتحضار مــردم شــریف ایــران
رســید.
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 .4اقدامات صورت گرفته طی صد روزهی نخست دولت
دوازدهم :حرکت در چارچوب بیانیه اقتصادی رئیس جمهور
در ایام انتخابات

رئــوس اصلــی بیانیــه اقتصــادی رئیسجمهــور در دو گــروه برنامههــای حمایتــی و برنامههــای
توســعهای قــرار میگیــرد.
از جملــه محورهــای مهــم در بیانیــه اقتصــادی رئیسجمهــور بحــث توانمندســازی روســتاییان
از طریــق بهبــود در درآمــد و ایجــاد اشــتغال و همچنیــن بهبــود در مســکن روســتایی اســت .یکــی از
اقداماتــی کــه در دولــت دوازدهــم بــا اولویــت بــاال مــورد توجــه قــرار گرفــت فراهــم آوردن مقدمــات
الزم بــرای اختصــاص  ۱.۵میلیــارد دالر بــه صــورت مســتقیم و معــادل همیــن میــزان بــه صــورت غیــر
مســتقیم بــه اشــتغال روســتایی در صــد روز اول شــروع بــه کار دولــت و تصویــب و ابــاغ آییننامــه
اجرایــی تخصیــص ایــن منابــع در آبانمــاه بــود .در ایــن آییــن نامــه عــاوه بــر تعییــن ســهم اســتانها
بــر اســاس شــاخص ترکیبــی جمعیــت روســتایی ،نــرخ بیــکاری و درآمــد ســرانه اســتان ،ســهم
یکــه ســهم بخــش کشــاورزی و
بخــش هــای هــدف نیــز بــه تفکیــک مشــخص شــده اســت بــه طور 
منابــع طبیعــی  45درصــد ،صنایــع و معــادن کوچــک 10درص ـد ،فعالیــت هــای خدماتــی و فنــاوری
اطالعــات 15درصــد ،گردشــگری10درصد ،صنایــع دســتی و فعالیــت هــای فــرش دســتباف 10درصــد
و ســرمایه درگــردش واحدهــای تولیــدی مســتقر در نواحــی صنعتــی روســتایی و شــهرهای زیــر ده
هــزار نفــر  10درصــد خواهــد بــود.
بــه عــاوه وظایــف دســتگاههای بخشــی نیــز در ایــن آییــن نامــه بــه صــورت دقیــق تعییــن شــده
و طبــق آن دســتگاههای اجرایــی و موسس ـههای عامــل موظفنــد بــه طــور مســتمر گزارشهــای
عملکــرد خــود را در ســامانه نظــارت و بــر اســاس ترتیبــات و زمانبنــدی کــه توســط ســازمان برنامــه
و بودجــه اعــام خواهــد شــد ثبــت و ارایــه نماینــد و ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز موظــف بــه ارائــه
گزارشهــای دوره ای شــش ماهــه از عملکــرد برنامــه توســعه اشــتغال پایــدار روســتایی بــه رییــس
جمهــور و مجلــس شــورای اســامی اســت .تخصیــص ایــن میــزان از منابــع در ســازوکارهای تعریــف
شــده بــرای آن میتوانــد اثــر محسوســی بــر اشــتغال روســتاییان بــر جــای گــذارد.
عــاوه بــر بحــث توانمندســازی روســتاییان ،یکــی دیگــر از محورهــای بیانیــه اقتصــادی ،طــرح
کارورزی دانشآموختــگان دانشــگاهی اســت .ایــن طــرح از تابســتان ســال  ۱۳۹۶از وضعیــت
آزمایشــی خــارج شــد و بــه صــورت سراســری در کشــور بــه اجــرا درآمــد .طــی مراحــل اجرایــی ایــن
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طــرح ،دورههــای آموزشــی  ۶-۴ماهــه بــرای دانشآموختــگان دانشــگاهی در نظــر گرفتــه شــده
اســت کــه دولــت در ایــن دوره کمــک هزینــه آموزشــی بــه بنگاههــا پرداخــت کــرده و بــه عــاوه
بنگاههــای اقتصــادی فعــال در ایــن طــرح بــه مــدت دو ســال از مشــوقهای بیم ـهای کارفرمایــی
برخــوردار خواهنــد بــود.
یکــی دیگــر از محورهــای برنامههــای حمایتــی ذیــل بیانیــه اقتصــادی رییسجمهــور حمایــت
مالیاتــی از کارمنــدان بخــش دولتــی و خصوصــی اســت .بــه همیــن منظــور دولــت در ســال  ۱۳۹۶و
در راســتای اجــرای قانــون بودجــه ســقف معافیــت مالیاتــی را نســبت بــه ســال گذشــته  ۵۳درصــد
افزایــش داد و آســتانه معافیــت مالیاتــی را از  ۱۵۷۰هــزار تومــان بــه  ۲۴۰۰هــزار تومــان افزایــش
داد .ایــن میــزان از افزایــش در آســتانه معافیــت مالیاتــی در حالــی بــوده اســت کــه نــرخ تــورم در
ســالجاری در محــدودهی تــک رقمــی قــرار داشــته اســت.
در حــوزه برنامههــای توســعهای تعییــن شــده در بیانیــه اقتصــادی ،دولــت بــه منظــور صیانــت از
یتــری در ســال  ۱۳۹۶نســبت بــه ســال۱۳۹۵ـ بــه کار بســت .بــه طوریکــه
تــورم انضبــاط مالــی جد 
بودجــه دولــت در ســال  ۱۳۹۶بــا مشــکالت بــه مراتــب کمتــری نســبت بــه ســال  ۱۳۹۵مواجــه
اســت .بــه عــاوه در راســتای تامیــن مالــی و تولیــد اشــتغال کــه شــامل زیرفصــل اصــاح نظــام بانکــی
بــود ،دولــت سیاســت اجــرای کاهــش نــرخ ســود را در مــاه شــهریور بــه اجــرای گذاشــت و توانســت
بــا کاهــش محســوس در نــرخ ســود ،تاثیــر قابــل توجهــی بــر کاهــش هزینههــای ســرمایهگذاری در
کشــور بگــذارد کــه میتوانــد بهبــود در تامیــن مالــی بنگاههــا و ایجــاد اشــتغال را بــه دنبــال داشــته
باشــد.
بخشــی از مــوارد مطــرح شــده در بیانیــه اقتصــادی رئیسجمهــور در صــد روزهی نخســت ســال
محقــق شــد و بخــش مهمــی دیگــری از آن در الیحــه بودجــه  ۱۳۹۷گنجانــده شــده اســت.

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

یکــی از مهمتریــن محورهــای بیانیــه اقتصــادی رئیــس جمهــور در حیطــه برنامههــای حمایتــی ،
تحقــق عدالــت درآمــدی و زودن چهــره فقــر از کشــور اســت .اگرچــه مســتمری خانوارهــای تحــت
پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی بیــش از  ۳.۴برابــر افزایــش یافتــه اســت بــا ایــن حــال تعریــف
اســتاندارد زندگــی و بروزرســانی ایــن اســتاندارد کــه یکــی از محورهــای مهــم بیانیــه اقتصــادی
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چکیدهای از مهمترین فعالیتها در دولت دوازدهم

رئیسجمهــور بــود میتوانــد تغییــر جهــت مهــم در شــیوه حمایتهــای اجتماعــی در کشــور ایجــاد
کنــد .بــه عــاوه تعریــف ایــن اســتاندارد و بروزرســانی آن میتوانــد گامــی مهــم در تحقــق نظــام جامــع
تامیــن اجتماعــی در کشــور باشــد.
بــه منظــور تحقــق عدالــت درآمــدی در کشــور ،در الیحــه بودجــه ســال  ،۱۳۹۷بــر اســاس میــزان
پرداختــی کــه ســازمانهای حمایتــی از افــراد تحــت پوشــش خــود صــورت میدهنــد ،آســتانهای بــه
عنــوان حداقــل اســتاندارد زندگــی تعریــف میشــود و از تمامــی افــرادی کــه درآمدهــای آنهــا کمتــر از
میــزان تعریــف شــده بــر اســاس ایــن آســتانه اســت درخواســت میشــود کــه خــود را بــه ســازمانهای
حمایتــی معرفــی کننــد .دولــت دوازدهــم متعهــد شــده اســت تــا تفــاوت درآمــد ایــن افــراد را بــا آســتانه
تعریــف شــده جبــران کنــد بــه طوریکــه تمامــی افــراد کشــور از یــک حداقــل اســتاندارد زندگــی
برخــوردار باشــند .رویکــرد دولــت در تعریــف ایــن اســتاندارد رویکــردی عملگرایانــه و ایجــاد بهبــود
نســبت بــه وضعیــت موجــود در کشــور اســت .تعریــف ایــن اســتاندارد زندگــی کــه بــرای نخســتین
بــار در کشــور صــورت میگیــرد میتوانــد چتــر پوششــی را بــرای اقشــار آســیبپذیر جامعــه فراهــم
کنــد و بــه عــاوه گروههــای هــدف حمایتهــای اجتماعــی را مشــخص کنــد .لــذا ایــن امــکان
فراهــم میشــود تــا بــا بهبــود در شــیوههای تشــخیص و پایــش گروههــای آســیبپذیر ،فراینــد
حمایتهــای اجتماعــی هوشــمندتر گــردد.
همچنیــن دولــت قصــد دارد در راســتای حمایتهــای اجتماعــی فراگیر ،ســازمان هدفمندســازی
یارانههــا را بــه صنــدوق رفــاه اجتماعــی امیــد تغییــر نــام و کارکــرد دهــد .منابــع حاصــل از اصالحــات
اقتصــادی در ایــن صنــدوق جمــع شــده و در راســتای تحقــق عدالــت اجتماعــی و تولیــد و اشــتغال
مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت .ایــن صنــدوق عــاوه بــر حمایتهــای اجتماعــی بایســتی منابــع
خــود را بــه منظــور بهبــود در وضعیــت محیــط زیســت و اصــاح حمــل و نقــل عمومــی در کشــور بــه
کار گیــرد.
یکــی از محورهــای مهــم ذیــل برنامههــای توســعهای بیانیــه اقتصــادی رئیسجمهــور ،تبدیــل
ثــروت نفــت بــه ســرمایه اشــتغالآفرین از طریــق تقویــت نقــش صنــدوق توســعه ملــی اســت .بــه
منظــور تحقــق ایــن محــور ،دولــت در بودجــه ســال بعــد ،اهرمیســازی منابــع صنــدوق توســعه ملــی
بــرای توســعه و تکمیــل پروژههــای عمرانــی در کشــور را برنامهریــزی کــرده اســت .بــه طوریکــه
منابــع صنــدوق توســعه ملــی در کنــار منابعــی از بودجــه عمرانــی دولــت بتوانــد منابــع مالــی بخــش
خصوصــی را اهــرم کــرده و در تکمیــل و توســعه پروژههــای عمرانــی کشــور صــرف گــردد .ایــن امــر بــا
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توجــه بــه ســازوکارهای تعریــف شــده بــرای آن عــاوه بــر بهبــود در ســطح مخــارج عمرانــی میتوانــد
کیفیــت اجــرای پروژههــای عمرانــی را نیــز ارتقــا دهــد.
از دیگــر محورهــای مهــم در بیانیــه اقتصــادی ریسجمهــور ،اصــاح محیــط کســب و کار و
بنــگاهداری بــه منظــور ایجــاد اشــتغال درآمــد آفریــن اســت .دولــت دوازدهــم بــه منظــور اصــاح
محیــط کســب و کار و بنــگاهداری در گام اول ،اصــاح در بنــگاهداری صندوقهــای بازنشســتگی
را در دســتور کار خــود قــرار داده و پــس از انجــام بررســی هــای کارشناســی زیــاد ،تصمیــم گرفــت
تــا صندوقهــای بازنشســتگی اقــدام بــه محــدود کــردن دامنــه فعالیتهــای خــود در بنــگاهداری
نمــوده و تحولــی اساســی در شــیوه بنگاهــداری ایــن صنــدوق هــا ایجــاد کنــد .بخــش قابــل توجهــی
از بنگاههــای ســود ده ایــن مجموعــه بــه بخــش خصوصــی وا گــذار خواهــد شــد .بــه عــاوه مالکیــت
ایــن صندوقهــا در بنگاههایــی کــه در اختیــار آنهــا باقــی میمانــد کاهــش یافتــه بــه طــوری کــه
ایــن بنگاههــا نقشــی در کنتــرل و مدیریــت مســتقیم ایفــا نکننــد .ایــن امــر در کنــار سیاس ـتهای
تکمیلــی میتوانــد بهبــود در وضعیــت بخشــی از نظــام بنــگاهداری کشــور و همچنیــن بهبــود در
وضعیــت صندوقهــای بازنشســتگی را بــه همــراه داشــته باشــد.

 .۶جمعبندی

بهبــود در وضعیــت رفاهــی خانوارهــا و حــل ابرچالشهــای اقتصــادی کشــور نیازمنــد تــداوم
برنامهریــزی و سیاس ـتگذاری در چهــار ســال آتــی اســت .حرکــت در ایــن مســیر میتوانــد میتوانــد
تغییر محســوس در وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی ایجاد کند به طوری که در ســال  ،۱۴۰۰کشــور
شــاهد تغییــر جهتهــای اساســی در شــیوه اداره اقتصــادی کشــور بــه ویــژه در حیطــه حمایتهــای
اجتماعــی و وضعیــت تولیــد و ســرمایهگذاری باشــد .در حیطــه حمایتهــای اجتماعــی تغییــر جهــت
ایــن حمایتهــا از حمایتهــای فراگیــر بــه حمایتهــای هدفــدار ،مســتمر بــه زمــاندار ،غیرمشــروط
بــه مشــروط و حمایــت بــر اســاس تامیــن ســطح تعریــف شــده رفــاه میتوانــد بهبــود قابــل توجهــی در
مقایســه بــا شــرایط فعلــی در کشــور ایجــاد کنــد .ایــن امــر در کنــار تغییــر جهــت مالیــات از بنــگاه بــه
خانــوار میتوانــد کارایــی سیاسـتهای رفاهــی در کشــور را ارتقــا دهــد.
بــه عــاوه در زمینــه تولیــد و ســرمایهگذاری عــاوه بــر اقدامــات انجــام شــده در ســالجاری
و اقدامــات برنامهریــزی شــده بــرای ســال آتــی از جملــه تغییــر ســاختار بودجــه عمرانــی از
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چکیدهای از مهمترین فعالیتها در دولت دوازدهم

ســرمایهگذاری مســتقیم بــه ســرمایهگذاری اهرمــی ،کاهــش شــدت انــرژی ،بهبــود در وضعیــت
تامیــن مالــی و همچنیــن تغییــر نظــام بنــگاهداری و کاهــش نقــش نهادهــای عمومــی غیردولتــی
از جملــه صندوقهــای بازنشســتگی در بنــگاهداری ،اقدامــات دیگــری شــامل تغییــر جهــت
ســرمایهگذاری از بــازار داخــل بــه بــازار صادارتــی ،بــه کارگیــری منابــع صنــدوق توســعه ملــی از طریــق
ســرمایهگذری در بازارهــای مالــی بینالمللــی بــه منظــور اهرمیســازی بــرای جــذب منابــع خارجــی،
قاعدهمنــد کــردن بازارهــای انحصــاری وشــبه انحصــاری و تقویــت فضــای رقابتــی آزاد ،حــذف
قاچــاق از مبــادالت اقتصــادی کشــور ،اعطــای اختیــارات مالــی و اقتصــادی و اداری بــه اســتانها
بــه منظــور بهبــود در توســعه منطق ـهای میتوانــد منجــر بــه تغییــر جهتهــای اساســی در حــوزه
تولیــد و ســرمایهگذاری در کشــور در افــق  ۱۴۰۰گــردد.
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در اولویــت قــرار گرفتهانــد.
و برنامهریــزی کشــور بــا عنــوان «گــزارش عملکــرد  100روزه ریاســت محتــرم جمهــوری بــه ملــت در
مــواردی در گــزارش گنجانــده شــده اســت کــه بیشــتر بــرای مــردم ملمــوس
دولــت دوازدهــم» نیــز بــه شــرح زیــر ارائــه میشــود:
برنامههــای اصالحــی مهــم نیــز در گــزارش
باشــند ،لیکــن سیاســتها و
40
 .۱برای اولین بار بعد از دهه  1370رشد 40
دو رقمی  11درصدی تجربه شده است.
گنجانــده شــده اســت.
 .2تمامی بخشهای اقتصادی در سه ماهه اول سال  1396رشد مثبت داشتهاند.
تــالش شــده تــا حداقــل اســتفاده از اعــداد در متــن صــورت گیــرد و شــنونده بــا
 .۳هزینههــای مصــرف نهایــی خصوصــی بیانگــر رشــد  3.4درصــدی در ســال  1395و 6.9
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فصــل چهــارم  1395تاکنــون از رشــد مثبــت برخــوردار بــوده اســت .ایــن میــزان در ســه
ماهــه اول ســال  1396بــه  7.1درصــد رســیده اســت.
۵.۵نــرخ مشــارکت اقتصــادی بــا افزایــش  6دهــم درصــدی نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل
بــه  41درصــد رســیده اســت.
۶.۶تعــداد شــاغلین در تابســتان  1396بــه تعــداد  795هــزار نفــر نســبت بــه دوره مشــابه ســال
قبــل اضافــه شــده اســت .زنان/جوانــان
۷.۷نرخ سود بانکی از ارقام باالی  20درصد به  18.5درصد کاهش یافته است.
۸.۸بخــش مســکن از حالــت ســکون خــارج شــده و تعــداد جوازهــای صادرشــده در تهــران،
ســایر مناطــق شــهری و کل مناطــق شــهری بــه ترتیــب  20.4 ،7.5و  12.2درصــد رشــد
داشــته اســت.
۹.۹ســهم درآمدهــای نفتــی در بودجــه از  41درصــد در ســال  1392بــه  26.1درصــد کاهــش
یافتــه و ســهم درآمدهــای مالیاتــی از  33درصــد بــه  36درصــد افزایــش یافتــه اســت.
۱۰۱۰متوســط حقــوق کارمنــدان دولــت حــدود دوبرابــر و مســتمری خانوارهــای تحــت پوشــش
کمیتــه امــداد و بهزیســتی نســبت بــه ســال  1392حــدود  3.4برابــر شــده اســت.
۱۱۱۱پرداخــت اعتبــارات عمرانــی در  7ماهــه ســال  1396نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل
بیــش از دو برابــر شــده و بــه  261هــزار میلیــارد ریــال رســیده اســت.
۱۲۱۲دولــت تفاهمنامــه و قراردادهــای مختلفــی بــا کشــورهای جهــان بــه میــزان بیــش از 42
میلیــارد دالر فاینانــس خارجــی امضــا کــرده اســت.

 .1بخش اقتصادی
»» .1-1وزارت امور اقتصادی و دارایی

مهمتریــن بندهــای خالصــه گــزارش عملکــرد شــش ماهــه اول وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
بــه شــرح زیــر اســت.
۱.۱طراحی و پیادهسازی داشبورد درگاه پایش اقتصادی کشور
۲.۲طراحی و پیادهسازی سامانه بانک دادههای اقتصادی و مالی
۳.۳طراحی و پیادهسازی سامانه مجوزهای کشور
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۴.۴برگزاری شش جلسه هیأت مقرراتزدایی
۵.۵مشارکت در تدوین بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی
۶.۶تهیــه بســته سیاســتی مهــار بحــران بانکــی و تدویــن پنــج گــزارش محــوری در زمینــه
بحــران بانکــی
۷.۷تدوین گزارش «بسته اقدامات ارتقاء امنیت سرمایهگذاری»
۸.۸گزارش الزامات دستیابی به اهداف کالن اقتصادی برنامه ششم توسعه
۹.۹تهیــه گــزارش عملکــرد مــواردی از «قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر و ارتقــای نظــام
مالــی کشــور»
۱۰۱۰تهیــه گــزارش «مفهومبنــدی دیپلماســی اقتصــادی و برونگرایــی :تحلیــل ســاختار
نهــادی کنونــی دیپلماســی اقتصــادی ایــران.

»» .3-1بانک مرکزی

طبق گزارش ارائهشده توسط بانک مرکزی ،مهمترین اقدامات بانک مرکزی به شرح زیر است.
۱.۱اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیالت ازدواج با همکاری  11بانک و دادن  78.8هزار میلیارد
ریال تسهیالت قرضالحسنه ازدواج به بیش از  753هزار نفر در شش ماه اول امسال.
۲.۲دادن  11.6هزار میلیارد ریال تسهیالت به  2800بنگاه خرد و متوسط
۳.۳افزایش تسهیالت پرداختی شبکه بانکی با نرخ رشد  16.1درصد.
۴.۴اعطای تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده به زوجین توسط بانکهای تجاری
۵.۵گسترش روابط کارگزاری و امضاء قرارداد خطوط اعتباری تأمین مالی خارجی با
بانکهای کشورهای اروپایی و سایر کشورهای بزرگ آسیا (در مجموع  21.2میلیارد دالر)
۶.۶جلوگیری از افزایش فشار نقدینگی بر بانکها
۷.۷کاهــش نــرخ ســود بانکــی و تعییــن  10درصــد بــرای ســپردههای کوتاهمــدت و  15درصــد
بــرای ســپردههای بلندمــدت
۸.۸مذاکره با برخی کشورها برای انعقاد پیمانهای پولی

»» .4-1وزارت صنعت ،معدن و تجارت

مهمترین موارد گزارششده از سوی این وزارتخانه در شش ماهه اول سال  1396به شرح
زیر است.
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۱.۱رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی در بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت در  3ماهــه اول 1396
بــه قیمــت پایــه ســال  1390بــه ترتیــب  4.6 ،5.8و  8.8درصــد بــوده اســت.
۲.۲صــادرات غیرنفتــی برابــر  58میلیــون تــن بــا ارزش  20.5میلیــارد دالر بــوده اســت کــه
نســبت بــه ســال گذشــته  4درصــد از نظــر وزنــی و از نظــر ارزش دالری  3.2درصــد کاهــش
داشــته اســت.
۳.۳واردات بــه کشــور  14.4میلیــون تــن بــه ارزش  23.5میلیــارد دالر بــوده کــه کــه بــه ترتیــب
 8و  15.4درصــد افزایــش را نشــان میدهــد.
۴.۴ارزش صــادرات صنعتــی در ایــن دوره  14.4میلیــارد دالر و صــادرات معدنــی  0.9میلیــارد
دالر ثبــت شــده اســت.
۵.۵از میــان  44محصــول صنعتــی و معدنــی 31 ،محصــول رشــد و  13محصــول کاهــش تولیــد
داشــتهاند.
▪انواع سواری  20.6درصد رشد
▪محصوالت پتروشیمی  7.2درصد رشد
▪فوالد خام  9درصد رشد
▪لوازم خانگی  11.35درصد رشد
۶.۶فعال سازی  549واحد صنعتی داخل شهرکها با اشتغال  9333نفر
۷.۷ترانزیــت کاالهــای داخلــی  204میلیــون تــن ،و کاالهــای جــادهای  4.9میلیــون تــن بــوده
کــه  8.4و  27.4درصــد رشــد داشــته اســت.
۸.۸بهرهبــرداری از پنــج طــرح ملــی بــا ســرمایهگذاری  387میلیــون دالر (طر حهــای معدنــی
ایمیــدرو)

 -2زیرساختی
»» . 1-2جهاد کشاورزی

طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی ،خالصه مهمترین اقدامات و دستآوردها عبارتند از:
ً
۱.۱حمایت از احداث ،اصالح و نوسازی گلخانهها جمعا  824هکتار
۲.۲اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری  156800هکتار
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۳.۳حمایت از توسعه سامانههای آبیاری نوین  72هزار هکتار
۴.۴احداث شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی  81هزار هکتار
۵.۵پرداخت خسارت معوق (عملکرد بیمه)  5000میلیارد ریال
۶.۶تأمین داخلی انواع بذور گواهیشده برای انواع محصوالت کشاورزی  490هزار تن
۷.۷توزیع تراکتور و کمباین  3764دستگاه
۸.۸توزیع انواع ماشینآالت کشاورزی  5600دستگاه
۹.۹تأمین کود شیمیایی  1152هزار تن
۱۰۱۰پشتیبانی برای تولید گندم  12474هزار تن
۱۱۱۱پشتیبانی برای تولید شیر خام  5041هزار تن
۱۲۱۲پشتیبانی برای تولید گوشت قرمز  419هزار تن
۱۳۱۳پشتیبانی برای تولید گوشت طیور  1128هزار تن
۱۴۱۴پشتیبانی برای پرورش ماهی در قفس در دریا  24هزار تن
۱۵۱۵پشتیبانی برای صید و آبزیپروری  270هزار تن
۱۶۱۶پشتیبانی برای صادرات محصوالت کشاورزی  2525هزار تن
۱۷۱۷پشتیبانی برای صادرات محصوالت کشاورزی  2073میلیون دالر

»» .2-2راه و شهرسازی

طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی ،خالصه مهمترین اقدامات و دستاوردها عبارتند از:
۱.۱احــداث  403کیلومتــر راه شــامل  71کیلومتــر آزادراه 297 ،کیلومتــر بزرگــراه ،و  35کیلومتــر
راه اصلــی
۲.۲احداث  978کیلومتر راه روستایی
۳.۳ریلگذاری  378کیلومتر خطوط ریلی
۴.۴ترانزیت  5میلیون تن کاال در بخش جادهای
۵.۵انجــام  217هــزار پــرواز از فضــای کشــور ( 12درصــد رشــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
گذشــته)
۶.۶جابهجایی  205میلیون تن کاال با بارنامه
۷.۷کاهش  2درصدی تعداد متوفیان برونشهری و روستایی رانندگی
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۸.۸تدوین الیحه قانون جدید پیشفروش ساختمان در راستای شفافسازی بازار
۹.۹نوسازی و بازسازی  36هزار واحد مسکن روستایی
۱۰۱۰تأمین اراضی برای  500خانوار دارای  2معلول و بیشتر

»» .3-2نیرو

طبق گزارش وزارت نیرو ،خالصه مهمترین اقدامات و دستآوردها عبارتند از:
۱.۱شــروع عملیــات اجرایــی اولیــن ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی (پــس از برجــام) در حــوزه
احــداث نیــروگاه بــه ارزش  1.2میلیــارد یــورو و بــه ظرفیــت  2000مــگاوات
۲.۲بهرهبرداری از شش سد با حجم آب قابل تنظیم  385.5میلیون مترمکعب
۳.۳آبگیری  6سد با آب قابل تنظیم  1005میلیون متر مکعب
۴.۴افتتــاح و بهرهبــرداری از  11تصفیهخانــه فاضــاب در  11شــهر بــا ظرفیــت  154069متــر
مکعــب در روز
۵.۵برخورداری  1066روستا با جمعیت  659583نفر از آب شرب
۶.۶بهرهبرداری از  48نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت  614مگاوات

»» .4-2ارتباطات و فناوری اطالعات

۱.۱توسعه شبکه  IPداخلی از  4000گیگابایت بر ثانیه به  6800گیگابایت بر ثانیه
۲.۲افزایش پهنای باند بینالمللی از  743گیگابایت به  995گیگابایت بر ثانیه
۳.۳فراهمسازی امکان دسترسی پرسرعت در بیش از  1100روستای کشور
۴.۴افزایش تعداد مشترکین پهنباند ثابت از  9.4به  10.5میلیون مشترک
۵.۵توسعه شبکه فیبر نوری کشور از  62602کیلومتر به  65809کیلومتر
۶.۶تدویــن برنامــه تأمیــن زیرســاخت ارائــه خدمــات دولــت بــه صــورت الکترونیــک از  20بــه
 100درصــد

»» .5-2نفت

۱.۱بهر هبــرداری کامــل از فازهــای  20 ،19 ،18 ،17و  21میــدان گازی پــارس جنوبــی کــه 170
میلیــون متــر مکعــب بــه ظرفیــت پاالیــش گاز کشــور افــزوده اســت.
۲.۲افزایــش  118هــزار بشــکهای متوســط تولیــد نفــت خــام و میعانــات گازی و  130هــزار
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 ..2۶تهیه راهبرد ملی تغییر اقلیم
 ..37بررســی و ارزیابــی محیطزیســتی  41طــرح عمرانــی و صنعتــی در ســطح ملــی و تأییــد 13
فقــره از درخواســتهای مذکــور
 ..4۸نهاییسازی برنامه عمل و راهبردهای تاالبهای کشور

-3برنامهریزی
»  .1-3سازمان برنامه و بودجه کشور
 .۱تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی

»  . 2-3سازمان اداری و استخدامی کشور
 .۱تهیه لوایح الزم برای اصالح ساختار کالن دولت
 .2صــدور مجــوز اســتخدام  21408نفــر در ســال جــاری و برگــزاری چهارمیــن آزمــون
اســتخدامی بــا ظرفیــت  10963مجــوز اســتخدام

 -4اجتماعی
»  .1-4وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 .۱راهانــدازی پرونــده الکترونیــک ســالمت در تاریــخ  1396/5/8در کلیــه دانشــگاهها و مرا کــز
درمانــی دولتــی کشــور؛ تعــداد افــراد ثبــت نــام شــده در ایــن ســامانه بیــش از  52میلیــون
نفــر اســت( .ایــن ســامانه میتوانــد نقــش مهمــی در ســاماندهی نظــام درمــان و کاهــش
هزینههــا داشــته باشــد).
 .2برنامــه اســتقرار نظــام ارجــاع در خدمــات بیمهشــدگان روســتایی و عشــایر و شــهرهای زیــر
 20هــزار نفــر
 .۳تعیین اولویتهای وزارت بهداشت برای  4سال آینده
تدوین سند نقشه راه درمان به تفکیک دانشگاه و شهرستانها
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گزارش یکصد روزه

چکیدهای از مهمترین فعالیتها در دولت دوازدهم

▪پیشبینی تجهیزات ســرمایهای هشـتگانه (آم ار آی ،ســی تی اســکن ،ســی
تــی آنژیــو ،آنژیوگرافــی قلبــی ،آنژیوگرافــی محیطــی ،گامــا کمــرا ،شــتابدهنده
و پــت اســکن) مــورد نیــاز بــر اســاس شــاخصهای جمعیتــی و دسترســی.
▪نیازســنجی نیــروی فار غالتحصیــل متخصــص پزشــکی متعهــد بــه خدمــت
بــه وزارت بهداشــت.
۴.۴طراحی راهبردهای کاهش هزینههای طرح تحول سالمت

»» .2-4وزارت ورزش و جوانان

۱.۱تهیه و تدوین طرح «حضور بانوان در ورزشگاهها»
۲.۲افتتاح  42خانه جوان در مراکز استانها و  15خانه جوان شهرستانها
۳.۳تجهیز  50خانه ورزش روستایی
۴.۴تدویــن پیشنویــس نهایــی ســند توســعه ورزش کشــور جهــت ارائــه بــه شــورای عالــی
ورزش
۵.۵افتتــاح  6پــروژه ورزشــی در اســتانهای خراســان جنوبــی ،فــارس ،تهــران ،خراســان
شــمالی ،بوشــهر ،خراســان رضــوی بــا مســاحت  1902147متــر مربــع
۶.۶کســب  20مــدال در بازیهــای همبســتگی کشــورهای اســامی ،و  31مــدال در بازیهــای
داخــل ســالن ترکمنســتان توســط بانــوان در ســال 2017

»» .3-4وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

۱.۱اجــرای برنامــه اشــتغال فراگیــر بــرای تحرکبخشــی بــه بــازار کار بــا هدفگــذاری ایجــاد
 871هــزار شــغل در ســال 1396
۲.۲اجرای طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج)
۳.۳تخصیــص  20هــزار میلیــارد تومــان توســط بانــک مرکــزی بــه  8بانــک عامــل و اختصــاص
 100میلیــارد تومــان در مرحلــه اول بــه دو طــرح اشــتغالزایی کاج و تکاپــو
۴.۴ارائه  71میلیون نفر-ساعت آموزش مهارتی
۵.۵شناسایی  1404بنگاه مشکلدار و حمایت از  1194بنگاه
۶.۶همسانســازی حقــوق بازنشســتگی ســنوات مختلــف صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه
میــزان  2200میلیــارد تومــان
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۷.۷حمایــت اجتماعــی از کــودکان بازمانــده از تحصیــل در  5اســتان سیســتان و بلوچســتان،
خوزســتان ،کرمــان ،آذربایجــان غربــی و تهــران
۸.۸افزایــش  20درصــدی فرزندخواندگــی از طریــق ابــاغ بخشــنامههای مرتبــط بــا قانــون
حمایــت از کــودکان و نوجوانــان بیسرپرســت

»» . 4-4معاونت امور زنان و خانواده

۱.۱تهیــه برنامــه ملــی آمــوزش خانــواده (قبــل ،حیــن و بعــد از ازدواج) و برنامــه ملــی ارتقــای
تندرســی و نشــاط زنــان و دختــران
۲.۲ارائه برنامه توانمندسازی زنان در زمینه مقابله با آسیبهای اجتماعی
۳.۳پیگیری الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در قوه قضائیه

»» . 5-4سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱.۱اســتخدام  3075نفــر از ایثارگــران در دســتگاههای اجرایــی و تأمیــن وام اشــتغال بــرای
 2578نفــر
۲.۲ارائه تسهیالت بانکی تأمین مسکن به  44560نفر
۳.۳پوشش بیمهای  760هزار نفر در بیمه همگانی و  1710000نفر در بیمه تکمیلی

 -5دفاعی ،امنیتی ،سیاسی و حقوقی
»» . 1-5وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۱.۱اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان برابر تصویبنامه هیئت وزیران
۲.۲پرتاب ماهوارهبر سیمر غ از پایگاه فضایی امام خمینی (ره)
۳.۳بازسازی بالگرد 53D-RH

»» . 2-5وزارت اطالعات

۱.۱تشکیل و پیگیری  100پرونده مفاسد اقتصادی
۲.۲جلوگیری از انتقال دهها هکتار از اراضی دولتی به زمینخواران
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۳.۳صدور  18هزار میلیارد ریال برگ تشخیص مالیاتی از پروندههای تشکیلشده
۴.۴تشکیل و پیگیری  42پرونده مهم مبارزه با قاچاق کاال به ارزش  12000میلیارد ریال
۵.۵شناسایی  250مورد از باندهای فعال اشرار و قاچاقچیان سالح و مواد مخدر
۶.۶کشف  34717کیلوگرم مواد مخدر سنتی و صنعتی ،و کشف کارگاههای ساخت مواد

»» . 3-5وزارت امور خارجه

۱.۱برگزاری  3دور نشست «روند آستانه» با کشورهای روسیه و ترکیه برای حل بحران سوریه
۲.۲ایجــاد زمینــه و بســتر الزم بــرای امضــای قراردادهــای متعــدد تأمیــن مالــی و ســرمایهگذاری
بــا کشــورهای کــره جنوبــی ،چیــن ،اتریــش و دانمارک.
۳.۳پیگیــری مســتمر وضعیــت شــهروندان ایرانــی بازداشتشــده و زندانــی در خــارج از کشــور،
و تبــادل و آزادســازی آنهــا.

»» . 4-5وزارت کشور

۱.۱تهیــه و تدویــن نهایــی «الیحــه توســعه و امنیــت پایــدار مناطــق مــرزی ،بــا هــدف تقویــت
معیشــت مرزنشــینان و توســعه فعالیتهــای اقتصــادی مناطــق مــرزی»
۲.۲بازنگری پیشنویس الیحه جامع تقسیمات کشوری
۳.۳راهاندازی ستاد استانی ساماندهی آسیبهای اجتماعی
۴.۴تدوین گزارش آسیبهای اجتماعی کشور

»» .5-5وزارت دادگستری

۱.۱انجام فاز یک پروژه تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصالح ساختار اجرایی
۲.۲اتمام فاز یک پروژه حمایتهای حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایهگذاری ،مصوب
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

»» . 6-5معاون حقوقی

تهیه و تدوین پیشنویس لوایح زیر:
۱.۱شفافیت اقتصادی
۲.۲حریم خصوصی
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۳.۳الیحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی
۴.۴تعارض منافع
۵.۵اصالح برخی از قوانین مزاحم اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

»» . 7-5دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی
تدوین پیشنویس برنامه ملی اقدام حقوق شهروندی

-6آموزشی و علمی و فناوری
»» . 1-6وزارت آموزش و پرورش

۱.۱آمادهسازی و چاپ و توزیع حدود  140میلیون جلد کتاب درسی
۲.۲برنامهریــزی و اجــرای ثبتنــام حــدود  430هــزار نفــر دانشآمــوزان اتبــاع در مــدارس و
حــدود  5000نفــر از دانشآمــوزان فاقــد مــدرک هویتــی
۳.۳جذب حدود  70درصد دانشآموزان قبل از ورود به دبستان در مراکز پیشدبستانی
۴.۴برنامهریــزی بــرای توســعه نظــام ســامت و مراقبــت جســمانی دانشآمــوزان و پیشــگیری
از آســیبهای اجتماعــی بــا تدویــن بســتههای آمــوزش بــرای  30هــزار نفــر از معلمــان و 2
میلیــون نفــر از دانشآمــوزان
۵.۵اجرای طرح سنجش سالمت برای  1.4میلیون نفر از دانشآموزان

»» . 2-6وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

۱.۱راهاندازی طرح ارتقای کیفیت دانشگاهها
۲.۲برنامهریزی برای آموزش حقوق شهروندی در دانشگاهها
۳.۳تشکیل شبکه ملی جامعه و دانشگاه برای تقویت ارتباط دانشگاهها و نخبگان استانها

»» . 3-6معاونت علمی و فناوری

۱.۱رتبــه جهانــی ایــران در زمینــه نــوآوری از ســال  2014تــا  2017بــه انــدازه  45پلــه بهبــود
یافتــه اســت.
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۲.۲تعداد شرکتهای دانشبنیان تا شهریور  1396به  3259شرکت رسیده است.
۳.۳انجــام  13طــرح کالن ســامت و درمــان ،کشــاورزی ،هــوا و فضــا ،حمــل و نقــل ،هســتهای
و صنایــع تولیــدی
۴.۴انجــام 137طــرح توســعه فنــاوری ،زیرســاختی و پژوهشــی در چارچــوب نقشــه جامــع
علمــی کشــور
۵.۵بــا ثبــت نــام  4547متخصــص ایرانــی مقیــم خــارج از کشــور؛  807نفــر بــه کشــور
بازگشــتهاند و  14نفــر بــه عنــوان اســتاد مدعــو در دورههــای دنشــگاهی تدریــس کردهانــد.
۶.۶هشــتاد میلیــارد ریــال قــرارداد خریــد قطعــی از شــرکتهای مــواد آزمایشــگاهی کشــور
منعقــد شــده اســت.
۷.۷تنظیم و ابالغ نظامنامه پیوست فناوری در طر حهای مهم ملی و قراردادهای
بینالمللی

 -7فرهنگ
»» .1-7وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

۱.۱تدوین برنامه جامع سینمای ایران
۲.۲حمایت از نوسازی و بازسازی  18سالن سینمای قدیمی

»» . 2-7سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

۱.۱هماهنگی و ایجاد تسهیالت برای ورود  2.159.882نفر گردشگر خارجی
۲.۲ثبت شهر یزد در فهرست میراث جهانی
۳.۳صــادرات  85میلیــون دالر بــه میــزان وزنــی  38.321تــن صنایــع دســتی در  5مــاه نخســت
ســال 1396
۴.۴ایجاد اشتغال از محل صدور مجوزهای تولید صنایع دستی برای  24.796نفر
۵.۵معرفــی  65طــرح گردشــگری بــه ارزش بیــش از  6.348میلیــارد ریــال بــا پیشــرفت فیزیکی
متوســط  50درصــد بــه بانکهــای عامــل
۶.۶بهرهبرداری از  136اقامتگاه بومگردی
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مقدمه:

در شــرایط کنونــی موقعیــت اقتصــاد ایــران از جایــگاه ویــژهای در عرصــه داخلــی و بیــن المللــی
برخــوردار اســت .در عرصــه داخلــی نــرخ رشــد اقتصــادی ،ســرمایه گــذاری و مصــرف بخــش
خصوصــی از تنگناهــای دوران پرمخاطــره آمیــز و بحــرانزا عبــور نمــوده و بــا انــدک گشایشــی در
درآمدهــای نفتــی روندهــای مثبتــی را تجربــه نمــوده اســت .برآوردهــای بانــک مرکــزی نشــان
ً
میدهــد کــه رشــد اقتصــادی ســال  1396عمدتــا تحــت تاثیــر بهبــود فضــای کســب و کار ،تثبیــت
درآمدهــای نفتــی ،حــذف شــوکهای اختــالزای گذشــته نظیــر شــوک قیمــت ارز و نهــاده انــرژی و
قیمــت طــا بهبــود قابــل توجــه و مثبتــی را داشــته و بــه رقــم رشــد  6.5درصــد افزایــش یافتــه اســت.
بــا وجــود اینکــه اقتصــاد ایــران بــا مجموعــه تالشهــای دولــت یازدهــم دوران دشــوار رکــود
تورمــی را پشــت ســر گذاشــت و در مســیر رونــق غیــر تورمــی قــرار گرفــت ،امــا همچنــان مواجــه بــا
چالشهــای اساســی و ســاختاری در حوزههــای منابــع آب ،محیــط زیس ـت ،صندوقهــای
بازنشســتگی ،بودجــه دولــت ،نظــام بانکــی و بیــکاری فــارغ التحصیــان دانشــگاهی اســت .در
حــوزه رشــد اقتصــادی و ســرمایهگذاری نیــز چالشهــای احتمــال ناپایــداری رشــد اقتصــادی بــا
اتمــام ظرفیتهــای خالــی اقتصــاد بــا توجــه بــه ســرمایه گــذاری هــای ناکافــی ســالهای گذشــته،
نامناســب بــودن فضــای کســب و کار علیرغــم بهبــود رتبــه جهانــی فضــای كســب و كار در ســال
هــای اخیــر ،بــاال بــودن هزینــه هــای تولیــد بــه ویــژه هزینــه هــای تأمیــن ســرمایه و تنگناهــای مالــی
وجــود دارد کــه بایــد در دولــت دوازدهــم حــل شــود.
برنامــه دولــت دوازدهــم دســتیابی بــه هــدف "رشــد اقتصــادی فراگیــر،اشــتغال زا و ضــد فقــر" مــی
باشــد .ایــن برنامــه ،شــامل دو بخــش توســعه ای و حمایتــی اســت تــا عدالــت اجتماعــی ،کاهــش
ـادی ایجادکننــده آنهــا محقــق شــود.
نابرابــری و فقــر را از طریــق اصــاح ســاز وکارهــای اقتصـ ِ
برنامههــای توســعهای مشــتمل بــر دو زیــر فصــل شــامل ایجــاد اصالحــات اقتصــادکالن بــه منظــور
دســتیابی بــه حفــظ ثبــات اقتصــادی و فراهــم کــردن زمینــه رشــد پایــدار و بســتههای سیاســتی
برونگرایــی و توســعه بخــش خصوصــی و اصــاح نظــام بنــگاه داری بــه منظــور دســتیابی بــه رشــد
اقتصــادی بــاال تنظیــم شــده اســت.
تأ کیــد بــر اجــرای سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی ،در ســال  1396موجــب شــکلدهی فضــای
نوینــی در اقتصــاد شــده اســت .تدویــن برنامــه اقتصــاد مقاومتــی در ســال  1396شــامل پروژههــای
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اولویـتدار در رونــق تولیــد و اشــتغال و نیــز فرآینــد پایــش و نظــارت مســتمر بــر اجــرای ایــن برنامههــا
مؤثــر بــوده اســت.
تشــكیل ســرمایه ثابــت بــه عنــوان یکــی از منابــع رشــد و عامــل انتقــال فـنآوری بــه فرآینــد تولیــد
طــی ســالهای اخیــر بــه دلیــل کاهــش ســرمایه گــذاری در بخــش ســاختمان بــا رشــد منفــی مواجــه
بــوده کــه بــا اقدامــات دولــت و اعتمــاد مــردم بــه اقتصــاد ،از فصــل پایانــی  1395رشــد آن مثبــت
شــده و بــه ترتیــب در فصــل پایانــی ســال 1395و فصــل اول ســال جــاری بــا نــرخ  6.2و  7.1درصــدی
افزایــش یافتــه اســت.
هزینــه مصــرف نهایــی خصوصــی بــه عنــوان شــاخص رفــاه خانوارهــا در فصــل اول ســال  96از
رشــد بــاالی  7درصــدی برخــوردار شــده اســت .در واقــع اقتصــاد ایــران کــه قبــا از کمبــود تقاضــا رنــج
مــی بــرد هــم اکنــون بــا رشــد مثبــت چشــمگیر در مصــرف خصوصــی روبــرو میباشــد کــه تأییــد کننــده
رونــد بهبــود اقتصــاد و افزایــش رفــاه خانــوار اســت .هزینههــای مصــرف نهایــی دولتــی در فصــل اول
ســال  1396نســبت فصــل مشــابه ســال قبــل بــا رشــد  6.5درصــدی مواجــه شــد.
سیاس ـتهای دولــت در بــازار کار بیانكننــده خطمشــی و تصمیمگیریهــای دولــت در
اســتقرار و اســتمرار فرآیندهــای توســعه بــازار كار اســت كــه از طریــق ایجــاد زیرســاختها ،بهبــود
عملكــرد وظایــف حاكمیتــی دولــت ،اقدامــات حمایتــی بــرای بهبــود فضــای كســبوكار و تقویــت
یشــود .در شــش ماهــه اول ســال
و نهادینهســازی فرآینــد پایــداری و توســعه اشــتغال انجــام م 
جــاری نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل ،متوســط عرضــه جدیــد نیــروی کار حــدود  768هــزار نفــر
و متوســط خالــص اشــتغال ایجــاد شــده حــدود  749هــزار نفــر بــوده اســت .دولــت بــرای صیانــت
از اشــتغال موجــود کشــور و گســترش فرصتهــای شــغلی بــه منظــور کاهــش نــرخ بیــکاری بــا
هــدف بهبــود وضــع رفاهــی مــردم برنامــه اشــتغال فراگیــر را تعقیــب نمــوده اســت کــه بــا توســعه
مهارتهــای نیــروی کار ،تشــویق ســرمایهگذاری در طر حهــای اشــتغالزا بــا رویکــرد تکمیــل
زنجیــره ارزش ،تحریــک کارفرمایــان بــه منظــور اســتخدام نیــروی کار جدیــد و کمــک بــه توســعه
اشــتغال اقشــار کــم درآمــد در نظــر دارد بــه فراینــد ایجــاد اشــتغال در بنــگاه هــا ســرعت ببخشــد.
در صــورت اجــرای برنامههــای فــوق و رفــع موانــع مالــی مربــوط بــه بودجــه و اســتفاده حدا کثــری
از ظرفیتهــا ،خالــص اشــتغال ایجــاد شــده در ســال جــاری بــه  970هــزار فرصــت شــغلی و نــرخ
بیــکاری از  12.4درصــد در  1395بــه  11.6درصــد در ســال  1396تنــزل خواهــد کــرد .بــرآورد مربــوط
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شفــرض اســت کــه نــرخ مشــارکت نیــروی کار در ســال جــاری بــه
بــه نــرخ بیــکاری مبتنــی بــر ایــن پی 
 41.1درصــد برســد کــه حــدود  0.7واحــد درصــد بیشــتر از ســال قبــل خواهــد بــود.
مهمتریــن برنامههــای دولــت در ســال جــاری حفــظ ثبــات اقتصــادی کشــور ،اســتفاده گســترده
از ظرفیتهــای بخــش خصوصــی و تعاونــی ،فعــال نمــودن ظرفیتهــای بالاســتفاده اقتصــاد
کشــور و اســتفاده از فضــای شــرایط پســابرجام مــی باشــد تــا بتوانــد موفقیتهــای اقتصــادی خــود را
در زمینــه تولیــد و ســرمایهگذاری ادامــه دهــد .در راســتای فعــال ســازی ظرفیتهــای بالاســتفاده
اقتصــاد و رونــق تولیــد و اشــتغال مقــرر گردیــده طــی ســال جــاری 55 ،هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت
توســط بانــک مرکــزی در قالبهــای مختلــف پرداخــت شــود کــه مــی توانــد تحــرک قابــل توجهــی
در اقتصــاد ایجــاد نمایــد.
در راســتای اســتفاده از فضــای مثبــت ناشــی از پســا برجــام و تعامــل بیشــتر بــا جهــان خــارج دولت
تفاهــم نامــه و قراردادهــای مختلفــی بــا کشــورهای جهــان منعقــد کــرده کــه بــه تدریــج زمینههــای
اجــرای آنهــا فراهــم خواهــد شــد .تاکنــون بــه میــزان بیــش از  42میلیــارد دالر قــرارداد فاینانــس
خارجــی بــا کشــورهای مختلــف منعقــد شــده کــه جــذب آن مــی توانــد تحــرک قابــل توجهــی در
اقتصــاد کشــور ایجــاد نمایــد .عــاوه بــر ایــن ،بــرای کاهــش هزینههــای تأمیــن مالــی بنگاههــا و
رونــق ســرمایهگذاری دولــت همچنــان ســاماندهی نظــام بانکــی و اتخــاذ سیاس ـتهای مناســب
پولــی بــه منظــور کاهــش ســود بانکــی و تعامــل بــا نظــام بانکــی بینالمللــی را در دســتور خــود قــرار
دارد کــه مرحلــه اول آن بــا ممنــوع شــدن پرداخــت ســود بــه ســپرده هــا بیــش از  15درصــد در حــال
اجراســت.
بــا توجــه بــه برنامههــای یــاد شــده انتظــار م ـیرود در ســال جــاری ،رونــد رو بــه بهبــود اقتصــاد
بــه ویــژه در بخــش غیــر نفتــی ادامــه داشــته باشــد .اقتصــاد ایــران در صــورت اســتفاده حداکثــری
از ظرفیتهــا و اجــرای مؤثــر سیاس ـتهای یــاد شــده توانایــی دســتیابی بــه نــرخ رشــد اقتصــادی 7
درصــد و رشــد  7.5درصــدی بــدون نفــت را در ســال جــاری دارا میباشــد.
رویکــرد سیاســتی دولــت نســبت بــه بودجــه عمومــی ناظــر بــر انضبــاط مالــی بــا تأ کیــد بــر مدیریــت
مصــارف بودج ـه و خلــق منابــع مالــی جدیــد میباشــد .در ایــن راســتا ،در اصــاح فراینــد اجــرای
بودجــه ســال سیاس ـتهای زیــر  1396اتخــاذ شــده اســت:
تــاش بــرای افزایــش اختیــارات دولــت در خصــوص تخصیــص اعتبــارات طر حهــای
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عمرانــی متناســب بــا اولویتهــای اجرایــی بــه خصــوص طر حهــای خاتمــه ســال.1396
تــاش در جهــت پرداخــت بدهیهــای دولــت بــه ویــژه بدهــی دولــت بــه پیمانــکاران
طر حهــای عمرانــی از طریــق کنتــرل مصــارف غیرضــروری و همچنیــن انتشــار اســناد خزانــه
اسالمی.
انتشــار اوراق مشــارکت بــه منظــور تزریــق منابــع جدیــد بــرای افزایــش ســرعت اجــرای
طر حهــای عمرانــی.
پیگیــری اصــاح قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده و تســریع در اجــرای طــرح جامــع
مالیاتــی کشــور
در اجــرای مفــاد بنــد (پ) مــاده ( )7قانــون برنامــه ششــم توســعه و بــه منظــور
ارتقــای كارایــی و اثــر بخشــی بودجــه عمومــی،شــفافیت ،متناســب ســازی مســئولیتها
و اختیــارات ،اســتفاده بهینــه از ظرفیتهــای موجــود ،ارتقــای كیفیــت ارائــه خدمــات بــه
مــردم ،فراهــم آوردن زمینــه استانداردســازی خدمــات دســتگاههای دولتــی ،افزایــش
انگیــزه كاركنــان و مدیــران دســتگاههای اجرایــی بــرای ارائــه خدمــات بــا كیفیتتــر بــه
مــردم و اعطــای اختیــارات الزم بــه مدیــران جهــت ارائــه خدمــات كیفــی و كنتــرل نتایــج
فعالیتهــا و محصــوالت بــه جــای كنتــرل مراحــل انجــام كار ،بودجــه ســال 1397
دســتگاهها ( 40درصــد بــر اســاس قانــون برنامــه ششــم) بــر اســاس بودجــه ریــزی بــر مبنــای
عملکــرد تهیــه مــی شــود.
بــرای ســاماندهی طر حهــای تملــک دارایــی ســرمایهای ،دســتگاههای اجرایــی
موظفنــد طر حهــای نیمــه تمــام دارای توجیــه اقتصــادی و تــوان تولیــد محصــوالت
رقابتــی ،را بــه بخــش خصوصــی و تعاونــی وا گــذار کننــد و بــرای آن دســته از طر حهــای
نیمــه تمــام کــه امــکان جــذب ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی را دارنــد در چارچــوب
قراردادهــای مشــارکت عمومــی – خصوصــی اقــدام نماینــد.
مجمــوع درآمدهــای مالیاتــی بــه عنــوان درآمــدی پایــدار ،در  7ماهــه ســال  ،1396معــادل
رقــم  501080میلیــارد ریــال بــرآورد میشــود .مقایســه ایــن رقــم بــا مصــوب هفــت ماهــه ،از تحقــق
 72.2درصــدی درآمدهــای مالیاتــی حکایــت دارد .همچنیــن ،پوشــش درآمــدی بودجــه (نســبت
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درآمدهــای عمومــی بــه اعتبــارات هزینـهای) تــا زمــان تنفیــذ و شــروع بــه کار دولــت دوازدهــم حــدود
 63درصــد بــود کــه در  7ماهــه ســال  1396بــه  48.8رســیده اســت.
منابــع حاصــل از صــادرات نفــت در  7ماهــه ســال  1396نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل،
حــدود  71درصــد رشــد کــرده و ســهم آن از منابــع  6.2واحــد درصــد افزایــش یافتــه اســت .درصــد
تحقــق ایــن منبــع در  7ماهــه ســال  1396حــدود  76درصــد مــی باشــد کــه نســبت بــه ســال قبــل،
حــدود  9واحــد درصــد افزایــش نشــان میدهــد.
ایــن گــزارش حــاوی تصویــری از وضعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی و فرهنگــی کشــور در
زمــان آغــاز بــه کار دولــت دوازدهــم،اقدامــات انجــام شــده جهــت ســامان بخشــیدن بــه مشــکالت
اقتصــادی  ،اجتماعــی و فرهنگــی در صــد روز گذشــته و نتیجــه حاصــل شــده برخــی از تدابیــر و
سیاس ـتها و در نهایــت راهکارهــای کوتــاه مــدت و بلندمــدت بــرای رفــع و کاهــش مشــکالت و
چالشهــا میباشــد .موضوعــات فرابخشــی و بخشــی ایــن گــزارش عمدتــا» بــر اســاس گزارشــات
ارســالی دســتگاه هــای اجرایــی ذیربــط و توســط امــور مربوطــه در ایــن ســازمان تهیــه ،جمــع بنــدی
و تدویــن شــده اســت.
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برنامه و اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال
 1396بهمنظور اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
نامگــذاری ســال  1396تحــت عنــوان «اقتصــاد مقاومتــی؛ تولیــد -اشــتغال» و تأ کیــد مجــدد
بــر اجــرای سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،موجــب شــکلدهی فضــای نوینــی در ســتاد
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی شــد .ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــا برگــزاری  7جلســه از
ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون در ســطح مقامــات عالــی کشــوری و لشــکری ،عمــده تــاش خــود را
معطــوف بــه فراهمســازی زمینههــای تــداوم فراینــد اجــرای سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی
و تحقــق شــعار ســال در بســتری کاراتــر و بــا شــتاب افزونتــر نســبت بــه ســالهای گذشــته از طریــق
تقویــت نقــاط قــوت و برطــرف نمــودن نقــاط ضعــف نمــوده اســت .ســتاد در ایــن راســتا تدویــن
«برنامــه اقتصــاد مقاومتــی در ســال  »1396شــامل پروژههــای اولوی ـتدار اقتصــاد مقاومتــی،
بســتههای رونــق تولیــد و اشــتغال و برنامــه اشــتغال فراگیــر را در دســتورکار خــود قــرار داد و پــس از
تصویــب بــه دســتگاههای اجرایــی ابــاغ نمــود .فرآینــد گزارشگیــری ،پایــش و نظــارت مســتمر بــر
اجــرای برنامــه اقتصــاد مقاومتــی در ســال  1396توســط دبیرخانــه ســتاد در حــال اجــرا میباشــد کــه
نتایــج آن در قالــب گزارشهــای عملکــرد اجــرای سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه مقامــات
عالــی کشــور ارائــه میگــردد.
پروژههای اقتصاد مقاومتی اولویتدار سال 1396
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پس از تشکیل ،تالش نمود از طریق تشکیل کارگروههای
تخصصی ،تصویب برنامههای ملی ،طر حها و پروژههای مرتبط با هر برنامه و چگونگی نظارت
بر اجرای آنها زمینههای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم سازد .در این
چارچوب 12 ،برنامه ملی 56 ،طرح و  200پروژه تصویب گردید .افزون بر این ،در این مرحله،
برای بررسی نتایج و دستاوردهای اجرای برنامههای ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی «شاخصهای ارزیابی برنامههای اقتصاد مقاومتی» نیز در دبیرخانه ستاد تدوین و به
تصویب ستاد رسید.
متعاقــب نامگــذاری ســال  1395توســط رهبــر معظــم انقــاب تحــت عنــوان «اقتصــاد مقاومتــی،
اقــدام و عمــل» ،در هجدهمیــن جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی  121پــروژه بــه عنــوان
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پــروژه اولوی ـتدار بــرای اجــرا در ســال  1395مصــوب و توســط معــاون اول محتــرم رئیسجمهــور
بــه  23دســتگاه اجرایــی ابــاغ شــد .براســاس تصمیمــات ســتاد در ابتــدای ســال جــاری مقــرر گردیــد
فراینــد اجــرای پروژههــای اقتصــاد مقاومتــی شــامل پروژههــای جدیــد ،پروژههــای مصــوب ســتاد
کــه اولویــت ســال  1395نبودنــد ،پروژههــای اولویـتداری کــه افــق زمانــی اجــرای آنهــا میانمــدت
یــا بلندمــدت برنامهریــزی شــده بــود و پروژههــای افــق کوتــاه مــدت کــه بدالیــل مختلــف در ســال
 1395بــه اتمــام نرســیدند ،تــداوم یابــد.
بستههای رونق تولید و اشتغال
با عنایت به نامگذاری سال  1396تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید -اشتغال» توسط رهبر
معظم انقالب و با توجه به بخشنامههای ریاست محترم جمهوری به دستگاههای اجرایی،
مجموعه حاضر تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی در سال  :1396بستههای رونق تولید و اشتغال» با
هدف استقرار مدیریت کارآمد ،افزایش سرمایهگذاری ،توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند
واردات ،مقرراتزدایی و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی ،رشد اقتصادی ،تداوم نرخ
تورم تک رقمی ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار ،در راستای رویکردهای پنج گانه اقتصاد
مقاومتی (درونزایی ،برونگرایی ،دانش بنیانی ،مردمی بودن و عدالت بنیانی) توسط دبیرخانه
ستاد تهیه و پس از بحث و بررسی در جلسات مورخ  1396/1/15و « 1396/1/28ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال  ،1396مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ  1396/1/31به کلیه
دستگاههای اجرایی ابالغ شد.
عناوین بستههای پنجگانه مصوب ستاد بهشرح ذیل میباشد:
بسته ارتقاء توان تولید ملی
بسته تأمین مالی و سرمایهگذاری
بسته جذب ،توسعه و تعمیق تکنولوژی
بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت هدفمند واردات)
بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار
در هــر یــک از بســتههای مصــوب ســتاد اولویتهــای اصلــی دســتگاههای اجرایــی همــراه بــا
زمانبنــدی مشــخص بــرای اجــرا در ســال  ،1396تعییــن شــده اســت .بســتههای مزبــور وظایــف
معینــی را بــرای  25دســتگاه اجرایــی مشــخص کــرده اســت .در ایــن بســتهها مقــرر شــده اســت کــه
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دســتگاههای مجــری ،برنامههــای اجرایــی مربــوط بــه خــود را در ســال  1396عملیاتــی نماینــد.
عــاوه بــر ایــن دســتگاه مجــری موظــف اســت بــه طــور مســتمر گــزارش اقدامــات بهعمــل آمــده بــرای
اجــرای مصوبــه ابالغــی ســتاد را بــه دبیرخانــه ســتاد گــزارش نمایــد .نظــارت بــر اجــرای ایــن بســتهها
بــر عهــده دبیرخانــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســت .البتــه در اجــرای هــر یــک از بســتهها
همــکاری مجموعـهای از دســتگاههای اجرایــی ضــروری اســت بــه همیــن منظــور مقــرر شــده اســت
کــه دســتگاههای اجرایــی همــکار نیــز متناســب بــا درخواســت دســتگاه مجــری ،همــکاری الزم را
بــه عمــل آورنــد.
شــایان ذکــر اســت بســتههای پنجگانــه مصــوب ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در ســازگاری
کامــل بــا ماموریتهــای ابالغــی رئیــس جمهــور جهــت اجــرای شایســته ،همــه جانبــه و جهــادی
منویــات مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) در ســال «اقتصــاد مقاومتــی :تولیــد -اشــتغال»
تنظیــم گردیــده اســت .مهمتریــن محورهــای بســتههای 5گانــه رونــق تولیــد و اشــتغال بــرای اجــرا
در ســال  ،1396ب هشــرح ذیــل میباشــد:
ارتقای توان تولید ملی
اجــرای طــرح رونــق تولیــد در  10000واحــد تولیــدی صنعتــی و معدنــی و معــادن-
(هدفگــذاری ســال  95اجــرای طــرح در  7500واحــد تولیــدی بــوده اســت)
تکمیــل و بهرهبــرداری حداقــل ( 6000شــش هــزار) طــرح صنعتــی و معدنــی بــا پیشــرفت
فیزیکــی بــاالی  60درصــد (در ســال  ،95تعــداد  5312طــرح بــا مبلــغ ســرمایه گــذاری
248هــزار میلیــارد ریــال بــا اشــتغال  82486نفــر تکمیــل و بــه بهرهبــرداری رســید)
ســهم حداقــل  60درصــدی بخشهــای صنعــت ،معــدن ،کشــاورزی و ســاختمان از
تســهیالت اعطایــی در ســال 1396
تهیــه و اجــرای برنامــه ایجــاد تــوازن زنجیــره مــواد اولیــه موردنیــاز و توســعه صنایــع
اولوی ـتدار معدنــی بــا رویکــرد اجتنــاب از خــام فروشــی مــواد معدنــی و تشــویق صــادرات
محصــوالت صنایــع معدنــی دارای ارزش افــزوده بــاال بــه نحــوی کــه تمایــل بــه
ســرمایهگذاری در صنایــع معدنــی اولویــت دار بــه میــزان  %10در ســال جــاری نســبت بــه
ســال گذشــته افزایــش یابــد.
توســعه ســرمایهگذاری در صنایــع بــزرگ و کلیــدی صادراتگــرا ،صنایــع پاییــن دســت
معدنــی و معــادن اســتراتژیک کشــور
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برنامــه افزایــش ظرفیــت تولیــد نفــت خــام بــا تمرکــز بــر میادیــن مشــترک و بــا تأ کیــد بــر
برداشــت صیانتــی از منابــع بــه نحــوی کــه تولیــد نفــت خــام بــه چهارمیلیــون بشــکه در روز
در پایــان ســال جــاری افزایــش یابــد.
برنامــه افزایــش ظرفیــت تولیــد میعانــات گازی بــا تمرکــز بــر میادیــن مشــترک بــه نحــوی
کــه تولیــد آن بــه  683هــزار بشــکه در روز در پایــان ســال جــاری افزایــش یابــد.
انعقــاد و اجــرای  10قــرارداد نفتــی و گازی (بــا الگــوی جدیــد قراردادهــای نفتــی و گازی)
بــا هــدف فراهــم کــردن امــکان جــذب فنــاوری و ارتقــای فنــاوری ملــی بــه ویــژه بــرای
اجــرای موفــق طر حهــای افزایــش ضریــب بازیافــت
افزایــش تولیــد میادیــن مشــترک غــرب کارون (آزادگان شــمالی ،آزادگان جنوبــی،
یــادآوران ،یــاران شــمالی و جنوبــی) بــه  310هــزار بشــکه در روز در پایــان ســال جــاری
تکمیــل ظرفیــت و راهانــدازی فازهــای  14، 13و  22-24پــارس جنوبــی (فازهــای ،17
 19 ،18و  20-21کــه در فروردیــن مــاه ســال جــاری بــه بهر هبــرداری رســیده اســت)
برنامــه اجرایــی افزایــش تولیــد داخلــی کاالهــای اساســی ،ضــروری و حســاس کشــور در
بخــش کشــاورزی
تدوین برنامه اجرایی تک رقمی ماندن و پایداری نرخ تورم
افزایــش راندمــان نیروگاههــا ،تکمیــل و بهرهبــرداری از نیروگاههــای جدیــد بــا مشــارکت
بخــش خصوصی
بهرهبــرداری بهینــه از منابــع آبهــای مــرزی و مشــترک بــا رعایــت حقابههــای
بینا لمللــی
از ظرفیتهــای موجــود در بخــش غیردولتــی جهــت تکمیــل پروژههــای نیمــه تمــام
دارای توجیــه اقتصــادی بهر هبــرداری نمــوده و پــس از طــی مراحــل قانونــی و رعایــت کلیــه
مقــررات و ضوابــط پروژههــای نیمــه تمــام را وا گــذار نمایــد( .در ســال  ،95تعــداد 3781
پــروژه بــا اعتبــار ســرمایهگذاری بالــغ بــر  256هــزار میلیــارد ریــال بــه بخــش خصوصــی
وا گــذار شــده اســت).
تهیــه الگــوی «اســتقرار نظــام مدیریــت حرف ـهای» بــه منظــور ایجــاد تحــرک در تولیــد
و اشــتغال و مصــون نمــودن اقتصــاد کشــور از آســیبهای بیرونــی و درونــی ،اصــاح
اقتصــادی را بــر محــور اســتقرار مدیریــت كارآمــد بــر شــركتهای غیرخصوصــی
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تهیــه و اجــرای برنامــه توســعه ظرفیــت تولیــد فرآوردههــای دارویــی ،واکســن،
محصــوالت زیســتی ،ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی ،بــا هــدف افرایــش ظرفیــت تولیــد و
کاهــش وابســتگی بــه واردات
تهیــه و اجــرای برنامــه حمایــت از گردشــگری بــا هــدف افزایــش تعــداد گردشــگران
داخلــی بــه  112میلیــون نفــر و گردشــگران خارجــی بــه  6.5میلیــون نفــر بــا تأ کیــد بــر
مشــارکت بخــش خصوصــی
تأمین مالی و سرمایهگذاری
انجــام اقدامــات و هماهنگیهــای الزم بــرای جلــب  15میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
خارجــی در ســال  1396بــا اولویــت كشــورهای صاحــب تكنولــوژی و نــوآوری بــا رویکــرد
توســعه صــادرات و انتقــال فنــاوری
تهیه برنامه ایجاد پنجره واحد روانسازی سرمایهگذاری
تخصیــص منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــا اولویــت تأمیــن مالــی صنایــع کوچــک و
متوســط بــا رویکــرد روزرســانی و نوســازی تجهیــزات و ماشــینآالت آنهــا
اخــذ تســهیالت مالــی خارجــی تــا ســقف  20میلیــارد دالر در ســال جــاری ،جهــت تأمیــن
مالــی طر حهــای تولیــدی و عمرانــی بخــش هــای دولتــی و خصوصــی کشــور
برنامــه تشــکیل شــرکتهای مدیریــت دارایــی 1بــه منظــور تعییــن تکلیــف داراییهــای
مشــکوکالوصول
ایجــاد بســترهای الزم جهــت حضــور بخــش خصوصــی بــرای ســرمایهگذاری در
طر حهــای حــوزه بــرق ،آب و آبفــا
برنامــه شناســایی و حمایــت از طر حهــای ســرمایهگذاری در حــوزه درمــان بهویــژه در
صنعــت توریس ـم درمانــی متناســب بــا ظرفیــت مناطــق
جذب ،توسعه و تعمیق تکنولوژی
برنامــه اســتقرار و حمایــت از  150بنــگاه صنایــع پیشــرفته و شــرکت دانشبنیــان در ســال
جــاری بــا هــدف افزایــش ســهم محصــوالت بــا فنــاوری متوســط بــه بــاال از کل محصــوالت
صنعتــی بــه  39درصــد ،افزایــش ســهم صــادرات محصــوالت بــا فنــاوری بــاال از کل
1. AMC
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صــادرات غیــر نفتــی بــه  1.5درصــد
ایجــاد ســامانه عرضــه محصــوالت صنایــع پیشــرفته و دانشبنیــان بــا هــدف جهتدهی
بــه تقاضــای بخشهــای دولتــی و خصوصــی بــه اســتفاده هرچــه بیشــتر از محصــوالت
صنایــع پیشــرفته و دانشبنیــان داخلــی
مطالعــات توســعهای  20مخــزن نفتــی و گازی بــا همــکاری دانشــگاهها و مراکــز
تحقیقاتــی معتبــر و دارای ســابقه و تخصــص در زمینــه اســتخراج مخــازن نفــت و گاز
فراهــم نمــودن زمینــه الزم بــرای تجــاری ســازی ســاخت و تولید  10قلــم کاالی پرمصرف
صنعــت نفــت در داخــل کشــور بــا محوریت بخــش خصوصی
حمایــت از طر حهــای کالن ملــی راهبــردی و تقاضامحــور در حوزههــای مختلــف:
درمــان و ســامت ،کشــاورزی ،محیــط زیســت ،هوافضــا ،حمــل و نقــل ،علــوم و فنــون
هســتهای و ســایر صنایــع تولیــدی
برنامــه ایجــاد كریــدور فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــا تمركــز بــر ایجاد مناطــق آزاد ICT
جهــت فعالیــت شــركتهای معتبــر بــا مشــاركت شــركتهای داخلــی و انتقــال فنــاوری بــه
كشور
برنامــه حمایــت از اســتقرار شــرکتهای دانشبنیــان بــا هــدف رشــد  20درصــدی تعــداد
ایــن شــرکت هــا در مناطــق آزاد تجاری-صنعتــی

تجارت خارجی (توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت هدفمند واردات)
برنامــه تجهیــز و روزآمدســازی اما کــن گمرکــی بــا اســتفاده از ابزارهــای پیشــرفته کنترلــی
و فناوریهــای نویــن ،بــه منظــور افزایــش کارایــی و بهبــود انجــام تشــریفات گمرکــی بــا
رویکــرد الکترونیکــی نمــودن کلیــه اســناد ورود ،صــدور ،عبــور ،حمــل و نقــل و نظایــر آن را
تــا پایــان اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بــه نحــوی کــه تــا پایــان ســال بیــش از  50درصــد از
گمــرکات هــدف بــا همــکاری بخــش غیردولتــی ،از تجهیــزات پیشــرفته کنترلــی برخــوردار
گردنــد
برنامــه توســعه پنجــره واحــد الکترونیکــی گمرکــی و ســامانه جامــع گمرکــی و اســتقرار
ســامانه هوشــمند مدیریــت ریســک
استقرار گمرکات مجهز در کلیه مناطق آزاد تجاری-صنعتی تا پایان سال جاری
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محدودســازی واردات کاالهــای غیرضــرور یــا کاالهایــی کــه در کشــور بــه حــد کفایــت
یشــوند از طریــق بازنگــری سیاس ـتهای تجــاری و تعییــن بهینــه تعرفههــای
تولیــد م 
گمرکــی و اعمــال عوامــل فنــی (از جملــه اســتانداردهای اجبــاری) بــرای کاالهــای وارداتــی
برنامــه توســعه صــادرات  20محصــول اصلــی صادراتــی غیرنفتــی بــدون میعانــات گازی
( 20ردیــف اول صادراتــی بــر اســاس کدهــای گمرکــی -بــر اســاس مقــدار صــادرات) بــه
نحــوی کــه تــا پایــان ســال مجمــوع صــادرات وزنــی ایــن محصــوالت  30درصــد افزایــش
نســبت بــه ســال ماقبــل داشــته باشــد.
اجــرای کامــل بســته حمایــت از توســعه صــادرات غیرنفتــی بــا هــدف افزایــش %25
میــزان وزنــی صــادرات غیرنفتــی (بــدون میعانــات گازی)
برنامــه اجرایــی تســریع در احــداث و بهــره بــرداری از مهمتریــن خطــوط ریلــی و راههــای
ترانزیتــی بــا اولویــت مســیرهای منطبــق بــر شــبکه بزرگراههــای آســیایی ( )AHو راه آهــن
سراســری آســیا ()TAR
طراحــی راهکارهــا و برنامههــای اجرایــی افزایــش ســهم خدمــات فنــی و مهندســی در
صــادرات غیرنفتــی
برنامــه افزایــش تولیــد ملــی متناســب بــا نیازهــای صادراتــی ،شــکلدهی بازارهــای
جدیــد و تنــوع بخشــی پیوندهــای اقتصــادی بــا کشــورها بــه ویــژه بــا کشــورهای منطقــه
برنامــه بهبــود بازرگانــی و بازاریابــی ترانزیــت و گســترش مناســبات و مبــادالت حمــل و
نقلــی بــا ســایر کشــورها بــا هــدف افزایــش حداقــل  50درصــدی تعــداد پروازهــای عبــوری و
حداقــل  30درصــدی ترانزیــت محمولههــای کانتینــری
برنامــه افزایــش مبــادالت بــا کشــورهای همســایه هــر منطقــه آزاد تجــاری -صنعتــی بــه
نحــوی کــه صــادرات طــرف ایرانــی در مبــادالت تجــاری بــا ایــن کشــورها بــه میــزان 25
درصــد افزایــش یابــد.
اعطــای حداقــل  23000میلیــارد ریــال از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــه صــورت
تســهیالت ریالــی بــا نــرخ ســود ســپرده مصــون از تــورم در اختیــار صادرکننــدگان کاالهــا و
خدمــات
ایجــاد  ،راهانــدازی و یکپارچهســازی کلیــه ســامانه هــای الكترونیكــی و هوشــمند جدیــد
مــورد نیــاز جهــت نظــارت بــر فرآینــد واردات ،صــادرات ،حمــل ،نگهــداری و مبادلــه كاال
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منــدرج در «آییننامههــای مرتبــط بــا قانــون مبــارزه بــا قاچــاق كاال و ارز مصــوب »۱۳۹۲
تهیــه دســتورالعملهای مرتبــط بــا تســریع در فرآینــد رســیدگی بــه پروندههــای قاچــاق
کاال بــا محوریــت اختصــاص شــعب ویــژه جهــت رســیدگی بــه جرائــم قاچــاق كاال
اشتغال و توانمندسازی نیروی کار
تدویــن برنامــه ویــژه اشــتغال ســال  1396بــا تأ کیــد بــر اشــتغال جوانــان فار غالتحصیــل
دانشــگاهی مبتنــی بــر محورهــای مشــخص ذیــل بــه همــراه تقســیم کار دســتگاهی (ملــی و
اســتانی)
1.1.1.1محورهای مرتبط با مداخالت سیاستگذاری بازار کار شامل:
مهــارت آموزشــی و اشــتغال پذیــری نیــروی کار نظیــر کارورزی فار غالتحصیــان
دانشــگاهی ،آموزشهــای حیــن کار در محیــط کار واقعــی ،آموزشهــای تخصصــی
فنــی و حرف ـهای هدفمنــد بــا رســتههای کســب و کار ،کارآفرینــی ،کلینیکهــای
کســب و کار ،اســتارتآپها و مشــاغل نوآورانــه
اصالحــات نهــادی نظیــر :افزایــش شــمول بیمــه تأمیــن اجتماعــی ،نظــام
جســتجوی شــغلی ،مشــاوره شــغلی ،ســاماندهی اشــتغال اتباع خارجی ،ســاماندهی
بیمــه بیــکاری و اشــتغال مجــدد ،اعــزام نیــروی کار بــه خــارج از کشــور و نظــام
اطالعــات بــازار کار
تطابــق آمــوزش عالــی و مهارتــی مبتنــی بــر نیــاز واقعــی طــرف تقاضــا در ســطح
ملــی و منطق ـهای از طریــق هماهنگــی و هدایــت برنامههــای اشــتغال محــور
دســتگاههای اجرایــی
1.1.1.2هماهنگــی و هدایــت برنامــه توســعه رســتههای پــر اشــتغال ملــی و منطقــه ای بــا توافــق
دســتگاههای ذیربــط در بخشهــای مختلــف (و مناطــق شــهری و روســتایی) دارای
اولویــت.
1.1.1.3هماهنگــی و هدایــت توســعه اشــتغال حمایتــی از طریــق ایجــاد پنجــره واحــد اشــتغال
حمایتــی بــا مشــارکت نهادهــای عمومــی غیردولتــی:
توسعه فرصتهای شغلی ایثارگران و فرزندان شاهد
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توسعه مشاغل خرد و خانگی
1.1.1.4تأمین منابع مالی
تأمین مالی فراگیر
تأمین مالی اختصاصی برای رستههای منتخب ملی و منطقه ای
تأمین مالی خرد ()Micro Financing
1.1.1.5هماهنگــی بــا وزارت امــور خارجــه بــه منظــور جهتدهــی نمایندگیهــای خــارج از کشــور در
تســهیل ارتباطــات اقتصــادی بــرای رســتههای منتخــب ملــی و منطقـهای
برنامه اشتغال فرا گیر
سیاس ـتهای دولــت در بــازار کار بیانكننــده خطمشــی و تصمیمگیریهــای دولــت در اســتقرار
و اســتمرار فرآیندهــای توســعه بــازار كار اســت كــه از طریــق ایجــاد زیرســاختها ،بهبــود عملكــرد
وظایــف حاكمیتــی دولــت ،اقدامــات حمایتــی بــرای بهبــود فضــای كســب و كار و تقویــت و
نهادینهســازی فرآینــد پایــداری و توســعه اشــتغال انجــام میشــود .اهمیــت موضــوع اشــتغال و بــازار
کار در برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی بــه حــدی اســت کــه بهعنــوان یکــی
از موضوعــات خــاص کالن فرابخشــی در بنــد ت مــاده  2قانــون برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی گنجانــده شــده اســت .بــا نامگــذاری ســال  1396از ســوی مقــام معظــم
رهبــری بــه عنــوان ســال «اقتصــاد مقاومتــی؛ تولیــد -اشــتغال» فرصــت مناســبی بــرای تقویــت بنیــه
اقتصــادی کشــور از منظــر تولیــد و بــازار کار خواهــد بــود.
بــرای تحــرک بخشــی بــه بــازار کار بــا هــدف ایجــاد فرصتهــای شــغلی بهخصــوص بــرای جوانــان
و فار غالتحصیــان دانشــگاهی ،سیاس ـتهای مداخالتــی و طر حهــای اشــتغالزای دســتگاههای
اجرایــی و نهادهــای حمایتــی و عمومــی غیردولتــی در قالــب «برنامــه اشــتغال فراگیــر» در
ی مزبــور و متعاقــب
شــورایعالی اشــتغال مطــرح و کلیــات آن در جلســه مــورخ  1395/11/5شــورا 
آن در تاریــخ  1396/1/9در هیئــت دولــت بــه تصویــب رســید.
«ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی» در جلســه ســی و ششــم مــورخ  1396/2/18بــه اســتناد مفــاد
مصوبــه شــماره /85001ت  52442ه ـ مــورخ  1394/6/31هیئــت وزیــران و در راســتای اجــرای
سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،بــا هــدف افزایــش جمعیــت شــاغل کشــور بــه میــزان 970
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هــزار نفــر در ســال « ،1396برنامــه اشــتغال فراگیــر» کــه بــه تأییــد کارگــروه منتخــب ســتاد (متشــکل
از رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ،وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ،وزیــر تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی و رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور ،رئیــس کل بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ایــران ،رئیــس هیئــت عامــل صنــدوق توســعه ملــی و معــاون هماهنگــی و نظــارت معــاون
اول رئیسجمهــور) رســید را مــورد تصویــب قــرار داد .ایــن برنامــه در اجــرای مفــاد بنــد  3بســته
اشــتغال و توانمندســازی نیــروی کار مصوبــه شــماره  8799مــورخ  1396/1/30ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی میباشــد.
برگزاری نشستهای بررسی عملکرد پروژههای اقتصاد مقاومتی
بــا عنایــت بــه نامگــذاری ســال  1396تحــت عنــوان «اقتصــاد مقاومتــی؛ تولید-اشــتغال» و برنامــه
مــدون ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در ســال جــاری بهمنظــور تحقــق شــعار ســال در بســتری
نتــر نســبت بــه ســالهای گذشــته از طریــق پایــش فرایندهــا و اقدامــات
کاراتــر و بــا شــتاب افزو 
و بررســی و رفــع موانــع و چالشهــای اجــرای برنامــه ســال و در راســتای ترویــج گفتمــان اقتصــاد
مقاومتــی در میــان آحــاد جامعــه ،دبیرخانــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی نســبت بــه برگــزاری
سلســله نشسـتهایی تحــت عنــوان «نشسـتهای بررســی عملکــرد پروژههــای اقتصــاد مقاومتــی»
اقــدام نمــوده اســت.
برنامــه نشس ـتهای مزبــور کــه بــا هــدف بررســی عملکــرد اجــرای سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی برگــزار میگــردد ،شــامل محورهــای ذیــل اســت:
ارائــه گــزارش اقدامــات ،دســتاوردها و چالشهــای اجــرای پــروژه توســط دســتگاه مجــری
پــروژه و بخــش خصوصــی ســهیم در اجــرای آن
ارائه گزارش نظارتی امور ذیربط در سازمان برنامه و بودجه کشور
طرح دیدگاهها و پرسش و پاسخ مدعوین و کارشناسان حاضر در نشست
جمعبندی نهایی
خالصــه محتــوای ارائــه شــده و تصمیمــات و پیشــنهادهای مطروحــه در نشس ـتهای مزبــور در
دســتورکار ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی قــرار میگیــرد.
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مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بهمنظور تسهیل در اجرای سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی (از ابتدای سال  1396تا کنون)
تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط
در راســتای حمایــت از بنگاههــای کوچــک و متوســط ،بانــک مرکــزی ج.ا.ا «دســتورالعمل
تأمیــن مالــی بنگاههــای کوچــک و متوســط در ســال  »۱۳۹۶را بــه شــبکه بانکــی ابــاغ
نمــود .براســاس بخشــنامه بانــک مرکــزی ج.ا.ا مقــرر شــده اســت در ســال جــاری بــا
هــدف اســتمرار رونــق تولیــد ،حفــظ اشــتغال فعلــی ،ایجــاد اشــتغال جدیــد و افزایــش رشــد
اقتصــادی کشــور مقــرر شــد تأمیــن ســرمایه در گــردش موردنیــاز تعــداد  ۱۰هــزار بنــگاه
اقتصــادی ،تأمین تســهیالت مــورد نیــاز تعــداد  ۶هــزار طر حهــای نیمهتمــام بــا پیشــرفت
فیزیكــی حداقــل  ۶۰درصــد و تأمیــن مالــی موردنیــاز بــرای بازســازی و نوســازی تعــداد ۵
هــزار واحــد اقتصــادی از محــل منابــع داخلــی در اولویــت شــبکه بانکــی کشــور قــرار گیــرد.
بعــاوه براســاس تصمیمــات ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در جلســه ســی و هشــتم
مــورخ  1396/4/12مقــرر شــد بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بــا همــکاری
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بهمنظــور رفــع
مشــکالت بنگاههــای صنفــی تولیــدی و خدمــات فنــی ،بخشــنامهای را پیرامــون تأمیــن
مالــی بنگاههــای مــورد اشــاره تدویــن و جهــت اجــرا بــه شــبکه بانکــی کشــور ابــاغ نمایــد.
راهاندازی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار
«سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی» در جلسـه سـی و نهـم مـورخ  1396/4/26به اسـتناد
مفـاد مصوبـه شـماره /85001ت  52442ه ـ مـورخ  1394/6/31هیئـت وزیـران و در
راسـتای اجـرای سیاسـتهای کلـی اقتصـاد مقاومتـی ،بـا هـدف بهبـود محیط کسـب و کار
کشـور و بهمنظـور افزایـش بلـوغ تعاملپذیـری ،ترویـج فرهنـگ تبـادل برخـط اطالعـات
در دسـتگاههای اجرایـی و همچنیـن ارتقـای کارکـرد سـامانههای موجـود« ،دسـتورالعمل
اسـتقرار و توسـعه مرکـز ملـی پایـش محیـط کسـب و کار کشـور» (بهشـرح پیوسـت) را مـورد
تصویـب قـرار داد.
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شاخصهای ارزیابی برنامههای اقتصاد مقاومتی
«ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی» در جلســه ســی و هشــتم مــورخ  1396/4/12نســخه
نهایــی شــاخصهای ارزیابــی برنامههــای اقتصــاد مقاومتــی را مصــوب نمــود و مقــرر شــد
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در چارچــوب و بــازه زمانــی اعالمــی از ســوی دبیرخانــه
ســتاد ،بــه طــور آزمایشــی بــه مــدت یــک ســال مســئولیت تهیــه و ارســال اطالعــات و گــزارش
شــاخصها (بــه صــورت تفکیکــی و ترکیبــی) را بــه دبیرخانــه ســتاد بهعهــده داشــته باشــد.
نحوه عمل سازمان تأمین اجتماعی جهت رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد
ارسالی کارفرمایان و فعاالن اقتصادی
«ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی» در جلســه ســی و نهــم مــورخ 264/ 1396/به اســتناد
مفــاد مصوبــه شــماره 85001/ت  52442ه ـ مــورخ 316/ 1394/هیئــت محتــرم وزیــران و
در راســتای اجــرای سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،بهمنظــور رفــع مشــکالت فعــاالن
اقتصــادی بخــش خصوصــی بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی و مســاعدت در جهــت بهبــود
فضــای کســب و کار ،امنیــت ســرمایهگذاری و ایجــاد اشــتغال ،پیشنویــس مصوبــه مزبــور
را تأییــد و بــهتصویــب رســاند.
اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشکالت مالیاتی واحدهای کوچک و
متوسط
«ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی» بنابــر تصمیمــات جلســه ســی و دوم مــورخ
2312/ 1395/در راســتای اجــرای سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی و بهمنظــور
اعمــال مســاعدت در جهــت مرتفــع نمــودن مشــکالت مالیاتــی واحدهــای کوچــک و
متوســط مصوب ـهای را در تاریــخ  1396/1/30بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ابــاغ
نمــود.
ارتقای امنیت سرمایهگذاری
براســاس تصمیمــات ســی و پنجمیــن جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی مــورخ
281/ ،1396/مقــرر شــد بهمنظــور تعییــن وظایــف هــر یــک از دســتگاههای وابســته بــه
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قــوای س ـهگانه در ارتقــای امنیــت ســرمایهگذاری ،کارگروهــی متشــکل از وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت ،وزیــر دادگســتری ،معــاون حقوقــی رئیسجمهــور ،رئیــس اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی بــا مســئولیت وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی تشــکیل و بــا
برگــزاری جلســات مســتمر ،گــزارش خــود را در قالــب بســتهای تحــت عنــوان «بســته ارتقــای
امنیــت ســرمایهگذاری» بــرای طــرح در ســتاد بــه دبیرخانــه ســتاد ارســال نمایــد.
تعیین ساز و کارهای مناسب برای ساماندهی فعالیت بنگاههای بزرگ غیرخصوصی
کشور (تولیدی و پیمانکاری)
براســاس تصمیمــات ســی و هفتمیــن جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی مــورخ
 ،1396/3/8مقــرر شــد کارگــروه برنامــه ملــی مردمــی کــردن اقتصــاد بهمنظــور تعییــن
ســاز و کارهــای مناســب بــرای ســاماندهی فعالیــت بنگاههــای بــزرگ غیرخصوصــی کشــور
(تولیــدی و پیمانــکاری) ،ضمــن برگــزاری جلســات کارشناســی بــا حضــور دســتگاههای
ذیربــط نســبت بــه تدویــن بســتههای سیاســتی مبتنــی بــر رویکــرد اقتصــاد رقابتــی و اجــرای
کامــل سیاسـتهای اصــل  44قانــون اساســی بــه تفکیــک نهادهــای حکومتــی غیردولتــی،
بنگاههــای وابســته بــه نیروهــای نظامــی ،نهادهــای عمومــی غیردولتــی ،نهادهــای
مذهبــی و نهادهــای دولتــی ،اقــدام نمــوده و تــا پایــان تیرمــاه  1396بــه دبیرخانــه ســتاد
ارســال نمایــد.
استفاده حدا کثری از ظرفیتها و توانمندیهای بنگاههای بزرگ و برقراری ارتباط
میان بنگاههای کوچک و متوسط با بنگاههای بزرگ
براســاس تصمیمــات ســی و پنجمیــن جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی مــورخ
281/ ،1396/مقــرر شــد معاونــت هماهنگــی و نظــارت معــاون اول رئیسجمهــور ضمــن
تشــکیل جلســات هماندیشــی بــا دســتگاههای اجرایــی ذیربــط پیرامــون موضــوع اســتفاده
حداکثــری از ظرفیتهــا و توانمندیهــای بنگاههــای بــزرگ و برقــراری ارتبــاط میــان
بنگاههــای کوچــک و متوســط بــا بنگاههــای بــزرگ ،نســبت بــه تهیــه گــزارش راهکارهــای
اجــرای سیاســت مزبــور اقــدام و بــه دبیرخانــه ســتاد ارســال نمایــد.
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بخشنامه به دانشگاهها ،موسسات و مرا کز علمی و پژوهشی کشور
بــا عنایــت بــه برنامــه گســترده و عــزم دولــت بــرای حرکــت کشــور بــه ســوی پیشــرفت از
طریــق اجــرای سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی و اهمیــت نقــش دانشــگاهها در گشــودن
گرههــای علمــی مســائل اقتصــادی کشــور و بــا امعــان نظــر بــه نامگــذاری ســال 1396
تحــت عنــوان «اقتصــاد مقاومتــی؛ تولیــد -اشــتغال» و همچنیــن فرمایشــات مقــام معظــم
رهبــری در دیــدار جمعــی از اســتادان ،نخبــگان و پژوهشــگران دانشــگاهها (جلســه
مــورخ 313/ )1396/پیرامــون موضــوع مــورد اشــاره و پیــرو فراخــوان قبلــی دبیرخانــه
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی طــی نامــه شــماره  959522مــورخ 2510/،1395/
در بخشــنامه شــماره  39082مــورخ  1396/4/7معــاون اول رئیسجمهــور بــه کلیــه
دانشــگاهها ،موسســات و مرا کــز علمــی و پژوهشــی کشــور مقــرر شــده اســت دانشــگاهها و
موسســات مزبــور نســبت بــه اجــرای مــوارد ذیــل اقــدام نماینــد:
الف -انجام مطالعات به منظور تحقق مؤثرتر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در کشور
ب -ارائــه پیشــنهادات و راهکارهــای گشــودن گرههــای علمــی مســائل اقتصــادی
کشــور در قالــب رویکردهــای پنجگانــه سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی و
برنامههــای ملــی ،طر حهــا و پروژههــای مصــوب ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی،
بویــژه در محورهــای ذیــل:
وارد کردن بخش خصوصی در اقتصاد در راستای مردمی شدن
ارتقای توان تولید ملی
اشتغال
عدالت اجتماعی
ج -ارائــه نقطهنظــرات علمــی در خصــوص الگــوی مــورد توجــه ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی (مســتندات اجرایــی سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی
شــامل برنامههــا ،طر حهــا و پروژههــا و ســایر اطالعــات مرتبــط از طریــق وبــگاه
moghavemati.mporg.irقابــل دسترســی اســت)
د -ضروریســت مــوارد فــوق بــرای بهرهبــرداری بــه دبیرخانــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی ارســال شــود .بدیهــی اســت دبیرخانــه ســتاد بــا اولویــت نســبت بــه بررســی
پیشــنهادات واصلــه و طــرح آن در ســتاد (در صــورت لــزوم) اقــدام خواهــد نمــود.
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الف) حوزههای فرابخشی
فضای اقتصاد کالن

بازار کار
الف -تبیین وضعیت موجود بازار کار
بــازار کار یکــی از مهمتریــن بازارهــا در اقتصــاد کشــور اســت چــون ارتبــاط بســیار نزدیکــی بــا
موضوعــات رشــد اقتصــادی ،بهــرهوری ،فقــر و توزیــع درآمــد دارد .در ایــن بــازار ،با توجــه به وضعیت
یشــود کــه یکــی از متغیرهــای
عرضــه و تقاضــای نیــروی کار ،نــرخ بیــکاری در اقتصــاد تعییــن م 
یشــود .یکــی از اهــداف دولتهــا از جملــه دولــت
کلیــدی اقتصــاد کالن و سیاســتگذاری تلقــی م 
جمهــوری اســامی ایــران رســیدن بــه اشــتغال کامــل همــراه بــا اســتفاده بهینــه از تخصصهــا و
مهارتهــای مختلــف نیــروی کار اســت .افــزون بــر ایــن ،دومیــن هــدف دولــت دســتیابی بــه
توزیــع عادالنــه درآمــد و کاهــش فقــر در جامعــه اســت کــه یکــی از متغیرهــای مؤثــر بــر آنهــا ،کمیــت
و کیفیــت فرصتهــای شــغلی ایجــاد شــده و توزیــع مطلــوب آن بیــن مناطــق مختلــف و اقشــار
مختلــف جامعــه اســت .بــا ایــن توصیــف ،وضعیــت بــازار کار را در ابتــدای کار دولــت دوازدهــم مــورد
بررســی قــرار میدهیــم.
در جدول ( )2شاخص کلیدی بازار کار طی شش ماهه اول سال  1396ارائه شده است.
متوسط جمعیت ده ساله و بیشتر کشور به عنوان پایه بالقوه جمعیت فعال در شش ماهه
اول سال جاری حدود  65.8میلیون نفر بوده است که حدود  40.8درصد آنها فعال بودهاند.
بنابراین ،نزدیک به  51درصد جمعیت بالقوه فعال از بازار کار خارج میباشند و در صورت بهبود
شرایط بازار کار ،بخش قابل مالحظهای از آنها وارد بازار کار خواهند شد .در سال گذشته با بهبود
شرایط اقتصادی و ایجاد اشتغال شاهد افزایش سریع نرخ مشارکت نیروی کار در بازار کار بودهایم
و انتظار میرود این روند در سالهای آتی ادامه یابد .در شش ماهه اول سال جاری بطور متوسط
 12.2درصد جمعیت فعال کشور بیکار بودهاند و حدود  35.8درصد جمعیت بالقوه کار شاغل
بودهاند .در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ،متوسط عرضه جدید
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نیروی کار حدود  768هزار نفر و متوسط خالص اشتغال ایجاد شده حدود  749هزار نفر بوده
است که ناکافی بودن فرصتهای شغلی ایجاد شده در مقایسه با عرضه جدید نیروی کار را
نشان میدهد .در شش ماهه اول سال جاری حدود  9.7درصد شاغالن دارای وضعیت اشتغال
ناقص هستند (یعنی کمتر از  44ساعت در هفته کار کردهاند ولی متقاضی و آماده برای ساعت
کار بیشتر هستند) و بطور همزمان  40.7درصد شاغالن دارای ساعات کار معمول بیش از 49
ساعت بودهاند که نشانگر پرکاری است .وجود پدیده پرکاری بطور عمده به دلیل ناکافی بودن
دستمزدها برای کار معمول در هفته است و اشتغال ناقص بواسطه ناکافی بودن فرصتهای
شغلی است.
با توجه به ناهمگنی نیروی کار از نظر سطح مهارتها ،تخصصها و بطور کلی توانمندیها
و همچنین ناهمگنی مناطق کشور از نظر زیرساختها ،موقعیت جغرافیایی ،برخورداری از منابع
و ...بازار کار دارای عدم تعادل در ابعاد مختلف است .به عنوان مثال ،متوسط نرخ بیکاری
جوانان ( 29-15ساله) در شش ماهه اول سال جاری به  25.4درصد و متوسط نرخ بیکاری زنان
نیز به حدود  20.4درصد رسیده است که بمراتب بیشتر از میانگین نرخ بیکاری کشور میباشد.
از منظر دیگر ،متوسط نرخ بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی در همین دوره حدود  20.2درصد
ً
بوده است که در این مورد نیز شرایط نامتعادل بازار کار کامال مشهود است .در نهایت ،متوسط
نرخ بیکاری در برخی از مناطق کشور مانند استان کرمانشاه بطور پایداری در سطح بسیار باالیی
قرار دارد و فاصله بین بیشترین و کمترین نرخ بیکاری استانی در شش ماهه اول سال جاری
حدود  12.1واحد درصد بوده است که حاکی از جذاب نبودن سرمایهگذاری در مناطق محروم و
مرزی در مقایسه با سایر مناطق است و سیاستهای دولت در حل این مشکل از کارایی کافی
برخوردار نبوده است.
بــا توجــه بــه مــوارد مطــرح شــده در فــوق ،مهمتریــن چالشهــای بــازار کار در ابتــدای کار دولــت
دوازدهــم عبارتنــد از:
۱.۱ناکافی بودن فرصتهای شغلی و نرخ بیکاری دو رقمی و طوالنی شدن مدت بیکاری
۲.۲ناکافی بودن دستمزدها و وقوع پدیده پرکاری
۳.۳اشتغال ناقص و درآمد پایین برای بخشی از نیروی کار
۴.۴گســتردگی بخــش غیــر رســمی و عــدم برخــورداری بخــش قابــل مالحظـهای از شــاغالن از
حمایتهــای بیم ـهای
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۵.۵باال بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی ،جوانان و زنان
۶.۶نرخ بیکاری باال در مناطق محروم و مرزی
جدول ( -)2شاخص منتخب کلیدی بازار کار در شش ماهه اول 1396
واحد
اندازهگیری

بهار 1396

تابستان
1396

متوسط
شش ماهه
1395

جمعیت ده ساله و بیشتر

هزار نفر

65703

65814

65759

نرخ مشاركت نیروی کار

درصد

40.6

41

40.8

جمعیت فعال

هزار نفر

26675.3

26983

26829

خالص عرضه كار جدید

هزار نفر

921

614

768

نرخ بیكاری

درصد

12.6

11.7

12.2

تعداد بیكاران

هزار نفر

3367

3156

3262

تعداد شاغلین

هزار نفر

23308

23827

23568

خالص اشتغال جدید

هزار نفر

703

795

749

نرخ بیکاری جوانان 15ـ  29ساله

درصد

26.4

24.4

25.4

سهم اشتغال ناقص

درصد

10.2

9.2

9.7

سهم شاغالن  15ساله و بیشتر با
ساعات کار معمول  49ساعت و بیشتر

درصد

40.9

40.5

40.7

نسبت اشتغال

درصد

35.5

36.2

35.8

نرخ بیکاری زنان

درصد

20.8

20.0

20.4

درصد

20.4

19.9

20.2

درصد

13

11.2

12.1

شاخص ها

نرخ بیکاری دانشآموختگان
دانشگاهی
فاصله بین بیشترین و کمترین نرخ
بیکاری استانی

مأخذ :مرکز آمار ایران
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ب)چشمانداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده:
دولــت بــرای صیانــت از اشــتغال موجــود کشــور و گســترش فرصتهــای شــغلی بــه منظــور
کاهــش نــرخ بیــکاری بــا هــدف بهبــود وضــع رفاهــی مــردم (افزایــش قــدرت خریــد خانــوار و
کاهــش شــکاف درآمــدی) جهتگیریهــا و برنامههــای مشــخص و هدفمنــدی را دنبــال کــرده
اســت .مهمتریــن برنامــه دولــت در ســال جــاری تحــت عنــوان برنامــه اشــتغال فراگیــر اســت کــه
بــا توســعه مهارتهــای نیــروی کار ،تشــویق ســرمایهگذاری در طر حهــای اشــتغالزا بــا رویکــرد
تکمیــل زنجیــره ارزش ،تحریــک کارفرمایــان بــه منظــور اســتخدام نیــروی کار جدیــد و کمــک
بــه توســعه اشــتغال اقشــار کــم درآمــد (ماننــد مددجویــان کمیتــه امــداد و ســازمان بهزیســتی) در
نظــر دارد بــه فراینــد ایجــاد اشــتغال در بنگاههــا ســرعت ببخشــد .در حــال حاضــر ،طــرح کارورزی
دانشآموختــگان دانشــگاهی و طــرح کارورزی در محیــط کار واقعــی بــه همــراه طــرح پرداخــت حــق
بیمــه ســهم کارفرمــا بــرای بنگاههایــی کــه نســبت بــه اســتخدام دانــش آموختــگان دانشــگاهی
اقــدام میکننــد وارد مرحلــه عملیاتــی شــده اســت.
دومیــن برنامــه مرتبــط بــا اشــتغال ،طــرح تکمیــل و بهرهبــرداری از طر حهــای نیمــه تمــام بــا
پیشــرفت فیزیکــی بــاالی  60درصــد اســت کــه بــه موجــب آن مقــرر شــده اســت  6هــزار طــرح نیمــه
تمــام صنعتــی و معدنــی تکمیــل گــردد.
ســومین برنامــه دولــت بــا عنــوان طــرح رونــق تولیــد ،بــا هــدف رفــع موانــع و رونــق تولیــد و
صیانــت از فرصتهــای شــغلی موجــود در حــال اجــراء اســت کــه از طریــق پرداخــت تســهیالت
بانکــی بــه بنگاههــای نیازمنــد ســرمایه در گــردش بــه تثبیــت اشــتغال در ایــن بنگاههــا کمــک
میکنــد .بــه عبــارت دیگــر ،بــا اجــرای طــرح مذکــور تعــداد فرصتهــای شــغلی از دســت رفتــه در
اقتصــاد کاهــش مییابــد.
در صــورت اجــرای برنامههــای فــوق و رفــع موانــع مالــی مربــوط بــه بودجــه و اســتفاده حدا کثــری از
ظرفیتهــا ،خالــص اشــتغال ایجــاد شــده در ســال جــاری بــه  970هــزار فرصــت شــغلی خواهــد رســید
و نــرخ بیــکاری از  12.4درصــد در  1395بــه  11.6درصــد در ســال  1396تنــزل خواهــد کــرد .بــرآورد
شفــرض اســت کــه نــرخ مشــارکت نیــروی کار در ســال
مربــوط بــه نــرخ بیــکاری مبتنــی بــر ایــن پی 
جــاری بــه  41.1درصــد برســد کــه حــدود  0.7واحــد درصــد بیشــتر از ســال قبــل خواهــد بــود.
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ج) اهم برنامههای آینده بازار کار:
دولــت در نظــر دارد از طریــق برطــرف کــردن موانــع تأمیــن مالــی برنامه اشــتغال فرا گیر از محل
بودجــه ســال جــاری نســبت بــه ســرعت دادن فراینــد اجرایــی طــرح کارورزی دانــش آموختــگان
دانشــگاهی و کارورزی در محیــط کار واقعــی اقــدام نمایــد .افــزون بــر ایــن ،از طریــق مشــارکت فعــال
ســازمانهای برنامــه و بودجــه اســتانی و نظــارت بــر فراینــد پرداخــت تســهیالت بانکــی از محــل
تبصــره  18قانــون بودجــه و طــرح رونــق تولیــد و تکمیــل طر حهــای صنعتــی و معدنــی نیمــه تمــام،
رونــد ایجــاد اشــتغال تســریع خواهــد شــد.
دومیــن برنامــه آتــی دولــت مربــوط بــه توســعه فعالیتهــای اقتصــادی پراشــتغال و اجــرای
«قانــون حمایــت از توســعه و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق روســتایی و عشــایری بــا اســتفاده
از منابــع صنــدوق توســعه ملــی» اســت کــه در شــش ماهــه دوم ســال جــاری عملیاتــی میشــود .بــا
تصویــب مجلــس شــورای اســامی ،دولــت میتوانــد بــا تصویــب آییننامــه اجرایــی قانــون مذکــور،
نســبت بــه توســعه اشــتغال در مناطــق روســتایی و شــهرهای کوچــک اقــدام نمایــد.
ســومین برنامــه دولــت ،اجرایــی کــردن مــاده ( )32قانــون احــکام دائمــی برنامههــای توســعه
اســت کــه بــه موجــب آن شهرســتانهایی کــه دارای نــرخ بیــکاری باال تــر از میانگیــن نــرخ بیــکاری
کشــور هســتند بــه عنــوان مناطــق عــدم برخــوردار از اشــتغال تعریــف میشــوند و مشــمول معافیــت
مالیاتــی بــرای ســرمایهگذاری واحدهــای صنعتــی ،معدنــی و خدماتــی میشــوند .افــزون بــر ایــن،
برنامههــای مشــوق اشــتغالزایی و کارورزی در ایــن مناطــق بــه اجــراء گذاشــته میشــود.
چهارمیــن برنامــه دولــت در راســتای اجــرای برنامههــای اقتصــاد مقاومتــی مربــوط بــه
متناسبســازی تحصیــل و اشــتغال اســت تــا بــه افزایــش اشــتغالپذیری دانــش آموختــگان
دانشــگاهی کمــک نمایــد کــه اهــم محورهــای آن عبارتنــد از:
۱.۱تعریــف دورههــای آمــوزش تکمیلــی در چارچــوب نظــام صالحیــت حرف ـهای و ارایــه
گواهینامههــای ســطوح مهارتــی و تخصصــی
۲.۲رتبهبنــدی دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی بــر مبنــای میــزان اشــتغال پذیــری
فار غالتحصیــان
۳.۳نظــارت بــر دورههــای آموزشــی کاربــردی برگــزار شــده در محیطهــای دانشــگاهی بــا
رویکــرد افزایــش اشــتغالپذیری
۴.۴توسعه دورههای کارآموزی و کارورزی در دورههای آموزش عالی
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۵.۵جهتدهــی بــه یارانههــای دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی بــر مبنــای میــزان
اشــتغالپذیری فار غالتحصیــان
۶.۶حمایــت مالــی از بنگاههــای اقتصــادی جــذب کننــده دانشــجویان و فار غالتحصیــان
دانشــگاهی در دورههــای کارورزی
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تولید ،سرمایهگذاری و مصرف
الف)تبیین وضعیت موجود در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم
تالشهــای دولــت یازدهــم از اواســط ســال 1392بــر خــروج اقتصــاد از رکــود تورمــی کــم ســابقه
ســال ( 1391رشــد منفــی  7.4درصــد) بــه عنــوان مهمتریــن چالــش كشــور متمرکــز شــد .مجموعــه
تالشهــای دولــت بــرای ارتقــای ســطح تولیــد و ســرمایهگذاری در قالــب ایجــاد ثبــات در بازارهــا و
سیاسـتها ،کاهــش موانــع اداری و اعتبــاری تولیــد ،تســهیل در ترخیــص مــواد اولیــه و واســطهای
واحدهــای تولیــدی ،بهبــود فضــای کســب و کار ،فعــال کــردن واحدهــای تولیــدی نیمــه تعطیــل در
قالــب طــرح رونــق ،تعامــل بــا دنیــای خــارج بــه ویــژه حــل مســائل هســتهای کشــور در قالــب برجــام
و تحریــک تقاضــا در قالــب بســته کوتاهمــدت بــرای خــروج از رکــود متمرکــز شــد.
اقدامهــای یــاد شــده اثــرات مثبــت بــر مؤلفههــای اقتصــادی داشــت و باعــث شــد تــا اقتصــاد
کشــور ضمــن خــروج از رکــود ،در مســیر رونــق غیرتورمــی قــرار گیــرد .مطابــق آخریــن آمــار و اطالعــات
موجــود بــرای ســال  ،1395مدیریــت اقتصــاد کشــور بــا وجــود کاهــش درآمدهــای نفتــی توانســت
ضمــن ایجــاد ثبــات در فضــای اقتصــاد کالن ،اقتصــاد کشــور را در مســیر بهبــود قــرار دهــد بــه نحــوی
کــه بــرای اولیــن بــار بعــد از اوایــل دهــه  ،70مواجــه بــا رشــد اقتصــادی دو رقمــی (بــاالی  11درصــد)
شــد .تولیــد ناخالــص داخلــی ســال  1395نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــر اســاس آمارهــای
مرکــز آمــار ایــران  11درصــد و بــر اســاس آمارهــای بانــک مرکــزی  12.5درصــد رشــد داشــته اســت.
درســال  1396ایــن رونــد ادامــه داشــت بــه گونـهای کــه در ســه ماهــه اول ســال  1396شــاهد نــرخ
رشــد  6.5درصــد بــوده ایــم کــه نســبت بــه نــرخ رشــد در دوره مشــابه ســال قبــل باالتــر میباشــد.
از ویژگیهــای رشــد فصــل اول ســال  1396مــی تــوان بــه باالتــر بــودن نــرخ رشــد بــدون نفــت
ً
(معــادل  7درصــد) نســبت بــه نــرخ رشــد کل اقتصــاد اشــاره نمــود .در واقــع در ایــن فصــل عمــا رشــد
اقتصــادی از بخــش غیــر نفتــی اقتصــاد شــامل خدمــات و صنعــت ،حاصــل شــده اســت.
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نمودار ( -)1روند رشد محصول ناخالص داخلی طی 1395 - 1391
(رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل -درصد )

ماخذ :مرکز آمار ایران

مطابــق بــا آمــار مربــوط بــه اجــزای تولیــد ناخالــص داخلــی در جــدول ( ،)1در ســه ماهــه
اول ســال  1396همــه بخشهــای اقتصــادی از رشــد مثبــت برخــوردار بودهانــد .بــه ویــژه رشــد
بخشهــای معــدن و ســاختمان پــس از چندیــن دوره رشــد منفــی ،رشــد مثبــت را تجربــه کردهانــد.
جدول ( -)1رشد محصول ناخالص داخلی برحسب فعالیتهای اقتصادی و اجزاء تقاضا
به قیمت ثابت سال ( 1390درصد)

گروه كشاورزی
استخراج نفت و گاز
طبیعی
سایر معادن
صنعت
تأمین آب ،برق و گاز
طبیعی
ساختمان
گروه خدمات
محصول ناخالص داخلی
( به قیمت بازار )

فصل اول
1 _1396
3.1

1391

1392

1393

1394

1395

3.0

2.8

4.7

4.0

3.3

-30.3

-4.7

0.3

-0.6

35.0

4.7

16.2

1.5

14.6

-3.3

-2.5

4.2

-4.5

-9.0

13.3

-0.3

6.5

5.8

-8.3

8.5

10.6

-0.2

20.1

2.3

-12.6

-8.2

-11.0

-13.2

-11.3

7.1

3.1

3.8

1.8

-0.4

5.8

8.3

-7.4

-0.7

3.6

-0.3

11.0

6.5
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1391

1392

1393

1394

1395

محصول ناخالص داخلی
(بدون نفت)
هزینه مصرف نهایی
خصوصی
هزینه مصرف نهایی
دولت
تشكیل سرمایه ثابت
ناخالص
تشكیل سرمایه در ماشین
آالت
تشكیل سرمایه در
ساختمان
خالص صادرات كاالها و
خدمات
صادرات كاالها و خدمات

فصل اول
1 _1396

-0.4

0.2

4.2

-0.2

6.3

7.0

-3.0

2.0

-2.1

2.5

3.4

6.9

-11.4

35.5

-18.4

5.1

3.5

6.5

-27.0

-10.2

3.8

-9.3

-5.8

7.1

-37.8

-19.2

36.9

-3.8

1.3

6.9

-19.6

-5.4

-11.4

-13.2

-11.3

7.3

-34.4

25.8

31.8

37.7

89.0

-7.3

-23.1

7.7

7.8

14.0

60.7

-1.6

واردات كاالها و خدمات

-13.7

-3.8

-12.1

-15.5

3.4

20.1

مأخذ :مرکز آمار ایران

هزینــه مصــرف نهایــی خصوصــی کــه بیانگــر رفــاه خانوارهــا میباشــد از اوایــل ســال  94شــاهد
رشــد مثبــت بــوده و در فصــل اول ســال  96از رشــد بــاالی  7درصــدی برخــوردار شــده اســت .در واقــع
یبــرد هــم اکنــون بــا رشــد مثبــت چشــمگیر در مصــرف
اقتصــاد ایــران کــه قبــا از کمبــود تقاضــا رنــج م 
خصوصــی روبــرو میباشــد کــه تأییــد کننــده رونــد بهبــود اقتصــاد و افزایــش رفــاه خانــوار میباشــد.
هزینههــای مصــرف نهایــی دولتــی در فصــل اول ســال  1396نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل
بــا رشــد  6.5درصــدی مواجــه شــد (جــدول .)1
تشــكیل ســرمایه ثابــت بــه عنــوان یکــی از منابــع رشــد و عامــل انتقــال ف ـنآوری بــه فرآینــد
تولیــد طــی ســالهای اخیــر بــه دلیــل کاهــش ســرمایهگذاری در بخــش ســاختمان مواجــه بــا رشــد
منفــی بــود بــا اقدامــات دولــت و اعتمــاد مــردم بــه اقتصــاد ،از فصــل پایانــی  1395رشــد آن مثبــت
شــده و بــه ترتیــب در فصــل پایانــی ســال  1395و فصــل اول ســال جــاری بــا نــرخ  6.2و  7.1درصدی
افزایــش یافتــه اســت.
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بــا وجــود اینکــه اقتصــاد ایــران بــا مجموعــه تالشهــای دولــت یازدهــم دوران دشــوار رکــود
تورمــی را پشــت ســر گذاشــت و در مســیر رونــق غیــر تورمــی قــرار گرفــت ،امــا همچنــان مواجــه بــا
چالشهــای اساســی و ســاختاری در حوزههــای منابــع آب ،محیــط زیس ـت ،صندوقهــای
بازنشســتگی ،بودجــه دولــت ،نظــام بانکــی و بیــکاری فــارغ التحصیــان دانشــگاهی اســت .در
حــوزه رشــد اقتصــادی و ســرمایهگذاری نیــز چالشهــای احتمــال ناپایــداری رشــد اقتصــادی بــا
اتمــام ظرفیتهــای خالــی اقتصــاد بــا توجــه بــه ســرمایه گذاریهــای ناکافــی ســالهای گذشــته،
نامناســب بــودن فضــای کســب و کار علیرغــم بهبــود رتبــه جهانی فضای كســب و كار در ســالهای
اخیــر ،بــاال بــودن هزینههــای تولیــد بــه ویــژه هزینههــای تأمیــن ســرمایه و تنگناهــای مالــی وجــود
دارد کــه بایــد در دولــت دوازدهــم حــل شــود.
ب)چشم انداز و اهم اقدام های شاخص انجام شده و نتایج و دستاوردهای به
دست آمده
مهمتریــن برنامههــای دولــت در ســال جــاری حفــظ ثبــات اقتصــادی کشــور ،اســتفاده
گســترده از ظرفیتهــای بخــش خصوصــی و تعاونــی ،فعــال نمــودن ظرفیتهــای بالاســتفاده
اقتصــاد کشــور و اســتفاده از فضــای شــرایط پســابرجام مــی باشــد تــا بتوانــد موفقیتهــای اقتصــادی
خــود را در زمینــه تولیــد و ســرمایهگذاری ادامــه دهــد.
در راســتای فعــال ســازی ظرفیتهــای بالاســتفاه اقتصــاد و رونــق تولیــد و اشــتغال مقــرر
گردیــده طــی ســال جــاری 55 ،هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت توســط بانــک مرکــزی در قالبهــای
مختلــف زیــر پرداخــت شــود کــه میتوانــد تحــرک قابــل توجهــی در اقتصــاد ایجــاد نمایــد.
در قالــب طــرح رونــق تولیــد بــا هــدف رونــق تولیــد ،حفــظ اشــتغال فعلــی و ایجــاد اشــتغال
ً
جدیــد و عمدتــا در قالــب تأمیــن ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی بــه میــزان  20هــزار
میلیــارد تومــان بــرای  10هــزار واحــد تولیــدی.
در قالــب تکمیــل طر حهــای نیمــه تمــام ( 6هــزار طــرح نیمــه تمــام) بــا پیشــرفت فیزیکــی
بیــش از  ۶۰درصــد و بهســازی و نوســازی خطــوط تولیــدی  5هــزار واحــد تولیــدی بــه میــزان
 10هــزار میلیــارد تومان.
در قالب برنامه اشتغال فراگیر به میزان  20هزار میلیارد تومان.
در قالــب قانــون حمایــت از توســعه و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق روســتایی و
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عشــایری ،مقــرر شــده معــادل ریالــی مبلــغ  1.5میلیــارد دالر از صنــدوق توســعه ملــی در
قالــب قانــون حمایــت از توســعه و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق روســتایی و عشــایری
مقــرر شــده معــادل ریالــی مبلــغ  1.5میلیــارد دالر از صنــدوق توســعه ملــی و بــه همیــن میــزان
منابــع بانکــی (در مجمــوع حــدود  10هــزار میلیــارد تومــان) بــا کارمــزد  6درصــد صــرف
اعطــای تســهیالت بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی غیردولتــی بــرای ایجــاد اشــتغال در
مناطــق روســتایی و عشــایری و شــهرهای زیــر  10هــزار نفــر شــود.
همچنیــن ،در راســتای اســتفاده از فضــای مثبــت ناشــی از پســابرجام و تعامــل بیشــتر بــا
جهــان خــارج دولــت تفاهمنامــه و قراردادهــای مختلفــی بــا کشــورهای جهــان منعقــد کــرده کــه
بــه تدریــج زمینههــای اجــرای آنهــا فراهــم خواهــد شــد .تاکنــون بــه میــزان بیــش از  42میلیــارد دالر
قــرارداد فاینانــس خارجــی بــا کشــورهای مختلــف منعقــد شــده کــه جــذب آن مــی توانــد تحــرک قابل
توجهــی در اقتصــاد کشــور ایجــاد نمایــد .عــاوه بــر ایــن ،بــرای کاهــش هزینههــای تأمیــن مالــی
بنگاههــا و رونــق ســرمایهگذاری دولــت همچنــان ســاماندهی نظــام بانکــی و اتخــاذ سیاس ـتهای
مناســب پولــی بــه منظــور کاهــش ســود بانکــی و تعامــل بــا نظــام بانکــی بینالمللــی را در دســتور
خــود قــرار دارد کــه مرحلــه اول آن بــا ممنــوع شــدن پرداخــت ســود بــه ســپرده هــا بیــش از  15درصــد
در حــال اجراســت.
بــا توجــه بــه برنامــه هــای یــاد شــده انتظــار مـیرود در ســال جــاری ،رونــد رو بــه بهبــود اقتصــاد
بــه ویــژه در بخــش غیــر نفتــی ادامــه داشــته باشــد .گفتنــی اســت ،اقتصــاد ایــران در صورت اســتفاده
حداکثــری از ظرفیتهــا و اجــرای مؤثــر سیاس ـتهای یــاد شــده توانایــی دســتیابی بــه نــرخ رشــد
اقتصــادی  7درصــد و رشــد  7.5درصــدی بــدون نفــت را در ســال جــاری دارا مــی باشــد .انتظــار مــی
رود ،بــا توجــه بــه تالشهــای صــورت گرفتــه بــرای فعــال کــردن ظرفیتهــای بیــکار در صنایــع،
بخــش صنعــت موتــور رشــد اقتصــادی در ســال جــاری باشــد .کمــا اینکــه طــی  5ماهــه اول ســال
جــاری از میــان  44محصــول صنعتــی و معدنــی 27 ،محصــول رشــد تولیــد داشــته انــد .بــه عنــوان
نمونــه ،تولیــد انــواع ســواری  21.5درصــد ،محصــوالت پتروشــیمی  5.7درصــد ،فــوالد خــام 10.3
درصــد و انــواع لــوازم خانگــی  5.8درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد یافتهانــد .میــزان
حقــوق دولتــی وصــول شــده معــادن در  5ماهــه اول ســال  1396از رشــد  3.6درصــدی برخــوردار
شــده کــه حا کــی از رونــق بیشــتر بخــش معــدن در ســال جــاری دارد .گفتنــی اســت تــا  31مــرداد
 1396جمعــا" بــه مبلــغ  854.9میلیــارد تومــان تســهیالت در قالــب طــرح رونــق تولیــد و طر حهــای
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نیمــه تمــام بــا پیشــرفت فیزیکــی بــاالی  60درصــد بــه بنــگاه هــای تولیــد پرداخــت شــده اســت کــه
ادامــه ایــن رونــد میتوانــد بــه فعــال شــدن ظرفیتهــای بالاســتفاده بــرای رونــق تولیــد کمــک کنــد.
همچنیــن بخــش مســکن در ســال  1395از حالــت ســکون خــارج و نشــانههایی از تحــرک
در بخــش عرضــه و تقاضــای آن بوجــود آمــده اســت .در طــرف عرضــه مســکن ،رونــد کاهــش
پروانههــای ســاختمانی متوقــف و مواجــه بــا افزایــش شــده کــه میتوانــد نشــانهای از بازگشــت
ســرمایهگذاری و رونــق بخــش ســاخت و ســاز در فصلهــای بعــد باشــد .مطابــق بــا آمارهــای
منــدرج در نماگرهــای بانــک مرکــزی ،در ســال  1395رشــد تعــداد جوازهــای صــادره در تهــران ،ســایر
مناطــق شــهری و کل مناطــق شــهری بــه ترتیــب  20.4 ،7.5و  12.2درصــد رشــد داشــته اســت.
ســطح زیربنــای پروانههــای صــادره نیــز در تهــران و کل مناطــق شــهری افزایــش داشــته اســت.
در گــزارش بانــک مرکــزی کــه بــر اســاس آمارهــای خــام ســامانه ثبــت معامــات امــاک و مســتغالت
کشــور تنظیــم مــی شــود ،در هفــت ماهــه ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل حجــم
معامــات  6.3درصــد و قیمــت هــر متــر مربــع  6.5درصــد رشــد داشــته اســت .میتــوان پیشبینــی
کــرد بــازار مســکن در حــال خــروج از وضعیــت رکــودی بــوده و بــا توجــه بــه سیاســت اجــرای صنــدوق
یکــم ســپرده مســکن و حجــم بــاالی ســپردهگذاران در آن و تقویــت منابــع مالــی در حوزههــای
بافتهــای فرســوده و حاشــیه نشــینی شــهرها پتانســیل خوبــی بــرای رشــد بخــش مســکن و تحــرک
در ســایر بخشهــای وابســته بــه مســکن در آینــدهای نزدیــک ایجــاد شــود.
ج) اهم برنامههای آینده
برنامــه دولــت دوازدهــم دســتیابی بــه هــدف "رشــد اقتصــادی فراگیــر،اشــتغالزا و ضــد فقــر"
مــی باشــد .ایــن برنامــه ،شــامل دو بخــش توســعهای و حمایتــی اســت تــا عدالــت اجتماعــی،
ـادی ایجادکننــده آنهــا محقــق شــود.
کاهــش نابرابــری و فقــر را از طریــق اصــاح ســاز وکارهــای اقتصـ ِ
برنامههــای توســعهای مشــتمل بــر دو زیــر فصــل شــامل ایجــاد اصالحــات اقتصــاد کالن بــه منظــور
دســتیابی بــه حفــظ ثبــات اقتصــادی و فراهــم کــردن زمینــه رشــد پایــدار و بســتههای سیاســتی
برونگرایــی و توســعه بخــش خصوصــی و اصــاح نظــام بنــگاهداری بــه منظــور دســتیابی بــه رشــد
اقتصــادی بــاال تنظیــم شــده اســت.
سیاس ـتهای معطــوف بــه ثبــات اقتصــاد کالن ،آرایــش مجــدد اولویتهــای سیاســتی
کشــور ،بهبــود محیــط کســب و کار و کاهــش هزینــه تأمیــن ســرمایه بــرای توســعه ســرمایهگذاری،
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توســعه مشــاركت بخــش خصوصــی در اقتصــاد ،فعــال نمــودن ظرفیتهــای بالاســتفاده دارای
تــوان تولیــد محصــوالت رقابتــی در بخشهــای مختلــف اقتصــادی ،تمرکــز در حوزههــای پیشــران
رشــد اقتصــادی (بخــش حمــل و نقــل و ترانزیــت کاال و انــرژی ،بخــش معــادن و صنایــع معدنــی،
پتروشــیمی و صنایــع وابســته بــه نفــت ،مســکن بــه ویــژه در بافتهــای ناکارآمــد شــهری شــامل
حاشــیه شــهرها و بافتهــای فرســوده ،بخــش گردشــگری و صنایــع و خدمــات دانــش بنیــان)،
افزایــش شــفافیت و ســامت مالــی ،کاهــش انحصــارات و توســعه رقابــت ،اصــاح سیاســتهای
حمایتــی دولــت (یارانههــا) ،اســتفاده از فضــای مثبــت شــرایط پســابرجام و بکارگیــری دیپلماســی
اقتصــادی در فضــای بینالمللــی کشــور جهــت بهرهمنــدی گســترده از منابــع و تکنولــوژی خارجــی
و توســعه بازارهــای صادراتــی ،اصــاح نظــام پولــی و بانکــی بــه منظــور تجهیــز منابــع و کاهــش نــرخ
ســود تســهیالت ،بهرهگیــری مؤثــر و اهرمــی از منابــع دولتــی ،صرفــه جویــی در هزینههــای عمومــی،
گســترش درآمدهــای پایــدار دولــت ،مدیریــت بدهیهــای دولــت ،ارتقــای کیفیــت خدمــات دولــت
مــورد تأ کیــد دولــت میباشــد تــا از ایــن طریــق بتوانــد اهــداف دولــت دوازدهــم را محقــق نمایــد.
البتــه بایــد یــادآور شــد کــه عمــده اقدامــات مذکــور بــه ویــژه موضوعــات مرتبــط بــا تغییــر ســاختار
اقتصــاد کشــور ،کارآمــدی مســیر سیاســتگذاریها ،توســعه مشــاركت بخــش خصوصــی در اقتصــاد،
تعامــل بــا اقتصــاد جهانــی بــا هــدف توســعه بازارهــای صادراتــی و ارتقــای بهــرهوری کل عوامــل در
اقتصــاد و توســعه رقابــت پذیــری کاری عظیــم بــوده و صرفــا در تــوان دولــت نبــوده و بایــد همــه قــوا
بــر ســر حــل مســائل اساســی مذکــور بــه اجمــاع برســد.
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بودجه عمومی دولت
الف)وضعیت بودجه عمومی در زمان استقرار دولت دوازدهم
مرور وضعیت متغیرهای مهم بودجهای در سنوات گذشته نشان میدهد که درآمد نفتی
باال در نیمه دوم دهه هشتاد و اوایل دهه نود از یک سو منجر به افزایش منابع عمومی دولت و
به تناسب هزینهها و افزایش سطح انتظارات و توقعات مردم از دولت شده و از سوی دیگر انگیزه
دولت را برای افزایش درآمدهای پایدار بودجهای کاهش داد .بروز تحریمها و به دنبال آن کاهش
قیمت نفت به نصف در سالهای اخیر ،منجر به کاهش منابع قابل دسترس دولت گردید ،به
طوری که از  30.2میلیارد دالر در سال  1392به  23.5میلیارد دالر در سال  1395کاهش یافت .در
ً
مقابل ،اعتبارات هزینهای دولت عمدتا به دلیل بازپرداخت بدهیهای معوق حقوق بازنشستگان،
یکسانسازی و ارتقای پایه حقوق بازنشستگان ،تکالیف قانونی مربوط به استخدامهای جدید،
جبران کسری منابع پرداختی برای یارانه نقدی و هزینه مالی بازپرداخت اوراق مالی ،افزایش
داشته و بطور متوسط  20درصد رشد نمود .جدول شماره ( ،)3وضعیت اهم شاخصهای
بودجهای را برای دوره  1395-1392نشان میدهد .مهمترین نکات آن عبارتند از :اتکا بودجه به
درآمدهای نفتی در طی  3سال منتهی به  ،1395کاهش یافته است .سهم اعتبارت هزینهای از کل
مصارف دولت ،به حدود  73درصد در سال  1395کاهش یافت .سهم اعتبارت تملک داراییهای
سرمایهای از مصارف دولت در سال  1395نسبت به سال قبل ،افزایش یافته است .نسبت مالیات
به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و در سال  1395به حدود  7.7درصد رسیده است.
جدول ( -)3وضعیت برخی از شاخصهای کلیدی بودجه (درصد)
1394

1395

سهم درآمد نفتی از کل مصارف دولت

33.2

26.1

سهم اعتبارات هزینهای از کل مصارف دولت

85.6

73.2

سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف دولت

13.0

14.8

سهم مالیات به اعتبارات هزینهای

44.2

35.9

7.1

7.7

سهم مالیات به GDP

مأخذ :خزانهداری کل کشور
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بــا وجــود تالشهــای صــورت گرفتــه بــرای بهبــود شــاخصهای بودج ـهای در دوران دولــت
یازدهــم ،بودجــه عمومــی دولــت بــا چالشهایــی مواجــه میباشــد .پاییــن بــودن ســهم مالیاتهــا
در تامیــن منابــع عمدتــا بــه دلیــل معافیتهــای گســترده ،پاییــن بــودن پایههــای مالیاتــی و
عــدم دسترســی بــه اطالعــات کامــل مالــی مؤدیــان مالیاتــی ،ســهم بســیار زیــاد پرداختهــای
اجتنابناپذیــر هزین ـهای در بودجــه و بنابرایــن ایجــاد تنگناهــای مــداوم بــرای تأمیــن اعتبــار
تملــک داراییهــای ســرمایهای ،تعهــدات زیــاد در قســمت اعتبــارات طر حهــای تملــک
داراییهــای ســرمایهای و طوالنــی شــدن مــدت اجــرای طر حهــا ،وجــود دســتگاههای مــوازی،
حجــم زیــاد ردیفهــای متفرقــه ،حجــم قابــل توجــه یارانههــا و تامیــن مــداوم کســری یارانــه نقــدی
بــه خانوارهــا از بودجــه عمومــی ،کســری منابــع دســتگاههای متولــی پرداخــت حقــوق بازنشســتگان
از جملــه چالشهــای بودجــه عمومــی دولــت میباشــد کــه دولــت در نظــر دارد در بودجــه ســالهای
آتــی ایــن مشــکالت را حــل نمایــد.
ب) مهمترین اقدامات انجام گرفته
رویکــرد سیاســتی دولــت نســبت بــه بودجــه عمومــی ناظــر بــر انضبــاط مالــی بــا تأ کیــد بــر
مدیریــت مصــارف بودج ـ ه و خلــق منابــع مالــی جدیــد میباشــد .در ایــن راســتا ،سیاس ـتهای زیــر
در اصــاح فراینــد اجــرای بودجــه ســال  1396اتخــاذ شــده اســت:
تــاش بــرای افزایــش اختیــارات دولــت در خصــوص تخصیــص اعتبــارات طر حهــای
عمرانــی متناســب بــا اولویتهــای اجرایــی بــه خصــوص طر حهــای خاتمــه ســال.1396
تــاش در جهــت پرداخــت بدهیهــای دولــت بــه ویــژه بدهــی دولــت بــه پیمانــکاران
طر حهــای عمرانــی از طریــق کنتــرل مصــارف غیرضــروری و همچنیــن انتشــار اســناد
خزانــه اســامی
انتشــار اوراق مشــارکت بــه منظــور تزریــق منابــع جدیــد بــرای افزایــش ســرعت اجــرای
طر حهــای عمرانــی.
پیگیــری اصــاح قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده و تســریع در اجــرای طــرح جامــع
مالیاتــی کشــور
در اجــرای مفــاد بنــد (پ) مــاده ( )7قانــون برنامــه ششــم توســعه و بــه منظــور ارتقــای
كارایــی و اثــر بخشــی بودجــه عمومــی ،شــفافیت ،متناســب ســازی مســئولیتها و
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اختیــارات ،اســتفاده بهینــه از ظرفیتهــای موجــود ،ارتقــای كیفیــت ارائــه خدمــات بــه
مــردم ،فراهــم آوردن زمینــه استانداردســازی خدمــات دســتگاههای دولتــی ،افزایــش
انگیــزه كاركنــان و مدیــران دســتگاههای اجرایــی بــرای ارائــه خدمــات بــا كیفیتتــر بــه
مــردم و اعطــای اختیــارات الزم بــه مدیــران جهــت ارائــه خدمــات كیفــی و كنتــرل نتایــج
فعالیتهــا و محصــوالت بــه جــای كنتــرل مراحــل انجــام كار ،بودجــه ســال 1397
دســتگاهها ( 40درصــد بــر اســاس قانــون برنامــه ششــم) بــر اســاس بودجهریــزی بــر
مبنــای عملکــرد تهیــه میشــود.
بــرای ســاماندهی طر حهــای تملــک دارایــی ســرمایهای ،دســتگاههای اجرایــی
موظفنــد طر حهــای نیمــه تمــام دارای توجیــه اقتصــادی و تــوان تولیــد محصــوالت
رقابتــی ،را بــه بخــش خصوصــی و تعاونــی وا گــذار کننــد و بــرای آن دســته از طر حهــای
نیمــه تمــام کــه امــکان جــذب ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی را دارنــد در چارچــوب
قراردادهــای مشــارکت عمومــی – خصوصــی اقــدام نماینــد.
ج -نتایج اقدامات
نتایج برخی از اقدامات و سیاستهای متناظر بودجهای بدین شرح است:
مجمــوع درآمدهــای مالیاتــی بــه عنــوان درآمــدی پایــدار ،در  7ماهــه ســال  ،1396معــادل
رقــم  501080میلیــارد ریــال بــرآورد میشــود .مقایســه ایــن رقــم بــا مصــوب هفــت ماهــه ،از تحقــق
 72.2درصــدی درآمدهــای مالیاتــی حکایــت دارد .همچنیــن ،پوشــش درآمــدی بودجــه (نســبت
درآمدهــای عمومــی بــه اعتبــارات هزینـهای) تــا زمــان تنفیــذ و شــروع بــه کار دولــت دوازدهــم حــدود
 63درصــد بــود کــه در  7ماهــه ســال  1396بــه  48.8رســیده اســت.
منابــع حاصــل از صــادرات نفــت در  7ماهــه ســال  1396نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل،
حــدود  71درصــد رشــد کــرده و ســهم آن از منابــع  6.2واحــد درصــد افزایــش یافتــه اســت .درصــد
تحقــق ایــن منبــع در  7ماهــه ســال  1396حــدود  76درصــد میباشــد کــه نســبت بــه ســال قبــل،
حــدود  9واحــد درصــد افزایــش نشــان میدهــد.
منابــع حاصــل از وا گــذاری داراییهــای مالــی در  7ماهــه ســال  1396نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال قبــل حــدود  239درصــد رشــد کــرده و از تحقــق  103درصــدی برخــوردار میباشــد .شــایان ذکــر
اســت ،حــدود  80درصــد ایــن منبــع از طریــق فــروش انــواع اوراق تأمین شــده اســت.
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اعتبــارات هزین ـهای در  7ماهــه ســال  1396نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ،حــدود
 25درصــد رشــد کــرده اســت .همچنیــن درصــد تحقــق ایــن اعتبــارت ،نســبت بــه ســال گذشــته
حــدود  5واحــد درصــد افزایــش یافتــه اســت.
اعتبــارات تملــک داراییهــای ســرمایهای بــه منظــور ایجــاد زیرســاختها و بسترمناســب
بــرای فعالیــت بخــش غیردولتــی الزامــی اســت .درصــد تحقــق ایــن اعتبــارات در  7ماهــه ســال
 1396حــدود  62درصــد بــود و ســهم آن از کل مصــارف بــه  15درصــد رســید کــه حــدود  5واحــد
درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ،افزایــش نشــان میدهــد و از نظــر مقــدار نیــز بیــش از دو
برابــر شــده اســت .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه اعتبــارات نقــدی حــدود  16درصــد کاهــش داشــته
است.
اعتبــارات تملــک داراییهــای مالــی کــه بــه عنــوان تســویه بدهیهــای دولــت اســت ،در ســال
هــای اخیــر مــورد توجــه ویــژه قــرار گرفتــه اســت .درصــد تحقــق ایــن اعتبــارات در  7ماهــه ســال
 1396حــدود  66.2درصــد بــوده و ســهم آن نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ،حــدود  2.4واحــد
درصــد افزایــش یافتــه و از نظــر کمــی حــدود  2.7برابــر شــده اســت.
جدول ( -)4عملکرد متغیرهای کالن بودجه عمومی (میلیارد ریال)
عملکرد
مصوب
بودجه  7( 95ماهه)
(1395 )216/365

نسبت
درصد تحقق
درصد تغییر
برآورد
مصوب 7
عملکرد
()7/12
به مصوب ماهه  96عملکرد 7 96ماهه 96
مصوب
به 95
(درصد ( 7( )216/365ماهه)
بودجه 96
تحقق)

درآمدهای
مالیاتی

614434

512430

83.4

689179

501080

-2.2

72.7

منابع حاصل از
فروش نفت

440887

299309

67.9

674032

510846

70.7

75.8

واگذاری
داراییهای
مالی

343008

96599

28.2

317812

327303

238.8

103.0

منابع
(دریافتها)

1089143 1742165

62.5

1512763 2052012

38.9

73.7
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اعتبارات
هزینهای

1097273 1265007

86.7

1375826 1502054

25.4

91.6

اعتبارات تملک
داراییهای
سرمایه ای

340160

125789

37.0

422341

261546

107.9

61.9

اعتبار تملک
داراییهای
مالی

136997

31176

22.8

127618

84533

171.1

66.2

مصارف
(پرداختها)

1246682 1742165

71.6

2052012

1721906

38.1

83.9

مأخذ :خزانه داری کل کشور

د) تمهیدات اندیشیده شده برای بودجه سال 1397
دولت برای رفع مشکالت موجود در حوزه هزینههای عمومی ،با افزایش انضباط مالی و
برای مدیریت هزینهها و افزایش بهرهوری ،به جای تولید خدمت توسط دولت ،اهتمام به ارائه
خدمات عمومی به شکل خرید خدمت دارد .همچنین باید کمکهای حمایتی منابع یارانهای
دولت تنها برای پوشش افراد زیر خط فقر اختصاص یابد.
در حوزه انتشار اوراق با توجه به هزینههای بودجهای انتشار اوراق در قالب پرداخت اصل و
سود و تأثیرگذاری بر سایر بازارها ،در الیحه بودجه سال  ،1397انتشار انواع اوراق مالی با توجه
به ظرفیت اقتصاد ایران و پایداری بدهی  ،DSAانجام میشود .در حوزه طر حها و تملک
داراییهای سرمایهای ،ساماندهی طر حهای عمرانی و اولویتبندی اجرا و اختصاص منابع
محدود عمومی به طر حهای با درصد پیشرفت باال الزامی است و باید از اعتبارات محدود تملک
داراییهای سرمایهای کشور بهرهبرداری اهرمی نموده و انجام طر حها با مشارکت بیشتر بخش
خصوصی و تعاونی و در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی باشد .در بودجه تملک
داراییهای سرمایهای برای توجیهدار کردن مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژههای
نیمه تمام ،دولت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانکهای توسعهای ،انعطاف
الزم را ایجاد خواهد کرد .سرانجام این که ،برای دستیابی به منابع پایدار درآمدی ،افزایش
تالش مالیاتی و پایههای مالیاتی از طریق ارتقای سطح شفافیت در اقتصاد با توسعه تكنولوژی
اطالعات و گسترش بانکهای اطالعاتی جامع و یکپارچه و همچنین اصطالح معافیتهای
مالیات و گسترش پایههای مالیاتی مورد توجه می باشد.
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پول و بانک
الف) وضعیت پول و بانک همزمان با استقرار دولت دوازدهم
جهتگیــری کلــی سیاســتگذار پولــی در دولــت یازدهــم بــر ارتقــای انضبــاط پولــی ،مدیریــت
مناســب نقدینگــی ،افزایــش ســهم پــول درونــزا از رشــد نقدینگــی و همچنیــن تامیــن مالــی ســالم
اقتصــاد بــا هــدف کاهــش فشــارهای تورمــی اســتوار گردیــد .سالمســازی تأمیــن مالــی طــرح مســکن
مهــر و اصــاح رویــه ناســالم گذشــته در اســتفاده از منابــع بانــک مرکــزی بــرای تأمیــن مالــی طــرح
مســکن مهــر را میتــوان از جملــه اقدامــات مهــم دولــت در راســتای بهینــه کــردن رونــد تأمیــن مالــی
اقتصــاد دانســت .همچنیــن حرکــت در جهــت انضبــاط بخشــی و ســاماندهی بــازار پــول و توســعه
بــازار بیــن بانکــی بــه منظــور اجــرای موثــر و کارآمــد سیاسـتهای پولــی از اهــم اقدامــات دیگــر دولــت
یازدهــم بــه شــمار مـیرود.
علیرغــم اعمــال سیاس ـتهای اصالحــی مناســب در طــول دولــت یازدهــم ،مشــکالت
ســاختاری نظــام پولــی و بانکــی کشــور همچــون انجمــاد داراییهــا و توســعه مالــی نامتــوازن
سیســتم بانکــی ،کــه بخــش بزرگــی از آنهــا از سیاسـتهای دولتهــای قبلــی سرچشــمه میگرفــت،
موجــب تــداوم مشــکالت ایــن حــوزه در ســالهای دولــت یازدهــم گردیــد .رشــد داراییهــای
موهــوم در ترازنامــه بانکهــا کــه ناشــی از انباشــت تســهیالت اعطایــی مشــکوک الوصــول و
حتــی سوختشــده نظــام بانکــی و تجمــع ســودهای شناســایی شــده بــرای ایــن تســهیالت بــود.
ایــن فراینــد بــه گون ـهای بــوده کــه رشــد ســپردههای غیردیــداری از محــل داراییهــای موهــوم و
افزایــش ســودهای غیــر منطقــی پرداختــی بابــت ســپردههای قبلــی ،بــه افزایــش نقدینگــی غیرمولــد
دامــن زد .نر خهــای ســود بــاال نیــز بــه نوبــه خــود منجــر بــه تشــدید پدیــده مطالبــات غیرجــاری و در
ادامــه انباشــت بیشــتر داراییهــای موهــوم ترازنامــه بانکهــا گردیــد .اقدامــات آغــاز شــده از ســوی
بانــک مرکــزی بــرای پیادهســازی اســتاندارهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی (IFRS) 1در تهیــه
صورتهــای مالــی بانکهــا و موسســات اعتبــاری در ســال  ،1395نشــانه مثبتــی در تــاش بــرای
تخفیــف مشــکالت ترازنام ـهای بانکهــا میباشــد ،لیکــن حجــم مشــکالت ترازنام ـهای بانکهــا
بــه انــدازهای اســت کــه ورود فعالتــر سیاس ـتگذار پولــی بــه ایــن حــوزه بســیار ضــروری میباشــد.
1 . International Financial Reporting Standards
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از طــرف دیگــر بــا وجــود کاهــش نســبت تســهیالت غیرجــاری بــه کل تســهیالت از  15.4درصــد در
مــرداد  1392بــه  11.4درصــد در مــرداد  ،1393مشــکالت مطالبــات غیــر جــاری همچنــان یکــی از
مشــکالت عمــده دولــت دوازدهــم در حــوزه پولــی و بانکــی خواهــد بــود.
بانــک مرکــزی طــی ســالهای  1392تــا  ،1395در زمینــه هدایــت صحیــح نقدینگی به ســمت
فعالیتهــای مولــد اقتصــاد در جهــت حمایــت از تولیــد و بخشهــای مولــد اقتصــاد و همچنیــن در
راســتای نیــل بــه اهــداف سیاسـتهای غیرتورمــی خــروج از رکــود ،تأمیــن مالــی ســرمایه در گــردش
واحدهــای تولیــدی ،بــا هــدف بهرهبــرداری از ظرفیتهــای خالــی اقتصــاد و تســریع در خــروج از
رکــود اقتصــادی را در دســتور کار خــود قــرار داد .بطوریکــه  64/1درصــد از تســهیالت پرداخــت شــده
طــی  5ماهــه نخســت ســال  1395صــرف تأمیــن مالــی ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی شــده
اســت کــه نســبت بــه پایــان ســال  53/9( 1392درصــد)  10/1واحــد درصــد افزایــش نشــان میدهــد.
نقدینگــی کشــور در پایــان مــرداد مــاه  1396بالــغ بــر  13,662.6هــزار میلیــارد ریــال بــود.
عــاوه بــر اینهــا بــا توجــه بــه عــزم دولــت در کاهــش هزینــه تأمیــن مالــی و از بیــن بــردن
چرخــه ناســالم بــازار پــول ،شــورای پــول و اعتبــار در تیرمــاه ســال  ،1395نــرخ ســود  15درصــدی
را بــرای ســپردههای ســرمایهگذاری مــدتدار یکســاله و نر خهــای ســود عقــود مشــارکتی و غیــر
مشــارکتی را حداکثــر معــادل  18درصــد تعییــن نمــود.
اســتفاده از ظرفیــت تبصــره ( )35قانــون بودجــه ســال  1396در تســویه مطالبــات بانکهــا
از دولــت و افزایــش ســرمایه دولــت در برخــی بانکهــای دولــت و همچنیــن اتخــاذ تدابیــری در
ن بانکــی و در برخــی مــوارد تبدیــل اضافــه برداش ـت بانکهــا
مدیریــت نر خهــای ســود در بــازار بی ـ 
از منابــع بانــک مرکــزی بــه خطــوط اعتبــاری از دیگــر اقدامــات مهــم دولــت یازدهــم در ایــن حــوزه
میباشــد.

ب)مهمترین اقدامات انجام گرفته و نتایج حاصله
آمارهــای پولــی و اعتبــاری  1396نشــان میدهــد کــه نقدینگــی کشــور در پایــان شــهریورماه
 1396بالــغ بــر  13899.6هــزار میلیــارد ریــال گردیــد کــه نســبت بــه پایــان اســفند مــاه ســال قبــل
افزایشــی معــادل  10.9درصــد و همچنیــن نســبت بــه شــهریور مــاه ســال قبــل افزایــش 23.8
درصــدی داشــته اســت .همچنیــن نســبت تســهیالت بــه ســپردهها (پــس از کســر ســپرده قانونــی)
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در پایــان شــهریور مــاه ســال  1396بــه  83.8درصــد رســیده اســت .از ســوی دیگــر نســبت تســهیالت
غیرجــاری بــه کل تســهیالت از  11درصــد در شــهریور مــاه ســال  1395بــه  11.1شــهریور مــاه ســال
 1396رســیده اســت کــه تغییــر چندانــی را نشــان نمــی دهــد.
پــس از آغــاز بــه کار دولــت دوازدهــم ،بــا توجــه بــه تــداوم تخلفــات بانکهــا و موسســات
اعتبــاری کشــور از نــرخ ســودهای مصــوب ابالغــی از ســوی شــورای پــول و اعتبــار ،بانــک مرکــزی
در اواخــر مــرداد  1396بــا صــدور بخشــنامهای بــه بانکهــا ابــاغ کــرد کــه از تاریــخ  11شــهریور ســال
 1396خــود را ملــزم بــه رعایــت نــرخ ســود  15درصــدی بــرای ســپردههای یکســاله و نــرخ ســود
حداکثــر  10درصــد کوتــاه مــدت عــادی (روز شــمار) نماینــد .براســاس ایــن بخشــنامه بانکهــای
یشــوند .ایــن اقــدام میتوانــد گام مثبتــی در
متخلــف مشــمول اقدامــات تنبیهــی بانــک مرکــزی م 
راســتای کاهــش نــرخ ســود تســهیالت بانکــی و پایی ـنآوردن هزینههــای تامیــن مالــی در کشــور
باشــد کــه بــا توجــه بــه بانکمحــور بــودن تامیــن مالــی بنگاههــای اقتصــادی کشــور ،موضــوع
مهمــی بــه شــمار میآیــد.
دولــت دوازدهــم همچنــان افزایــش اعطــای تســهیالت بانکــی را در دســتور قــرار دارد.
تســهیالت پرداختــی بانکهــا طــی  ۶ماهــه ســال  ۱۳۹۶بــه بخشهــای اقتصــادی بــه مبلــغ
 ۲۷۰۴.۲هــزار میلیــارد ریــال بالــغ شــد کــه در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال قبــل مبلــغ  ۳۷۵.۳هــزار
میلیــارد ریــال (معــادل  ۱۶.۱درصــد) افزایــش داشــته اســت .همچنیــن ســهم تســهیالت پرداختــی در
قالــب ســرمایه در گــردش در تمــام بخشهــای اقتصــادی طــی  ۶ماهــه ســال جــاری مبلــغ ۱۷۲۴.۶
هــزار میلیــارد ریــال (معــادل  ۶۳.۸درصــد کل تســهیالت پرداختــی) اســت کــه در مقایســه بــا دوره
مشــابه ســال قبــل مبلــغ ۱۹۶.۹هــزار میلیــارد ریــال معــادل  ۱۲.۹درصــد افزایــش داشــته اســت .در
ایــن میــان ســهم تســهیالت پرداختــی بابــت تأمیــن ســرمایه در گــردش بخــش صنعــت و معــدن
در  ۶ماهــه ســال جــاری معــادل  ۶۹۱.۷هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه حا کــی از تخصیــص
 ۴۰.۱درصــد از منابــع تخصیــص یافتــه بــه ســرمایه درگــردش تمــام بخشهــای اقتصــادی (مبلــغ
یشــود از  ۸۲۵.۶هزارمیلیــارد ریــال تســهیالت
 ۱۷۲۴.۶هــزار میلیــارد ریــال) اســت .مالحظــه م 
پرداختــی در بخــش صنعــت و معــدن معــادل  ۸۳.۸درصــد آن (مبلــغ  ۶۹۱.۷هــزار میلیــارد ریــال)
در تأمیــن ســرمایه در گــردش پرداخــت شــده اســت کــه بیانگــر توجــه و اولویتدهــی بــه تأمیــن
منابــع بــرای ایــن بخــش توســط بانکهــا در ســال جــاری اســت.
جمــع اعتبــارات اعطایــی اعطایــی بانــک مرکــزی تــا پایــان شــهریور مــاه ســال  1396بــه رقــم
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 2255.1هــزار میلیــارد ریــال رســیده کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــاه قبــل کاهــش  1.46درصــدی و
نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل رشــد  17.7درصــدی را نشــان میدهــد .از مبلــغ مــورد اشــاره
 413.8هــزار میلیــارد ریــال معــادل  18.3درصــد مربــوط بــه بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی
میباشــد ،کــه افزایــش  0.6درصــدی نســبت بــه مــاه قبــل و  5.95درصــدی نســبت بــه مــاه مشــابه
ســال قبــل را نشــان میدهــد .همچنیــن اعتبــارات اســتفاده شــده توســط موسســات و شــرکتهای
دولتــی و بانکهــا و موسســات اعتبــاری بــه ترتیــب  15.21درصــد و  66.4درصــد کل اعتبــارات
اعطایــی مــی باشــد کــه بــه ترتیــب کاهــش  0.79درصــدی و افزایــش  27.16درصــدی نســبت بــه
مــاه مشــابه ســال قبــل را نشــان مــی دهــد.
سایر اقدامات انجام شده دولت دوازدهم در حوزه پول و بانک عبارتند از:
شــورای پــول و اعتبــار در جلســه مــورخ  1396/05/31بــا اعطــای تســهیالت مســکن بــه
نخبــگان و اســتعدادهای برتــر تــا ســقف  1600میلیــون ریــال بــا بازپرداخــت حداکثــر  15ســال
(بــا توافــق بانــک و متقاضــی) و نر خهــای مصــوب شــورای پــول و اعتبــار و بــرای حدا کثــر یــک
هــزار نفــر ،موافقــت نمــود.
شــورای پــول و اعتبــار در جلســه مــورخ  1396/05/31اصالحاتــی را در «دســتورالعمل
اجرایــی افتتــاح حســاب ســپرده ریالــی بــرای اشــخاص خارجــی» بــرای محاســبه گــردش مالــی
ســالیانه اعمــال نمــود.
شــورای پــول و اعتبــار در جلســه مــورخ  1396/05/31اصــاح « دســتورالعمل اجرایــی
تاســیس ،فعالیــت و نظــارت بــر شــرکتهای لیزینــگ» در دســتور کار خــود قــرار داد.
شــورای پــول و اعتبــار در جلســه مــورخ " 1396/07/11دســتورالعمل رعایــت قوانیــن و
مقــررات در مؤسســات اعتبــاری" را مــورد بررســی و تصویــب قــرار داد .شــایان ذکــر اســت یکــی از
ریسـکهای پراهمیــت فــراروی بانکهــا کــه بــه ویــژه طــی ســالیان اخیــر مــورد توجــه مراجــع
نظــارت بانکــی اعــم از ملــی و بینالمللــی و همچنــن بانکهــای معتبــر و بــزرگ دنیــا قــرار
گرفتــه ،ریســک عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات ) (Compliance Riskاســت کــه میتوانــد
ً
موجــب شــمول مجازاتهــای قانونــی ،جریمههــای نقــدی و نهایتــا آســیب بــه حســن شــهرت
بانــک شــود .بنــا بــه همیــن ضــرورت ،امــروز ســرمایهگذاریهای بســیاری در ایــن زمینــه بــا
هــدف حصــول اطمینــان از رعایــت حداکثــری الزامــات قانونــی ،نظارتــی و بینالمللــی توســط
بانکهــا بــه ویــژه بانکهــای بــا گســتره عمــل بینالمللــی انجــام مــی شــود؛ بــه گونــهای
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کــهاکنــون یکــی از معیارهــای ارزیابــی ثبــات و اســتحکام بانکهــا بــرای برقــراری روابــط
کارگــزاری نیــز بــه همیــن موضــوع و میــزان اقــدام هــا و تدابیــر بانکهــا در ایــن رابطــه معطــوف
اســت .بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در همیــن راســتا ،دســتورالعمل مزبــور را بــرای
طــرح در شــورای پــول و اعتبــار ارائــه نمــود.
ج) ارائه راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت برای آینده
جهتدهــی اعطــای تامیــن اعتبــارات مــورد نیــاز طــرح هــای بــزرگ بــه بــازار ســرمایه و منابــع
خارجــی و تامیــن اعتبــارات کوچکتــر بــه سیســتم بانکــی
ارایه تسهیالت به بنگاهها با لحاظ كردن نرخ بازدهی و کارآیی آنها
کاهش تدریجی نرخ های سود بانکی در راستای کاهش هزینههای تامین مالی
توســعه ابزارهــای سیاســتی بانــک مرکــزی ،در فرآینــد سیاس ـتگذاری و اعمــال سیاســتها
کــه ایــن مهــم در ســایه ارجحیــت دادن تصمیمــات برآمــده از نظــرات کارشناســانه در چرخــه
تصمیمســازی ،حاصــل میشــود.
تعدیل حجم باالی مطالبات غیرجاری بانکها و موسسات اعتباری
تــداوم کاهــش نــرخ ذخیــره قانونــی و رســیدن بــه درصدهــای کشــورهای همســطح بــرای
افزایــش تــوان اعتباردهــی بانکهــا
بهبــود سیســتم نظارتــی -احتیاطــی مبتنــی بــر ریســک و حرکــت در مســیر نظــارت بانکــی
نویــن
شگــری مالــی ( )IFRSدر حــوزه
پیادهســازی کامــل سیســتم اســتاندارد بیــن المللــی گزار 
پولــی و مالــی کشــور
استفاده از ابزار عملیات بازار باز به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی در ایران با
توسعه بازار بدهی
اصالح دستورالعملهای و آییننامه های حوزه پولی و مالی در جهت تطابق بیشتر با
استانداردهای روز دنیا ،خصوصا استانداردهای کمیته بال و توافقات بینالمللی در زمینه
پولشویی
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تورم و سطح عمومی قیمت ها
الف) وضعیت تورم در زمان استقرار دولت
بــا روی کارآمــدن دولــت یازدهــم ،در جهــت بهبــود وضعیــت تــورم اقــدام هــای مختلفــی انجــام
شــد کــه برخــی از آنهــا عبــارت بودنــد از:
ایجاد فضای مثبت در جهت کنترل انتظارات تورمی
کنترل بازار ارز و ایجاد ثبات در آن
کنترل رشد پایه پولی
حرکت به سوی انضباط پولی با اصالح سیاست های پولی و بانکی
سالم سازی طر حهای تغذیه شونده از محل پایه پولی مانند اصالح تأمین مالی
طرح مسکن مهر
اقدامات مذکور باعث شد تا بر اساس آمارهای مرکز آمار در نمودار  ،2تورم از ارقام باالی  35درصد در اوایل
استقرار دولت یازدهم ،به نحوی که از خرداد سال  ،1395تورم ساالنه تک رقمی شد .میانگین تورم
در سال  1395به  6.8درصد رسید .در سال  1396شیب نزولی تورم متوقف شد و از شیب مثبت اندکی
برخوردار شد به طوری که از  6.8درصد در اسفند  1395به  7.9درصد در مهر ماه سال  1396افزایش یافته
است .با این وجود دستاورد تورم تک رقمی طی این مدت همچنان حفظ شده است.
نمودار ( .)2تورم میانگین ساالنه  CPIاز  1392تا مهر ( 1396درصد)

مأخذ :مرکز آمار
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تــورم نقطــه بــه نقطــه در مناطــق شــهری :مطابــق جــدول شــماره  ،5در گــروه خورا كیهــا از
رقــم  59.6درصــد در خردادمــاه  1392در انتهــای ســال  1395بــه  12.8رســید .پــس از آن مجــددا
از شــیب تــورم کاســته شــد و در مهــر مــاه  1396بــه  11.4درصــد تنــزل یافــت.
گــروه "خوراکیهــا و آشــامیدنیها" در مجمــوع 44.5 ،درصــد از تــورم ایجــاد شــده در ســال  1395را
بــه خــود اختصــاص داده اســت.
در گــروه بهداشــت و درمــان از رقــم  39.6درصــد در خردادمــاه  1392بــه رقــم  9.4درصــد در اســفند
مــاه  1395رســید و در مهــر مــاه ســال جــاری بــه  7.6درصــد کاهــش یافــت .در گــروه حمــل و نقــل از
رقــم  45درصــد در خردادمــاه  1392بــه رقــم  5.9درصــد در اســفند مــاه  1395رســید و در مهــر مــاه
ســال  1396نیــز بــه  5.3درصــد کاهــش یافتــه اســت.
جدول ( .)5روند تحوالت تورم نقطه به نقطه گروه خورا كیها و غیرخورا كیها در مناطق
شهری (درصد)
اسفند
1395

مهر
1396

اسفند
اسفند 1393
1394

عنوان شاخص

خرداد
1392

اسفند
1392

8.5

8

8.6

شاخص کل

41.2

19.6

14.2

12.8

11.4

خورا كیها

59.6

21.9

9.6

7

16.4

گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای
آنها

41.7

9.4

11.4

0.9

15.8

روغنها و چربیها

64.5

35.6

4.2

2.8

9.7

8.5

بهداشت و درمان

39.6

35.8

17.9

11.4

9.4

7.6

حمل ونقل

45

13.6

21.7

8

5.9

5.3

تفریح و فرهنگ

57.5

15.1

18.0

5.3

6.6

7.7

مسکن

23

22.2

14.6

9

3

7.7

ماخذ :مركز آمار ایران مگر این که مأخذ دیگری در متن جدول ذکر شود.

تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی در جدول شماره  6آورده شده است .مطابق جدول یاد
شده در گروه خورا كیها از رقم  56.8درصد در خردادماه  1392به  12.1درصد در اسفند 1395
رسید و به  11.1درصد در مهر ماه  1396کاهش یافته است.
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جدول ( .)6روند تحوالت تورم نقطه به نقطه گروه خورا كیها و غیرخورا كیها در مناطق
روستایی (درصد)
اسفندماه
1393

اسفندماه
1394

اسفندماه
1395

مهر ماه
1396

شاخص کل

47.1

19.9

13.5

7.8

9.3

9.1

خورا كیها

56.8

22.2

9.5

6.9

12.1

11.1

گوشت قرمز و سفید و
فرآوردههای آنها

40.3

12.6

9.7

-0.8

17.5

16.6

روغنها و چربیها

62.7

22.4

5.9

2.7

9.4

7.5

بهداشت و درمان

41.1

37.8

18.0

12.4

10

7.9

حمل ونقل

43.7

14.5

22.8

8

5.8

5.7

تفریح و فرهنگ

59.3

15.3

16.7

8

5.6

7.7

مسکن

19.9

18.6

14.7

9.2

3.8

7.6

عنوان شاخص

خرداد ماه اسفند ماه
1392
1392

مأخذ :مركز آمار ایران

ج)برنامه های آینده
بــه واســطه اهمیتــی کــه دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــرای هــدف کنتــرل تــورم در مجموعــه اهــداف
اقتصــادی قائــل بــوده اســت بایــد امیــد داشــت دســتاوردهای حاصــل شــده در زمینــه کنتــرل تــورم
اســتمرار یابــد و تقویــت شــود .اتخــاذ سیاسـتهای ارزی ،پولــی ،مالــی ،تجــاری و اعتبــاری مناســب
و متناســب بــا اقتضائــات ،نــه تنهــا میتوانــد تــورم را کنتــرل نمایــد ،بلکــه قــادر بــه کاهــش بیشــتر
در شــدت ایــن متغیــر مهــم اقتصــاد کالن و در نتیجــه بهبــود شــرایط توزیــع درآمــد خواهــد بــود و در
نتیجــه بســتری بــرای رشــد اقتصــادی و ثبــات پایــدار فراهــم مـیآورد.
یشــود چنانچــه تــورم بــا رونــد  7ماهــه ســال  1396ادامــه یابــد ،تــورم نقطــه بــه نقطه
پیــش بینــی م 
در انتهــای ســال بــه  8.8درصــد و تــورم منتهــی بــه دوازده مــاه بــه  8.9درصــد برســد و دســتاورد تــک
رقمــی دولــت دوازدهــم کمــا فــی الســابق حفظ شــود.
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تجارت خارجی
الف) تبیین وضعیت موجود در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم
ً
تجــارت خارجــی قبــل از روی کار آمــدن دولــت یازدهــم عمدتــا تحــت تاثیــر تحریــم هــای بینالمللــی
و افزایــش نــرخ ارز قــرار داشــت امــا بــا روی کار آمــدن دولــت جدیــد در نیمــه دوم ســال ،1392
دو رویکــرد اساســی ایجــاد ثبــات اقتصــادی و تســهیل تجــاری در ایــن حــوزه مــد نظــر قــرار گرفــت.
همچنیــن انجــام مذا كــرات هســتهای ،افزایــش تعامــات بینالمللــی و كاهــش فشــارهای تحریــم
موجــب بهبــود شــرایط تجــارت خارجــی گردیــد .لغــو تعهــد ارزی صادركننــدگان و آزادســازی خریــد
و فــروش ارز حاصــل از صــادرات بــه نــرخ آزاد توســط سیســتم بانکــی ،كاهــش محدودیتهــا و
ممنوعیتهــای صــادرات ،تســهیل در واردات موقــت مــواد اولیــه بــرای فــرآوری و صــادرات،
كاهــش زمــان اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده كاالهــای صادراتــی ،حــذف مجوزهــای غیرضــروری
صــادرات و واردات و الکترونیکــی نمــودن فرایندهــا ،کاهــش تعــداد طبقــات تعرف ـهای و تشــدید
برخــورد بــا واردات غیررســمی ازجملــه اقداماتــی بــود کــه از نیمــه دوم ســال  ،1392در راســتای
تســهیل تجــاری انجــام گرفــت .همچنیــن بــا ابــاغ سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،دولــت
تــاش نمــود از طریــق تشــکیل کارگروههــای تخصصــی ،تصویــب برنامههــای ملــی ،طر حهــا
و پروژههــای مرتبــط بــا هــر برنامــه و چگونگــی نظــارت بــر اجــرای آنهــا ،زمینــه اجرایــی شــدن
سیاســت هــای مذکــور را فراهــم نمایــد.
آمارهــا بیانگــرآن اســت کــه صــادرات غیرنفتــی بــا احتســاب میعانــات گازی کــه در ســال 1392
بــه میــزان  41.8میلیــارد دالر بــود بــه  50.6میلیــارد دالر در ســال  1393افزایــش یافــت .امــا بــه دلیــل
كاهــش قیمــت نفــت خــام ،ركــود بــازار جهانــی آهــن و فــوالد ،تــداوم مشــکالت نقــل و انتقــاالت بانکی
و کاهــش نــرخ واقعــی ارز ،در ســال  1394کاهــش و بــه  42.4میلیــارد دالر رســید .در ســال 1395
صــادرات غیرنفتــی بــا احتســاب میعانــات گازی بــه  43.6میلیــارد دالر افزایــش یافــت .گفتنــی اســت
واردات کاال نیــز از  49.7میلیــارد دالر در ســال  1392بــا نوســان هایــی بــه حــدود  41.5میلیــارد دالر
در ســال  1394و  43.9میلیــارد دالر در ســال 1395کاهــش یافــت.
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جدول ( :)7روند تحوالت صادرات غیر نفتی و واردات (میلیون دالر)

درصد
تغییرات
فصل دوم
نسبت به
فصل اول

عنوان

1392

1393

1394

فصل
فصل اول
دوم
1395
1396
1396

صادرات با احتساب
میعانات گازی

41847

50561

42428

43931

9944

10600

6.6

میعانات گازی

10295

14005

4680

7320

1599

1922

20.2

محصوالت پتروشیمی

10806

14488

15273

16419

3447

3570

3.6

سایر کاالها

20746

22067

22475

20192

4898

5108

4.3

واردات

49709

53569

43684 41539

11572

12023

3.9

تراز بازرگانی غیر نفتی با
احتساب میعانات گازی

-7862

-3008

-1628

-1423

حجم تجارت

91556

87615 83967 104130

21516

22623

889

247

5.1

مأخذ :گمرک جمهوری اسالمی ایران

در مجمــوع طــی ســالهای  1393الــی  ،1395كســری تــراز بازرگانــی غیرنفتــی (بــدون
احتســاب میعانــات گازی) ،همــواره از رونــد کاهشــی (بهبــود) برخــوردار بــود بــه گونــه ایکــه از
حــدود  -17میلیــارد دالر در ســال 1393بــه حــدود  -7.1میلیــارد دالر در ســال  1395بهبــود یافــت.
کســری تــراز مذکــور در فصــل دوم ســال جــاری حــدود  1.4میلیــارد دالر بــوده کــه درمقایســه بــا فصــل
ماقبــل آن اندکــی بهبــود یافتــه اســت .همچنیــن حجــم تجــارت (مجمــوع صــادرات و واردات) در
فصــل دوم ســال جــاری بالــغ بــر 22.6میلیــارد دالر بــوده کــه در مقایســه بــا فصــل ماقبــل آن از رشــد
 5.1درصــدی برخــوردار بــوده اســت.
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ب) چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده و نتایج و دستاوردهای به
دست آمده
تــداوم سیاســت هــای حمایــت از صــادرات از طریــق دنبــال نمــودن پــروژه هــای اقتصــاد
مقاومتــی و تکالیــف ابالغــی ســال  ،1396ابــاغ بســته جدیــد حمایــت از صــادرات در ســال ،1396
ی عالــی صــادرات غیرنفتــی ،پذیــرش هیاتهــای تجــاری خارجــی،
برگــزاری جلســات شــورا 
برنامهریــزی بــرای اعــزام هیــات تجــاری بــه قطــر ،شــرکت در نمایشــگاههای بیــن المللــی و
امضــای ســند نهایــی ســوآپ دوجانبــه ریــال _ لیــر از جملــه مهمتریــن اقداماتــی اســت کــه پــس
از روی کار آمــدن دولــت جدیــد نیــز دنبــال شــده اســت .بــا توجــه بــه اقدامــات مذکــور و بــا فــرض
حفــظ توافــق برجــام و تــداوم شــرایط کنونــی و نیــز بهبــود روابــط و افزایــش تعامــات بینالمللــی
انتظــار مــی رود جــذب ســرمایه خارجــی افزایــش یابــد ،تــورم داخلــی درســطح پاییــن باقــی بمانــد
و بــازار ارز همچنــان از ثبــات نســبی برخــوردار باشــد .در اینصــورت پیشبینــی میشــود رونــد
تجــارت خارجــی از بهبــود نســبی برخــوردار گــردد.
براســاس آخریــن آمــار گمــرک ج .ا .ایــران ،میــزان صــادرات غیرنفتــی بــا احتســاب میعانــات
گازی در فصــل دوم ســال  1396حــدود  10.6میلیــارد دالر بــوده کــه در مقایســه مــدت مشــابه
ســال قبــل حــدود  6.6درصــد افزایــش یافتــه اســت .اجــزای صــادرات در فصــل دوم ســال 1396
درمقایســه بــا فصــل اول ســال از عملکــرد بهتــری برخــوردار بودهانــد بــه طــوری کــه صــادرات
میعانــات گازی ،محصــوالت پتروشــیمی و ســایرکاالها بــه ترتیــب رشــدی معــادل  20.2درصــد،
 3.6درصــد و  4.3درصــد داشــته انــد (جــدول  .)1بررســی وزن صــادرات نیــز حا کــی از افزایــش
میــزان صــادرات در فصــل دوم ســال  1396در مقایســه بــا فصــل اول مــی باشــد بــه گونــه ایکــه
 30.6میلیــون تــن کاال(بــا احتســاب میعانــات گازی) در فصــل دوم ســال جــاری صــادر شــده کــه
در مقایســه بــا فصــل ماقبــل آن حــدود  9.2درصــد افزایــش یافتــه اســت .درمیــان اجــزای صــادرات
میعانــات گازی از بیشــترین رشــد وزنــی برخــوردار بــوده بــه طوریکــه از حــدود  4.1میلیــون تــن در
فصــل اول بــا رشــد  20.2درصــدی بــه حــدود  4.9میلیــون تــن در فصــل دوم افزایــش یافتــه اســت.
طــی دروه مذکــور صــادرات پتروشــیمی از حــدود  6.8میلیــون تــن بــه  7.3میلیــون تــن و صــادرات
ســایر کاالهــا از  17.1میلیــون تــن بــه  18.4میلیــون تــن افزایــش یافتــه اســت کــه بــه ترتیــب از رشــدی
درحــدود  6.3درصــد و  7.7درصــد برخــوردار بــوده انــد .واردات کاال در فصــل دوم ســال 1396
بالــغ بــر  12میلیــارد دالر بــوده کــه در مقایســه بــا فصــل ماقبــل آن حــدود  3.9درصــد افزایــش یافتــه
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اســت .از عمدهتریــن دالیــل افزایــش واردات در ســال جــاری مــی تــوان بــه افزایــش واردات خــودرو
و قطعــات منفصلــه آن ،افزایــش واردات کاالهــای ســرمایهای و برخــی کاالهــای اساســی ،کاهــش
قاچــاق کاال و انتقــال واردات از کانــال غیررســمی بــه کانــال رســمی و تســریع و شفافســازی امــور
ترخیــص اشــاره نمــود (جــدول .)7
ج) اهم برنامه های آینده
بهبــود وضعیــت تجــارت خارجــی و بــه ویــژه توســعه صــادرات و افزایــش درآمدهــای ارزی
حاصــل از آن نیازمنــد عــزم ملــی اســت و عــاوه بــرآن الزم اســت اقدامــات راهبــردی و حمایتــی
موثــری نیــز از ســوی دولــت صــورت گیــرد .از مهمتریــن اقدامــات مدنظــر دولــت در آینــده میتــوان
بــه حــل مشــکالت مربــوط بــه روابــط کارگــزاری بــا بانکهــای خارجــی و نقــل و انتقــاالت ارزی ،ثبــات
بــازار ارز و حركــت بــه ســمت یکســان ســازی نــرخ ارز ،ایجــاد شــرکتهای بــزرگ صادراتــی بــه منظــور
حفــظ و توســعه بازارهــای صادراتــی ،اجرایــی نمــودن برنامــه هــا و تکالیــف پــروژه هــای اقتصــاد
مقاومتــی بــه ویــژه در حــوزه برنامــه ملــی پیشــبرد برونگرایــی اقتصــاد ،اجــرای بســته حمایــت از
صــادرات غیرنفتــی ســال  ،1396تســهیل تجــاری از طریــق بررســی قوانیــن تجــاری ،اصــاح تعرفــه
هــا ،رفــع موانــع غیرتعرفــه ای و كاهــش تعــداد مجوزهــا ،تقویــت همگرایــی هــای منطقــهای و
ارتقــای جایــگاه ایــران در زنجیــره ارزش جهانــی ،اشــاره نمــود.

102

گزارش عملکرد صد روزه دستگاههای اجرایی (وضعیت موجود ،اقدامات و راهکارها)

فص ـ ـ ــل پنجم

بازار ارز
الف .تببین وضع موجود در ابتدای دولت دوازدهم
بــازار ارز بــه عنــوان یكــی از بازارهــای اصلــی در اقتصــاد نقــش مهمــی در اثرگــذاری و تنظیــم
ســایر بازارهــای اقتصــادی دارد .نظــام ارزی كشــور مطابــق بنــد (ج)مــاده  81قانــون برنامــه پنجــم
توســعه و بنــد (ت) مــاده  20قانــون احــکام دائمــی برنامههــای توســعه «شــناور مدیریتشــده»
اســت .از ایــن رو هــر گونــه دخالــت در بــازار ارز بایــد از طریــق ســاز و کار عرضــه و تقاضــای ارز دنبــال
شــود .بــر اســاس قانــون احــکام دائمــی دامنــه نــرخ ارز بــا توجــه بــه حفــظ رقابــت پذیــری در تجــارت
و بــا مالحظــه تــورم داخلــی و خارجــی و شــرایط اقتصــاد کالن تعییــن مــی شــود.
در جــدول ( )8رونــد نــرخ ارز طــی دوره  1393-96ارائــه شــده اســت .اطالعــات ایــن جــدول
نشــان مــی دهــد متوســط نــرخ ارز رســمی در ســال  1395در حــدود  31401ریــال و نــرخ بــازار آزاد
در حــدود 36429ریــال بــوده اســت کــه بیانگــر اختالفــی در حــدود  5028ریــال مــی باشــد .برایــن
اســاس متوســط رشــد بــرای نــرخ رســمی دالر در حــدود  6.2درصــد و بــرای نــرخ ارز بــازار آزاد کمتــر از
 5.6درصــد بــوده اســت.
در شــش مــاه نخســت ســال  ،1396متوســط نــرخ ارز رســمی حــدود  32668ریــال و نــرخ
بــازار آزاد حــدود  37918ریــال بــوده اســت .در ایــن دوره متوســط رشــد نــرخ رســمی دالر در حــدود
 6.5درصــد و بــرای نــرخ ارز بــازار آزاد در حــدود  8.2درصــد بــوده اســت .آمارهــا نشــان مــی دهــد
در پایــان ســه ماهــه اول ســال  1396متوســط نــرخ ارز رســمی (مبادلــه ای) برابــر  32442ریــال و
متوســط نــرخ بــازاری برابــر  37575بــوده اســت .اختــاف دو نــرخ مذکــور در فصــل اول ســال جــاری
برابــر  5133ریــال بــوده کــه حکایــت از کاهــش  1140ریالــی نســبت بــه زمســتان  1395دارد ،اگرچــه
میــزان شــکاف ارزی در فصــل بهــار ســال جــاری افزایــش  750ریالــی را نســبت بــه فصــل مشــابه در
ســال  95تجربــه کــرده اســت.
نــرخ هــای ارز مبادلــه ای و بــازار آزاد در تابســتان  96بــا رشــدی بــه ترتیــب  1.4درصــد و 1.8
درصــدی نســبت بــه فصــل بهــار ،بــه طــور متوســط بــه  32894و  38260رســیدند .ایــن رشــد بیشــتر
متاثــر از افزایــش نــرخ ارز در شــهریور مــاه بــود .شــکاف ارزی نیــز بــا افزایشــی حــدود  233ریــال بــه
 5366ریــال رســید .در ســال هــای اخیــر ،جهــت گیــری سیاســت هــای ارزی دولــت همــواره بــه
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ســمت کاهــش شــکاف بیــن نــرخ هــای رســمی و بــازار آزاد بــوده اســت .بررســی شــکاف نر خهــای
ارز رســمی و بــازار آزاد از ســال  1393بــه بعــد نشــان مــی دهــد کــه بانــک مرکــزی تــاش خــود را بــرای
حفــظ فاصلــه موجــود در کانــال  5000ریالــی بــه کار گرفتــه اســت .وضعیــت بــازار ارز در دوره 100
روزه ابتــدای دولــت دوازدهــم نیــز نشــان مــی دهــد بــا تــدوام سیاســت افزایــش نــرخ ارز مبادلــه ای
متناســب بــا تغییــرات نــرخ بــازاری ،شــکاف نــرخ ارز در محــدوده  5500ریــال حفــظ شــده اســت.
ً
اخیــرا بــازار ارز بــه دلیــل افزایــش تقاضــا بــرای ســفرهای زیارتــی و متعاقــب آن تشــدید تقاضــای
ســفته بــازی ،بــا نوســاناتی همــراه بــوده اســت .بــه طــوری کــه نــرخ ارز رســمی و بــازار آزاد در مهرمــاه
ســال جــاری بــه ترتیــب بــه  34008ریــال و  39732ریــال افزایــش یافتــه کــه بیانگــر شــکاف ارزی
معــادل  5724ریــال مــی باشــد.
نمودار ( :)3روند فصلی نرخ ارز مبادله ای و بازار آزاد طی دوره ( 1393-1396ریال به
ازای هر دالر)

104

فص ـ ـ ــل پنجم

گزارش عملکرد صد روزه دستگاههای اجرایی (وضعیت موجود ،اقدامات و راهکارها)

جدول ( : )8نر خهای مختلف ارز در سالهای 1393 -1396
(ریال به ازای هر دالر)

فصل

شکاف رشد نرخ ارز
رشد نرخ ارز
نرخ رسمی نرخ بازار آزاد نر خهای رسمی در هر
بازار آزاد در هر
دالر
رسمی و بازار فصل نسبت
فصل نسبت به
آزاد
به فصل
فصل گذشته
گذشته
(ریال به (ریال بهازایهر
(درصد)
(ریال)
(درصد)
دالر)
ازای هر دالر)

سال  1393فصل اول

25510

32257

6747

2.6

8.1

فصل دوم

26276

31482

5206

3

-2.4

فصل سوم

26772

32931

6159

1.9

4.6

فصل چهارم

27530

34556

7026

2.8

4.9

متوسط سال 1393

26509

32801

6292

-

-

سال  1394فصل اول

28499

33276

4777

3.5

-3.7

فصل دوم

29681

33513

3832

4.1

0.7

فصل سوم

29999

35446

5447

1.1

5.8

فصل چهارم

30180

35763

5583

0.6

0.9

متوسط سال 1394

29580

34501

4921

11.6

5.2

سال  1395فصل اول

30358

34742

4383

0.6

-2.9

فصل دوم

31015

35330

4315

2.2

1.7

فصل سوم

31850

36991

5140

2.7

4.7

فصل چهارم

32380

38654

6273

1.7

4.5

متوسط سال 1395

31401

36429

5028

6.2

5.6

سال  1396فصل اول

32442

37575

5133

0.2

-2.8

سال  1396فصل دوم

32894

38260

5366

1.4

1.8

متوسط  6ماهه 1396

32668

37918

5250

6.5

8.2

مهرماه 1396

34008

39732

5724

-

-

مأخذ :بانك مركزی ج.ا.ایران
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ب .چشم انداز و اهم اقدامات انجام شده دولت دوازدهم
از مهمتریــن اقدامــات دولــت بــرای کنتــرل نوســانات بــازار ارز و کاهــش شــکاف میــان نــرخ ارز رســمی
و بــازار آزاد ،میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
تقویــت منابــع ارزی کشــور از طریــق تــداوم پیگیریهــا و تــاش بــرای گســترش ارتباطــات
بیــن المللــی در جهــت تســهیل نقــل و انتقــاالت بیــن بانکــی
افزایش میزان تولید نفت خام و تامین منابع مالی و سرمایهگذاریهای خارجی
تدویـن و ابلاغ دسـتورالعمل ارزی در سـال 1395بـه منظـور سـاماندهی بـازار ارز و حمایـت
از تولیـد داخلـی
افزایــش نــرخ ارز مبادلــه ای متناســب بــا تغییــرات نــرخ ارز بــازار آزاد بــه منظــور کاهــش و
حفــظ فاصلــه موجــود بیــن دو نــرخ مذکــور
حــذف برخــی از کاالهــا ،حــذف ارز مســافرتی و ارز پرداختــی بــه ایرالیــن هــا از لیســت دریافــت
کننــدگان ارز مبادلهای
امضای پیمان دوجانبه پولی و ارزی با کشور ترکیه
ج .اهم برنامه های آینده
از جملــه مهمتریــن برنامــه هــا و اقدامــات آتــی دولــت میتــوان حرکــت بــه ســمت اجــرای
سیاســت یکســان ســازی نــرخ ارز از طریــق كاهــش اختــاف نــرخ ارز مبادل ـهای و نــرخ ارز بــازار
آزاد و ایجــاد ثبــات بیشــتر در بــازار ارز ،اجرایــی نمــودن برنامــه هــا و تکالیــف پــروژه هــای اقتصــاد
مقاومتــی ،گســترش پیمــان هــای دو جانبــه پولــی بــا کشــورهای طــرف تجــاری و منطقـهای و حــل
مشــکالت مربــوط بــه روابــط کارگــزاری بــا بانکهــای خارجــی و نقــل و انتقــاالت ارزی ،نــام بــرد.
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سرمایهگذاری خارجی
الف .تببین وضع موجود در ابتدای دولت دوازدهم
بــا آغــاز دولــت یازدهــم و دیپلماســی خارجــی جمهــوری اســامی ایــران و فراهــم آمــدن
زمینههــای الزم ،ســرمایهگذاری خارجــی در کشــور ســرعت گرفــت .جــذب ســرمایه گــذاری مســتقیم
خارجــی در ســال  1392حــدود  1.5میلیــارد دالر بــوده کــه در ســال  1395بــه حــدود  2.1میلیــارد دالر
افزایــش یافتــه اســت .ضمــن اینکــه ســرمایه گــذاری خارجــی مصــوب در ســال  1392حــدود 1.4
میلیــارد دالر بــود کــه بــا پیشــرفت مذا کــرات هســتهای و تصویــب برجــام ،حجــم ســرمایه مصــوب در
ســال  1395بــه  10.4میلیــارد دالر رســید.
در ســه ماهــه ابتدایــی ســال  1396تعــداد  26طــرح بــه مجمــوع ارزش  885/8میلیــون دالر و
در ســه ماهــه دوم تعــداد  36طــرح بــه مجمــوع ارزش  3012میلیــون دالر در هیـــأت ســرمایهگذاری
خارجــی بــه تصویــب رســیده اســت .همچنیــن دولــت دوازدهــم در راســتای پیگیــری پروژههــای
اقتصــاد مقاومتــی طر حهــای زیــر را در قالــب برنامــه اجرایــی "افزایــش ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی بــه منظــور گســترش بهــرهوری دانشبنیــان حوزههایــی کــه قابلیــت جــذب بــاال دارد" بــا
ً
جدیــت بیشــتری در دســتور کار قــرارداد ،بطوریکــه مجموعــا  9طــرح ســرمایهگذاری خارجــی در
حــوزه دانــش بنیــان بــا مشــارکت طــرفهــای اروپایــی بــه ارزش بیــش از یــک میلیــارد دالر مصــوب
گردیــد.
جدول ( .)9عملکرد سرمایه گذاری خارجی
عنوان طر حهای
دانش بنیان

استان محل
اجرا

نام شركت
مشترك

سرمایه گذاران
خارجی

سرمایه
مصوب
(میلیون
دالر)

كشور
سرمایه
فرست

1

احداث چرخه كامل
تولید پنل فتوولتائیك

فارس

فارس تكاب

HBS e.i.n.s GmbH
& Co.KG

699

آلمان

2

احداث نیروگاه بادی
به ظرفیت 47/25
مگاوات

خوزستان

توسعه زیست
اروند

Eab New Energy
GmbH

89

آلمان
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عنوان طر حهای
دانش بنیان
3
4
5
6
7
8

9

استان محل
اجرا

احداث نیروگاه بادی سیستان
به ظرفیت  50مگاوات وبلوچستان

نام شركت
مشترك

سرمایه گذاران
خارجی

سرمایه
مصوب
(میلیون
دالر)

كشور
سرمایه
فرست

دورانتاش فرامرز

GG Foundation

110

كره جنوبی

24

نروژ

14

هلند

13

فرانسه

14

انگلستان

9

آلمان

100

هلند

احداث نیروگاه بادی
آذربایجان
هریس-اهر به ظرفیت
شرقی
 50مگاوات
احداث نیروگاه
شید انرژی Global Renewables
یزد
خورشیدی به ظرفیت
Investment B.V
سدید
 10مگاوات
HANAU
احداث نیروگاه
پارس ری انرژی
ENERGIES
تهران
خورشیدی به ظرفیت
بهار
CONCEPT
 10مگاوات
احداث نیروگاه
شمس نیرو
Boreas Wind Group
كرمان
خورشیدی به ظرفیت
آرمان گستر
 10مگاوات
احداث نیروگاه
آفتاب ماد راه
DISEG
خورشیدی به ظرفیت همدان
ابریشم
7مگاوات
عرضه انواع كاال و
International
خدمات در فروشگاه
نوآوران فن آوازه Internet investment
تهران
مجازی (خرید
Cooperatief UA
(دیجی كاال)
21درصد سهام دیجی
((IIIC
كاال)
توسعه انرژی
ْ
سبز آذرآباد

Havgul Frontier AS

ب .فاینانس:
موضــوع تأمیــن منابــع مالــی خارجــی (فاینانــس) در نیمــه دوم دولــت یازدهــم شــروع و بــا
ارائــه پیــش نویسهــای جدیــد طرفهــای خارجــی مــورد بررســی و مذا کــره قــرار گرفــت .بــا روی کار
آمــدن دولــت دوازدهــم کــه خــود نشــان از ادامــه رونــد ثبــات و تعامــل در روابــط اقتصــادی کشــور
بــود ،محــرک خوبــی بــرای انعقــاد قراردادهــا و پیشنویسهــای تهیــه شــده گردیــد ،بــر ایــن اســاس
در ســه ماهــه دوم مجمــوع قراردادهــای تأمیــن منابــع مالــی خارجــی فاینانــس بیــش از چهــل و دو
میلیــارد دالر میباشــد ،کــه بــه شــرح زیــر بــوده اســت:
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ُ
1-1امضــاء قــرارداد بیــن ابــر بانــک اتریــش و بانــک عامــل ایرانــی بــه مبلــغ یــک میلیــارد یــورو
(حــدود هــزارو دویســت میلیــون دالر) در تاریــخ 1396/6/30
 2امضــاء قــرارداد خــط اعتبــاری تأمیــن مالــی خارجــی بیــن مؤسســه مالــی ســیتیک تــراسچیــن و بانــک عامــل ایرانــی بــه مبلــغ ده میلیــارد دالر در تاریــخ 1396/6/24
3-3امضــاء قــرارداد بیــن دانســکه بانــک دانمــارک بــه مبلــغ پانصــد میلیــون یــورو (در حــدود
پانصــد و نــود میلیــون دالر) در تاریــخ 1396/6/31
4-4امضــاء قــرارداد بیــن اگزیــم بانــک کــره جنوبــی و بانــک عامــل ایرانــی بــه مبلــغ هشــت
میلیــارد یــورو (حــدود نــه هــزار و چهارصــد میلیــون دالر) در تاریــخ 1396/6/2
5-5قرارداد با کی شور کره جنوبی به مبلغ پنج میلیارد دالر
6-6قــرارداد بــا ســاچه ایتالیــا چهــار میلیــارد یــورو (حــدود چهــار هــزار و ششــصدو پنجــاه هــزار
دالر)
7-7قرارداد با اگزیم بانک چین هزار و هفتصد میلیون دالر
8-8قرارداد با سایناشور چین ده میلیارد دالر
ج .اهم برنامه های آینده
یتــوان بــه اجرایــی نمــودن برنامــه
از جملــه مهمتریــن برنامــه هــا و اقدامــات آتــی دولــت م 
هــا و تکالیــف پروژههــای اقتصــاد مقاومتــی ،گســترش همکاریهــای اقتصــادی منطقــهای و
بینالمللــی ،حــل مشــکالت مربــوط بــه روابــط کارگــزاری بــا بانکهــای خارجــی و نقــل و انتقــاالت
ارزی ،مذا كــره بــا مقامــات وزارت دارایــی روســیه بــرای افزایــش ســهم داخلــی طــرح برقــی كــردن
راه آهــن گرمســار – اینچــه بــرون ،تــداوم مذا کــرات بــا شــرکت هــای معتبــر رتب هســنجی و انجــام
اقدامــات و پیگیریهــای الزم بــا همراهــی و همــکاری خزان ـهداری کل کشــور جهــت بهبــود رتبــه
اعتبــاری کشــور ،اشــاره نمــود.
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بازار سرمایه
الف) وضعیت بازار سرمایه در زمان شروع به کار دولت دوازدهم
بــازار ســرمایه بهعنــوان موتــور تجهیــز منابــع مالــی بــرای بخــش واقعــی اقتصــاد میباشــد.
هــدف اصلــی بــازار ســرمایه تســهیل تشــکیل ســرمایه و ایجــاد بســترهای قانونــی و اجرایــی الزم بــرای
ســرعت بخشــیدن بــه معامــات داراییهــا در ایــن بــازار اســت .وجــود بــازاری کارا بــا ابزارهــای مالــی
یشــود .نظــام تعییــن قیمــت وجوه و ســرمایه،
متنــوع موجــب شــفافیت متغیرهــای اصلــی اقتصــاد م 
انتشــار و تقــارن اطالعــات ،توزیــع ریســک و نزدیــک شــدن بــه شــرایط بــازار رقابتــی از کارکردهــای
مهــم بــازار ســرمایه اســت .همچنیــن حفــظ نقدینگــی صاحبــان منابــع ،کشــف قیمــت و تخصیــص
بهینــه منابــع نیــز یکــی از مهمتریــن کارکردهــای ایــن بــازار ب هشــمار مـیرود .هرچــه ابزارهــای مالــی
مــورد اســتفاده در ایــن بــازار از تنــوع بیشــتری برخــوردار باشــند کــه بتواننــد بــه اهــداف ،ســلیقهها
و روحیــات متنــوع صاحبــان پسانــداز و متقاضیــان وجــوه پاســخ مثبــت دهنــد ،زمینــه مشــارکت
افــراد بیشــتری فراهــم شــده و موجــب رونــق بیشــتر اقتصــاد خواهــد شــد.
طــی ســالهای اخیــر بــازار ســرمای ه کشــور تکامــل یافتــه اســت .بخشهــای اجرایــی و
نظارتــی بــازار ســرمایه شــکل گرفتــه و در حــال تکامــل میباشــند ،نهادهــای مالــی جدیــد همچــون
شــرکتهای تامیــن ســرمایه ،صندوقهــای ســرمایهگذاری ،شــرکتهای مشــاور ســرمایهگذاری و
شــرکتهای پردازشــگر اطالعــات مالــی تأســیس شــدهاند ،ابزارهــای مالــی جدیــد همچــون اوراق
اجــاره ،مرابحــه ،قرضالحســنه ،اســتصناع و مضاربــه و اوراق مشــارکت رهنــی بــرای انتشــار و
معاملــه در بــازار ســرمایه طراحــی شــده اســت ،معاملــه قراردادهــای آتــی آغــاز شــده و در حــال توســعه
بــه انــواع کاالهــا و ســهام میباشــد .از اینــروی انتظــار م ـیرود شــاهد تغییــرات وســیعی در توســعه
بازارهــای مالــی کشــور باشــیم .تحــوالت مهمتریــن شــاخصهای بــازار ســرمایه در قبــل و پایــان
دولــت یازدهــم در جــدول شــماره  10آورده شــده اســت.
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جدول ( -)10مهمترین شاخصهای بازار سرمایه
شاخص

واحد

1391/12/30

1396/04/31

شاخص کل بورس تهران

-

38041

80671

شاخص قیمت و بازده نقدی بورس
تهران

-

21080

26333

هزار میلیارد
ریال

2420

4272

میلیارد ریال

878

12538

اندازه (ارزش) بازار*
سرمایهگذاری خارجی**

*ارزش بــازار مزبــور شــامل ارزش بــازار بــورس (بــازار اول و دوم) و فرابــورس (اول ،دوم ،پایــه و ابزارهــای
نویــن مالــی) میباشــد.
** رقــم  12538میلیــارد ریــال مربــوط بــه انتهــای ســال  95میباشــد کــه توســط ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار منتشــر شــده اســت.
از مشــکالت پیــش روی بــازار ســرمایه همزمــان بــا اســتقرار دولــت دوازدهــم عــدم اصــاح قانون تجــارت ،عدم
تعییــن تکلیــف حضــور ســهام عدالــت در بــازار ســرمایه ،بســته بــودن بســیاری از نمادهــا (علیالخصــوص
نمادهــای بانکــی) و عــدم حضــور پررنــگ بخــش خارجــی در بــازار ســرمایه ایــران مــی باشــد.

ب) مهمترین اقدامات و دستاوردها دولت دوازدهم
کاهش میزان سپردهگذاری صندوقها در بانکها از  60درصد ارزش صندوق به 50
درصد،
بــر اســاس بررسـیهای صــورت پذیرفتــه ،رونــد ماهانــه نــرخ بــازده تــا سررســید ) (YTMاوراق
ً
تامیــن مالــی موجــود در بــورس و فرابــورس (نمــودار )4نشــان میدهــد کــه رونــد نســبتا همــوار نــرخ
بــازده کــه از ابتــدای ســال  1396آغــاز شــده ،در پایــان تابســتان دســتخوش تغییــرات جــدی شــده و
در شــهریورماه بــه شــدت نزولــی شــده اســت .میانگیــن نــرخ بــازده اوراق تامیــن مالــی در شــهریورماه
برابــر بــا  20.4درصــد بــوده اســت .ایــن نــرخ بــرای اوراق کوتا همــدت و بلندمــدت بــه ترتیــب 19.9
درصــد و  20.8درصــد بــوده اســت.
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ابــاغ تدابیــر هش ـتگانه بانــک مرکــزی بــه نظــام بانکــی جهــت کاهــش نــرخ ســود بانکــی،
اصلیتریــن متغیــری بــوده اســت کــه نــرخ بــازده در بــازار اوراق تامیــن مالــی را در شــهریورماه کاهــش
داده اســت .بــا توجــه بــه جامعیــت ایــن بخشــنامه (و در برگیــری عملکــرد صندوقهــای بــا درآمــد
ثابــت) بــه نظــر میرســد کــه نــرخ بــازده در تمامــی بازارهــای جانشــین اوراق تامیــن مالــی (بــا ریســک
صفــر) کاهــش یافتــه و همیــن موضــوع نــرخ بــازده را در ایــن بــازار کاهــش داده اســت.
در کنــار کاهــش کلــی نــرخ بــازده در بــازار اوراق تامیــن مالــی ،ســاختار ایــن نــرخ نیــز دســتخوش
تغییراتــی شــده بــه شــکلی کــه نــرخ بــازده اوراق کوتاهمــدت بــرای نخســتین بــار پایینتــر از اوراق
بلندمــدت قــرار گرفتــه اســت .بــه نظــر میرســد کــه جدیدالــورود بــودن اوراق کوتاهمــدت و
خگــذاری اولیــه آنهــا در کنــار چســبندگی نــرخ اوراق بلندمــدت ،اصلیتریــن علــت ایــن مســاله
نر 
بــوده اســت و ایــن اوراق میتواننــد در ماههــای آتــی پیشــران کاهــش نــرخ بــازده باشــند.
کاهــش نــرخ بــازده در بــازار اوراق تامیــن مالــی میتوانــد بــه عنــوان اتفاقــی مثبــت تلقــی گــردد
کــه بــا توجــه بــه مشــکالت نظــام بانکــی و وجــود تنگنــای نقدینگــی بــرای بنگاههــا ،منابــع موجــود
را بــه تامیــن مالــی مســتقیم و ســرمایهگذاری در بنگاههــای بخــش خصوصــی ســوق دهــد.

همچنیــن از مهمتریــن تصمیمــات اتخــاذ شــده توســط ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در
راســتای ایجــاد ســازگاری بیــن سیاس ـتهای بانــک مرکــزی و ســازمان در خصــوص کاهــش نــرخ
یتــوان بــه مــورد صندوقهــای ســرمایهگذاری مشــترک اشــاره کــرد .از جملــه ایــن
تامیــن مالــی ،م 
تصمیمــات کاهــش میــزان ســپردهگذاری صندوقهــا در بانکهــا از  60درصــد ارزش صنــدوق
بــه  50درصــد ،ممنوعیــت تضمیــن نــرخ ســود در صندوقهــا ،الــزام بــه رعایــت نر خهــای مصــوب
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شــورای پــول و اعتبــار و حــذف کارمــزد مدیریــت نســبت بــه ســپردهگذاری مــازاد نســبت بــه 50
درصــد میباشــد.
انجام قراردادهای اختیار معامله در فرابورس بصورت برخط(آنالین)
در مقطــع فعلــی انجــام معاملــه ،تســویه معامــات ،نگهــداری اطالعــات رجیســتری معامــات
را در ســامانه واچــار انجــام میشــود و قــرار اســت ارتبــاط ســامانه بــا ســامانههای موجــود در فرابــورس
ایــران و بــازار ســرمایه متصــل و برقــرار گــردد .پیشبینــی میشــود اجرایــی شــدن کامــل قراردادهــای
اختیــار معاملــه بــه عنــوان ابــزار پوشــش ریســک مــورد اســتقبال ســرمایهگذاران قــرار گیــرد.
اصالح دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها
نحــوه توقــف و بازگشــایی نمــاد شــرکتهای پذیرفتــه شــده در بــازار ســرمایه یکــی از مســائل
مهمــی اســت کــه از گذشــته تــا کنــون مطــرح بــوده اســت .از ایــن پــس اصــل بــر ایــن اســت کــه نمــاد
طــی  ۶۰تــا  ۹۰دقیقــه بازگشــایی شــود ،بــر ایــن اســاس ،در شــرایطی کــه اطالعــات توســط ناشــران
اوراق بهــادار ارائــه شــود نمــادی بیــش از  ۹۰دقیقــه متوقــف نخواهــد مانــد.
راه اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه
ایــن صنــدوق در راســتای اجــرای مــاده  28قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر و ارتقــای
نظــام مالــی کشــور ،بــا مجــوز ســازمان بــورس بــه منظــور کنتــرل یــا کاهــش مخاطــرات ســامانهای
یــا فرادســتگاهی بــازار ســرمایه کشــور در شــرایط وقــوع بحرانهــای مالــی و اقتصــادی و اجــرای
سیاس ـتهای عمومــی حاکمیتــی در شــرایط مذکــور و بــه منظــور حفــظ و توســعه شــرایط رقابــت
منصفانــه در حــوزه بــازار ســرمایه بــه عنــوان نهــاد مالــی تحــت نظــارت ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار بــا شــخصیت حقوقــی مســتقل و غیردولتــی نــزد اداره ثبــت شــرکتها و موسســات غیرتجــاری
تهــران ثبــت شــده اســت.
کاهش کارمزدهای معامالت
یکــی از اقدامــات ســازمان بــورس بــرای جذابیــت بیشــتر معامــات الگوریتمــی و معامــات
پربســامد و همچنیــن افزایــش حجــم داد و ســتد ،کاهــش کارمزدهــا بــود و پیــرو آن بــورس هــا نیــز
همیــن رویکــرد را اتخــاذ کردنــد کــه کاهــش کارمــزد معامــات بورســها و کارگــزاران بنــا بــه پیشــنهاد
خــود آنهــا درهیــات مدیــره ســازمان بــورس بــه تصویــب رســید.
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کارمــزد معامــات ســهام و حــق تقــدم ســهام در بــورس تهــران و کارمــزد معامــات  ETFدر
بــورس تهــران و فرابــورس ،بــدون احتســاب مالیــات  0.01015بــود کــه بــا  7.5درصــد کاهــش بــه
عــدد  0.00939رســید .کارمــزد معامــات ســهام و حــق تقــدم ســهام در فرابــورس هــم 0.00985
بــود کــه بــا  5.7درصــد کاهــش بــه عــدد  0.00929رســید .کارمــزد بــازار گــردان هــا نیــز در خصــوص
معامــات ســهام و حــق تقــدم بــورس تهــران  0.001735بــود کــه بــه عــدد  0.00148رســید و 14.8
درصــد کاهــش یافــت .کارمــزد بــازار گردانهــا نیــز در خصــوص معامــات ســهام و حــق تقــدم ســهام
فرابــورس از  0.001435بــه  0.001379کاهــش پیــدا کــرده اســت.
ساماندهی معامالت اوراق بدهی
سـاماندهی اوراق بدهـی بـه عنـوان یکـی دیگر از اقدامات سـازمان بورس بـوده که در چند ماه
اخیـر انجـام شـده اسـت .داد و سـتد ایـن اوراق کـه بـه شـکل غیررسـمی و بـا روابط غیر مرسـوم شـکل
مـی گرفـت بـه بـازار رسـمی سـوق داده شـد و مطابـق بنـد ب مـاده  ۳۶قانـون احـکام دایمـی برنامـه
هـای توسـعه کشـور معاملات اوراق بهـادار خـارج از بـازار سـرمایه فاقـد اعتبـار اسـت .جلوگیـری از
معاملات غیـر رسـمی ایـن اوراق بـه کاهـش نـرخ تامیـن مالـی کمـک خواهد کـرد و اقدامات سـازمان
بـورس مکمـل اقدامـات بانـک مرکـزی در کاهـش نـرخ سـود بانکـی اسـت.
تدوین دستور العمل مربوط به موسسات رتبه بندی
ً
رتبهبنــدی اعتبــاری یــا اصطالحــا  Credit Ratingعبــارت اســت از نظــر مؤسســه رتبهبنــدی در
مــورد کیفیــت اعتبــاری ناشــر یــا یــک تعهــد مالــی مشــخص کــه میتوانــد در قالــب یــک عــدد یــا حرف
بیــان شــود .ایــن رتبههــا در حقیقــت ابــزار مدیریــت ریســک ســرمایهگذاران و نهادهــای اعتبــاری
محســوب میشــوند و نقــش بســزایی در ایــن زمینــه ایفــا میکننــد .بســیاری از ســرمایهگذاران بــر
اســاس ایــن نظــر ،در خصــوص احتمــال بازگشــت یــا عــدم بازگشــت ســرمایه خــود ،تصمیمگیــری
میکننــد.
در ایــن خصــوص حــدود ســه موسســه رتبــه بنــدی بــا شــرکای خارجــی فعالیــت مــی کننــد و
دارای مجــوز هســتند .ضمــن ایــن کــه تعــدادی دیگــری از ایــن شــرکت هــا نیــز درخواســت خــود را
ارائــه داده کــه پیــش بینــی مــی شــود تــا پایــان ســال مجوزهــای الزم بــه ایــن شــرکت هــا داده شــود.
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ج) ارائه راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت برای آینده
هماهنگــی کامــل میــان ارکان بــازار ســرمایه و ســایر دســتگاههای ذیربــط ازجملــه بانــک مرکــزی،
بیمــه مرکــزی و همچنیــن وزارتخانههایــی ماننــد نفــت ،کشــاورزی ،صنعــت ،معــدن ،تجــارت و
نیــرو بــه منظــور کاهــش تبعــات منفــی تصمیــم هــای کالن اقتصــادی
پیگیری و تصویب اصالحیه قانون تجارت
ورود سهام عدالت به بازار سرمایه
عضویــت در نهادهــای بینالمللــی ،بویــژه تکمیــل مراحــل عضویــت ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار در ســازمان کمیســیونهای اوراق بهــادار ( )IOSCOو فدراســیون جهانــی بورسهــا ()WFE
میباشــد.
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شورای اقتصاد
الف) تعداد جلسات برگزار شده کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد:
برگــزاری  6جلســه کمیســیون تخصصــی شــورای اقتصــاد از  1396/5/1تــا تاریــخ  ،1396/8/3و
تنظیــم  15فقــره صورتجلســه کمیســیون تخصصــی شــورای اقتصــاد بــرای طــرح در شــورای اقتصــاد
ب) جلسات کارشناسی برای ارایه در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد:
 20جلسه کارشناسی از تاریخ  1396/5/1تا تاریخ 1396/8/3
ج) جلسات شورای اقتصاد:
برگزاری  2جلسه از تاریخ  1396/1/1تا تاریخ 1396/6/31
جلسه شورای اقتصاد ساعت 30 10/صبح دوشنبه مورخ 1396/6/13
جلسه شورای اقتصاد ساعت 30 10/صبح دوشنبه مورخ 1396/6/27
د) تعداد مصوبات صادر شده شورای اقتصاد:
مصوبات صادره شورای اقتصاد از تاریخ 15/ 1396/تا تاریخ 1396/8/3
ردیف

موضوع

1

طرح جایگزینی پنج میلیون شعله المپ  45وات
فلورسنت همراه باالست با المپ 18وات  LEDدر
اماکن اداری شهر تهران

2

فروش اراضی مازاد مجاور نیروگاه پرند

3
4

انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسالمی
(حوزه امور برق)
اصالح مصوبه شماره  586306مورخ 1395/4/5
شورای اقتصاد موضوع دستورالعمل شرایط
واگذاری طر حهای تملک داراییهای سرمایهای
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شماره و تاریخ
مصوبه

مبلغ

1262172
1396/4/18

1/750/000/000/000
ریال

1387025
1396/6/19
1387014
1396/6/19

145/189/673/700
ریال

1342590
1396/5/25

 15/000میلیارد ریال
--
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ردیف
5
6
7

8
9
10
11
12

موضوع
خرید هشتاد فروند هواپیمای بوئینگ با ظرفیت
 20515صندلی
استفاده از تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) برای
اجرای پروژه انتقال آب ارس به دشت شبستر و
دریاچه ارومیه
استفاده از تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) برای
آبرسانی به شهرهای شمال شرق استان خوزستان
و انتقال آب به شهرهای ایذه و باغملک
استفاده از تسهیالت مالی خارجی (فاینانس)
برای احداث تصفیه خانههای پنج شهر استان
خوزستان (آبادان ،خرمشهر ،بندر امام ،ماهشهر و
شادگان)
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از
تسهیالت مالی خارجی (فاینانس)

شماره و تاریخ
مصوبه
/2008م18/
1396/5/31

مبلغ
--

1445239
1396/7/19

 688/600/000یورو

1445290
1396/7/19

 170/140/000یورو
 236/010/000یورو

1445307
1396/7/19

 50/62/678یورو

1447422
1396/7/22
82554
بخشنامه بودجه سال  1397کل کشور
1396/7/5
1457748
استفاده از تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) جایکا
1396/7/26
اجرای طرح توسعه و بهرهبرداری بخش فراساحل 1248785
1396/4/11
فاز  11میدان مشترک پارس جنوبی

---

--

ه) مهمترین موضوعات مطرح و تأیید شده در شورای اقتصاد :
بررســی و تصویــب خــط مش ـیهای تنظیــم بودجــه ســال  1397کل کشــور در کمیســیون
تخصصــی شــورای اقتصــاد
تهیــه و ابــاغ دســتورالعمل صــدور مجــوز اســتفاده دســتگاه هــای اجرایــی از تســهیالت مالــی
خارجــی (فاینانــس)
تهیــه و ابــاغ بخشــنامه اســتفاده از تســهیالت مالــی خارجــی (فاینانــس) از طریــق آژانــس
همکاریهــای بیــن المللــی ژاپــن (جایــکا)
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صندوق توسعه ملی
۱.۱اصالح فرایندها و تکمیل آیین نامه های مربوط به صندوق توسعه ملی
الــف -اصــاح بودجــه ســال  1395و تصویــب بودجــه ســال  1396ســتاد صنــدوق توســعه
ملــی
ب -تعیین تکلیف در خصوص منابع صندوق که به صورت خاص برداشت می شود
ج  -تعییــن تکلیــف در مــورد اســتفاده مجــدد از منابــع صنــدوق توســعه ملــی توســط
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
۲.۲طراحــی "مــدل تخصیــص بهینــه منابــع صنــدوق توســعه ملــی"در قالــب اجــرای یــک پــروژه
اقتصــاد مقاومتی
۳.۳تدویــن "بســته حمایــت از توســعه صــادرات غیــر نفتــی در چارچــوب برنامــه ملــی پیشــبرد
بــرون گرایــی اقتصــاد مقاومتــی و تحقــق اهــداف توســعه صــادرات غیــر نفتــی بــرای ســال
 "1396و تصویــب آن در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی.
طــی ایــن بســته حــدود یــازده هزارمیلیــارد ریــال بــه عــاوه اضافــه مانــده اســتفاده نشــده از اعتبــارات
ســال  1395از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بصــورت تســهیالت بــا نــرخ ســودی کمتــر از مصــوب
شــورای پــول و اعتبــار بــرای ایــن امــر اختصــاص مــی یابــد .بانــک هــای عامــل نیــز از محــل منابــع
داخلــی خــود بــه همیــن مقــدار یعنــی بــه نســبت  50 - 50بــه ایــن امــر اختصــاص خواهنــد داد.
۴.۴تهیــه "الیحــه اعطــای تســهیالت از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــه منظــور ایجــاد و
توســعه اشــتغال پایــدار در مناطــق محــروم ،روســتایی و عشــایری" و تصویــب آن بصــورت
قانــون در مجلــس شــورای اســامی بطوریکــه معــادل ریالــی  1/5میلیــارد دالر از منابــع
صنــدوق توســعه ملــی بــه صــورت قــرض الحســنه نــزد بانکهــای عامــل قــرار مــی گیــرد تــا
صــرف اعطــای تســهیالت بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی غیــر دولتــی بــرای ایجاد اشــتغال
در روســتاها و شــهرهای زیــر ده هــزار نفــر جمعیــت بــا اولویــت روســتاها و و مناطــق مــرزی
و عشــایری شــود .بانکهــای و صنــدوق هــای عامــل مکلفنــد معــادل منابــع ایــن قانــون از
محــل منابــع خــود و بصــورت تلفیقــی تســهیالت اعطــاء نماینــد.
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۵.۵تهیــه بســته اشــتغال فراگیــر و تصویــب آن در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی کــه طــی
آن برنامــه ریــزی شــده اســت تــا ضمــن ایجــاد  970هــزار فرصــت شــغلی در بخــش هــای
اقتصــادی کشــور و صیانــت از اشــتغال نزدیــک بــه  80درصــد از شــاغالن موجــود کشــور بــه
میــزان  0/8درصــد از نــرخ بیــکاری کشــور در ســال  1396کاهــش یابــد .در ایــن طــرح بــرای
ســه میلیــون بیــکار جویــای کار و  950هــزار نفــر تــازه واردیــن بــه بــازار کار مهــارت آمــوزی
صــورت گیــرد .منابــع ایــن طــرح عــاوه بــر منابــع تبصــره هــای  14و  18قانــون بودجــه ســال
 1396معــادل  20هــزار میلیــارد ریــال از منابــع شــبکه بانکــی تأمیــن خواهــد شــد.
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نظام برنامهریزی ،بودجه ریزی و نظارت
سازمان برنامه و بودجه ،به عنوان نهاد متولی برنامهریزی ،بودجهریزی و نظارت در کشور در
سه ماهه اخیر ،عالوه بر راهبری کل اقتصاد در کنار سایر دستگاههای اجرایی اقدامهای زیر را
انجام داده است:
۱.۱تدوین نظام نظارت یکپارچه برنامه ششم و طراحی سامانه آن
۲.۲بررسی ،پیگیری ،اخذ و تصویب آییننامهها ،دستورالعملها و سایر اسناد راهبردی
برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
۳.۳تهیه برنامه ساالنه دستگاههای اجرایی برای تدوین بودجه سال 1397
۴.۴تهیه گزارش نظارتی (عملکرد اقتصادی) برنامه پنجم توسعه در سال 1395
۵.۵انجام اصالحات مورد نیاز برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
جهت ارائه به هیئت دولت
۶.۶نظارت و ارزیابی بر نحوه هزینهکرد اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای
۷.۷فراهم کردن زمینههای تأمین مالی طر حهای تملک داراییهای سرمایهای از طریق
مشارکت عمومی -خصوصی
۸.۸اقداماتالزمبرایاستفادهاز فاینانسبرایتأمینمالیطر حهایتملکداراییهایسرمایهای
۹.۹اقدامات الزم در مورد مدیریت بدهیهای دولت و مدیریت داراییهای آن
۱۰۱۰تهیه و ارسال دستورالعمل برنامه اجرایی برنامه ششم توسعه به دستگاههای اجرایی
مرتبط انجام پیگیریهای الزم برای تدوین آنها
۱۱۱۱هماهنگی و پیگیری تهیه برنامه اجرایی استانی برنامه ششم توسعه
۱۲۱۲تمرکززدایی و تفویض اختیار به استانها از طریق انتقال بخشی از اعتبارات با ماهیت
ملی به استانها
۱۳۱۳تهیه نقشه راه و  RFPمطالعات آمایش ملی
۱۴۱۴پیگیری و نظارت بر پروژههای اقتصاد مقاومتی طبق زمانبندی مصوب ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی
۱۵۱۵انجام مطالعات آمایش سرزمین  20استان کشور
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 ۱۶۱۶انجام اقدامات الزم جهت افزایش منابع غیر نفتی و نظارت بر مدیریت هزینههای
دستگاههای اجرایی برای:
پرداخت به موقع حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان
پرداخت مطالبات کشاورزان (خرید تضمینی گندم)
تسویه بدهی حداقل  1000میلیارد تومان از طرح تحول سالمت
تسویه بدهی بنیاد شهید به بیمه ایران به میزان  1000میلیارد تومان بابت بیمه
تکمیلی درمان ایثارگران
پرداخت  1000میلیارد تومان بابت بخشی از بدهیهای دارویی به دانشگاههای علوم پزشکی
تسویه حداقل  2000میلیارد تومان از بدهی دولت از طریق اوراق تسویه خزانه
پرداخت به موقع اصل و سود اوراق اسالمی واگذار شده در سر رسید
انجام کلیه تعهدات بین المللی مندرج در قانون بودجه سال 1396
۱۷۱۷انجام اقدامات الزم برای بهبود نظام بودجهریزی جهت تهیه و تنظیم الیحه بودجه
سال  1397کل کشور
۱۸۱۸ساماندهی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها
۱۹۱۹مدیریت تأمین مالی طر حهای عمرانی
انتشار اوراق مالی اسالمی
واگذاری طر حها
تامین مالی طرحهای اشتغالزا
۲۰۲۰نهایی سازی طرح اصالح نظام درآمد -هزینه استانی
۲۱۲۱عقد قرارداد اجرای بودجهریزی بر مبنای عملکرد در استانها ( 25دستگاه اجرایی و
 31استان کشور)
۲۲۲۲ابالغ اعتبارات ردیفهای توسعه متوازن و ارتقاء شاخصهای توسعه به استانهای کشور
۲۳۲۳پیگیری مبادله کلیه موافقتنامههای اعتبارات هزینهای و تملک دارائیهای
سرمایهای
۲۴۲۴هدایــت تخصیــص منابــع پیشبینــی شــده در قانــون بودجــه ســال  1396در راســتای
تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از برنامــه هــای تشــویقی در توســعه صــادرات
غیرنفتــی کشــور

121

گزارش یکصد روزه

چکیدهای از مهمترین فعالیتها در دولت دوازدهم

محیط زیست
الف) وضعیت محیط زیست در زمان تحویل دولت
جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــه ماننــد بســیاری از کشــورهای در خــال چنــد دهــه گذشــته بــه
دالیــل مختلــف از جملــه تحــوالت جمعیتــی و تغییــر الگوهــای ســکونت ،توســعه شــهر نشــینی،
بــا معضــات زیســت محیطــی گوناگونــی ماننــد آلودگــی هــوا بویــژه در کالنشــهرها ،تخریــب
جنــگل هــا و مراتــع ،کاهــش کمیــت و کیفیــت منابــع آب ،فرســایش خــاک ،آلودگیهــای
فرامــرزی ماننــد بــروز پدیــده ریزگردهــا وغیــره مواجــه مــی باشــد .هــر چنــد در خــال چنــد دهــه
اخیــر بســیاری از نماگرهــای اقتصــادی و اجتماعــی توســعه در ایــران روندهــای قابــل قبولــی
را طــی کــرده اســت ،بــه طــوری کــه در برخــی از حوزههــا ماننــد توســعه بهداشــت و ســامت
و افزایــش امیــد بــه زندگــی ،دسترســی بــه اطالعــات ،افزایــش نــرخ بــا ســوادی ،افزایــش
درآمــد ســرانه ،نــرخ باســوادی و غیــره بویــژه پــس از انقــاب اســامی بــه موفقیتهــای قابــل
توج ـهای دســت پیــدا کــرده اســت ،امــا بســیاری از ایــن تحــوالت ،لزومــا بــه مفهــوم مثبــت یــا
مطلــوب بــودن برنامههــای توســعه نیســت ،زیــرا بســیاری از ایــن پیشــرفتها ماننــد توســعه
شهرنشــینی ،موجــب افزایــش تقاضــا بــرای كاالهــا و خدمــات زیســت محیطــی شــده و رونــد
بهــره بــرداری از منابــع را تشــدید نمــوده اســت .از ســوی دیگــر وابســتگی شــدید توســعه ملــی
بــه درآمدهــای حاصــل از نفــت و عــدم تناســب بــا واقعیتهــای جامعــه ،ظرفیتــی كاذب و بــه
دور از نیازهــا و قابلیتهــای اجتماعــی كشــور را باعــث شــده كــه بازتــاب آن بصــورت مصــرف
بــی رویــه بســیاری از منابــع از جملــه منابــع ســوختهای فســیلی هویــدا شــده كــه ایــن مســئله
بــه نوبــه خــود ســبب بــروز انــواع معضــات زیســت محیطــی در كشــور شــده اســت.
بــا عنایــت بــه مراتــب فــوق مهمتریــن چالشهــای محیــط زیســت را مــی تــوان بــه شــرح زیــر
برشــمرد:
آلودگــی هــوا ناشــی از مصــرف انــرژی :طــی ســالهای  1386-93میــزان انتشــار گازهــای
گلخانـهای و آالینــده شــامل اکســیدهای نیتــروژن ،اکســیدهای گوگــرد ،منوا کســید کربــن،
ذرات جامــد معلــق و دی اکســید کربــن از حــدود  504میلیــون تــن در ســال  1386بــا نــرخ
رشــد ســاالنه  3.4درصــد بــه حــدود  637میلیــون تــن رســیده اســت کــه بخــش اعظــم ایــن
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آالیندههــا و گازهــای گلخان ـهای در ســکونتگاههای شــهری و بویــژه کالنشــهرها تخلیــه
شــده اســت .طــی ایــن دوره ســرانه انتشــار از حــدود  6.6تــن بــه حــدود  7.5تــن رســیده
اســت کــه ایــن پدیــده باعــث تشــدید آلودگــی هــوا بویــژه در کالنشــهرهای کشــور شــده اســت.
کاهش شدید سطح دریاچه ارومیه و افزایش خطر خشک شدن این دریاچه
افزایــش بــی رویــه شهرنشــینی و بارگــذاری بیــش از ظرفیــت تحمــل جمعیــت و فعالیــت
در پهنــه ســرزمین
بــا تغییــرات اقلیمــی و خشکســالی در چنــد ســال اخیــر میانگیــن نــزوالت جــوی از حــدود
 250میلــی متــر بــه حــدود  200میلــی متــر در ســال ،و میــزان آب تجدیــد پذیــر کشــور نیــز
از حــدود  130میلیــارد متــر مکعــب بــه حــدود  88میلیــارد متــر مکعــب تنــزل کــرده اســت
کــه ایــن پدیــده نیــز بــه نوبــه خــود باعــث خشــکیدگی بســیاری از تاالبهــا و رودخانههــا
و همچنیــن تشــکیل کانونهــای محلــی ریــز گردهــا در داخــل کشــور (بــه دلیــل کاهــش
پوشــش گیاهــی ناشــی از خشکســالی) در ســالهای منتهــی بــه ســال  1396شــده اســت.
فرســایش خــاک ناشــی از مجموع ـهای از عوامــل انســانی (بهرهبرداریهــای بیرویــه
از جنگلهــا و مراتــع) و خشکســالی باعــث شســته شــدن حجــم زیــادی از خــاک حاصلخیــز
کشــور شــده اســت ،بطوریکــه از حــدود  1/5میلیــارد تــن در ســال  1360بــه بیــش از  5میلیــارد
تــن تــا اواخــر اواســط دهــه  1390رســیده اســت.
خشــکیدگی تــاالب هــا و رودخانــه در نتیجــه مجموع ـهای از خشکســالیها ،برداشــت
بــی رویــه آب باالدســت و عــدم تأمیــن حقابههــای زیســت محیطــی پاییــن دســت
دفــع غیــر اصولــی زبالههــا در محیــط زیســت (روزانــه بیــش از  55هــزار تــن زبالــه در کشــور
تولیــد مــی شــود کــه حــدود  8هــزار تــن در روز تنهــا در کالنشــهر تهــران تولیــد میشــود)
طــی ســالهای  2012الــی  2016شــاخص عملکــرد محیــط زیســت ( )EPIایــران بهتــر شــده
و از رتبــه ( 132بــا کســب امتیــاز  )42.73بــه رتبــه ( 105امتیــاز  )66.32رســیده اســت ،بــا
ایــن وجــود هنــوز در مقایســه بــا کشــورهای منطقــه وضعیــت مطلوبــی نــدارد و مســتلزم
تالشهــای بیشــتری در ایــن زمینــه اســت.
افزایــش آلودگیهــای زیســت محیطــی فرامــرزی از جملــه بــروز پدیــده ریزگردهــا (23
اســتان کشــور تحــت تأثیــر ایــن پدیــده قــرار گرفتهانــد) و آلودگیهــای دریایــی و ســاحلی
کاهــش ســطح آب خلیــج میانکالــه در نتیجــه کاهــش ورود آب رودخانههــای منتهــی

123

گزارش یکصد روزه

چکیدهای از مهمترین فعالیتها در دولت دوازدهم

بــه خلیــج و همچنیــن کاهــش آب دریــای مازنــدران
تخریــب جنــگل هــا و مراتــع و کاهــش تنــوع زیســتی و در معــرض خطــر قــرار گرفتــن
گونههــای گیاهــی و جانــوری
از  32میلیــون هکتــار اراضــی بیابانــی حــدود  7/8میلیــون هکتــار آن در شــرایط بحرانــی
از نظــر پدیــده بیابانزایــی قــرار دارنــد.
البتــه طــی ســالهای  1392-96اقدامــات قابــل توجــه ای در زمینــه محیــط زیســت از جملــه
ارتقــای دیپلماســی محیــط زیســت و پیگیــری رفــع معضــات ناشــی از ریزگردهــا در ســازمان
ملــل متحــد ،افزایــش قابــل توجــه اعتبــارات مبــارزه بــا آلودگــی هــوا و ریزگردهــا ،تســریع در
پاس ـخدهی بــه اســتعالمهای درخواســتی از ســوی دســتگاههای ذیربــط ،توزیــع بنزیــن یــورو
 4در کالنشــهرها و ...انجــام شــده اســت کــه در صــورت حمایــت دولــت در برنامــه ششــم و
بــا عنایــت بــه سیاس ـتهای کلــی ابالغــی مقــام معظــم رهبــری ،مفــاد قانونــی برنامــه ششــم
توســعه در زمینــه محیــط زیســت و همچنیــن راهبردهــا و سیاسـتهای محیــط زیســت انتظــار
م ـیرود فراینــد تخریــب محیــط زیســت کشــور معکــوس گــردد.
ب) مهمترین اقدامات انجام شده و نتایج حاصله:
از مهمتریــن اقدامــات محیــط زیســت در  100روز گذشــته مــی تــوان بــه تفکیــک حوزههــای
زیــر برشــمرد:
 -۱تقویت پژوهش ،نوآوری و افزایش آ گاهی محیطزیستی ،تنویر افكار و آموزش
همگانی
برگزاری کارگاه آموزش محیط زیست برای  114نفر از مربیان پیش دبستانی
برگزاری دوازدهمین دوره اعطای جایزه ملی محیط زیست
برگــزاری کارگاه آموزشــی برنامهریــزی جهــت تدویــن شــاخصهای زیســت محیطــی دفتــر
زیســت بومهــای دریایــی
برگزاری دوره آموزشی و ارائه آموزش در خصوص پایش پسماندهای پزشکی
برگــزاری نشســت هــم اندیشــی منتخبیــن پنجمیــن دورهی انتخابــات شــوراهای اســامی
شــهرهای مرا کــز اســتانی کشــور
برگزاری سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با شعار نقش روابط عمومی در توسعه پایدار
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برگــزاری برنامــه آموزشــی تخصصــی زنــگ آمــوزش بــه منظــور افزایــش ســطح آ گاهــی هــای
کارکنــان ســازمان نســبت بــه مســائل روز محیــط زیســت و بهرهمنــدی از ظرفیــت اســاتید
دانشــگاهی ،نخبــگان علمــی در ایــن زمینــه
تولید شماره های  29و  30بولتن خبری الکترونیکی ماهانه معاونت آموزش و پژوهش
ثبــت اطالعــات اعضــای شــورای پژوهشــی و فنــاوری اســتان هــا در ســامانه آماری ســازمان-
فرابر
جمع آوری اطالعات پاركهای ملی و آثار طبیعی ملی کشور و مناطق پیشنهادی
تهیه دقیق بانک اطالعات مناطق چهارگانه
 -۲حفظ ،احیا و پایش محیط زیست انسانی (منابع زیستی)
تشــکیل ســتاد آمادگــی مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار بــا حضــور نماینــدگان دســتگاههای
اجرائــی مســئول و پیگیــری اجــرای برنامههــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت مرتبــط در ســطوح
ملــی و اســتانی
تشــکیل جلســات کارگــروه هماهنگــی شــرایط ویــژه آلودگــی هــوا و تعییــن ســهم وظایــف هــر
دســتگاه اســتانی مشــخص و اقدامــات مبتنــی بــر وظایــف دســتگاه هــا در خصــوص کنتــرل و
کاهــش آلودگــی هــوا بــر اســاس قانــون هــوای پــاک
آنالیز  8فاکتور در  4نمونه بنزین ارسالی شهر مشهد
نمونه برداری  5مورد از ترکیبات آلی فرار در هوای شهر تهران جهت تست مقایسهای
نمونه برداری  27مورد از ذرات و گازهای محیطی شهر تهران
ارائــه برنامــه هــای مقابلــه بــا گــرد و غبــار در  17اســتان و تشــکیل کارگــروه هــای تخصصــی
و ویــژه
تهیــه دســتورالعمل آنالیــز گازهــای آمونیــاک و اســید نیتریــک و اســید فلوریــد ریــک در هــوای
محیط
2
تهیــه فــاز اول دســتورالعمل اجرایــی انــدازه گیــری گــزارش و صحــت ســنجی ()MRV
آالیندههــای هــوا و گازهــای گلخان ـهای
تهیه گزارش در خصوص منابع مهم زیستی مجاور شبکه راهها
تدویــن برنامــه پایــش ســموم دیازینــون و نئونیکوتینوئیدهــا در آب و خــاک مناطــق
2. Measurement, Reporting and Verification
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مختلــف کشــور
تدویــن برنامــه و آغــاز عملیــات اجرایــی رفــع بــوی نامطبــوع مســیر فــرودگاه امــام تــا شــش
مــاه اول ســال آتــی
همــکاری در تدویــن الیحــه کمــک بــه ســاماندهی پســماندهای عادی با اولویت اســتانهای
ســاحلی و کالنشــهرها با مشــارکت بخش غیر دولتی و ارســال ان به مجلس شــورای اســامی
همــکاری در تدویــن مصوبــه هیئــت وزیــران در خصــوص جلوگیــری از تغییــر کاربــری اراضی
کشــاورزی و تخریــب محیــط زیســت در اســتانهای شــمالی
تعییــن صنایــع آالینــده کالنشــهر تهــران ( 422مــورد) و ســهم منابــع متحــرک و ثابــت و
خانگــی در انتشــار آالیندههــای کالنشــهر تهــران
نظارت بر اجرای برنامه گرد و غبار در سطوح ملی و استانی
برگزاری  26جلسه کمیته فنی – نظارتی بررسی گزارشات ارزیابی زیست محیطی
برگــزاری  12جلســه کمیتــه مــاده  2بررســی گزارشــات ارزیابــی زیســت محیطــی و بررســی 86
طــرح ( تأییــد و موافقــت مشــروط 53 :مــورد ،رد 4 :مــورد ،ســایر مــوارد 29 :مــورد)
بازنگری فاکتورهای شاخص آالینده دستورالعمل خود اظهاری در پایش
پایش  11مرکز امحاء پسماند پزشكی
 -3حفظ ،احیا و پایش محیطزیست طبیعی و دریایی
تشکیل جلسه شورای ملی ایمنی زیستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور
تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از پستانداران دریایی
تدوین سند راهبردی امداد و نجات حیات وحش
تدوین و ابالغ دستور العمل شکار چهار پا در قرقهای اختصاصی کشور
جم ـعآوری اطالعــات مربــوط بــه زیســتگاههای حســاس ســاحلی -دریایــی از قبیــل حــرا،
مرجانهــا و ...جهــت ثبــت در بانــک اطالعــات دریایــی
جم ـعآوری و تکمیــل اطالعــات علمــی مربــوط بــه گونههــای قــوچ و میــش ایــران و
مورفولــوژی جمجمــه و شــاخهای گونــه و زیــر گونههــا
اجــرای  136طــرح ســالم ســازی ســواحل و پایــش آلودگــی هــای میکروبــی در ســه اســتان
شــمالی کشــور
پایش زیستگاه تخمگذاری ال ک پشتهای دریایی در سواحل جنوبی کشور
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پایش زیستگاه مرجانهای سواحل استان بوشهر
بازبینــی ،ســاماندهی و تكمیــل بانــك اطالعاتــی  365نمونــه مهــره دار و بــی مهــره مخــازن
علمــی ،شناســایی و بازبینــی  10نمونــه گیاهــی ،آمادهســازی و ســاماندهی  50نمونــه گیاهــی
هرباریــوم و آمــاده ســازی نمونههــای بیولوژیــک ارســالی از اســتانها جهــت نگهــداری در
بانــک ژن
ارائه نتایج نهایی طرح جامع شناسایی و ردهبندی پرندگان شکاری ایران
شناسایی 120نمونه فسیل مرجان و دوکفهای
آماده سازی و شناسایی  60نمونه سنگ و کانی و ثبت اطالعات در بانک مربوطه
اصالح آیین نامه فسیلی موجود در مقررات سازمان محیط زیست
برگــزاری کمیتــه ملــی نجــات خلیــج گــرگان در اســتان و ســازمان مرکــزی بــه منظــور تهیــه
طــرح جامــع حفاظــت و احیــای خلیــج گــرگان و تــاالب میانکالــه
اجــرای برنامــه خــود اظهــاری واحدهــای صنعتــی و خدماتــی ســبز بــر اســاس شــاخصهای
اتخــاب صنعــت و واحــد خدماتــی ســبز
اجــرای برنامــه پایــش دو هفتــه یکبــار ســوخت توزیعــی در کالنشــهرهای تهــران و البــرز و
نظــارت بــر توزیــع ســوخت اســتاندارد و مناســب
حضــور فعــال و مؤثــر در دوازدهمیــن نشســت کنوانســیون گونههــای مهاجــر و لحــاظ تمــام
زیرگونههــای پلنــگ در ضمیمــه کنوانســیون حفاظــت از گونههــای مهاجــر و فــک خــزری در
لیســت گونههــای در حــال انقــراض
 -4همكاریهای بین المللی و منطقهای زیست محیطی
امضــای قــرارداد همــکاری بــا جایــکا در خصــوص انجــام طــرح مدیریــت جامــع محیــط
زیســتی ســواحل اســتان هرمــزگان
تهیــه دســتورالعمل برنامــه اقــدام ملــی متناســب کاهــش ( 3)NAMAsانتشــار (کنوانســیون
تغییــرات آب و هــوا)
امضاء تفاهم نامه محیط زیستی با گرجستان
امضاء تفاهم نامه همکاری محیط زیستی مقابله با گرد و غبار با ژاپن
3. Nationally Appropriate Mitigation Actions

127

گزارش یکصد روزه

چکیدهای از مهمترین فعالیتها در دولت دوازدهم

 -5نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست كشور
تصویب الیحه حفاظت از تاالب ها و الیحه هوای پاک در مجلس شورای اسالمی
تهیه و ارسال الیحه خاک به مجلس شورای اسالمی
همــکاری در تدویــن الیحــه ممنوعیــت حیــوان آزاری بــا مشــارکت وزارت دادگســتری و قــوه
قضائیه
اخــذ تأییــده الیحــه حمایــت از محیــط بانــان و جنــگل بانــان از کمیســیون کشــاورزی ،آب
و منابــع طبیعــی بــرای طــرح در صحــن علنــی مجلــس شــورای اســامی
پیگیری و انجام اصالحات الزم در خصوص الیحه مالیات بر ارزش افزوده
 -6حکمرانی مطلوب محیط زیست
تعییــن سیاسـتهای اصلــی و اولویتهــای اجرایــی چهــار ســاله ســازمان در ســطوح ملــی و
اســتانی مشــتمل بــر مدیریــت پســماندها ،کاهــش آلودگــی هــوای کالنشــهرها ،مهــار ریزگردهــا
و تأمیــن حقابــه تــاالب هــا
اعــام سیاس ـتها و اولویتهــای محیــط زیســت در چهــار حــوزه مدیریــت پســماندها،
کاهــش آلودگــی هــوای کالنشــهرها ،مهــار ریزگردهــا و تامیــن حقابــه تــاالب هــا در برنامــه ششــم
توســعه
تمرکــز زدایــی و تفویــض اختیــار در  29بنــد از وظایــف ســازمان مرکــزی بــرای تســریع در
انجــام امــور و پاســخ بــه اســتعالمهای زیســت محیطــی و تصمیمگیــری در مواجهــه بــا مســائل
و موضوعــات مرتبــط بــا اختیــارات و وظایــف ســازمانی
انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری بــا ســازمان مناطــق آزاد بــرای اجــرای برنامههــای ارزیابــی
زیســت محیطــی ،حفاظــت ،بازســازی و احیــاء زیســتگاهها ،جلوگیــری از ورود گونههــای غیــر
بومــی ،پایــش و مطالعــات مشــترک ،کمــک بــه توانمنــد ســازی جوامــع بومــی انجــام مطالعــات
علمــی
امضــاء تفاهــم نامــه بهســازی پــارک طبیعــت پردیســان بــا شــهرداری تهــران بــا اولویــت
اجــرای طــرح جامــع پــارک پردیســان
بازدیــد از اســتان هــای قزویــن ،کهگیلویــه و بویراحمــد ،خوزســتان ،اردبیــل ،آذربایجــان
غربــی ،آذربایجــان شــرقی ،کردســتان و اصفهــان و شهرســتان شــهریار و بررســی مســائل
زیســت محیطــی اســتانها
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دیــدار بــا نخســت وزیــر گرجســتان ،وزیــر مشــاور محیــط زیســت ژاپــن و کمیســیونر تغییــرات
اقلیــم و انــرژی اتحادیــه اروپــا
افتتــاح اولیــن پــارک شــهری بــا نــام محیــط بــان و اولیــن مدرســه طبیعــت اســتان قزویــن،
پــارک چشــمه نباتــی یاســوج ،مدرســه طبیعــت در ســنندج ،ســاختمان مرکــز مدیریــت تــاالب
بیــن المللــی گاوخونــی ،سیســتم آنالیــن شــهرکهای صنعتــی و صنایــع بــزرگ اصفهــان ،فــاز
دوم تصفیــه خانــه فاضــاب شــهرک صنعتــی رازی شــهرضا ،پــارک طبیعــت باراجیــن
بازدیــد از آبگیــری  80درصــدی تــاالب هورالعظیــم ،اجــرای طــرح آمــاک بنــدر ماهشــهر،
پــروژه تصفیــه خانــه پســاب پتروشــیمی مــارون ،پــروژه پســماند ســوز منطقــه ویــژه ماهشــهر،
دریاچــه ارومیــه ،نمایشــگاه بیــن المللــی نفــت ،گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی ،سیســتم تصفیــه
پســاب مجموعــه صنایــع لبنــی کالــه ،پــروژه تصفیــه خانــه فاضــاب خانگــی شــهریار
اعــام نظــر درخصــوص عملیــات اکتشــاف در پناهــگاه حیــات وحــش دره انجیــر و تأ کیــد بــر
ارزشهــای تنــوع زیســتی آن
اعــام ضــرورت ارزیابــی محیــط زیســتی پــروژه وزارت جهــاد کشــاورزی درخصــوص احیــای
 550هــزار هکتــار دشــت خوزســتان و ایــام
رونمایــی از ســند ملــی اشــتغال ســبز بــا رویکــرد اقتصــاد ،رفــاه اجتماعــی ،شــغل مناســب و
تــاش بــرای حفــظ محیــط زیســت
رونمایــی از ســند راهبــرد ملــی تغییــر اقلیــم بــرای اجــرا باتوجــه بــه مشــکالت حاصــل از تغییــر
اقلیــم کشــور
تدویــن تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک فیمابیــن وزارتخانههــای کشــور ،بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه منظــور ایجــاد شــرایط بهداشــتی،
ایمــن و ســالم ،جلوگیــری از آلودگــی محیــط زیســت و حفــظ ســامت اســتفاده کننــدگان از
ســواحل و شــناگاه هــا
ج)راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت
امــروزه ادغــام و یکپارچــه ســازی سیاســت هــا و برنامــه هــای محیــط زیســت در سیاســتها و
برنامههــای توســعه اقتصــادی و اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از ارکان و اصــول پایــدار پذیرفتــه شــده
اســت؛ بــه همیــن علــت سیاس ـتها و برنامههــای محیــط زیســت زمانــی میتواننــد بــه برقــراری
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تعــادل و پایــداری توســعه منتهــی شــوند و از بــروز مخاطــرات محیــط زیســت جلوگیــری نماینــد و بــه
عنــوان کالبــد و بســتر بارگذاریهــای توســعه عمــل نماینــد كــه در همــه ارکان برنامهریــزی مــورد
ی و تصمیــم
توجــه قــرار گیرنــد و بــه صورتــی فعــال در فرآیندهــای سیاســت گــذاری ،برنامهریــز 
گیــری دخالــت داده شــوند و ســپس و در تعامــل بــا ســایر حوزههــا بــه صورتــی متــوازن بــه اجــرا
درآینــد .بــر ایــن اســاس بــا توجــه دامنــه و ابعــاد مســائل و مشــكالت زیســت محیطــی كشــور و
همچنیــن محدودیــت منابــع مالــی و نیــروی انســانی ،الزم اســت تــا اولویتهــا براســاس اطالعــات و
فرایندهــای شــناخته شــده و مســتندات علمــی و همچنیــن میــزان توجــه افــكار عمومــی تعییــن و بــر
اســاس راهکارهــای زمــاندار تهیــه شــده و بــر ایــن اســاس ،راهکارهــای کوتاهمــدت و میانمــدت
پیشبینــی گردنــد .بــا عنایــت بــه مراتــب یــاد شــده مهمتریــن راهکارهــای کوتــاه مــدت و میــان
یشــود:
مــدت بــه شــرح زیــر پیشــنهاد م 
تقویــت دیپلماســی محیــط زیســت در راســتای کنتــرل فرایندهــای تخریبــی محیــط زیســت
از جملــه بحــران ریزگردهــا و آلودگیهــای مناطــق ســاحلی و دریایــی (میــان مــدت)
ساماندهی و مدیریت پسماندهای جامد خانگی و صنعتی و خطرناک (میان مدت)
تأمین حقابه ها و رها سازی آب رودخانه ها و تاالبهای داخلی (کوتاه مدت)
تأمیــن منابــع مالــی اجــرای مصوبــات مرتبــط بــا برنامــه هــا و سیاســت هــای کاهــش آلودگــی
هــوا (میــان مــدت)
حمایت و پشتیبانی از تشکلهای مردم نهاد برای حفاظت از محیط زیست (کوتاه مدت)
تمرکز زدایی و تفویض اختیار ستاد مرکزی به استانها (کوتاه مدت)
تأمیــن مالــی و تقویــت صنــدوق ملــی محیــط زیســت و اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای فعــال کــردن
صنــدوق (کوتا همــدت)
ارتقــا و توســعه آموزشهــای محیــط زیســتی در ســطوح رســمی و غیــر رســمی کشــور (میــان
مــدت)
تقویــت نقــش و کارکردهــای تشــکلهای مــردم نهــاد در سیاس ـتگذاری و اجــرای
برنامههــای محیــط زیســت ارتقــای مشــارکتهای مردمــی بــرای حفاظــت از محیــط زیســت
(میــان مــدت)
بازنگــری و اصــاح اســتانداردهای محیــط زیســتی و تدویــن اســتانداردهای منطقــهای
محیــط زیســت (کوتــاه مــدت)

130

گزارش عملکرد صد روزه دستگاههای اجرایی (وضعیت موجود ،اقدامات و راهکارها)

فص ـ ـ ــل پنجم

حفاظت از جنگلهای خزری و ذخایر جنگلی (میان مدت)
حمایــت از تولیــد انرژیهــای تجدیدپذیــر از منابــع بــاد و خورشــید از طریــق اصــاح
نظامهــای قیمــت گــذاری انــرژی ،همــكاری فناورانــه بــا كشــورهای پیشــرو حمایــت و
پشــتیبانی از توســعه فناوریهــای پــاك و غیرآالینــده (میــان مــدت)
حمایــت از بازیافــت زبالــه و تولیــد كمپوســت بــرای جلوگیــری از آلودگــی خــاك توســط زبالــه
هــا ،و كمــك بــه احیــای كیفیــت خاكهــای ایــران از طریــق مصــرف كمپوســت (میــان مــدت)
حمایــت از گردشــگری محیــط زیســتی بــا رعایــت اســتانداردهای حفــظ محیــط زیســت در
مناطــق تحــت حفاظــت بــر اســاس طر حهــای مــدون (میــان مــدت)
ســرمایهگذاری در زمینــه اســتفاده از تكنولوژیهــای بومــی و ســازگار بــا اقلیــم و بــوم
شناســی كشــور (كاریزهــا ،جم ـعآوری آب بــاران) اهمیــت دادن بــه ارزش اقتصــادی آب در
تمامــی مصــارف و ایجــاد بــازار آب (میــان مــدت)
تقویــت و توانمنــد ســازی بخشهــای دولتــی و غیــر دولتــی بــرای اســتفاده مؤثــر از منابــع
بیــن المللــی از جملــه صنــدوق اقلیــم ســبز (کوتــاه مــدت)
بازچرخانــی آب و اســتفاده از پســاب تصفیــه شــده در بخــش كشــاورزی محصــوالت
غیرخورا كــی بــا رعایــت مالحظــات بهداشــتی و محیــط زیســتی (میــان مــدت)
حمایــت و پشــتیبانی از فعالیتهــای پژوهشــی مرتبــط بــا محیــط زیســت بــه منظــور ارتقــای
شــناخت علمــی از فرایندهــای زیســت محیطــی كشــور (میــان مــدت)
توســعه نظــام اطالعــات محیــط زیســتی بــه منظــور درک شــناخت از تحــوالت محیــط
زیســت کشــور (کوتــاه مــدت)
تقویــت بخــش خصوصــی بــرای اســتفاده پایــدار از منابــع طبیعــی و محیــط زیســتی (میــان
مــدت)
اســتفاده از ســازوکارهای اقتصــادی از جملــه مالیــات و عــوارض آلودگــی بــرای حفاظــت از
محیــط زیســت (میــان مــدت)
اصالح و بازنگری نظام تعرفهها و قیمتگذاری آب و فاضالب و انتشار آالیندههای آبی
در آبهای پذیرنده (میان مدت)
اســتفاده از ظرفیتهــای ســازمانهای مــردم نهــاد بــرای صیانــت از محیــط زیســت بویــژه
منابــع آب کشــور و تقویــت تشــکلهای مرتبــط در ایــن زمینــه (میــان مــدت)
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ب) حوزههای بخشی


بخش کشاورزی و منابع طبیعی
اهم اقدامات اساسی انجام شده:

وزارت جهــاد کشــاورزی پــس از شــروع بــه کار دولــت دوازدهــم در اولیــن گام اقــدام بــه تدویــن
برنامــه چهــار ســال آینــده بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی در چارچــوب اســناد باالدســتی بــه ویــژه
قانــون برنامــه ششــم توســعه و سیاسـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــرای ارائــه بــه رئیــس جمهــور
محتــرم و مجلــس محتــرم شــورای اســامی نمــود کــه در ایــن خصــوص بــا عنایــت بــه شــرایط اقلیــم
کشــور ،تمرکــز بــر راهبــرد ارتقــای بهــرهوری آب بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن سیاســتهای کالن
بخــش بــه مــورد اجــرا گذاشــته شــده اســت .عــاوه بــر آن بــا عنایــت بــه ضــرورت تــدارک کشــت پاییــزه
و رفــع چالشهــای ســاختاری خالص ـهای از اقدامــات کالن بــه شــرح زیــر بــوده اســت:
 -1اقدامــات انجــام شــده در زمینــه ارتقــای بهــرهوری آب و کشــاورزی حفاظتــی؛ درخصــوص
اقدامــات منجــر بــه ارتقــای راندمــان آبیــاری و صرفهجویــی در مصــرف آب در ســه مــاه
اخیــر ،عــاوه بــر اصــاح و بازســازی  80هکتــار گلخانــه ،معــادل  300هکتــار نیــز احــداث و
بــه بهــره بــرداری رســیده اســت .همچنیــن بیــش از  57هــزار هکتــار ســامانههای نویــن
آبیــاری اجــرا و تحویــل بهرهبــرداران شــده و عملیــات بیــش از  151هــزار هکتــار شــروع و
در دســت اجــرا میباشــد عــاوه بــر آن در ســطحی بیــش از  16هــزار هکتــار شــبکههای
آبیــاری و زهکشــی در مناطــق خوزســتان و ایــام و در ســطح  4200هکتــار در منطقــه
سیســتان و  38هــزار هكتــار در مناطــق مــرزی بــه مــورد اجــرا گذاشــته و آمــاده تحویــل
شــده اســت .همچنیــن توســعه کشــت پاییــزه مــورد تأ کیــد و حمایــت قــرار گرفتــه و بــه
منظــور کاهــش مصــرف آب ،توســعه کشــت نشــایی نیــز ترویــج و مــورد حمایــت واقــع شــده
اســت .در ایــن راســتا در ســطح  3هــزار هکتــار عملیــات آب و خــاک و در ســطحی بیــش از
 11هــزار هکتــار تجهیــز و نوســازی در اراضــی آبخــور ســدها و همچنیــن مرمــت و بازســازی
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 90کیلومتــر از قنــوات در کشــور انجــام شــده اســت.
در زمینــه کشــاورزی حفاظتــی نیــز در ســطح یــک میلیــون و هفتصــد هــزار هکتــار
برنامــه کشــاورزی حفاظتــی بــا اســتفاده از ماشــینهای مخصــوص ،کــم خــا کورزی
تنــاوب کشــت ،حفــظ بقایــای گیاهــی بــا رعایــت کلیــه اصــول کشــاورزی حفاظتــی انجــام
شــده اســت.
 -2در زمینــه انجــام فعالیتهــای پشــتیبانی تولیــد بیــش از  50هــزار تــن انــواع بــذور گواهــی
شــده بــا هــدف مقاومســازی محصــول و ارتقــای کیفیــت و افزایــش تولیــد در واحــد ســطح
تأمیــن و در اختیــار تولیدکننــدگان محصــوالت زراعــی قــرار گرفتــه و قــرارداد نظــارت بــر
تولیــد  40هــزار تــن بــذور اســتاندارد ،منعقــد گردیــده اســت عــاوه بــر آن بیــش از  900هــزار
تــن انــواع کودهــای کشــاورزی نظیــر کــود اوره ،پتاســیم ،ســوپر فســفات و غیــره تــدارک
شــده و تأمیــن و تحویــل بیــش از  1500دســتگاه ماشــینآالت کارنــده بــا ایجــاد خــط
اعتبــاری توســط دولــت تأمیــن و تحویــل کشــاورزان شــده اســت .در همیــن دوره عملیــات
پوشــش بیم ـهای محصــوالت اساســی زراعــی و باغــی نیــز بــا رویکــرد کاهــش ریســک
کشــاورزان انجــام شــده اســت و همچنیــن بــرای مبــارزه بــا انــواع آفــات و بیماریهــای
محصــوالت ،در ســطحی بیــش از  600هــزار هکتــار بــا روش شــیمیایی و در ســطحی بیــش
از  300هــزار هکتــار بــه صــورت غیــر شــیمیایی عملیــات مبــارزه بــا آفــات در کشــور اقــدام
شــده اســت .عــاوه بــر آن در زمینــه حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان کشــاورزی
چندیــن قــرارداد بــا ســازمانهای تحقیقاتــی بینالمللــی جهــت انتقــال دانــش نویــن
منعقــد شــده اســت.
 -3بــا خریــد حــدود  9میلیــون تــن گنــدم ،نیــاز کشــور بــه گنــدم در ســال جــاری نیــز در داخــل
تأمیــن گردیــده اســت.
بــه منظــور کاهــش تصدیگریهــای دولــت در مدیریــت بــازار ،بــورس کشــاورزی
فعالیتهــای متنوعــی را در مرکــز و برخــی از اســتانها در یکصــد روز اخیــر تجربــه کــرده
اســت .کــه شــامل عملکــرد بخــش محصــوالت کشــاورزی از قبیــل؛ گنــدم ،جــو ،برنــج،
شــکر ،ذرت ،کنجالــه ســویا و ســایر محصــوالت اســت کــه در دولــت دوازدهــم در قالــب
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بیــش از  764هــزار تــن از طریــق  3538قــرارداد بــوده اســت .ایــن عملکــرد از نظر مقداری
 11/4درصــد ســهم از کل بــازار بــورس کاال و از نظــر ارزش معــادل  6/4درصــد کل بــازار و
حــدود  14درصــد کل قراردادهــای بــازار بــورس کاال را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
 -4در زمینــه افزایــش تولیــد آبزیــان و بــه منظــور حفاظــت از ذخایــر آن در دریــای شــمال
بیــش از  350میلیــون قطعــه انــواع بچــه ماهــی رهاســازی شــده اســت و بیــش از  27هــزار
تــن میگــوی پرورشــی و بیــش از  1500تــن ماهــی پرورشــی در قفسهــای دریــا تولیــد شــده
اســت .در زمینــه حمایــت از تولیــد انــواع گوشــت قرمــز ،گوشــت مــر غ ،تخــم مــر غ و شــیر
خــام ،نیازهــای کشــور در داخــل انجــام و پایــش و مدیریــت کالن بــازار آن انجــام شــده
اســت.
 -5درخصــوص اقدامــات انجــام شــده در حــوزه حفاظــت از منابــع طبیعــی و اجــرای عملیــات
در حوضههــای آبخیــز ،فعالیتهــای جنــگلکاری ،احیــاء و غنیســازی جنگلهــا،
اجــرای طــرح تنفــس جنگلهــای شــمال ،تثبیــت ش ـنهای روان و مهــار کانونهــای
بحــران فرســایش بــادی ،انجــام عملیــات بیولوژیــک بــرای مقابلــه بــا گردوغبــار در اســتان
خوزســتان ،اجــرای عملیــات آبخیــزداری و آبخوانــداری و توســعه و بهرهبــرداری از کشــت
گیاهــان دارویــی در مراتــع و مــزارع و همچنیــن در حــوزه احیــای دریاچــه ارومیــه عملیــات
فنــی تــداوم یافتــه اســت.
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بخش آب
اهم عناوین عملکرد بخش آب وزارت نیرو در  100روز نخست شروع دولت
دوازدهم
۱.۱بهرهبــرداری از  14775هکتــار شــبکههای اصلــی آبیــاری و زهکشــی در اراضــی پایــاب در
دســت بهر هبــرداری بهمنظــور تکمیــل طر حهــای تأمیــن آب
۲.۲تعادلبخشــی بــه ســفرههای آب زیرزمینــی در چارچــوب مصوبــات شــورای عالــی آب از
طریــق جلوگیــری از اضافــه برداشــت چاههــای مجــاز و مســلوبالمنفعه نمــودن چاههــای
غیــر مجــاز و کاهــش برداشــت غیــر مجــاز از آبهــای زیرزمینــی بــه میــزان  98میلیــون متــر
مکعــب
۳.۳راه اندازی سامانه یکپارچه حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب کشور
۴.۴راهاندازی سامانه اطالعات مکانی یکپارچه رودخانهها
۵.۵آزادسازی تصرفات ایجاد شده در حریم رودخانههای مهم کشور در سطح  40هکتار
۶.۶پیشــرفت  55طــر ح اجرایــی مهــار آبهــای مــرزی بــه میــزان  4/1درصــد (افزایــش از 70/4
بــه  74/5درصــد) بــا هزینهکــرد  12200میلیــارد تومــان در مــدت  100روزه اخیــر
۷.۷آغاز عملیات اجرایی سد ماشکید سفلی در استان سیستان و بلوچستان
۸.۸بهرهبرداری از یک واحد نیروگاهبرقآبی سد داریان به ظرفیت  70مگا وات
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بخش صنعت و معدن
مجوزها
پروانه بهره برداری صنعتی
طــی صــد روز اول اســتقرار دولــت دوازدهــم تعــداد  1724فقــره پروانــه بهرهبــرداری بــا
ســرمایهگذاری  6876میلیــارد تومــان و اشــتغال  27839نفــر بــه بهرهبــرداری رســیده اســت.
لیست برخی از طرح های مهم بهره برداری شده طی  100روز اول دولت دوازدهم

تهران

1098

تهران

809

منطقه ویژه
اقتصادی شیراز

181

مركزی
البرز

61

108

204
200
1050
210

1396/06/08 1396/07/29 1396/05/22
1396/06/14
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1396/06/05

تعاونی تولید شمش و نورد و
فوالد آماتیس كویر سهند

محصوالت
غذائی و
آشامیدنیها

پتروشیمی شازند

ابزار پزشكی
اپتیكی

تضامنی سیاح فر و
خانداداش

محصوالت
فلزی فابریكی

مهندسی رستافن ارتباط

ساخت مواد
و محصوالت
شیمیائی

تولیدی شیوا

محصوالت از
الستیك و پالستیك

ایجادی

655

نوع بهره
برداری

نام واحد

استان

سرمایه
(میلیارد
ریال)

اشتغال
(نفر)

گروه
تاریخ مجوز فعالیت 2
رقمی
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نوع بهره
برداری

مركزی
اصفهان
قم
فارس
خوزستان

3631

86

سازمان توسعه و نو سازی
معادن و صنایع معدنی ایران

خوزستان

3252

امید كهن صیون

منطقه ویژه اقتصادی
شیراز

18
6
3985

85

آلومینیوم كاوه خوزستان

175

244

1396/07/25
1396/05/04

162

4936

1396/06/28
1396/06/26
1396/06/28

50

1396/05/14

سایر محصوالت
كانی غیرفلزی
ساخت فلزات
اساسی
ساخت فلزات
اساسی

137

213
447

سیمان خاكستری نی ریز

1396/07/05

گروه صنعتی لینا

محصوالت غذائی و
آشامیدنیها

صنایع زرریسان امیر كبیر
كاشان

محصوالت غذائی و
ساخت منسوجات
آشامیدنیها

صنایع و فرآوردههای غذایی
مزمز

محصوالت فلزی
فابریكی

ایجادی

نام واحد

استان

سرمایه
(میلیارد
ریال)

اشتغال
(نفر)

گروه
تاریخ مجوز فعالیت 2
رقمی
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البرز

3229

آذربایجان شرقی خراسان رضوی

3195

0

0

228

1396/06/30

البرز

54

520

1396/06/12

وسایل نقلیه
موتوری

مجتمع صنعتی ماموت
تهران

1396/07/02

سهامی قند تربت حیدریه
(سهامی عام)

1396/06/14

توسعه ای

محصوالت از
توتون و تنباكو

گسترش خدمات آتیه
اندیشان سپهرشرق

ساخت فلزات محصوالت غذائی
و آشامیدنیها
اساسی

بی ای تیف پارس

89

نوع بهره
برداری

نام واحد

استان

سرمایه
(میلیارد
ریال)

اشتغال
(نفر)

گروه
تاریخ مجوز فعالیت 2
رقمی

جواز تأسیس صنعتی
تعــداد  4950فقــره جــواز تأســیس بــا پیشبینــی ســرمایه گــذاری  58218میلیــارد تومــان و
پیــش بینــی اشــتغال  112020نفــر در طــول  100روز اول دولــت دوازهــم صــادر شــده اســت.
مجوزهای معدنی
تعــداد  253پروانــه بهــره بــرداری 177 ،گواهــی کشــف و  325پروانــه اکتشــاف طــی  100روزه اول
دولــت دوازدهــم صادر شــده اســت.
واحدهای صنفی
تعــداد واحدهــای صنفــی بــه تفکیــک تولیــدی  20147فقــره ،توزیعــی  54569فقــره ،خدماتــی
 13868فقــره و جمعــا  88584فقــره از ابتــدای مــرداد مــاه تــا  15آبــان  1396صــادر شــده اســت.
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تجارت خارجی
آمار مقدماتی صادرات كاالهای غیرنفتی (با میعانات گازی) و واردات
اول مرداد ماه تا دهم آبان 1396
وزن (هزار تن)

ارزش (میلیون دالر)

عنوان
صادرات

32591.6

12502.2

واردات

9217.5

13226.3

صادرات و واردات به تفکیک بخش
اول مرداد ماه تا دهم آبان 1396
عنوان

واردات

صاردات
وزن
(هزار تن)

ارزش
(میلیون دالر)

وزن
(هزار تن)

ارزش
(میلیون دالر)

گروه صنعت:

18533

8714

5916.9

12108.3

 -صنعت

11234

5058

4871.5

11269.4

-پتروشیمی

5561

2889

197.0

355.8

 -گاز مایع

1737

767

-

-

معدن

7903

588

214.9

57.3

میعانات گازی

4872

1911

-

-

کشاورزی

1282

1121

3933.3

1541.0

فرش و صنایع دستی

2.4

167.9

0.8

2.9
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نوع کاال
سرمایه ای
مصرفی
واسطه ای

مقدار ارزش و وزن صادرات و واردات به تفکیک نوع کاال
اول مرداد ماه تا دهم آبان 1396
واردات
صادرات
ارزش
وزن
ارزش
وزن
(میلیون دالر)
(هزار تن)
(میلیون دالر)
(هزار تن)
1955
199
140
26
2596
947
2587
1753
8676
8072
10006
32297

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
کارخانــه آهــن اســفنجی فــوالد میانــه بــا تکنولــوژی ایرانــی پــرد در شهرســتان میانــه واقــع
در اســتان آذربایجــان شــرقی بــا ظرفیــت  800هــزار تــن بــه بهرهبــرداری رســیده اســت ،میــزان
ســرمایهگذاری بــرای ســاخت ایــن کارخانــه 120 ،میلیــون دالر بوده کــه بــا بهرهبــرداری از ایــن
واحــد  250نفــر بــه طــور مســتقیم و  750نفــر بــه طــور غیرمســتقیم صاحــب شــغل شــده اســت.
میانگیــن خلــوص آهــن اســفنجی تولیــدی  95درصــد بــوده و در برخــی روزهــا بــه بیــش از 97
درصــد رســیده اســت .در ســاخت ایــن کارخانــه 300 ،شــرکت داخلــی مشــارکت داشــتهاند و در
اجــرای آن از نیروهــای بومــی اســتفاده شــده اســت.

برگــزاری  12جلســه بــا شــرکتهای بــزرگ بخــش معــدن و صنایــع معدنــی،
ســندیکاهای و انجمنهــا بــه منظــور برطــرف کــردن چالشهــای بخــش معــدن و
صنایــع معدنــی
تدویــن نقشــه راه دولــت دوازدهــم در توســعه و توانمندســازی معــادن و صنایــع
معدنــی بــا حضــور خبــرگان بخــش معــدن و صنایــع معدنــی
توفیــق در اخــذ مصوبــه هیــات دولــت در خصــوص تخصیــص بخشــی از  1.5میلیــارد
دالر منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــه توســعه معــادن روســتایی از طریــق صنــدوق بیمــه
فعالیتهــای معدنــی
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انتخــاب پیمانــکار و شــروع عملیــات اجرایــی پــروژه اســکله پارســیان در فــاز اول بــه
ظرفیــت  9میلیــون تــن تخلیــه و بارگیــری
واحــد احیــای فــوالدی نیریــز و واحدهــای احیــای ســبزوار در شــرف راه انــدازی مــی
باشــند.

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور
خالصه عملکرد  3ماهه مرداد تا مهر ماه 1396
شهریور
مرداد
مهر 1396
واحد
عنوان فعالیت
1396
1396

مجموع

صدور جواز تأسیس
محصوالت دخانی

فقره

2

2

1

5

صدور پروانه بهره برداری
محصوالت دخانی

فقره

2

1

1

4

راه اندازی واحدهای
تولید محصوالت دخانی

واحد

1

1

1

3

ارسال نمونه به
آزمایشگاه

تعداد

15

10

15

40

میزان واردات سیگار

هزار نخ

220400

233520

433360

887280

میزان واردات تنباکوی
معسل

کیلوگرم

325400

168070

645232

1138702

میزان صادرات توتون

کیلوگرم

0

0

114000

114000

میزان صادرات تنباکوی
سنتی

کیلوگرم

1900

3100

10300

15300

میزان صادرات تنباکوی
معسل

کیلوگرم

19640

56259

13455

89354

میزان صادرات سیگار

هزار نخ

8000

0

10000

18000
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میزان صدور مجوز توزیع
استانی محصوالت
دخانی

فقره

39

46

29

114

میزان صدور مجوز توزیع
سراسری محصوالت
دخانی

فقره

23

13

6

40

مجوزهای خرید توتون
و تنباکو

تعداد

0

3

0

3

صدور تأییدیه های
ترانزیتی محصوالت
دخانی

تعداد

170

140

137

447

فک پلمپ و نظارت بر
محمولههای دخانی
وارداتی

تعداد

7

10

6

23

وصولحقوقدولت

میلیون
ریال

67861.4

62339.5

104211.2

234412.0

سازمان زمین شناسی و ا کتشافات معدنی کشور
تکمیــل اکتشــافات معدنــی در بیــش از  16160کیلومتــر مربــع در قالــب  19پــروژه بــه
منظــور اکتشــاف عناصــر پایــه فلــزی و غیرفلــزی.
پایــان اکتشــاف  1.5میلیــون تــن کانســنگ طــا ،نقــره ،مــس و ســرب و روی در منطقــه
الطــا بــه ترتیــب بــا عیــار  0.86گــرم بــر تــن 49.5 ،گــرم در تــن 0.89 ،درصــد و 1.69
درصــد و اخــذ گواهــی کشــف.
پایــان اکتشــاف  649000تــن کانســنگ ســرب و روی بــا عیــار  3.6درصــد و 169.000
تــن کانســنگ طــا بــا عیــار  1.75گــرم در تــن در منطقــه ندوشــن.
بررســی مشــکالت و راهکارهــای فــرآوری ســه منطقــه اکتشــافی بــرای عناصــر مــس،
ســرب و روی و ســولفات ســدیم -پتاســیم در اســتان هــای خراســان جنوبــی ،اصفهــان و
قزویــن و اخــذ گواهــی کشــف.
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آغــاز عملیــات اکتشــافی بــه مســاحت بیــش از  36535کیلومتــر مربــع در قالــب 45
پــروژه ( 30پــروژه زمینشناســی اقتصــادی در مســاحت  35460کیلومتــر مربــع5 ،
پــروژه ژئوشــیمی در مســاحت  625کیلومتــر مربــع 3 ،پــروژه ژئوفیزیــک بــا برداشــت
 4500ایســتگاه 7 ،پــروژه فــرآوری فســفات کهکیلویــه و بویراحمــد ،آنتیمــوان ســفیدآبه،
پتــاس چوپانلــو ،باریــت خوزســتان ،طــا -ســرب -روی و گلوکونیــت خراســان رضــوی)
کــه  36پــروژه ( 26پــروژه زمینشناســی اقتصــادی 4 ،پــروژه ژئوشــیمی 3 ،پــروژه
ژئوفیزیــک 3 ،پــروژه فــرآوری) آن پیشــرفت فیزیکــی بیــش از  50درصــد و  9پــروژه (4
پــروژه زمینشناســی اقتصــادی 1 ،پــروژه ژئوشــیمی 4 ،پــروژه فــرآوری) کمتــر از  50درصــد
پیشــرفت فیزیکــی داشــتهاند.
اکتشــاف عناصــر نــادر خا کــی در  6اســتان کشــور (زنجــان ،یــزد ،البــرز مرکــزی،
آذربایجانشــرقی و آذربایجانغربــی و اردبیــل) بــه مســاحت  109400کیلومتــر مربــع
و معرفــی  10485کیلومتــر مربــع بــه عنــوان محدودههــای امیدبخــش بــرای ادامــه
فعالیــت اکتشــافی.
ادامــه اکتشــاف محدودههــای آنومالــی ســرب و روی بــه مســاحت 4896
کیلو متر مر بــع .
معرفــی  6084کیلومتــر مربــع از کشــور بــه عنــوان الوبــت اکتشــاف کرومیــت کــه 3462
کیلومتــر مربــع از آن اولویــت اول خواهــد بــود.
تعییــن مناطــق پتانســیل دار اکتشــاف کشــور و اولویــت اول آن در قالــب  20تیــپ مــاده
معدنــی مختلــف در قالــب اطلــس پتانســیلهای معدنــی کشــور در مقیــاس ملــی بــا هــدف
کاهــش ریســک و هزینههــای اکتشــافی.
پــردازش و تفســیر  40هــزار کیلومتــر خطــی اطالعــات ژئوفیزیــک هوایــی (مغناطیــس
ن شــرقی و  91هــزار کیلومتــر خطــی در اســتان
ســنجی و رادیومتــری) در اســتان آذربایجــا 
خراســان جنوبــی.
اجــرای عملیــات میدانــی بیــش از  2790کیلومتــر مربــع از مســاحت کشــور در قالــب
 18منطقــه بــه منظــور تولیــد اطالعــات پایــه زمیــن شناســی در مقیــاس  1:25000بــرای
نمایــش کلیــه عــوارض بیــش از  50متــر.
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ادامــه اکتشــاف منابــع آب کارســتی در  9اســتان (البــرز ،یــزد ،مرکــزی ،لرســتان،
آذربایجــان غربــی ،فــارس ،ســمنان ،خراســان رضــوی و خراســان شــمالی) بــه مســاحت
 115700کیلومتــر مربــع و تعییــن مناطــق مســتعد حضــور آب.
پیمایــش صحرایــی بیــش از  50هــزار کیلومتــر در محلهــای اصلــی کانــون گــرد و غبــار
و برداشــت تعــداد  1400نمونــه ســطحی و  500نمونــه اتمســفری در بیــش از  60درصــد از
کانونهــای شناســایی شــده در کشــور.
انجــام  169740آنالیــز در قالــب  7روش تخصصــی اکتشــافی ،فــرآوری ،معدنــی و
زمیــن شناســی بــرای بیــش از  7380نمونــه اکتشــافی و زمیــن شناســی.
آغــاز بررســی ،پایــش و تعییــن دقیــق محــل گسـلهای لــرزه زای کالن شــهرهای کشــور
پیــرو مصوبــه شــورای عالــی شهرســازی وزارت راه بــا اولویــت شــهرهای تهــران ،تبریــز،
کــرج ،مشــهد و کرمــان.
تهیه اینفوگرافیک اطلس نقشه راه علوم زمین و معدن برای  31استان کشور.
آغاز ساماندهی و مدیریت مطالعات ژئوتوریسم و ژئوپارک کشور در قالب مصوبه برامه
بینالمللی علوم زمین و ژئوپارکها ( )IGGPدر مجمع عمومی یونسکو در سال 2016
صندوق صنایع دریایی
عملکرد صندوق صنایع دریایی طی  100روز اول دولت دوازدهم
عنوان شاخص

تسهیالت بررسی شده

نوع

تعداد

میلیون ریال

تعمیرات شناور

10

92150

ساخت شناور

4

289000

تجهیزات و زیرساخت

2

155000

سرمایه در گردش

0

0

کارآفرینی

11

22000

تسهیالت متقاضی یارانه

1

47900
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جمع کل

تسهیالت تأیید شده

28

606050

تعمیرات شناور

8

42474

ساخت شناور

3

269450

تجهیزات و زیرساخت

2

105000

سرمایه در گردش

0

0

کارآفرینی

6

12000

تسهیالت متقاضی یارانه

1

47900

20

476824

تعمیرات شناور

4

26380

ساخت شناور

1

143620

تجهیزات و زیرساخت

0

0

سرمایه در گردش

0

0

کارآفرینی

6

12000

تسهیالت متقاضی یارانه

1

47900

12

229900

جمع کل

ب در
تسهیالت مصو 
بانک

جمع کل

صندوق بیمه و سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی
صدور انواع بیمه نامه به تفکیک نوع بیمه نامه طی  100روز اول دولت دوازدهم

زمان
صدور

مرداد
1396

ضمانتنامه
(بیمهنامه اعتباری
بهره برداری)

بیمهنامه
سرمایهگذاری

مجموع
ضمانتنامهها و
بیمهنامهها

تعداد

مبلغ
(میلیون
ریال)

تعداد

مبلغ
(میلیون
ریال)

تعداد

مبلغ
(میلیون
ریال)

1

4

2

33

3

37
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شهریور
1396

1

398

4

13

5

411

مهر 1396

1

767

2

5

3

772

آبان 1396

0

0

2

1

2

1

مجموع

3

1168

10

53

13

1221

بازپرداخــت دیــون معوقــه صنــدوق بــه نحــوی کــه در حــال حاضــر صنــدوق دیــون
معــوق (ناشــی از منابــع بانکــی) نــدارد (بــه ارزش315میلیاردریــال)
انعقــاد تفاهــم نامــه بــا بانــک صنعــت و معــدن بــه ارزش حداقــل  1000میلیــارد ریــال
تســهیالت بــرای طرحهــای معدنــی
تعیین تکلیف محدودههای معدنی بیمه شده از ابتدای عمر صندوق
پیگیــری تخصیــص حداقــل  %15از منابــع حاصــل از وجــوه ناشــی از مصوبــه مجلــس
محتــرم در طــرح اشــتغال روســتایی و شــهرهای کوچــک بــه حــوزه معــدن از طریــق
صنــدوق بیمــه

تسهیالت رونق تولید
در راســتای اجــرای سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی تــا  22آبــان مــاه ســال  1396در تســهیالت
رونــق تولیــد 35993 ،فقــره ثبــت نــام صــورت گرفتــه کــه از ایــن تعــداد  14699فقــره بــا مبلــغ
 106279.6میلیــارد ریــال بــه بانــک معرفــی و درنهایــت تعــداد  2887بــا مبلــغ 26851.8
میلیــارد ریــال پرداخــت گردیــده اســت.
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معاونت آموزش و پژوهش
مجوزهای صادره و تمدیدی فنی و مهندسی
 1مرداد تا  15آبان ماه
واحد
عنوان
1396
سنجش
جواز تأسیس خدمات فنی مهندسی صادره

تعداد

90

جواز تأسیس خدمات فنی مهندسی تمدید شده

تعداد

22

پروانه فنی مهندسی صادره

تعداد

35

پروانه فنی مهندسی تمدید شده

تعداد

16

مجوز های صادره و تمدیدی مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی
واحد  1مرداد تا  15آبان
عنوان
ماه 1396
سنجش
جواز تأسیس مركز پژوهشهای صنعتی و معدنی صادره

تعداد

7

جواز تأسیس مركز پژوهشهای صنعتی و معدنی تمدید شده

تعداد

1

پروانه پژوهش مركز پژوهشهای صنعتی و معدنی صادره

تعداد

3

سایر شاخصهای آموزش ،پژوهش و فناوری
 1مرداد تا  15آبان
واحد سنجش
ماه 1396

عنوان
دورههای آموزشی کوتاه مدت برگزار شده

تعداد

3091

دورههای آموزشی کوتاه مدت برگزار شده

نفر ساعت

3735064

پروژههای پژوهشی انجام شده

تعداد

61

تفاهم نامه های منعقد شده آموزش و پژوهش

تعداد

4
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اهم فعالیتهای انجام یافته در بخش آموزش طی  100روز اول دولت دوازدهم
گزارشگیــری نیازســنجی دورههــای کوتاهمــدت آموزشــی از اســتانها و ســازمانهای
تابعــه و دفاتــر تخصصــی بــر اســاس حوزههــا و بخشهــای تخصصــی بــر اســاس تعــداد
شــرکتکنندگان ،مــدت دوره ،نفــر ســاعت آموزشــی و هزینــه بــرآورد شــده و ..
برگــزاری  1جلســه همــکاری بــا وزارت آمــوزش و پــرورش در خصــوص برنامــه ریــزی جهــت
اجرایــی شــدن تعهــدات تفاهــم نامــه فــی مــا بیــن وزارتیــن
بررســی  1973فقــره گواهــی نامههــای دوره هــای کوتــاه مــدت آموزشــی بخــش صنعــت،
معــدن وتجــارت برگــزار شــده در ســازمانهای اســتانی جهــت امضــاء دوم
همــکاری در برگــزاری دوره هــای آموزشــی چرخــه مدیریــت بهــرهوری بــه میزبانــی معاونــت
آمــوزش و پژوهــش و فنــاوری
بررســی طــرح كارورزی و ارائــه نظــرات و برگــزاری جلســه مشــترك بــا مدیــران وزارت تعــاون،
كار و رفــاه در حضــور معــاون آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری
تعداد گواهی نامه های تأیید شده  1973فقره بوده است.
دورههای کوتاهمدت آموزشی برگزارشده در استانها و سازمانهای تابعه و دفاتر تخصصی

تعداد

عنوان
تعداد دورههای برگزار شده

3091

تعداد شرکتکنندگان (نفر)

96003

مدت دوره (ساعت)

61594

نفر ساعت دورهها

3735064
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»»اهــم فعالیــت هــای انجــام یافتــه در بخــش پژوهــش طــی  100روز اول دولــت
دوازدهــم
اجرایــی نمــودن برنامــه جامــع پژوهشــی توســط ســازمانها و شــرکتهای و صندوقه ـای
زیرمجموعــه وزارت صنعــت و دفاتــر زیرمجموعــه معاونــت بــرای اجــرای کلیــه فعالیتهــای
پژوهشــی بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت در چارچــوب برنامــه فــوق الذکــر
پیگیــری هزینــه کــرد  %3از کل اعتبــارات منابــع داخلــی ســازمانها ،جهــت آمــوزش و انجــام
پژوهشهــای کاربــردی بصــورت مســتقیم و یــا از طریــق مراجــع ذیصــاح از ســازمانها و
شــرکتهای زیرمجموعــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
پیگیــری عملکــرد مــاده  56قانــون وصــول برخــی از درآمدهــای دولــت از ســازمانهای
زیرمجمو عــه
معرفــی بنگاههــای متقاضــی طــرح فرصــت مطالعاتــی و پســا دکتــری صنعتــی بــه وزارت
علــوم ( 15فقــره پســادکتری صنعتــی)
برگــزاری جلســه بــا وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و ســازمان صنایــع کوچــک بــه منظــور
برقــراری ارتبــاط میــان پارکهــای علــم و فنــاوری و شــهرکهای فنــاوری
نظــارت و بررســی جهــت صــدور مجوزهــای پژوهشــی صــادره توســط ســازمانهای صنعــت،
معــدن و تجــارت اســتانها  -جــواز تاســیس مرکــز پژوهشــهای صنعتــی ،معدنــی و تجــاری (12
فقــره) و پروانــه پژوهــش ( 3فقــره)
تکمیل مجموعه گزارشات مرتبط با زغال سنگ
تهیــه و تکمیــل جــدول نیازســنجیهای پژوهشــی ســازمانهای صنعــت ،معــدن و تجــارت
و ســایر دفاتــر زیرمجموعــه کــه در پورتــال وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت قــرار گرفتــه شــد.
دریافــت چــارت پیشــنهادی دفاتــر زیرمجموعــه معاونــت آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری و
جمعبنــدی و ارائــه بــه معاونــت آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری
معرفــی  7نفــر از اســاتید دانشــگاهی و  8نفــر از دارنــدگان مــدرک دکتــرا بــه بنگاههــای صنعتــی
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بــرای گذرانــدن دورههــای فرصــت مطالعاتــی داخل کشــور و پســا دکتــرا صنعتی
تشکیل 4جلسه ستاد برگزاری جشنواره هفته پژوهش
مکاتبــه بــا دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری درخصــوص اعــام
آخریــن وضعیــت متقاضیــان پســا دکتــرا صنعتــی و فرصــت مطالعاتــی
برگزاری جلسه مشترک با دانشگاه تربیت مدرس درخصوص اجرایی کردن مفاد تفاهم
نامه همکاری
مجوز های پژوهشی و فنی مهندسی
تعداد مجوزهای صادره

 1مرداد تا  15آبان ماه
( 1396فقره)

پروانه پژوهش

3

جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی

7

پروانه فنی و مهندسی

35

جواز فنی و مهندسی

90

»»اهــم فعالیتهــای انجــام یافتــه در بخــش فنــی مهندســی طــی  100روز اول دولــت
دوازدهــم
حمایت از صدور و تمدید  112مورد جواز تأسیس  51مورد پروانه فنی مهندسی
برگزاری  2نشست با انجمنهای فنی مهندسی و مسئوالن دبیرخانه برگزاری اولین
کنفرانس جامع طراحی کشور
برگزاری نشست با دانشجویان دانشگاهها با هدف تشریح و تبیین برنامههای جاری
وزارت صنعت برای حمایت از حرفه طراحی صنعتی و ساختارمند سازی الگوی طراحی و
توسعه در صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی کشور

150

گزارش عملکرد صد روزه دستگاههای اجرایی (وضعیت موجود ،اقدامات و راهکارها)

فص ـ ـ ــل پنجم

انجام هماهنگیهای با صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی و برگزاری دوره تخصصی
طراحی و توسعه
پیگیری امور ساختاری طراحی صنعتی برای شکلگیری انجمن تخصصی طراحی
صنعتی کشور و برگزاری نشستهای تخصصی با جامعه طراحی صنعتی به منظور توسعه
فعالیتهای طراحی صنعتی در بخش صنعت ،معدن و تجارت
نهایی شدن صدور الکترونیکی جواز تأسیس و پروانه فنی مهندسی از طریق سیستم بهین
یاب

»»اهــم فعالیتهــای انجــام یافتــه در بخــش بهــرهوری طــی  100روز اول دولــت
دوازدهــم
برگــزاری کارگاه آموزشــی «هزینــه یابــی جریــان مــواد ( »)MFCAبــا همــکاری ســازمان
ملــی بهــرهوری ایــران بــا حضــور بیــش از  30نفــر از مدیــران ارشــد و میانــی حــوزه ســتادی و
ســازمانهای توســعهای زیرمجموعــه و ســازمانهای صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتانها
انعقاد توافق نامه همکاری با سازمان ملی بهرهوری ایران
برگزاری  2جلسه كارگروه بهرهوری و انجام اقدامات در جهت پیگیری اجرای مصوبات
برگــزاری نشســت مشــترك بــا رئیــس و مدیــران ســازمان ملــی بهــرهوری ایــران جهــت توســعه
فعالیتهــای بهــرهوری در بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت
حضــور فعــال در شــورای رؤســای بهــرهوری دســتگاههای كشــور بــه دعــوت ســازمان ملــی
بهــرهوری ایــران
اخــذ نظــرات کارشناســی بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت در خصــوص پیــش نویــس
آییننامــه اجرایــی مــاده « »5قانــون برنامــه ششــم توســعه و ارســال بــه ســازمان ملــی بهــرهوری
ایــران
انجــام هماهنگــی ،پیگیــری و مکاتبــات مربوطــه بــا ســازمان ملــی بهــره وری ایــران جهــت
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حضــور  9نفــر از نماینــدگان وزارت در ســه نشســت علمــی دانشآموختــگان ســازمان بهــرهوری
آســیایی ( )APOبــا موضوعــات «ارتقــای تدویــن سیاس ـتهای بهــرهوری ســبز»« ،آمــوزش
آموزشــگران در بخــش بهــرهوری ســبز» و «مدیریــت كیفیــت جامــع(»)TQM
همــكاری در برگــزاری نشس ـتهای آموزشــی «كارآفرینــی و نــوآوری و نقــش آن در ارتقــای
بهــرهوری» و «راهبــردی بــه نبــوغ عملــی و خالقیــت در خدمــت بهــرهوری» و حضــور  7نفــر از
نماینــدگان حــوزه ســتادی و ســازمانهای توســعه ای در دوره هــای مذکــور
حضــور در دهمیــن و یازدهمیــن جلســات شــورای متولیــان بهــرهوری در ســازمان ملــی
بهــرهوری ایــران و ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران

»»گزارش پیشبرد تفاهم نامهها طی  100روز اول دولت دوازدهم
تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسالمی
پیگیــری طر حهــای مرتبــط در دفتــر بــرق و الکترونیــک در خصــوص طــرح الکتروموتــور پربــازده
كــه در نهایــت مقــرر گردیــد :دانشــگاه آزاد پیشــنهادات همــکاری خــود را بصــورت مکتــوب بــه هــر
شــرکتهای جمکــو و الکتــروژن اعــام کنــد و طــی جلســاتی کــه بــا شــرکتها برگــزار خواهــد نمــود،
مشــخص شــود همــکاری در کــدام بخــش میتوانــد صــورت پذیــرد.
تفاهم نامه با آموزش و پرورش
كمیتــه تخصصــی بــا حضــور نماینــدگان وزرات صنعــت ،معــدن و تجــارت و وزارت آمــوزش و پرورش
و نماینــدگان ســازمان صنایــع كوچــك و شــهركهای صنعتــی واتــاق اصنــاف ایــران تشــکیل شــد و
برگــزاری یــك جلســه در تیرمــاه ســال  1396برگــزار شــده اســت .وكارگــروه هــای تخصصــی در اســتان
هــا جهــت اجرایــی كــردن مصوبــات كمیتــه تخصصــی تشــکیل شــد .تفاهــم نامــه بــا دانشــگاه
تربیــت مــدرس
نهایــی كــردن متــن توافقنامــه و انعقــاد تفاهمنامــه بیــن معاونــت آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری
و ریاســت دانشگاه.
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برنامهریــزی و برگــزاری جلســه مشــترک بــا دانشــگاه تربیــت مــدرس درخصــوص اجرایــی کــردن
تفاهــم نامه همــکاری.
تفاهم نامه با وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 -1برگــزاری یــک نشســت بــا وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری درخصــوص طــرح پســا دکتــرا
صنعتــی و فرصــت مطالعاتــی
تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی
م نامــه بیــن معاونــت آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری و
نهایــی كــردن متــن توافــق نامــه و انعقــاد تفاهـ 
جهــاد دانشــگاهی بــا حضــور كلیــه اعضــای كارگــروه پژوهــش و نماینــدگان معاونتهــای تخصصــی
و ســازمانهای تحــت پوشــش امضــاء و مبادلــه تفاهــم نامــه در شــهریور مــاه ســال جــاری
تفاهم نامه با سازمان ملی بهره وری ایران
نهایــی كــردن متــن توافــق نامــه و انعقــاد تفاهــم نامــه بیــن معاونــت آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری
و ســازمان ملــی بهــرهوری ایــران بــا حضــور كلیــه اعضــای كارگــروه بهــرهوری و نماینــدگان
معاونتهــای تخصصــی و ســازمانهای تحــت پوشــش
تفاهم نامه با دانشگاه پیام نور
درخواست از دانشگاه پیام نور درخصوص معرفی نخبگان بخش صنعت ،معدن و تجارت به
عنوان اساتید مهمان برای برگزاری کالسهای آموزشی
کارآموزی
در تاریــخ  1396/4/14ســامانه پذیــرش و جایابــی کارآمــوزان در واحدهــای بخــش صنعــت ،معــدن
و تجــارت بــا نشــانی  http://karamouz.irost.orgکــه متعلــق بــه ســازمان پژوهشهــای علمــی
و صنعتــی ایــران اســت بــه تمامــی ســازمانهای تابعــه و وابســته و واحدهــای تولیــدی ،تجــاری
اعــام شــد.
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سایر اقدامات
حضور در جلسات ستاد فناوری و نوآوری نفت ،گاز و زغال سنگ (تعداد  5جلسه)
حضــور در جلســات ارزیابــی علــم در وزارت علــوم و تحقیقــات و فنــاوری و كارگــروه طــرح
هــای معدنــی (تعــداد 3جلســه)
تهیــه و تدویــن گــزارش کارگــروه تحقیــق ،توســعه ،آمــوزش ،تکنولــوژی و  HSEEدر
همایــش مدیــران ارشــد
حضــور در دو جلســه مشــترك بــا وزارت تعــاون ،كار و رفــاه اجتماعــی جهــت اجــرای طــرح
كارورزی در كشــور
برگــزاری پنــج نشســت مشــترك بــا مدیــران وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری جهــت
اجــرای فراگیــر طــرح فرصــت مطالعاتــی و پســا دكتــرای صنعتــی ،كارآمــوزی در بخــش صنعــت،
معــدن و تجــارت ،نهایــی كــردن آییننامــه حمایــت از پایــان نامههــای تحصیــات تكمیلــی و
گســترش همــكاری بیــن شــهركهای صنعتــی و پاركهــای علمــی و فنــاوری

»»سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

پیــش بینــی و مدیریــت بحرانهــای احتمالــی کاالهــا و خدمــات و نظــارت پیشــگیرانه بــر
تامیــن توزیــع  ،قیمــت کاال و خدمــات اولویــت دار
نظــارت بــر عملکــرد و فعالیــت شــرکتهای پخــش و فروشــگاههای زنجیــرهای بــه منظــور
جلوگیــری از بــروز تخلفــات اقتصــادی احتمالــی از قبیــل گــران فروشــی ،کمفروشــی ،عرضــه
خــارج از شــبکه ،فــروش اجبــاری ،احتــکار ،فــروش کاالی قاچــاق و...
رصــد مســتمر رونــد تغییــرات قیمــت و توزیــع محصــوالت غذایــی و كشــاورزی ،محصــوالت
فلــزی و غیــر فلــزی در ســطح کشــور و تنظیــم گزارشهــای مربوطــه بــرای دســتگاههای مســئول
و کارگــروه کنتــرل بــازار و تهیــه و تنظیــم شناســنامه وضعیــت کاالهــای حســاس و ضــروری
رصــد ،بررســی و کارشناســی قیمــت کاالهــا و خدمــات و تهیــه گزارشهــای قیمــت جهانــی
و داخلــی بــه صــورت تحلیلــی و بازنگــری و تدویــن دســتورالعملهای مربــوط بــه بررســی
قیمتهــا
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بررســی و تهیــه گزارشهــای کارشناســی در زمینــه کاالیــی (تولیــد ،توزیــع ،قیمــت ،واردات،
صــادرات ،موجــودی انبــار ،نیــاز و )...
مطالعــه و تهیــه گزارشهــای تطبیقــی نهادهــای نظارتــی دولتــی ،مــردم نهــاد و خصوصــی
در ســایر کشــورها
حضــور مؤثــر و تصمیــم ســاز در جلســات ســتاد هدفمندســازی یارانههــا و کارگــروه تنظیــم
بــازار و ســایر جلســات مرتبــط
بررســی مســائل و مشــکالت صنایــع و واحدهــای تولیــدی در راســتای حمایــت از تولیــد ملــی
و انعــکاس بــه مراجــع ذی ربــط و پیگیــری الزم در ایــن خصــوص ،احصــاء و اظهــار نظــر در
خصــوص قوانیــن بازدارنــده و مخــل تولیــد در راســتای حمایــت از تولیــد داخلــی
بررســی کارشناســی و ارائــه راهکارهــای الزم در خصــوص جلوگیــری از درج قیمتهــای غیــر
واقعــی بــا هــدف ایجــاد رقابــت ســالم در بــازار و جلوگیــری از اجحــاف در حــق مصــرف کننــدگان
توســعه ّکمــی و کیفــی و بــه روز رســانی و تأمیــن محتــوای ســامانه اطالعــات کاالیــی و ســامانه
بازرســی و بــه روز رســانی ســامانههای جامــع بازرســی و رســیدگی بــه تخلفــات ،پایــگاه اطــاع
رســانی قیمــت کاال و خدمــات ( )124و بانــک اطالعــات قیمــت بازرســی و رســیدگی بــه شــکایات
بازنگری فرآیند کار و تدوین آیین نامه  ،بخشنامه برای هدفمند نمودن بازرسی ها در
استان ها واقدامات مرتبط به شرح زیر  :

طی مرداد  ،شهریور و مهرماه 96

عنوان

0.892

بازرسی (میلیون فقره)
پروندههای متشکله (هزار فقره)

50

تخلفات کشف شده (هزار فقره)

63

رسیدگی به شکایات مردمی (هزار فقره)

29
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همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و سازمان تعزیرات حکومتی با هدف ممانعت از
عرضه محصوالت قاچاق و کمک به تولید داخل

طی مرداد  ،شهریور و مهر ماه 96

عنوان

77،322

تعداد بازرسی

3،041

تعداد پرونده های متشکله

131،261

ارزش ریالی کشفیات (میلیون ریال)

اطــاع رســانی و ترویــج حقــوق مصــرف کننــده  ،ترغیــب بنــگاه هــای اقتصــادی از طریــق
تدویــن دســتورالعمل انتخــاب واحدهــای برتــر و برگــزاری روز ملــی حمایــت از حقــوق مصــرف
کننــدگان بــا کمــک انجمــن هــای حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان در سراســر کشــور
انجــام فعالیتهــای مرتبــط بــا هفدهمیــن همایــش روز ملــی حمایــت از حقــوق
مصرفکننــدگان شــامل بررســی و اصــاح آییننامــه و دســتورالعمل اجرایــی همایــش ،ارســال
فراخــوان و دریافــت تقاضــای 520بنــگاه اقتصــادی بــرای حضــور در فرآینــد ارزیابــی و شــروع
فراینــد ارزیابــی و ســنجش بنگاههــای متقاضــی بــرای طــرح در کمیتــه فنــی و شــورای عالــی
اعطــای گواهینامــه و تندیــس رعایــت حقــوق مصرفکننــدگان
تــاش در جهــت فراهــم نمــودن بســترهای الزم جهــت برگــزاری همایــش اســتانی تقدیــر از
بنگاههــای منتخــب در رعایــت حقــوق مصرفکننــدگان بعنــوان راهبــردی جهــت توجــه بــه
ترویــج اســتفاده از کاالهــای مرغــوب داخلــی و حمایــت از آنهــا و ارتقــا ایــن همایــش در ســطح
 22اســتان
اســتفاده از پتانســیل  2800ناظــر افتخــاری فعــال بــرای مدیریــت و هدایــت بــازار و دریافــت
 12،894گــزارش مختلــف از ایــن ناظــران از آغــاز دولــت دوازدهــم و طــی مــرداد و شــهریور 96
توانمندسازی انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کننده و نظارت بر عملکرد
انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان (  31استان و جنوب کرمان)
برگزاری انتخابات دور دوم انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سطوح
ّ
ملی ،استانی و شهرستانی
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انتخابات انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان-دور دوم
ّ
شهرستانی
استانی
ملی
نوع انجمن
تعداد تشکیل شده

27

1

290

تحقیــق در خصــوص شــیوههای کنتــرل قیمــت در برخــی کشــورهای منتخــب از جملــه
ترکیــه ،مالــزی ،بلژیــک ،اندونــزی و...
سیاســت گــذاری ،برنامــه ریــزی ،راهبــری و نظــارت عالیــه بــر فعالیتهــای نظارتــی و
بازرســی ســازمانهای صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتانها و ارزیابــی عملکــرد آنهــا
فرهنــگ ســازی ،اطــاع رســانی و تبلیغــات از طریــق جریــان ســازی خبــری ،مصاحبههــا
وحضــور گســترده در رســانههای دیــداری و شــنیداری بــا هــدف ترویــج رعایــت حقــوق
مصرفکننــده و حمایــت از تولیــد داخــل
ترویــج و نهادینــه کــردن رعایــت شــعائر دینــی و دوری از منهیــات مــن جملــه «کــم فروشــی”،
“احتــکار»« ،غــش در معاملــه « و «ایجــاد کمبــود کاذب در بــازار”
ترویــج و فرهنــگ ســازی بــه منظــور حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان از جملــه طــرح
شــعارهای محــوری « جنــس فروختــه شــده پــس گرفتــه مــی شــود» « ،حــق النــاس بــر حــق ا...
ارجــح اســت ”“ ،خدمــات قبــل  ،حیــن و پــس از فــروش» و «پرداخــت خســارت اعتمــاد بــه
برنــد» و اهتمــام بــرای نهادینــه و عملیاتــی شــدن آن
فرهنــگ ســازی اصــاح الگــوی مصــرف بــه ســمت خریــد و ترجیــح کاالی ایرانــی بــه کاالی
وارداتــی و ترویــج فرهنــگ بــازار اســامی (تولیدکننــده ،توزیــع کننــده ،مصرفکننــده)
برگــزاری گشــت مشــترک بــا دســتگاهها و اتحادیههــای ذیربــط در راســتای هــم افزایــی
ً
و اســتفاده بهینــه از ظرفیــت کارشناســی مرتبــط و مضافــا پیشــگیری از تخلفــات و رســیدگی
فــوری بــه شــکایتهای مردمــی
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عنوان
نام دستگاه همکار
 31استان و جنوب کرمان

اداره كل تعزیرات
حكومتی
دانشگاه علوم پزشكی
ادارات كل استاندارد
اداره كل میراث فرهنگی
و گردشگری
اتحادیه ها و اتاق
اصناف
سایر دستگاهها
جمع کل

طی مرداد  ،شهریور و مهر 96
تعداد
گشتهای
برگزار شده

تعداد
پروندههای
متشكله

ارزش ریالی پروندهها

3،115

2،980

19،290،241،319

2،937
938

1،503
230

3،653،858،524
3،159،347،094

648

141

257،321،100

5،608

2،724

10،397،345،544

4،798

1،914

100،771،344،325

18،044

9،492

137،529،447،806

از آغــاز دولــت دوازدهــم و طــی مــرداد ،شــهریور و مهــر مــاه  ،96در مجمــوع تعــداد 43018
فقــره شــکایت از طریــق ســامانه  124ســتادهای خبــری ســازمانهای صنعــت ،معــدن و تجارت
اســتانها اخــذ و مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه از ایــن تعــداد شــکایات 36060 ،فقــره
( 84درصــد) مربــوط بــه كاال و  6908فقــره ( 16درصــد) مربــوط بــه خدمــات بــوده و بیشــترین
شــکایتهای واصلــه در بخــش کاال و خدمــات بــه ترتیــب مربــوط بــه نــان ،میــوه و ســبزیجات،
پوشــاك و همچنیــن تعمیرگاههــای خودروهــای ســبک ،پاركینــگ شــهری و آرایشــگاه زنانــه
اســت .کمافیالســابق گرانفروشــی ،كــم فروشــی و عــدم درج قیمــت در صــدر عناویــن تخلــف
میباشــد.
حسب تدابیر متخذه از آغاز دولت دوازدهم و طی مرداد ،شهریور و مهر ماه  ،96از مجموع
شکایات دریافتی توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها 1510 ،فقره از شکایات
با برآورد ارزش  54،634،770،029ریال که جنبه عمومی نداشته قبل از تشکیل پرونده
تخلف ،منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده است.
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بازرسی و نظارت بر موجودی انبار و سردخانهها
عملکرد سازمان های صنعت ،معدن و تجارت طی مرداد و شهریور 96
تعداد بازرسی

 31استان
و جنوب
کرمان

انبار

جمع کل

6،445

سردخانه

تعداد پرونده
متشکله

ارزش ریالی پروندههای
متشکله

3

4،354،884،200
7،429

984
جمع کل بازرسی

رصد و پایش بازار میوه طرح تنظیم بازار و ارائه گزارشات موردی و مقطعی به صورت
شفاهی کتبی به دستگاههای متولی اعم از وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان تعاون روستایی
و کار گروه تنظیم بازار و ارائه مشکالت ،پیشنهادات و راهکارهای الزم در خصوص تأمین و
توزیع اقالم مذکور
نظارت مستمر برعملکرد شرکتهای هواپیمایی و سایتهای فروش بلیط هواپیما در
ایام خاص ازجمله اربعین
هماهنگــی و تعامــل ســازنده بــا ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران و ســازمان غــذا و دارو بــرای
انجــام آزمــون محصــوالت ســامت محــور در صــورت ارســال نمونــه از ســوی ســازمانهای
صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه ســازمانهای مذکــور
پیگیــری و شفافســازی وظایــف و مســئولیتهای شــورای رقابــت و جلوگیــری از
دخالتهــای انجــام شــده در قیمتگــذاری محصــوالت فــوالدی و شــمش آلومینیــوم

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
وضعیت قراردادها ،واحدهای به بهره برداری رسیده و اشتغالزایی:
انعقــاد  1152فقــره قــرارداد ســرمایهگذاری در شــهركها و نواحــی صنعتــی بــه مســاحت 441
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هكتــار؛
بــه بهرهبــرداری رســیدن  523واحــد صنعتــی بــا اشــتغال  6726نفــر و راهانــدازی مجــدد
 229واحــد صنعتــی بــه بهرهبــرداری رســیده غیرفعــال بــا اشــتغال  4310نفــر در شــهركها و
نواحــی صنعتــی در حــال وا گــذاری.
خدمات نرمافزاری و حمایتی از صنایع كوچك:
برگــزاری  1573دوره آموزشــی بــرای  41571نفــر از شــاغلین واحدهــای صنعتــی بــا 793851
نفــر ســاعت؛
برگزاری  101تور صنعتی برای شاغلین واحدهای صنعتی؛
حضور  1397واحد صنعتی كوچك در نمایشگاههای داخلی و خارجی؛
انجام  2پروژه توسعه خوشهای خاتمه یافته؛
تشكیل  5كنسرسیوم صادراتی؛
حمایت از  15پایان نامه كارشناسی ارشد و دكتری.
شهرکها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی:
بهرهبرداری از  2شهرك و ناحیه صنعتی؛
ایجاد  550هکتار زمین صنعتی؛
بهره برداری از  15و واگذاری  39واحد كارگاهی در شهركها و نواحی صنعتی؛
تأمین آب برای  3شهرك و ناحیه صنعتی به میزان  112لیتر بر ثانیه ؛
تأمین برق به میزان  176مگاوات در شهركها و نواحی صنعتی؛
احداث  8ایستگاه آتش نشانی؛
اتصال  677واحد صنعتی به شبكه جمع آوری فاضالب؛
انجام ممیزی  336 HSEEواحد صنعتی.
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اقتصاد مقاومتی:
عنوان برنامه اجرایی

پیشرفت
پروژه تا 15
مرداد

پیشرفت
پروژه
تاكنون

تغییرات در
 100روز

تقویت ،توانمندسازی و توسعه بنگاههای خرد،
كوچك و متوسط با هدف افزایش صادرات غیر
نفتی آنها به میزان دو میلیارد دالر

%18

%47

%29

تقویت خوشههای صنعتی و شبكه سازی و
بههمرسانی كسب و كارها

%20

%45

%25

حمایت و تقویت شبكههای كسب و كار
از طریق تقویت و توسعه مراكز مشاوره،
خدمات كارآفرینی و كلینیكهای كسب و كار و
عارضهیابی بنگاههای كوچك و متوسط
تكمیل زیرساختها و خدمات مورد نیاز در
شهركهای صنعتی
حمایت از ایجاد تصفیهخانههای پسابهای
صنعتی در مجتمعها و شهركهای صنعتی و
بازچرخانی آب آنها

%20

%47

%27

%12.5

%36.8

% 24.3

%8
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بخش حمل و نقل
الف) وضعیت موجود بخش  /فرابخش در ابتدای شروع به كار دولت دوازدهم بر
پایه شاخصها و نماگرهای آماری
وضعیــت مهمتریــن شــاخصهای عملکــردی بخــش حمــل و نقــل در پایــان ســال 1395
(ابتــدای  )1396و مقایســه آن بــا ســال قبــل از آن بــه شــرح زیــر اســت:

ب ) چشم انداز و اهم اقدمات شاخص انجام شده و نتایج و دستاوردها
ل و نقل در سال  1396به شرح زیر است:
۱.۱مهمترین اقدامات شاخص انجام شده در حوزه حم 
۲.۲تســریع در اجــرای طر حهــای تملــك داراییهــای ســرمایه بــا اولویــت پروژههــای اقتصــاد
مقاومتــی :در ایــن راســتا مطابــق ابالغیــه معــاون اول رئیــس جمهــور ،اجــرای  516کیلومتــر
راه آهــن 237 ،کیلومتــر آزادراه 1100 ،کیلومتــر بزرگــراه و راه اصلــی و  1000کیلومتــر راه
روســتایی بــا جدیــت پیگیــری شــده اســت.
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۳.۳ادامــه اجــرای رونــد اصالحــات در شــبکههای حمــل و نقــل بــا رویکــرد سیســتمی و توجــه
بــه کریدورهــای اصلــی
۴.۴بهبود وضعیت بازرگانی و بازاریابی در حوزه حمل و نقل
۵.۵ارتقا و بهبود مستور کیفیت ارائه خدمات حمل و نقلی
ج) اهم برنامههای آینده بخش /فرابخش در چارچوب برنامه و اولویتهای
ابالغی رئیس جمهوری
مهمترین هدفگذاریها در حوزه حمل و نقل در سال  1396به شرح زیر است:
ل و نقل کشور در مسیر کریدورهای اصلی مشتمل بر احداث بالغ بر
۱.۱تکمیل شبکه حم 
 1400کیلومتر انواع راه در کشور و سرعت بخشیدن به اجرای  5طرح ریلی با هدف اتصال
شهرهای رشت ،سنندج ،کرمانشاه ،ارومیه و اردبیل به شبکه راهآهن کشور از طریق:
تکمیــل و بهــره بــرداری خطــوط راه آهــن :شــامل بخشهایــی از طر حهــای راه
آهــن؛ احــداث راه آهــن بافــق  -مشــهد ،راه آهــن تربــت حیدریــه  -ســنگان  -هــرات،
احــداث محــور جدیــد راه آهــن میانــه  -تبریــز ،احــداث راه آهــن مراغــه  -ارومیــه ،احــداث
راه آهــن غــرب كشــور ،احــداث راه آهــن قزویــن  -رشــت  -انزلــی  -آســتارا ،احــداث راه آهــن
تهــران  -همــدان  -ســنندج و اتصــال راه آهــن یــزد  -اقلیــد بــه راه آهــن اصفهــان -شــیراز
توســعه شــبکه آزادراهــی کشــور :شــامل بخشهایــی از طر حهــای آزاد راه كنــار
گــذر غربــی اصفهــان ،آزاد راه رشــت  -قزویــن ،آزاد راه كنــار گــذر جنوبــی تهــران (آبیــك -
چرمشــهر) ،احــداث آزاد راه ســاوه  -همــدان و احــداث آزاد راه تبریــز  -ارومیــه
توسعه شبکه بزرگراهی کشور :تسریع در بهرهبرداری از قطعات آماده عبور ترافیک
۲.۲افزایــش ظرفیــت بنــادر تجــاری کشــور بــه  226میلیــون تــن در پایــان ســال  96از طریــق
احــداث و توســعه زیرســاختهای بنــادر و تســریع در تأمیــن تجهیــزات اســتراتژیک بنــدری
از جملــه در بنــدر چابهــار
۳.۳بهبود وضعیت نگهداری زیرساختها شامل بیش از  30000کیلومتر راه شریانی
۴.۴کاهــش متوســط طــول عمــر نــاوگان هوایــی کشــور :از طریــق تأمیــن نــاوگان جدیــد و از رده
خــارج نمــودن تدریجــی هواپیماهــای قدیمــی و ممنوعیــت ورود هواپیماهــای بــا عمــر بــاال
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بخش نفت و گاز
الف) تبیین وضعیت موجود در شروع به کار دولت دوازدهم
۱.۱تولیــد نفــت در مــرداد مــاه ســال  1396بالــغ بــر  3890هــزار بشــکه در روز و در  5ماهــه اول
ســال  1396بالــغ بــر  3870هــزار بشــکه در روز بــوده اســت.
۲.۲متوســط صــادرات نفــت خــام و میعانــات گازی در  7ماهــه اول ســال  1396بالــغ بــر 2.6
میلیــون بشــکه در روز بــود کــه ایــن شــاخص در مــرداد مــاه ســال  1396بــه بیــش از 2.7
میلیــون بشــکه در روز رســیده اســت.
۳.۳ظرفیــت تولیــد میــدان پــارس جنوبــی بــه حداقــل  575میلیــون مترمکعــب در روز رســیده
اســت.
۴.۴در اســفند 1395از میدانهــای مشــترك غــرب كارون روزانــه  280هــزار بشــکه نفــت خــام
تولیدشــده اســت( .افزایــش بیــش از  4برابــری تولیــد نســبت بــه شــروع کار دولــت یازدهــم)
۵.۵در انتهــای شــهریور  96بالــغ بــر  75درصــد خانوارهــای روســتایی از شــبکه گاز بهرهمنــد
بودهانــد.
۶.۶ســهم ســوخت مایــع در ســبد ســوخت مصرفــی نیروگاههــا بــه حــدود  11درصــد کاهــش
یافتــه اســت.
۷.۷در شــهریور  1396بالــغ بــر  26.3میلیــون لیتــر در روز بنزیــن یــورو  4تولیــد شــده (ایــن
شــاخص در ابتــدای دولــت یازدهــم  3.3میلیــون لیتــر در روز بــوده اســت)
 ۸.۸صــادرات نفــت گاز بــا احتســاب بانکرینــگ  11.5میلیــون لیتــر در روز ( 10.7صــادرات و
 0.8بانکرینــگ) در شــهریور 1396بــوده اســت (صــادرات نفــت گاز و بانکرینــگ در ابتــدای
اســتقرار دولــت یازدهــم  1.2میلیــون لیتــر در روز بــوده اســت).
 ۹.۹صــادرات نفــت کــوره بــا احتســاب بانکرینــگ در شــهریور  50 ،1396میلیــون لیتــر در روز
رســید.
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ب) چشم انداز و اهم شاخصهای انجام شده
ب -1-سطح ملی
۱.۱تصویب و ابالغ سند ملی راهبرد انرژی کشور از سوی هیأت دولت
ب :2-وزارت نفت
۱.۱تــداوم تأمیــن منابــع مالــی و تــوان فنــی و پیمانــکاری بــرای تکمیــل فازهــای پــارس جنوبــی
و میادیــن مشــترک نفتــی غــرب کارون
۲.۲ادامــه رونــد افزایــش تولیــد از میادیــن نفتــی مشــترک غــرب کارون بــه گونـهای کــه در 100
روز گذشــته حداقــل  45هــزار بشــکه بــه تولیــد میــدان آزادگان جنوبــی 20 ،هــزار بشــکه بــه
تولیــد میــدان یــادآوران اضافــه شــده اســت.
۳.۳فراهــم نمــودن زمینههــای الزم بــرای انعقــاد  9فقــره قراردادهــای خارجــی در قالــب
ســاختار جدیــد بــه منظــور جــذب ســرمایهگذاری خارجــی در برخــی از میادیــن نفتــی و گازی
۴.۴افزایــش میــزان صــادرات گازطبیعــی بــه کشــور عــراق طــی  100روز گذشــته از  6میلیــون
مترمکعــب در روز بــه حــدود  10میلیــون مترمکعــب در روز
۵.۵اجرایــی شــدن اولیــن قــرارداد بهینهســازی مصــرف ســوخت بــرای طــرح نوســازی
کامیونهــای فرســوده و پرداخــت از محــل مــاده ( )12قانــون رفــع موانــع تولیــد بــه گونـهای
کــه طــی  100روز گذشــته تعــداد حــدود  1000کامیــون جدیــد ،تحویــل متقاضیــان شــده
اســت.
۶.۶راهانــدازی خــط لولــه گازی  42اینــچ دامغان/کیاســر/نکاء بــه طــول  170کیلومتــر بــرای
تأمیــن مطمئــن و مــداوم گاز اســتانهای شــمالی و شــمال شــرقی بویــژه گلســتان و مازنــدران
۷.۷تــداوم تأمیــن منابــع الزم بــرای اجــرای طر حهــای مســئولیت اجتماعــی وزارت نفــت در
مناطــق محــروم نفتخیــز و گازخیــز در قالــب  300پــروژه اجرایــی
۸.۸افزایــش  118هــزار بشــکهای متوســط تولیــد نفــت خــام و میعانــات گازی و  130هــزار
بشــکهای متوســط صــادرات نفــت خــام در نیمــه نخســت ســال  1396نســبت بــه ســال
1395
۹.۹در طــول نیمــه نخســت ســال  ،1396بــه طــور متوســط روزانــه نزدیــک بــه  7روســتا گاز
رســانی شــده اســت .بــه نحــوی کــه در مجمــوع طــی این شــش ماه 1200 ،روســتا گاز رســانی
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شــده اســت .همچنیــن در نیمــه نخســت ســال  1396بــه  14شــهر جدیــد گاز رســانی شــده
اســت.
۱۰۱۰متوســط میــزان صــادرات نفــت کــوره و نفــت گاز در نیمــه نخســت ســال  1396بــه ترتیــب
حــدود  45و  10میلیــون لیتــر در روز بــوده اســت.
ج) اهم برنامه های آینده
 ۱.۱تعییــن تکلیــف و نهایــی کــردن توافقــات در پــارهای از قراردادهــای جدیــد نفتــی (-1
دهلــران  -2ســهراب  -3الیــه نفتــی پــارس جنوبــی  -4یــاران  -5منصــوری  -6بنــد کرخــه
 -7آب تیمــور  -8چنگولــه و ســلمان نفــت و گاز ـ دارخویــن  -9کوپــال و مــارون بنگســتان
ـ فــرزاد ب ـ فــروزان ـ اســفندیار)
۲.۲فعــال شــدن فرآینــد مناقصــه وا گــذاری طــرح توســعه میادیــن نفتــی مشــترک آزادگان و
یــادآوران
۳.۳عقد قرارداد جمعآوری گازهای آالینده دی اکسید کربن در منطقه پارس جنوبی
 ۴.۴اتمام مناقصه خط لوله گوره ـ جاسک و آغاز به کار احداث آن
۵.۵تعیین تکلیف و تصمیمگیری در خصوص قرارداد صاردات گاز به پاکستان
۶.۶تعیین تکلیف مذاکره با توتال ،شل و  BASFبرای احداث پتروشیمی در ایران
۷.۷عقــد قــرارداد بــا مشــاور بینالمللــی بــرای تهیــه نقشــه توســعه صنعــت میــان دســتی
پتروشــیمی در منطقــه شــرق عســلویه
۸.۸ساماندهی نحوه توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی
۹.۹بهرهبــرداری اقتصــادی از  LPGایــام بــا اســتفاده از ظرفیــت ســایر پاالیشــگاههای گاز در
جهــت حفــظ محیطزیســت
۱۰۱۰برنامهریــزی بــرای تکمیــل گاز رســانی بــه شــهرهای سیســتان و بلوچســتان و شــروع
اجرایــی خــط انتقــال گاز ایرانشــهر بــه چابهــار
۱۱۱۱تشکیل و فعال کردن کارگروه جذب منابع مالی (داخلی و خارجی) برای نفت
 ۱۲۱۲اقــدام بــه عقــد قــرارداد بــا شــرکتهای اعتبارســنجی بینالمللــی بــرای تعییــن رتبــه
اعتبــاری شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی
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بخش برق
الف) تبیین وضعیت موجود در شروع به کار دولت دوازدهم
۱.۱صنعــت بــرق جمهــوری اســام ایــران ایــران در جایــگاه چهاردهــم در ســطح جهانــی و
جایــگاه اول در منطقــه قــرار داشــته اســت.
۲.۲حدود  34میلیون مشترک برق در کشور از شبکه سراسری برق برخوردار بودند.
۳.۳بیش از  77هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی نصب شده بود.
۴.۴شبکه برق دارای  123هزار کیلومتر شبکه انتقال و فوق توزیع بوده است.
۵.۵تعرفــه فــروش انــرژی و انشــعاب بــرق متناســب بــا قیمــت تمــام شــده طــی ســالهای قبــل
اصــاح نشــده بــود.
۶.۶حجــم بدهیهــای صنعــت بــرق بــه تولیــد کننــدگان بخــش خصوصــی بــرق ،پیمانــکاران
و تولیــد کننــدگان تجهیــزات و بانکهــا بــه میــزان بیــش از  30هــزار میلیــارد تومــان رســیده
اســت.
۷.۷بســتر الزم جهــت اســتفاده از ظرفیــت مــاده  12قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر و
ارتقــای نظــام مالــی کشــور راندمــان پاییــن نیروگاههــا و تلفــات انــرژی بــرق ایجــاد نشــده
بــود.
ب) چشم انداز و اهم شاخصهای انجام شده
۱.۱افزایــش راندمــان و کاهــش هزینــه ســوخت مصرفــی نیروگاههــا بــا شــروع بهــره بــرداری از
 4واحــد بخــار نیروگاههــای گازی شــیروان ،پرنــد ،ســمنگان و تابــان و افزایــش ظرفیــت
ظرفیــت جدیــد تولیــد بــرق بــه میــزان  640مــگاوات وصرفــه جویــی ســالیانه حداقــل 932
میلیــون مترمکعــب ســوخت مصرفــی نیروگاههــا
۲.۲بهره برداری از نیروگاههای تجدیدپذیر به میزان  42مگاوات در استانهای مختلف
۳.۳بهره برداری از  64مگاوات مولدهای مقیاس کوچک در نقاط مختلف کشور
۴.۴افزایش 255 :هزار مشترك جدید برق
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۵.۵توســعه و بهینــه ســازی شــبکه انتقــال ،فــوق توزیــع و توزیــع بــرق کشــور در راســتای
افزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه بــرق و امــکان تأمیــن بــرق مطمئــن و پایــدار بــا اتمــام
عملیــات اجرایــی و راه انــدازی  38پســت جدیــد بــرق  132 ،230 ،400و  64کیلــو ولــت بــه
همــراه خطــوط انتقــال بــرق جدیــد
۶.۶برنامه ریزی و انجام تمهیدات الزم برای عبور موفق از پیك بار تابستان سال 1397
۷.۷صادرات برق به میزان حدود  2000میلیون كیلو وات ساعت
۸.۸بهره برداری از واحد اول نیروگاه برق آبی در استان كرمانشاه به ظرفیت  70مگاوات
۹.۹بهــره بــرداری از واحدهــای اول نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان و ســمنگان بــا ظرفیــت
 320مــگاوات
۱۰۱۰راهانــدازی ســامانه اســتعالمات چنــد ســویه درخواســت و تحویــل ســوخت بــه متقاضیــان
چاههــای کشــاورزی (کار مشــترک وزارت نیــرو و جهادکشــاورزی)
۱۱۱۱شروع عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی راندمان باال (کالس  )Fبندرعباس
ج) اهم برنامههای آینده
۱.۱بهــره بــرداری از  20هــزار مــگاوات ظرفیــت جدیــد نیروگاهــی بــا احــداث و رویکــرد افزایــش
بازدهــی
۲.۲افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به  4هزار مگاوات در کشور
۳.۳توسعه و بهینه سازی شبکه انتقال ،فوق توزیع و توزیع برق کشور
۴.۴ارتقاء متوسط راندمان (بازدهی) نیروگاه های حرارتی کشور به حداقل  40درصد
۵.۵کاهش تلفات شبکه توزیع برق کشور
۶.۶ساماندهی اقتصاد برق و بهبود فضای کسب و کار
۷.۷بهبود شاخص های بهره وری و قابلیت اطمینان شبکه
۸.۸سازگاری زیست محیطی و ارتقای ایمنی در فعالیت های صنعت برق
۹.۹توســعه زیرســاختهای هوشمندســازی شــبکه بــرق و ایجــاد ارزش افــزوده از طریــق ارائــه
خدمــات مخابراتــی و انتقــال دیتــا
۱۰۱۰
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بخش مسکن
الف) تبیین وضعیت موجود بخش مسکن در ابتدای شروع کار دولت دوازدهم:
بــر اســاس سرشــماری ســال  1395کل موجــودی مســکن حــدود  25.4میلیــون واحــد رســیده
اســت .از ایــن تعــداد ،حــدود  22.8میلیــون واحــد مســکونی دارای ســکنه اســت و حــدود 2.6
میلیــون واحــد خالــی مانــده اســت .تعــداد کل خانوارهــا در ایــن ســال  24میلیــون خانــوار بــوده کــه
بــا مالحظــه واحدهــای مســکونی در حــال اســتفاده شــاخص تعــداد خانــوار در هــر واحــد مســکونی
 1.06میباشــد و بــه بیــان دیگــر حــدود  1.2میلیــون خانــوار فاقــد مســکن مســتقل هســتند.
بررســی تعــداد واحدهــای تکمیــل شــده بهــار امســال و واحدهــای شــروع شــده ســال قبــل نشــان
میدهــد کــه تعــداد واحدهــای تکمیــل شــده در ســال  1395بــه حــدود  400هــزار واحــد میرســد.
بــرآورد نیــاز ســاالنه مســکن در کشــور بــا احتســاب واحدهــای نیازمنــد نوســازی ،ســاالنه حــدود 800
هــزار واحــد مســکونی اســت .از ایــن میــزان ،بــا فــرض امــکان ایجــاد تأخیــر در نیازهــای نوســازی،
حداقــل تعــداد واحدهــای جدیــد مــورد نیــاز کــه بایــد بــه خانوارهــای جدیــد اختصــاص یابــد تــا
شــاخص ترا کــم خانــوار در واحــد مســکونی در ســطح فعلــی حفــظ شــود ،حــدود  550هــزار واحــد
میباشــد .بــه عبــارت دیگــر نیــاز بحرانــی ســاالنه کشــور بــه مســکن 550 ،هــزار واحــد مســکونی
میباشــد کــه در صــورت عــدم تأمیــن از ســمت عرضــه ،ضمــن افزایــش ترا کــم خانــوار در واحــد
مســکونی ،بــه افزایــش اجــاره و قیمــت مســکن منجــر خواهــد شــد.
ب) چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده
بــا توجــه بــه روندهــای پیــش بینــی شــده ،بخــش مســکن در ســال  96و  97بــه ترتیــب بــا
افزایــش اجــاره و ســپس افزایــش قیمــت مســکن ناشــی از کمبــود عرضــه مواجــه خواهــد بــود و
بنابرایــن مناســب اســت دولــت تمهیداتــی بــرای اصــاح ســمت عرضــه مســکن صــورت دهــد؛ در
حالیکــه طــی چنــد ســال اخیــر سیاس ـتهای دولــت در حــوزه مســکن بیشــتر بــر تحریــک تقاضــا
متمرکــز بــوده اســت .لــذا دولــت در صــدد اســت بــا تشــویق نوســازی در بافتهــای فرســوده از طریــق
پرداخــت یارانــه ســود تســهیالت نوســازی و نیــز کمــک بــه احــداث واحدهــای مســکونی اجتماعــی
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یــا ملکــی گروههــای کــم درآمــد ضمــن انجــام بخشــی از وظایــف دولــت در ایــن حوزههــا نســبت بــه
کاهــش تبعــات ناشــی از کمبــود عرضــه در ســالهای آینــده اقــدام نمایــد .اهــم اقدامــات صــورت
گرفتــه در دولــت دوازدهــم بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
پیگیــری اجرایــی شــدن طــرح مســکن اجتماعــی و حمایتــی موضــوع تصویــب نامــه شــماره
/151989ت 53462مــورخ  1395/12/02هیئــت وزیــران
شفافســازی حمایــت دولــت در بخــش مســکن بــا تأمیــن منابــع از محــل قانــون هدفمنــد
کــردن یارانههــا بــرای پرداخــت بخشــی از یارانــه ســود تســهیالت مســکن زوجهــای جــوان،
اقشــار آســیبپذیر ،مســکن روســتایی و مســکن حمایتــی (شــامل مســکن در بافــت فرســوده و
مســکن مهــر)
دولــت در ســه ماهــه امســال رقمــی بالــغ بــر  1/062/000میلیــون ریــال در قالــب اســناد خزانــه
بــرای زیرســاخت مســکن مهــر و همچنیــن در خصــوص تخفیــف عــوارض پروانــه ،حمایتهای
مالــی و ترا کــم و ایجــاد تأسیســات عمومــی مبلغــی بالــغ بــر  850/000میلیــون ریــال اســناد خزانــه
تأمیــن اعتبــار کــرده اســت.
در ســه ماهــه اخیــر بــا وجــود محدودیتهــای مالــی ،اعتبــاری بالــغ بــر  1515953میلیــون
ریــال معــادل  24درصــد بــه بهبــود بافتهــای ناکارآمــد شــهری تخصیــص یافتــه اســت. .
ج) اهم برنامههای آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویتهای ابالغی رئیس
جمهوری:
راه اندازی برنامه مسکن اجتماعی و حمایتی به کمک بخش خصوصی
تکمیــل مســکن مــورد حمایــت دولــت (مســکن مهــر) تــا پایــان ســال  1396و تأمیــن خدمــات
زیربنایــی و روبنایــی آن
حمایت از بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با تأمین تسهیالت بانکی
افزایــش ســقف فــردی تســهیالت طــرح ویــژه بــه ســبب پوشــش افزایــش قیمــت مصالــح و
دســتمزدها
نوسازی و بهسازی مسكونی روستائی
تهیــه طــرح مســکن پیشــگام بــا رویکــرد نوســازی بافــت فرســوده و نوســازی مســکن بــا
اولویــت در  55هکتــار در بافــت فرســوده شــهر تهــران.
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شناسایی محدودهها و محالت هدف :بر اساس مطالعات انجام شده در  ۴۹۵شهر
تهیه طرح و برنامه بهسازی و توانمندسازی .:تهیه طرح و مطالعات  183پروژه
اجرای پروژههای نوسازی و توسعه خدمات و زیرساختهای شهری
اعمال سیاست بودجه ریزی اهرمی :در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی
نهادسازی با تأ كید بر دو جریان اصلی ،نهاد تسهیلگر و نهاد توسعهگر
تمرکــز بــر اجــرای سیاس ـتها و برنامههــای بازآفرینــی شــهری و اجــرای پروژههــای محــرک
توســعه در بافتهــای فرســوده و حاشــیهای
استفاده از مصالح سازگار با اقلیم و شرایط بومی منطقه
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بخش عمران شهری
الف) تبیین وضعیت بخش عمران شهری و روستایی در ابتدای شروع کار دولت
دوازدهم:
وابســتگی منابــع درآمــد شــهرداریها بــه فــروش ترا کــم و تغییــر کاربریهــای اراضــی و عــدم
التــزام بــه اجــرای طر حهــای مصــوب شــهری توســط نهادهــای ذیربــط از مهمتریــن دالیــل
ناکارآمــدی نظــام برنامــه ریــزی شــهری اســت و بــا عنایــت بــه هزینههــای جــاری تأمیــن منابــع الزم
بــرای توســعه زیرســاختهای شــهری از جملــه حمــل و نقــل عمومــی بــا موانــع جــدی روبروســت.
وســعت زیــاد بافتهــای نابســامان و پهنههــای فقــر شــهری کــه در حــدود  ۱۳2هــزار هکتــار
بــرآورد میشــود و جمعیــت ســاکن ایــن بافتهــا کــه حــدود  40درصــد از جمعیــت شــهری کشــور را
شــامل میشــود از دیگــر معضــات شــهری اســت.
مســاله مدیریــت پســماند از مســائل کلیــدی و بحــران ســاز در زمینــه مدیریــت شــهری و محیــط
زیســت اســت .در حــال حاضــر روزانــه بیــش از  49000تــن پســماند عــادی در شــهرها و روســتاهای
یشــود كــه از ایــن میــزان بیــش از  38000تــن پســماند شــهری و مابقــی در روســتاها
كشــور تولیــد م 
یشــود .بــر ایــن اســاس دفــع بهداشــتی ایــن میــزان پســماند در اولویتهــای دولــت قــرار
تولیــد م 
گرفتــه اســت.
ب) چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده
اهــم اقدامــات صــورت گرفتــه در بخــش عمــران شــهری در دولــت دوازدهــم بــه شــرح زیــر بــوده
است:
تأمین  110دستگاه واگن متروی شهری
برنامهریــزی بــرای تحقــق ایمنــی شــهر و شــهروندان در برابــر خطــرات مربــوط بــه بــروز
شســوزی و حــوادث :در حــال حاضــر  1687ایســتگاه بصــورت مســتقل و  487ایســتگاه
آت 
غیرمســتقل موجــود مــی باشــد .در ســه ماهــه گذشــته بــرای ارتقــای کیفــی ایســتگاهها

172

گزارش عملکرد صد روزه دستگاههای اجرایی (وضعیت موجود ،اقدامات و راهکارها)

فص ـ ـ ــل پنجم

مبلــغ  70میلیــارد ریــال تأمیــن اعتبــار شــده اســت و تعــداد  155دســتگاه نیمــه ســنگین
آتــش نشــانی بــه سیســتم اضافــه شــده اســت.
توســعه نــاوگان حمــل و نقــل درون شــهری :در حــال حاضــر  24256دســتگاه اتوبــوس
شــهری بــا عمــر حــدود  8ســال موجــود مــی باشــد و بــرای کمــک بــه خریــد اتوبــوس جدیــد
مبلــغ  380میلیــارد ریــال از محــل اســناد خزانــه تأمیــن اعتبــار شــده اســت.
در جهــت تســریع در عملیــات بهــره بــرداری طر حهــای قطــار شــهری معــادل 3000
میلیــارد ریــال از محــل اســناد خزانــه تخصیــص یافتــه اســت.
ساماندهی کالبدی شهری و روستایی
دولــت در جهــت ســاماندهی پســماندهای ســاحلی بــرای خریــد تجهیــزات و ســاماندهی
پســماندهای اســتانهای ســاحلی اعتبــاری بالــغ بــر  500میلیــارد ریــال اســناد خزانــه تأمیــن
اعتبــار گردیــد.
ج) اهم برنامههای آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویتهای ابالغی رئیس
جمهوری:
احیــاء و بهســازی و نوســازی و توانمنــد ســازی و ســاماندهی بافــت تاریخــی -فرهنگــی،
بافــت فرســوده شــهری و ســكونتگاههای غیررســمی و حاشــیهای؛
بهبود و توسعه سامانههای حمل ونقل عمومی شهری؛
بهبود سطح خدمات شهری و روستایی با اولویت مناطق مرزی و جزایر کشور؛
ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری؛
اصــاح نظــام برنامهریــزی شــهری در راســتای تحققپذیــری طر حهــای توســعه
شــهری؛
تأمیــن منابــع مالــی بــرای توســعه روشهــای نویــن مدیریــت پســماند ،تفکیک پســماند
از مبــدا ،دفــع بهداشــتی و مهندســی پســماند و اســتفاده از فناوریهــای نویـ ِـن اســتحصال
انــرژی از پســماند بــه خصــوص در پهنههــای حســاس زیسـتمحیطی
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بخش ارتباطات و فناوری اطالعات
الف) تبیین وضعیت موجود بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در ابتدای شروع به
کار دولت دوازدهم بر پایه شاخصها و نماگرهای آماری
در ابتــدای شــروع بــه کار دولــت وضعیــت شــاخصهای كلیــدی بخــش ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات بــه شــرح جــدول ( )1میباشــد.
جدول  -1متغیرها و شاخصهای کلیدی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در ابتدای
دولت دوازدهم
وضعیت در ابتدای
واحد سنجش
عنوان شاخص
دولت
توسعه شبكه فیبر نوری

كیلومتر

64205

توسعه شبكه انتقال

Gbps

10041

توسعه شبكه  IPداخلی

Gbps

6800

افزایش پهنای باند بینالملل

Gbps

862

هزار مشترك

50000

تكمیل و راهاندازی مراكز داده استانی

مركز

19

پوشش مؤثر جغرافیایی پایش فركانس

درصد

61

توسعه باند فرکانسی پایش

گیگاهرتز

110

ثبت بینالمللی ایستگاههای رادیویی

ایستگاه

268627

توسعه دسترسی پرسرعت روستایی

روستا

27397

تعداد روستاهای دارای ارتباط

روستا

55763

تعداد خدمات نوین پستی

تعداد

26

ساخت و تست ماهواره ناهید

درصد

92

توسعه دسترسی پرسرعت (ثابت و سیار)
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عنوان شاخص

واحد سنجش

وضعیت در ابتدای
دولت

ســاخت و تســت ماهــواره سنجشــی دوســتی
(آمــاده پرتــاب)

درصد

95

ساخت و تست ماهواره سنجشی آت ست

درصد

67.5

ساخت و تست بلوك انتقال مداری GEO

درصد

63.5

ارائه خدمات بهصورت الكترونیكی

درصد

20

مركز تجمیع و تست ماهواره

درصد

35

آزمایشگاه ملی سنجشازدور

درصد

100

آرشیو ملی دادههای فضایی

درصد

85

عملکرد برخی از شاخصها طی دوره موردنظر:
جدول  -2تغییر برخی شاخصهای کلیدی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در100روز
آخرین وضعیت
وضعیت در
واحد
(انتهای شهریور
عنوان شاخص
سنجش ابتدای دولت
)96
توسعه دسترسی پرسرعت (ثابت
57823
50000
هزار مشترك
و سیار)
ثبت بینالمللی ایستگاههای
269386
268627
ایستگاه
رادیویی
توسعه دسترسی پرسرعت
روستایی

روستا

27397

27739

ب) اهم اقدامات:
عملكرد برنامه اعالمی برای صد روز اول دولت:
۱.۱آزادســازی و نظاممنــد نمــودن زیربخــش پســت بــا حضــور بخــش خصوصــی در آن و
انتخــاب دو كارور (اپراتــور) پســتی خصوصــی و اعــام آمادگــی جهــت صــدور و اعطــای
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پروانــه آنهــا بــا حضــور معــاون اول محتــرم رئیــس جمهــور
۲.۲كاهــش تعرفــه دسترســی پرســرعت ثابــت غیــر حجمــی اینترنــت (مبتنــی بــر ســیم مســی و
فیبرنــوری)
۳.۳ارســال تعــداد  1000دســتگاه  ATMبــه روســتاهای فاقــد ایــن امــكان جهــت كاهــش فاصلــه
كیفیــت خدمــات در روســتاها بــه نســبت شــهرها و نصــب و راه انــدازی اغلــب آنهــا
عملكرد برنامههای اختصاصی:
۱.۱ایجاد امکان ثبت شکایت و مسدودسازی پیامکهای مزاحم
۲.۲رونمائــی از«ســند حمایتــی و برنامــه اقــدام توســعه خدمــات فضــای مجــازی کــودک و
نوجــوان» بــا حمایــت از بخــش غیردولتــی فعــال درایــن حــوزه
۳.۳كاهش یك سومی تعرفه كاربران نهائی استفاده كننده از پیامرسان داخلی
۴.۴كاهش هزینه دریافت خدمات انتقال و پهنای باند بینالملل برای اپراتورها
۵.۵تهیــه گــزارش ارزیابــی و انطبــاق اقدامــات صــورت گرفتــه مبتنــی بــر ســند الزامــات شــبكه
ملــی اطالعــات
۶.۶انتصــاب بانــوان و جوانــان در پس ـتهای مدیریتــی ارشــد و میانــی ســتاد وزارت و
دســتگاههای تابعــه بــرای اولیــن بــار
۷.۷تدویــن و تصویــب اصــول حا کــم بــر صــدور پروانــه دفاتــر پیشــخوان خدمــات دولــت و
بخــش عمومــی غیردولتــی

ج) اهم برنامههای آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویتهای ابالغی
رئیسجمهوری
اهــداف وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در راســتای تحقــق وعدههــای رئیسجمهــور محتــرم
بــه شــرح جــدول( )3میباشــد:
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جدول( :)3اهم برنامهها و چشمانداز وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
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بخش آموزش و پرورش عمومی
الف )تبیین وضعیت موجود بخش/فرابخش در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم بر
پایه شاخصها و نماگرهای آماری
الــف )1-آمــار دانــش آمــوزان بــه تفکیــک جنســیت ،شــهری و روســتایی ،دولتــی و غیــر
دولتــی و بــه تفکیــک دوره تحصیلــی
در ســال جــاری ،حــدود  12.949هــزار نفــر دانــش آمــوز در دورههــای تحصیلــی مختلــف و در
حــدود  107هــزار آموزشــگاه بــا  565هــزار بــاب كالس درس در سراســر كشــور ،مشــغول بــه تحصیــل
میباشــند .از ایــن تعــداد دانشآمــوز ،حــدود  7.648هــزار نفــر ( 59درصــد) بــه دوره ابتدایــی،
تعــداد  3.112هــزار نفــر ( 24درصــد) بــه دوره متوســطه اول و تعــداد  2.188هــزار نفــر ( 17درصــد)
بــه دوره متوســطه ّ
دوم اختصــاص دارد.
از تعــدادكل دانشآمــوزان 6.292 ،هــزار نفــر ( 48.5درصــد) دانشآمــوز دختــر و  6.657هــزار نفــر
( 51.5درصــد) دانشآمــوز پســر هســتند .همچنیــن حــدود  9.873هــزار نفــر ( 76درصــد) از آنــان
دانشآمــوز شــهری و  3.076هــزار نفــر (24درصــد) دانشآمــوز روســتایی میباشــند.
قابــل ذكــر اســت تعــداد  1.483هــزار نفــر ( 11/5درصــد) از كل را دانشآمــوزان غیردولتــی تشــكیل
میدهنــد كــه در بیــش از  14هــزار مدرســه غیردولتــی مشــغول بــه تحصیــل هســتند و بــر اســاس آمــار
تعــداد نوآمــوزان دوره یکســاله آمادگــی  890هــزار نفــر میباشــد.
الــف )2-آمــار نیــروی انســانی بــه تفکیــک جنســیت ،شــهری و روســتایی ،وضعیــت
اســتخدام و بــه تفکیــک دوره تحصیلــی
تعــداد كاركنــان رســمی و پیمانــی ایــن وزارت بالــغ بــر  906.225نفــر (بــدون احتســاب 40.318
نفــر دانشــجویان متعهــد خدمــت) اســت كــه تعــداد  554.971نفــر ( 61درصــد) از آنــان ،كاركنــان
آموزشــی شــامل معلــم ،معلــم ورزش و مدیــر معلــم بــوده و  351.254نفــر ( 39درصــد) را ســایر
كاركنــان تشــكیل میدهنــد.
تعــداد  358.125نفــر ( 39/5درصــد) از كاركنــان در دوره ابتدایــی ،تعــداد  200.581نفــر (22
درصــد) در دوره متوســطه ّاول و تعــداد 217.481نفــر ( 24درصــد) در دوره متوســطه ّ
دوم اشــتغال
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داشــته و  40.342نفــر ( 4/5درصــد) در بخــش اداری و  67.164نفــر ( 7/4درصــد) در بخــش
خدمــات شــاغل هســتند.
قابــل ذكــر اســت تعــداد  71/7( 649.821درصــد) از كاركنــان در شــهر و تعــداد  256.404نفــر
( 28/3درصــد) در روســتا مشــغول بــه كار هســتند .همچنیــن تعــداد  488.555نفــر ( 54درصــد) از
كاركنــان زن و تعــداد  417.670نفــر (46درصــد) مــرد میباشــند.
ب)چشمانداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده و نتایج و دستاوردها (و یا تا
پایان آبان ماه سال جاری به دست می آید)
بــا اســتناد بــه مــاده ( )75سیاس ـتهای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری ،بنــد (ت) مــاده ( )2قانــون
برنامــه ششــم توســعه و ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش از طریــق تدویــن و اجــرای پنــج زیــر
نظــام ایــن ســند شــامل برنامــه درســی ،تربیــت معلــم و تأمیــن منابــع انســانی ،راهبــری و مدیریــت،
تأمیــن و تخصیــص منابــع مالــی ،تأمیــن فضــا ،تجهیــزات و فنــاوری و پژوهــش و ارزشــیابی و
اجــرای برنامههــای مرتبــط بــا آنهــا ،اصلیتریــن مأموریــت ایــن بخــش اســت.
اهــداف و سیاسـتهای برنامــه دولــت دوازدهــم بــرای بخــش آمــوزش و پــرورش عمومــی ،اهــداف
و سیاسـتهای منطبــق و مرتبــط بــا اهــداف کالن و راهبردهــای پیــش بینــی شــده در ســند تفصیلــی
قانــون برنامــه ششــم توســعه میباشــد کــه اهــم آن بــه شــرح زیــر اســت:
تقویت و توسعه دوره پیش دبستانی به ویژه در مناطق محروم ،روستایی و دو زبانه
فراهــم آوردن تســهیالت و امتیــازات مناســب بــرای جــذب و نگهداشــت نیــروی کارآمــد در
دوره ابتدایــی و تقویــت نــگاه تخصصــی و زیــر بنایــی بــه ایــن دوره تحصیلــی
اولویت بخشی به آموزش ابتدایی در تأمین و تخصیص منابع و امکانات
توجــه و ارتقــای پوشــش تحصیلــی دورههــای متوســطه اول و دوم از طریــق کاربرد شــیوهها
و روشهــای متنــوع آموزشــی (از جملــه آموزش از دور و رســانهای)
بسترســازی الزم بــرای ایجــاد تــوازن در شــاخهها و رشــتههای تحصیلــی متناســب بــا
اســتعداد و عالیــق دانشآمــوزان و نیــاز بــازار کار
توسعه پژوهشسراهای دانشآموزی
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توسعه کاربرد فناوریهای نوین در هوشمندسازی مدارس
افزایــش تعــداد مناطــق برخــوردار از مرا کــز اختــاالت یادگیــری بــرای مقابلــه بــا پدیــده
دیرآمــوزی در دانشآمــوزان
افزایش پوشش سوادآموزی با تقویت و گسترش مراکز یادگیری محلی
اجــرای طــرح رتبهبنــدی حرف ـهای معلمــان بــرای مشــموالن طــرح طبقهبنــدی معلمــان
شــامل آمــوزگاران ،دبیــران ،هنــر آمــوزان ،مربیــان امــور تربیتــی ،مشــاوران ،مراقبــان ســامت،
مدیــران و معاونــان مــدارس و مجتمعهــای آموزشــی و تربیتــی
تقویــت گروههــای آموزشــی بــه منظــور هماندیشــی معلمــان نخبــه در راســتای ارتقــای
کیفیــت آموزشــی
زمینهســازی بــرای اجــرای مــاده ( )28اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان بــا پذیــرش دانشــجو
از میــان فــارغ التحصیــان دانشــگاههای کشــور و گذرانــدن دوره یکســاله حرفــه معلمــی
جهــت تأمیــن نیــاز نیــروی انســانی وزارت
شســراهای دانشآمــوزی و حمایــت از حضــور معلمــان پژوهنــده در
افزایــش تعــداد پژوه 
شســراها
ایــن پــژو ه 
توزیع کتب درسی نیم بها در مناطق محروم کشور
توجــه ویــژه بــه ارتقــای وضعیــت آمــوزش و توســعه فضاهــای آموزشــی در اســتان سیســتان
و بلوچســتان
تداوم اجرای طرح های برونسپاری و خرید خدمت آموزشی
توسعه خدمات آموزشی در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه شهرها
نتایج و دستاوردهای حاصل از اقدامات فوق ،به شرح زیر میباشد:
افزایــش چشــمگیر نــرخ پوشــش نوآمــوزان دوره یکســاله آمادگــی بــه میــزان 67.1
درصــد بــا رشــدی بیــش از  10درصــد نســبت بــه ســال گذشــته
افزایش پوشــش تحصیلی و جذب افراد بازمانده از تحصیل و طرح توانمندســازی
دختــران مناطــق روســتایی ،افزایــش نــرخ پوشــش بویــژه در مقطــع متوســطه دوم
معــادل  81.8درصــد بــا رشــدی بیــش از  4درصــد نســبت بــه ســال گذشــته
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توســعه مــدارس هوشــمند و توســعه محتــوای الکترونیکــی و آمــوزش از راه دور و
تجهیــز تعــداد  4هــزار مدرســه دوره ابتدایــی بــه دســتگاه رایانــه
تخریــب و بازســازی مــدارس خطــر آفریــن و مقــاوم ســازی مــدارس بــدون
اســتحکام ،افزایــش نــرخ مــدارس ایمــن بــه کل مــدارس معــادل 50/7درصــد بــا
رشــد  0/2درصــدی نســبت بــه ســال مــا قبــل آن
اجــرای برنامــه توســعه نظــام مراقبــت از ســامت جســمانی و مراقبتهــای
تغذی ـهای دانشآمــوزان و اختصــاص اعتبــار بــرای ارتقــای بهداشــت مــدارس و
آمــوزش دانشآمــوزان بــا اصــول ســامت و بهداشــت
برگــزاری المپیــاد جهانــی رایانــه ســال  2017در تهــران بــا حضــور  85تیــم ســرآمد
دانــش آمــوزی از سراســر جهــان
منظــور نمــودن اعتبــار بــرای ارتقــای کیفیــت فعالیــت گروههــای آموزشــی
شســراهای دانــش آمــوزی
معلمــان و حمایــت از پژوه 
اختصــاص اعتبــار بــرای تأمیــن و بــه روز کــردن تجهیــزات آزمایشــگاهی مــدارس
متوسطه
تقویــت اعتبــارات مربــوط بــه فعالیــت توانبخشــی دانشآمــوزان گــروه اختــاالت
یادگیــری و راهانــدازی  50مرکــز اختــال یادگیــری جدیــد در مناطــق آموزشــی کشــور
بــرای مقابلــه بــا پدیــده دیرآمــوزی در دانشآمــوزان
تقویــت اعتبــارات در زمینــه بهبــود آمــوزش و توانبخشــی دانشآمــوزان دارای
اختــاالت رشــدی فراگیــر (مبتــا بــه اوتیســم)
توجــه ویــژه بــه آمــوزش حرفـهای دانشآمــوزان بــا نیازهــای ویــژه بــا اختصــاص
اعتبــار مربــوط
تدویــن و اجــرای نظــام صالحیــت حرف ـهای معلمــان در اســتمرار اجــرای نظــام
رتبهبنــدی و در راســتای ارتقــای منزلــت اجتماعــی و جایــگاه حرف ـهای ســرمایه
انســانی آمــوزش و پــرورش
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ج) اهم برنامههای آینده بخش /فرابخش در چارچوب برنامه و اولویتهای
ابالغی رئیس جمهوری
برنامههــای آتــی وزارت آمــوزش و پــرورش در جهــت نیــل بــه اهــداف کالن شــامل تأمیــن و بســط
عدالــت در برخــورداری از فرصتهــای تعلیــم و تربیــت ،ارتقــای کیفیــت تعلیــم و تربیــت ،بازنگــری
و بازمهندســی ســاختارها ،رویههــا و روشهــا ،ارتقــای منزلــت اجتماعــی و جایــگاه حرفـهای ســرمایه
انســانی آمــوزش و پــرورش بــا تأ کیــد بــر نقــش الگویــی و جایــگاه معلــم و همچنیــن اولویتهــای
ابالغــی رئیــس جمهــوری ،بــه منظــور بهبــود و ارتقــای شــاخصهای کمــی و کیفــی آمــوزش و
پــرورش در قالــب دو محورهــای زیــر میباشــد:
ج )1-اقدامــات در راســتای توســعه عدالــت آموزشــی و برابــر کــردن فرصتهــا در اســتانهای
محروم
تســری فعالیتهــای ارتقــای شــاخصهای آموزشــی و پرورشــی بــه کلیــه اســتانهای
محــروم
تقویــت و توســعه آمــوزش پیــش از دبســتان بــه ویــژه در مناطــق محــروم ،روســتایی و
دو زبانــه
توجــه بیشــتر بــه مهارتآمــوزی دانشآمــوزان و توانمنــد ســازی آنــان بــرای ورود بــه
بــازار کار در آینــده
توجــه بــه ارتقــای توانمنــدی هــای اجتماعــی و فرهنگــی دانشآمــوزان بــا توجــه بــه
آســیبهای اجتماعــی موجــود
اســتمرار سیاســت اجرایــی و خریــد خدمــات آموزشــی از بخــش غیــر دولتــی و تقویــت
اعتبــار بســتههای حمایتــی بــرای توســعه آمــوزش در مناطــق محــروم
تقویــت اعتبــارات مربــوط بــه آمــوزش ابتدایــی در ســکونتگاههای غیررســمی و حاشــیه
شــهرها
اســتمرار برنامههــای حمایتــی از قبیــل تأمیــن کتــب درســی رایــگان ،تأمیــن هزینــه ایــاب
و ذهــاب ،ارتقــای خدمــات خوابگاهــی مــدارس شــبانهروزی بــه ویــژه در مناطــق محــروم
تقویت اعتبار مربوط به خدمات بهداشتی – درمانی به دانش آموزان استثنایی
حمایــت از بهبــود شــاخصهای جســمانی و تغذی ـهای دانــش آمــوزان اســتثنایی 5
182

گزارش عملکرد صد روزه دستگاههای اجرایی (وضعیت موجود ،اقدامات و راهکارها)

فص ـ ـ ــل پنجم

اســتان محــروم کشــور
ج )2-اقدامات مرتبط با ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی
تقویــت ســرانه مــدارس دولتــی و اولویتبخشــی بــه آمــوزش ابتدایــی در تأمیــن و
تخصیــص منابــع و امکانــات
توجه ویژه به توسعه فضاهای آموزشی به ویژه در مناطق محروم و روستایی
بهبود و ارتقای فعالیتهای پرورشی و امور تربیتی دانشآموزان
بهبــود برنامههــای آموزشــی در پاســخ دهــی بــه تنــوع دانشآمــوزان اعــم از تنــوع زبانــی،
جنســیتی و مکانــی و افزایــش پــرورش و تقویــت تــوان خالقیــت ،تفکــر انتقــادی و مهــارت
هــای نــرم و کارآفرینــی دانشآمــوزان
حرکــت بــه ســمت جایگزیــن ســازی تدریجــی ارائــه مســتقیم خدمــات آموزشــی توســط
دولــت بــا خریــد خدمــت
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بخش آموزش فنی و حرفهای
الف) تبیین وضعیت موجود بخش/فرابخش در ابتدای شروع به کار دولت
دوازدهم بر پایه شاخص ها و نماگرهای آماری
تنــوع آموزشهــای فنــی و حرف ـهای و مهارتــی چــه در ســاختار و چــه در ارائــه آن از مزیتهــای
ایــن نــوع آمــوزش بــرای داوطلبــان و مهــارت آمــوزان اســت ،ایــن آموزشهــا در ســه زیــر بخــش
آموزشهــای غیررســمی مهارتــی ،آمــوزش متوســطه فنــی و حرف ـهای و کاردانــش و آمــوزش عالــی
یشــوند .حضــور فعــال وزارتخانههــای آموزشوپــرورش ،فرهنــگ و ارشــاد اســامی،
ارائــه م 
جهــاد کشــاورزی ،بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در آموزشهــای رســمی فنــی و حرف ـهای
و مشــارکت دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی ،دانشــگاه شــهید رجائــی ،دانشــگاه فنــی و حرفـهای،
دانشــگاه آزاد اســامی ،وزارتخانههــای بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،صنعــت ،معــدن
و تجــارت ،جهــاد کشــاورزی ،نیــرو وکلیــه دســتگاههای اجرایــی مجــری آمــوزش ضمــن خدمــت
کارکنــان در آموزشهــای غیررســمی؛ بیانگــر گســتردگی آموزشهــای فنــی و حرفــهای اســت.
حــوزه دیگــر آموزشهــای مهارتــی ،آموزشهــای غیررســمی اســت کــه خــارج از نظــام آمــوزش
یگــردد کــه ایــن نــوع آموزشهــا بــه
رســمی کشــور ارائــه و بــه دریافــت گواهینامــه مهــارت منتهــی م 
تنــوع گســترده و طیــف بســیار وســیع مخاطبیــن منجــر شــده اســت .یکــی از دســتگاههای دولتــی
ارائهدهنــده ایــن آموزشهــا ،ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ـهای کشــور میباشــد.
بــر اســاس آمارهــای موجــود  ،وضعیــت بخــش آمــوزش فنــی و حرفــه ای در  6ماهــه اول ســال
جــاری ،بــه شــرح زیــر میباشــد:
ســهم دانــش آمــوزان دولتــی و غیردولتــی کاردانــش و فنــی و حرفـهای از کل دانــش آمــوزان
پایههــای دوم و ســوم متوســطه  627.210نفــر اســت کــه  367.300نفــر ( 59درصــد) ســهم
دانــش آمــوزان کاردانــش و 259.910نفــر (41درصــد) دانــش آمــوزان شــاخه فنــی و حرفــه ای
است.
تعــداد آموزشــگاههای فنــی و حرف ـهای آزاد (خصوصــی) تحــت نظــارت ســازمان آمــوزش
فنــی و حرفـهای بالــغبــر  11.634آموزشــگاه میباشــد کــه ایــن رقــم نســبت بــه ســال گذشــته
افزایشیافتــه اســت.
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عملکــرد آموزشــی ســازمان فنــی و حرف ـهای کشــور 71.378هــزار نفرســاعت میباشــد
کــه ســهم آمــوزش مرا کــز ثابــت  37.912هــزار نفرســاعت (،)%53ســهم آمــوزش روســتائیان
9.958هزارنفرســاعت (،)%14ســهم آمــوزش زندانیــان در ندامتــگاه ها 4.832هزارنفرســاعت
( ،)%6.7آمــوزش صنایــع و معــادن 4.748هــزار نفــر ســاعت ( ،)%6.6ســهم آمــوزش صنــوف
و اتحادیههــا 1.947هــزار نفــر ســاعت ( ،)%2.7ســهم آمــوزش بــه ســربازان پادگانهــا 1.063
هــزار نفــر ســاعت ( ،)%1.5ســهم آمــوزش ســکونتگاههای غیررســمی و کاهــش آســیبهای
اجتماعــی 1.654هــزار نفــر ســاعت ( )%2.3میباشــد.
تجــو بــه میــزان  28هــزار نفــر روز بــرای
آمــوزش زنــان روســتایی بــرای  14هــزار نفــر مهار 
توســعه اشــتغال زنــان در روســتاها و مناطــق کمتــر توســعه یافتــه و توانمندســازی آنهــا
آمــوزش بهر هبــرداران روســتایی بــرای  21هــزار نفــر مهارتجــو بــه میــزان  42هــزار نفــر روز
بــرای توســعه بخــش کشــاورزی در روســتاها و مناطــق کمتــر توســعه یافتــه.
توجــه ویــژه بــه آموزشهــای فنــی و حرفـهای مهارتــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه
میــزان  88هــزار نفــر ســاعت.
ب)چشمانداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده و نتایج و دستاوردها (و یا تا
پایان آبان ماه سال جاری به دست می آید)
تهیــه و تنظیــم الیحــه پیشــنهادی نهــاد سیاس ـتگذار و هماهنگکننــده آمــوزش فنــی و
حرف ـهای و مهــارت آمــوزی
خرید ساالنه  32هزار نفر  -ساعت آموزش از بخش غیردولتی
افزایــش میــزان آمــوزش غیررســمی فنــی و حرفـهای جمعیــت فعــال از  13ســاعت بــه 13/5
ســاعت
افزایــش میــزان آمــوزش غیررســمی فنــی و حرف ـهای بــه بهر هبــرداران روســتایی از  0/3بــه
 0/5ســاعت
ارایــه پیشــنهاد بــه شــورای گســترش آمــوزش عالــی بــرای ایجــاد رشــته هــای تربیــت نیــروی
انســانی متخصــص در برنامهریــزی ،مدیریــت و اقتصــاد آمــوزش فنــی و حرف ـهای و مهــارت
آمــوزی
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انتخاب شش استان به عنوان پایلوت برای توانمندسازی و آموزش زنان روستایی
راهانــدازی آموزشهــای حرفـهای و مهارتــی برای توانمندســازی ســاکنین ســکونتگاههای
غیررســمی و حاشــیه شــهرها در 14رشــته مهارتی و  22ســکونتگاه غیررسمی
توسعه مشاوره شغلی و آموزشی در مراکز فنی و حرفهای
توزیــع تســهیالت بیــن آموزشــگاههای آزاد واجــد شــرایط براســاس مبالــغ تخصیــص یافتــه
در بودجــه ســنواتی بــه منظــور تثبیــت مکانهــای آموزشــی آموزشــگاهها و خریــد تجهیــزات
آموزشــی
انعقــاد تفاهــم نامــه بــا ســتادکل نیروهــای مســلح بــرای مهــارت افزایــی وتســهیل اشــتغال
کارکنــان وظیفــه نیروهــای مســلح
ج) اهم برنامههای آینده بخش /فرابخش در چارچوب برنامه و اولویتهای
ابالغی رئیس جمهوری
بــا توجــه بــه اهــداف کالن برنامــه ششــم توســعه و اولویــت هــای ابالغــی رئیــس جمهــور مبنــی
بــر اجــرای سیاس ـتهای فعــال بــازارکار ،مشــوق هــای بیمهای،ارتقــای مهــارت وتمرکــز بــر
قابلیتهــای منطقـهای در رســتههای کســب و کار متناســب بــرای ایجــاد اشــتغالهای انبــوه
و اجــرای برنامههــای اشــتغال عمومــی بــه عنــوان مهمتریــن وظیفــه وزرات تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی ،اهــم برنامههــای آینــده بخــش بــه شــرح زیــر میباشــد:
تصویب نهاد سیاستگذار و هماهنگکننده آموزش فنی و حرفهای و مهارت آموزی
افزایش میزان آموزش غیررسمی فنی و حرفهای به جمعیت فعال به  15ساعت
افزایــش میــزان آمــوزش غیررســمی فنــی و حرف ـهای بــه بهرهبــرداران روســتایی از  ./5بــه
 0/9ســاعت
بهبــود نســبت هنرجویــان متوســطه فنــی و حرف ـهای و کاردانــش بــه کل دانــش آمــوزان
دوره دوم متوســطه
بهبــود توزیــع دانشــجویان کاردانــی فنــی و حرفـهای میــان رشــتههای تحصیلــی متناســب
بــا نیازهــا
ســاماندهی نیــروی انســانی متخصــص شــاخههای فنــی و حرف ـهای و کاردانــش وزارت
آمــوزش و پــرورش
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ممانعــت از تغییــر مأموریتهــا ،بازگردانــدن دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی مهارتــی
بــه مأموریتهــای قانونــی
توانمندسازی مدرسین اعضای هیأت علمی حرفهای در راستای ارتقای مهارت
تغییــر در مخاطبیــن آموزشهــای غیررســمی و مهارتــی عالــی بــه دلیــل تغییــر در ویژگیهــای
جمعیــت فعــال و بیــكار و ضــرورت تعیین راهبرد مناســب
ایجــاد ارتبــاط مؤثــر و کارآمــد بیــن ســند بخشــی آمایــش حــوزه فنــی و حرف ـهای بــا اســناد
باالدســتی و ضوابــط آمایــش ســرزمین بــه عنــوان راهنمــای توســعه و اســتقرار جمعیــت و
فعالیتهــا
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بخش آموزش عالی
الف) تبیین وضعیت موجود بخش در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم بر پایه
شاخصها و نماگرهای آماری
توجــه بــه ارتقــا کیفــی ،ســاماندهی و ماموریتگــرا کــردن دانشــگاهها براســاس آمایــش آمــوزش
عالــی مهمتریــن جهتگیریهــای بخــش آمــوزش عالــی همزمــان بــا اســتقرار دولــت دوازدهــم
اســت کــه اقدامــات الزم بــه منظــور تحقــق آنهــا آغــاز شــده اســت.
نگاهــی بــه وضعیــت متغیرهــا و شــاخصهای کمــی بخــش آمــوزش عالــی در ابتــدای دولــت
دوازدهــم نشــان میدهــد شــاخص نســبت دانشــجو بــه جمعیــت  18-24ســال کــه نمایانگــر
میــزان دسترســی بــه آمــوزش عالــی اســت در حــد  47.6درصــد بــوده اســت .در ســال مذکــور
ســهم دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در بخــش دولتــی و غیــر دولتــی از کل دانشــجویان بــه
ترتیــب  54درصــد و  46درصــد بــوده اســت .از نظــر ســاختار دانشــجویان بــر حســب ســطوح
تحصیلــی  18.3درصــد دانشــجویان در مقطــع کاردانــی 57.4 ،درصــد در مقطــع کارشناســی و
 24.3درصــد در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی (کارشناســی ارشــد ،دکتــرای حرفـهای و دکتــرای
تخصصــی) شــاغل بــه تحصیــل بودهانــد.
در ایــن ســال تعــداد کل اعضــای هیــات علمــی تمــام وقــت بخــش آمــوزش عالــی 80243
نفــر بــوده اســت 56 .درصــد اعضــای هیــات علمــی در دانشــگاهها و موسســات آمــوزش
عالــی دولتــی و  44درصــد در دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی غیــر دولتــی ،آمــوزش
دانشــجویان را بــه عهــده داشــتهاند .در ایــن ســال بیشــترین اعضــای هیــات علمــی تمــام
وقــت در بخــش دولتــی آمــوزش عالــی بــه وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا  29296نفــر
و در بخــش غیــر دولتــی بــه دانشــگاه آزاد اســامی  32211نفــر اختصــاص دارد .ســهم اعضــای
هیــات علمــی دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی وابســته بــه وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی از کل اعضــای هیــات علمــی  18درصــد (  14302نفــر) اســت.
در ایـن سـال شـاخص سـهم اعضـای هیـات علمی تمام وقت اسـتادیار و باالتر بـه کل اعضای
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هیـات علمـی تمـام وقـت در وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری در حـد  90درصـد و در وزارت
بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی  82درصـد اسـت .شـاخص نسـبت دانشـجو بـه اعضـای
هیـات علمـی تمـام وقت در دانشـگاهها و موسسـات آموزش عالی وابسـته به بـه وزارت علوم،
تحقیقـات و فنـاوری در حـد  26نفـر دانشـجو در مقابـل هـر عضـو هیـات علمی تمـام وقت و در
دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عالـی وابسـته بـه وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش پزشـکی
در حـد  13نفـر دانشـجو در مقابـل هـر عضـو هیـات علمـی تمـام وقت بوده اسـت.
ب) چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده و نتایج و دستاوردها
توجه ویژه به تأمین اعتبار الزم برای اجرای پروژههای اقتصاد مقاومتی
توجــه ویــژه بــه موضــوع اشــتغال فار غالتحصیــان دورههــای آمــوزش عالــی بــا پیشبینــی
اعتبــار الزم بــرای شــروع طراحــی و ایجاد ســامانههای رصــد وضعیت اشــتغال فار غالتحصیالن
دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی
اولویتدهــی بــه تامیــن اعتبــار بــرای پروژههــای دارای قابلیــت بهر هبــرداری در ســال
 53( 1396پــروژه)
اجــرای فعالیتهــای مرتبــط بــا مدیریــت ســبز در دانشــگاههای وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری
تشــکیل کارگــروه اشــتغال فــارغ التحصیــان دانشــگاهی بــه منظــور انجــام تغییــرات الزم
در حــوزه عرضــه نیــروی انســانی متخصــص متناســب بــا نیازمنــدی هــای بــازار کار بــا حضــور و
مشــارکت ســازمانها و افــراد صاح ـب نظــر
دســتیابی  8دانشــگاه وابســته بــه وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه  200دانشــگاه برتــر
در رتبهبنــدی آســیایی تایمــز و  6دانشــگاه در زمــره  500دانشــگاه برتــر
تقویــت اعتبــار طر حهــای «تعمیــر ،تجهیــز و محوطهســازی» بهمنظــور ارتقــای
شــاخصهای کیفیــت آمــوزش در دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی شــامل «نگهداشــت
و بهبــود امکانــات کالبــدی موجــود» و «خریــد تجهیــزات آموزشــی و کمــکآموزشــی» بهویــژه
در  15دانشــگاه برتــر
حضــور در عرصــه بیــن المللــی و افزایــش ســهم دانشــجویان خارجــی از کل دانشــجویان
کشــور بــه  0.5درصــد (حــدود  21000نفــر)
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ج) اهم برنامههای آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویتهای ابالغی رئیس
جمهور
1-1افزایــش تعامــل دانشــگاه و موسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی بــا جامعــه بــه منظــور
یهــای نظــام اقتصــادی و اجتماعــی
برطــرف نمــودن نیازمند 
برقــراری و توســعه نقــش مرجعیــت علمــی دانشــگاه و موسســات پژوهشــی در تبییــن و حــل
مســائل و مشــکالت جامعــه
متناسبسازی تحصیل و اشتغال
ماموریتگرا نمودن موسسات آموزش عالی با رویکرد آمایشی و توسعه پایدار
تحول در برنامههای درسی با توجه به نیازهای ذینفعان اقتصادی و اجتماعی
توجــه بــه آموزشهــای فنــی و حرف ـهای و مهارتآمــوزی در چارچــوب نظــام صالحیــت
حرف ـهای
برنامهریــزی بــرای ارتقــاء دانشــگاهها بــه دانشــگاههای کارآفریــن و ارزشآفریــن در راســتای
پروژههــای اقتصــاد مقاومتــی
ش عالــی و پژوهشــی کشــور بــا رویکــرد
2-2ســاماندهی و ایجــاد تــوازن در موسســات آمــوز 
آمایشــی و توســعه پایــدار و ارتقــای کیفیــت در آمــوزش عالــی
پیگیــری و اجرایــی نمــودن طــرح ســاماندهی و آمایــش آمــوزش عالــی بــه عنــوان یــک پــروژه
مهــم اقتصــاد مقاومتــی و مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
برنامهریــزی بــرای توســعه متــوازن آمــوزش عالــی مبتنــی بــر رویکــرد آمایشــی در اســتانهای
کشــور
اهتمام به ایجاد فرصت های برابر و عدالت در اموزش عالی کشور
متناسبســازی جمعیــت دانشــجویی دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی کشــور مبتنــی بــر
ظرفیتهــا و امکانــات ،نیازمندیهــا و صرفههــای اقتصــادی بــه مقیــاس
حمایت از دانشگاهها و موسسات غیردولتی با کیفیت باال
زمینهسازی و حمایت از توسعه نهادهای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت
سطحبندی و رتبهبندی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
متوازنسازی هرم دانشجویی و هیات علمی کشور
فراهمسازی زمینههای یکپارچهسازی نظام سیاستگذاری و اجرایی آموزش عالی
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3-3توسعه همکاریها و تعامل علمی ،پژوهشی و فناورانه در سطوح بینالمللی
ایجــاد زمینههــای الزم بــرای تشــویق و تحصیــل دانشــجویان خارجــی در ایــران و افزایــش
ســهم دانشــجویان خارجــی از کل دانشــجویان کشــور
حمایــت هدفمنــد از ســرمایهگذاریهای مشــترک بــا دانشــگاههای معتبــر خارجــی در داخــل
کشــور در راســتای مفــاد بنــد الــف مــاده  64قانــون برنامــه ششــم توســعه
توسعه دیپلماسی علمی
شناســایی بازارهــای آمــوزش عالــی در ســطح منطقــه و جهــان بــرای حضــور دانشــگاههای
داخــل کشــور در عرصههــای بینالمللــی بــه شــیوههای مختلــف
گســترش ارتباطــات علمــی و پژوهشــی بــا مرا کــز و نهادهــای آموزشــی و تحقیقاتــی و فنــاوری
معتبــر بینالمللــی بــا اولویــت کشــورهای هــدف
پیگیــری و اجــرای طــرح ارتقــاء دانشــگاهها و موسســات پژوهشــی منتخــب بــه تــراز بینالمللی
بــه عنــوان یک پــروژه مهــم اقتصــاد مقاومتی
نقشآفرینــی و توســعه حضــور بینالمللــی و کســب درآمــد ارزی از فعالیتهــای حوزههــای
فنــاوری و پژوهشــی
رشد تعداد کرسیهای بینالمللی دانشمندان ایرانی
4-4توســعه منابــع مالــی پایــدار بــرای دانشــگاهها و موسســات پژوهشــی از طریــق تبدیــل
علــم بــه ثــروت
تگــذاری واقعــی خدمــات آمــوزش عالــی بــا
رقابتــی کــردن فعالیتهــای آمــوزش عالــی و قیم 
توجــه بــه ســطحبندی دانشــگاهها
بهکارگیری شیوههای ارائه تسهیالت به جای یارانه
توسعه مدل جامع درآمدزایی دانشگاههای کشور
اصالح و شفافسازی نظام گزارشدهی مالی در دانشگاهها و موسسات پژوهشی
اصــاح جایــگاه و نقــش دانشــگاهها و موسســات پژوهشــی در نظــام ملــی نــوآوری و تبدیــل
ایــده بــه ثــروت
افزایــش منابــع داخلــی و درآمدهــای اختصاصــی دانشــگاهها و موسســات پژوهشــی بهویــژه از
طریــق فــروش و صــادرات خدمــات و قــرارداد بــا بخشهــای اقتصــادی
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افزایــش ســهم و کارایــی هزینههــای تحقیــق و توســعه در تخصیــص منابــع علمــی و پژوهشــی
کشــور بــا رویکــرد تقاضامحوری
تشــویق شــرکتها و نهادهــای بــزرگ اقتصــادی در ایجــاد و توســعه نهــاد مالــی تخصصــی
حــوزه فنــاوری و نــوآوری
تحرکبخشــی بــه منابــع بخــش خصوصــی در جهــت افزایــش ســهم تحقیــق و توســعه در آنهــا
بــا اســتفاده از اهــرم منابــع دولتــی
ترویج و توسعه افزایش منابع خیرین و وقف در جهت توسعه علم ،تحقیقات و فناوری
ی کــردن
5-5افزایــش نقــش دانشــگاهها در ارتقــاء ســطح فرهنــگ عمومــی جامعــه و عموم ـ 
علــم
تقویــت اخــاق حرف ـهای و جلوگیــری از ناهنجاریهــای علمی-اخالقــی در ســطح دانشــگاه
و جامعــه
رشــد و بالندگــی شــخصی اعضــای هیــات علمــی و دانشــجویان بــرای تعامــل در محیــط
دانشــگاهی و بــا محیــط بیرونــی
تقویت روحیه و فرهنگ علمباوری
اســتفاده از رســانهها و نهادهــای موثــر ماننــد شــورای فرهنــگ عمومــی بــرای تقویــت
علمبــاوری در جامعــه
ترویــج یافتههــای علمــی توســط رســانهها ،بــه ویــژه رســانه ملــی بــا اســتفاده از ابــزار و
شــیوههای مناســب بــرای کلیــه اقشــار جامعــه
ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه اقتصادی نخبگان و پژوهشگران
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بخش علم و فناوری
الف) وضعیت بخش علم و فناوری در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم
تعــداد شــرکتهای دانشبنیــان کــه در ابتــدای شــروع بــه کار دولــت یازدهــم تنهــا  55شــرکت
بــود در پایــان دولــت یازدهــم بــه حــدود  3068شــرکت بالــغ شــد .در طــول ســالهای دولــت
یادشــده توســط ایــن شــرکتها بــرای حــدود  83هــزار نفــر از نیروهــای تحصیــل کــرده و شــغل
ایجــاد شــده اســت .ایــن شــرکتها بــا فروشــی بیــش از  200000میلیــارد ریــال موفقیــت قابــل
توجهــی در دولــت یازدهــم کســب کردهانــد.
تعــداد مرا کــز رشــد ،پارکهــای علــم و فنــاوری و کس ـبوکار و شــهرک هــای فنــاوری نیــز
رشــد قابــل توجهــی را در طــی دولــت یازدهــم تجربــه کــرد .در پایــان دولــت یازدهــم تعــداد 174
مرکــز رشــد علــم و فنــاوری و  41پــارک علــم و فنــاوری در کشــور مشــغول بــه فعالیــت بودهانــد.
از ســرمایه اولیــه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی کــه بــه اســتناد تبصــره ( )2مــاده ()5
ت از شــرکتها و مؤسســات دانشبنیــان  30هــزار میلیــارد تعییــن شــده اســت
قانــون حمای ـ 
تــا پایــان ســال  1395معــادل  20330میلیــارد ریــال تأمیــن و ابــاغ شــده اســت .حمایتهــای
مالــی و حقوقــی دولــت از شــرکتهای دانشبنیــان ،پارکهــای علــم و فنــاوری و مرا کــز رشــد،
شــهرکهای فنــاوری شــامل ارائــه تســهیالت از قبیــل ســرمایهگذاری خطرپذیــر ،وام ،کمــک
بالعــوض ،لیزینــگ محصــوالت دانشبنیــان و تســهیل صــدور انــواع ضمانتنامههــا بــه
شــرکتهای دانشبنیــان ،از طریــق ایــن صنــدوق (صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی) انجــام
یشــود و دولــت یازدهــم بــا وجــود تمــام محدودیتهــای پیــش رو ،بــا بازپرداخــت بخــش
م 
اعظمــی از تعهــدات معوقــه دولــت قبلــی ،ســرمایه اولیــه ایــن صنــدوق را طــی قوانیــن بودجــه
ســالهای  1393الــی  1396پیشبینــی نمــوده اســت.
ق پژوهــش و فنــاوری غیردولتــی مجــوز داشــته و فعالیــت
در ســال  1392تنهــا  18صنــدو 
میکردنــد و ایــن تعــداد در ســال  1395بــه  34صنــدوق افزایــش یافــت .فعالیــت ایــن
صندوقهــا نقــش بســیار مؤثــری در تأمیــن ســرمایه خطرپذیــر حــوزه نــوآوری و فنــاوری در
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حمایــت از جوانــان مســتعد و صاحــب ایــده دارد.
در نتیجــه ایــن اقدامــات و حمایتهــای دولــت ،از نظــر شــاخص نــوآوری ( )GIIبــا  26رتبــه
صعــود در رتبــه  78جهانــی قــرار گرفتهایــم .در ســال  1392رتبــه ایــران در ایــن شــاخص 113
بــوده اســت.
ســهم اعتبــارات پژوهشــی از تولیــد ناخالــص داخلــی ( )GDPبــا تمــام محدودیتهــا و
نامالیمــات از حــدود  0/43در ســال  1392بــه  0/62درصــد در ســال  1395افزایــش یافتــه
اســت.
ب) چشمانداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده و نتایج و دستآوردها
 تعــداد شــرکتهای دانشبنیــان از ابتــدای شــروع دولــت دوازدهــم تــا کنــون از 3068شــرکت بــه  3263شــرکت شــامل  1785شــرکت دانشبنیــان نوپــا 651 ،شــرکت دانشبینــان
صنعتــی و  827شــرکت دانشبنیــان تولیــدی افزایــش یافتــه اســت کــه در مقایســه بــا ابتــدای
دولــت یازدهــم بیــش از  57برابــر رشــد داشــته اســت .در راســتای توســعه ایــن شــرکتها 110
برنامــه حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان در معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور
طراحــی و اجرایــی شــده اســت .ایــن شــرکتها کــه بــه عنــوان حلقــه واســط بیــن ایــده و
تکنولــوژی ،بــا هــدف تجاریســازی ایدههــای خالقانــه جوانــان ایــن مــرز و بــوم و کاربــرد آن
یشــوند ،نقــش بســیار ارزنــدهای در ایجــاد اشــتغال
در تولیــد و ارائــه کاالهــا و خدمــات ایجــاد م 
پایــدار بــرای جوانــان تحصیلکــرده و خــاق دارنــد و تــا زمــان تهیــه ایــن گــزارش بــا حــدود 300
هــزار میلیــارد ریــال گــردش مالــی حــدود  105هــزار شــغل ایجــاد کردهانــد.
اقدامات شاخص معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به شرح زیر است:
حمایــت از توســعه فناوریهــای راهبــردی مطابــق بــا نیــاز کشــور و توســعه نیــروی
انســانی متخصــص
از سـال  1392تاکنـون حمایـت بالـغ بـر  111طر ح کالن ملی راهبـردی و تقاضامحور با اعتباری
قریـب بـه  2870میلیـارد ریـال و بـه طـور خـاص در صـد روز اول دولـت دوازدهـم منتهـی بـه
شهریور  13 ، 1396طرح کالن فناوری در حوزههای مختلف؛ سالمت و درمان ،كشاورزی،
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لونقـل ،علـوم و فنـون هسـتهای و صنایـع تولیـدی دیگـر صـورت گرفتـه اسـت.
هوافضـا ،حم 
معاونت اقدام به تشـکیل سـتادهای توسـعه فناوری نموده و تاکنون  14سـتاد تشـکیل شـده
اسـت .در راسـتای توسـعه فناوریهـای راهبـردی نیـز ایـن معاونـت از طریـق  14سـتادهای
توسـعه فنـاوری تـا کنـون بالـغ بـر  1020طـرح توسـعه فنـاوری و نـوآوری بـا اعتبـاری قریـب
بـه  2500میلیـارد ریـال اجرایـی شـده اسـت .بـه طـور خـاص در صـد روز اول دولـت دوازدهـم
منتهـی بـه شـهریور  ، 1396حـدود  70طـرح در حوزههـای مرتبط با اولویتهای نقشـه جامع
علمـی کشـور بـه صـورت طر حهـای توسـعه فنـاوری ،زیرسـاختی و پژوهشـی به صـورت گرنت
(کمـک بالعـوض) و طر حهـای تجاریسـازی بـا اسـتفاده از مـدل تسـهیالت مـورد حمایـت
قـرار گرفتهانـد .در بخـش نیـروی انسـانی متخصـص ایـن معاونـت از مقـاالت بـا کیفیـت و و
محققیـن سـرآمد داخلـی در قالـب فدراسـیون سـرآمدان ملـی و از ثبـت پتنتهـای بیـن المللـی
باکیفیـت از طریـق کانـون پتنـت ایـران و صنـدوق حمایـت از پژوهشـگران حمایـت میکنـد.
در ایـن راسـتا تاکنـون در صـد روز اول دولـت دوازدهـم منتهـی بـه شـهریور  1396بیـش از 15
حمایـت در مـواردی نظیـر برگـزاری رویدادهـا ،چـاپ مقـاالت برتـر ،اعطـای گرنـت پژوهشـی
و آزمایشـگاهی و حضـور در مجامـع بیـن المللـی بـه سـرآمدان علمـی تخصیـص یافتـه اسـت.
همچنیـن بـرای ارتقـای ثبـت پتنتهـای بیـن المللـی در صـد روز اول دولـت دوازدهـم منتهی
بـه شـهریور  1396تاکنـون بیـش از  30پتنـت بـرای ثبـت در پایـگاه  USPTOمـورد حمایـت
کانـون پتنـت ایـران و صنـدوق حمایـت از پژوهشـگران و فنـاوران کشـور قـرار گرفتهانـد و ایـن
در حالـی اسـت کـه در سـال  2016تعـداد کل پتنتهـای ثبـت شـده کشـور  94مـورد بـوده اسـت.
علاوه بـر مـوارد فـوق بنیـاد ملی نخبگان با همکاری معاونت علمـی و فناوری رییس جمهور،
پلـت فـرم اسـتفاده از ظرفیـت نخبـگان غیرمقیـم را راهانـدازی نمـوده اسـت .در ایـن راسـتا بـا
همـکاری  48پایـگاه تخصصـی همکار (دانشـگاههای برتر کشـور ،پژوهشـگاههای برتر کشـور
و شـرکتهای دانشبنیـان بـزرگ) در طـول دو سـال گذشـته 4547 ،نخبـه ایرانـی غیرمقیـم
بـرای بازگشـت ثبـت نـام نمودهانـد و از ایـن تعـداد تـا کنـون  807نفـر از نخبـگان ایرانـی
غیرمقیـم بـه کشـور بازگشـتهاند .در شـش ماهـه اول امسـال تعـداد  38نفـر از ایـن نخبگان به
عنـوان عضـو هیئـت علمـی 14 ،نفـر بـه عنـوان اسـتاد مدعـو در دانشـگاههای کشـور مشـغول
فعالیـت شـدهاند .همچنیـن ایـن متخصصـان از ابتـدای سـال  5شـرکت دانشبنیـان نیـز
ایجـاد نمودهانـد.
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توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری
در راســتای توســعه زیســت بــوم کارآفرینــی و نــوآوری اقدامــات متنوعــی در ایــن معاونــت
انجــام شــده اســت کــه بــه شــرح جــدول ذیــل اســت:
عملکرد شش ماهه اول
عنوان اقدام
برگزاری رویدادهای
کارآفرینی

در این راستا در صد روز اول دولت دوازدهم منتهی به شهریور
 1396بالغ بر  25رویداد با حمایت معاونت علمی و فناوری برگزار
شده است.

حمایت از شتاب
دهندههای نوآوری

در قالب مرکز شتابدهی نوآوری از ابتدای سال در حدود 4200
میلیون ریال برای حمایت از مراکز شتابدهی نوآوری تخصیص
یافته و در این راستا تا کنون از  55شرکت استارتاپی نیز حمایت
شده است.

حمایت از تبادل عرضه
و تقاضای محصوالت
دانشبنیان در قالب
فن بازار ملی

در قالب فن بازار ملی تا کنون  187تقاضای محصوالت
دانشبنیان ثبت شده و از طرف دیگر از طریق  2789شرکت در
حدود  9040محصول نیز عرضه شده است.

تعداد شرکتهای
حمایت شده در مرحله
تجاریسازی فناوری

در این قالب تاکنون  25شرکت از خدمات تجاریسازی این
معاونت استفاده نمودهاند و همچنین این معاونت از  14مرکز
نوآوری حمایت کرده است.

خدمات تسهیل
صادرات محصوالت
دانشبنیان

این معاونت در راستای حمایت از توسعه صادرات و در قالب
کریدور صادرات از ابتدای سال  1396تا کنون  468خدمت به
 509شرکت ارائه شده است .این فعالیتها سبب شد تا در نیمه
نخست  ،1396حدود  170میلیون دالر صادرات توسط شرکتهای
دانشبنیان صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته 7 ،درصد رشد داشته است.

خدمات آزمایشگاهی
فناوریهای راهبردی

در راستای ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکتهای دانشبنیان
این معاونت شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی را ایجاد
نمود که تا کنون  433عضو با  9065تجهیز در این شبکه به ارائه
خدمات میپردازند.
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حمایت از بازارسازی شرکتهای دانشبنیان
برگزاری نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
پنجمیــن دوره نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی ســاخت ایــران در ســال  96بــا
بهبودهــای مفهومــی ،رویکــردی و عملیاتــی نســبت بــه ســالهای گذشــته و دورههــای
پیشــین برگــزار شــد .در پنجمیــن دوره از ایــن نمایشــگاه در اردیبهشــت ســال جــاری370 ،
شــرکت داخلــی بــا معرفــی  9945محصــول در زمینــه مــواد و تجهیــزات آزمایشــگاهی حضــور
داشــتند کــه در ســایه اســتقبال خریــداران ،قریــب بــه  26هــزار میلیــارد ریــال پیشفاکتــور
صــادر گردیــد .دوره چهــارم ایــن نمایشــگاه در ســال  ،1395قریــب بــه  1050میلیــارد ریــال
قــرارداد قطعــی فــروش تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی منعقــد شــد کــه در ایــن میــان ،ســهم
حمایتــی ایــن معاونــت بــه منظــور بازارســازی مذکــور ،بالــغ بــر  370میلیــارد ریــال بــود .در ســال
 1396نیــز تاکنــون (نیمــه نخســت ســال  )1396قریــب بــه  218میلیــارد ریــال قــرارداد قطعــی
فــروش منعقــد شــده اســت کــه ســهم حمایتــی معاونــت قریــب بــه  80میلیــارد ریــال میباشــد
و رونــد انعقــاد قراردادهــا همچنــان نیــز ادامــه دارد و پیشبینــی میشــود از افــزون بــر رقــم
مشــابه در ســال گذشــته گــردد.
حمایت از اجرای نظام نامه پیوست فناوری
در راســتای صیانــت از بــازار ملــی در حــوزه محصــوالت دانشبنیــان و ارتقــای نفــوذ فنــاوری
در بخشهــای مهــم و حســاس کشــور دو اقــدام اساســی انجــام شــده اســت .در اقــدام اول
نظــام نامــه پیوســت فنــاوری و توســعه توانمنــدی در طر حهــای مهــم ملــی و قراردادهــای
بیــن المللــی تنظیــم و بــا تصویــب در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــه دســتگاههای
اجرایــی ابــاغ شــده اســت .در ایــن راســتا تــا کنــون در حــدود  30قــرارداد مهــم ملــی بــه شــرط
داشــتن پیوســت فنــاوری در شــورای اقتصــاد تصویــب و اجرایــی شــده اســت .در اقــدام دوم
نیــز ایــن معاونــت ذیــل برنامههــای اولویــت دار اقتصــاد مقاومتــی و بــا هــدف توســعه تولیــد
و تقاضــای محصــوالت دانشبنیــان بــا  4وزارتخانــه بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،نیــرو و جهــاد کشــاورزی تفاهــم نامــه هایــی امضــا نمــوده و در
حــال اجــرای آن اســت.
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مهمترین اقدامات صد روز اول معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری به شرح زیر است:
تدوین برنامه جامع پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر؛
تدوین برنامه جامع پژوهش و فناوری در علوم پایه؛
راهاندازی سامانه عرضه و تقاضای علم و فناوری؛
ایجاد سازوکار مناسب برای رصد نرخ اشتغال فار غالتحصیالن در دانشگاهها؛
رونمایی از سامانه مدیریت یکپارچه مراکز پردازش سریع کشور؛
ارائه مدل دانشگاه کارآفرین و سطحبندی بلوغ کارآفرینی و برنامه عملیاتی در راستای
ارتقای کارآفرینی؛
شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار (قانونی ،مالی ،فرهنگی و  )...بر مشارکت فعال بخش
غیردولتی در راهاندازی و بهرهبرداری از نهادهای واسط؛
تدوین آمایش فناوری و پیشنهاد راهاندازی نهادهای واسط متناسب با توانمندیهای
جغرافیایی در مناطق دهگانه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
تدوین ساختار نهادی حامی شکلگیری شرکتهای دانشگاهی و تبیین و مرزبندی
نقش ذینفعان گوناگون؛
طراحی نظام تأمین مالی به ازای مسیرهای مختلف توسعه نوآوری؛
هدفگذاری توسعه فناوری با کشورهایی که داریا مزیت در فناوریهای پیشرو هستند
و استفاده از ظرفیتهای موجود در تفاهمنامههای وزارت عتف با کشورها؛
تدوین نظام کاربست فناوری بر اساس پژوهشهای تقاضامحور؛
برنامهریزی در جهت ایجاد تمهیدات الزم برای الزام دستگاههای اجرایی دولتی به
خرید محصوالت دانشبنیان داخلی؛
طراحی و ایجاد سامانه گردآوری مشخصات محصوالت شرکتهای فناوری و
دانشبنیان و نیازسنجی دستگاههای اجرایی دولتی؛
گسترش تعامالت بینالمللی شامل برقراری تعامل با کشورهای هدف از جمله چین،
ایتالیا و کشورهای اسالمی و برنامهریزی برای برگزاری دومین نشست همکاریهای
مشترک علمی ،فناوری و نوآوری ایران-ایتالیا؛
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مجمــوع اعتبــار تخصیــص یافتــه و ابــاغ شــده بــه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــرای تأمیــن
ســرمایه اولیــه ایــن صنــدوق در قالــب تخصیصهــای هفــت ماهــه ســال  1396معــادل4950
میلیــارد ریــال بــوده اســت .بــه ایــن ترتیــب مجمــوع اعتبــار تأمیــن و ابــاغ شــده بــه صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی در طــی دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــه  25280میلیــارد ریــال رســیده اســت و ایــن
در حالیســت کــه قبــل از روی کار آمــدن دولــت یازدهــم تنهــا  250میلیــارد ریــال از ســرمایه اولیــه
صنــدوق یادشــده تأمیــن شــده بــود.
ســهم اعتبــارات پژوهشــی از تولیــد ناخالــص داخلــی ( GDPاز حــدود  0/62در ســال  1395بــه
 0/65درصــد در ســال  1396افزایــش یافتــه اســت.

»»نتایج و دستآوردهای به دست آمده ناشی از اقدامات انجام شده
بــر اســاس گــزارش ســال  2017شــاخص جهانــی نــوآوری  ،رتبــه ایــران از نظــر شــاخصهای
مختلــف علــم ،فنــاوری و نــوآوری طــی ســال  2017بــا دو پلــه بهبــود از رتبــه  78بــه رتبــه
 75جهــان ارتقــا پیــدا کــرده اســت .دلیــل ایــن ارتقــای جایــگاه بــه بهبــود چارچــوب نهــادی و
افزایــش در خروجیهــا (اعــم از خروجیهــای دانــش و فنــاوری و خروجــی عملکــرد خالقانــه)
بــاز میگــردد.
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بهبــود شــاخص ورودی نــوآوری از ســال  2014تــا ســال  2017فقــط توانســته اســت  9پلــه ارتقــای
رتبــه کشــور را در بــر داشــته باشــد ،امــا در همیــن ســالها رتبــه شــاخص خروجــی نــوآوری از 125
در ســال  2014بــه  57در ســال  2017بهبــود یافتــه اســت کــه  68پلــه ارتقــا را نشــان میدهــد .ایــن
امــر حکایــت از مدیریــت و اســتفاده بهینــه از منابــع و بهبــود چشــمگیر بهــرهوری در پژوهــش و بــه
عبارتــی بلــوغ و تکامــل آن دارد کــه میتوانــد بــه نوبــه خــود نشــانگر بازگشــت عقالنیــت بــه مدیریــت
علــم و فنــاوری کشــور باشــد .بهبــود شــاخص ورودی و خروجــی نــوآوری در طــی دوره دولــت
دوازدهــم نیــز بــه ایــن ترتیــب شــاخص کارایــی یعنــی نســبت خروجــی بــه ورودی بــه شــدت بهبــود
یافتــه و رتبــه ایــران را از  122در ســال  2014بــه  16رســانیده اســت .رتبــه ایــن شــاخص طــی آخریــن
گــزارش جهانــی نــورآوری از  51بــه  16ارتقــا یافتــه اســت کــه نشــان میدهــد نظــام ملــی نــوآوری
ایــران توانســته اســت بــا وجــود ضعفهــای عدیــده در ورودیهــا  ،کــه خــود شــامل متغیرهــای
ورودی و نهادههــای مــورد نیــاز بــرای تولیــد نــوآوری از یــک ســو و شــرایط محیطــی از ســوی دیگــر
یشــود ،خروجــی بــه طــور نســبی قابــل قبولــی از خــود بــه جــای گــذارد.
م 

در ســال  2012رتبــه تولیــد علــم برتــر کشــور در دنیــا  37بــود .بــا افزایــش تعــداد مقــاالت یــک
درصــد برتــر کشــور  ،رتبــه ایــران در ســالهای  2013و  2014بــه ترتیــب بــه  36و  32بهبــود
یافــت و ایــن رونــد ارتقــا ادامــه یافــت بــه نحــوی کــه امــروز جمهــوری اســامی رتبــه  19دنیــا را
در اختیــار دارد.
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منبع :ماهنامه خبری تحلیلی مرکز منطقهای  ISC-شماره بیستم-مردادماه 1396

افزایــش ســهم ایــران از کل تولیــد علــم برتــر دنیــا در ســالهای اخیــر شــاهد دیگــری از توجــه
بــه کیفیــت در تولیــد علــم کشــور اســت .همانطــور کــه نمــودار زیــر نشــان میدهــد در ســال
 2012ســهم کشــور از مقــاالت برتــر دنیــا تنهــا  0/7درصــد بــود .ایــن ســهم در ســال  2013بــه
حــدود یــک درصــد و در ســال  2015بــه  1/5درصــد و در ســال  2016بــه حــدود 2درصــد افزایــش
یافــت .در ســال ( 2017کــه البتــه هنــوز اطالعــات آن کامــل نشــده اســت) ســهم تولیــد علــم
ایــران از کل تولیــد علــم دنیــا بــه حــدود  3درصــد میرســد.

منبع :ماهنامه خبری تحلیلی مرکز منطقهای  —ISC-شماره بیستم-مردادماه 1396

201

گزارش یکصد روزه

چکیدهای از مهمترین فعالیتها در دولت دوازدهم

ج) اهم برنامههای آینده بخش علم و فناوری در چارچوب برنامه و اولویتهای
ابالغی رئیسجمهور
بــه منظــور حفــظ و ارتقــای رتبــه ایــران در شــاخص جهانــی نــوآوری و همچنیــن بــر اســاس اســناد
باالدســتی توســعه اقتصــاد دانشبنیــان در کشــور نظیــر سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی
و قانــون احــکام دائمــی برنامههــای توســعه کشــور ،معاونــت علمــی و فنــاوری رییسجمهــور
برنامههــای مشــخصی را طراحــی نمــوده و در حــال اجــرا اســت کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:
1-1حمایت از ایجاد ،توانمندسازی و توسعه شرکتهای دانشبنیان
2-2حمایت از توسعه و تجاریسازی فناوریهای راهبردی و مورد نیاز کشور
3-3ایجاد زیستبوم نوآوری در بخشهای علمی کشور
4-4توسعه بازار محصوالت دانشبنیان
طراحــی و اجــرای پــروژ ه بینالمللیســازی شــرکتهای دانشبنیــان در راســتای افزایــش ســهم
صــادرات محصــوالت دانشبنیــان از صــادرات غیرنفتــی کشــور از طریــق:
تقویت کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری،
تقویت حضور شرکتهای دانشبنیان در نمایشگاههای تخصصی معتبر خارجی
ایجــاد نهادهــای پشــتیبان از جملــه شــرکتهای مدیریــت صــادرات محصــوالت
دانشبنیــان ،پایگاههــای صادراتــی محصــوالت دانشبنیــان ،کارگــزاران صادراتــی
برونمــرزی محصــوالت دانشبنیــان
بینالمللیسازی از طریق تسهیل تأمین مالی و اعتباری
پیگیــری برنامههــا و اقدامــات ضــروری بــرای اصالحــات ســاختاری و نهــادی و ایفــای نقــش
موثــر دانشــگاه و موسســات پژوهشــی در اصــاح و ســاماندهی نظــام ملــی نــوآوری در راســتای تحقــق
اقتصــاد دانشبنیــان
ایجــاد و توســعه شــرکتهای دانشبنیــان دانشــگاهی و افزایــش نقــش آنهــا در تولیــد
محصــوالت دانشبنیــان
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تســهیل مســیر رشــد شــرکتهای زایشــی و دانشبنیــان مســتقر در دانشــگاهها و پارکهــای
علــم و فنــاوری و حمایتهــای مرحل ـهای و هدفمنــد از آنهــا بــرای تبدیــل بــه بنگاههــای
اقتصــادی بالــغ
توسعه زیرساختهای تامین مالی و فناوری و نوآوری با استفاده از ابزارهای نوین مالی
افزایــش نفــوذ فنــاوری در اقتصــاد بــا ارائــه بســتههای تشــویقی تحقیــق و توســعه بنگاهــی،
توســعه جــذب و خریــد محصــوالت شــرکتهای نوپــای نــوآور و افزایــش نقــش ســازمانهای
توســعهای در تولیــد و توســعه فنــاوری و نــوآوری
تعامــل و همــکاری بــا ســایر نهادهــای سیاس ـتگذار در حــوزه علــم ،فنــاوری و نــوآوری بــرای
تفکیــک وظایــف و یکپارچهســازی سیاســتگذاری در هــر حــوزه (نظــام آموزشــی ،نــوآوری و
تجاریســازی ،علــم و فنــاوری)
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بخش ورزش و جوانان
الف ) تبیین وضعیت موجود بخش در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم بر پایه
شاخصها و نماگرهای آماری
تعــداد جمعیــت مشــارکت کننــده در ورزش قهرمانــی زنــان و مــردان در ابتــدای شــروع بــه کار
دولــت دوازدهــم بــه ترتیــب  1056843و1851461نفــر مــی باشــد .منظــور از ورزش قهرمانــی
ورزشــکارانی هســتند کــه تحــت پوشــش بیمــه خدمــات درمانــی فدراســیون پزشــکی بــرای
یــک ســال قــرار مــی گیرنــد و کارت بیمــه ورزشــی دریافــت مــی کننــد.
میــزان مشــارکت زنــان و مــردان در برنامــه هــای ورزش همگانــی نســبت بــه کل جمعیــت
زنــان و مــردان کشــور (ورزش همگانــی شــامل ورزشــهای عمومــی و اجتماعــی و ورزشــهای غیــر
حرفــه ای مــی باشــد) در ابتــدای شــروع بــه کار دولــت دوازدهــم بــه ترتیــب  18/29و24/25
نســبت بــه جمعیــت زنــان و مــردان کشــور بــوده اســت.
میــزان جمعیــت ســازمان یافتــه ورزشــی روســتایی و عشــایری زنــان و مــردان در ابتــدای
شــروع بــه کار دولــت دوازدهــم تعــداد 196902نفــر بــوده اســت.
جوانــان شــرکت کننــده دختــرو پســر در برنامــه هــای اوقــات فراغــت بــه کل جمعیــت جوانان
دختــر و پســر در ابتــدای شــروع بــه کار دولــت دوازدهــم بــه ترتیــب71/7و 73/7درصــد مــی
باشــد.
ب ) چشم انداز و اهم شاخصهای انجام شده و نتایج و دستآوردها
حوزه ورزش همگانی و روستایی
برگــزاری  8همایــش پیــاده روی خانوادگــی همــراه بــا پخــش مســتقیم از شــبکه  3ســیما در
نشــرقی ،همــدان  ،چهارمحــال و بختیــاری  ،یــزد  ،آذربایجــان
اســتانهای اردبیــل  ،آذربایجا 
غربــی( ،میانــدوآب و ارومیــه ) و ایــام
برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دولت در  31استان کشور
برگــزاری  1500فعالیــت ورزش همگانــی در مرا کــز اســتانها و شهرســتانهای کشــور در
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هفتــه تربیــت بدنــی ورزش
برگــزاری دوره آموزشــی بینالمللــی مدیریــت و رهبــری در ورزش همگانــی بــا حضــور
مدرســین بینالمللــی در گیــان و دوره آموزشــی بینالمللــی ورزش خانــواده در تهــران
برگزاری جشنواره ملی فرهنگی ورزشی روستا در شاهین شهر اصفهان
برگزاری جشنواره بین المللی بازیهای بومی و محلی مریوان کردستان
برگــزاری جشــنواره ورزشــی اقــوام بــا حضــور کشــورهای خارجــی در گرمســار (عــراق،
گرجســتان و )...
برگزاری جشنواره ورزشی اتباع خارجی مقیم خراسان در شهر قائن
تجهیــز  50خانــه ورزش روســتایی در اســتانهای سیســتان و بلوچســتان ،کرمانشــاه،
آذربایجانغربــی ،چهارمحــال و بختیــاری و خوزســتان
حوزه ورزش قهرمانی
نهایــی کــردن پیــش نویــس اساســنامه جدیــد فدراســیونهای ورزشــی و تقدیــم بــه هیــأت
دولت
نهایــی کــردن پیــش نویــس اساســنامه جدیــد کمیتــه ملــی المپیــک و کمیتــه ملــی
پارالمپیــک و تقدیــم بــه هیــأت دولــت.
مشارکت در تدوین نهایی پیش نویس الیحه نظام جامع باشگاه داری.
تخصیــص  10درصــد از اعتبــارات فدراســیونهای ورزشــی بــه فعالیتهــای اســتعدادیابی و
نظــارت بــر چگونگــی هزینــه کــرد آن.
تدویــن و ابــاغ دســتورالعمل تأســیس کانونهــای مشــاوره اســتعدادیابی ورزشــی جهــت
مشــارکت فعــال بخــش خصوصــی بــا هــدف اشــتغال زایــی.
تکمیــل تجهیــزات مــورد نیــاز پایگاههــای ورزش قهرمانــی بــرای  31اســتان کشــور حســب
دســتورالعمل اســتاندارد تجهیــزات ورزشــی
حوزه ورزش بانوان
تثبیــت جایــگاه حقوقــی بانــوان در هیأترئیســه و اركان فدراســیون فدراســیون هــای
ورزشــی در اساســنامه فدراســیون هــای ورزشــی
ارتقــاء پســت ســازمانی رئیــس گــروه ورزش بانــوان ادارات کل ورزش و جوانــان اســتانها
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بــه معاونــت ورزش بانــوان
بازنگــری در نظــام جامــع باشــگاه داری بــا رویكــرد افزایــش ظرفیــت فعالیــت بانــوان در
باشــگاه هــا
ایجــاد ظرفیــت و امــكان قانونــی بــرای عضویــت بانــوان در كمیســیون هــا ،شــوراها و كمیتــه
هــای ســتادی و اســتانی (مــاده  ،5مــاده  ،88مــاده  ،27كمیتــه هــای اجرایــی احــكام برنامــه
ششــم و )...
تصویــب ســتاد فرهنگــی – اجتماعــی ورزش بانــوان در كمیســیون فرهنگــی تربیتبدنــی
و ورزش كشــور بــا تشــکیل  4كارگــروه اجرایــی شــامل صیانــت از حجــاب و عفــاف ،صیانــت از
حقــوق ورزشــی بانــوان ،نقــش هــا و مســئولیت هــای اجتماعــی بانــوان در ورزش ،ســاماندهی
لبــاس تخصصــی ورزش بانــوان
آمایــش ســرزمینی ورزش بانــوان بــه تفكیــك اســتان هــای كشــور بــا هــدف اســتفاده بهینــه
از منابــع و اســتعدادهای موجــود كشــور
اجــرای طــرح ملــی ســنجش قامــت و حركــت ویــژه بانــوان روســتایی (در حــال اجــرا در
اســتانهای كشــور)
تدوین نورم آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی بانوان كشور (اتمام مرحله اول)
پیگیــری تأســیس آ كادمــی هــای محلــی ورزش بانــوان در اما كــن ورزشــی ،باشــگاهها و
خانههــای ورزشــی موجــود بــا هــدف افزایــش دانــش حركتــی بانــوان و نهادینــه ســازی ورزش
در خانــواده
مناســب ســازی اما كــن ورزشــی و مدیریــت برگــزاری رویدادهــای ورزشــی بــرای حضــور
خانــواده هــا و بانــوان بــه عنــوان تماشــاگر
اجــرای طــرح ملــی فراغــت بــا ورزش بــا هــدف افزایــش ســهم ورزش در فراغــت بانــوان
شــاغل و عــادی (اتمــام مرحلــه اول در ســطح اســتانهای كشــور)
افزایــش حضــور بانــوان در رویدادهــای ورزشــی برونمــرزی بــا کســب مجــوز از
فدراســیونهای جهانــی جهــت حضــور بانــوان بــا حجــاب اســامی در رویدادهــای بینالمللــی
پیگیــری راهانــدازی مجــدد فدراســیون ورزشــی بانــوان مســلمان جهــت برگــزاری مســابقات
بیــن المللــی ورزشــی در ایــران ویــژه بانــوان
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حوزه جوانان
تأســیس و ثبــت مجمــع خیریــن ازدواج در اســتانها (شناســایی و تهیــه بانــک اطالعــات
خیریــن ازدواج در هــر شهرســتان؛ تشــکیل هیــأت مدیــره و هیــأت امنــاء؛ راه انــدازی ســایت
مجمــع خیریــن ازدواج اســتان مطابــق بــا شــاخص هــا؛ تشــکیل دبیرخانــه هــای اســتانی
ســاماندهی خیریــن ازدواج؛ تشــکیل مجمــع خیریــن ازدواج در ســطح شهرســتان هــا) تاکنــون
 16اســتان بــه ثبــت رســانده انــد و  15اســتان دیگــر در مرحلــه تشــکیل و ثبــت قــرار دارنــد.
پیگیــری فعالیــت مرا کــز تخصصــی مشــاوره ازدواج و خانــواده در مرا کــز اســتان هــا و
شهرســتان هــا و اعطــاء مجــوز بــه  20مرکــز
نظــارت بــر فعالیــت 132مرکــز مشــاور ازدواج و خانــواده دارای مجــوز از وزارت ورزش و
جوانــان از طریــق بازدیــد و دریافــت گــزارش عملکــرد ماهانــه مرا کــز
برگــزاری کارگاههــای آموزشــی پیــش از ازدواج و زوجیــن یــک تــا  3ســال اول زندگــی بــا
هماهنگــی ادارات کل اســتانها ( 130کارگاه)
برگــزاری کارگاههــای آموزشــی کنتــرل و کاهــش آســیبهای اجتماعــی (ویــژه پیشــگیری از
طــاق) بــا هماهنگــی ادارات کل اســتانها ( 120کارگاه)
برگزاری برنامههای هفته ازدواج در سراسر استانها با محوریت:
تشکیل کمیته های تخصصی ازدواج و خانواده
برگزاری مشاوره رایگان در هفته ازدواج
همایشها و نمایشگاههای ازدواج و خانواده ( 31نمایشگاه)
برگزاری جشنواره ازدواج و خانواده جوان در سطح استانها ( 31جشنواره)
راهانــدازی خانههــای جوانــان در ســطح مرا کــز اســتانها و شهرســتانها ( 40خانــه) و
حمایــت از اجــرای برنامههــای خانــه جوانــان مرا کــز اســتانها (در حــوزه توســعه مشــارکت
اجتماعــی ،غنیســازی اوقــات فراغــت ،پــرورش ایــدههــای اجتماعــی ،مشــاوره و راهنمایــی)
برگــزاری جلســات ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان ( 2ســتاد ملــی 50 ،ســتاد اســتانی و 490
ســتاد شهرســتانی)
تدویــن و ابــاغ شــاخصهای توســعه جوانــان در ســطوح اســتانی و شهرســتانی و ابــاغ آن
بــه اســتانها
رونمایــی از ســامانه جامــع آرشــیو الکترونیکــی و گزارشــگیری شــورای عالــی و ســتادهای

207

گزارش یکصد روزه

چکیدهای از مهمترین فعالیتها در دولت دوازدهم

ملــی ،اســتانی و شهرســتانی ســاماندهی امــور جوانــان
رونمایی از  42گزارش ملی وضعیت جوانان کشور
حوزه فرهنگی
برگزاری مرحله ملی سومین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه ورزشکاران و جوانان
برگزاری دوره اخالق و منش پهلوانی ویژه مربیان ورزش کشور
برگزاری مراسم تجلیل از مروجان اخالق ورزش کشور
راه اندازی سامانه رصد فرهنگی ورزش کشور (سامانه سرو)
تشکیل کمیته صیانت از ارزشهای اخالقی و حرفهای ورزش کشور
آغاز به کار طرح تحول بنیادین آموزش ورزش کشور با محوریت استقرار نظامهای:
آموزش مربیان ورزش قهرمانی
آموزش مربیان تندرستی
آموزش مدیران ورزش و جوانان کشور
افتتاح موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی وزارت ورزش و جوانان
برگــزاری ششــمین کنگــره علمــی مدیریــت ورزشــی بــا رویکــرد توســعه ســامت و ورزش در
اســتان گلســتان
برگــزاری پنجمیــن همایــش ســاالنه دبیــران پژوهــش و فنــاوری ادارات کل ورزش و جوانــان
اســتانها
برگزاری کنگره علمی جوانان و خانواده در استان کرمان
اجرای طرح پژوهش هفتمین دوره پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های جوانان
تدوین و ابالغ پیوست محیط زیستی ورزشگاهها و باشگاههای ورزشی
تدوین و ابالغ پیوست سالمت ورزشگاهها و باشگاههای ورزشی
تدویــن و تصویــب شــیوهنامه اعطــای نشــان باشــگاه ســبز ویــژه باشــگاههای ورزشــی
حامــی محیــط زیســت
افتتاح رسمی مدرسه طبیعت ورزش در ورزشگاه بزرگ آزادی
حوزه حقوقی ،پشتیبانی و زیرساختها
تصویب و اصالح قوانین و مقررات مورد نیاز لوایح با عناوین :
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اهداف ،وظایف و اختیارات ورزش و جوانان
اصــاح بخشــی از ســاختار دولــت (الیحــه تفکیــک ســازمان ملــی جوانــان از وزارت
ورزش و جوانــان)
 0/27درصد سهم ورزش از مالیات بر ارزش افزوده
تدوین سند توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان – مهر 96
تدوین مدل بهرهوری وزارت ورزش و جوانان – آبان 96
تکمیــل و بهــره بــرداری از  18پــروژه ورزشــی بــا مشــارکت خیریــن بــا اعتبــاری بالــغ بــر 11
میلیــارد تومــان
بهر هبــرداری از  8پــروژه ورزشــی بــا ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی بــا اســتفاده از ظرفیــت
مــاده  27قانــون الحــاق ()2
افتتاح  154پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر  168میلیارد تومان
افتتاح فاز اول استادیوم فوتبال  5000نفری گرمسار
افتتاح سالن ورزشی در استان آذربایجانغربی شهرستان قره قشالق
افتتاح سالن ورزشی در استان کردستان شهرستان کامیاران
افتتاح سالن ورزشی در استان اصفهان شهرستان برسیان
افتتاح سالن ورزشی در استان اصفهان شهرستان قهی
ج ) اهم برنامههای آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویتهای ابالغی رئیس
جمهوری
اهداف :
رشد و گسترش ورزش همگانی
حمایت از ورزش قهرمانی
تحکیم و تعالی بنیان نهاد خانواده زوجهای جوان
افزایش نسبت جوانان بهرهمند از برنامههای فراغتی
افزایش مشارکت اجتماعی نظاممند جوانان
افزایش خالقیت جوانان
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راهبرݤدها :
توسعه متوازن و متعادل عرصهها و فضاهای ورزشی
آمادهسازی بسترهای حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی ورزش بانوان
ارتقاء سهم ورزش همگانی در سالمتی و کیفیت زندگی مردم
پایدارسازی درآمدهای بخش ورزش
ارتقاء فرهنگ اسالمی – ایرانی در محیطهای ورزشی
دانشبنیان نمودن ورزش کشور
توسعه تربیت بدنی و ورزش دانشآموزی
توسعه تربیت بدنی و ورزش دانشجویی
توسعه علمی ورزش قهرمانی
توسعه علمی ورزش حرفهای
توسعه ورزش در سطوح پایه در فدراسیونها
توسعه ورزشهای باستانی و زورخانه ای
تقویت نظام عادالنه منابع مالی ،فیزیکی و انسانی بین رشتههای مختلف ورزشی
توانمندســازی جوانــان در حــوزه ازدواج بــا تأ کیــد بــر ازدواج بهنــگام ،آ گاهانــه ،آســان و
پایــدار و تحکیــم و تعالــی نهــاد خانــواده جــوان
توانمندسازی روانشناسان و مشاورین فعال در حوزه ازدواج و خانواده جوان
فرهنــگ ســازی در حــوزه ازدواج و خانــواده جــوان بــا تأ کیــد بــر آموزههــای اســامی و حفــظ
آداب و ســنن ملــی
بسترسازی در حوزه اوقات فراغت جوانان با رویکرد بهره گیری مطلوب از ظرفیتها
فرهنــگ ســازی بــا رویکــرد تقاضامحــوری و اســتمرار ،پویایــی و پیوســتگی در اجــرای
برنامه-هــای فراغتــی جوانــان
غنی سازی اوقات فراغت جوانان
توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد جوانان با رویکرد نهادسازی و ظرفیت سازی
رشد کمی سازمانهای مردم نهاد جوانان
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بخش فرهنگ و هنر
الف ) تبیین وضعیت موجود بخش فرهنگ و هنر در ابتدای شروع به کار دولت
دوازدهم بر پایه شاخصها و نماگرهای آماری
تعــداد عناویــن کتــاب منتشــر شــده در شــروع بــه کار دولــت دوازدهــم  88504 ،عنــوان
بــوده اســت.
تعداد ناشران در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم 16461 ،ناشر بوده است.
شمارگان کتاب منتشره در شروع به کار دولت دوازدهم 136081 ،هزار نسخه بوده است.
تعداد خبرگزاریها در شروع به کار دولت دوازدهم ،تعداد  43خبرگزاری عنوان بوده
است.
در حوزه نمایشی تعداد عناوین نمایشهای تولید و اجرا شده 6835 ،عنوان بوده است.
تعداد اجراهای صحنهای در شروع به کار دولت دوازدهم 2321 ،اجرا بوده است.
تعــداد کانونهــای فرهنگــی هنــری مســاجد در شــروع بــه کار دولــت دوازدهــم تعــداد
 23152کانــون بــوده اســت.
در حوزه بازیهای رایانهای ،تعداد مجوزهای صادر شده ساخت بازی 62 ،مجوز
مجوزهــای صــادر شــده بســتهای نــرم افــزار داخلــی  4694و تعــداد مجــوز صــادر شــده تکثیــر
بســتههای نــرم افــزار خارجــی  1318مجــوز
در بخــش فعالیتهــای هیئــت رســیدگی بــه امــور مرا کــز فرهنگــی ،تعــداد موسســات
فرهنگــی هنــری چنــد منظــوره 6175 ،موسســه
کمک به توسعه و گسترش  300مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت
اجرای طرح ملی حفظ قران کریم برای  6000نفر
کمک به ایجاد کانونهای فرهنگی هنری جدید  579کانون
تجهیز و راه اندازی کتابخانههای جدید در مساجد  793کتابخانه
حمایــت از فعالیتهــای ســاماندهی مــد و لبــاس در جهــت گســترش عفــاف و حجــاب 27
مــورد
صدور مجوز اجرای انواع آثار نمایشی  1412مجوز
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کمک به انتشار آثار ارزشمند در حوزه کتاب  215عنوان
بررســی و نظــارت بــر بســتههای نــرم افــزاری و رســانههای دیجیتــال کشــور 114254 ،
مــورد
حمایت از بازیهای رایانهای مروج فرهنگ ایرانی اسالمی  ،به تعداد  12000عنوان
پرداخــت کمــک هزینــه مســتمری بــه هنرمنــدان پیشکســوت بــا میانگیــن پرداختــی ماهانه
 1500000ریــال بــه  473نفــر
کمــک بــه صنــدوق اعتبــاری هنــر بابــت بیمــه تأمیــن اجتماعــی اصحــاب فرهنــگ و هنــر و
رســانه  18500 ،نفــر
ب ) چشم انداز و اهم شاخصهای انجام شده و نتایج و دستاوردها
اقدامات اجرایی :
 .1بهبود فضای کسب و کار
1ـ .1شناســایی قوانیــن ،مقــررات و آییننامههایــی کــه مانــع بهبــود فضــای کســب و کار میشــوند
و اقــدام بــه اصــاح آنهــا
2ـ .1شناســایی عوامــل بازدارنــده (ســاختاری و آییننام ـهای) در بهبــود کســب و کار و اقــدام بــه
اصــاح آنهــا
3ـ .1تدویــن برنامــه بهبــود فضــای کســب و کار بــه تفکیــک حوزههــای هنــر (تئاتــر ،موســیقی و
هنرهــای تجســمی) ،ســینما ،کتــاب ،بازیهــای رایان ـهای ،رســانههای دیجیتــال ،رســانهها و
نشــریات
 .2تدوین برنامه شفاف سازی سیاست ها و برنامه های حمایتی و نظارتی فرهنگی
1ـ .2تشــکیل دبیرخان ـهای بــه منظــور ارزیابــی فعالیتهــای فرهنگــی اســتفاده کننــده از بودجــه
عمومــی
2ـ .2انتشار سیاستها و برنامهها و اقدامات حمایتی در بخش فرهنگ و هنر
3ـ .2انتشار هزینه و بودجه فعالیتها و برنامههای فرهنگی
4ـ .2انتشار متن قراردادهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمانها و نهادهای وابسته
 .3فراهم آوردن تمهیدات تقویت دیپلماسی فرهنگی
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1ـ .3شناســایی نهادهــا و مجامــع بینالمللــی فرهنگــی بــه منظــور حضــور فعالتــر نهادهــا و اصحــاب
فرهنــگ و هنــر ایــران در آن
2ـ .3تدویــن برنامههــای مناســب بــرای بهرهگیــری از ظرفیــت اصحــاب فرهنــگ و هنــر در تعامــات
فرهنگــی ایــران بــا جهان
3ـ .3طراحــی آموزشهــای الزم بــرای توانمندســازی فعــاالن فرهنگــی و هنـری کشــور بــرای حضــور
در بازارهــای جهانــی
 .4طراحی نظام هوشمند سازی مدیریت فرهنگی
1ـ .4طراحی نظام هوشمند در حوزه های دریافت ،پردازش و انتقال دادهها و اطالعات در
بخشهای درونی و مرتبط با وزارت متبوع ،مانند معاونتها ،سازمانها و نهادهای حوزه وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی
ت وگــوی ملــی ،فرهنگــی بــا هــدف حــل مســائل و چالشهــای حــوزه
2ـ .4تشــکیل دبیرخانــه گف ـ 
فرهنــگ ،هنــر و رســانه بــه عنــوان مهمتریــن روش از طریــق گفــت وگــو
اقدامات بخشی
عــاوه بــر اقدامــات فرابخشــی کــه ســهم هــر بخــش در آن تعییــن و تدویــن خواهــد شــد ،برخــی از
اقدامــات خــاص در هرحــوزه در ســه ماهــه نخســت انجــام شــد:
 .1فرهنگ
1ـ .1تشــکیل ســتاد هماهنگــی شــهرها و روســتاهای دوســتدار کتــاب بــرای ارتقــای ســرانه مطالعــه
در کشــور
2ـ .1کمک به تاسیس نهادهای صنفی حوزه فرهنگ به خصوص اهل قلم
 .2سینما
 .2-1اصــاح ترکیــب شــوراهای ســینمایی ماننــد شــورای سیاسـتگذاری جشــنوارههای ســینمایی،
شــورای ا کــران ،شــورای عالــی ســینما و شــورای پروانــه ســاخت
.2-2توسعه عدالت فرهنگی از طریق احداث و بازسازی  68سالن سینما در  11استان کشور
 .3هنر
1ـ .3کمک به حل مشکل برگزاری اجراهای موسیقی در استانها
2ـ .3فراهــم کــردن مقدمــات ثبــت آثــار مــوزه هنرهــای معاصــر بــر اســاس آییننامــه امــوال فرهنگــی،
هنــری وتاریخــی نهادهــای عمومــی و دولتی
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3ـ .3اصالح آیین نامه صدور پروانه اجراهای نمایشی
4ـ .3آغاز مرحله دوم بازسازی تئاترشهر تهران
5ـ  .3عقد و اجرای تفاهم نامههای حمایت از فعالیتهای نمایشی در استانهای کشور
 .4رسانه
1ـ .4تقویت اعتبار و جایگاه ملی خبرگزاری ایرنا
2ـ .4تــاش بــرای بازگشــایی یــا تاســیس نهادهــای صنفــی روزنامــه نــگاران از طریــق تعامــل بــا
وزارت کار
3ـ .4تصویب نهایی دوالیحه مرتبط با حوزه رسانه در دولت
 .5بازی های رایانهای
1ـ .5راه اندازی سامانه جامع و برخط نظام ردهبندی سنی بازیها (اسرا)
2ـ .5تدویــن و اجــرای دســتورالعمل صــدور پروانــه انتشــار بــازی دیجیتــال خارجــی و اخــذ عــوارض
از آنهــا
 .6قرآن و عترت
تشــكیل شــورای واحدهــای ســازمانی ،ذیــل وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی كــه در حــوزه دیــن
فعالیــت میكننــد بــه منظــور اصــاح ســاختار
 .7سازمانهای وابسته
1ـ .7شناسایی مسائل و چالشهای سازمانها و مؤسسات وابسته
2ـ .7تدوین اولویتهای سازمان های وابسته
. 8افزایش اختیارات و اعتبارات استانها
1ـ .8افزایــش بهرهگیــری اســتانها از بودجههــای موجــود معاونتهــا و موسســات و ســازمانهای
وابســته بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
2ـ .8برنامهریــزی بــرای وا گــذاری حداکثــری اختیــارات بــه مرا کــز اســتانها و شهرســتانها و
مشــارکت مرا کــز اســتانی و شهرســتانی در تصمیمگیریهــا
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ج ) اهم برنامههای آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویتهای ابالغی رئیس
جمهوری
 -1رویکردهای برنامهای
 .1تولیــد ،عرضــه و مصــرف آثــار ،کاالهــا و خدمــات فرهنگــی ـ هنــری متناســب بــا هویــت و ســبک
زندگــی اســامی ـ ایرانــی
 .2ترغیــب ،تقویــت و احیــای فرهنــگ گفــت و گــوی همگانــی ،مســتمر و ســازنده بــرای اعتــای
اندیشــه ،فرهنــگ و هنــر
 .3مشــارکت فعــال بخــش خصوصــی در سیاســتگذاری برنامهریــزی و فعالیتهــای فرهنگــی ـ
هنــری
 .4ایجــاد و برقــراری شــفافیت ،ســامت و عدالــت در توزیــع یارانههــای بخــش فرهنــگ و هنــر و
رســانه
 .5حضــور مؤثــر در مبــادالت و تعامــات فرهنگــی ـ هنــری و افزایــش ســهم جمهــوری اســامی ایــران
در بازارهــای منطقـهای و بینالمللــی
 .6بازیابــی نقــش محــوری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در حــوزه فرهنگ و برقــراری هماهنگی
بیــن نهادهــای مؤثــر در امــور فرهنگــی و هنری
 -2اولویتهای برنامهای
 .1بهبود فضای کسب و کار در حوزه فرهنگ ،هنر و رسانه
.2شفافسازی سیاستها و برنامههای حمایتی و نظارتی حوزه فرهنگ ،هنر و رسانه
.3گسترش همزیستی و دیپلماسی فرهنگی
.4هوشمند سازی مدیریت فرهنگی
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بخش زنان و خانواده
الف ) تبیین وضعیت موجود بخش در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم بر پایه
شاخصها و نماگرهای آماری
نــرخ مشــاركت اقتصــادی زنــان معــادل  14/9درصــد در ابتــدای شــروع بــه کار دولــت
دوازدهــم.
افزایــش تعــداد زنــان بیمــه شــده اصلــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه  2.560.469نفــر در
ابتــدای شــروع بــه کار دولــت دوازدهــم.
 17درصــد از مدیــران شــركتهای دانــش بنیــان را زنــان تشــكیل میدهنــد .تعــداد ایــن
مدیــران بــه  320نفــر در ابتــدای شــروع بــه کار دولــت دوازدهــم رســیده اســت.
در ثبــت نــام انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا میــزان كاندیداهــای زن از  4/2بــه
 6/3درصــد رســیده اســت.
نــرخ باســوادی زنــان از  98.1درصــد در ســال  92بــه  98/9درصــد در ابتــدای شــروع بــه کار
دولــت دوازدهــم رســیده اســت .
مــدال آوری زنــان ورزشــکار ایرانــی در میادیــن بینالمللــی ،جهانــی و آســیایی از  311مــدال
در ســال  92بــه  336مــدال در ســال  95افزایــش داشــته و بــا رشــد  8درصــدی روبــرو بــوده
اســت .
تعــداد باشــگاههای فعــال زنــان بــه  13000باشــگاه در ابتــدای شــروع بــه کار دولــت دوازدهم
رســیده است.
میــزان حضــور زنــان در مجامــع بینالمللــی ورزشــی بــه  49مــورد در ســال  95افزایــش یافتــه
است.
سن امید به زندگی زنان به  75/6در سال  95افزایش پیدا كرده است.
تعــداد ســازمانهای مــردم نهــاد حــوزه زنــان و خانــواده بــه  2670در ابتــدای شــروع بــه کار
دولــت دوازدهــم افزایــش یافتــه اســت.
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نســبت اشــتغال زنــان بــرای جمعیــت  10ســاله و بیشــتر بــه  12.5و بــرای جمعیــت  15ســاله و
بیشــتر بــه  13.5درصــد در ابتــدای شــروع بــه کار دولــت دوازدهــم رســیده اســت .
ب ) چشم انداز و اهم شاخصهای انجام شده و نتایج و دستاوردها
تهیــه برنامــه زنــان در دولــت دوازدهــم و ارائــه بــه مخاطبیــن و فعالیــن حــوزه زنــان و
خانــواده
تقســیم کار ملــی و درخواســت و جمــع بنــدی برنامههــای ارائــه شــده دســتگاهها در راســتای
سیاس ـتهای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در حــوزه تحکیــم خانــواده (پیــرو ابــاغ معــاون
اول محتــرم رییــس جمهــور مبنــی بــر تقســیم كار ملــی و بیــن دســتگاهی)
تدویــن طــرح و هماهنگــی اجــرای بنــد «ت» مــاده  80قانــون برنامــه ششــم مبتنــی بــر
طراحــی و اجــرای طــرح توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار و پیگیــری تخصیــص اعتبــار
بــه معاونــت بــه عنــوان متولــی زنــان سرپرســت خانــوار
تهیــه پیــش نویــس آییــن نامــه اجرایــی مــاده  101قانــون برنامــه ششــم توســعه جهــت ارائــه
بــه هیئــت وزیــران
اقــدام در جهــت تدویــن شــاخصهای عدالــت جنســیتی ،موضــوع مــاده  101قانــون
برنامــه ششــم توســعه
تهیــه «برنامــه ملــی آمــوزش خانــواده (قبــل ،حیــن و بعــد از ازدواج)» و «برنامــه ملــی ارتقــای
تندرســتی و نشــاط زنــان و دختــران» بــه عنــوان دســتور جلســات برگــزاری اولیــن جلســه اصلــی
ســتاد ملــی زن و خانــواده و هماهنگــی و مكاتبــه بــا دفتــر رئیــس جمهــور محتــرم در زمینــه
درخواســت تعییــن وقــت
پیگیــری ابــاغ مصوبــه شــورای عالــی اداری مبنــی بــر ضــرورت بهرهگیــری از زنــان توانمنــد
در پسـتهای كلیــدی و مدیریتــی از دســتگاهها و اســتانها و ارائــه گــزارش وضعیــت مدیریتــی
زنــان در هیئــت دولــت
برگــزاری نشســت بــا نماینــدگان زن مجلــس شــورای اســامی بــرای همــكاری و هــم افزایــی
در حــل مشــكالت زنــان و خانــواده
برگزاری نشســت مشــترك با مشــاورین وزراء و دســتگاههای اجرایی و مشــاوران اســتانداران
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در امــور زنــان و خانــواده سراســر كشــور بــه منظــور تبییــن نقشــه راه امــور زنــان و خانــواده در
دولــت دوازدهــم
نشســت بــا بانــوان اصولگــرا و اصــاح طلــب در جلســات جداگانــه بــه منظــور بررســی
سیاس ـتها ،خــط مشــی و برنامههــای امــور زنــان و خانــواده
تقویــت ،بازنگــری و ارتقــاء كارگــروه هــای معاونــت و برگــزاری نشســت كارگروههــای ادیــان
و اقــوام ،زنــان روســتایی و عشــایر ،خانــواده ســالم ،حقوقــی ،محیــط زیســت ،تغییــر اقلیــم و
ســكونتگاههای غیررســمی ،بهداشــت و كارگــروه كارفرینــی و اشــتغال
پیگیــری ســهم زنــان عشــایر و روســتایی در آییــن نامــه اجرایــی قانــون حمایــت از توســعه و
ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق روســتایی و عشــایری بــا اســتفاده از صنــدوق توســعه ملــی از
ســازمان برنامــه و بودجــه
تبــادل موافقتنامــه ســه جانبــه همــكاری بــا وزارت جهــاد كشــاورزی و ســازمان ملــی
اســتاندارد ایــران بــا موضــوع «طــرح ترویــج فرهنــگ تولیــد و مصــرف محصــوالت ســالم و
اســتاندارد بــا تأ كیــد بــر توانمندســازی جوامــع محلــی»
برگــزاری نشســت هــم اندیشــی بــا مدیــران گروههــای آموزشــی و پژوهشــی مطالعــات زنــان
و خانــواده
عضویت در ستاد اقتصاد مقاومتی و ارائه برنامهها و عملكرد معاونت به اعضای ستاد
حمایــت از  28طــرح پیشــنهادی ســازمانهای غیردولتــی در قالــب تفاهــم نامــه مشــترك بــا
موضوعــات اقتصــاد و معیشــت ،پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی ،ارتقــاء ســامت ،توســعه
تواناییهــای ســازمانهای مــردم نهــاد و تحكیــم بنیــان خانــواده
اجــرای پــروژه ارزشگــذاری كار خانگــی جهــت محاســبه در تولیــد ناخالــص ملــی بــا
هماهنگــی ســازمان برنامــه و بودجــه
ارائــه برنامــه در حــوزه آســیبهای اجتماعــی حــوزه زنــان و خانــواده بــه شــورای اجتماعــی
کشــور در چارچــوب طــرح تقســیم كار ملــی (برنامههــای پیشــنهادی :توانمندســازی
اقتصــادی زنــان سرپرســت خانــوار ،توانمندســازی اقتصــادی خانــواده زندانیــان ،ســاماندهی
زنــان آســیب پذیــر (آمــوزش ،شناســایی ،مشــاوره و غربالگــری  HIVدر اســتانهای پرخطــر)،
بهبــود وضعیــت آموزشــی -بهداشــتی دانــش آمــوزان دختــر دوره متوســطه در ســكونتگاههای
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غیــر رســمی ،طــرح تــاب آوری اجتماعــی بــا هــدف پیشــگیری ســطح اولیــه
پیگیــری مجدانــه الیحــه تأمیــن امنیــت زنــان در برابــر خشــونت بــا همــكاری قــوه قضائیــه
و تهیــه ســند پشــتیبان
پیگیــری الیحــه حــذف تبصــره مــاده  26قانون حمایت از كودكان و نوجونان بیسرپرســت
و بــد سرپرســت طــی ارســال نامــه بــه رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا امضــای معاونــت
حقوقــی رئیــس جمهــور ،دســتیار رئیــس جمهــور در حقــوق شــهروندی و معــاون رئیــس جمهــور
در امــور زنــان و خانــواده و تهیــه ســند پشــتیبان
تعامــل بــا مجلــس شــورای اســامی در موضــوع طــرح گذرنامــه و افزایــش اختیــارات خــروج
از كشــور بــه جهــت حفــظ منافــع ملــی
تعامــل بــا مجلــس شــورای اســامی در موضــوع بررســی ازدواج زود هنــگام دختــران و تأ كیــد
بــر بلــوغ فكــری و عقلــی
ســاماندهی بانــك اطالعــات ســازمانهای مــردم نهــاد فعــال حــوزه زنــان و خانــواده 30
اســتان كشــور
بررســی ســهمیهبندی جنســیتی در چهارمیــن آزمــون اســتخدامی متمركــز دســتگاههای
اجرایــی كشــور و آزمــون سراســری ســال 1396
پیگیری نحوه حضور خانوادهها در استادیومهای ورزشی
برگــزاری همایــش نقــش آفرینــی زنــان و بیــان تجــارب زیســته زنــان در دفــاع مقــدس بــه
مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس
هماهنگــی  ،رصــد و پیگیــری عملكــرد اســتانی در موضــوع ایجــاد و توســعه پــارك بانــوان
دراســتانها و افتتــاح برخــی از آنهــا در قالــب ســفرهای اســتانی
هماهنگــی جهــت اجراییســازی تفاهمنامــه بــا صنــدوق كارآفرینــی امیــد مبنــی بــر حمایــت
از طر حهــای زنــان كارآفریــن در مشــاغل خــرد و كوچــك
نظــارت و ارزیابــی اجــرای  101پــروژه مشــترك معاونــت امــور زنــان و خانــواده بــا دســتگاههای
اجرایــی (ملــی و اســتانی) در  31اســتان كشــور و ارزیابــی  120طــرح ارائــه شــده از ســوی
ســازمانهای مــردم نهــاد در پرتــال معاونــت امــور زنــان و خانــواده
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حمایــت از برگــزاری برنامــه «جایــزه زنــان در علــم؛ یــادواره مریــم میرزاخانــی» بــا همــكاری
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
برگــزاری نشســت تخصصــی وزرای امــور زنــان و خانــواده كشــورهای اســامی تحــت عنــوان
«سیاســتگذاری اجتماعــی و خانــواده در جوامــع اســامی ،الزامــات و بایســتهها» در چارچــوب
رویــداد مشــهد  2017در تاریــخ  7اردیبهشــت  ،1396شــهر مشــهد
برگــزاری نشســت كمیتــه راهبــری برنامــه مشــترك ایــران و ژاپــن تحــت عنــوان پــروژه
«گفتگــوی خــط مشــی پیرامــون توانمندســازی زنــان ایــران و ژاپــن» در تاریــخ  19شــهریور
 1394تهــران
تهیــه و تنظیــم و پیگیــری تفاهمنامــه همــكاری پیشــنهادی امــور زنــان و خانــواده معاونــت
و وزارت زنــان و كــودكان جمهــوری هند
ارتقــاء تعامــات بینالمللــی در قالــب دیــدار بــا رئیــس مجلــس بلژیــك ،ســفیر ســوئد ،ســفیر
مكزیــك ،رئیــس مجلــس بلوچســتان پاكســتان و رئیــس بنیــاد صلــح ساســاكاوا
نشست با نمایندگان سازمان های غیر دولتی ادیان و مذاهب
نشست با علمای اهل سنت در زاهدان در خصوص مسائل زنان
ج ) اهم برنامههای آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویتهای ابالغی رئیس
جمهوری
بهبود ساختارهای حاکمیتی پشتیبان از تشکیل ،گسترش ،تحکیم و تعالی خانواده
توســعه آ گاهیهــا و مهارتهــای اعضــای خانــواده بــا رویكــرد جامــع تشــكیل ،گســترش،
تحكیــم و تعالــی خانــواده
حمایــت از خانوادههــای در معــرض آســیب و آســیبدیده بــرای پیگیــری و حــل مشــکالت
مرتبــط بــا متزلــزل شــدن خانــواده
بسترســازی و نهادینــه ســازی ارتقــاء كمــی و كیفــی آمــوزش زنــان بــا تأ كیــد بــر مناطــق
محــروم
ارتقــا زمینههــای نهــادی و قانونــی الزم بــرای ایجــاد فرصتهــای عادالنــه حضــور فعــال
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زنــان در عرصههــای اشــتغال
بهبــود حمایتهــا و ارتقــا زمینههــای الزم بــرای اشــتغال و کارآفرینــی زنــان بــا تأ کیــد بــر
لکــرده و صاحــب مهــارت و خودتأمیــن و زنــان سرپرســت خانــوار ،آســیب
دختــران تحصی 
دیــده و نیازمنــد بویــژه در مناطــق محــروم
ارتقــا هدفمنــد بیمههــای تأمیــن اجتماعــی بــا تأ کیــد بــر زنــان سرپرســت خانــوار و
خانوادههــای آســیب دیــده و نیازمنــد ،زنــان روســتایی و زنــان خان ـهدار و زنــان شــاغل
تأمیــن خدمــات باکیفیــت ،جامــع و فراگیــر ســامت زنــان و خانــواده متناســب بــا اولویتهــا،
نیازهــا و ویژگیهــای ،شــغلی ،منطق ـهای آ گاهســازی ،فرهنگســازی ،نهادینهســازی و
حمایــت از نقشمحــوری و تصمیمگیــری زنــان در تأمیــن ســامت خــود ،خانــواده و جامعــه
ارتقــاء ســطح علمــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی و هماهنگــی بیــن بخشــی مؤثــر بــر
ســامت زنــان و خانــواده
تســهیل و حمایــت از شــکلگیری انــواع تشــکلهای مردمــی و ســازمانهای مــردم نهــاد در
حــوزه زن و خانــواده
ارتقــاء تواناییهــای تشــکلهای مردمــی بــه منظــور ایفــای نقــش فکــری و اجرایــی مرتبــط
بــا امــور زنــان و خانــواده
جهتدهــی فعالیتهــای ســازمانهای مردمنهــاد در چارچــوب اهــداف نظــام در حــوزه زنــان
و خانواده
تقویت تعامالت با بخش دولتی و شبکهسازی بین سازمانهای مردم نهاد مرتبط
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بخشمیراثفرهنگی،صنایعدستیو گردشگری
الف ) تبیین وضعیت موجود بخش در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم بر پایه
شاخصها و نماگرهای آماری
حوزه میراث فرهنگی
مهمتریــن شــاخص عملکــردی در ایــن حــوزه بــرای حفــظ یــک اثــر تاریخــی -فرهنگــی ،بررســی،
پژوهــش اولیــه و ثبــت آن در«فهرســت آثــار ملــی» اســت .ثبــت مشــخصات یــک اثــر در فهرســت
آثــار ملــی ،بدیــن منظــور صــورت میگیــرد کــه امــر حفاظــت قانونــی از آن اثــر ،بــرای مســئولین میســر
شــود .آثــار تاریخــی پــس از ثبــت ملــی ،در پنــاه قانــون قــرار گرفتــه و مــورد حمایــت واقــع مــی شــوند.
در ایــن حــوزه بــه جهــت حفــظ میــراث فرهنگــی کشــور تمرکــز اصلــی بــر روی ثبــت و مستندســازی
قــرار گرفتــه و بدیــن منظــور شــاخصهای «تعــداد آثــار منقــول ثبــت شــده در فهرســت آثــار ملــی»،
«تعــداد آثــار میــراث غیرملمــوس ثبــت شــده در فهرســت آثــار ملــی»« ،تعــداد آثــار طبیعــی ثبــت شــده
در فهرســت آثــار ملــی» و «تعــداد آثــار غیــر منقــول ثبــت شــده در فهرســت آثــار ملــی» در ابتــدای شــروع
بــه کار دولــت دوازدهــم عملکــرد باال تــری نســبت بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده داشــته اســت.
حرکــت رو بــه رشــدی در ایــن حــوزه در خصــوص افزایــش نقــش و مشــارکت مردمــی در مدیریــت
میــراث فرهنگــی بــه وجــود آمــده اســت .در ایــن زمینــه در ســال  1395تعــداد  29بنــا و جــذب
ســرمایه  432میلیــارد ریــال توســط صنــدوق احیــاء و بهرهبــرداری از اما کــن تاریخــی بــه بخــش
غیردولتــی وا گــذار شــده اســت .همچنیــن تعــداد موزههــای فعــال تحــت پوشــش ســایر دســتگاهها
و تعــداد موزههــای خصوصــی از رشــد قابــل توجهــی برخــوردار بــوده و تعــداد  64مــوزه خصوصــی در
ابتــدای شــروع بــه کار دولــت دوازدهــم فعــال شــده اســت.
حوزه گردشگری
تعــداد گردشــگران ورودی در ســال  1395از  5میلیــون و  100هــزار نفــر ســال  1394بــه  4میلیــون
 900هــزار نفــر کاهــش یافــت .هــر چنــد کــه یکــی از دالیــل کاهــش گردشــگران ورودی بــه کشــور
بــه دلیــل تنشهــای دیپلماتیــک کشــورهای عربــی بــوده اســت ولــی آمارهــا نشــان میدهــد کــه
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تعــداد گردشــگران ورودی از مناطــق اروپــای شــمالی و غربــی و آمریــکای شــمالی کــه نمــود آن در
شــاخص تعــداد ورود گردشــگران بــه صــورت تــور بــوده اســت بــه بیــش از  110هــزار نفــر افزایــش یافتــه
اســت .همچنیــن تســهیل صــدور روادیــد بــا برخــی از کشــورها و راه انــدازی و تجهیــز صــدور ویــزای
الکترونیــک از اقدامــات دیگــر بــوده اســت .در ایــن زمینــه توســعه تأسیســات در جــوار جاذبههــای
تاریخــی طبیعــی و فرهنگــی ،ایجــاد زیرســاخت و تجهیــز مناطــق نمونــه گردشــگری و برگــزاری
رویدادهــا و جشــنوارهها صــورت گرفتــه اســت.
حوزه صنایع دستی
صادرات صنایع دستی از  174میلیون دالر سال  1394به  237میلیون دالر در ابتدای شروع به
کار دولت دوازدهم افزایش یافته که از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است .همچنین توسعه
بازارچههای صنایع دستی ،گسترش تبلیغات و اطالعرسانی و نمایشگاههای صنایع دستی به
منظور برقراری ارتباط بین عرضه و تقاضا صورت گرفته است .نسبت رشتههای باز زندهسازی
شده در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی به كل رشتههای در حال فراموشی در سال 1395
نسبت به سال گذشته  10درصد افزایش یافته است .همچنین تعداد کارتهای شناسایی صادر
شده برای صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی به عدد  35962رسیده و تعداد پروانههای تولید
کارگاهی صادر شده در حوزه صنایع دستی به  1737عدد رسیده است.
ب ) چشم انداز و اهم شاخصهای انجام شده و نتایج و دستاوردها

ردیف

-1اهم اقدامات یکصد روز اول دولت دوازدهم در حوزه میراث فرهنگی
عملکرد دوره یکصد
واحد متعارف روز اول کاری دولت
عنوان مهمترین برنامهها
دوازدهم
1

مشارکت در مرمت خانههای تاریخی

تعداد (کارگاه)

150

2

ساماندهی و تعمیر بناهای مهم تاریخی و
مساجد جامع تاریخی

تعداد (کارگاه)

85

3

تعمیر و مرمت آثار و بناهای ثبت شده در
اختیار دستگاههای دولتی

تعداد (کارگاه)

11
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4

ساماندهی و مرمت محوطهها و بناهای
تاریخی ،بقاع متبرکه و آرامگاههای مفاخر

تعداد (کارگاه)

15

5

مطالعه ،مرمت و حفاظت بافتهای
تاریخی شهری و روستایی

تعداد (کارگاه)

12

6

تجهیز ،بهسازی و ارتقاء کیفی موزههای
محلی ،استانی ،منطقهای ،اکو موزه،
سایت موزه ،مشارکتی ،مخازن ،حفاظت
الکترونیک

تعداد

12

7

حمایت از راهاندازی و تجهیز موزههای
خصوصی

تعداد

2

8

ساماندهی و مستندسازی اموال منقول
فرهنگی -تاریخی

تعداد

3000

9

راهاندازی موزههای وابسته به سازمان

تعداد

1

10

خرید ،انجام پژوهشهای باستانشناسی،
کشف اتفاقی و اموال فرهنگی -تاریخی
هبه شده به سازمان

تعداد

250

11

مرمت اشیاء تاریخی

قلم

4800

12

صدور مجوز و نظارت فنی در راهاندازی
موزههای غیر وابسته

تعداد

2

13

ایجاد زیرساختهای گردشگری در
پایگاههای ملی و جهانی

تعداد پایگاه
جهانی

21

14

ساماندهی آثار ثبت شده در فهرست آثار
ملی

تعداد پایگاه

11

15

ثبت آثار غیر منقول

عدد

61

16

ثبت آثار منقول

عدد

125

17

ثبت آثار میراث طبیعی

عدد

20

18

ثبت آثار میراث ناملموس

عدد

52

19

میراث انقالب اسالمی و دفاع مقدس

تعداد

4
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-2اهم اقدامات یکصد روز اول دولت دوازدهم در حوزه صنایع دستی

1

مستندسازی و مستند نگاری

عنوان /جلد

3

2

رویدادهای علمی ،فرهنگی ،ملی،
بینالمللی و ...

مورد

1

3

اطالعرسانی و ترویج

برنامه

13

4

مهر اصالت

نشان

2

5

شناسایی هنرمندان و کارگاه های
صنایع دستی -اقدامات شامل شناسایی
هنرمندان و صنعتگران فعال از طریق
معاونتهای صنایعدستی استانها ،بازدید
ازمحل فعالیت نامبردگان و تایید صحت
و سقم اطالعات و تولیدشان در رشته اعالم
شده و سپس صدور مجوز فعالیت

6

احیاء رشتههای منسوخ شده یا در حال
فراموشی در استآنهای کشور -اقدامات
شامل شناسایی رشتهها و مطالعه
و مستندنگاری آنها سپس تجهیز
کارگاههای مورد نظر و احیاء مجدد رشته
در استان

7

طراحی بسته بندی محصول و نمونهسازی
و الگوسازی

ردیف

عنوان مهمترین برنامهها

واحد متعارف

عملکرد دوره
یکصد روز اول
کاری دولت
دوازدهم

اعطای پروانه/
کارت

6266

نسبت رشتههای
باز زندهسازی شده
در حوزه هنرهای
سنتی

700

قطعه  /رشته

7

8

حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای
شغلی جدید

هزار نفر

11

9

پرداخت تسهیالت بانکی به کارگاههای
دارای طرح توجیه فنی و اقتصادی

میلیارد ریال

86

10

آموزش

مورد

5124
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چکیدهای از مهمترین فعالیتها در دولت دوازدهم

11

برگزاری رویدادهای فرهنگی و تجاری در
داخل کشور

مورد

249

12

توسعه بسترهای دائمی فروش

مورد

3

13

بازاریابی در رویدادهای خارج از کشور

نفر

24

14

توسعه و ارتقاء صادرات

هزار دالر

59.310

 -3اهم اقدامات یکصد روز اول دولت دوازدهم در حوزه گردشگری
ردیف

عملکرد دوره
یکصد روز اول
کاری دولت
دوازدهم

عنوان مهمترین برنامهها

واحد
متعارف

1

برنامهریزی جهت اجرای طرح توانمندسازی
نیروهای شاغل در بخش گردشگری و دستگاههای
مرتبط

نفر

1650

 2ایجاد کمیته مشورتی گردشگری

جلسه

1

برنامهریزی و مطالعه جهت اجرای فرایند برندسازی
3
گردشگری حالل

طرح

-

4

اجرای طرح نظرسنجی جامع عالیق گردشگران

نفر

-

5

بازنگری سرفصلهای آموزشی و منابع درسی در کلیه
دورههای کوتاهمدت

تعداد

2

نفر

1700

 7برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی

عنوان

3

صدور گواهینامه پایان دورههای کوتاهمدت
8
گردشگری جهت دانشآموختگان

نسخه

1800

فرایندسازی وظایف و فعالیتها و مکانیزه کردن
9
آنها با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

مورد

-

سامانه

-

اجرای کلیه مراحل فرایند امتحان جامع پایان
6
دورههای کوتاهمدت به صورت الکترونیک

راهاندازی سامانه هوشمند طرح تطبیق
10
استانداردهای فنی
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1

 11راهاندازی سامانه الکترونیکی صدور مجوز بند (ب)

سامانه

تهیه و تدوین آییننامهها ،ضوابط ،استانداردهای
 12فنی و دستورالعمل و شیوهنامههای تأسیسات و
مؤسسات گردشگری

نسخه

4

بازنگری و اصالح آییننامهها ،ضوابط ،شیوهنامه و
13
دستورالعملهای تأسیسات و مؤسسات گردشگری

نسخه

2

انتخاب ،ارزیابی و صدور مجوز فعالیت برای عوامل
14
تطبیق استانداردهای فنی تأسیسات گردشگری

شرکت

1

انتخاب و عقد تفاهمنامه برای عامل چهارم طرح
15
تطبیق استانداردهای فنی و کیفی

شرکت

1

بررسی صالحیت و اقدام برای جلب همکاری و صدور
 16مجوز فعالیت برای کارشناسان ارزیاب و مدیران فنی
طرح تطبیق

کد

7

عقد قرارداد استانداردسازی با هتل ،متل ،مهمانپذیر
17
و واحدهای پذیرایی بین راهی

واحد

2600

صدور گواهینامه کیفیت استاندار برای اماکن اقامتی
18
و پذیرائی

لوح

70

 19افزایش تعداد واحدهای اقامتی

تعداد

26

 20افزایش تعداد تخت واحدهای اقامتی

تخت

5200

رایزنی و انجام هماهنگیهای الزم برای صدور
 21و تمدید مجوز استفاده از ماهواره در تأسیسات
گردشگری

فقره

40

انجام بازدیدهای نظارتی از تأسیسات و مؤسسات
22
گردشگری

واحد

16900

 23درصد اشغال اتاق واحدهای اقامتی

درصد

12
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ردیف

چکیدهای از مهمترین فعالیتها در دولت دوازدهم

عنوان مهمترین برنامهها

 24درصد اشغال تخت واحدهای اقامتی

واحد
متعارف

عملکرد دوره
یکصد روز اول
کاری دولت
دوازدهم

درصد

58

بررسی تقاضاهای واصله از ادارات کل استانی
 25برای دریافت مجوز بند (ب) خدمات مسافرتی و
گردشگری

شرکت /دفتر

280

بررسی پرونده متقاضیان و صدور کارت راهنمایان
26
ایرانگردی و جهانگردی

فقره

250

بررسی پرونده متقاضیان و تمدید کارت راهنمایان
27
ایرانگردی و جهانگردی

فقره

720

انجام رایزنیهای مستمر با ادارات اماکن عمومی
 28ناجا ،پلیس مهاجرت و  ...برای رفع موازی
کاریها و افزایش روند همکاریهای فی مابین

-

جلسات و نشستهای تخصصی با تشکلهای
حرفهای تأسیسات گردشگری بمنظور جلب
29
همکاری ،رفع مشکالت و چالشهای درون
تشکلی و ...

جلسه

3

بررسی پرونده تورهای ورودی دفاتر /شرکتهای
 30خدمات مسافرتی و گردشگری و معرفی به سازمان
امور مالیاتی برای اخذ معافیت مالیاتی

شرکت

10

رسیدگی به شکایات و حل اختالفات گردشگران و
31
دفاتر /شرکتهای خدمات مسافرتی از یکدیگر

شرکت

80

 32شرکت در نمایشگاههای گردشگری خارجی

عدد

5

 33توسعه گردشگری روستایی

روستا

65

برنامهریزی برای توسعه فرهنگی ،اجتماعی و
34
اقتصادی جوامع محلی با رویکرد آموزشی

برنامه

38

شناسایی روستاهای مجهز به دفاتر  ICTجهت
35
اطالعرسانی گردشگری روستایی

روستا

39
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ایجاد و توسعه اقامتگاههای
36
بومگردی

اقامتگاه

160

-

1

 38جلسات تخصصی کمیته ملی طبیعتگردی

جلسه

2

جلسات کارگروههای تخصصی کمیته ملی
39
طبیعتگردی

جلسه

5

 40گردشگری سالمت

جلسه

3

برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان ستادی،
41
استانی و جوامع محلی

دوره

3

حضور و مشارکت در برگزاری جشنوارهها و
42
نمایشگاهها

رویداد

4

حضور فعال در نشستهای شورای اجرایی و
43
مجمع عمومی سازمان جهانی جهانگردی

نشست
تخصصی
UNWTO

3

حضور در نشستهای کشورهای عضو سازمان
44
همکاریهای اسالمی OIC

نشست
تخصصی

1

همکاری و مشارکت با مجامع و سازمآنهای
کنفرانس
 45تخصصی بینالمللی در زمینه برگزاری اجالسهای
بین المللی
بین المللی

1

 37اجرای مفاد تفاهمنامه صندوق کارآفرینی امید

ردیف

 -4اهم اقدامات یکصد روز اول دولت دوازدهم در حوزه سرمایه گذاری گردشگری

عنوان مهمترین برنامهها

عملکرد دوره
یکصد روز اول
واحد متعارف
کاری دولت
دوازدهم

1

پرداخت یارانه سود و کارمزد به پروژههایی که در
صنعت گردشگری به بهره برداری رسیده

میلیارد ریال

6

2

پرداخت تسهیالت به سرمایهگذاران بخش

میلیارد ریال

200

229

گزارش یکصد روزه

چکیدهای از مهمترین فعالیتها در دولت دوازدهم

3

اعطای زیرساخت به محورها و قطبهای
گردشگری

میلیون ریال

2000

4

اعطای زیرساخت به کمپینگهای گردشگری

میلیون ریال

-

5

اعطای زیرساخت به مناطق نمونه گردشگری

میلیون ریال

-

6

ساماندهی سواحل

میلیون ریال

-

7

دورههای آموزشی برای تشکلهای مردم نهاد

کالس

2

8

همایش ،نمایشگاه و جشنواره

همایش

6

9

کمیته تخصصی ارزیابی مدارک متقاضیان تشکلها

کمیته

2

تعداد

120

 10تشکیل و تکمیل بانک اطالعاتی سمنها

ج ) اهم برنامههای آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویتهای ابالغی رئیس
جمهوری
اهداف
افزایــش ســهم گردشــگری در تولیــد ناخالــص داخلــی ،درآمدهــای ارزی کشــور ،ایجــاد
اشــتغال و تقویــت تعامــات بینالمللــی و دیپلماســی فرهنگــی
استفاده از ظرفیت گردشگری داخلی در تقویت و تحکیم همبستگی و انسجام ملی
صیانت از میراث طبیعی و فرهنگی ملموس و ناملوس
حفظ و ارتقای صنایع دستی کشور
راهبردها
ارتقــای جایــگاه بخــش در ســطح ملــی و محلــی مبتنــی بــر ذخایــر فرهنگــی و تاریخــی و
هویــت ایرانــی و تعامــل بــا دســتگاه هــای اجرایــی ذیربــط
حفظ و معرفی تنوع فرهنگی به عنوان عاملی برای توسعه گردشگری
ارتقاء سهم گردشگری در تولید ناخالص ملی کشور
دســتیابی بــه شــناخت جامــع از گســتره جغرافیایــی ،فرهنگــی و تاریخــی ایــران بــه منظــور
توســعه گردشــگری ،صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی
ارائه الگوهای بهینه توسعه فضای گردشگری بر اساس آمایش سرزمین
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توجه به مزیتهای فرهنگی و تاریخی کشور برای جذب حداکثری و تنوع بخشی به
گردشگران خارجی
ساماندهی گردشگران حوزه سالمت و جذب نظامند آنها با توجه به مزیتهای کشور در این حوزه
تبلیغ و ترویج مزیتهای طبیعی و فرهنگی کشور برای جذب گردشگران فرهنگی و
طبیعت گردان
حفظ و معرفی تنوع فرهنگی به عنوان عاملی برای توسعه گردشگری
حفظ و معرفی تنوع فرهنگی به عنوان عاملی برای تقویت هویت ملی
توسعه گردشگری فرهنگی ،تاریخی ،علمی ،زیارت ،دفاع مقدس ،سالمت ،طبیعت
گردی و ورزشی
دستیابی به شناخت جامع از گستره جغرافیایی ،فرهنگی و تاریخی ایران به منظور
توسعه گردشگری ،صنایع دستی و هنرهای سنتی
ارائه الگوهای بهینه توسعه فضای گردشگری بر اساس آمایش سرزمین
توسعه مشارکتهای سازمان یافته مردمی برای افزایش صیانت ،حفاظت ،پژوهش،
مرمت ،معرفی و بهرهبرداری از بناهای تاریخی و فرهنگی.
ارتقای جایگاه بخش در سطح ملی و محلی مبتنی بر ذخایر فرهنگی و تاریخی و هویت
ایرانی و تعامل با دستگاههای اجرایی ذیربط
ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش مشارکت سازمان یافته مردمی و توسعه فعالیت
های میراث فرهنگی و طبیعی شامل صیانت ،حفاظت ،پژوهش ،مرمت ،معرفی و بهره
برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی.
ایفــای نقــش ســازنده در تدویــن الگوهــای توســعهای در ســطح ملــی و محلــی مبتنــی بــر
ذخایــر فرهنگــی و تاریخــی و هویــت ایرانــی و تعامــل بــا دســتگاههای اجرایــی ذیربــط
جلــب مشــارکت بینالمللــی در راســتای حفاظــت و معرفــی ویژگیهــای فرهنگــی و تمــدن
ایرانــی در ســطح ملــی و بینالمللــی
ارتقــاء ســهم صنایــع دســتی در تولیــد ناخالــص ملــی کشــور و دســتیابی بــه شــناخت جامــع
از گســتره جغرافیایــی ،فرهگــی و تاریخــی ایــران درحــوزه صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی
شناســایی ،تقویــت و پــرورش خالقیــت و ابداعــات هنرمنــدان و صنعتگــران صنایــع دســتی
و هنرهــای ســنتی و پیشکســوتان هنــری
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بخش حقوقی و قضائی
اقدامــات و برنامههــای دوازده گانــه زیــر ،بــا لحــاظ و رعایــت اســناد باالدســتی و در اجــرای قوانیــن
و مقــررات مربــوط و همچنیــن برنامههــای اعالمــی ،از جملــه رهنمودهــای ریاســت محتــرم جمهــور
تدویــن شــدهاند.
این برنامهها و اقدامات عبارتند از:
۱.۱تهیــه و تدویــن پیشــنهادها و توصیههــای بهبــود و ارتقــاء روابــط در تمــام ســطوح،
فیمابیــن قــوای س ـهگانه کشــور و ارائــه آن بــه جلس ـهی مشــترک روســای محتــرم قــوا ،بــه
منظــور تصویــب و صــدور دســتور ابــاغ.
۲.۲تهیــه و تدویــن شــیوهنامهی تجویــز رســیدگی مجــدد در پروندههــای تعزیــرات حکومتــی
(موضــوع تبصــره مــاده  23آییننامــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی).
۳.۳تهیــه و تدویــن شــیوهنامهی ســاماندهی امــور نمایندگیهــا و عضویــت وزارت دادگســتری
در مراجــع و نهادهــای مختلــف.
۴.۴تهیــه و تدویــن شــیوهنامه اصــاح و افزایــش بهــرهوری در فراینــد و گــردش کار کمیســیون
لوایــح دولــت.
۵.۵تدویــن و ارائــه برنامــه کارآفرینــی و اشــتغالزایی بــا اســتفاده از ظرفیــت نهــاد وکالــت و
کارشناســی دادگســتری.
۶.۶تشــکیل و برگــزاری جلســات تعامــل و همفکــری و هماندیشــی بــا ســطوح مختلــف قــوای
س ـهگانه و نخبــگان و اســاتید حقــوق.
۷.۷تدویــن آییــن نامــه هــای قانونــی کــه وزارت دادگســتری راســا یــا بــا همــکاری ســایر مراجــع،
مأمــور تدویــن آنهــا مــی باشــد،
۸.۸تالش برای اجرای منشور حقوق شهروندی ،خصوصا در محورهای ذیل الذکر:
 :1-8سازماندهی جبران خسارت زیان دیدگان ناشی از قصور قضات
:2-8حمایت از بزه دیدگان با همکاری دادگستریهای سراسر کشور
:3-8ســازماندهی نشســت هــای تخصصــی و آموزشــی بــا موضوعــات حقــوق بشــر و
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حقــوق شــهروندی بــا هــدف ترویــج و ارتقــای مفاهیــم مزبــور.
۹.۹تهیــه و تدویــن نقشــه راه وزارت دادگســتری در حــوزه بیــن الملــل و امــور کنوانســیونهای
مصوب.
 ۱۰۱۰تهیــه و تدویــن نقشــه راه وزارت دادگســتری در حــوزه امــور مبــارزه بــا فســاد و ســامت
نظــام اداری.
۱۱۱۱تهیــه و تدویــن نقشــه راه وزارت دادگســتری مبتنــی بــر شــاخصهای کمــی و کیفــی
مربــوط جهــت ســرعت بخشــیدن بــه رســیدگی بــه پروندههــای تعزیــرات حکومتــی .
۱۲۱۲تــاش جهــت اســتقرار دولــت الکترونیــک و اتوماســیون بــا هــدف تســهیل رســیدگی بــه
شــکایات مردمــی از طریــق تقویــت ســامانه  135در سراســر کشــور.
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روابط خارجی
در سطح کالن:
طراحــی راهبردهــا و راهکارهــا در حــوزه ابــر اولویتهــای وزارت امــور خارجــه در دولــت
یازدهــم:
الــف – بهبــود روابــط بــا همســایگان ب – فرصــتســازی بــرای جمهــوری اســامی ایــران
در عرصــه توســعه روابــط اقتصادی؛
پیادهســازی و عملیاتــی کــردن طــرح تجدیــد ســاختار وزارت امــور خارجــه در راســتای الــف

– چابــک ســازی در فرآینــد تصمیــم ســازی و تقویــت حــس مشــارکت دســته جمعــی در رونــد
تصمیــم گیــری ،ب – افزایــش کارایــی و کارآمــدی در ســطح کارشناســی ،ارتقــاء انگیــزه در
کارشناســان و توجــه بیشــتر بــه نظریــات و کارهــای کارشناســی ،ج – تمرکــز بخشــی در حــوزه
دیپلماســی اقتصــادی بــا عطــف توجــه بــه برنامههــا و سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی

در برخی سطوح خرد:
رصــد دقیــق تحــوالت مربــوط بــه برجــام ،مقابلــه هدفمنــد و مؤثــر بــا اقدامــات مخــرب و
کارشــکنیها در اجــرای برجــام؛ مهــار مواضــع و تالشهــای ضــد ایرانــی آمریــکا و طراحــی
انتخابهــای گونا گــون بــرای پاســخگویی بــه احتمــاالت مختلــف و اجــرای مؤثــر آنهــا؛
مقابلــه بــا دور جدیــد ایــران هراســی بــا سرمنشــأ آمریکایــی ترامــپ و تبییــن منطقــی و
مســتدل مواضــع منطق ـهای و بینالمللــی کشــورمان از جملــه از طریــق بهرهگیــری از فرصــت
نشســت آتــی مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد و ســایر ابزارهــا و راهــکار در دســترس؛
مشــارکت مؤثــر در نشس ـتهای دو و چنــد جانبــه در زمینــه حــل بحرانهــای منطق ـهای
از قبیــل ســوریه ،یمــن و بحریــن و کار بــا کنشــگران مؤثــر منطق ـهای و بینالمللــی از جملــه
اتحادیــه اروپــا بــا هــدف تســریع در رونــد حــل سیاســی و کمــک بــه کاهــش آالم مــردم منطقــه؛
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تبییــن گفتمــان دینــی – فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران در عرصــه بینالمللــی،
فعالســازی جامعــه جهانــی و اســتفاده از همــه ظرفیتهــا در دفــاع از مســلمانان تحــت آزار و
ســتم (از جملــه در میانمــار) و کمــک بــه آنهــا؛
تقویــت و تعمیــق مناســبات بــا همســایگان ،مدیریــت روابــط بــا عربســتان از طریــق کاهــش

اختالفــات و هــم زمــان ،مهــار و مقابلــه بــا سیاس ـتها و برنامههــای آمریــکا – عربســتان –
رژیــم صهیونیســتی در جهــت کاهــش نفــوذ و اقتــدار منطق ـهای جمهــوری اســامی ایــران،
تثبیــت جبهــه مقاومــت در منطقــه بــا توجــه بــه پیروزیهــای اخیــر و تــدام حمایــت از مــردم
فلســطین؛
اســتمرار نــگاه هدفمنــد و دراز مــدت بــه آســیا ،آفریقــا و آمریــکای التیــن ،همــکاری هدفمنــد
و برنامـ ه ریــزی شــده بــا کشــورهای در حــال توســعه و ســفر دورهای بــه برخــی از ایــن کشــورها
از جملــه چنــد کشــور آفریقایــی
فرصــت ســازی بــرای توســعه تجــارت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران؛ تســهیل و فرآهــم
آوردن زمینههــای مناســب بــه منظــور انعقــاد قراردادهــای پایــه در حوزههــای صنعتــی و
تجــاری؛ بهرهگیــری از ظرفیــت بخــش خصوصــی و تســهیل زمینــه حضــور و فعالیــت آنهــا در
عرصــه روابــط اقتصــادی خارجــی ،بازاریابــی ظرفیتهــای ایــران در حــوزه علــم و فنــاوری و
پیوندســازی در ایــن زمینــه
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سیاست داخلی  ،نظم و امنیت عمومی و
امور اجتماعی و فرهنگی (وزارت کشور)
از آنجایــی کــه اصلیتریــن وظایــف وزارت کشــور حفــظ نظــم وامنیــت عمومــی و نیــز توســعه
مشــارکت سیاســی و همبســتگی اســامی و ملــی ،توســعه کیفــی و تقویــت تشــکلهای سیاســی،
صنفــی و اقلیتهــای دینــی ،شناســایی و رفــع عوامــل واگرایــی قومــی و مذهبــی ،برجستهســازی
ســنتها و نمادهــی مذهبــی مــی باشــد ،لــذا برنامههــای ایــن وزارتخانــه در راســتای تحقــق اســناد
باالدســتی و اولویــت دار کشــور تنظیــم واجــرا مــی گــردد کــه اهــم برنامههــا بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
تدقیق محدودههای تقسیماتی استان تهران
اصالح و بازنگری دستورالعمل مناطق مرزی
برگزاری نشست هم اندیشی وزیر محترم كشور با دبیران كل احزاب
رســیدگی نهایــی بــه تمامــی پروندههــای در انتظــار رســیدگی در كمیســیون مــاده 10
قانــون احــزاب
افتتــاح خانــه احــزاب ایــران در برخــی از اســتانهای مــورد درخواســت احــزاب و
تشــكلهای سیاســی اســتان.
برنامــه کنتــرل و مدیریــت واردات ،تولیــد ،توزیــع و مصــرف مــواد خطرنــاك ســمی و شــیمیایی
در كشــور
تهیه برنامه پیشگیری و مقابله با جعل به منظور افزایش استحكام اسناد رسمی كشور
تهیه برنامه پیشگیری و مقابله نرم با تهدیدات تروریستی
تهیــه پیــش نویــس اصــاح قانــون شــورای امنیــت داخلــی كشــور و برگــزاری جلســات
كارشناســی آن
ســاماندهی كولهبــری در مناطــق مــرزی و اجرایــی نمــودن آییــن نامــه ســاماندهی مبادلــه در
بازارچــه هــای غیررســمی موقــت مــرزی در راســتای كاهــش قاچــاق كاال
اجرایی شدن آیین نامه كاالی ملوانی و ساماندهی ته لنجی منجر به كاهش قاچاق كاال
برنامه ریزی و برگزاری اربعین حسینی و عملیاتی كردن مراسم اربعین
نهایی كردن طرح جامع پدافند غیرعامل  7استان
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برگزاری همایش ملی پدافند هفته غیرعامل با  1200عنوان برنامه در سراسر كشور
آمایش ایستگاههای بازرسی در کشور
انتشار نخستین اطلس آسیبهای اجتماعی (تكلیف برنامه ششم توسعه)
راه اندازی نخستین بانك جامع اطالعات تشكلهای مردمی
تدوین برنامه جامع كنترل و كاهش آسیبهای اجتماعی
راه اندازی نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی
برنامه ریزی برای آغاز عملیات سند آسیب شناسی کالنشهرهای کشور.
هماهنگی رسانههای خبری برای آمادگی در انعکاس اخبار دقیق حوادث.
آمادگــی الزم اســتانها و دســتگاههای اجرایــی زیربــط در مواجهــه بــا مخاطــرات جــوی
وطبیعــی فصــل پائیــز.
پیگیری و اجرای طرح LEZ
ساماندهی وضعیت تردد موتورسیكلت دركشور
برنامهریزی در جهت كاهش تلفات ناشی از تصادفات شهری
پیگیری برنامههای ارتقاء كیفیت (فرهنگ) رفتار ترافیكی شهروندان
برنامه ریزی به منظور توسعه سامانههای هوشمند
برگــزاری دورههــای منظــم و مســتمر آمــوزش قبــل از تشــكیل و اســتقرار شــوراهای اســامی
دوره پنجــم در سراسركشــور
پرداخت  7500میلیارد ریال به شهرداریها و دهیاریها.
معرفــی فرصتهــای ســرمایه گــذاری و جــذب ســرمایه گــذاران خارجــی ،معرفی پتانســیلهای
اســتانهای مرزی كشــور
همــكاری بــا بانــك مركــزی جهــت ســاماندهی بــازار غیــر متشــكل پولــی ،بــا توجــه بــه نقــش
بانكهــا در توســعه و شــكوفایی اقتصــادی كشــور و بــه منظــور نیــل بــه هــدف خــروج از ركــود
تورمــی
پیگیــری جهــت راه انــدازی ســامانه جامــع گــزارش گیــری از مــراودات و مبــادالت تجــاری در
بازارچههــای مــرزی كشــور
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بخش بهداشت و درمان
الف)تبیین وضعیت موجود بخش
شــاخص دسترســی جمعیــت بــه خدمــات بهداشــتی درمانــی 100درصــد اعــام شــده كــه دالیــل
آن كارآیــی سیســتم شــبكههای بهداشــتی درمانــی و گســترش آن در اقصــی نقــاط کشــور اســت .
شــاخص امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد از  70/4ســال در ســال  1384بــه  72/5ســال در ســال
 1390و بــه  74ســال در ســال 1393و بــه  75.5ســال در ســال 1394و  75.6در ســال 1395رســیده
اســت .مهمتریــن علــل افزایــش امیــد بــه زندگــی در ســالهای اخیــر كاهــش مــرگ و میــر كــودكان
زیــر پنــج ســال ،افزایــش دسترســی مــردم بــه خدمــات بهداشــتی ،افزایــش ســطح ســواد و ایجــاد
تســهیالت در مناطــق روســتایی میباشــد.
رونــد میــزان مــرگ کــودکان زیــر پنــج ســال بــر اســاس اطالعــات مطالعــه  DHSدر ســال 1389
تعــداد  22مــورد در هــزار تولــد زنــده بــوده کــه در ســالهای  1391و  1392بــر پایــه دادههــای ســازمان
جهانــی بهداشــت بــه ترتیــب بــه  17 ،18و در ســال  1393و  1394بــه  15/8و  15/6مــورد در هــزار
تولــد زنــده کاهــش یافتــه اســت کــه حا کــی از رونــد مثبــت در کاهــش مــرگ و میــر کــودکان میباشــد.
در ســال  1395در حــدود  15.1مــورد مــرگ در هــزار تولــد زنــده بــوده اســت.
رونــد میــزان مــرگ نــوزادان در ســال  1389تعــداد  11مــورد در هــزار تولــد زنــده بــوده کــه در
ســالهای  1391تــا  1393بــر پایــه دادههــای وزارت بهداشــت  10و در ســال  1394و  1395بــه
ترتیــب بــه  9.5و  8.9مــورد در هــزار تولــد زنــده کاهــش یافتــه اســت .
در ســالهای  1390تــا  1395حــدود  99درصــد كــودكان زیــر یــك ســال ،واكس ـنهای ســه
گانــه ،ســل ،فلــج اطفــال و هپاتیــت خــود را دریافــت نمودهانــد.
نــرخ مــرگ و میــر مــادران در كشــور بــا کاهــش چشــمگیری از  91در صــد هــزار تولــد زنــده در
ســال  1367بــه  24/6در صــد هــزار تولــد زنــده در  1384رســید .ایــن شــاخص در ســالهای 1389
و 1390بــه  22.07و  21.7و در ســالهای  1394 ،1393 ،1392، 1391و 1395بــه ترتیــب بــه 19.9
 20 ،18.9 ،19.7 ،و  18.1در صــد هــزار تولــد زنــده كاهــش یافتــه اســت.
تعــداد خانههــای بهداشــت روســتایی بــه حــدود  17928واحــد در ســال  1395رســیده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه مطابــق طــرح گســترش شــبکه نیــاز کشــور بــه  18460بــاب خانــه بهداشــت
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اســت .لــذا ایــن تعــداد واحــد فعــال 97 ،درصــد از ســطح بنــدی را محقــق كــرده اســت.
تعــداد مرا كــز بهداشــتی درمانــی روســتایی بــه تعــداد  2632مركــز در ســال  1395رســیده
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه مطابــق طــرح گســترش شــبکه نیــاز کشــور بــه  2487بــاب مرکــز روســتایی
بــوده اســت لــذا ایــن تعــداد واحــد فعــال ،بیــش از صــد درصــد از ســطح بنــدی را محقــق كــرده اســت.
مرا كــز بهداشــتی درمانــی شــهری بــه  2783مركــز در ســال  1395رســیده اســت .بــا توجــه بــه
اینکــه مطابــق طــرح گســترش شــبکه نیــاز کشــور بــه  2500بــاب مرکــز شــهری بــوده اســت لــذا ایــن
تعــداد واحــد فعــال ،بیــش از صــد درصــد از ســطح بنــدی را محقــق كــرده اســت.
شــاخص دسترســی جمعیــت بــه خدمــات بهداشــتی درمانــی 100درصــد اعــام شــده كــه دالیــل
آن كارآیــی سیســتم شــبكههای بهداشــتی درمانــی و گســترش آن در اقصــی نقــاط کشــور اســت.
در جهــت ســاماندهی شــبكه اورژانــس كشــور تعــداد كل پایگاههــا بــا رشــد  78درصــدی از
 1069پایــگاه در ابتــدای ســال  ،84بــه  2027پایــگاه در ســال  1390رســیده اســت .ایــن تعــداد در
ســال  1392بالــغ بــر  2094واحــد بــوده کــه رشــدی معــادل  1.5درصــد را نســبت بــه ســال قبــل نشــان
میدهــد .تعــداد كل پایگاههــا بــا رشــد  2.4، 1.3و  3.8درصــدی بــه  2172 ، 2121و  2256بــاب در
ســالهای  1394 ،1393و  1395بالــغ شــده اســت .تعــداد پایگاههــا بــه تفكیــك شــهری و جــادهای
در ســال  1390بــه ترتیــب برابــر بــا  785و  1242بــاب بــوده كــه بــا رشــد  3و  1درصــد بــه  809و 1254
واحــد در ســال  91و بــا رشــد  1.6و  1.4درصــد بــه  822و  1272بــاب در ســال  92رســیده اســت .ایــن
تعــداد بــا رشــد  -0.8و  2.7درصــد بــه  815و  1306بــاب در ســال  ،93بــا رشــد  1.7و  2.3درصــد بــه
 836و  1336بــاب در ســال  1394و بــا رشــد  4.4و  3.5درصــد بــه  873و  1383بــاب در ســال
 1395رســیده اســت .قابــل ذکــر اســت ،تعــداد  232موتورالنــس در ســال  1395بــه نــاوگان اورژانــس
زمینــی کشــور اضافــه شــده اســت.
زمــان رســیدن آمبوالنــس بــر بالیــن بیمــاران در ســال  1395در شــهرهای كوچــك  8دقیقــه،
در شــهرهای بــزرگ  10دقیقــه ،در شــهر تهــران  28دقیقــه و در مرا کــز جــادهای  17دقیقــه اســت.
تعــداد آمبوالنسهــای  115اورژانــس بــا رشــد  2/8برابــری از  1038دســتگاه در ســال 1384
بــه  2926دســتگاه در ســال 1389رســیده اســت .ایــن تعــداد بــا رشــد  3درصــدی نســبت بــه ســال
 1389بــه  3009دســتگاه در ســال  1390افزایــش داشــته اســت .همچنیــن ایــن تعــداد بــا رشــد
 2.8درصــدی نســبت بــه ســال  1390بــه  3094دســتگاه در ســال  1393و همچنیــن بــا رشــد 3.4
درصــدی نســبت بــه ســال  1393بــه  3700دســتگاه در ســال  1394رســیده اســت .در ســال 1395
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تعــداد آمبوالن ـس  4730دســتگاه بــوده کــه نســبت بــه ســال قبــل  27درصــد رشــد دارد.
میانگیــن ضریــب اشــغال تخــت بســتری در کشــور در حــدود  74.5درصــد در ســال  1395بوده
اســت کــه حا کــی از وضعیــت بهینــه بهــرهوری و اســتفاده از ظرفیــت تختهــای بســتری کشــور مــی
باشــد .قابــل ذکــر اســت ضریــب اشــغال تختهــای دولتــی براســاس اعــام وزارت بهداشــت 78.5
درصــد بــوده اســت.
تعــداد بیمارســتانهای فعــال کل کشــور در ســال  1394بالــغ بــر  934واحــد کــه بــا رشــد
 4درصــدی بــه  971واحــد در ســال  1395افزایــش داشــته اســت .ضمنــا تعــداد بیمارســتانهای
دانشــگاهی در ایــن ســال  607واحــد ( 62درصــد کل واحدهــا) بــوده اســت.
تعــداد تخــت بســتری فعــال در کل کشــور در ســال  1395بالــغ بــر  127146تخــت اعــام شــده
کــه از ایــن تعــداد  87439تخــت فعــال ( 68درصــد) دانشــگاهی اســت.

عملکرد در حوزه مشارکت دولتی -خصوصی :P.P.P
واگذاری مراکز تشخیص و درمان سرطان به روش  BOTبا تعرفه دولتی
ایجــاد  8قطــب ســرطان بــا ســرمایهگذاری غیردولتــی (متوســط در هــر قطــب  2000میلیــارد
ریــال)
واگذاری زنجیره آزمایشگاهی بصورت  BOTبا تعرفه دولتی
ایجــاد  89مرکــز تصویربــرداری بصــورت  BOTبــا تعرفــه دولتــی شــامل  53دســتگاه
سیتیاســکن 20 ،دســتگاه  16 ،MRIدســتگاه آنژیوگرافــی
عقد قرارداد  2بیمارستان ظرفیت  1000تخت در استانهای قم و قزوین بصورت BOO
وا گــذاری مدیریــت  2100مرکــز ســامت جامعــه و  4200پایــگاه ســامت بــا کارگیــری  19500نفــر
از طریــق خریــد خدمــت بــرای خدمترســانی بــه بیــش از  11میلیــون جمعیــت حاشیهنشــین شــهرها
عقــد تفاهمنامــه بــا بنیــاد برکــت وابســته بــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام بــرای تکمیــل 10
بیمارســتان بــا ظرفیــت  1321تخــت
عقد تفاهمنامه با بنیاد مستضعفان برای تکمیل  9بیمارستان
فراهمآوری  16تفاهمنامه برای  13000تخت بیمارستانی با سرمایهگذاران خارجی
واگذاری خدمات ممیزی بهداشت مراکز تأمین و توزیع مواد غذایی به دفاتر سالمت
افزایش مشارکت و ساماندهی بخش خیریه در ایجاد زیرساختهای سالمت
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جذب و ساماندهی بیش از  6000میلیارد ریال از طریق مشارکت خیرین در موارد زیر:
احــداث  560تخــت بیمارســتانی ســرطانی 154 ،بــاب مرا کــز بهداشــتی درمانــی 62 ،خانــه
بهداشــت
بازسازی و نوسازی  392تخت فرسوده و ساخت  5080تخت جدید در  20دانشگاه کشور
احــداث  6مرکــز اهــدای خــون 10،خوابــگاه دانشــجویی 19 ،کلینیــک جامــع 67 ،کلینیــک
ویــژه 33 ،همــراه ســرای بیمــار
جــذب  146ملــک اهدایــی از خیریــن بــرای پروژههــای مختلــف ســامت بــه مبلــغ 2370
میلیــارد ریــال
جذب  226مجموعه پزشکی اهدایی در پروژههای مختلف به مبلغ  420میلیارد ریال
افزایــش تعــداد ســمنهای حــوزه ســامت از  45ســمن در ســال  1392بــه  83ســمن در ســال
1395
راهانــدازی ســامانه یــاران ســامت (یــاس) بــا هــدف شناســایی و اطالعرســانی درخصــوص
کمکهــای مردمــی در حــوزه خیریــن ســامت

گزارش خالصهای از طرح تحول سالمت تا پایان سال :1395
کاهــش ســهم مــردم از هزینــه بســتری از  37درصــد بــه  3درصــد بــرای روســتاییان و  6درصــد
بــرای شهرنشــینان و حمایــت مالــی از  26میلیــون بیمــار بســتری
کاهــش پرداخــت مســتقیم از جیــب مــردم در مجمــوع بــازار ســامت (دولتــی -خصوصــی،
بســتری -ســرپایی) از  56درصــد بــه  40درصــد
حفاظــت مالــی از بیمــاران بســتری در برابــر هزینههــای کمرشــکن در بیمارســتانهای دولتــی
بــرای  %77،4جمعیــت کشــور بــه صــورت هدفمنــد
کاهش  42درصدی قیمت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی مصرفی
تامیــن  69000قلــم تجهیــزات پزشــکی ســرمایهای بــرای بیمارســتانهای موجــود
جدیداالحــداث ( 16271قلــم در بیمارســتانهای موجــود 52750 ،قبــم بــرای بیمارســتانهای
جدیداال حــداث)
حضــور  5334پزشــک متخصــص و فوقتخصــص در  307شــهر کمتــر توســعه یافتــه و
محــروم و تمــام وقــت شــدن همگــی آنــان در بیمارســتانهای دولتــی
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حضــور  854( 6619نفــر پزشــک متخصــص مقیــم در هــر شــب در  17تخصــص) در 412
بیمارســتان اصلــی کشــور در  214شــهر بــرای درمــان بیمــاران اورژانــس
انجــام  135میلیــون بــار ویزیــت توســط  14000متخصــص و فوقتخصــص در  658کلینیــک
ویــژه در  385شــهر کشــور بــا نــرخ ارزان دولتــی بــه منظــور دسترســی اقشــار محــروم همــراه بــا ســاخت
 250پلیکلینیــک تخصصــی جدیــد شــامل  6440مطــب بــرای فعالیــت ایــن پزشــکان
راهاندازی کلینیک ویژه در  128شهر منطقه محروم از  31استان کشور
راهانــدازی  32پایــگاه اورژانــس هوایــی و انتقــال  7351مصــدوم و بیمــار بدحــال بــه
بیمارســتانها طــی  4860ســورت پــروازی
ســاخت و گســترش  125بخــش اورژانــس در بیمارســتانهای ترومــا و اصلــی کشــور و نوســازی
بخــش اورژانــس در ســایر بیمارســتانها
افزایــش  1500تخــت اورژانــس و بهســازی و استانداردســازی  180بخــش اورژانــس در سراســر
کشور
توجه خاص به بیماران نیازمند به مراقبتهای ویژه با افتتاح  2400تخت
توجــه ویــژه بــه بیمــاران ســرطانی بــا ایجــاد شــبکه جامــع تشــخیص زودرس و درمــان ســرطان
در  3ســطح کشــور
استانداردســازی و توســعه  9مرکــز تخصصــی درمــان ســوختگی و توســعه  185تخــت ویــژه
ســوختگی
توســعه  1000تخــت جدیــد بســتری و روانپزشــکی  15بخــش اوراژانــس روانپزشــکی همــراه بــا
بازســازی بخشهــای موجــود
اجــرای برنامــه ملــی درمــان پیشــرفته ســکتههای قلبــی بــه صــورت شــبانهروزی در 54
بیمارســتان کشــور در  24شــهر بعنــوان اولیــن علــت مــرگ ایرانیــان
تأمین تجهیزات پزشکی سرمایهای برای بیمارستانهای موجود و جدیداالحداث
ســاماندهی خدمــات دندانپزشــکی بــا ایجــاد کلینیکهــای دندانپزشــکی دانشــگاهی بــا
تعرفــه ارزان در نقــاط مختلــف کشــور
اســتقرار ســامانه ملــی صــدور الکترونیکــی پروانههــای مؤسســات پزشــکی بــه منظــور ایجــاد
شــفافیت در ایــن حــوزه و دسترســی آســان مــردم و صاحبــان حــرف پزشــکی بــه اطالعــات شــامل
 21000موسســه پزشــکی
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ســاماندهی ارائــه خدمــات بــه گردشــگران ســامت از طریــق اعتبــار بخشــی کیفــی بخشهــای
بینالملــل و ســاماندهی مؤسســات گردشــگری بــا همــکاری ســایر دســتگاههای ذیربــط
تدویــن و اجــرای نســل نویــن اعتبــار بخشــی در  900بیمارســتان کشــور بــا رویکــرد ارتقــاء
ایمنــی بیمــاران و بهبــود کیفیــت خدمــات و تکریــم بیمــاران
تدویــن ســند ســطحبندی خدمــات ،مراکــز تشــخیصی درمانــی و تجهیــزات پزشــکی در قالــب
(ســند ملــی درمــان )1404
مدیریــت منابــع و اطالعــات در نظــام ســامت (تکمیــل اطالعــات الکترونیــک در 570
بیمارســتان دولتــی)

پروژههای بهداشتی درمانی خاتمه یافته تا مقطع پایان آبانماه سال
 1396عبارتند از:
۸۵ݥ بــاب مرکــز جامــع ســامت شــهری 72،مرکــز جامــع ســامت روســتایی ،تعــداد  460واحــد
خانــه بهداشــت روســتایی  105 ،پایــگاه ســامت شــهری و  224محــل زیســت پزشــک در روســتاها.
همچنیــن تعــداد تخــت بیمارســتانی خاتمــه یافتــه در ســال  1396شــامل  26پــروژه بیمارســتانی بــا
ظرفیــت  2875تخــت کل میباشــد.

دارو ،وا کسن و تجهیزات پزشکی:
رفــع کمبودهــای دارویــی و وســایل پزشــکی مــورد نیــاز بیمــاران ،کاهــش کمبودهــای دارویــی
از میانگیــن  350قلــم در ســال  91و نیمــه اول ســال  92بــه حداکثــر  30قلــم در ســالهای اســتقرار
دولــت یازدهــم ( 93لغایــت )96
کنتــرل قیمــت داروهــا و وســایل پزشــکی وارداتــی :قیمــت داروهــای وارداتــی بــه میــزان
حداقــل  %25و وســایل پزشــکی وارداتــی بــه میــزان حداقــل  %35کاهــش یافتــه اســت.
کاهــش میــزان واردات دارو :میــزان واردات دارو در دولــت یازدهــم نســبت بــه دوره مشــابه
ً
قبلــی حــدودا  500میلیــون دالر کاهــش یافتــه اســت.
افزایــش ســهم داروهــای تولیــد داخــل در بــازار دارویــی :ســهم داروهــای تولیــد داخــل از کل
ً
بــازار دارویــی از حــدودا  %60در ســال  91بــه حداقــل  %70در ســال  95افزایــش داشــته اســت.
توســعه صــادرات دارو و وســایل پزشــکی :میــزان صــادرات دارو در دولــت یازدهــم نســبت بــه
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دوره قبــل بــه میــزان حــدودا دو برابــر افزایــش یافتــه اســت.
تامیــن دارو و ســایل پزشــکی بیمارســتانی :کاهــش ارجــاع بیمــاران و همراهــان بیمــار بــرای
ً
تأمیــن دارو و وســایل پزشــکی از حــدودا  %40مــوارد در ســال  91بــه کمتــر از  %3مــوارد در ســال 95
اجــرای ســامانه رهگیــری ،ردیابــی و کنتــرل اصالــت کاالهــای ســامت :در حــال حاضــر تمامــی
داروهــا ،فرآوردههــای مکمــل ،آرایشــی و بهداشــتی و غذایــی وارداتــی مشــمول طــرح شــدهاند و
تــا پایــان ســال  96بقیــه کاالهــای ســامت نیــز زیــر پوشــش طــرح میرونــد .ایــران بعنــوان یکــی از
معــدود کشــورهای پیشــگام در ایــن عرصــه مطــرح میباشــد.
اجــرای برچس ـبگذاری چــراغ راهنمــای تغذی ـهای روی بســتهبندی فرآوردههــای خورا کــی
و آشــامیدنی :در حالــی حاضــر پیــش از  %90فرآوردههــای غذایــی کشــور مشــمول طــرح شــدهاند.
ایــران بــه عنــوان یکــی از کشــورهای پیشــگام جهانــی در ایــن عرصــه مطــرح میباشــد.
اجــرای برنامههــای ســامت محــور در حــوزه نظــارت بــر غــذا :کاهــش اســیدهای چــرب
ترانــس و اشــباع ،کاهــش میــزان قنــد و نمــک در فرآوردههــای غذایــی بــه منظــور دســتیابی بــه
اهــداف ســند کنتــرل بیماریهــای غیرواگیــر در کشــور ،ایــران بعنــوان یکــی از کشــورهای الگــوی
جهانــی در ایــن زمینــه شــناخته شــده اســت.
مبــارزه قاطــع بــا پدیــده تقلــب و قاچــاق کاالهــای ســامت ،میــزان کشــفیات کاالهــای تقلبــی
و قاچــاق در ســال  95بــه بیــش از ســه برابــر گذشــته افزایــش یافتــه اســت.
اســتفاده از زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات بــرای اجــرای فرآیندهــای ثبــت شــرکتها و
کاالهــای ســامت ،صــدور مجــوز واردات و ترخیــص کاالهــای ســامت در ســازمان غــذا و دارو :در
حــال حاضــر ثبــت ،صــدور مجــوز واردات و ترخیــص کاالهــایســامت و ارتبــاط بــا ســازمان توســعه
تجــارت و گمــرکات کشــور بصــورت بــر خــط و مکانیــزه انجــام میشــود.
کنتــرل بــازار دارویــی کشــور بــه منظــور جلوگیــری از هزینههــای القایــی و افزایــش بــار مالــی
ســازمانهای بیمــه و هزینــه از جیــب مــردم :بــازار دارویــی کشــور از میــزان  4.1میلیــارد دالر (5300
میلیــارد تومــان) در ســال  1391بــه  4.35میلیــارد دالر ( 15000میلیــارد تومــان) در ســال  95افزایــش
یافتــه اســت.
حفاظــت مالــی و حمایــت از بیمــاران صعبالعــاج و خــاص :میــزان پرداخــت از جیــب
بیمــاران صعبالعــاج و خــاص از میانگیــن  %45در نیمــه اول ســال  92بــه  %11در نیمــه اول ســال
 96کاهــش یافتــه اســت .ایــن در حالــی اســت کــه اعتبــار ردیفهــای یارانــه دارو و کاهــش قیمــت
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ً
دارو ،طــی  4ســال ،نــه تنهــا افزایشــی نداشــته بلکــه قــدر مطلــق آن از جمعــا  2420میلیــارد تومــان
در ســال آخــر دولــت دهــم بــه  2100میلیــارد تومــان در ســال آخــر دولــت یازدهــم کاهــش یافتــه اســت.

اجرای سیاستهای جمعیتی:
توجــه بــه زایمــان طبیعــی و درمــان نابــاروری در راســتای اجــرای سیاس ـتهای جمعیتــی
کشــور
توسعه و تجهیز  24مرکز درمان ناباروری موجود
انجام  1610372زایمان طبیعی رایگان در سراسر کشور
کاهش سزارین به میزان  6.5درصد مطلق معادل  11.6درصد پایه
کاهش سزارین بار اول به میزان  5درصد
ساخت  1800واحد اختصاصی زایمان ( )LDRدر  366بیمارستان
پوشش  85درصدی هزینههای درمان ناباروری با تعرفه دولتی برای زوجهای نابارور
ایجــاد  17مرکــز جدیــد درمــان نابــاروری بــا تمرکــز بــر مناطــق محــروم بــه ویــژه در  6اســتان
فاقــد مرکــز (یاســوج ،زاهــدان ،بندرعبــاس ،شــهرکرد ،گلســتان ،لرســتان)
ب) چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده و نتایج و دستاوردها
اولویت دادن به بهداشت و پیشگیری در برنامههای ارتقاء سالمت جامعه
ارائــه خدمــات جامــع و همگانــی ســامت مبتنــی بــر مراقبتهــای اولیــه ســامت و ســطح
بنــدی خدمــات تشــخیصی و درمانــی بــر اســاس نظــام ارجــاع
تکمیــل ،توســعه و اصــاح برنامــه پزشــک خانــواده و نظــام ارجــاع در مناطــق شــهری دو
اســتان فــارس و مازنــدران
طراحی برنامههای نوین سالمت و بازنگری برنامههای قبلی سالمت
بازنگری و ارتقا برنامههای بهداشت عمومی (آب سالم ،غذای ایمن ،هوای پاک)
اولویت به تأمین اعتبار مورد نیاز پیشگیری و توسعه بهداشت کشور
تقدم پیشگیری بر درمان ،بهمنظور کنترل و ریشهکنی بیماریهای واگیردار
توجــه بــه زایمــان طبیعــی و مراقبتهــای بهداشــت بــاروری در راســتای اجــرای سیاسـتهای
جمعیتی کشــور
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ادامه اجرای طرح تحول سالمت در حوزه درمان
ســاماندهی تقاضــا و ممانعــت از تقاضــای القائــی ،سیاسـتگذاری و نظــارت كارآمــد بــر مصــرف
دارو و بــا هــدف حمایــت از تولیــد داخلــی
ارتقــای کمــی و کیفــی خــون و فرآوردههــای آن و خدمــات مرا کــز پذیرهنویســی ســلولهای
بنیــادی و اهداءکننــدگان
افزایــش تعــداد تختهــای بیمارســتانی و بهبــود شــاخص تخــت بــه ازای جمعیــت و
دســتیابی بــه اهــداف تعییــن شــده در نظــام ســطح بنــدی خدمــات ســامت
توســعه فضاهــای فیزیكــی مبتنــی بــر ســطح بنــدی خدمــات و اســتانداردهای مصــوب بــا
اســتفاده از ظرفیــت بخــش غیــر دولتــی
توسعه خط تولید واكسنهای انسانی در بخش دولتی و خصوصی
توسعه خط تولید فراوردههای مشتق از پالسما در بخش دولتی و خصوصی
تداوم اجرای طرح پزشک خانواده در قالب نظام ارجاع
ج) اهم برنامههای آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویتهای ابالغی رئیس
جمهوری
اجــرای برنامــه ارائــه خدمــات و مراقبتهــای اولیــه بهداشــتی درمانــی (خدمــات نویــن
ســامت) بــه روســتاییان ،شــهرهای زیــر  20هــزار نفــر و عشــایر
اجــرای برنامــه ارائــه خدمــات و مراقبتهــای اولیــه بهداشــتی درمانــی (خدمــات نویــن
ســامت) بــه حاشیهنشــینان و شــهرهای  20تــا  50هــزار نفــر
اجــرای برنامــه ارائــه خدمــات و مراقبتهــای اولیــه بهداشــتی درمانــی (خدمــات نویــن) بــه
شــهرهای باال تــر از  50هــزار نفــر و کالنشــهرها
استقرار شبكه ملی پایش غذا (پایش محصوالت غذایی ،آرایشی و بهداشتی)
برچسبگذاری اجباری (ترکیبات و زمان مجاز مصرف) محصوالت غذایی ،آرایشی و بهداشتی
نظارت و بهروزآوری زنجیره ایمنی غذا به صورت یكپارچه و بر اساس ارزیابی خطر
تدوین سبد غذایی مطلوب جامعه ،متناسب با گروههای سنی و منطقهای
نظــارت بــر تولیــد و عرضــه مــواد غذایــی و آشــامیدنی بــا رویکــرد وا گــذاری بــه مــردم و بخــش
خصوصــی
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اجرای برنامه مكمل یاری برای گروههای در معرض خطر
اجرای سند کاهش مصرف نمک ،شکر و چربی
تدویــن ســند ملــی ایمنــی زنجیــره مــواد غذایــی از مزرعــه تــا ســفره (تولیــد ،نگهــداری،
فــراوری ،توزیــع و عرضــه)
تدوین و اجرای سند ملی ارتقا رشد و تكامل دوران خردسالی
اجرای برنامه جامع ارتقای سالمت روان كشور
اجرای پروژه تهیه و تدوین بستههای خدمات بهداشتی درمانی سطح اول
اجرای پروژه احداث ،تکمیل و توسعه نظام شبکه بهداشتی کشور
اجــرای پــروژه مشــارکت و همــکاری بخشهــای دولتــی و غیردولتــی در ارایــه خدمــات
بهدا شــتی
بازنگری و تصویب قانون جامع بهداشت محیط كشور
تدویــن برنامههــای کنتــرل و کاهــش بیماریهــای واگیــر مقاربتــی HIV، S.T.D، H.P.Vو
...
تدویــن برنامــه ارتقــای فرهنــگ ســامت (تغذیــه ،تحــرك ،تناســب انــدام ،پرهیــز از مصــرف
دخانیــات و الــكل ،رفتارهــای پرخطــر)
تدویــن ســند یكپارچــه مدیریــت عوامــل خطــر بیماریهــا (دیابــت ،ســرطان ،قلــب و عــروق،
تنفســی ،اســكلتی -عضالنــی و ژنتیكــی)
تدوین و اجرای سند ملی پیشگیری از سوانح و حوادث
تدوین برنامه ساماندهی گروهها و افراد دارای رفتار های پرخطر
راهاندازی مراکز بهداشتی درمانی براساس طرح گسترش شبکه
ترویج شیر مادر در تغذیه نوزادان
غنیسازی مواد غذایی
نظارت بر بهداشت آب ،هوا و محصوالت و فراوردههای غذایی
پایش امنیت غذا و تغذیه بویژه در  7استان کمتر برخوردار
تدویــن ســند برنامــه جامــع بیمــاری هــای غیرواگیــر و ادغــام خدمــات آن در شــبکه بهداشــتی
درمانــی کشــور
آمــوزش رایــگان بــه  510هــزار نفــر مــادر بــاردار در دوران بــارداری جهــت توانمندســازی بــرای
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بــاروری و زایمــان طبیعــی
تدوین برنامه سنجش دانش و مهارت مدیران ردههای مختلف نظام سالمت
تدویــن برنامــه ارتقــای بهــرهوری نیــروی انســانی نظــام ســامت (جــذب ،ارتقــای دانــش و
مهــارت و ایجــاد نظــام انگیزشــی جبــران خدمــت)
تدوین برنامه آمایش نیروی انسانی متخصص
تدوین برنامه بازسازی ،نوسازی و مقاوم سازی فضاهای فیزیكی فرسوده
تدویــن استانداردســازی فرآیندهــا و اجــرای اســتانداردهای ســاختار و فضــای فیزیكــی تمامــی
مرا كــز ارائهدهنــده خدمــات ســامت
ایجاد نظام پایش ،نظارت و ارزشیابی سالمت
بازنگری سطح بندی خدمات در کشور با رویکرد واگذاری اختیارات به استان ها
آمایش سرزمین و ایجاد زنجیره تشخیص و درمان سرطان با مشارکت بخش غیر دولتی
ساماندهی زنجیره آزمایشگاهی و تصویربرداری با مشارکت بخش غیر دولتی
توسعه تختهای بیمارستانی در قالب نظام سطح بندی
تدوین و استفاده از راهنماهای طبابت بالینی در نظام ارائه خدمات سالمت
اســتقرار نظــام جامــع و یكپارچــه ثبــت خطاهــا ،تخلفــات و شــكایات پزشــكی و همچنیــن
هماهنگســازی نظامهــای رســیدگی كننــده بــه آنهــا بــا مرجعیــت ســازمان نظــام پزشــکی
استقرار پرونده الكترونیك سالمت و نظام جامع مدیریت اطالعات سالمت
مدیریت تأمین تجهیزات پزشکی با اولویت حمایت از تولیدات داخلی استاندارد
تدوین برنامه کمی برای کاهش مصرف و هزینههای دارو و تجهیزات پزشکی
تعیین مشوقهایی جهت تولید و صادرات بخش دارو و تجهیزات
تدوین برنامه ایجاد شبكه هوشمند ردیابی زنجیره تأمین و مصرف دارو
ایجاد سامانه نسخه الکترونیک
بازنگــری در نظــام پرداخــت هــا ،بطــور مثــال ،از (FFSپرداخــت در ازاء خدمــت) بــه
(DRGگروههــای تشــخیصی وابســته) و ایجــاد ضابطــه و برقــراری عدالــت در جبــران خدمــات
جامعــه پزشــکی
بازنگــری در کتــاب ارزشهــای نســبی خدمــات بــه منظــور ایجــاد عدالــت بیــن رشــتهای
بویــژه در گروههایــی کــه بــا بقیــه تناســب ندارنــد از جملــه قلبــی عروقــی ،بیهوشــی ،پرتونــگاری و
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حتــر از آن بازگشــت بــه ارزشهــای نســبی خدمــات قبــل از بازنگــری.
 ...و ارج 
بازنگــری در عملکــرد مربــوط بــه هزینههــای ناشــی از بــار مالــی تجهیــزات پزشــکی مصرفــی
کــه بــدون رعایــت عدالــت و بطــور یکســان بــرای همــه گروههــا و اقشــار تحــت بیمــه تقریبــا بصــورت
رایــگان انجــام مــی شــود.
مســئولیتپذیر شــدن بیمههــا در قبــال هزین هکــرد منابــع و انجــام آزمــون وســیع بــه منظــور
اختصــاص و حمایــت از اقشــار مــورد نیــاز حمایــت و رفــع همپوشــانیها.
ارائــه تعریــف بســته خدمــات بیمــه پایــه بــرای کلیــه اقشــاری کــه بــه صــورت رایــگان تحــت
ً
پوشــش بیمــه پایــه ســامت هســتند و ارائــه خدمــات بــه آنهــا منحصــرا از طریــق نظــام ارجــاع و
پزشــک خانــواده بــه منظــور رعایــت عدالــت در ســامت و پایــداری منابــع.
بازنگــری در وضعیــت منابــع پایــدار بخــش و از همــه مهمتــر ،بازنگــری از طریــق آزمــون وســیع
در میــزان مشــارکت اقشــار مختلــف جامعــه در حــق ســرانه بیمــه ســامت.
تکمیــل حلقههــای نظــام ارجــاع در ســطح  2و  3بــرای روســتائیان ،عشــایر و شــهرهای زیــر
بیس ـتهزار نفــر
محــدود نمــودن ایجــاد تعهــدات جدیــد در بســته خدمتــی بیمههــا بــه تأمیــن بــار مالــی و
تدویــن و ابــاغ راهنمــای بالینــی اســتفاده آنــان
رفع همپوشانی بیمهشدگان و حذف دفترچههای اضافی در بین سازمانهای بیمهگر
تعریــف فرانشــیز متغیــر بــرای خدمــات درمانــی ،تشــخیصی و دارو بــه نحــویکــه بــا افزایــش
هزینــه خدمــات فرانشــیز کاهــش پیــدا کنــد.
ݭݓٮازنگــری کارشناســانه کتــاب ارزش نســبی ســامت توســط کمیتــه منتخــب شــورای عالــی
بیمــه ســامت
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بخش رفاه و تأمین اجتماعی و درمان
الف -تبیین وضعیت موجود حوزه رفاه اجتماعی در ابتدای شروع به کار دولت
دوازدهم بر پایه شاخصها و نماگرهای آماری:
بیمههای اجتماعی
در ابتــدای دولــت دوازدهــم بــه دنبــال اجــرای طــرح بیمــه همگانــی ســامت ،بــرای پوشــش
افــراد فاقــد بیمــه ســامت 97 ،درصــد جمعیــت کل کشــور تحــت پوشــش بیمــه ســامت قــرار
گرفتهانــد.
اجــرای بیمــه تکمیلــی درمــان بازنشســتگان  6میلیــون نفــر تــا ابتــدای اســتقرار دولــت
دوازدهــم
تامیــن اعتبــار الزم بــرای حــق بیمــه ســهم کارفرمایــی پوشــش بیمههــای اجتماعــی
قالیبافــان ،بافنــدگان فــرش ،شــاغلن صنایــع دســتی کــد دار ،خادمیــن مســاجد ،باربــران و
راننــدگان در ســالهای اســتقرار دولــت یازدهــم و تــداوم آن تــا ابتــدای دولــت دوازدهــم
ارتقــای کمــی و کیفــی خدمــات رفاهــی بــه بازنشســتگان :کمــک هزینــه عینــک و عصــا و
ســمعک ،پرداخــت وام ضــروری بــه  427616نفــر بــه مبلــغ  8407میلیــارد ریــال ،بیمــه عمــر و
حــوادث و اعــزام بــه ســفرهای زیارتــی و ســیاحتی
اجــرای قانــون حمایــت از خانــواده و رفــع محدودیــت ارایــه خدمــات بــه فرزنــدان چهــارم بــه
بعــد بیم هشــدگان تامیــن اجتماعــی
افزایــش  79درصــدی حقــوق بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی در دولــت یازدهــم و افزایــش
همــه ســاله حقــوق بازنشســتگان بیــش از نــرخ تــورم
تحــت پوشــش قــراردادن جمعیتــی بال ـ غ بــر  41میلیــون نفــر در بخــش درمــان ســازمان
تأمیــن اجتماعــی
پرداخــت تعهــدات بیمـهای و درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در قبــال نیمــی از جمعیــت
کشــور و همچنیــن پرداخــت بــه داروخانههــا و بیمارســتانهای طــرف قــرارداد بــا انعقــاد
تفاهمنامــه ســه جانبــه فیمابیــن وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،بانــک رفــاه
کارگــران و ســازمان تأمیــن اجتماعــی جهــت پرداخــت مطالبــات موسســات طــرف قــرارداد.
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افتتــاح  6بیمارســتان و  23درمانــگاه و پلیکلینیــک تأمیــن اجتماعــی از ابتــدای دولــت
یازدهــم تــا دولــت دوازدهــم
راهانــدازی و افتتــاح  60شــعبه ثابــت و اقمــاری جدیــد در ســازمان تأمیــن اجتماعــی در
سراســر کشــور در راســتای افزایــش ســطح ارائــه خدمــات بــه کارفرمایــان ،مســتمری بگیــران و
بیمهشــدگان
تدوین ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال سوابق بین صندوقهای بیمهای
تهیــه پیشنویــس الیحــه بیمــه اجتماعــی فراگیــر در قالــب نظــام چندالیــه تامیــن اجتماعــی
و پیگیــری آن در هیئــت دولت
ایجاد پوشش بیمه اجتماعی زنان خانهدار متأهل با اولویت زنان سرپرست خانوار
تشکیل پایگاه شناسایی کارگران ساختمانی و ساماندهی بیمههای اجتماعی آنها
تدوین توافقنامه بیمه اجتماعی نخبگان و استعدادهای برتر
حمایتی
افزایــش مســتمری ماهانــه پرداختــی بــه خانوارهــای تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام
خمینــی (ره) و ســازمان بهزیســتی از  71هــزار تومــان در ســال  92بــه  240هــزار تومــان در ســال
 1396و تأمیــن اعتبــار الزم بــرای پرداخــت آن
توانمندســازی و توانبخشــی بالــغ بــر  600هــزار نفــر از جامعــه هــدف از طریــق ســازمان
بهزیســتی
تحــت پوشــش بیمــه اجتماعــی قــرار گرفتــن تعــداد  400هــزار نفــر از افــراد آســیبپذیر و
نیازمنــد و ارائــه خدمــات توانمندســازی بــه تعــداد  530هــزار نفــر
حمایت از خانوادههای نیازمند و تأمین مسکن آنان به تعداد  60000واحد مسکونی
پیگیــری عملیــات احــداث  48000واحــد مســکونی در دســت احــداث ویــژه معلولیــن و
مددجویــان تحــت پوشــش بــا مشــارکت وزارت راه و شهرســازی
کمــک بــه تأمیــن مســکن خانوارهــای دارای حداقــل دو عضــو معلــول بــه تعــداد 12000
خانــوار
پیشــگیری از ناشــنوایی و نابینایــی ،غربالگــری بینایــی تعــداد  3میلیــون نفــر از کــودکان
تحــت پوشــش و غربالگــری شــنوایی بیــش از  1میلیــون نــوزاد
غربالگری تنبلی چشم  3میلیون کودک  4تا  6ساله
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غربالگری اوتیسم و شناسایی  2100کودک مبتال به اوتیسم
ارائه الیحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به مجلس شورای اسالمی
افزایش  2/5برابری بودجه تجهیزات کمک توانبخشی معلولین
پرداخت یارانه ارتقای کارآیی معلولین
تســهیلگری و تأمیــن اشــتغال معلولیــن و مددجویــان از ســال  92تــا ابتــدای دولــت
دوازدهــم بــرای  130هــزار نفــر
افزایــش منابــع حــوزه حمایتــی و توانمندســازی از محــل منابــع عمومــی دولــت و توجــه ویــژه
بــه ایــن حــوزه
تغییــر روشهــای مســتقیم حمایتــی بــه حمایتهــای غیرمســتقیم از طریــق ایجــاد شــغل،
مســکن و رویکردهــای بیم ـهای
تدوین الیه مساعدتهای اجتماعی در قالب نظام چند الیه تامین اجتماعی
ب -چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده و نتایج و دستاوردها:
بیمههای اجتماعی:
مشــارکت در تدویــن اصــاح ارائــه الیحــه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در راســتای
تطبیــق حقــوق بازنشســتگان بــا شــاغلین
تداوم پوشش بیمه سالمت برای اقشار فاقد بیمه بویژه حاشیه شهرها
گســترش شــمول خدمــات پنجــره واحــد خدمــات رفــاه اجتماعــی بــه بیمهشــدگان کارگــران
ســاختمانی بــه ( 200هــزار نفــر) ،بیمــاران خــاص بــه ( 80هــزار نفــر)
همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری
تدویــن آییــن نامــه بنــد الــف مــاده  70قانــون برنامــه ششــم توســعه مبنــی بــر اجبــاری بــودن
پوشــش بیمــه ســامت آحــاد جمعیــت
تدویــن آییــن نامــه تبصــره  3مــاده  75قانــون برنامــه ششــم بــرای انجــام آزمایــش هــای
ژنتیــک بــه منظــور غربالگــری و رایــگان بــودن هزینــه آزمایشهــای مددجویــان تحــت
پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) و ســازمان بهزیســتی
تدویــن فرانشــیز اولیــه نســخ دارویــی بــه منظــور تامیــن منابــع مالــی بخــش ســامت کــه بــه
تصویــب هیــات دولــت رســیده اســت.
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تدوین طرح کاهش هزینههای سالمت
تدویــن آییــن نامــه اجرایــی بنــد (ک) تبصــره مــاده ( )5قانــون بودجــه ســال  1396در
راســتای تأدیــه قســمتی از بدهــی دولــت بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی
گسترش پوشش خدمات بیماران سرطانی و خاص
تداوم بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان
اجــرای مرحلــه اول طــرح اشــتغال عمومــی بــا اولویــت جوانــان و فار غالتحصیــان
دانشــگاهی
حمایتی و توانمندسازی:
تأمین و ساخت  6500واحد مسکونی برای مددجویان نیازمند
تأمین  2282واحد مسکونی برای خانوارهای دارای حداقل دو معلول یا بیشتر
اعطــای تســهیالت کمــک بــه ازدواج  19000زوج جــوان در خانوارهــای تحــت پوشــش
نهادهــای حمایتــی
افزایش پوشش فوریتهای اجتماعی در  70شهر کشور
نهایی کردن آیین نامه نظام تأمین اجتماعی چند الیه در کمیسیون اجتماعی دولت
تسریع طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه از  %95به  100درصد جوامع روستایی
احداث حداقل یک واحد پایگاه خدمات اجتماعی در  30شهر محروم کشور
تأمین وسایل توان بخشی برای  120000معلول نیازمند
افزایش ارائه خدمات توان بخشی مبتنی بر خانواده از  5500نفر به  7500نفر
ایجاد حداقل  27500شغل برای مددجویان تحت پوشش
ج -اهم برنامههای آینده حوزه رفاه اجتماعی در چارچوب برنامه و اولویتهای
ابالغی رئیس جمهوری:
اجرای الگوی ارائه شده در برنامه و خطمشی دولت دوازدهم برای رفع فقر و کاهش
آسیبهای اجتماعی:
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
گسترش خدمات مشاوره و روانشناختی
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گسترش خدمات نگهداری و مداخله در آسیبهای اجتماعی
گسترش حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابانی
گسترش خدمات باز اجتماعی شدن افراد آسیب دیده
راهبری و حمایت از برنامه اشتغال نهادهای حمایتی
حمایت غذایی و توانبخشی و توانمندسازی سالمندان تحت پوشش
حمایت از تامین مسکن افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی
حمایت غذایی و توانبخشی و توانمندسازی سالمندان
امنیت غذایی کودکان
حمایت از تحصیل دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی
توسعه غربالگری بینایی کودکان
توسعه مشاورهها و آزمایش ژنتیک
توسعه رفاه زنان سرپرست خانوار
اجرای نظام تأمین اجتماعی چند الیه:
برقراری بیمههای اجتماعی فراگیر برای افراد غیر مزد و حقوق بگیر فاقد پوشش
ساماندهی بیمه پایه اجتماعی گروههای خاص
اصالح نظام بیمههای اجتماعی و بازنشستگی
ترمیم حقوق بازنشستگی
نظارت و ارزیابی امور خدمات رفاه اجتماعی
برنامه حمایتهای اجتماعی
اصالح عملکرد بیمههای درمان:
اصالح نحوه مشارکت دهکهای درآمدی در پرداخت حق بیمه و فرانشیز
طراحی الگوی مطلوب مصارف در بیمههای پایه درمان

ارائه خدمات به معلولین و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست:
حمایت از کودکان یتیم
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توسعه رفاه کودکان و نوجوانان خانوادههای نیازمند
حمایت و توانمندسازی کودکان بیسرپرست و بد سرپرست تحت پوشش
توسعه و گسترش مساعدتهای اجتماعی معلولین
تشکیل پایگاه و سامانههای زیرساختی
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