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 نگاهی به عملکرد دولت
در سالی که گذشت

با تاکید بر پروژه های اقتصاد مقاومتی

4

مهمترین نتایج و دستاوردها  پروژه های اقتصاد مقاومتی

افتتاح فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

تولید گاز غنی از فازهای میدان گازی پارس جنوبی معادل  586.5 میلیون متر مکعب 
در روز 

تولید میانگین 288 هزار بشکه در روز نفت خام از میادین مشترک غرب کارون )11 ماهه 
 )1397

گازرسانی به 921069 مشترک جدید شهری و روستایی )11 ماهه 1397( 

احداث 2654 هکتار گلخانه جدید و اصالح، بازسازی و نوسازی 539 هکتار گلخانه 

تولید 13.4 میلیون تن گندم و خرید تضمینی حدود 9.5 میلیون تن گندم 

تكمیل و تحویل 133646 واحد مسكونی مهر در سراسر کشور شامل:

احداث، تكمیل و بهره برداری از 524 كیلومتر خط راه آهن )شامل 221 کیلومتر خط دوم و 
سوم( در كریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی 

توسعه و نوسازی ناوگان ریلی کشور با محوریت و مشاركت بخش خصوصی )17( دستگاه 
لكوموتیو؛ )50( دستگاه سالن مسافری؛  909 دستگاه واگن باری(

احداث، تكمیل و بهره برداری از 441 كیلومتر بزرگراه و راه اصلی 

EGDI ارتقاء 20 رتبه ای در شاخص توسعه دولت الكترونیك

افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک از 1500 گیگابیت بر ثانیه در پایان سال 96 به 4484 گیگا 
بیت بر ثانیه در پایان سال97

تامین آب شرب 1511 روستا با جمعیت حدود 1170000 نفر

بهره برداری از 1215 مگاوات نیروگاه حرارتی، 236 مگاوات نیروگاه تولید پراكنده و احداث 
300 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر 

احداث 93600 هکتار شبکه فرعی آبیاری و زهکشی )وزارت جهاد کشاورزی(

اجرای 145784هکتار سامانه های نوین آبیاری 

پر و مسلوب المنفعه نمودن 15000 حلقه چاه غیرمجاز و یا فاقد پروانه مضر به مصالح 
عمومی

آبگیری و یا افتتاح 8 سد مرزی، با ظرفیت تنظیم آب 328 میلیون مترمكعب

احداث 48405 هكتار شبكه های اصلی آبیاری و زهكشی مرزی و 11339 هکتار شبكه های 
اصلی آبیاری و زهكشی غیرمرزی )وزارت نیرو(

نصب 6343 دستگاه كنتور حجمی بر روی چاه های آب کشاورزی 

واگذاری 55 درصد از دارایی های مازاد بانك ها و موسسات اعتباری

افزایش شاخص کل بورس از 96250 در انتهای سال 1396 به حدود 172522 واحد در انتهای 
سال 1397

تدوین برنامه های تولید و اشتغال ذیل تبصره 18 قانون بودجه با هدفگذاری حدود یک 
میلیون فرصت شغلی با تأمین منابع مالی حدود 8000 میلیارد ناموت
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5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50



5

مهمترین نتایج و 
دستاوردها

 پروژه های اقتصاد 
مقاومتی



 نگاهی به عملکرد دولت
در سالی که گذشت

با تاکید بر پروژه های اقتصاد مقاومتی

6

 افتتاح فاز سوم 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

ــج  ــتاره خلی ــگاه س ــوم پاالیش ــاز س ــدازی ف ــا راه ان   ب

فــارس، افــزون بــر جهــش قابــل توجــه در تولیــد بنزیــن، 

ــوراک  ــود خ ــی(، کمب ــی ج ــع )ال پ ــت گاز و گاز مای نف

مجتمع هــای پتروشــیمی هــم از ایــن پاالیشــگاه تامیــن 

خواهــد شــد. 

ــور و افزایــش ظرفیــت تولیــد  ــاز مزب ــدازی ف ــا راه ان   ب

فازهــای اول و دوم امــکان تولیــد 45 میلیــون  لیتــر 

بنزیــن یــورو 5 در ایــن پاالیشــگاه فراهــم گشــته و 

ظرفیــت تولیــد بنزیــن کشــور را از 57 میلیــون لیتــر در 

ــاند.  ــد رس ــر خواه ــون لیت ــه 102 میلی ــال 1392 ب س

ــن  ــد بنزی ــر 30 درص ــال حاض ــگاه درح ــن پاالیش   ای

ــد.  ــن می نمای ــور را تامی ــاز کش ــورد نی م

ــود  ــادر خواهــد ب ــارس ق   پاالیشــگاه ســتاره خلیــج ف

کــه روزانــه 12 میلیــون لیتــر نفــت گاز، 3 میلیــون لیتــر 

گاز مایــع و 2 میلیــون لیتــر ســوخت جــت تولیــد کنــد.
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 تولید گاز غنی از فازهای میدان گازی پارس 
جنوبی معادل  586.5 میلیون متر مکعب در روز 

 1397 ســال  در  پــروژه  ایــن  کمــی  هــدف  میــزان 

ــت  ــوده اس ــب ب ــون مترمکع ــه 650 میلی ــد روزان تولی

انتهــای  تــا  بین المللــی  تحریم هــای  علی رغــم  کــه 

ــروژه )586.5  ــدف پ ــد از ه ــدود 91 درص ــاه، ح بهمن م

میلیــون مترمکعــب درروز( بــه شــرح زیــر تحقــق یافتــه 

ــت:  اس

   میــزان تولیــد از فازهــای 10-1  معــادل 267 میلیــون 

ــب در روز مترمکع

  میــزان تولیــد از فــاز 12 معــادل 58.3   میلیــون 

روز در  مترمکعــب 

  میــزان تولیــد از فازهــای 16-15،  18-17،  19 و 20-21  

معــادل 211 میلیــون مترمکعــب در روز

29.1میلیــون  معــادل   14 فــاز  از  تولیــد  میــزان    

روز در  مترمکعــب 

  میــزان تولیــد از فاز 13 معــادل 9.2 میلیــون مترمکعب 

در روز

  میــزان تولیــد از فــاز 24-22 معــادل 11.2 میلیــون 

روز در  مترمکعــب 
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 تولید میانگین 288 هزار بشکه 
در روز نفت خام از میادین مشترک غرب کارون 

)11 ماهه 1397( 

هدفگــذاری پــروژه بــرای ســال 1397، افزایــش ظرفیــت 

ــرب کارون  ــترک غ ــن مش ــام از میادی ــت خ ــد نف تولی

بــه 430 هــزار بشــکه در روز بــوده اســت. جــدول 

ــن مشــترک  ــت خــام از میادی ــد نف ــل متوســط تولی ذی

ــرب کارون در 11 ماهــه نخســت ســال 1397 را نشــان  غ

می دهــد.

عملکرد تولید نفت خام از میادین مشترک غرب کارون- 

هزار بشکه در روز
متوسط 11 ماهه 1397نام میادین

106.38یادآوران فاز)1(

75.40آزادگان شمالی)فاز1(

80.85آزادگان جنوبی)فاز1(

16یاران شمالی

9.37یاران جنوبی

287.9جمع کل
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 گازرسانی به 921069 مشترک جدید شهری 
و روستایی )11 ماهه 1397( 

  هــدف ایــن پــروژه افزایــش دسترســی خانوارهــا بــه 

شــبکه گازرســانی کشــور در مناطــق روســتایی و شــهرهای 

کوچــک و مــرزی در راســتای ارتقــای عدالــت اجتماعــی 

ــه مناطــق شــهری  ــه ب ــی روی ــری از مهاجــرت ب و جلوگی

اســت. 

ــه  ــرای ســال 1397 گازرســانی ب ــروژه ب ــذاری پ   هدفگ

ــوده  ــتایی ب ــهری و روس ــد ش ــترک جدی ــزار مش 700 ه

ــروژه 131.6  ــن پ ــی ای ــرفت فیزیک ــن پیش ــت. بنابرای اس

درصــد می باشــد.
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 احداث 2654 هکتار گلخانه جدید و اصالح، 
بازسازی و نوسازی 539 هکتار گلخانه 

  بــا اقدام هــای صــورت گرفتــه و ارایــه تســهیالت 

مناســب کشــت گلخانــه ای از هشــت هــزار و 800 هکتــار 

ــزار و 63  ــش از 15 ه ــه بی ــم ب ــت یازده ــدای دول در ابت

هکتــار در ســال 96 افزایــش یافتــه کــه نشــان می دهــد 

ســطح تولیــدات گلخانــه ای در ایــن بــازه زمانــی 2 برابــر 

شــده اســت. 

ــداث  ــامل اح ــال 1397 ش ــروژه در س ــذاری پ   هدفگ

2763 هکتــار گلخانــه جدیــد و اصــالح، بازســازی و 

نوســازی 454 هکتــار گلخانــه بــوده کــه در پایــان ســال 

1397، میــزان 2654 )96 درصــد( گلخانــه جدیــد احــداث 

و 539 هکتــار )119 درصــد( گلخانــه بازســازی و نوســازی 

شــده اســت.

  سایر دستاوردهای این پروژه بشرح ذیل است:

از 360  بیــش    صرفــه جوئــی در مصــرف آب 

مترمكعــب میلیــون 

  افزایــش 950 هــزار تــن بــه تولیــدات كشــاورزی و 

گلخانــه ای كشــور

  ایجــاد اشــتغال پایــدار و مســتقیم بــرای بیــش از 

32 هــزار نفــر نیــروی جــوان و متخصــص

  ایجاد حدود 64 هزار اشتغال غیرمستقیم
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  تولید 13.4 میلیون تن گندم و خرید 
تضمینی حدود 9.5 میلیون تن گندم 

ــدم  ــد گن ــی در تولی ــروژه ارتقــای ضریــب خوداتکای   پ

ــال های  ــتراتژیک در س ــول اس ــک محص ــوان ی ــه  عن ب

اخیــر بــا جدیــت توســط وزارت جهــاد کشــاورزی 

ــت. ــده اس ــری ش پیگی

   بــا توجــه بــه عملکــرد پــروژه، میــزان خریــد تضمینــی 

گنــدم در فاصلــه ســال های 1392 تــا 1397 از 4.8 بــه 9.5 

میلیــون تــن )تقریبــا 2 برابــر( افزایــش یافته اســت.
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 تكمیل و تحویل 133646 واحد مسكونی 
مهر در سراسر کشور شامل:

ــر در  ــكن مه ــد مس ــزار واح ــل 12 ه ــل و تحوی   تكمی

ــر ــر 25000 نف ــت زی ــا جمعی ــهرهای ب ش

ــر در  ــكن مه ــد مس ــزار واح ــل 36 ه ــل و تحوی   تکمی

ــد  ــهرهای جدی ش

ــر در  ــكن مه ــد مس ــزار واح ــل 85 ه ــل و تحوی   تكمی

ــر  ــاالی 25000 نف ــت ب ــا جمعی ــهرهای ب ش

ــل  ــل و تحوی ــال 1397تکمی ــروژه در س ــذاری پ   هدفگ

150 هــزار واحــد مســکونی مهــر بــوده کــه بــه میــزان 89 

درصــد محقــق شــده اســت.
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 احداث، تكمیل و بهره برداری از 524 
كیلومتر خط راه آهن )شامل 221 کیلومتر خط 
دوم و سوم( در كریدورهای شمالی-جنوبی و 

شرقی-غربی 

  از 311 کیلومتــر هدفگــذاری احــداث خــط راه آهــن در 

كریدورهــای شــمالی-جنوبی و شــرقی-غربی، میــزان 304 

کیلومتــر معــادل 98 درصــد در پایــان ســال 1397 تکمیــل 

ــرداری رســیده اســت. ــه بهره ب و ب

ــن  ــط راه آه ــداث خ ــذاری اح ــر هدفگ   از 536 کیلومت

ــرقی- ــمالی-جنوبی و ش ــای ش ــوم در کریدوره دوم و س

غربــی، میــزان 221 کیلومتــر معــادل 41 درصــد در پایــان 

ــت. ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــل و ب ــال 1397 تکمی س
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 توسعه و نوسازی ناوگان ریلی کشور با 
محوریت و مشاركت بخش خصوصی )17( 

دستگاه لكوموتیو؛ )50( دستگاه سالن مسافری؛  
909 دستگاه واگن باری(

  هدفگــذاری پروژه در ســال 1397، شــامل 35 دســتگاه 

لکوموتیــو، 139 دســتگاه ســالن مســافری و 940 دســتگاه 

واگــن بــاری بــوده اســت. 
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 احداث، تكمیل و بهره برداری از 441 كیلومتر 
بزرگراه و راه اصلی 

هدفگــذاری پــروژه در ســال 1397، احــداث 500 کیلومتــر 

بزرگــراه و راه اصلــی در کریدورهــای شــمالی -جنوبی و 

ــق  ــروژه تحق ــرد پ ــه عملک ــوده ک ــور ب ــرقی -غربی کش ش

ــد. ــان می ده ــداف را نش ــدی اه 88 درص
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 ارتقاء 20 رتبه ای در شاخص توسعه دولت 
EGDI الكترونیك

 )EGDI( شــاخص جهانــی توســعه دولــت الکترونیــک  

برخــط«،  »خدمــات  زیرشــاخص  ســه  از  متشــکل 

»زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات« و »منابــع انســانی« 

اســت.

  رتبــه ایــران بــه واســطه توســعه زیرشــاخص خدمــات 

آنالیــن  بهبــود یافتــه اســت. بــه گونــه ای کــه، براســاس 

آخریــن گــزارش دپارتمــان امــور اقتصــادی ســازمان ملــل 

ــاره توســعه شــاخص دولــت الکترونیــک، در  متحــد درب

ســال 2018 ایــران بــا ارتقــای 20 پلــه ای بــه رده 86 جهــان 

رســیده اســت.

ــت  ــاخص های دول ــر ش ــران از نظ ــه ای ــای رتب   ارتق

ــم  ــه شش ــق برنام ــه مطاب ــت ک ــک درحالیس الکترونی

ــه  ــل 30 پل ــال حداق ــج س ــد در پن ــران بای ــعه، ای توس

ــد.  ــود بخش ــود را بهب ــگاه خ جای

  بنابرایــن ارتقــای 20 پلــه ای ایــران در ســال دوم برنامــه 

ــه  ــل توجــه می  باشــد. الزم ب ششــم توســعه، بســیار قاب

ــورای  ــوم ش ــه س ــی مرحل ــاس ارزیاب ــر اس ــت ب ــر اس ذک

ــزان الكترونیكــی شــدن  ــاوری اطالعــات، افزایــش می فن

ــات  ــد خدم ــه 40 درص ــت ب ــی دول ــات الكترونیك خدم

ارتقــاء یافتــه اســت.
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 افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک از 1500 
گیگابیت بر ثانیه در پایان سال 96 به 4484 

گیگا بیت بر ثانیه در پایان سال97

ــوری از  ــد عب ــای بان ــت پهن ــعه ترانزی ــدف توس ــا ه   ب

ــه نیــاز روزافــزون كشــورهای جهــان  ــا توجــه ب كشــور ب

ــد  ــای بان ــازار پهن ــه منظــور كســب ســهم مناســب از ب ب

منطقــه و كســب درآمــد از ایــن بــازار، افزایــش ظرفیــت 

ترانزیــت ترافیــک بــه 3000 گیگابیــت بــر ثانیــه در 

پایــان ســال97 در دســتور کار وزارت ارتباطــات و فنــاوری 

اطالعــات قــرار گرفــت کــه در پایــان ســال شــاهد تحقــق 

ــم. ــروژه بوده ای ــداف پ ــدی اه 150 درص
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 تامین آب شرب 1511 روستا با جمعیت 
حدود 1170000 نفر

ــتی و  ــالم و بهداش ــرب س ــن آب ش ــدف تامی ــا ه   ب

پایــدار بــرای جمعیــت روســتایی بــاالی 20 خانــوار 

كشــور، تامیــن آب شــرب 1500 روســتا هدفگــذاری شــد 

ــور بطــور کامــل محقــق  ــان ســال هــدف مزب کــه در پای

ــد. گردی
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 بهره برداری از 1215 مگاوات نیروگاه حرارتی، 
236 مگاوات نیروگاه تولید پراكنده و احداث 

300 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر 

ــوده  ــر ب ــه شــرح زی ــروژه در ســال 1397ب هدفگــذاری پ

اســت:

  راه انــدازی 2500 مــگاوات نیــروگاه حرارتــی )پیشــرفت 

ــی 48.6 درصد( عملیات

ــرفت  ــده )پیش ــد پراكن ــروگاه تولی ــگاوات نی   200 م

عملیاتــی 84.7 درصــد(

)پیشــرفت  تجدیدپذیــر  نیــروگاه  مــگاوات   400   

درصــد(  75 عملیاتــی 
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 احداث 93600 هکتار شبکه فرعی آبیاری و 
زهکشی )وزارت جهاد کشاورزی(

احــداث 150  پــروژه در ســال 1397،    هدفگــذاری 

ــه،  ــاری در حــوزه  دریاچــه ارومی ــی آبی هــزار شــبكه فرع

ایــالم، دشــت سیســتان،  اســتان های خوزســتان و 

ــوده  ــتان ها ب ــایر اس ــور و س ــرزی کش ــای م رودخانه ه

است. 
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 اجرای 145784هکتار سامانه های نوین 
آبیاری 

  بــا هــدف ارتقــای بهــره وری و مدیریــت مصــرف 

ــاری در  ــن آبی ــامانه های نوی ــعه س ــاورزی، توس آب کش

ــد  ــذاری ش ــال 1397 هدفگ ــار در س ــطح 123000 هکت س

ــل  ــق کام ــان دهنده تحق ــال نش ــان س ــرد پای ــه عملک ک

ــت. ــور اس ــروژه مزب ــداف پ اه
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 پر و مسلوب المنفعه نمودن 15000 حلقه 
چاه غیرمجاز و یا فاقد پروانه مضر به مصالح 

عمومی

  به منظــور احیــاء و تعــادل بخشــی آب هــای زیــر 

ــه  ــودن 15000 حلق ــه نم ــلوب المنفع ــر و مس ــی، پ زمین

ــح  ــه مصال ــر ب ــه مض ــد پروان ــا فاق ــاز و ی ــاه غیرمج چ

ــان  ــه در پای ــذاری شــد ک عمومــی در ســال 1397 هدفگ

ــده  ــق ش ــل محق ــور کام ــه ط ــروژه ب ــداف پ ــال اه س

ــت. اس
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 آبگیری و یا افتتاح 8 سد مرزی، با ظرفیت 
تنظیم آب 328 میلیون مترمكعب

  پــروژه آبگیــری و یــا افتتــاح 15ســد مرزی، بــا ظرفیت 

ــال 1397 در  ــب در س ــون مترمكع ــم آب 481 میلی تنظی

ــان ســال  ــرار گرفــت کــه در پای دســتورکار وزارت نیــرو ق

ــد  ــه 93.2 درص ــروژه ب ــی پ ــرفت فیزیک ــن پیش میانگی

ــم آب 328  ــت تنظی ــا ظرفی ــد ب ــداد 8 س ــیده و تع رس

ــا افتتــاح شــده اســت.  میلیــون مترمكعــب، آبگیــری ی
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 احداث 48405 هكتار شبكه های اصلی 
آبیاری و زهكشی مرزی و 11339 هکتار 

شبكه های اصلی آبیاری و زهكشی غیرمرزی 
)وزارت نیرو(

  هدفگــذاری پــروژه در ســال 1397 احــداث 74000 

ــرزی  ــی م ــاری و زهكش ــی آبی ــبكه های اصل ــار ش هكت

ــی  ــاری و زهكش ــی آبی ــبكه های اصل ــار ش و 10000هکت

ــت. ــوده اس ــرزی ب غیرم
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 نصب 6343 دستگاه كنتور حجمی بر روی 
چاه های آب کشاورزی 

برداشــت چاه هــای  از اضافــه    هــدف جلوگیــری 

ــه آب  ــرف بهین ــرداری و مص ــه بهره ب ــاز دارای پروان مج

ــاورزی کش

   نصــب 7000 دســتگاه كنتــور حجمــی بــر روی چاه هــا 

ــرداران در  ــه بهره ب ــی آب ب ــل حجم ــور تحوی ــه منظ ب

ــه  ــرار گرفــت ک ــرو در ســال 1397 ق دســتور کار وزارت نی

91 درصــد هــدف مزبــور در پایــان ســال محقــق گردیــده 

اســت.
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 واگذاری 55 درصد از دارایی های مازاد 
بانك ها و موسسات اعتباری

  پــروژه تعییــن تکلیــف امــوال مــازاد شــبکه بانکــی بــا 

هــدف واگــذاری 100 درصــد امــوال و ســهام مــازاد از کل 

ــتور کار  ــال 1397 در دس ــا در س ــهام بانک ه ــوال و س ام

بانــک مرکــزی ج.ا.ا. قــرار گرفــت.

ــد  ــذاری 55 درص ــان دهنده واگ ــروژه نش ــرد پ   عملک

ــازاد  ــوال م ــال 95 )ام ــان س ــازاد پای ــای م از دارایی ه

ــده  ــه ش ــات ارائ ــاس اطالع ــر اس ــی( ب ــهام غیربانک و س

ــت. ــاری اس ــات اعتب ــا و مؤسس بانک ه
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 افزایش شاخص کل بورس از 96250 در 
انتهای سال 1396 به حدود 172522 واحد در 

انتهای سال 1397
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 تدوین برنامه های تولید و اشتغال ذیل 
تبصره 18 قانون بودجه با هدفگذاری حدود 

یک میلیون فرصت شغلی با تأمین منابع مالی 
حدود 8000 میلیارد ناموت
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