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جمهــوری اســامی ایــران در مســیر تحقــق اهــداف و صعــود بــه قلــه آرمان های 
ــه  ــت. آنچ ــوده اس ــون ب ــیب های گوناگ ــراز و نش ــار ف ــواره دچ ــود، هم ــد خ بلن
ــی و  ــر اله ــق ام ــر تحق ــردم ب ــرد، اراده م ــش می ب ــه پی ــاب را ب ــار انق قط
ــق  ــر پیشــرفتی در جهــت مســیر تحق ــه اســت. ه ــی جامع ــه ول ــری پدران راهب
ــراد و  آرمان هــا، حاصــل ســال ها مجاهــدت و خــون دل خــوردن بســیاری از اف
ــر  ــار انقــاب، تنومندت ــن مجاهدت هــا درخــت پرب ــا ثمــره ای ــوده و ب گروه هــا ب
گردیــده اســت.  دشــمنان ایــن انقــاب نیــز، همــواره بــه دنبــال معکــوس جلــوه 
ــون  ــای گوناگ ــا اســتفاده ها از ابزاره ــان ب ــف آن ــا و تضعی ــن مجاهدت ه دادن ای

سیاســی، رســانه ای و فرهنگــی هســتند.
در ایــن برهــه از انقــاب نیــز، بــا روی کار آمــدن یــک دولــت مردمــی و همســو 
ــده و در  ــان انقــاب، ایــن درخــت تنومنــد، ریشــه های عمیق تــری دوان ــا جری ب
جهــت اهــداف گام هــای مهمــی برداشــته شــده اســت؛ هرچنــد هنــوز تــا قلــه 
راه زیــادی باقــی مانــده و رســیدن بــه آن، تــاش همــه تاشــگران و مجاهــدت 

ــد. ــن راه را می طلب همــه مجاهــدان در ای
ــور در  ــاخص کش ــتاوردهای ش ــرفت های و دس ــی پیش ــه بررس ــاب ب ــن کت ای
یــک ســال اخیــر در حوزه هــای مختلــف علمــی، اقتصــادی و... پرداختــه اســت. 
ــت در  ــم دول ــات مه ــدادی از اقدام ــز، تع ــاب نی ــش دوم کت ــن در بخ همچنی

ــت. ــده اس ــی گردی ــودرو... بررس ــول، خ ــورم، ارزش پ ــکن، ت ــای مس حوزه ه
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دستاوردهای شاخص یک سال اخیر

فصل اول
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دستاوردهای شاخص یک سال اخیر

پیشرفت های علمی، صنعتی و دانش بنیان

ــکوپ�های� ــن�تلس ــب�بزرگتری ــور�صاح ــه��10کش ــران�ب ــتن�ای پیوس
جهــان

راه اند ازی تلسکوپ نوری بومی INO340 در سطح کاس جهانی 	 
بــا آینــه اولیــه 3.4 متــری

اولین�و�پیشرفته�ترین�واحد�تصفیه�خانه�پساب�شیمیایی�کشور

بازیابــی ۱00 درصــد پســاب تولیــدی ناشــی از فرآیندها و اســتفاده 	 
ــدد از آن مج
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سامانه�پایش�سوخت�در�بزرگترین�ناوگان�شناوری�صنعت�نفت

کاربردهــا: اندازه گیــری مصــرف ســوخت، امکان مدیریــت صحیح 	 
راهبــری شــناورها، ســنجش موقعیــت، کارکــرد عملیاتــی، جلوگیــری از 

ــوخت  ــاق س ــی و قاچ ــتفاده های احتمال سوءاس

ساخت�مشعل�های�هوشمند�صنعتی�مادوالر�

کاربردهــا: کنتــرل خــودکار نســبت ســوخت و هــوا، بهینه ســازی 	 
ــتقل  ــش مس ــا ۵ بخ ــعل ت ــرل مش ــد، کنت ــا 30 درص ــوخت ت ــرف س مص

صادرات�محصوالت�نانو�ایران�به��4۵کشور�دنیا

ایران، رتبه 4 علم نانو در دنیا	 
تولید ۱۱۲0 محصول نانو در کشور	 

تولید�داخلی�کارت�هوشمند�ملی

راه انــدازی مجــدد تولیــد انبوه و صــدور کارت هوشــمند ملی از دی 	 
ــا بهره گیــری از تــوان داخلــی بــرای حــدود ۱0 میلیــون  مــاه ۱400، ب

نفــر 

اکسیژن،�نخستین�خودروی�الکتریکی�هوشمند

طراحی توســط شــرکت خودروســازان جنوب با مشــارکت شــرکت 	 
ــک  ــرکت آی ت ــیس ش ــب تاس ــران در قال ــرات ای ــات مخاب کارخانج

ــور شــیراز موت

ــاک�در� ــنگ�و�خ ــون�س ــرای�آزم ــر�ب ــتگاه�دیالتومت ــازی�دس بومی�س
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گودبرداری�هــا

قیمت یک بیستم نمونه خارجی	 

دومیــن�کشــور�جهــان�در�ســاخت�کیــت�ارزان�و�ســریع�بیماری�هــای�
لثــه�

قیمت یک دهم نمونه خارجی	 
اســتفاده از فنــاوری نانو برای تشــخیص بیماری های لثــه در کمتر 	 

از ده دقیقــه و تشــخیص بــدون نیــاز بــه متخصــص و یــا مهــارت ویــژه 

بومی�سازی�آشکارساز�تک�فوتونی

قابلیت شمارش حداکثر ۱0 میلیون فوتون در ثانیه 	 
فناوری ارتباطات کوانتومی در ایران	 

ــده�دســتگاه� ــدود�کشــورهای�تولیدکنن ــع�مع ــه�جم ــران�ب پیوســتن�ای
ــس ــعه�ایک ــال�اش ــرداری�دیجیت پیشــرفته�تصویرب

تولید نمونه مشابه دستگاه تنها در ۱0 کشور دیگر دنیا	 
قیمت بسیار کمتر از نمونه های چینی و اروپایی 	 

برنامه�بازگشت��2700نخبه�ایرانی�به�کشور

بازشــگت بیــش از ۲۷00 نفــر از متخصصــان ایرانــی در حوزه های 	 
ــف مختل

آغاز همکاری آنان با مراکز علمی و فناوری کشور	 
شــامل ۲0 درصــد افــراد فارغ التحصیــل ۲0 دانشــگاه برتــر دنیــا از 	 
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ــیگان،  ــوی، میش ــی، ایلین ــاروارد، برکل ــتنفورد، ه ــی، اس ــه ام آی ت جمل
ــوئیس و... ــی اف آل س ــنگاپور، ای پ ــی س مل

ــاس� ــادی�بزرگ�مقی ــای�ب ــازنده�توربین�ه ــه��14س ــران�ب ــتن�ای پیوس
دنیــا

پیوســتن ایــران به جمع کشــورهای چین، روســیه، ایــاالت متحده 	 
آمریــکا، هنــد، آلمــان، کره جنوبــی، ژاپــن، کرواســی، تایــوان، فرانســه، 
ــم  ــای عظی ــی ســاخت توربین ه ــک در توانای ــل و بلژی ــارک، برزی دانم

بــادی

ــن�کشــور� ــوآوری�و�دومی ــرد�ن ــران�دارای�ســریع�ترین�رشــد�عملک ای
نــوآور�در�منطقــه�آســیای�مرکــزی�و�جنوبــی

بــر اســاس گــزارش »شــاخص جهانــی نــوآوری« در ســال ۲0۲۲ 	 
 ،WIPO ــا همــکاری »ســازمان جهانــی مالکیــت فکــری میــادی ب

ــید« ــه »اینس ــل« و مؤسس ــگاه »کرن دانش
رتبه ایران در ســال ۱3۹4، رتبه ۱۲۱ و رتبه ایران در ســال ۱400، 	 

رتبــه ۵3

پیوســتن�ایــران�بــه��40کشــور�برتــر�دنیــا�در�زمینه�هــای�»پیشــرفتگی�
ــار�خالقانه«� ــازار«�و�»آث ب

بــر اســاس گــزارش »شــاخص جهانــی نــوآوری« در ســال ۲0۲۲ 	 
ــادی می

بهترین�اختراع�فنی�و�مهندسی�دنیا
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ابــداع مختــرع تبریزی »ســاخت پانل دیواری و بلوک فوق ســبک 	 
بتنــی دیــواری پرمقاومــت و عایــق«

انقابی در صنعت ساخت و ساز	 
دارای مقاومــت فشــاری حداقل ســه برابر اســتاندارد مقاومتی مورد 	 

ــا ــوع بلوک ه ــن ن ــاز ای نی
کاربردهــا: کاهــش هزینه هــای پروژه هــای ســاختمانی و کاهــش 	 

ــاختمانی  ــای س ــرای پروژه ه ــان اج زم

مدال�طالی�جشنواره�اختراعات�سوئیس

اختراع »میراگر مکاترونیکی نیروی زلزله 3 ماده ای در فونداســیون 	 
دوالیه«

تلف کننــده نیــروی زلزله در مقاوم ســازی ســاختمان های بلندقامت 	 
در برابــر زلزلــه

گام مهمی برای کاهش تلفات و خسارت زلزله در ایران	 

بومی�سازی�قطعات�فوالد�هرمزگان�

صرفه جویی ارزی ۶00 هزار دالری	 
رشد 3۲۸ درصدی صرفه جویی ارزی 	 

طراحی�و�تولید�سیستم�های�خانه�هوشمند

صفــر تــا صــد طراحــی و تولیــد داخلــی ســخت افزار و نرم افــزار 	 
 IR قطعــات مهــم از جملــه تــاچ پنــل مانیتــور، رلــه هوشــمند، سنســور

ــمند ــور RGB هوش ــمند و درای ــری هوش ــمند، بات هوش
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کاربردها: اعام ســرقت هوشــمند، اعام حریق و نشت گاز، کنترل 	 
درب هــا، کنتــرل بلندگوهــا و ســینمای خانگــی، کنترل روشــنایی و...

�1870پژوهشــگر�ایرانــی�در�زمــره�پژوهشــگران�پــر�اســتناد��2درصــد�
برتــر�دنیــا

بنابــر گــزارش مؤسســه اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری 	 
)ISC(؛ در ســال ۲0۲۱، تعــداد کل پژوهشــگران ایرانــی پــر اســتناد ۲ 
درصــد برتــر دنیــا در ســال در ســال ۲0۱۹، ۱۱۵4 نفــر و در ســال در 

ــوده اســت. ــر ب ســال ۲0۲۱، ۱۸۷0 نف

ــا� ــد�ســوپرجاذب��های�بهداشــتی�ب ــد�تولی ــاوری�جدی ــه�فن دســتیابی�ب
پرتوهــای�هســته�ای�بــرای�اولیــن�بــار�در�جهــان

حل شدن مسئله تولید پوشک در ایران	 
مســأله اصلــی تولیــد و گرانی پوشــک در داخل کشــور، تامین مواد 	 

ــد. ــوپرجاذب می باش س
واردات ســوپرجاذب به دلیل تحریم ها از طریق کشــورهای ســوم و 	 

بــا قیمتــی بســیار باالتــر 
مزیت هــای فنــاوری جدیــد ایــران: داشــتن ســمیت کمتــر، عــدم 	 

وابســتگی تولیــد بــه مــاده شــیمیایی آکریلیــک اســید،  هزینــه ای کمتــر 
ــی ــای واردات ــایر نمونه ه از س

ــر� ــای�فیب ــان�در�تعمیرکابل�ه ــور�جه ــج�کش ــه�پن ــران�ب ــتن�ای پیوس
ــا� ــاق�دری ــوری�در�اعم ن
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صرفه جویــی ارزی ســاالنه ۲0 میلیــون دالر درضمن خودکفایی در 	 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــا ب ــوری در اعمــاق دری ــر ن ــر کابل هــای فیب تعمی

اضافــه شــدن۷۲0 گیــگ به ظرفیــت اینترنت کشــور بــا تعمیر این 	 
ناحیــه از کابــل فیبــر نــوری 

بومی�سازی�تجهیزات�هوشمند�ترافیکی

کاربردهــا: کنتــرل ترافیــک، اطاع رســانی به موقــع به راننــدگان از 	 
ــی در  ــه وضعیــت جاده هــا، پیام هــای ایمن ــوط ب ــار اضطــراری مرب اخب
ــر  ــر در معاب ــوارد دیگ ــا و م ــت جاده ه ــوی، وضعی ــوار ج ــرایط دش ش

درون شــهری، برون شــهری و تونل هــا

بومی�سازی�نمایشگر�هوشمند�خودرو�

40 درصد ارزان تر از نمونه خارجی	 
کاربردهــا: قابلیــت پشــتیبانی از فرمت های مختلف چند رســانه ای، 	 

ــده  ــاط با پردازن ــودرو، ارتب ــراه خ ــاب هم ــتگاه عیب ی ــک دس دارای ی
)ECU( خــودرو و نمایــش تمامــی پارامتر هــا و اطاعــات فنــی 
خــودرو ماننــد دور موتــور، ولتــاژ باطــری، زمــان پاشــش انژکتــور، ولتــاژ 

ــار موتــور و ســایر مــوارد دریچــه گاز، ب

پژوهشکده�رویان�در�بین��10مرکز�برتر�جهان

معرفــی پژوهشــکده رویان در جمع ۱0 مرکز علمــی برتر جهان در 	 
یــک مجلــه آمریکایــی

پژوهشــکده رویــان، قطــب علمــی کشــور در زمینــه ســلول های 	 



16

ت
شرف

سیر پی
در م

ــاروری  ــان ناب ــادی و درم بنی

ساخت�درام�تایرسازی

درام تایرســازی، دســتگاه شــکل دهی شــکل اولیه الســتیک و تایر 	 
ــودرو ــر خ ــودن تای ــس ب ــرای باالن ــر ب ــدی و موث ــای تولی در مجموعه ه

صرفه جویی ارزی تا ۲00 هزار دالر برای هر دستگاه	 

تولید�پهپاد�سم�پاشی�کشاورزی

بی نیاز کردن کشور در دوران تحریم از واردات پهپاد سم پاشی 	 
سبکتر، ارزانتر و پربازده تر از نمونه خارجی 	 

صادرات�تراکتور�به��20کشور�جهان�

صــادرات یــک هــزار و ۱۷۷ دســتگاه انــواع تراکتــور به ۲0 کشــور 	 
ــران ــازی ای ــی تراکتورس ــروه صنعت ــط گ ــان توس جه

رشــد ۱۲۲ درصدی صادرات تراکتور نســبت به مدت مشــابه ســال 	 
قبل 

ــرداری� ــت�تصویرب ــا�قابلی ــوره�ب ــکوپ�های�دو�منظ ــاخت�میکروس س
ــا� ــار�در�دنی ــرای�نخســتین�ب ــن�ب آنالی

کاربرد برای برای آموزش در آزمایشگاه های مدارس و دانشگاه ها	 
ــاالی 	  ــه ب ــه هزین ــکوپ ها از جمل ــر میکروس ــکل دیگ ــل مش ح

میکروســکوپ ها، ناتوانــی اســتفاده جمعــی از میکروســکوپ ها، تنظیــم 
ســخت الم و المل هــای میکروســکوپی، عــدم توانایــی ثبــت و ضبــط 
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ــوری ــکوپ های ن ــوا در میکروس محت

بومی�سازی�غول�های�الکترومکانیکی�مس�سرچشمه

موتورهای الکتریکی سنکرون، قلب تپنده صنایع مس کشور	 
محدودیــت دانــش ســاخت تنهــا در چند کشــور محــدود در دنیا از 	 

ــادا ــکا و کان ــه آمری جمل
حــل مشــکل کارخانه مس سرچشــمه کرمــان پــس از تحریم  این 	 

ــکا ــط آمری ــی توس ــای الکترومکانیک غول ه

دستگاه�اسپکتروفتومتر�ایرانی

کاربــرد در صنایــع مختلــف از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی، 	 
غذایــی، دارویــی، آب و فاضــاب بــه منظــور آنالیزهــای کمــی و کیفــی 
ــی،  ــات داروی ــوذرات، ترکیب ــیمیایی، نان ــیمیایی، بیوش ــای ش نمونه ه

نفتــی، فلــزی، معدنــی، پتروشــیمی، پلیمــری، کلینیکــی و...

تولید�نسل�سوم�نانو�مکمل�های�معدنی�روی

یک مکمل غذایی برای دام و طیور	 
شکســتن انحصــار تولید نســل ســوم مکمل های معدنــی روی پس 	 

از شــرکت آمریکایی-هلنــدی نوتریــکا بــا قدمــت بیــش از ۱00 ســال 
رقابت قیمتی و کیفیتی با نمونه خارجی	 
دسترســی بهتــر بــه مــواد اولیه نیز نســبت بــه شــرکت آمریکایی-	 

ــران و  ــادن روی ای ــن مع ــن بزرگتری ــرار گرفت ــر ق ــه خاط ــدی ب هلن
ــان ــتان زنج ــه در اس خاورمیان
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نمونــه خارجــی کیلویــی بیــش از ۸ میلیــون تومان و نمونــه داخلی 	 
ــان  ــی 30 هزارتوم شــروع قیمــت از کیلوی

کاربــرد: روی قابــل جــذب بــاال بــرای دام و طیــور، عــدم تداخــل 	 
جذبــی بــا ســایر ریزمغذی هــا، مانــدگاری بــاال و عــدم جــذب رطوبــت، 
مقــاوم نســبت بــه دمــا، محصولــی نانویــی بــا ســاختاری جدیــد و بهینه 
همــراه بــا تکنولــوژی روز دنیــا، درصــد خلــوص بــاال، کاهــش هزینــه 
و راندمــان تولیــد، کاهــش نــرخ مــرگ و میــر، افزایــش نــرخ رشــد و 

بهبــود سیســتم ایمنــی حیوانــات 

تولید�چسب�تقویت�کننده�بدنه�خودرو�با�فناوری�نانو�

ارتقای کیفیت قطعات کاربردی در صنعت خودروســازی با اســتفاده 	 
از فنــاوری نانــو 

بومی�سازی�مخازن�کرایوژنیک

مخــازن کرایوژنیــک بــه مخازنــی گفتــه می شــود کــه دارای دو 	 
مخــزن داخلــی و خارجــی هســتند و جهــت نگهــداری مایعــات فــوق 
ســرد نظیــر ۱۵0 درجــه ی ســانتی گراد یــا حتــی پایین تــر از ایــن دمــا، 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
کاربرد در صنایع پتروشیمی، دارویی، غذایی، بیمارستان ها و...	 
پیوســتن بــه جمــع معــدود کشــورهای تولیــد کننده ایــن محصول 	 

ــتراتژیک  اس
قیمتی بسیار پایین تر از نمونه های وارداتی	 

تولید�مدادهای�پلی�مینرال
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تولید با مواد اولیه پلیمری و معدنی 	 
تولید نوشت افزار بدون قطع درختان	 
بــدون آلودگــی از قبیــل فلــزات ســنگین، ســرب، انگل هــا و موارد 	 

دیگــر 
جزو سالم ترین مدادها در سطح دنیا	 
مقاومت و طول عمری بیشتری نسبت به مداد چوبی 	 
ارزان تر از مداد چوبی	 

ساخت�نانومکمل�از�شیر�آغوز�برای�نخستین�بار�در�ایران

مکمل غذایی تقویت کنننده سیســتم ایمنی و گوارشی با جمع آوری 	 
کلســتروم گاو و پاســتوریزه کــردن و بهره گیــری از فنــاوری نانو 

کاربردهــای نانــو در این محصــول: افزایش مدت زمــان ماندگاری 	 
محصــول و همچنیــن بــاال رفتــن میــزان جــذب در بــدن 

ــیمی�ها� ــگاه�و�پتروش ــاز�پاالیش ــورد�نی ــده�م ــک�کنن ــای�خن لباس�ه
ــی ــابه�خارج ــدون�مش ب

تولید محصولی ویژه بدون مشابه خارجی و با هزینه پایین	 

حذف�آرسنیک�موجود�در�آب�آشامیدنی�به�کمک�فناوری�نانو�

برای اولین بار در ایران	 
رفع آلودگی آب های زیرزمینی به آرسنیک	 
دانــش تولیــد ایــن محصــول تنهــا در اختیــار تعــداد معــدودی از 	 

توســعه یافته کشــورهای 
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ــک�� ــا�ی ــنت�ب ــای�فلورس ــت�المپ�ه ــا�و�بازیاف ــتگاه�امح ــاخت�دس س
ــه�خارجــی ــه�نمون ــه�نســبت�ب پنجــم�هرین

ســاالنه بیــن ۱۵0 تــا ۲00 میلیون عدد از المپ های فلورســنت به 	 
صــورت غیــر اصولــی دور ریختــه می شــوند.

جیــوه داخل این المپ ها، برای ســامتی انســان و محیط زیســت 	 
ــت. خطرناک اس

برای نخســتین بار در کشــور دســتگاهی جهت مدیریت، کنترل و 	 
حــذف بخــارات جیــوه و امحــای اصولــی آن هــا ایجــاد شــد.

طراحی�و�ساخت�اولین�موتور�جت�هواپیما

طراحی و ساخت اولین موتور جت هواپیما توسط گروه مپنا	 

جت�پرینتر�

ــته بندی 	  ــف روی بس ــخصات مختل ــاپ مش ــرای چ ــتگاهی ب دس
محصــوالت 

قابلیت چاپ روی پاســتیک های مختلف، انواع ســطوح شیشه ای، 	 
کاشــی ها و ســرامیک های مختلــف، انــواع محصــوالت ســنگی، 

ــی و... ــطوح چوب ــی و س ــی و مصنوع ــای طبیع چرم ه
قیمت یک هشتم نمونه خارجی 	 
صــادرات بــه کشــورهای عــراق، امــارات، ترکیــه، تاجیکســتان و 	 

گرجســتان

ــتیک� ــد�الس ــد�تایر/تولی ــی�تولی ــواد�میان ــول�م ــازی�محص بومی�س
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ــا هواپیم

مجموعــه صنعتــی کن تایــر، اولین و بزرگترین شــرکت تولیدکننده 	 
محصــوالت میانــی و ارائــه تکنولــوژی در صنعــت تایــر در خاورمیانــه

تولید انواع الســتیک حتی الســتیک های تخصصی مانند الستیک 	 
پیما ا هو

صرفه جویی ارزی به جای واردات محصوالت میانی تایر از اروپا	 

ــرای�نخســتین�بار�در� ــی�ب ــای�برق ــی�دوچرخه�ه ــه�آلومینیوم ــد�بدن تولی
کشــور

بــرای نخســتین بــار دســتیابی به دانــش ســاخت بدنــه آلومینیومی 	 
ــای واردات ــه ج ــه در کشــور ب دوچرخ

نصــب دســتگاهی برقــی بــر روی دوچرخــه جهــت اســتفاده از سیســتم کمــک 
ــرباالیی ها  ــی و گازدادن در س برق

دارای موتور با توان بیشــتر و گشــتاور باالتر نســبت بــه نمونه های 	 
جی ر خا

ــگاه� ــع��100دانش ــران�در�جم ــریف�و�ته ــی�ش ــگاه�های�صنعت دانش
ــر�آســیا برت

در رتبه بندی برترین دانشــگاه های آســیا ســال ۲0۲۲ کیو اس، ۱۲ 	 
ــن  ــتند. در ای ــرار داش ــر ق ــای برت ــان رتبه ه ــران در می ــگاه از ای دانش
ــه ۹۲  ــا رتب ــران ب ــه ۸4 و دانشــگاه ته ــا رتب ــریف ب ــن دانشــگاه ش بی

ــد. ــر آســیا بودن جــزو ۱00 دانشــگاه برت
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پیشرفت های درمانی و دارویی

�)SMA(داروی�رایگان�بیماران�

ایــن بیمــاری یکــی از بیماری هــای نــادر دنیــا می باشــد و داروی 	 
ــوب  ــان محس ــای جه ــن داروه ــزو گران تری ــز ج ــه آن نی ــوط ب مرب

می شــود.
از هر ۱0 هزار کودک یک نفر به این بیماری مبتا می شود.	 
خیلــی از کشــورها ایــن دارو را اصــا تحــت پوشــش بیمــه ندارند. 	 

در حالــی کــه بیمــه داروی رایــگان بیمــاران )SMA( توســط دولــت 
انجــام شــد.

بیمه�رایگان�کودکان�تازه�متولد�شده�تا�سن�»�۵سالگی«

درمان�رایگان�نیازمندان�به�کاشت�حلزون

درمــان افــراد کــم شــنوا و ناشــنوا بــا کاشــت حلــزون گــوش بــه 	 
ــت ــط دول ــگان توس ــورت رای ص

هزینه هر حلزون باالی ۲00 میلیون تومان می باشد.	 
برگردانــدن نعمــت شــنوایی از بــدو تولد تا چهارســالگی با کاشــت 	 

حلــزون گــوش 

ــان�ســرطان� ــرای�درم ــی�ب ــا�در�ژن�درمان ــران،�ســومین�کشــور�دنی ای
خــون

»ژن درمانی« جدیدترین روش برای درمان سرطان در جهان	 
ارائه ژن درمانی فقط توسط دو شرکت چندملیتی در جهان	 
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ــه 	  ــاری ک ــا پیشــگیری از بیم ــان ی ــی نوعــی روش درم ژن درمان
دســتورالعمل های ژنتیکــی درون ســلول های یــک فــرد را فعــال 

. می کنــد

رادیو�داروی�ایرانی�برای�تشخیص�زودهنگام�سرطان

گالیــوم RM۲ جدیدتریــن رادیــو داروی ایرانــی بــرای تشــخیص 	 
ــرطان  ــگام س زودهن

فناوری ساخت این رادیودارو فقط در سه کشور جهان	 
قیمــت نمونــه خارجــی بیــن ۲ تــا 4 هــزار دالر امــا نمونــه ایرانــی 	 

ــد. ــان می باش ــون توم ــا 3 میلی ــت ۲ ت قیم

نرم�افزاری�برای�برنامه�ریزی�شخصی�درمان�سرطان

نقش هوش مصنوعی در شخصی سازی درمان سرطان	 
یــک بســته نــرم افزاری بــرای تعیین برنامــه درمانی )شــامل دوز و 	 

ــا شــرایط  زمان بنــدی شــیمی درمانی و پرتودرمانــی( بهینــه متناســب ب
اختصاصــی هــر بیمــار

ایــران�در�جمــع��8کشــور�صاحــب�فنــاوری�منعقدکننده�هــای�موضعــی�
ن خو

منعقدکننده هــای موضعــی خــون بــرای متوقــف کــردن خونریزی 	 
ــت  ــب باف ــزان تخری ــن می ــا کمتری ــن و ب ــان ممک ــن زم در کوتاه تری

می باشــند.
تنها ۷ کشور در دنیا دارای این تکنولوژی هستند.	 
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کیفیتی باالتر و ارزان تر از محصوالت خارجی	 
نســل اول، نمونــه آمریکایــی هــر گــرم از این ماده ۱0 ســی ســی 	 

ــاد خــون انعق
نسل دوم، نمونه آلمانی هر گرم 34 سی سی انعقاد خون 	 
نســل ســوم، نمونــه ایرانــی هــر یک گــرم از ایــن ماده ۱۲0 ســی 	 

ســی انعقــاد خــون

تولید�دستگاه�شبیه�ساز�عمل�های�جراحی�چشم

شکست انحصار آلمان در تولید این محصول 	 
یکــی از پیچیده ترین شبیه ســازها، شبیه ســازهای مورد اســتفاده در 	 

ــکی  ــوزه چشم پزش ح
جلوگیــری از امــکان نابینا شــدن بیمار یا عوارضــی جبران ناپذیر به 	 

دلیــل حساســیت و اشــتباه در عمــل جراحــی چشــم

صادرات�و�تولید�لوسیون�درمانی�برای�درمان�سندرم�مچ�دست

درمــان معالجــه انواع آرتروزها و دردهای مفاصل و در ناحیه گردن، 	 
زانــو، ســتون مهره هــا، ســندرم تونــل کارپــال )مــچ دســت(، دردهــای 
مفاصــل و تانــدون ناشــی از عصــب ســیاتیک، دردهــای مفصلــی ناشــی 

از رماتیســم و گرفتگی هــای عضانی-مفصلــی در نواحــی مختلــف 
صادرات به ۷ کشور دنیا	 

افتتاح�خط�تولید�انبوه�کیت�غرباگری�نوزادان

تشخیص ۵۶ بیماری کودکان تازه متولد شده 	 
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ــت 	  ــد و ســرمایه گذاری کی ــران در جمــع ۵ کشــور اول در تولی ای
غربالگــری نــوزادان

برطرف�کردن�نقایص�استخوانی�با�نانوپودر

قیمت یک چهارم نمونه خارجی 	 

درمان�رایگان�کودکان�مبتال�ام�اس

ارائــه رایــگان تمــام خدمــات درمانــی این کــودکان شــامل تزریق 	 
ــی،  ــد فیزیوتراپ ــی و واح ــد توان بخش ــی در واح ــات توان بخش و خدم

ــی ــی حرکت ــی حســی و کاردرمان کاردرمان

بومی�سازی�دستگاه�پرتودهی�خون

کاهش آسیب های ناشی از بیماری های مختلف خودایمنی	 
همــکاری مشــترک دانشــمندان صنعــت هســته ای و ســلول های 	 

ــادی بنی
اســتفاده از چشــمه نــور کبالت بــرای پاک ســازی بســته های خون 	 

قبــل از تزریــق بــه بیمــاران مبتــا بــه نقــص ایمنــی 

دستیابی�ایران�به�رتبه�نخست�زیست�فناوری�در�منطقه

ساالنه ۱.۸ میلیارد دالر صرفه جویی ارزی 	 
رتبه اول منطقه، دوم آسیا و دوازدهم دنیا 	 
صادرات به بیش از ۱۷ کشور خارجی 	 
به صفر رساندن وابستگی ایران به اقام زیستی 	 
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ــول� ــده�کپس ــد�کنن ــاوری�تولی ــب�فن ــور�صاح ــمین�کش ــران�شش ای
اندوســکوپی�و�کولونوســکوپی

کاربردهــا: کمــک بــه تشــخیص بیمــاری، پیشــگیری، درمــان بــه 	 
ــری از هزینه هــای  ــی و اختــاالت و جلوگی ــری از ناتوان ــع، جلوگی موق

ــاد  درمــان زی

تشخیص�ناباروری�مردان�با�هوش�مصنوعی

ــای 	  ــر روی تلفن ه ــه صــورت خانگــی و ب ــردان را ب ــاروری م ناب
می دهــد. نشــان  هوشــمند 

تشخیص سریع تر و کاهش هزینه های نظام سامت 	 
رقبــای خارجــی 3 محصول آمریکایــی، کانادایــی و انگلیســی بــا 	 

می باشــند. دالری   ۱۵0 بــاالی  بســیار  قیمت هــای 
نمونه ایرانی اسپو با قیمت ۲0 دالر	 

نخســتین�بــار�ترمیــم�پوســت�ســوخته�از�طریــق�کشــت�ســلول�و�روش�
ــلول�درمانی س

روشی جدید و ترمیم پوست های دچار سوختگی	 

تولید�پانسمان�پیشرفته�نانولیفی

درمان زخم های بیماران دیابتی در یک هفته به جای یک ماه	 
درمان زخم ۷0 درصد زودتر	 

�اولین�و�پیشرفته�ترین�مرکز�گامانایف�ایران



27

داء
سع

ی 
رد

هب
 را

ده
شک

دی
ان

گامانایــف نوعــی تکنیــک پرتودرمانــی در فیزیــک پزشــکی بــرای 	 
ــدون  ــرفته ب ــرطان های پیش ــان س ــزی و درم ــای مغ ــان توده ه درم

ــه ــردن جمجم ــاز ک ــی و ب ــه جراح ــاز ب نی
دسترسی به عمیق ترین بخش های مغز با این فناوری	 
پیــش از صــرف هزینه هــای نجومــی بــرای درمــان بــا اســتفاده از 	 

ــد.  ــت برون ــد، کوی ــه، هن ــل ترکی ــورهایی مث ــف در کش ــعه گامانای اش
هزینه درمانی خارج کشور بیش از ۵00 میلیون تومان 	 
هزینه درمانی داخلی یک دهم هزینه درمان خارج از کشور 	 

صادرات�اولین�محموله�واکسن�هپاتیت�و�ب�ث�ژ�به�ونزوئال

اولیــن محمولــه واکســن های هپاتیت ب و ب ث ژ انســتیتو پاســتور 	 
ــا  ــه کشــور ونزوئ ــران ب ای

۲00 هزار دوز واکسن ب ث ژ و ۲00 هزار دوز واکسن هپاتیت ب 	 

بهره�برداری�از�بزرگ�ترین�کارخانه�تولید�واکسن�غرب�آسیا

بهره بــرداری از فــاز نهایــی بزرگ تریــن کارخانــه تولیــد واکســن 	 
ــت  ــی برک ــی داروی ــهرک صنعت ــیا در ش ــرب آس غ

ارائه�خدمات�بیمه�برای�بیماران�پی�کی�یو

حمایــت صنــدوق بیماری های خاص و صعب العــاج برای بیماران 	 
ــل  ــور کام ــه ط ــو ب پی کی ی

ثبت�جهانی�داروی�ایرانی�کرونا
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داروی کاهــش عــوارض کرونــای ســالیراویرا کــه خردادمــاه ســال 	 
ــی  ــراع جهان ــت اخت ــی ثب ــود، گواه ــده ب ــی ش ــد و رونمای ۱400 تولی

ــرد. ــت ک دریاف

احیا و بهره برداری واحدهای تولیدی و کارخانه ها

احیا�بزرگ�ترین�کارخانه�نساجی�خاورمیانه�در�اردبیل

ظرفیت اشتغال ۶ هزار نفر	 
تولید ساالنه ۶0 میلیون قطعه پوشاک با کیفیت	 

احیا�کارخانه�آزمایش

کارخانه  لوازم خانگی آزمایش	 
راه انــدازی مجــدد پــس از نزدیــک بــه دو دهــه تعطیلــی و نیمــه 	 

ــی تعطیل

احیا�کارخانه�کرپ�ناز

کارخانه نساجی »کرپ ناز« کرمانشاه یکی از صنایع مهم استان	 
راه انــدازی مجــدد پــس از ســال ها رکــود بــا واگــذاری بــه بخــش 	 

ــی خصوص
تولید ۱0 میلیون متر پارچه در سال	 

ــگ�و� ــواع�بلبرین ــاری�ان ــده�انحص ــا�تولیدکنن ــن�و�تنه ــا�بزرگتری احی
ــز ــور�در�تبری ــگ�در�کش رولربرین

راه اندازی مجدد پس از هشت سال رکود و ورشکستگی	 
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اشتغال ۸ هزار نفری در عرض ۱.۵ سال 	 
تولید روزانه ۵0 هزار قطعه بلبرینگ	 
تولید ۵0 هزار قطعه سوپاپ	 

احیا�و�فعال�شدن�کارخانه�نساجی�مازندران

بازگشت به کار بیش از 400 کارگر و ایجاد ۱00 شغل جدید	 

احیا�واحد�پایا�توسعه�مهام�آریا

راه اندازی مجدد پس از ۲0 سال	 
تولیدات دانش بنیان و بر اساس نیاز روز کشور 	 
صرفه جویی ارزی 40 میلیون دالری	 

احیا�واحد�درنا�درب�دی

تولیــد درب هــای ضــد حریــق که تا پیــش از ایــن از کشــور ترکیه 	 
وارد می شــد.

احیا�نساجی�پردیس

راه اندازی مجدد پس از ۸ سال	 

احیای�مجموعه�تولید�لبنیات�در�اردبیل�

راه اندازی مجدد پس از ۷ سال رکود	 
ظرفیت اسمی ۱00 تن	 

احیای�کارخانه�خودروسازی�»فردا«�بروجرد
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تولید 30 هزار خودرو در سال	 
کارخانه زاگرس خودرو بروجرد از ســال ۱3۷۷ وارد عرصه ی تولید 	 

شــد. ایــن کارخانــه بــه دالیــل متعــدد نتوانســت رونــد تولیــد خــود را 
ــازی  ــه خودروس ــه مجموع ــاز آن ب ــال ۱3۹۵ امتی ــد و در س ــه ده ادام
عظیــم خــودرو واگــذار شــد. رونــد تولیــد در ایــن کارخانــه بــا مدیریــت 

مجموعــه عظیــم نیــز نتوانســت تــداوم داشــته باشــد.

احیای�کارخانه�ذوب�آهن�اردبیل

ظرفیت تولید ساالنه 3۵0 هزار تن میلگرد	 
یکی از واحدهای بزرگ صنعتی استان اردبیل 	 
راه انــدازی مجــدد پــس از رکود و تعطیلــی آزاردهنده ایــن کارخانه 	 

ــا پاییــز ۱400  ت

بهره�برداری�کارخانه��3300تنی�سیمان�تیس

در شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان 	 
با ظرفیت تولیدی 3300 تنی کلینکر در روز 	 
۱ میلیون تن سیمان در سال	 
اشــتغال زایی بــرای 3۵0 نفــر بــه صــورت مســتقیم و ۱۵00 نفــر 	 

غیرمســتقیم 

احیای�کارخانه�ماشین�سازی�گچساران

راه اندازی مجدد بعد از چند سال تعطیلی 	 
اشتغال دوباره ۱۲0 نفر	 
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احیای�کارخانه�صنایع�شوینده�پریتی

راه اندازی مجدد با اعطای تسهیات بیش از 30 میلیارد تومان 	 

احیا�شرکت�تولیدی�خوشه�طالیی�صفا

راه انــدازی مجــدد ایــن واحــد تولیدی مــواد غذایی پس از دو ســال 	 
تعطیلــی و رکــود

احیاء�کارخانه�بزرگ�قند�یاسوج

از ســال ۱3۸۷ دارای مشــکاتی شــامل معوق ماندن حقوق، مزایا 	 
ــرای  ــار ب ــود اعتب ــزات، کمب ــودن تجهی ــی ب ــران، قدیم ــه کارگ و بیم

ــد  ــدر قن ــود چغن ــی و نب ــات فن نوســازی قطع
مصوبــه احیــای دوباره کارخانه قند یاســوج در ســفر مهر ماه ســال 	 

۱400 رئیــس جمهــور بــه اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد
نزدیک شدن کارخانه به ریل تولید 	 

ــی�در� ــوازم�خانگ ــده�ل ــن�تولیدکنن ــه�ارج�قدیمی�تری ــای�کارخان احی
ــران ای

راه اندازی پس از ۵ سال تعطیلی	 
کارخانــه لــوازم خانگــی »ارج« ســابقه بیــش از ۸۵ ســال در تولیــد 	 

لوازم خانگــی 
بتولیــد انــواع یخچال و فریزر، انواع ماشــین لباسشــویی دیجیتال و 	 

مکانیکــی، ماشــین ظرفشــویی و کولــر گازی اســپلیت
اشــتغال زایی 400 نفــر به طــور مســتقیم و بــرای بیــش از ۲ هزار و 	 
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۵00 نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم

احیای��7واحد�بزرگ�تولید�چای�ایرانی�

احیــای تولیدکننده هــای چــای ایرانی با تســهیات مناســب پس از 	 
۲0 ســال

کیفی ســازی چــای داخلــی و اقبــال مصرف کننده بــه تولیدات چای 	 
خلی ا د

از�رکود�خارج�شدن�کارخانه�هپکو

شرکت هپکو با هزار نفر کارگر	 
توان تولید بیش از ۲ هزار و ۲00 ماشین آالت صنعتی و معدنی	 
هپکو در حال احیا، پس از روند نزولی خود در سال های اخیر	 

احیای�واگن�پارس

احیــای بزرگتریــن واحــد تولیــدی واگــن کشــور با مشــارکت بانک 	 
ــران صــادرات ای

شــرکت واگن پارس مپنا اولین و بزرگتریــن تولیدکننده خودرو های 	 
ــاری، مســافری، متــرو، لکوموتیــو در  ــواع واگن هــای ب ریلــی شــامل ان

ن ا یر ا
با بیش از هزار نفر پرسنل	 

ساخت�کارخانه�احیای�مستقیم�فوالد�بافق�

قابلیت تولید هر سال ۲ و نیم میلیون تن آهن اسفنجی 	 
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احیای�کارخانه�مقواسازی�بروجن�

راه اندازی مجدد بعد از ۱۵ سال تعطیلی 	 
تولید حدود ۷ هزار تن مقوای صنعتی 	 
اشتغالزایی ۱۹0 نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم	 

پروژه های نیروگاهی

�نیروگاه��میل�نادر�با��20توربین��آماده�افتتاح

شــمارش معکــوس برای بهره بــرداری کامل از یک نیــروگاه بادی 	 
شــامل ۲0 توربیــن ۲.۵ مگاواتــی واقــع در منطقــه میل نــادر سیســتان 

و بلوچســتان
یک نیروگاه مهم تجدیدپذیر در شرق کشور	 
در قالــب توســعه ۱0 هــزار مگاواتــی انــرژی تجدیدپذیــر در دولت 	 

ــیزدهم  س
تولیــد ۱00 درصــد ایــن توربین هــا توســط متخصصــان داخلــی و 	 

داخــل  دانش بنیــان  شــرکت  های 

رکورد�راه�اندازی�نیروگاه�برق

اتصــال ۶ نیــروگاه بــرق یکــی پــس از دیگــری بــه شــبکه بــرق 	 
ــاه ــک م ــور در ی ــری کش سراس

حــل همیشــگی تنش های برقی بســیاری از شــهرها و روســتاهای 	 
ــلویه،  ــدان دو، عس ــک، زاه ــدان ی ــروگاه زاه ــدازی ۶ نی ــا راه ان ــا ب م

ــه ــه، دو کوه ــت حیدری ــی، ترب فردوس
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رکوردزنی�ساخت��6000مگاوات�نیروگاه�در�کشور�در�یک�سال

ــاه� ــر�از��6م ــی�در�کم�ت ــازنده�داخل ــط�س ــروگاه�توس ــک�نی ــاخت�ی س
ــار بــرای�اولیــن�ب

ســاخت یــک نیــروگاه در شــرایط نرمــال ۱۲ تــا ۱4 ماه زمــان نیاز 	 
دارد.

رکورد بین المللی ساخت نیروگاه شرکت مپنا	 

راه�اندازی�بزرگ�ترین�ترانسفورماتور�برق�یکپارچه�در�مازندران

نصــب بزرگ ترین ترانســفورماتور قدرت )انتقال( ســه فــاز یکپارچه 	 
ن  ا یر ا
مرتفع شــدن مشــکل افت ولتاژ مناطق وســیعی از مرکــز مازندران 	 

از جملــه بابــل، آمــل، بابلســر، محمودآبــاد و قائمشــهر

پروژه های آبرسانی

بهره�برداری�از�طرح�آبرسانی�سنندج

اجــرا در مــدت کمتــر از ۲ ســال و بــا همــت  و تاش شــبانه روزی 	 
ــی ــران ایران ــان و کارگ ــر از مهندس ــدود ۶00 نف ح

انتقــال آب از ســد آزاد بــه تصفیه خانه ســنندج به منظــور تامین آب 	 
شــرب ایــن شــهر

۸۵0 میلیارد تومان هزینه 	 
انجام ۸0 درصد این طرح در دولت سیزدهم 	 
طــول کلــی مســیر پــروژه آبرســانی بــه شــهر ســنندج حــدود ۶0 	 
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ــر ــه 4۸0 مت ــاژ اولی ــاع پمپ ــر و ارتف کیلومت
عبــور مســیر خــط انتقال از مناطق ســخت گــذر و در مســیرهای با 	 

وضعیــت جغرافیایــی ســخت 
در این طرح سیســتم کنترل یکپارچه ســامانه انتقال آب و همچنین 	 

ــار در دیســپاچینگ  ــرای اولیــن ب ــه ۲ ب ایســتگاه تقلیــل فشــار از ۲۷ ب
انتقــال آب کشــور 

طراحــی، ســاخت، نصــب و راه انــدازی آن بــه طــور کامــل توســط 	 
متخصصــان، کارشناســان ایرانــی و زنجیره هــای تولیدکننــدگان داخلــی 

شــامل قطعــه ســازان اســتان کردســتان

طــرح�آبرســانی�غدیــر�خوزســتان�بزرگتریــن�طــرح�آبرســانی�
خاورمیانــه

حــل مســئله بخش زیــادی از آب شــرب اســتان خوزســتان پس از 	 
ــد دهــه  گذشــت چن

اجــرای پــروژه 3 ســاله آبرســانی غدیــر در ۱0 ماه پس از ۱0 ســال 	 
معطلــی

ســاخت بســیاری از ایســتگاه  پمپاژهــای طرح غدیر بــرای اولین بار 	 
ــا ــر در دنی ــه و کم نظی در خاورمیان

برخورداری ۱۸ شهرســتان در غرب و جنوب خوزســتان از آب شرب 	 
ــه عنــوان مثــال 4۸ روســتای  ــاال و روســتاها ب ــا کیفیــت و کمیــت ب ب
هویــزه، ۷۶ روســتای دشــت آزادگان، 3۸ روســتای حمیدیــه، 4۵ 

ــادان ــتای آب روس



36

ت
شرف

سیر پی
در م

بهره�برداری�از�سامانه�دوم�آبرسانی�اصفهان�

بهره برداری پس از سال ها تاخیر	 
با ظرفیت یک هزار و ۶00 لیتر بر ثانیه	 

انتقال�آب�دریا�به�سیستان�بلوچستان

خط�دو�انتقال�آب�به�فالت�مرکزی�کرمان�و�یزد

انتقال�آب�از�خلیج�فارس�به�استان�اصفهان

�17پروژه�آبرسانی�استان�هرمزگان

حل نیاز آبی ۵4 شهر و روستا	 

پایان��18سال�معطلی�یک�پروژه�انتقال�آب�به�همدان

پیش از شروع دولت سیزدهم تنها 30 درصد پیشرفت داشت	 
تحقق فاز اول اَبَرپروژه آبرسانی به همدان با دو ماه کار جهادی	 
طول ابر پروژه آبرسانی به همدان ۱4۵ کیلومتر	 

پروژه�آبرسانی�به�شهر�کرد�در�کمتر�از��2هفته�

از بعدازظهــر روز ۱۷ مردادماه جاری به دنبال بارش های مانســونی 	 
ــل کــدورت  ــه دلی ــگ ب ــم، چشــمه کوهرن و ایجــاد ســیاب های عظی
بــاال از مــدار آبرســانی بــه مــردم چهارمحــال و بختیــاری خــارج شــد.

برهمیــن اســاس خــط لوله ای هــم کــه ۶0 درصد آب شــهرکرد از 	 
ــارج شــد و خطــوط اضطــراری  ــدار خ ــن می شــد از م ــق آن تأمی طری
هــم بــه دلیــل تــرک فعــل دولــت قبــل قابــل اســتفاده نبــود؛ لــذا آب  
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ــه یــک قطــع  شــد. محــات شــهرکرد یــک ب
پــروژه آبرســانی که طبق بررســی کارشناســان 4 ماه زمــان می برد 	 

در کمتــر از ۱0 روز بــه بهره بــرداری رســید.
اعــزام امکانــات ۲۲ اســتان برای آبرســانی بــه مــردم چهارمحال و 	 

ــه شــهرکرد ــاری ب بختی
اســتقرار بیــش از ۷0  تانکر آبرســانی در نقاط مختلف مســیر انتقال 	 

چشــمه کوهرنــگ
ارســال ۲۷ کیلومتر لوله در یک روز از تهران و ســایر نقاط کشــور 	 

ــه مــدار آبرســانی رســید و  ــرای اتصــال ایــن چاه هــا ب ــه شــهرکرد ب ب
انجــام اتصــاالت تنهــا در چندیــن ســاعت 

افزایــش آبرســانی از طریــق تصفیه خانه ســامان از ۵0 لیتر به ۱00 	 
لیتــر 

پروژه�آبرسانی�به�نقاط�بحرانی�استان�فارس

انجــام پروژه آبرســانی به دهســتان کوهمره ســرخی شــیراز پس از 	 
دقیقــا یــک ســال گایــه مــردم از شــوری آب منطقــه

طرح�جهاد�آبرسانی�

بزرگترین پروژه آبرسانی در طول دوران تاریخ اجرایی کشور	 
آبرسانی به ۱0 هزار روستا در کشور	 
آبرسانی به ۱۷۵۱ روستا در استان سیستان و بلوچستان	 
پیشرفت 30 درصدی این پروژه در ۱0 ماه 	 
منتفــع شــدن ۱۵00 روســتای کشــور از نعمــت آب شــرب پایــدار 	 
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ــون تاکن

آب�شیرین�کن�رئیسعلی�دلواری�بوشهر

ماموریت ســاخت آب شــیرین کن ۷0 هزار مترمکعبی بوشــهر پس 	 
از ۹ ســال تاخیــر 

پیشرفت�ها�و�پروژه�های�نفتی�و�گازی

بهره�برداری�واحد�مرکاپتان�زدایی�میعانات�گازی�پارس�جنوبی

واحد مرکاپتان زدایی با ظرفیت فراورش روزانه ۸0 هزار بشکه	 
هــدف: تکمیــل زنجیــره ایجــاد ارزش افــزوده پاالیشــگاه، کاهش 	 

ــات گازی  ــت میعان ــود کیفی ــا و بهب ــت محیطی، ارتق ــای زیس آالینده ه
ــب  ــوراک مناس ــد خ ــی، تولی ــتاندارد های بین الملل ــه اس ــتیابی ب و دس
بــرای صنایــع پاالیشــی و پتروشــیمی و ســوخت نیروگاه هــا و ســهولت 

ــادرات ــی و ص در بازاریاب

قفل��20ساله�فاز��11پارس�جنوبی�شکست

فــاز ۱۱ آخریــن فــاز از پرونــده توســعه پــارس جنوبی اســت که در 	 
دولــت قبــل، توتــال و CNPCI و پتروپــارس بــرای توســعه ایــن فــاز 
ــه  ــم ک ــت دیدی ــتند و در نهای ــم گذاش ــرایطی ه ــدند و ش ــاب ش انتخ

توتــال ایــن پــروژه را رهــا کــرد و رفــت.
لوله گــذاری دریــا به خشــکی و هــم حفــاری چاه ها با تــوان داخلی 	 

ــیزدهم در دولت س
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تکمیل�پاالیشگاه�فاز��14پارس�جنوبی�پس�از��11سال

ساخت�و�بازسازی��800قطعه�تخصصی�در�نیروگاه�بندرعباس

بزرگترین نیروگاه جنوب شرق کشور	 
۶ واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت ۱3۲0 مگاوات ساعت	 
تولید پایدار انرژی حیاتی برق و پشتیبانی از شبکه سراسری	 
ســاخت و بازســازی بخشــی از قطعــات مــورد نیــاز خود بــا تکیه بر 	 

دانــش، تجربــه و تخصــص کارکنــان خــود 

ــوط� ــکل�در�خط ــتی�و�مش ــایی�نش ــرای�شناس ــمند�ب ــای�هوش ربات�ه
ــه�نفتــی لول

تولید پیگ هوشمند ضد نفوذپذیری و ضد هک 	 
حل مشکل تحریم ربات ها با تولید داخلی	 

بومی�سازی�سولفورزدایی�از�مازوت�در�کشور

کاهش آالیندگی محیط زیست 	 
بازار یک میلیارد یورویی ابزار دقیق در کشور	 

اولین�پاالیشگاه�فراسرزمینی�در�ونزوئال

نخستین پاالیشگاه فراسرزمینی به نام ال پالیتو در ونزوئا 	 
پاالیــش روزانــه ۱00 هــزار بشــکه نفت خــام میدان های کشــور در 	 

ایــن پاالیشــگاه
افزایش ظرفیت پاالیشــگاه از ۱۵-۱0 هزار بشکه در روز به ۵۵-۹0 	 
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هــزار بشــکه در روز

تعمیر�سومین�پاالیشگاه�جهان

آمادگی وزارت نفت برای تعمیر پاالیشــگاه »پاراگوانا«، بزرگ ترین 	 
ــکه در روز،  ــزار بش ــت ۹۵۵ ه ــا ظرفی ــا ب ــی ونزوئ ــگاه نفت پاالیش
ســومین پاالیشــگاه جهــان، ایــن پاالیشــگاه پــس از تحریــم ونزوئــا و 

عــدم تعمیــرات اساســی، فرســوده و از کار افتــاده شــده اســت.

احیای�پاالیشگاه�های�از�کارافتاده�و�نیمه�کاره�جهان

پاالیشــگاه ۱00 هزار بشــکه ای به نام »بولیوار ســوپریم سوئنو« در 	 
نیکاراگوئــه، زمیــن و تأسیســات اساســی بــرای ایجــاد ایــن پاالیشــگاه 
۱00 هــزار بشــکه ای از ســال ها پیــش وجــود دارد کــه به دلیــل 

ــت. ــده اس ــا ش ــه کاره ره ــکا نیم ــای آمری تحریم ه
پاالیشــگاه »بخارا« و »فرغانه« در ازبکســتان، این پاالیشــگاه ها با 	 

ــا کمــک خدمــات فنــی و  ــد و حــاال ب ۵0 درصــد ظرفیــت کار می کنن
مهندســی و دانــش ایرانــی، ایــن ظرفیــت کامــل بازســازی خواهــد شــد 
و فرصتــی بــرای پاالیشــگاه داری فراســرزمینی در اختیــار ایــران قــرار 

خواهــد داد.
پاالیشگاه الفروقلس سوریه	 
مزایــا احیــای پاالیشــگاه های فراســرزمینی بــرای ایــران: تضمیــن 	 

ــا صــادرات  ــد ارزی ب ــران، افزایــش درآم ــی نفــت ای بازارهــای صادرات
خدمــات مهندســی و تجهیــزات صنعــت نفــت، تعمــق روابــط خارجــه 

ــه  دو و چندجانب
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خــط�لولــه��948کیلومتــری�انتقــال�فرآورده�هــای�نفتــی،�از�رفســنجان�
تــا�مشــهد

مزایــا: انتقــال فرآورده بــا ظرفیت ۱۵0 هــزار بشــکه در روز، تامین 	 
پایــدار ســوخت موردنیــاز شــرق و شــمال شــرق کشــور، کوتــاه شــدن 
مســیر انتقــال فــرآورده، کاهــش مصــرف ســوخت و کاهــش هزینه های 
حمــل، تســهیل صــادرات فــرآورده بــه کشــورهای همجــوار و اســتفاده 

از خــط لولــه بــه عنــوان جایگزیــن حمــل و نقــل جــاده ای

پیشرفت های هوافضا و نظامی

ــخ� ــی�در�تاری ــواره��بوم ــر�ماه ــرداری�از�تصاوی ــه�بهره�ب ــن�تجرب اولی
ــی�کشــور فضای

امکان دسترســی و بهره برداری از اطاعات ماهواره های سنجشــی 	 
بــرای اولیــن بــار در ایــران

رونمایی�از�پهپاد�شهاب

پهپاد آموزشی »شهاب« 	 
۱۱ هزار پا ارتفاع پروازی 	 
مداومت پروازی هشت ساعت 	 

ماهواره�خیام

یک ماهواره سنجش از دور 	 
پرتــاب ماهــواره ایرانــی خیام با همکاری کشــور روســیه و توســط 	 
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ــا ــه فض ــایوز ب ــر س ماهواره ب
کاربردهــا: ارتقای بهره وری در حوزه کشــاورزی، پایش دقیق منابع 	 

آبــی کشــور، مدیریــت مخاطــرات طبیعــی، پایــش تغییــرات کاربــری، 
ــش  ــواری، پای ــا جنگل خ ــه ب ــاز و مقابل ــر مج ــازهای غی ــاخت و س س
ــی،  ــافات معدن ــادن و اکتش ــش مع ــی، پای ــت محیط ــرات زیس مخاط

پایــش مرزهــای کشــور 

نخســتین�دســتیابی�ایــران�بــه�مــدار��۵00کیلومتــری�زمیــن�بــا�پرتاب�
ــواره�»نور2« ماه

ماهــواره نــور ۲ پــس از 4۸0 ثانیــه از لحظــه پرتــاب به مــدار مورد 	 
ــری رســید. نظــر در مــدار ۵00 کیلومت

پروژه های ریلی و ترانزیتی

ــه�صــورت� ــد�ب ــا�هن ــیه�ت ــدور�شــمال-جنوب؛�از�روس ــدازی�کری راه�ان
ــد�از��22ســال ــی�بع ــی�و�ریل زمین

برنامه کشور ترانزیت ۲0 میلیون تنی در کوتاه مدت )یک سال(	 
ترانزیت ۵0 میلیون تنی در بلندمدت	 
درآمدزایی ۵0 میلیارد دالر	 

احداث�پل�راه�آهن�مراغه-هشترود�در�کمتر�از��36ساعت

احــداث پــل دوم تقاطــع غیرهمســطح جــاده مراغه-هشــترود بــا 	 
ــتان  ــه اس ــتان مراغ ــد شهرس ــازه کن ــن در ت ــری راه آه ــط سراس خ

ســاعت  3۶ از  کمتــر  در  آذربایجان شــرقی 
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بــا فعالیــت همزمان دهها دســتگاه خــودرو ســنگین و خاک برداری 	 
ــرژی و  ــی خطــوط ان بــه میــزان ۲ هــزار و ۵00 کامیــون، جابجای

آماده ســازی و انتقــال ســازه های بتنــی و ریلــی

افتتــاح�بزرگ�تریــن�پــروژه�ریلــی�و�ترانزیتــی�جنــوب�و�جنــوب�شــرق�
کشــور�)راه�آهــن�زاهدان�–�خــاش(

افتتاح راه آهن پس از کلنگ زنی از سال ۸۹	 
زمینه ســاز اشــتغال ســه هزار و 400 نفر به طور مســتقیم و ۶ هزار 	 

نفــر بــه طــور غیــر مســتقیم در سیســتان و بلوچســتان 
ویژگــی مهــم راه آهــن خاش ـــزاهدان : اتصــال بنــدر چابهــار بــه 	 

ــن ــون ت ــا ۷ میلی ــاری ت ــت ب ــی و ظرفی ــوط ریل خط
خــط ریلــی از دروازه شــرقی اســکله شــهید بهشــتی چابهــار آغاز و 	 

ــارک، نیکشــهر، ایرانشــهر و خــاش در  ــور از شهرســتان های کن ــا عب ب
نهایــت بــه زاهــدان 

پس از آن برای ارتباط با کشورهای آسیای میانه به سرخس	 
اهــداف اصلــی ایــن خط ایجــاد کریدور ریلی شــرق کشــور: اتصال 	 

بنــدر تجــاری، ترانزیتــی، اقتصــادی و گردشــگری چابهــار بــه شــبکه 
ریلــی کشــور و کشــورهای آســیای میانــه، کمــک بــه توســعه ســواحل 
ــادی  ــد اقتص ــعه و رش ــرای توس ــب ب ــتر مناس ــاد بس مکــران، ایج
سیســتان و بلوچســتان و اتصــال کشــورهای آســیای میانــه و افغانســتان 

بــه آب هــای آزاد

بزرگ�ترین�آزادراه�کشور�آماده�بهره�برداری�
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سرعت گرفتن پروژه آزادراه شیراز-اصفهان پس از تقریبا ۲ دهه	 
آزادراه اصفهان-شــیراز بزرگتریــن آزاد راه کشــور بــه طــول ۲۲4 	 

ــر و  ــهر را ۱30 کیلومت ــن دو ش ــیر ای ــول مس ــه ط ــت ک ــر اس کیلومت
ــد. ــاه می کن ــاعت کوت ــفر را ۲ س ــان س زم

پروژه های دریایی

ساخت�و�تحویل�نفتکش�عظیم�آفراماکس�به�ونزوئال

ساخت نفتکش در شرکت صنعتی دریایی ایران	 
با تاش و طراحی متخصصان داخلی 	 
کشــتی آفراماکــس دارای ۲۵0 متــر طول، 44 متر عــرض، ۲۱ متر 	 

ــت  ــا قابلی ــت ب ــرعت اس ــات س ــا ۱۵ ن ــور، ب ــر آبخ ــاع، ۸/۱4 مت ارتف
ــت ــزار بشــکه نف حمــل ۸00 ه

دیگر پیشرفت ها 

�48مگاپروژه�بزرگ�اقتصادی

ســرمایه گذاری ۵00 هزار میلیارد تومانی )حدود ۱۹ میلیارد دالری( 	 
ــای  ــع کارخانه ه ــتفاده از مناب ــا اس ــور ب ــع کش ــعه صنای ــرای توس ب

ــی ســودده داخل
۱۱ میلیارد دالر صادرات ساالنه	 
تولیــد ۵4 میلیــون تــن محصــول معدنــی، فلــزی و پتروپاالیشــی 	 

ــاالنه ــد س ــارد دالر درآم ــادل ۲0 میلی مع
بهره بــرداری و ایجــاد ۲۱ هــزار شــغل مســتقیم و ۶4 هــزار شــغل 	 
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ــتقیم غیرمس

ــو�و� ــدان�چهارقل ــن�دارای�فرزن ــرای�والدی ــگان�ب ــن�رای مســکن�و�زمی
بیشــتر

ــر اســاس بنــد ح تبصــره ۱۱ الیجــه بودجــه ۱40۲، وزارت راه 	  ب
ــه  ــگان ب ــکن رای ــا مس ــن ی ــل زمی ــه تحوی ــف ب ــازی مکل و شهرس

خانواده هایــی شــد کــه فرزنــدان چهــار قلــو و بیشــتر دارنــد.

ــادرات� ــورد�ص ــع��و�رک ــادرات�گاز�مای ــد�ص ــدی�درآم ــد��86درص رش
ال�پی�جــی

رکورد صادرات ال پی جی با ۶.۸ میلیارد دالر	 
افزایش ۸۶ درصدی نسبت به سال گذشته	 
گاز مایــع )LPG( بــه ترکیبی از هیدروکربن هــای پروپان و بوتان 	 

ــوخت  ــیمی ها، س ــوراک پتروش ــود کــه بــه عنــوان خ گفتــه می ش
ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــا م خودروه

سومین�ذخایر�ارزی�منطقه

طبق گزارش صندوق بین المللی پول 	 
جایــگاه ســوم ایران از نظــر ارزش ذخایــر ارزی خود در مقایســه با 	 

ــا و آســیای مرکــزی ــه، شــمال آفریق 3۲ کشــور در محــدوده خاورمیان

ایــران�کمتریــن�نســبت�بدهــی�خارجــی�بــه�تولیــد�ناخالــص�داخلــی�در�
بیــن��28کشــور�جهــان�
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گزارشی صندوق بین المللی پول از میزان بدهی ۲۸ کشور جهان 	 
ایران کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی	 
نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی ایران نیم درصد	 
متوســط بدهی کشــورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی شان 	 

ــد.  3۵.۸ می باش

ایران�بیشترین�درصد�افزایش�تولید�نفت�در�جهان�

بر اساس آمار فوربس	 
ایران بیشــترین درصــد افزایش تولید نفت در ســال ۲0۲۱ در میان 	 

۱0 کشــور برتــر تولیدکننــده جهــان بــا ۱۶.۱ درصــد افزایــش تولیــد

خودکفایی�طالی�سپید

محققــان معاونــت مؤسســه تحقیقــات برنج کشــور درآمــل دو رقم 	 
جدیــد برنــج بــا عملکــرد تولیــد هشــت و نیــم تــن در هکتــار معرفــی 
کردنــد کــه بــا رونمایــی ایــن دو رقــم جدیــد عــاوه بــر افزایــش قابــل 

ــاز خواهــد شــد. ــج بی نی ــد، کشــور از واردات برن توجــه در تولی

افزایش��2برابری�وام�های�ازدواج�و�فرزندآوری�دانشجویان

تخریب��86ویالی�غیرمجاز�حتی�ویالی�مدیران�در�بهبهان�

آزادسازی��162هزار�مترمربع�دیگر�از�حریم�قانونی�ساحل�قشم

آزادســازی��10هــزار�و��۵00میلیــارد�تومــان�از�اراضــی�بســتر�
لواســانات� رودخانه�هــای�
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رفع�تصرف��21هکتار�از�حریم�رودخانه�های�لواسانات
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دستاوردهای موردی کالن

فصل دوم
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دستاوردهای موردی کالن

مبارزه با فساد

ــدازی درگاه مجــوز کســب و کارهــا، بســیاری  در دولــت ســیزدهم پــس از راه ان
از مشــکات رفــع شــده و پیشــرفت قابــل ماحظــه ای رخ داده اســت. از جملــه:

حذف رانت ها و امضاهای طایی برای دریافت مجوز  •

ــور در ادارات  ــدون حض ــوز ب ــت مج ــن دریاف ــد آنای فرآین  •
مختلــف 

ــب و کار از  ــوز کس ــزار مج ــش از ۱0۸ ه ــن بی ــدور آنای ص  •
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امســال ابتــدای 

صــدور بیــش از یــک میلیــون مجــوز از درگاه ملــی مجوزهــا   •
ادارات مختلــف از ســازمان هــا و 

تبدیل ۵00 مجوز کسب و کار به صورت ثبت محور  •

•  حذف  هزار شرط مبهم از مجوزهای کسب و کار

ــی  ــی آزرد. حت ــیاری را م ــگاه ها بس ــی در فروش ــئله گرانفروش ــته مس در گذش
ــت  ــا در دول ــت. ام ــی گرف ــورت نم ــا ص ــا گران فروش ه ــز ب ــدی نی ــورد ج برخ
ــا و  ــی کااله ــگاه ها، تمام ــش فروش ــامانه پای ــتقرار س ــس از اس ــیزدهم و پ س
ــون  ــده و تاکن ــن ش ــه تعیی ــک شناس ــا ی ــت، ب ــط وزارت صم ــوالت توس محص
بیــش از ۱۱ هــزار فروشــگاه بــه ایــن ســامانه متصــل شــدند. بــا توجــه بــه اینکــه 
قیمــت کاال در شناســه کاال ثبــت شــده اســت، اگــر فروشــگاهي گران فروشــي 
کنــد بــه صــورت لحظــه اي توســط وزارت صمــت رصــد و بــا او برخورد مي شــود.

ــا  ــوان و میلیارده ــتگاه کارتخ ــادي دس ــداد زی ــراد تع ــیاری از اف ــته بس در گذش
تومــان تراکنــش داشــتند و هیــچ مالیاتــي پرداخــت نمي کردنــد. دولــت ســیزدهم 
بــراي جلوگیــري و برخــورد فــرار مالیاتــي، ســامانه مودیــان مالیاتــی و پایانه هــای 
فروشــگاهی را راه انــدازی کــرد. بــا وجــود ایــن ســامانه تغییــرات جــدی در حــوزه 

اخــذ مالیــات روی داده اســت کــه شــامل مــوارد زیــر می شــود:

رکــورد کشــف فــرار مالیاتــي از زمــان قاجــار تــا بــه امــروز و   •
افزایــش ۵0 درصــدي مودیــان مالیاتــی جدیــد 

ساماندهي ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان   •
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غیرفعال شدن ۹ میلیون و 400 هزار پذیرنده بانکي   •

وصول ۱00 درصدي درآمدهاي مالیاتي  •

افزایش ۱۹3 درصدی مالیات ابرازی مودیان  •

ــال  ــی س ــی وصول ــد مالیات ــق درآم ــزان تحق ۱۱3 درصــد می  •
۱400 ســال  مصــوب  مالیاتــی  درآمــد  میــزان  بــه  نســبت   ۱400

ــي در ۶  ــد مالیات ــول درآم ــدی وص ــش از ۱00 درص ــد بی رش  •
 ۱40۱ نخســت  ماهــه 

ــر  ــات ب ــون مالی ــی قان ــوارض پرداخت ــدی ع ــد ۸0 درص رش  •
ارزش افــزوده بــه شــهرداری ها و دهیاری هــا در ۶ ماهــه نخســت 

۱40۱

ــوع  ــد از مجم ــاری 4۸ درص ــال ج ــت س ــه نخس در 3 ماه  •
مالیاتــی درآمــد  وصــول  طریــق  از  دولــت  هزینه هــای 

رشــد 30 درصــدی وصــول مالیــات بــر ثــروت در هشــت مــاه   •
ــال امس

رشد 4۲ درصدی مالیات بر درآمدها   •

رشد ۸3 درصدي مالیات از اشخاص حقوقی  •

مالیات خودروهاي گران قیمت  •

مالیات خانه هاي خالي  •
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مالیات خانه هاي لوکس  •

دولــت ســیزدهم عرضــه خــودرو در بــورس کاال را بــه صــورت جــدی آغــاز کــرد. 
فایــده ایــن مســئله ایــن اســت کــه قیمــت خــودرو بــر اســاس عرضــه و تقاضــا 
تعییــن می شــود و بــه قطــع دســت از دالالن از ســود معامــات و افزایــش ســود 
اقتصــادی هــم بــرای تولیدکننــده هــم بــرای مصــرف کننــده انجامیــده اســت. 
بــا معاملــه ۲۵ هــزار و ۲۷4 دســتگاه خــودرو تــا روز ۱۲ دی  مــاه امســال، ۲هــزار 
ــودرو و  ــمی خ ــازار غیررس ــت ب ــاف قیم ــی از اخت ــان ناش ــارد توم و ۷40 میلی
قیمت هــای کشــف شــده در بــورس، منفعــت بــه مصــرف کننــده نهایــی رســیده 

و ســود دالالن حــذف شــده اســت.

ــا و شــرکت های  ــی بانک ه ــای مال ــه شفاف ســازی صورت ه ــت ســیزدهم ب دول
ــی حــدود  ــدام کــرد. صورت هــای مال ــار در کشــور اق ــرای نخســتین ب دولتــی ب
۶00 شــرکت شــفاف شــدند و مــردم نیــز بــا ورود بــه ســامانه کــدال۱ می تواننــد 
آن هــا را مشــاهده کننــد. از نتایــج ایــن شفاف ســازی مــی تــوان بــه مــوارد زیــر 

اشــاره کــرد:  

شناسایی فساد و رانت   •

جلوگیري از تخطي بانک ها   •

و  برآورد هــا  دقــت  و  مرکــزی  بانــک  بهینــه  مدیریــت   •
ری ها سیاســت گذا

حل شدن مشکل ترازنامه بانک ها  •

1-  www.codal.ir
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ــده  ــزی، مان ــک مرک ــات منتشــر شــده از ســوی بان ــن اطاع ــا آخری ــق ب مطاب
ــزار  ــادل 4000 ه ــهریور ۱40۱، مع ــان ش ــی در پای ــبکه بانک ــهیات ش کل تس
میلیــارد تومــان بــوده اســت. بــرای اولین بــار در تاریــخ بانکــداری کشــور، دولــت 
ســیزدهم لیســت ابربدهــکاران بانکــی را منتشــر کــرد و بانک هــا موظــف شــدند 
تــا هــر ســه مــاه، گــزارش بدهــکاران شــان را منتشــر کننــد. ایــن گــزارش در 
ــر  ــق ب ــن انتشــار، اوال منطب ــل مشــاهده اســت. ای ــک مرکــزی۱ قاب ســایت بان
اصــل شــفافیت اســت و دومــا باعــث تعییــن تکلیــف پرونــده بدهــکاران در ســتاد 
ــکار  ــدود ۵۵ بده ــت. از ح ــده اس ــادی ش ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب ــی مب هماهنگ
ــر  ــد، حــدودا ۲0 نف ــورو بدهــکار بودن ــون ی ــاالی ۵0 میلی ــزرگ بانکــی کــه ب ب

تعییــن تکلیــف شــدند.

افــراد زیــادی در طــی ایــن ســال ها از ارز دولتــی 4۲00 تومانــی اســتفاده کردنــد 
ــا  ــد،  ام ــی بیاورن ــای اساس ــود کااله ــرار ب ــا ق ــد، ی ــه کردن ــا واردات بی روی و ی
ــه ارز آزاد تبدیــل  ــازار ب ــد و در ب ــول را گرفتن ــا پ ــد، ی کاالی دیگــری وارد کردن
کردنــد و یــا قاچــاق و صــادرات و یــا احتــکار کردنــد. طبــق گزارشــات، میــزان 
ــت و  ــده اس ــزارش ش ــان گ ــارد توم ــزار میلی ــا 400 ه ــش از 300 ت ــا بی رانت ه
بیــش از ۱۲4۸ پرونــده تشــکیل شــده کــه بیــش از ۵۵۵ نفــر در ارتبــاط بــا ایــن 
ــش از ۱0  ــز بی ــا نی ــده ه ــن پرون ــی ای ــدند و ارزش مال ــتگیر ش ــا دس پرونده ه

ــد: ــای فســادی مانن ــارد دالر اعــام شــده اســت. پرونده ه میلی

کارخانــه بــزرگ هفــت تپــه بــه بهانــه وارد کردن ماشــین آالت   •
بــرای هفــت تپــه ۱.۵ میلیــارد دالر ارز دولتــی 4۲00 تومانــی از بانــک 

ــد. ــازار آزاد می فروش ــا را در ب ــا ارزه ــرد ام ــزی می گی مرک

1-  www.cbi.ir/showitem/23327.aspx
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ــا پنــج کاس ســواد 44۶ میلیــون  حــاج قربانعلــی فرخــزاد ب  •
ــن  ــون دالر از ای ــرد و ۲0۱ میلی ــی می گی ــی 4۲00 تومان دالر ارز دولت
ارزهــا را در بــازار آزاد می فروشــد و بــا پولــی کــه بــه دســت مــی آورد، 

ماشین ســازی تبریــز را از دولــت می خــرد.

ــی  ــون دالر ارز 4۲00 تومان ــذ، 4۵0 میلی ــده کاغ ۱۵ وارد کنن  •
مــی گیرنــد، تعــدادی از آنهــا کاغــذ را دولتــی وارد کــرده ولــی بــا نــرخ 
ــدون آنکــه کاغــذی وارد  ــازار می فروشــند و تعــدادی دیگــر ب آزاد در ب

ــد. ــازار آب می کنن ــتقیم در ب ــا را مس ــد، ارزه کنن

ــم  ــه مته ــی و س ــم حقیق ــا ۱۶ مته ــی ب ــبکه خانگ ــک ش ی  •
ــون دالر  ــن ۱۵0 میلی ــرای واردات روغ ــفارش ب ــت س ــا ثب ــی ب حقوق
ــه  ــوط ب ــد مرب ــاب های مقص ــماره حس ــا ش ــد ام ــی می گیرن ارز دولت
خودشــان بــوده و ارزهــا را بــه حســاب خــود واریــز و در امــارات خــرج 
می کننــد. ارزش پرونــده ارزی در بخــش روغــن در مجمــوع ۲۲0 

میلیــون دالر اعــام می شــود.

ــوان واردات گیاهــان  ــن« کــه تحــت عن شــرکت »ســارا نمی  •
دارویــی ثبــت شــده، پنــج میلیــون و ۶00 هــزار یــورو ارز دولتــی بــرای 

ــود. ــرده ب ــت ک ــج دریاف واردات برن

شــرکت »رهــروان خــودرو پیشــگامان نگیــن جنــوب« بــا ارز   •
دولتــی چــای و لوبیــا چیتــی وارد کــرده اســت.

ــای  ــوزه تلفن ه ــه در ح ــان« ک ــراه کی ــه هم ــرکت »رایان ش  •
ــرده  ــاز وارد ک ــاز و قهوه س ــی چای س ــا ارز دولت ــت دارد، ب ــراه فعالی هم
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ــت. اس

شــرکت »پتــرو یــاس« بــه عنــوان یــک شــرکت نفتــی بــا ارز   •
4۲00 تومانــی خــوراک دام وارد کــرد.

و نمونه های متعدد دیگر...  •

ــه  ــری ک ــکات دیگ ــادی و مش ــت و فس ــه ران ــه ب ــا توج ــیزدهم ب ــت س دول
ــه کاالهــای  ــه جــای اینکــه یاران ــت ب ــم گرف ــی داشــت، تصمی ارز 4۲00 تومان
ــه را  ــه کاالهــای وارداتــی تخصیــص دهــد، یاران اساســی را در ابتــدای حلقــه ب
ــه خــود مصــرف کننــده تخصیــص دهــد. ایــن کار تاثیــرات  در آخــر زنجیــره ب
دیگــری هــم داشــته اســت و باعــث صرفــه جویــی 3 میلیــارد دالری در واردات 

ــه ۱40۱ شــده اســت. ــای اساســی در ۸ ماه کااله

ــی  ــا ارز 4۲00 تومان ــی را ب ــی و دالل، آرد دولت ــده ای قاچاقچ ــن ع ــش از ای پی
می گرفتنــد و بــه جــای اینکــه در داخــل مصــرف کننــد بــه کشــورهای همســایه 
قاچــاق می کردنــد. طبــق آمــار، 40 درصــد یارانــه آرد بــه ارزش ســاالنه معــادل 
ــدر  ــد و ه ــردم داده نمی ش ــه م ــان ب ــورت ن ــه ص ــان ب ــارد توم ــزار میلی ۵0 ه
ــام  ــاح نظ ــه اص ــاد ب ــن فس ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــیزدهم ب ــت س ــت.  دول می رف
ــمند در  ــوان هوش ــتگاه های کارتخ ــی دس ــت. یعن ــان پرداخ ــه ن ــت یاران پرداخ
ــا هــم قیمــت فــروش قیمــت مصــوب باشــد و هــم  نانوایی هــا قــرار گرفتنــد ت
ــروش  ــزان ف ــان می ــه هم ــز ب ــت نی ــوا مشــخص شــود. دول ــروش نان ــزان ف می
ــور  ــه ط ــرح ب ــن ط ــل ای ــا قب ــار ت ــق آم ــد. طب ــه ای می ده ــوا آرد یاران ــه نان ب
ــع  ــن آرد توزی ــزار ت ــدود ۲4 ه ــه ح ــور روزان ــای کش ــن نانوایی ه ــط بی متوس
ــن آرد  ــزار ت ــا ۱۸ ه ــا ۱۶ ت ــامانه، ب ــود س ــا وج ــال حاضــر ب ــا درح ــد، ام می ش
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کل نیــاز کشــور تامیــن می شــود. 3 درصــد نانوایــان در ســطح کشــور تراکنــش 
ــن  ــا حــاال فقــط در یــک اســتان کشــور حــدود هــزار ت غیرواقعــی داشــتند، ام
ــورت  ــه ص ــرح ب ــن ط ــه دوم ای ــوز مرحل ــه هن ــود. البت ــی میش ــه جوی آرد صرف
کامــل اجــرا نشــده اســت و عــده ای از ایــن مســئله سواســتفاده می کننــد؛ یعنــی 
حــدود ۵ هــزار تــن آرد تعییــن تکلیــف نشــده اســت. امــا بعــد ایــن طــرح آرد در 
ــدا کــرد و حتــی  ــه و افغانســتان کاهــش پی کشــورهای عــراق، پاکســتان، ترکی
کمیــاب شــد. چــون پیــش از ایــن حــدود 4 میلیــون تــن آرد و گنــدم بــه ایــن 

کشــورها قاچــاق میشــد.

تــا چنــد مــاه پیــش عــده ای از ارز 4۲00 تومانــی دارو سواســتفاده مــی کردنــد 
ــد  ــاق معکــوس، شکســت تولی ــی، قاچ ــای داروی ــث کمبوده ــاق باع ــن اتف و ای
ــمی دارو  ــادرات رس ــدی ص ــت ۷۵ درص ــیاه، اف ــای س ــق بازاره ــل و رون داخ
ــارد تومــان قاچــاق معکــوس دارو  ــود. در ســال ۱3۹۸، ۵ هــزار میلی و... شــده ب
ــون  ــران، حــدود 400 میلی ــت ای ــون جمعی ــر ۸0 میلی وجــود داشــت و عــاوه ب
نفــر جمعیــت از کشــورهای همســایه نیــز، از ارز ترجیحــی دارویــی مــا برخــوردار 
بوده انــد. دولــت ســیزدهم بــرای مبــارزه بــا ایــن رانــت و فســاد، طــرح دارویــار 
را اجــرا کــرد. در ایــن طــرح، قیمــت دارو بــرای مصــرف کننــده تغییــری نکــرد، 
ــه  ــود، یاران ــور ش ــی وارد کش ــا ارز 4۲00 تومان ــه دارو ب ــای اینک ــه ج ــط ب فق
ــه بیمــار اختصــاص داده شــد. مزیــت هــای ایــن  مســتقیم از طریــق بیمه هــا ب

طــرح شــامل مــوارد زیــر اســت:

توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران  •

بهره مندی همه دهک ها از یارانه  •
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تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران  •

اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم  •

ــش از  ــه پی ــی ک ــرای داروهای ــه ای ب ــش بیم ــراری پوش برق  •
نبوده انــد.  بیمــه ای  حمایت هــای  شــمول  تحــت  ایــن 

۱۱۹ داروی جدیــد بــدون نســخه بــا پوشــش بیمــه ای   •
شــوند مــی  محاســبه 

اصاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی  •

کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو  •

حمایــت ویــژه از داروهــای مصرفــی بیمــاران خــاص و   •
ج لعــا صعب ا

شــفافیت و انتشــار قیمــت داروهــا در ســایت ســازمان غــذا و   •
دارو۱

ــا را ۶0  طبــق قانــون مصــوب آزادســازی ســواحل در ســال ۸۶ کــه حریــم دری
ــا شــخصی حــق نداشــت در  ــچ گــروه، ســازمان ی ــود، هی ــن کــرده ب ــر تعیی مت
ــی داد  ــا نشــان م ــا آماره ــته باشــد؛ ام ــی داش ــا تصرف ــری از دری ــه ۶0 مت فاصل
کــه فقــط در ســواحل شــمال ایــران بیــش از یــک هــزار هکتــار از در تصــرف 
غیرقانونــی قــرار دارد. دولــت ســیزدهم بــا ایــن رانــت مبــارزه کــرد و قانــون را 
ــه  ــور ب ــس جمه ــس از ۱4 ســال، ضــرب االجــل ۲0 روزه رئی ــرد. پ ــی ک اجرای

1-  irc.fda.gov.ir/nfi
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ــی  ــی و حاکمیت ــتگاه های دولت ــار دس ــواحل در اختی ــد از س ــازی ۹0 درص آزادس
ــا ۱00 درصــد هنــوز هــم ادامــه دارد. ــد ت منجــر شــد و ایــن رون

دولــت ســیزدهم عــاوه بــر راهکارهــای ســلبی و پیشــگیری از فســاد، 
راهکارهــای تشــویقی بــرای گــزارش فســاد هــم گذاشــته اســت. ســامانه ســوت 
زنــی گــزارش فســاد یکــی از همیــن راهکارهاســت. بــرای اولیــن بــار هــر کــدام 
ــر  ــات و فســاد ها در زی ــه گزارشــات تخلف ــردم ک ــه م ــت و هم ــان دول از کارکن
مجموعــه وزارت امــور اقتصــادی داشــته باشــند می تواننــد، بصــورت برخــط در 
ــد. 3 درصــد  ــت کنن ــی وزارت اقتصــاد ثب ــوت زن ــت س ــتم مدیری ــامانه سیس س
ــه  ــم ب ــان ه ــارد توم ــک میلی ــا ســقف ی ــزارش فســاد ت ــد حاصــل از گ از عوای

ــرد. ــرار می گی ــرد ق ــار ف ــاداش در اختی ــورت پ ص

ــا و  ــی کارخانه ه ــوی برخ ــددی از س ــات متع ــاهد تخلف ــر ش ــال های اخی در س
شــرکت های تولیــدی بوده ایــم. نهادهــای نظارتــی هــم برخوردهایــی بــا آن هــا 
ــامانه  ــیزدهم، س ــت س ــت. دول ــته اس ــه داش ــات ادام ــن تخلف ــا ای ــته اند ام داش
ــدازی کــرد. ســامانه ای  ــرای حــل ایــن معضــل، راه ان پایــش وزارت صمــت را ب
ــرژی و  ــرف ان ــت، مص ــروش، قیم ــا، ف ــه، هزینه ه ــواد اولی ــار م ــام آم ــه تم ک
ــرار  ــه طــور برخــط در دســترس ق ــدی ب ــدات کارخانه هــا و واحدهــای تولی تولی
ــی واحدهــاي  ــات مال ــرد. ســامانه اي کــه از تخلفــات و مفســده ها، انحراف می گی
تولیــدي و از بحران هــا و تعطیلــي واحدهــاي تولیــدي جلوگیــري میکنــد. بــرای 
نمونــه در خردادمــاه امســال، شــایعه قطــع بــرق کارخانجــات ســیمان پخش شــد 
ــازار شــد؛ امــا ســریعًا قیمــت پاییــن  کــه موجــب افزایــش قیمــت ســیمان در ب
آمــد. دلیــل پاییــن آمــدن آن، هــم ایــن بــود کــه بــا توجــه بــه ایــن اطاعــات، 
بــه گونــه ای برنامه ریــزی شــد کــه بیــن مصــرف مــواد اولیــه ســیمان و فــروش 
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محصــول نهایــی آن، تــوازن ایجــاد شــود و از کمبــود ســیمان در بــازار جلوگیــری 
ــن  ــه ای ــدي ب ــد تولی ــزار واح ــدی از ۷0 ه ــد تولی ــزار واح ــون ۲0 ه ــد. تاکن ش
ــه  ــی و صادراتــی ب ــًا تمــام واحدهــای معدن ــه تقریب ســامانه متصــل شــدند. البت

ــده اند. ــن سیســتم متصــل ش ای

دولــت ســیزدهم بــا راه انــدازی ســامانه های مختلــف بــه دنبــال ایجــاد شــفافیت 
ــده  ــی ش ــته قانون ــال های گذش ــامانه ها از س ــن س ــی از ای ــت. برخ ــوده اس ب
بودنــد امــا بــه درســتی اجــرا نشــده و حــاال دولــت ســیزدهم آن هــا را اجرایــی 

ــه: ــود آورده اســت. از جمل ــم بوج ــد ه ــامانه های جدی ــرده و س ک

ســامانه پنجــره ملــی خدمــات دولــت هوشــمند: ارائــه   •
ــردم و اتصــال دســتگاه ها و  ــرای تمــام م ــی ب ــات هوشــمند دولت خدم

ســامانه بــه  کشــور  مختلــف  ســازمان های 

ســامانه پایــش وزارت صمــت: تمــام آمــار مــواد اولیــه،   •
ــا و  ــدات کارخانه ه ــرژی و تولی ــروش، قیمــت، مصــرف ان ــا، ف هزینه ه

کشــور فروشــگا های  و  تولیــدی  واحدهــای 

ــا  ــی بانک ه ــای مال ــدال: شــفاف ســازی صورت ه ســامانه ک  •
دولتــی شــرکت های  و 

سامانه هوشمند یارانه آرد و نان  •

سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه فروشگاهی  •

سامانه نسخه الکترونیک  •
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ســامانه پاســخ: ســامانه پایــگاه اطاعــات ســازمان خصوصــی   •
تمامــی شــرکت ها۱ واگــذاری  نحــوه  و همچنیــن  ســازی 

سامانه ملي دسترسي آزاد به اطاعات۲  •

پایــگاه اطاعــات کارکنــان نظــام اداری »پاکنــا«: اطاعــات   •
کشــور3 اجرایــی  دســتگاه های  شــده  صــادر  کارگزینــی  احــکام 

ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــای کارکنــان دســتگاه های   •
کشــور4 اجرایــی 

سامانه ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای۵  •

ســامانه ملــی کاتالــوگ و مجموعــه داده هــای بــاز و کاربــردی   •
ــور کش

سامانه رسیدگی به تخلفات اداری۶  •

و...  •

ــاک  ــور خ ــی کش ــوال تملیک ــای ام ــت در انباره ــا سال هاس ــی از کااله برخ
ــزار  ــت ه ــش از هف ــال بی ــی امس ــاه ابتدای ــیزدهم در ۹ م ــت س ــد. دول می خورن
میلیــارد تومــان کاالی تملیکــی کشــور را بــه فــروش رســاند کــه ارزش فــروش 
1-  pasokh.ipo.ir

2-  iranfoia.ir

3-  pakna.karmandiran.ir

4-  m29.karmandiran.ir

5-  kanoon.karmandiran.ir

6-  srte.karmandiran.ir
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ایــن کاالهــا نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بیــش از ۵00 درصــد رشــد 
ــس از ۵  ــی پ ــای خارج ــف خودروه ــن تکلی ــه تعیی ــرای نمون ــت.  ب ــته اس داش
ــان  ــارد توم ــه ارزش حــدودا 3 هــزار میلی ــوال تملیکــی ب ســال در انبارهــای ام
انجــام گرفــت. اقــدام مهــم دیگــر، دولــت تصویــب الیحــه پیشــگیری و مقابلــه 
ــا  ــران ب ــات وزی ــروز ایــن مشــکل، هی ــا رســوب کاالســت. پــس از ســال ها ب ب
ــادی  ــری از رســوب کاال در مب ــه کشــور، جلوگی ــت واردات کاال ب هــدف مدیری
ورودی و گمــرکات و تبعــات اقتصــادی و اجتماعــی آن، به تازگــی الیحــه 
پیشــنهادی پیشــگیری و مقابلــه بــا رســوب کاالهــا در مبــادی ورودی کشــور و 

ــب رســاند. ــه تصوی ــوال تملیکــی را ب ــروش ام ســازمان جمــع آوری و ف

چکیده

دریافت مجوز بدون رشوه؟!

ــف  ــه ادارات مختل ــد ب ــری، بای ــرای کســب و کارت مجــوز بگی ــر بخــوای ب اگ
رشــوه بــدی و از هفــت خــوان رســتم رد بشــی، شــاید بعــد چنــد ســال بتونــی 
ــاع  ــن اوض ــیزدهم ای ــت س ــه دول ــل اینک ــا مث ــری   ام ــوز بگی مج
ــا  ــی درگاه مجوزه ــامانه مل ــوری؟  س ــر داده  چج رو تغیی

ــوره؟   ــه دردی میخ ــه چ   ب

• حذف رانت ها و امضاهای طایی برای دریافت مجوز	
• فرآیند آناین دریافت مجوز بدون حضور در ادارات مختلف 	
• حذف  هزاران شرط مبهم از مجوزهای کسب و کار	
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  چند تا مجوز تا االن صادر شده؟  حدود ۲00 هزارتا

دوربین ثبت لحظه ای گران فروشی؟!

ــا گــران فروشــی  ــه داشــتید کــه در یــک فروشــگاه ب احتمــاال شــما هــم تجرب
مواجــه بشــید   اگــر خیلــی پیگیــر باشــید احتمــاال بعــدش بــا ســازمان 
ــا باهــاش برخــورد کننــد   امــا دولــت  تعزیــرات تمــاس می گیریــد ت
ــن  ــد میش ــمند رص ــورت هوش ــه ص ــگاه ها ب ــه فروش ــرده ک ــیزدهم کاري ک س
ــت   ــش وزارت صم ــامانه پای ــوري؟   س   چج
وزارت صمــت بــراي یــک میلیــون کاال شناســه کاال تعییــن کــرده   
ــا  ــا االن   ب ــه ایــن ســامانه ت اتصــال بیــش از ۱۱ هــزار فروشــگاه ب
ــر  ــگاهي اگ ــده، فروش ــت ش ــه کاال ثب ــت کاال در شناس ــه قیم ــه اینک ــه ب توج
گران فروشــي کنــه بــه صــورت لحظــه اي توســط وزارت صمــت رصــد میشــه و 

باهــاش برخــورد میشــه.

رکورد کشف فرار مالیاتی از زمان قاجار؟!

احتمــاال شــما هــم افــرادي رو مي شــناختید کــه تعــداد زیــادي دســتگاه 
ــي  ــچ مالیات ــتند و هی ــش داش ــان تراکن ــا توم ــتند و میلیارده ــوان داش کارتخ
ــراي جلوگیــري و برخــورد  ــت ســیزدهم ب ــد   دول پرداخــت نمي کردن

ــت؟   ــی داش ــه نتایج ــرد و چ ــه ک ــي چ ــرار مالیات ــا ف ب

• رکــورد کشــف فــرار مالیاتــي از زمــان قاجــار تــا االن و افزایــش ۵0 درصدي 	
ــد  ــی جدی ــان مالیات مودی

• ساماندهي ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان 	
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• غیرفعال شدن ۹ میلیون و 400 هزار پذیرنده بانکي 	
• وصول ۱00 درصدي درآمدهاي مالیاتي	
• افزایش ۱۹3 درصدی مالیات ابرازی مودیان	
• ۱۱3 درصد میزان تحقق درآمد مالیاتی وصولی ســال ۱400 نســبت به میزان 	

درآمــد مالیاتــی مصوب ســال ۱400
• تحقــق 4۸ درصــد از مجموع هزینه های دولــت از طریق وصول درآمد مالیاتی 	

در 3 ماهــه نخســت ســال جــاری

سود ۲ هزار و ۷40 میلیارد تومانی خرید خودرو؟!

عرضه خودرو در بورس کاال  چه فایده ای داره؟  

• تعیین قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا	
• قطع دست دالالن از سود معامات	
• سود اقتصادی هم برای تولیدکننده هم برای مصرف کننده	
•  ۲هــزار و ۷40 میلیــارد تومــان، ســود مصرف کننــده نهایی ناشــی از اختاف 	

ــاه ۱40۱ ــا روز ۱۲ دی  م ــورس ت ــای ب ــودرو و قیمت ه ــمی خ ــازار غیررس ــت ب قیم

شفاف سازی بانک ها و شرکت های دولتی؟!

بــرای  دولتــی  و شــرکت های  بانک هــا  مالــی  شفاف ســازی صورت هــای 
نخســتین بــار در کشــور   چنــد تــا شــرکت شــفاف ســازي کردنــد؟ 
ــامانه  ــن س ــه ای ــم ب ــردم ه ــرکت   م ــدود ۶00 ش   ح
دسترســي دارنــد؟   میتونــي همیــن االن در ســامانه کــدال مشــاهده 

ــوره؟    ــه دردي میخ ــه چ ــامانه ب ــن س ــي   ای کن
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• شناسایی فساد و رانت 	
• جلوگیري از تخطي بانک ها 	
• مدیریت بهینه بانک مرکزی و دقت برآورد ها و سیاستگذاری ها	
• حل شدن مشکل ترازنامه بانک ها	

لیست ابربدهکاران بانکی در اختیار همه مردم؟!

بــرای اولین بــار در تاریــخ بانکــداری کشــور، دولــت ســیزدهم لیســت ابربدهکاران 
بانکــی رو منتشــر کــرد و بانک هــا موظفنــد هــر ســه ماه گــزارش بدهکاران شــون 
رو منتشــر کننــد  چجــوری میشــه ایــن لیســت رو دیــد؟   
  cbi.ir/showitem/۲33۲۷.aspx:ــی ــی مشــاهده کن ــر میتون ــک زی در لین
ــه  ــداره   اوال ک ــده ن ــه فای ــی ک ــه تنهای   خــب انتشــار ب
ــه  ــف میش ــن تکلی ــون تعیی ــا داره پرونده هاش ــده داره. دوم ــفافیت فای ــل ش اص
  ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی میگــه از حــدود ۵۵ 
بدهــکار بــزرگ بانکــی کــه بــاالی ۵0 میلیــون یــورو بدهــکار بودنــد، حــدودا ۲0 

نفــر تعییــن تکلیــف شــدند.

بزرگترین تسویه بدهی تاریخ نظام بانکی؟!

ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــی  س ــکاران بانک ــن بده ــی از بزرگتری  یک
ــتور  ــا دس ــی  ب ــان بده ــارد توم ــزار میلی ــویه ۸۸ ه   تس

رئیس جمهــور

مبارزه با رانت 400 هزار میلیارد تومانی؟!

افــراد زیــادی در طــی ایــن ســال ها از ارز دولتــی 4۲00 تومانــی اســتفاده کردنــد 
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ــا  ــد،  ام ــی بیاورن ــای اساس ــود کااله ــرار ب ــا ق ــد، ی ــه کردن ــا واردات بی روی و ی
ــه ارز آزاد تبدیــل  ــازار ب ــد و در ب ــول را گرفتن ــا پ ــد، ی کاالی دیگــری وارد کردن

کردنــد و یــا قاچــاق و صــادرات کردنــد و یــا احتــکار کردنــد   

• گزارش انحراف رانت ها بیش از 300 تا 400 هزار میلیارد تومان 	
•  بیش از ۱۲4۸ پرونده فساد	
• دستگیری بیش از ۵۵۵ نفر 	
• ارزش مالی این پرونده ها بیش از ۱0 میلیارد دالر 	

 دولــت ســیزدهم چــه کار کــرد؟   تخصیــص بــه خــود 
ــی  ــای واردات ــه کااله ــه ب ــدای حلق ــص در ابت ــای تخصی ــه ج ــده ب ــرف کنن مص
تخصیــص دهــد  ایــن اقــدام تاثیــرات دیگــری هــم داشــته 
ــی در  ــای اساس ــارد دالری در واردات کااله ــی 3 میلی ــه جوی   صرف

۸ ماهــه ۱40۱ 

یارانه مردم ایران در جیب مردم کشورهای همسایه!

ــت  ــما میرف ــن و ش ــب م ــه از جی ــول یاران ــه پ ــود ک ــال ب ــد س ــتید چن میدونس
ــوری؟    ــایه ؟   چج ــورهای همس ــردم کش ــب م ــو جی ت
ــی  ــا ارز 4۲00 تومان ــی رو ب ــده ای قاچاقچــی و دالل آرد دولت ــه ع ــوری ک اینط
می گرفتنــد و بعــد بــه جــای اینکــه در داخــل مصــرف کننــد قاچــاق می کردنــد 
ــه 40  ــار میگ ــون   آم ــود خودش ــرای س ــایه ب ــورهای همس ــه کش ب
درصــد یارانــه آرد بــه ارزش ســاالنه معــادل ۵0 هــزار میلیــارد تومــان بــه صــورت 
ــیزدهم  ــت س ــت   دول ــدر می رف ــد و ه ــردم داده نمی ش ــه م ــان ب ن
بــرای مبــارزه بــا ایــن فســاد چــه کار کــرد؟  اصــاح نظــام پرداخــت 
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یارانــه نــان  یعنــی چــی؟   یعنــی دســتگاه های کارتخــوان 
ــا هــم قیمــت فــروش قیمــت مصــوب  ــد ت ــرار گرفتن هوشــمند در نانوایی هــا ق
باشــه و هــم میــزان فــروش نانــوا مشــخص بشــه تــا بــه همــان میــزان فــروش 
ــورهای  ــرح، آرد در کش ــن ط ــد ای ــدن   بع ــه ای ب ــوا آرد یاران ــه نان ب
عــراق، پاکســتان، ترکیــه و افغانســتان کاهــش پیــدا کــرد و حتــی کمیــاب شــد 
چــون قبــا حــدود 4 میلیــون تــن آرد و گنــدم بــه ایــن کشــورها قاچــاق می شــد.

یارانه مردم ایران برای 400 میلیون مردم کشورهای همسایه؟!

ــتفاده  ــی دارو سواس ــده ای از ارز 4۲00 تومان ــش ع ــاه پی ــد م ــن چن ــا همی ت
می کردنــد   نتایجــش چــی بــود؟

• کمبودهای دارویی	
•  قاچاق معکوس  در ســال ۱3۹۸، ۵ هــزار میلیارد تومان قاچاق 	

ــر  ــون نف ــان 400 میلی ــت خودم ــون جمعی ــر ۸0 میلی ــاوه ب ــوس دارو و ع معک
ــد  جمعیــت کشــورهای همســایه نیــز از ارز ترجیحــی دارویــی مــا برخــوردار بودن

کــه باعــث
•  شکست تولید داخل	
•  رونق بازارهای سیاه	
•  افت ۷۵ درصدی صادرات رسمی دارو و ... 	

ــه کار  ــاد چ ــت و فس ــن ران ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــیزدهم ب ــت س   دول
ــاده تر  ــه؟  س ــار   چی ــرح داروی ــرد؟   ط ک
ــه جــای  ــط ب ــری نکــرد، فق ــده تغیی ــرای مصرف کنن ــی اینکــه قیمــت دارو ب یعن
اینکــه از همــان اول دارو بــا ارز 4۲00 تومانــی وارد کشــور بشــه، یارانــه مســتقیم 
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از طریــق بیمــه هــا بــه بیمــار اختصــاص داده شــده

مزایای طرح دارویار

• توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران	
• بهره مندی همه دهک ها از یارانه	
• تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران	
• اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم	
• ۱۱۹ داروی جدید بدون نسخه با پوشش بیمه ای 	
• اصاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی	
• کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو	
•   حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب العاج	
• شفافیت و انتشار قیمت داروها در سایت سازمان غذا و دارو 	

خداحافظ رانت ساحلی؟!

ــا  ــد ب ــفر کردی ــور س ــوب کش ــا جن ــمال ی ــه ش ــی ب ــم وقت ــما ه ــاال ش احتم
ــی  ــای خصوص ــه ه ــا مجموع ــی و ی ــای دولت ــازمان ه ــی س ــواحل اختصاص س
ــا از  ــازمان ه ــن س ــی ای ــق و قانون ــه ح ــه چ ــا ب ــدید   ام ــه ش مواج
رانــت ســواحل اســتفاده مــی کننــد؟   نکتــه اینــه کــه طبــق قانــون 
ــت هــا اجــرا  مصــوب آزادســازی ســواحل در ســال ۸۶ تصویــب شــده امــا دول
نکردنــد  امــا دولــت ســیزدهم بــا ایــن رانــت مبــارزه کــرد و قانــون 
رو اجرایــی کــرد   پــس از ۱4 ســال   ضــرب االجــل ۲0 
ــار  ــواحل در اختی ــد از س ــازی ۹0 درص ــور   آزادس ــس جمه روزه رئی
دســتگاه های دولتــی و حاکمیتــی   ایــن رونــد تــا ۱00 درصــد هنــوز 
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ــه داره. هــم ادام

فساد گزارش کن، پاداش بگیر؟!

در ســال های اخیــر متاســفانه تعــداد قابــل توجهــی فســاد اقتصــادی و اختــاس 
و رشــوه و... در ســازمان های دولتــی مشــاهده شــده و خیلی هــا هــم شــاید هــم 
مشــاهده نشــده   دولــت ســیزدهم عــاوه بــر راهکارهــای ســلبی و 
پیشــگیری از فســاد، راهکارهــای تشــویقی بــرای گــزارش فســاد هــم گذاشــته 
  ســامانه ســوت زنــی گــزارش فســاد   بــرای اولیــن بــار 
بصــورت آنایــن فســاد را گــزارش کنیــد   پــاداش چیــه؟   
ــان  ــارد توم ــک میلی ــا ســقف ی ــزارش فســاد ت ــد حاصــل از گ 3 درصــد از عوای

  تــا االن هــم چنــد نفــر پــاداش گرفتنــد

ذره بین دولت؟!

ــه کار  ــدی چ ــرکت های تولی ــا و ش ــد کارخانه ه ــرای رص ــیزدهم ب ــت س  دول
ــه  ــامانه ای ک ــت   س ــش وزارت صم ــامانه پای ــرد؟   س ک
تمــام آمــار مــواد اولیــه، هزینه هــا، فــروش، قیمــت، مصــرف انــرژی و تولیــدات 
کارخانــه هــا و واحدهــای تولیــدی بــه طــور برخــط در دســترس قــرار می گیــرد 
  ســامانه اي کــه از تخلفــات و مفســده ها و انحرافــات مالــی واحدهاي 
تولیــدي جلوگیــري میکنــه   ســامانه اي کــه از بحــران هــا و تعطیلــي 
ــد  ــزار واح ــون ۲0 ه ــه   تاکن ــري میکن ــدي جلوگی ــاي تولی واحده

تولیــدی بــه ایــن ســامانه متصــل شــدند 
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دولت شفاف؟!

دولــت ســیزدهم بــرای شــفافیت چــه کار کــرد؟   راه انــدازی 
ــرای شــفافیت   ایــن ســامانه ها بعضی هــاش  ســامانه های مختلــف ب
از ســال های گذشــته قانونــی شــده امــا بــه درســتی اجــرا نشــده و حــاال دولــت 

ــود آورده ــم بوج ــد ه ــامانه های جدی ــرده و س ــی ک ــا را اجرای ــیزدهم آن ه س

• سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند	
• سامانه پایش وزارت صمت	
• ســامانه کــدال: شــفاف ســازی صورت هــای مالــی بانک هــا و شــرکت های 	
ــی دولت
• سامانه هوشمند یارانه آرد و نان	
• سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه فروشگاهی	
• سامانه نسخه الکترونیک	
• ســامانه پاســخ: ســامانه پایگاه اطاعات سازمان خصوصی ســازی و همچنین 	

ــی شــرکت ها  ــذاری تمام نحــوه واگ
• سامانه ملي دسترسي آزاد به اطاعات 	
• پایگاه اطاعات کارکنان نظام اداری -پاکنا	
• سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی کشور 	
• و...	

انبار تکانی هفت هزار میلیارد تومانی؟!

ــاک  ــور خ ــی کش ــوال تملیک ــای ام ــت در انباره ــا سال هاس ــی از کااله برخ
می خورنــد   دولــت ســیزدهم چــه کار کــرد؟  
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•  در ۹ مــاه ابتدایــی امســال فــروش بیش از هفت هــزار میلیــارد تومان کاالی 	
تملیکــی
• رشد بیش از ۵00 درصدی ارزش فروش کاالهای تملیکی	
• تعییــن تکلیــف خودروهای خارجی پس از ۵ ســال در انبارهــای اموال تملیکی 	

بــه ارزش حــدودا 3 هــزار میلیــارد تومــان
•  تصویب الیحه پیشگیری و مقابله با رسوب کاال	
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خودرو

ــت. در ۸  ــش یاف ــودرو کاه ــه خ ــد و عرض ــال ۹۷، تولی ــای س ــس از تحریم ه پ
ــودرو  ــزار خ ــه ۹۸، 4۸۸ ه ــودرو و در ۸ ماه ــزار خ ــه اول ســال ۹۷، ۷۱4 ه ماه
ــارج از  ــه خ ــودرو ب ــات خ ــز، وابســتگی قطع ــل آن نی ــد. دلی ــازار ش ــا وارد ب تنه
کشــور و افزایــش قیمــت ارز بــود. دولــت ســیزدهم بــرای مدیریــت بــازار خــودرو، 
ــه  ــر، قیمت هــا ب ــه پرداخــت و طــی یــک ســال اخی ــرل قیمــت کارخان ــه کنت ب

صــورت کلــی کنتــرل کــرد. 

قیمــت در بــازار آزاد امــا بــه صــورت عرضــه و تقاضــا مشــخص می شــود. دولــت 
ســیزدهم بــه دنبــال افزایــش عرضــه بــرای کنتــرل بــازار بــود و اقدامــات زیــر 

را نیــز انجــام داد:

ــان  ــا پای ــا ۱.۶ میلیــون خــودرو ت هدف گــذاری عرضــه ۱.۵ ت  •
ســال یعنــی افزایــش ۵0 درصــدی نســبت بــه ســال ۱400

افزایــش تولیــد خــودرو و افزایــش ۱3 درصــدی تولیــد خــودرو   •
در ۹ ماهــه اول ۱40۱ نســبت بــه ســال ۱400 

شکســتن رکــورد تولیــد خــودرو در پنــج ســال اخیــر بــا تولیــد   •
۱۲۲ هــزار دســتگاه در مــاه

ــنگین در ۸  ــای س ــواع خودروه ــد ان ــد تولی ــد رش ۱۷۶ درص  •
۱400 بــه  نســبت   ۱40۱ اول  ماهــه 

ــه  ــس از 4 ســال و برنام ــت واردات خــودرو پ حــذف ممنوعی  •
آینــده تــا ۶ مــاه  ریــزی ۲00 هــزار واردات خــودرو 
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کاهش ۹۱ درصدی تولید خودروهای ناقص  •

حدودا صفر شدن خودروهای انبار شده در پارکینگ  •

دولــت ســیزدهم بــرای کنتــرل تقاضــا و کاهــش تقاضــای کاذب نیــز اقدامــات 
زیــر را انجــام داد:

ــروش  ــرای ف ــی ب ــای واقع ــدف تقاض ــای ه ــاب گروه ه انتخ  •
خــودرو کارخانــه ماننــد طــرح خانــواده و جوانــی جمعیــت و خودروهــای 

ــوده  فرس

ــرادی کــه مالــک  •  جلوگیــری از شــرکت در قرعــه کشــی اف
هســتند خــودرو 

ــت  ــوار جه ــایت دی ــودرو در س ــه خ ــماره بیم ــت ش ــزام ثب ال  •
آزاد بــازار  در  کاذب  گــذاری  قیمــت  از  جلوگیــری 

عرضــه خــودرو در بــورس کاال بــرای حــذف دالالن و کاهش   •
تقاضــا و کنتــرل قیمــت در بــازار آزاد

دولــت ســیزدهم بــرای قطــع دســت دالالن از بــازار خــودرو، عرضــه خــودرو در 
بــورس کاال را آغــاز کــرد. قطــع دســت دالالن از ســود معامــات باعــث افزایــش 
ــده می شــود.  ــرای مصــرف کنن ــده هــم ب ــرای تولیدکنن ســود اقتصــادی هــم ب
بــا معاملــه ۲۵ هــزار و ۲۷4 دســتگاه خــودرو تــا روز ۱۲ دی  مــاه امســال، ۲هــزار 
ــودرو و  ــمی خ ــازار غیررس ــت ب ــاف قیم ــی از اخت ــان ناش ــارد توم و ۷40 میلی
قیمت هــای کشــف شــده در بــورس، منفعــت بــه مصــرف کننــده نهایــی رســیده 

و ســود دالالن حــذف شــده اســت.
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راه حــل معضــل جلوگیــری از کاالی ســرمایه ای بــودن خــودرو، مالیــات عایــدی 
ــات  ــر ســرمایه اســت؛ کــه ایــن طــرح، منتظــر تصویــب مجلــس اســت. مالی ب
عایــدی بــر ســرمایه در دانمــارک 4۲ درصــد، در فرانســه 34 درصــد، در هلنــد 3۱ 
ــرای آمریــکا  ــد بایــدن ب درصــد و در آلمــان ۲۶.4 درصــد می باشــد. طــرح جدی

مالیــات 4۸.4 درصــد اســت.

ــت و  ــادرات خودروس ــعه ص ــال توس ــه دنب ــال ۱40۲ ب ــیزدهم در س ــت س دول
ــه: ــت. از جمل ــرده اس ــروع ک ــادرات را ش ــي از ص ــم کم ــال ه امس

صادرات دو محموله تارا اتوماتیک به ارمنستان  •

راه انــدازی مجــدد خــط تولیــد ایــران خــودرو در ســنگال کــه   •
میخــورد خــاک  ســال ها 

فعــال شــدن خــط تولیــد ایــران خــودرو در آذربایجــان و تولیــد   •
ــا  ــمند و دن س

صادرات ساینا و در سال آینده شاهین به عراق  •

ــه  ــا ب ــده شــاهین و آری ــاینا و در آین ــک و س •  صــادرات کویی
ونزوئــا

ــایپا ۱۱۱ و  ــد س ــس و تولی ــد در تون ــط تولی ــدن خ ــال ش فع  •
۱ ۵ ۱

برنامه ریــزی بــرای صــادرات بــه ســوریه، الجزایــر، کنیــا و...   •
در ســال آینــده



74

ت
شرف

سیر پی
در م

طبــق آمــار رســمی جهانــی OICA، تولیــد خــودرو ســواری در ایــران در ســال 
ــدودا  ــت و ح ــواری در دنیاس ــودرو س ــد خ ــای تولی ــن میزان ه ۲0۲۱ از باالتری
ــورهایی  ــتر از کش ــک و... و بیش ــزی، مکزی ــس، اندون ــه، انگلی ــا فرانس ــر ب براب

ــام و... اســت. ــزی، ویتن ــادا، مال ــش، کان ــه، اتری ــا، ســوئد، ترکی ــد ایتالی مانن

علــت کیفیــت پاییــن خــودرو، در وهلــه اول عــدم نظــارت درســت بــر کیفیــت 
خــودرو اســت. امــا ایــن بــی کیفیتــی بــه قیمــت خــودرو هــم ربــط دارد. عــدم 
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــا ب ــرای کارخانه ه ــه ب ــت کارخان ــادی قیم ــه اقتص صرف
ایــن  ارز و هزینه هــای تولیــد در ســال های گذشــته منجــر بــه  قیمــت 
ــا  ــات ب ــرای قطع ــر ب ــی کمت ــن مال ــه تامی ــت. در نتیج ــده اس ــی ش بی کیفیت
ــر  ــم کیفیت ت ــر و ک ــس کم هزینه ت ــاز از جن ــود و قطعه س ــه می ش ــکل مواج مش

اســتفاده می کنــد.

دولــت ســیزدهم بــرای افزایــش کیفیــت خــودرو بــه دنبــال افزایــش نظــارت بــر 
کیفیــت، خــارج کــردن خودروهــای کــم کیفیــت و قدیمــی ماننــد پرایــد، تیبــا، 
ســاینا، ســمند و 40۵ و تامیــن مالــی زنجیــره ای )SCF( در زنجیــره تامیــن مالــی 
ــوالد و...  ــازان، ف ــام قطعه س ــه تم ــا ب ــه بانک ه ــای اینک ــه ج ــت. ب ــودرو اس خ
جداگانــه تامیــن مالــی بدهنــد، دولــت تنهــا خودروســاز را تامیــن مالــی می کنــد 
و خودروســاز آن تامیــن مالــی را در اختیــار قطعــه ســاز، کارخانــه فــوالد و... قــرار 
ــای  ــد. مزای ــک می دهن ــرات الکترونی ــار و ب ــول و اعتب ــای پ ــه ج ــد و ب می ده
ــط  ــره، تقویــت رواب ــی زنجی ــد مال ایــن مســئله تســریع و تســهیل تامیــن فرآین
ــه  تولیــد کننــده و تامیــن کننــده، کاهــش مطالبــات جــاری بانک هــا، کمــک ب
رفــع ناتــرازی نظــام مالــی کشــور، کاهــش نیــاز بــه دریافــت تســهیات جدیــد 
بــرای تأمیــن مالــی ســرمایه  در گــردش، کاهــش مطالبــات غیرجــاری بانک هــا 
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و... می باشــد.

دولــت بــه دنبــال تیرینــگ نیــز هســت. یعنــی مجموعــه شــرکت های قطعه ســاز 
ــد.  ــرار می گیرن ــه ق ــورد معامل ــن شــرکت قطعه ســاز کوچــک م ــه جــای چندی ب
ــا ۷0 تیر)مجموعــه بــزرگ  مزایــای ایــن مســئله در ارتبــاط بــودن خودروســاز ب
قطعــه ســاز( بــه جــای 400 تامیــن کننــده خــرد می باشــد و باعــث بــه حداقــل 
ــادار  ــد، کاهــش معن ــدد تولی ــای متع ــوب ناشــی از فراینده ــکان عی رســاندن ام
هزینه هــای ســربار خودروســازان، اتصــال و ارتبــاط حوزه هــای طراحــی و 
ــرای  ــود. ب ــور می ش ــان کش ــش بنی ــرکت های دان ــبکه ش ــه ش ــا ب ــی ب مهندس
ــرای  ــی ب ــی و جزئ ــه صــورت مقدمات ــی ب ــاز ابتدای ــروژه در دو ف ــن پ ــه، ای نمون
ــا گیربکــس ســی  ــا و شــاهین ب ــه در دو خــودروی آری ــر یافت قســمت های تغیی
وی تــی و ســپس بــه صــورت کامــل در پــروژه بــن ســازه خــودروی اقتصــادی 
اســتفاده می شــود. ایــن اقدامــات بــه افزایــش کیفیــت خــودرو نیــز منجــر شــده 

اســت. از جملــه:

کاهــش 4۱ درصــدی شــکایات کیفــی محصــوالت در مهــر   •
۱40۱ نســبت بــه ســه مــاه پایانــی ۱400

افزایش ۱۱.۵ درصدی شاخص ارزشیابی محصوالت   •

)CSI( افزایش ۲۲ امتیازی شاخص رضایتمندی مشتریان  •

افزایــش 3۷ نمــره ای شــاخص ایــرادات اظهــار شــده توســط   •
)IQS( مشــتریان 

ــه  ــازی شــاخص کیفیــت تحویــل خــودرو ب افزایــش ۱۸ امتی  •
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)HO( مشــتری 

ــان  ــودرو در زم ــامت خ ــاخص س ــدی ش ــش 34 درص افزای  •
یــل تحو

میــزان داخلی ســازی در ســال ۹۶ بــرای پرایــد ۸۷ درصــد، پــارس و ســمند ۹3 
درصــد و دنــا ۷0 درصــد بــوده اســت. در حــال حاضــر برخــی خودروهــا تــا ۹0 

ــد. ــد می باش ــارا ۹۹.۵ درص ــد ت ــازی مانن ــد داخلی س درص

چکیده

چرا قیمت خودرو در سال های اخیر افزایش یافت؟ 

چــون عرضــه کمتــر از تقاضــا شــد  چــرا؟  چــون تحریــم 
شــدیم  ایــن مشــکل چطــوری حــل میشــه؟  

• افزایش عرضه	
•  کنترل تقاضا	
•  مبارزه با داللی خودرو	

عملکرد دولت سیزدهم برای افزایش عرضه خودرو 

• هدفگذاری عرضه ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون خودرو تا پایان سال ۱40۱	
• افزایش ۱3 درصدی تولید خودرو در ۹ ماهه اول ۱40۱ - از ابتدای امسال تا 	

پایــان دیــروز )چهارشــنبه، ۲۱ دی مــاه( ۹۶۵ هــزار دســتگاه خــودرو  
معــادل مجمــوع تولیــدات ســال ۱400 
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• شکســتن رکــورد تولید خودرو در پنج ســال اخیــر با تولید ۱۲۲ هزار دســتگاه 	
در مــاه
• حــذف ممنوعیــت واردات خــودرو پــس از 4 ســال و برنامه ریــزی ۲00 هــزار 	

ــده ــاه آین ــا ۶ م ــودرو ت واردات خ
• کاهش ۹۱ درصدی تولید خودروهای ناقص	
• حدودا صفر شدن خودروهای انبار شده در پارکینگ	

عملکرد دولت سیزدهم برای کنترل تقاضا خودرو

• انتخــاب گروه هــای هــدف تقاضای واقعی بــرای فروش خــودرو کارخانه مانند 	
طــرح خانــواده و جوانــی جمعیــت و خودروهــای فرســوده 

•  جلوگیری از شرکت در قرعه کشی افرادی که مالک خودرو هستند	
• الــزام ثبــت شــماره بیمــه خــودرو در ســایت های فــروش آزاد خــودرو جهــت 	

جلوگیــری از قیمت گــذاری کاذب در بــازار آزاد
• عرضه خودرو در بورس کاال برای حذف دالالن و تقاضای کاذب	

عملکرد دولت سیزدهم برای مبارزه با داللی خودرو

عرضه خودرو در بورس کاال  چه فایده ای داره؟  

• تعیین قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا	
•  قطع دست دالالن از سود معامات	
•  سود اقتصادی هم برای تولیدکننده هم برای مصرف کننده	
•  ۲هــزار و ۷40 میلیــارد تومــان، ســود مصرف کننــده نهایی ناشــی از اختاف 	

ــاه ۱40۱ ــا روز ۱۲ دی  م ــورس ت ــای ب ــودرو و قیمت ه ــمی خ ــازار غیررس ــت ب قیم
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عملکرد دولت سیزدهم برای کنترل قیمت کارخانه خودرو

ــش بســیار  	- ــا االن افزای ــال ت ــودرو در قرعه کشــی   از پارس قیمــت خ
کــم و حــدودا ثبــات قیمــت 

قیمــت خــودرو در بــورس   تعییــن قیمــت بــر اســاس عرضــه و تقاضــا  	-
  قیمــت کمتــر از بــازار آزاد حتــی تــا ۲00 میلیــون تومــان

عملکرد دولت سیزدهم برای واردات خودرو

• حذف ممنوعیت واردات خودرو پس از 4 سال 	
•  برنامه ریزی واردات ۲00 هزار خودرو در ۶ ماه آینده	
• اولویت برای واردات خودروهای اقتصادی زیر ۱0 هزار دالر	
• جلوگیری از واردات خودروهای لوکس	
•  اجرایــی شــدن ۲ ماهــه واردات خودرو   ســال ۸۲ هــم واردات 	

ــود. ــی ش ــا اجرای ــید ت ــول کش ــال ط ــا ۲ س ــد ام ــودرو آزاد ش خ

عملکرد دولت سیزدهم برای صادرات خودرو 

• صادرات دو محموله تارا اتوماتیک به ارمنستان 	
• راه انــدازی مجــدد خــط تولیــد ایران خودرو در ســنگال پس از ســال ها خاک 	

خــوردن 
• فعال شدن خط تولید ایران خودرو در آذربایجان و تولید سمند و دنا 	
• صادرات ساینا به عراق و در سال آینده شاهین	
•  صادرات کوییک و ساینا به ونزوئا و در آینده شاهین و آریا 	
• فعال شدن خط تولید در تونس و تولید سایپا ۱۱۱ و ۱۵۱	
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• برنامه ریزی برای صادرات به سوریه، الجزایر، کنیا و... در سال آینده	

مقایسه میزان تولید خودرو ایران با سایر کشورهای دنیا در سال ۲0۲۱

 طبــق آمــار رســمی جهانــی OICA، تولیــد خــودرو ســواری در ایــران در ســال 
 ۲0۲۱

• حدودا برابر با فرانسه، انگلیس، اندونزی، مکزیک و... 	
• بیشــتر از کشــورهایی ماننــد ایتالیــا، ســوئد، ترکیــه، اتریــش، کانــادا، مالزی، 	

ــام و... ویتن

چرا خودروهای ایرانی در سال های اخیر بی کیفیت تولید می شدند؟

ــا  ــودرو   دوم ــت خ ــر کیفی ــت ب ــارت درس ــدم نظ    اوال ع
امــا بــه قیمــت خــودرو هــم ربــط داره  عــدم صرفــه اقتصــادی قیمــت 
کارخانــه بــرای کارخانــه بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت ارز و هزینه هــای تولیــد 
ــی  ــن مال در ســالهای گذشــته  نتیجــه اش چــی شــد؟  تامی
ــر و  ــس کم هزینه ت ــاز از جن ــتفاده قطعه س ــات   اس ــرای قطع ــر ب کمت

کم کیفیت تــر 

عملکرد دولت سیزدهم برای افزایش کیفیت خودرو 

• افزایش نظارت بر کیفیت 	
• خــارج کــردن خودروهای کم کیفیــت و قدیمی از خط تولید ماننــد پراید، تیبا، 	

ســاینا، ســمند و 40۵
• تامیــن مالی زنجیــره ای )SCF(  در زنجیره تامیــن مالی خودرو، 	

ــن  ــه تامی ــوالد و... جداگان ــازان، ف ــام قطعه س ــه تم ــا ب ــه بانک ه ــای اینک ــه ج ب
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مالــی بدهنــد، یک جــا بــه خودروســاز اختصــاص می دهنــد و خودروســاز آن 
ــه  ــرار می دهــد و ب ــوالد و... ق ــه ف ــه ســاز، کارخان ــار قطع ــی را در اختی ــن مال تامی

ــد. ــک می دهن ــرات الکترونی ــار و ب ــول و اعتب ــای پ ج
•  tiering   مجموعــه شــرکت های قطعه ســاز به جــای چندین 	

ــک ــاز کوچ ــرکت قطعه س ش

مزایای تامین مالی زنجیره ای

• تسریع و تسهیل تامین فرآیند مالی زنجیره	
•  تقویت روابط تولید کننده و تامین کننده	
•  کاهش مطالبات جاری بانک ها	
•  کمک به رفع ناترازی نظام مالی کشور	
•  کاهــش نیــاز بــه دریافــت تســهیات جدیــد بــرای تأمیــن مالــی 	

ســرمایه  در گــردش
•  کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها و...	

tiering مزایای

• در ارتبــاط بــودن خودروســاز بــا ۷0 تیر)مجموعــه بــزرگ قطعه ســاز( به جای 	
400 تامیــن کننــده خــرد 

•  حداقل رساندن امکان عیوب ناشی از فرایندهای متعدد تولید 	
•  کاهش معنادار هزینه های سربار خودروسازان 	
•  اتصال و ارتباط حوزه های طراحی و مهندســی به شــبکه شــرکت های دانش 	

ــور  بنیان کش
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عملکرد کیفیت ایران خودرو در یک سال اخیر

• کاهش 4۱ درصدی شکایات کیفی محصوالت 	
• افزایش ۱۱.۵ درصدی شاخص ارزشیابی محصوالت 	
• 	)CSI(افزایش ۲۲ امتیازی شاخص رضایتمندی مشتریان
• 	)IQS(افزایش 3۷ نمره ای شاخص ایرادات اظهار شده توسط مشتریان
• 	)HO( افزایش ۱۸ امتیازی شاخص کیفیت تحویل خودرو به مشتری
• افزایش 34 درصدی شاخص سامت خودرو در زمان تحویل	
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مسکن

مســکن یــک کاال نیســت بلکــه یــک حــق اســت و دولــت وظیفــه دارد طبــق 
قانــون اساســي بــراي مــردم مســکن فراهــم کنــد، امــا متاســفانه ســال هاســت 
کــه مســکن تبدیــل بــه یــک کاالي نــه تنهــا مصرفــي بلکــه کاالي ســرمایه اي 
شــده اســت و ســوداگري بــه شــدت در آن رواج یافتــه اســت، ایــن موضــوع فقــط 
ــران در دوران هــاي قبلــي ماننــد  ــر نیســت و حتــي در ای ــه دوران اخی ــوط ب مرب
پهلــوي هــم رواج داشــته اســت و هــم چنیــن در بســیاري از کشــورهاي جهــان.

قانــون اساســی کشــور در قالــب 3 اصــل 3، 3۱ و 43 داشــتن مســکن متناســب 
بــا نیــاز را حــق هــر خانــوار ایرانــی تلقــی کــرده و بــر ایــن مبنــا دولــت مکلــف 
اســت، زمینــه تامیــن ایــن نیــاز را مهیــا ســازد. اصــل 3۱ قانــون اساســی تاکیــد 
ــی  ــواده ایران ــرد و خان ــر ف ــق ه ــاز، ح ــا نی ــب ب ــکن متناس ــتن مس دارد: »داش
اســت. دولــت موظــف اســت بــا رعایــت اولویــت بــرای آن هــا کــه نیازمندترنــد 
ــم  ــل را فراه ــن اص ــرای ای ــه اج ــران زمین ــینان و کارگ ــوص روستانش ــه خص ب

ــه دولت هاســت. ــن اســاس ســاخت مســکن متناســب وظیف ــر همی ــد.« ب کن

ــامل  ــه ش ــت ک ــل دانس ــی از 4 عام ــوان ناش ــکن را می ت ــد مس ــه تولی ــاز ب نی
جبــران کمبــود مســکن در برابــر تعــداد خانــوار موجــود در کشــور، نیــاز ناشــی از 
تقاضا هــای جدیــد بــازار مســکن کــه عمدتــا ناشــی از ازدواج هســتند، نوســازی 
ــهری و  ــوده ش ــای فرس ــود در بافت ه ــکونی موج ــای مس ــازی واحد ه و بهس
ــال  ــماری س ــا سرش ــق ب ــوند. مطاب ــکن می ش ــی مس ــره طبیع ــتایی و ذخی روس
ــوار  ــزار خان ــون و ۱۹۶ ه ــور ۲4 میلی ــای کش ــداد خانوار ه ــه تع ــی ک ۹۵ در حال
گــزارش شــده، تعــداد واحد هــای مســکونی دارای ســکنه کشــور ۲۲ میلیــون و 
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ــای  ــی بعضــی از خانوار ه ــی در شــرایط فعل ــوده اســت. یعن ــد ب ــزار واح ۸۲۵ ه
ــا  ــد و ی ــه صــورت مشــترک در یــک واحــد مســکونی زندگــی می کنن کشــور ب
محــل زندگــی آن هــا را نمی تــوان مســکن اطــاق کــرد. پــس بــرای اینکــه هــر 
خانــوار یــک واحــد مســکونی بــرای ســکونت داشــته باشــد، بــازار مســکن کشــور 

بــا یــک میلیــون و 3۷۱ هــزار واحــد مســکونی کمبــود مواجــه اســت.

اکنــون در یــک ســالگی دولــت ســیزدهم، مســئله تأمیــن زمیــن تقریبــًا بــه طــور 
کامــل حــل شــده و طــرح نهضــت ملــی مســکن در مرحلــه اجــرا قــرار گرفتــه 
اســت. بــر اســاس اعــام وزیــر راه و شهرســازی ســاخت یــک میلیــون و 3۸۵ 
هــزار واحــد نهضــت ملــی مســکن شــروع شــده اســت و در چنــد مــاه آینــده ایــن 

رقــم بــه ۲ میلیــون واحــد می رســد.

طبــق تعهــد دولــت 3 میلیــون و ۲00 هــزار واحــد شــهری و ۸00 هــزار واحــد 
ــون  ــک میلی ــور ی ــروز در کل کش ــود، و ام ــاخته می ش ــال س ــتایی در 4 س روس
ــازک کاری قــرار دارد. ــا ن و 3۸۵ هــزار واحــد در مراحــل مختلــف فونداســیون ت

در قالــب نهضــت ملــی مســکن نیــز ۸00 هــزار واحــد روســتایی ســاخته خواهــد 
شــد کــه عملیــات ۲00 هــزار واحــد آغــاز شــده اســت و 300 هــزار واحــد هــم 

در  دســت اقــدام اســت.

ــار  ــزار هکت ــون ۲۲ ه ــن و مســکن تاکن ــی زمی ــازمان مل ــر اســاس اعــام س ب
ــه وزارت راه و  از زمین هــای داخــل محــدوده شــهرها کــه ســند آنهــا متعلــق ب
شهرســازی اســت در اختیــار طــرح نهضــت ملــی مســکن قــرار گرفتــه اســت و 
عــاوه بــر ایــن 3۵ هــزار هکتــار از اراضــی در حریــم شــهرها هــم کــه مالکیــت 
آنهــا تثبیــت شــده، در حــال طــی مراحــل الحــاق بــه محــدوده شــهرها هســتند 
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کــه پــس از ایــن الحــاق در اختیــار طــرح اقــدام ملــی قــرار خواهنــد گرفــت.

بــر ایــن اســاس کل زمین هــای داخــل محــدوده و اراضــی داخــل حریــم شــهرها 
ــده بیــش از ۲ میلیــون و ۷00 هــزار واحــد طــرح نهضــت  درمجمــوع تأمین کنن

ملــی مســکن خواهنــد بــود.۱

ــات  ــت اطاع ــت ثب ــن جه ــات زمی ــک اطاع ــن، بان ــن زمی ــش تامی در بخ
زمین هــای تامیــن و شناســائی شــده در تمامــی شــهرهای کشــور بــرای اجــرای 
ــه اســتعداد  ــن ب ــن زمی ــن تامی برنامه هــای حــوزه مســکن ایجــاد شــد. همچنی
ــاه ۱40۱،  در  ــا ۱۲ تیرم ــکونی ت ــد مس ــزار و ۲۷۶ واح ــون و ۵3۵ ه ــک میلی ی
۱300 شــهر کشــور پیگیــری و تامیــن مابقــی اراضــی موردنیــاز از طریــق ایجــاد 
شــهرک ها یــا شــهر جدیــد، الحــاق زمیــن بــه محــدوده شــهرها، تغییــر کاربــری 
اراضــی مســتعد و اســتفاده از اراضــی مــازاد دســتگاه های دولتــی و... انجــام شــد. 
ــده  ــن ش ــای تامی ــاز در زمین ه ــاخت های موردنی ــی زیرس ــال، پیش بین درعین ح

ــا دوره احــداث واحدهــای مســکونی نیــز انجــام شــد.۲  هم زمــان ب

در آذر مــاه ۱40۱، شــهریار افنــدی زاده، سرپرســت وزارت راه و شهرســازی، 
ــکن،  ــی مس ــت مل ــد نهض ــون واح ــش از ۲.۵ میلی ــرای بی ــه ب ــرد ک ــام ک اع

ــت.3 ــده اس ــن ش ــن زمی تامی

ــام  ــکن( ثبت ن ــی مس ــت مل ــرح نهض ــامانه ط ــن )س ــامانه ثم ــدازی س ــا راه ان ب
ــر همیــن اســاس، بیــش از ۵ میلیــون و ۷00  از متقاضیــان را آغــاز کــرد کــه ب

1-  https://irna.ir/xjKjF8

2-  https://www.irna.ir/news/84818694

3-  isna.ir/xdMRqm
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متقاضــی در طــرح نهضــت ملــی مســکن در سراســر کشــور موفــق بــه ثبت نــام 
در ســامانه شــدند.

بــر اســاس اعــام معاونــت مســکن و ســاختمان، عملیــات اجرایــی بیــش از یــک 
ــکن  ــن مس ــای تامی ــب برنامه ه ــکونی در قال ــد مس ــزار واح ــون و ۶00 ه میلی
ــوده  ــت فرس ــازی باف ــهری، نوس ــق ش ــده مناط ــام ش ــان ثبت ن ــرای متقاضی ب
شــهری، نوســازی مســکن روســتایی و پرداخــت تســهیات ســاخت مســکن بــه 

خودمالــکان آغــاز شــده اســت.

خاصــه عملکــرد ثبت نــام متقاضیــان و پروژه هــای شــروع شــده نشــان 
ــی مســکن  ــون و ۷00 متقاضــی در طــرح نهضــت مل ــش از ۵ میلی می دهــد بی
ــد  ــان واج ــده، متقاضی ــام ش ــی ثبت ن ــداد متقاض ــن تع ــد. از ای ــام کردن ثبت ن
شــرایط اولیــه یــک میلیــون و 400 هــزار نفــر هســتند. اراضــی تامیــن شــده بــا 
کاربــری مســکونی در اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن معــادل یــک میلیــون 
و ۶00 هــزار واحــد اســت. همچنیــن تعــداد پروژه هــای شــروع شــده در مناطــق 
شــهری و روســتایی معــادل ۸۱3 هــزار واحــد اســت کــه بــه تفکیــک در مناطــق 
شــهری تعــداد پروژه هــای شــروع شــده ۶30 هــزار واحــد و پروژه هــای شــروع 

شــده در مناطــق روســتایی ۱۸3 هــزار واحــد اســت.

ــز  ــهری نی ــق ش ــده در مناط ــی ش ــای کلنگ زن ــداد پروژه ه ــال، تع ــن ح در عی
ــز  ــهری نی ــوده ش ــت فرس ــای باف ــداد پروژه ه ــد و تع ــزار واح ــادل 4۲۹ ه مع
ــه تســهیات خودمالکــی  ــرای ارای ــا ب ــداد پروژه ه ــزار واحــد و تع ــادل ۵3 ه مع

ــز 3۵0 هــزار واحــد گــزارش شــده اســت.۱ نی

1-  https://irna.ir/xjKxX3
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ــاخت  ــال س ــکونی در ح ــد مس ــزار واح ــون و ۵00 ه ــک میلی ــور ی در کل کش
ــن  ــکونی زمی ــد مس ــزار واح ــون و ۹00 ه ــک میلی ــرای ی ــن ب ــت و همچنی اس
اختصــاص یافتــه و ســاخت و ســاز ایــن واحدهــا آغــاز شــده کــه ظــرف مــدت 
ــرای  ــف ب ــا و وزارتخانه هــای مختل ــا کمــک دســتگاه ه ــز ب ــان کوتاهــی نی زم
ــی مســکن،  ــد مســکونی در طــرح نهضــت مل ــزار واح ــون  و ۲00 ه ســه میلی

ــت.۱ ــد یاف ــن اختصــاص خواه زمی

طبــق آخریــن گــزارش دي مــاه ۱40۱ پیگیــری رونــد اجــرای ۷۵۷ هــزار واحــد 
ــی در مناطــق شــهری و روســتایی، افزایــش ســقف  مســکن طــرح نهضــت مل
تســهیات ســاخت مســکن در تهــران، دیگــر کانشــهرها، مراکــز اســتان ها و 
مناطــق روســتایی بخشــی از عملکــرد ۸ ماهــه وزارت راه و شهرســازی در دولــت 

ســیزدهم اســت.۲

ــرای  ــتای اج ــه در راس ــد ک ــتغال نشــان می ده ــرح و ایجــاد اش ــی ط ــاد مال ابع
ــد  ــون واح ــک میلی ــاالنه ی ــاخت س ــت س ــکن، جه ــی مس ــت مل ــرح نهض ط
مســکونی )جمعــًا چهــار میلیــون در چهــار ســال آتــی(، می بایســت بــه مســاحت 
تقریبــی ۵۲0 میلیــون مترمربــع عملیاتــی ســاختمانی اجــرا شــود. بــرای اجــرا این 
میــزان عملیــات ســاختمانی، حــدود 3۱۲0 هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری 
ــع  ــع از محــل مناب ــن مناب ــی از ای ــدود نیم ــه ح ــرد ک مســتقیم صــورت می پذی
ــاخت،  ــول دوره س ــان در ط ــدی متقاضی ــل آورده نق ــی از مح ــی و مابق بانک
تامیــن می شــود. الزم بــه ذکــر اســت بــا انجــام ایــن ســرمایه گذاری بــا لحــاظ 
ضریــب انتشــار ۱.۹، بــه میــزان ۵۸۹۶ هــزار میلیــارد تومــان ارزش افــزوده ایجــاد 

1-  isna.ir/xdMmLZ

2-  https://irna.ir/xjLm7Z
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می شــود.۱

ــع  ــن مناب ــی مســکن درخصــوص تأمی ــروژه نهضــت مل ــن مشــکل پ اصلی تری
هنــوز بــه قــوت خــود باقــی اســت. بــه گــزارش ایســنا، ایــن معضــل از خشــکی 
منابــع بانکــی و عــدم توانایــی متقاضیــان در تأمیــن آورده نشــات می گیــرد؛ دو 
ــازی  ــه وزارت راه و شهر س ــی ب ــا و انتقادات ــود پروژه ه ــث رک ــه باع ــکلی ک مش
شــده بــود؛ تــا اینکــه نهایتــًا رئیس جمهــور بــا اســتعفای رســتم قاســمی- وزیــر 

ــرد. ــت ک ــازی موافق راه و شهر س

تســهیات تکلیفــی طــرح نهضــت ملــی مســکن در ســال اول 3۶0 هــزار میلیارد 
تومــان )معــادل ۲0 درصــد از کل تســهیات پرداختــی نظــام بانکــی( بــود امــا 
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، بــر اســاس آمــار تســهیات پرداخت شــده بــه 
نهضــت ملــی مســکن از منابــع بانکــی، در ۶ مــاه دوم ســال ۱400 نظــام بانکــی 
تنهــا دو هــزار میلیــارد تومــان تســهیات در اختیــار نهضــت ملــی مســکن قــرار 
ــام  ــی نظ ــهیات پرداخت ــم تس ــز رق ــال ۱40۱ نی ــاه اول س ــت. در ۶ م داده اس
بانکــی بــه نهضــت ملــی مســکن فقــط بــه ۱۶ هــزار میلیــارد تومــان می رســد 

کــه عمدتــًا مربــوط بــه بانــک مســکن اســت.

ــن مســکن ۱۸  ــد و تأمی ــون جهــش تولی ــاغ قان ــان اب ــای دیگــر از زم ــه معن ب
هــزار میلیــارد تومــان تســهیات بــه ســاخت مســکن اختصــاص یافتــه اســت؛ 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــد ۷۵۲ ه ــته بای ــال گذش ــک س ــدت ی ــه در م درحالی ک
ــاه  ــا نظــام بانکــی در ۶ م ــه بخــش مســکن پرداخــت می شــد، ام تســهیات ب
دوم ســال ۱400 و ۶ مــاه اول ســال ۱40۱ مجموعــًا 3۷۶0 هــزار میلیــارد تومــان 

1-  https://irna.ir/xjJXqM
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ــت.۱ ــرده اس ــت ک ــف پرداخ ــای مختل ــه بخش ه ــهیات ب تس

ــی ســرمایه گذار خارجــی  ــه نهضــت مال ــرای تســریع سرعت بخشــی ب راهــکار ب
ــازهای  ــاخت و س ــد س ــد مانن ــرف کن ــکات را برط ــد مش ــه می توان ــت ک اس
ونزوئــا کــه نفــت بــه ترکیــه می دهــد و جــای نفــت ترکیــه مصالــح و ســاخت 
وســاز در ونزوئــا را انجــام می دهــد. ایــن امــر می توانــد در ایــران هــم اجرایــی 
شــود. بــا کمــک روســیه و چیــن بــه ایــن دو کشــور نفــت داده شــود در عــوض 

نفــت مصالــح و ســاخت وســاز را برعهــده آنهــا گذاشــته شــود.

ایــن در حالــی اســت کــه طبــق اعــام ســازمان ملــی زمیــن و مســکن تاکنــون 
ــی مســکن شناســایی  ــرای طــرح نهضــت مل ــن ب ــار زمی ــزار هکت حــدود ۵۷ ه
شــده و ۲4 هــزار هکتــار در اختیــار ایــن طــرح قــرار گرفتــه اســت. ایــن مقــدار 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــرد؛ ام ــت می ک ــد کفای ــون واح ــاخت ۱.۵ میلی ــرای س ــن ب زمی

سیاســت کاهــش تراکــم واحدهــا ایــن ظرفیــت نیــز کمتــر شــده اســت.

در بخــش تامیــن خدمــات نیــز انجــام هماهنگی هــای الزم بــرای اعمــال تخفیف 
ــه و تســهیل و تســریع در صــدور پروانه هــای ســاختمانی  ۵0 درصــدی در هزین
ــد مســکن توســط شــهرداری های کشــور، تفاهــم  ــی تولی ــای حمایت در برنامه ه
بــا ســازمان نظام مهندســی کشــور جهــت اعمــال سیاســت های تشــویقی بــرای 
مهندســان داوطلــب بــه ارائــه خدمــات فنــی مهندســی در برنامه هــای حمایتــی 

تولیــد مســکن انجــام شــد.۲

ــت مســکن وزارت راه و شهرســازی در دولت هــای  ــی معاون هشــت ســال تعطیل

1-  https://kayhan.ir/fa/news/254523/

2-  https://www.irna.ir/news/84818694
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یازدهــم و دوازدهــم اســت کــه از ســال ۹۲ باعــث کاهــش ســاخت و ســازها از 
ســالی ۹00 هــزار واحــد مســکونی بــه 300 هــزار واحــد مســکونی شــد.

ــر راه و  ــاختمان وزی ــکن و س ــاون مس ــودزاده« مع ــود محم ــان »محم ــه اذع ب
ــی  ــهیات بانک ــد تس ــج درص ــط پن ــته فق ــال گذش ــت س ــازی، در هش شهرس
ــت  ــزی دول ــه ری ــده عــدم برنام ــه نشــان دهن صــرف بخــش مســکن شــده ک

ــت.۱ ــکن اس ــاخت مس ــرای س ب

ــگاه  ــگار پای ــا خبرن ــو ب ــکن در گفت وگ ــک مس ــت بان ــکری سرپرس ــی عس عل
خبــری وزارت راه و شهرســازی در خصــوص رونــد ارایــه تســهیات بــه 
ــاح  ــازندگان و افتت ــه س ــه ب ــت وج ــکن، پرداخ ــت  مس ــرح نهض ــان ط متقاضی
ــی  ــر متقاض ــزار و ۹4۷ نف ــون ۷۸۶ ه ــح داد: »تاکن ــان توضی ــاب متقاضی حس

ــد.« ــاب کردن ــاح حس ــکن افتت ــی مس ــت مل ــرح نهض ــده در ط ــه ش پذیرفت

ثبت نــام از تعــداد بیــش از ۲3 هــزار ســازنده جهــت دریافــت تســهیات ســاخت 
مســکن بــه اســتعداد ۱3۶3۱۶ واحــد مســکونی، آغــاز عملیــات اجرایــی ۱۶0 هزار 
ــی 3۲۱ هــزار واحــد مســکونی  واحــد مســکونی در مناطــق روســتایی، کلنگ زن
طــرح نهضــت ملــی مســکن، انعقــاد تفاهم نامــه بــا نهادهــای حمایتــی )کمیتــه 
امــداد امــام خمینــی و ســازمان بهزیســتی( و همچنیــن ســازمان اوقــاف بــرای 
تامیــن مســکن ۵۲0 هــزار تحــت پوشــش فاقــد مســکن ایــن نهادهــا در شــهرها 
و روســتاهای کشــور، بــرآورد زمانــی و مکانــی میــزان مصالــح ســاختمانی مــورد 
ــا وزارت  ــون واحــد مســکونی و انجــام هماهنگــی ب ــرای احــداث 4 میلی ــاز ب نی

صمــت بــرای تأمیــن مصالــح مــورد نیــاز از دیگــر اقدامــات اســت.۲
1-  https://irna.ir/xjHrxN

2-  https://irna.ir/xjJZKw
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در بخــش تامیــن مالــی نیــز اقداماتــی کــه انجــام شــد شــامل تعییــن ســهمیه 
ــان و  ــارد توم ــزار میلی ــزان 3۶0 ه ــه می ــهیات ب ــت تس ــرای پرداخ ــا ب بانک ه
ابــاغ آن بــه تمامــی بانک هــا جهــت پرداخــت بــود؛ همچنیــن افزایــش ســقف 
ــون  ــران، 400 میلی ــهر ته ــان در ش ــون توم ــه 4۵0 میلی ــاخت ب ــهیات س تس
ــان در مراکــز اســتان ها، 300  ــون توم ــان در ســایر کان شــهرها، 3۵0 میلی توم
ــون تومــان در مناطــق روســتائی  ــون تومــان در ســایر شــهرها و ۲۵0 میلی میلی
ــال در  ــه ۲0 س ــهیات ب ــن تس ــت ای ــول دوره بازپرداخ ــش ط ــور و افزای کش

ــد.۱ ــام ش ــزی و انج ــی برنامه ری ــن مال ــش تامی بخ

ــول و  ــورای پ ــازی در ش ــنهاد وزارت راه وشهرس ــری و پیش ــاس پیگی ــر اس ب
اعتبــار پرداخــت وام کمــک ودیعــه مســکن تــا ســقف 40 هــزار میلیــارد تومــان 
تصویــب شــد؛ بــه طــوری کــه ایــن تســهیات در تهــران ۱00 میلیــون تومــان، 
در کانشــهرها ۷0 میلیــون تومــان و در ســایر مناطــق شــهری 40 میلیــون تومان 

ــان واجــد شــرایط )مســتأجران( پرداخــت می شــود. ــه متقاضی تعییــن و ب

ــکونی در  ــای مس ــاره واحده ــای اج ــه قرارداده ــه کلی ــن مصوب ــاس ای ــر اس ب
ســال ۱40۱ پــس از تاریــخ ابــاغ ایــن مصوبــه، قراردادهــای اجــاره بــه صــورت 
خــودکار و بــه مــدت یکســال  تمدیــد و حداکثــر نــرخ  افزایــش در شــهر تهــران 
ــق  ــه تواف ــاط شــهری ۲0 درصــد باشــد ک ــایر نق و کانشــهرها ۲۵ درصــد، س

ــع اســت. ــوق بامان ــوارد ف ــر از م ــا نرخ هــای کمت ــک و مســتاجر ب مال

ــر ۷  ــغ ب ــزان بال ــه می ــوع ب ــي در مجم ــاز مســکن مل ــزان از ساخت وس ــن می ای
میلیــون نفــر اشــتغال مســتقیم و ۵.۲ میلیــون نفــر اشــتغال غیرمســتقیم )جمعــًا 

1-  https://www.irna.ir/news/84818694
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۱۲.۲ میلیــون نفــر اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم( در طــول دوره اجــرای طــرح 
ــه طــول دوره ســاخت  ــوط ب ــن حجــم مرب ــادآوری اینکــه ای ایجــاد می شــود. ی
ــتغال زایی  ــاخت، اش ــرح در دو دوره س ــن ط ــام ای ــه انج ــود و باتوجه ب ــد ب خواه

مســتقیم و مســتمر بــر ایــن اســاس اتفــاق خواهــد افتــاد.۱

ــبه  ــذاری و محاس ــدف ارزش گ ــا ه ــی ب ــای خال ــر خانه ه ــات ب ــامانه مالی س
مالیــات واحدهــای مســکونی خالــی موضــوع مــاده ۵4 مکــرر قانــون مالیات هــای 
مســتقیم، طراحــی، توســعه و از دی مــاه ســال ۱400 بــه عنــوان بخشــی از درگاه 
ملــی خدمــات الکترونیــک ســازمان راه انــدازی شــده اســت کــه مودیــان مالیاتــی 
ــکنه«  ــی از س ــکونی خال ــای مس ــمت »واحده ــه قس ــه ب ــا مراجع ــد ب می توانن
ایــن ســامانه، عــاوه بــر مشــاهده لیســت امــاک مشــمول خــود، نســبت بــه 
محاســبات مربــوط، واکنــش الزم را ثبــت نمــوده و در صــورت نیــاز نســبت بــه 

صــدور قبــض و پرداخــت آنایــن آن اقــدام کننــد.

بــر اســاس اعــام ســازمان امــور مالیاتــی، لیســتی حــاوی تعــداد ۵۱۵ هــزار و 
۵00 خانــه خالــی از وزارت راه و شهرســازی بــه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور 
ــال  ــانی ارس ــک اطاع رس ــا پیام ــن خانه ه ــکان ای ــرای مال ــه ب ــده ک ــال ش ارس

شــده و هــم اکنــون در مرحلــه مطالبــه و وصــول مالیــات اســت.

دربــاره رقــم پاییــن درآمدهــای مالیاتــی مربــوط بــه خانه هــای خالــی در ۶ مــاه 
ــی اعــام شــده  ــور مالیات ــن از ســوی ســازمان ام ــش از ای نخســت امســال پی
ــی از خانه هــای  ــور مالیات ــه ســازمان ام ــه ب ــی ک ــر اســاس اطاعات ــه ب ــود ک ب
خالــی واصــل شــد بــرای مالــکان پیامــک مربــوط بــه خانــه خالــی ارســال شــده 

1-  https://www.irna.ir/news/84818694
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ــرای  ــت ب ــه مهل ــد ک ــرض بودن ــان معت ــی مؤدی ــن برخ ــن بی ــه در ای ــت ک اس
اعتــراض آنهــا در نظــر گرفتــه شــد و بــه ســامانه اســکان و امــاک وزارت راه و 

شهرســازی هدایــت شــدند تــا اطاعــات خــود را ثبــت یــا ویرایــش کننــد.

ــود وزارت راه و شهرســازی، اطاعــات پاالیــش شــده  ــرار ب ــن اســاس ق ــر ای ب
ــر اســاس آن  ــا ب را در شــهریور مــاه بــه ســازمان امــور مالیاتــی ارســال کنــد ت
برگــه مطالبــه مالیــات صــادر شــود کــه حــاال بــر اســاس اعــام ســازمان امــور 
مالیاتــی ۵۱۵ هــزار و ۵00 خانــه خالــی از وزارت راه و شهرســازی وصــول شــده 
ــا توجــه بــه اینکــه فرآینــد مالیاتــی ایمــن واحدهــا بــه تازگــی آغــاز  اســت و ب

شــده طبیعتــًا در آمــار ۶ماهــه نخســت قابــل رویــت نیســت.۱

اهــم اقدامــات کاربــردی وزارت راه و شهرســازی در زمینــه مسکن ســازی بدیــن 
شــرح اســت:

- اعطای تسهیات خودمالکی به ۲۱۸ هزار و ۶۸ واحد

- آغاز نوسازی ۱۵۸ هزار رو 30 واحد مسکونی روستایی

- پیشــرفت فیزیکــی ۵۷۸ هــزار و ۱30 واحــد را در کشــور بــا راهبــری 
ــتان ها ــازی اس ادارت کل راه و شهرس

- ســهمیه ۶00 هــزار واحــدی بافــت فرســوده از میلیــون واحــد نهضــت 
ــکن ملی مس

-  سهمیه ۷00 هزار واحدی شهرهای جدید

1-  https://irna.ir/xjKSFt
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- تأمیــن زمیــن 400 هــزار واحــد در شــهرهای جدیــد و آغــاز ســاخت 
۲00 هــزار واحــد از آنهــا

ــاالنه  ــاخت س ــتایی و س ــکن روس ــدی مس ــزار واح ــهمیه ۸00 ه - س
ــتایی ــد روس ــزار واح ۲00 ه

ــا  ــتایی ب ــی مســکن روس ــون تومان - اختصــاص تســهیات ۲00 میلی
نــرخ ســود ۵ درصــد۱

1-  https://www.mehrnews.com/news/5565386/
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ارزش پول و تورم

ــا،  ــادن، ط ــل ارز، مع ــور مث ــک کش ــر ی ــا و ذخای ــه دارایی ه ــول ب ارزش پ
تولیــدات صنعتــی، کشــاورزی و... بســتگی دارد. ارزش پــول مــا در زمــان شــاه 
ــود. امــا آخــر دوره قاجــار ارزش  ــد انگلیــس ب ــر پون طمهاســب صفــوی ۱0 براب
پــول مــا ۵0 برابــر کاهــش داشــت. ورود ســیل کاالهــای خارجــی بــه ایــران و 
ــه ایــن اتفــاق شــد. در  ــا خارجــی منجــر ب ــوان رقابــت تولیــد داخلــی ب عــدم ت
ــای  ــتفاده از درامده ــا اس ــاژی ب ــع مونت ــه و صنای ــوی، واردات بی روی ــان پهل زم
ــوری اســامی  ــت. جمه ــد انجــام گرف ــرمایه گذاری در تولی ــای س ــه ج ــی ب نفت
در دولت هــای مختلــف رویکردهــا تفــاوت داشــت و ایــن تغییــر رویکــرد، هنــوز 
هــم بــای جــان ارزش پــول ماســت. وابســتگی کشــور بــه واردات و ناتــرازی 
تجــاری ریشــه اصلــی کاهــش ارزش پــول ملــی اســت. راهــکار اصلــی آن نیــز 

افزایــش تولیــد و صــادرات اســت.

تــا بــه حــال کشــورهای زیــادی ماننــد ترکیــه، هلنــد، آرژانتیــن و... )حــدودا ۷۱ 
مــورد در دنیــا( حــذف صفــر از پــول ملــی را انجــام دادنــد. بــرای مثــال برزیــل 
ــه تنهایــی  ــا ۱۸ حــذف صفــر ب رکــورددار حــذف صفــر در طــول چنــد ســاله ب
ــا دیگــر اقدامــات  ــا اگــر همــراه ب ــده اســت، ام ــدون فای یــک کار ظاهــری و ب

ضدتورمــی باشــد، میتوانــد تــا حــدی تاثیــر گــذار باشــد.

ــرا  ــران در آن اشــتباه اســت. زی ــگاه ای ــول و جای ــدی ارزش پ ــه بن شــاخص رتب
اگــر همیــن حــاال 4 تــا صفــر از پــول ملــی حــذف کنیــم بــه حــدود رتبــه ۸0 
دنیــا می رســیم. اگــر بقیــه کشــورهایی کــه در ایــن ســال ها )۷۱ مــورد حــذف 
صفــر در ســطح دنیــا انجــام شــده اســت( صفرهایشــان را برگرداننــد رتبــه مــا 
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ــوب  ــاخص معی ــک ش ــاخص، ی ــن ش ــس ای ــد. پ ــد ش ــز خواه ــر از ۸0 نی باالت
اســت.

عربســتان ارزش پــول خــود را بــا میخکــوب کــردن ثابــت نگــه داشــته اســت. 
ایــن کشــور مجبــور اســت بــرای ثابــت نگــه داشــتن نــرخ ارز از ذخایــر ارزی اش 
ــتقراض  ــر اس ــال های اخی ــل س ــا مث ــت و ی ــروش نف ــا ف ــه ی ــد ک ــتفاده کن اس
می باشــد. اقدامــات دیگــری مثــل وابســتگی بــه ســرمایه خارجــی، خام فروشــی 
ــه  ــن کشــور ب ــرای ای ــز ب ــازی شــرکت های خارجــی و... نی ــع، خصوصی س مناب
وجــود آمــده اســت. مشــکات ایــن کار، ایجاد بدهــی )عربســتان تــا ۲0۱۹، ۲0۵ 
میلیــارد دالر بدهــی داشــته اســت(، کاهــش ذخایــر ارزی، وابســتگی بــه فــروش 
نفــت و تاثیــر شــدید قیمــت نفــت بــر اقتصــاد، وابســتگی شــدید بــه واردات )۸0 
درصــد مــواد غذایــی عربســتان وارداتــی اســت( و تبعیــت از سیاســت های پولــی 

ــکا اســت. و ارزی کشــور از سیاســت های ارزی آمری

ــا،  ــادن، ط ــل ارز، مع ــور مث ــک کش ــر ی ــا و ذخای ــه دارایی ه ــول ب ارزش پ
ــی، کشــاورزی و... بســتگی دارد. ریشــه مشــکل کاهــش ارزش  ــدات صنعت تولی
ــم: ارز آزاد و ارز  ــوع ارز داری ــا دو ن ــت. م ــه واردات اس ــتگی ب ــی، وابس ــول مل پ
ــرای تامیــن معیشــت مــردم، ارز نیمایــی اســت کــه از اول  نیمایــی. ارز مهــم ب
دولــت تــا االن افزایــش کمــی از ۲3 هــزار تومــان بــه ۲۸ هــزار و ۵00 تومــان 
ــه و  ــن طریق ــازار ارزی کشــور از ای ــاز ب ــش از ۸0 درصــد نی داشــته اســت و بی
کاالهــای اساســی نظیــر دارو، مــواد خــام، فلــزات، ماشــین آالت و... بــا ایــن ارز 
وارد می شــود. راهــکار اصلــی افزایــش ارزش پــول کاهــش ناتــرازی تجــاری و 
ــت کارهــای مهمــی  ــده کــه دول ــه واردات و افزایــش تولی کاهــش وابســتگی ب
انجــام داده اســت و از آمــار رشــد اقتصــادی و افزایــش تولیــد و صــادرات ایــن 
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ــه رشــد مشــخص اســت. ــد رو ب رون

بــا توجــه بــه ذخایــر ارزی خــوب کشــور ایــن نــرخ قــرار اســت تــا یــک ســال بــا 
ــازار نیمایــی حــدودا ثابــت بمانــد. معــادل دالری عرضــه ارز توســط  مدیریــت ب
ــاه،  ــخ ۱0 دی م ــا تاری ــدای ســال ۱40۱ ت ــا از ابت ــدگان در ســامانه نیم صادرکنن
3۵ میلیــارد دالر و ســال قبــل حــدود ۲۲ میلیــارد دالر بــوده کــه ایــن رقــم در 

مقایســه بــا دوره مشــابه ســال قبــل حــدود ۶0 درصــد رشــد داشــته اســت.

ــه  ــد ک ــازار ارز را تشــکیل می ده ــم ب ــه حج ــد از معامل ــدود ۱۵ درص ارز آزاد ح
شــامل ارز قاچــاق و قمارهــای کاغــذی و بازارهــای فردایــی ارز اســت. افزایــش 
ــی  ــود ناش ــاهده می ش ــازی مش ــای مج ــه در فض ــر ک ــای اخی ــت ارز ماه ه قیم
از نــرخ ارز در بــازار فردایــی اســت و در آبــان و آذر نــرخ ارز بــه دلیــل بخشــی 
ــک مرکــزی  ــک اشــتباه در تخصیــص ارز در یکــی از زیرمجموعه هــای بان از ی
بــود افزایــش یافــت کــه موجــب شــد تامیــن ارز بــرای واردات کاالهایــی کــه بــا 
ــا  ــن موضــوع الق ــد و ای ــود بیای ــه وج ــت ب ــود، محدودی ــد وارد می ش ــم بای دره
ــازی  ــم دارد. بخشــی از مشــکل ناشــی از فضاس ــا کشــور ارز ک ــه گوی شــود ک
ــئله  ــن مس ــی در ای ــازی ناش ــای مج ــا در فض ــازی کانال ه ــانه ای و عددس رس
اثرگــذار بــود. راهکارهــای کنتــرل ایــن بــازار، کوچــک کــردن بــازار غیررســمی 
ــه  ــر از هم ــران و مهم ت ــا اخالگ ــورد ب ــت، برخ ــت دول ــا مدیری ــادالت ارز ب مب
بــرای بازدارندگــی و جلوگیــری از تبدیــل ارز بــه کاالی ســرمایه ای بــا تصویــب 

طــرح مالیــات عایــدی بــر ســرمایه در مجلــس اســت.

راهــکار اصلــی افزایــش ارزش پــول کاهــش ناتــرازی تجــاری و کاهــش 
ــئله  ــن مس ــرای ای ــیزدهم ب ــت س ــد. دول ــش تولی ــه واردات و افزای ــتگی ب وابس
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ــت: ــام داده اس ــر را انج ــات زی اقدام

• مثبــت شــدن رشــد اقتصــادی پس از رکود ۱0 ســاله با رشــد اقتصــادی حدود 	
صفــر درصــد و رســیدن بــه رشــد 4+ درصــد

• رشد ۵.۱ درصدی صنعت در مقایسه با سال گذشته	
• رکــورد بیشــترین صادرات غیرنفتــی تاریخ ایران در ســال ۱400 به میزان 4۸ 	

میلیــارد دالر
• افزایــش ۲0 درصــدی میــزان صــادرات محصوالت صنعتی کشــور نســبت به 	

ســال گذشــته
• خودکفایــی در کاالهــای وارداتــی در ســالهای گذشــته و کاهــش ۲۱درصدی 	

ارزش وزنــی کاالهــای وارداتــی در هشــت مــاه نخســت امســال نســبت بــه ســال 
ــق  ــدم طب ــن گن ــون ت ــد ۱3 میلی ــه؛ رشــد ۶3 درصــدی تولی ــرای نمون گذشــته. ب
ــکاران و  ــات گندم ــده مطالب ــدن پرون ــته ش ــو و بس ــی فائ ــازمان جهان ــزارش س گ
ــت  ــه دول ــاورز ب ــون کش ــم میلی ــاد نی ــا اعتم ــدم ب ــد گن ــدی خری ــد ۶0 درص رش

ــوع پیوســته اســت. ــه وق ســیزدهم ب
• صرفه جویــی 3 میلیــارد دالری بــا حــذف ارز 4۲00 تعــداد ۵ قلــم از کاالهای 	

ــن ــی و روغ ــای روغن ــی، دانه ه ــو دام ــویا، ذرت، ج ــه س ــامل کنجال ــی ش اساس
• احیــا واحدهــای تولیــدی تعطیــل و نیمــه تعطیــل، احیــا بیــش از 4۵00 واحد 	

تولیــدی، رشــد تولیــد بنــگاه هــای بــزرگ از عــدد منفــی بــه مثبــت ۱0.۲ درصــد، 
ــال  ــد در س ــای راک ــای واحده ــرای احی ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــاص ۵0 ه اختص
جــاری، افزایــش ســرمایه گذاری در تولیــد و افزایــش میــزان انتشــار اوراق گام بــه 
عنــوان حمایــت غیرتورمــی از تولیــد از ۷.۷ هــزار میلیــارد تومــان در ســال ۱400 
بــه 3۲ هــزار میلیــارد تومــان تــا ۲۸ آبــان ســال ۱40۱، بــا رشــد چهــار برابــری، 
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ــش  ــداد شــرکت های دان ــش تع ــا، افزای ــات تولیدکننده ه کاهــش ۵ درصــدی مالی
بنیــان و تولیــدات آن هــا و صرفه جویــی ارزی بــا میــزان درآمــد ۱۹۸ هــزار میلیــارد 

تومــان.
• افزایش تجارت خارجی و رشــد 4۸ درصدی صادرات به کشــورهای همســایه، 	

افزایــش تجــارت خارجــی بــا رشــد ۱00 درصــدی صــادرات بــه ترکیــه، 30 تــا 40 
ــتان و 300  ــدی ازبکس ــتان، ۱00 درص ــدی ترکمنس ــیه، ۱۶0 درص ــدی روس درص

درصــد تاجیکســتان؛ 
• افزایــش ســرمایه گذاری خارجــی از ۲.۵ میلیارد دالر به ۵ میلیــارد دالر، ایجاد 	

ــال  ــد ری ــه دالر پیون ــه و کاهــش وابســتگی ب ــد جانب ــا چن ــی دو ی پیمان هــای پول
ــم در شــانگهای پــس از  ــا روســیه، عضویــت دائ ــرای تجــارت خارجــی ب ــل ب روب
۱۵ ســال عضویــت بصــورت ناظــر، ورود اولیــن قطــار بــاری از چیــن بــه ایــران و 
ــران  ــای مســیر جــاده ابریشــم، موافقتنامــه جامــع همکاری هــای ۲0 ســاله ای احی
ــد ۲۲  ــال ۱400 و رش ــی در س ــت خارج ــدی ترانزی ــد ۶۸ درص ــیه، رش ــا روس ب
ــدازی کریــدور  درصــدی ترانزیــت کاال از ایــران در ۶ مــاه نخســت امســال، راه ان
شــمال-جنوب؛ از روســیه تــا هنــد بــه صــورت زمینــی و ریلــی بعــد از ۲۲ ســال، 
آزادی پول هــای بلوکــه شــده ایــران در عــراق، طلــب ۵30 میلیــون دالری ایــران 

ــدون برجــام و FATF و... ــات نفتــی ب از انگلیــس، وصــول مطالب

ــری قیمت هــا در کاالهــای اساســی حــذف  ــی افزایــش چندیــن براب دلیــل اصل
ــی 4۲00  ــال ها از ارز دولت ــن س ــی ای ــادی در ط ــراد زی ــود. اف ــی ب ارز ترجیح
تومانــی اســتفاده کردنــد و یــا واردات بی رویــه کردنــد، یــا قــرار بــود کاالهــای 
اساســی بیاورنــد،  امــا کاالی دیگــری وارد کردنــد، یــا پــول را گرفتنــد و در بــازار 
بــه ارز آزاد تبدیــل کردنــد و یــا قاچــاق و صــادرات کردنــد و یــا احتــکار کردنــد. 
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طبــق گزارشــات، میــزان رانت هــا بیــش از 300 تــا 400 هــزار میلیــارد تومــان 
گــزارش شــده اســت و بیــش از ۱۲4۸ پرونــده تشــکیل شــده کــه بیــش از ۵۵۵ 
ــده  ــی ایــن پرون ــا ایــن پرونده هــا دســتگیر شــدند و ارزش مال نفــر در ارتبــاط ب

هــا نیــز بیــش از ۱0 میلیــارد دالر اعــام شــده اســت.

حــذف ارز ترجیحــی در ابتــدا تــورم شــدیدی بــرای کشــور در خــرداد مــاه ایجــاد 
کــرد، امــا در تیــر و مــرداد مــاه بــا تخلیــه اثــر تورمــی آن، شــاهد کاهــش کــم 
ســابقه نــرخ تــورم ماهانــه از ۱۲.۲ خــرداد بــه ۲ درصــد مــرداد مــاه بودیــم. ایــن 
ــای اساســی در ۸  ــارد دالری در واردات کااله ــی 3 میلی ــه جوی ــث صرف کار باع
ماهــه ۱40۱ شــده اســت. کشــور مــا ســال گذشــته تــورم ۶0 درصــدی داشــت 
و حــاال ایــن رقــم بــه حــدود 40 درصــد رســیده اســت. هنــوز تــورم باالســت و 
ایــن تــورم باعــث افزایــش قیمت هــا البتــه قیمــت کاالهــای اساســی می شــود. 
ــا بیشــتر نشــده اســت بلکــه  ــه تنه ــا قیمــت بعضــی از کاالهــای اساســی ن ام
کمتــر هــم شــد. بــرای نمونــه قیمــت مــرغ پــس از حــذف ارز ترجیحــی حــدود 
۶0 هــزار تومــان تصویــب شــد امــا در ماه هــای اخیــر بــا افزایــش تولیــد قیمــت 

مــرغ حتــی بــه 4۶ هــزار تومــان رســید.

تــورم بــه زبــان ســاده بــه معنــای افزایــش قیمت هاســت. کشــور مــا چنــد ســال 
اســت درگیــر تــورم بــاالی 40 درصــد اســت و ایــن رقــم باالیــی بــرای تــورم 
ــت.  ــش اس ــه افزای ــواره رو ب ــا هم ــه قیمت ه ــد و در نتیج ــور می باش ــک کش ی
ــورم ۶0 درصــدی داشــت و االن  طبــق آمــار شــهریور ســال گذشــته، کشــور ت
ــورم کاهــش داشــته  ــی ت ــه حــدود 40 درصــد رســیده اســت؛ یعن ــن عــدد ب ای
ــه  ــه ب ــورم نقط ــد. ت ــدا کن ــش پی ــد کاه ــت و بای ــورم باالس ــم ت ــوز ه ــا هن ام
ــرات  ــورم نقطه به نقطــه، تغیی ــته اســت. ت ــم کاهــش چشــمگیری داش نقطــه ه
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شــاخص تــورم را نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل مقایســه میکنــد. تــورم 
نقطــه بــه نقطــه در ۶ مــاه اول ۲۵ درصــد کاهــش داشــت. تــورم تولیــد کننــده 
هــم نصــف شــد و از ۸3 درصــد بــه حــدود 40 رســید کــه البتــه هنــوز هــم رقــم 
زیــادی اســت. پــس درســت اســت کــه تــورم کشــور هنــوز هــم زیــاد اســت، امــا 

در ایــن یکســال رونــد کاهشــی داشــته اســت.

ــان  ــه می ــی فاصل ــی و کل ــل اصل ــا دلی ــادی دارد، ام ــل زی ــورم، دالی ــاد ت ایج
نقدینگــی و تولیــد در کشــور اســت. یعنــی بــه میزانــی کــه نقدینگــی در کشــور 
ــه  ــن فاصل ــردن ای ــم ک ــرای ک ــت ب ــت. دول ــتوانه آن نیس ــد پش ــت تولی هس

ــت: ــام داده اس ــر را انج ــات زی اقدام

• افزایش تولید	
• کاهــش نرخ رشــد دوازده ماهه نقدینگی از 4۲.۸ درصــد در پایان مهرماه 	

۱400 بــه 34.3 درصــد در پایــان مهرمــاه ۱40۱
• سیاســت خودکنترلــی و ســخت گیری بــر وزارتخانه هــا و ســازمان ها بــه 	

ــاه  ــدای دی م ــته در ابت ــال گذش ــزی؛ س ــک مرک ــتقراض از بان ــای اس ج
بیــش از 40 هــزار میلیــارد تومــان کســری بودجــه اســتفاده شــده از تنخــواه 
ــاه ۱40۱  ــا اول دیم ــود، ام ــه ب ــورت گرفت ــزی ص ــک مرک ــتقراض بان و اس
اســتقراض دولــت بابــت کســری از محــل تنخــواه و بانــک مرکــزی بــه صفــر 

رســید.
• کنترل خلق پول بی ضابطه بانک ها	
• وصــول درآمدهــای ارزی در چهــار ماه اول امســال شــاهد افزایش ۵۸0 	

ــه دولــت  ــرای خزان ــات ب درصــدی درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت و میعان
نســبت بــه مــدت زمــان مشــابه ســال گذشــته، افزایــش ۹0 درصــدی وصــول 
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درآمد هــای ارزی حاصــل از آن، آزادی پول هــای بلوکــه شــده ایــران در 
عــراق، طلــب ۵30 میلیــون دالری ایــران از انگلیــس، وصــول مطالبــات نفتــی 

FATF ــدون برجــام و ب
• افزایش درآمدهای مالیاتی کشور	
• وصول ۱00 درصدي درآمدهاي مالیاتي	
• افزایش ۱۹3 درصدی مالیات ابرازی مودیان	
• ۱۱3 درصــد میــزان تحقق درآمد مالیاتی وصولی ســال ۱400 نســبت به 	

میــزان درآمــد مالیاتــی مصــوب ســال ۱400
• رشــد بیــش از ۱00 درصــدی وصول درآمــد مالیاتي در ۶ ماهه نخســت 	
 ۱40۱
• فــروش امــوال مــازاد دولتــی و دســتگاه های اجرایــی در پایــان ۹ ماهــه 	

ــر ۹ ماهــه اول ســال قبــل فــروش امــوال دولتــی و ســهام  امســال، ۲۷ براب
ــت دول

ــک  ــود. ی ــری می ش ــی اندازه گی ــب جین ــاخص ضری ــا ش ــی ب ــاف طبقات اخت
ــرد  ــن ف ــا فقیرتری ــن ب ــان پولدارتری ــه می ــه فاصل ــک ک ــر و ی ــن صف ــدد بی ع
ــک بشــود و بیشــتر باشــد  ــک نزدی ــه ی ــه را نشــان میدهــد و هــر چــه ب جامع
نابرابــری بیشــتر اســت. ضریــب جینــی از 3۶۵ هــزارم در ســال ۱3۹۱ بــه 40۱ 
ــی  ــی افزایــش ۹٫۵ درصــدی شــکاف طبقات هــزارم در ســال ۱3۹۹ رســید. یعن
ــت. در  ــوده اس ــر ب ــای اخی ــزان در دهه ه ــن می ــه باالتری ــته ک ــت گذش در دول
دولــت ســیزدهم ضریــب جینــی، در اولیــن ســال بــه 3۹3 هــزارم کاهــش یافتــه 
ــوص  ــه خص ــا ب ــری یارانه ه ــش ۱0 براب ــامل افزای ــت ش ــات دول ــت. اقدام اس
ــگان  ــرای دهک هــای کــم درآمــد، افزایــش ۵۷ درصــد حقــوق کارگــران، رای ب
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ــگان  ــه رای ــروم، بیم ــق مح ــا و مناط ــم مصرف ه ــرای ک ــی ب ــدن گاز مصرف ش
ــوده اســت. ــر و... ب ــون نف ــرای ۱0 میلی ــی ب درمان

ــغل  ــون ش ــک میلی ــت رئیســی، ایجــاد ی ــای دول ــده ه ــن وع ــی از مهم تری یک
در هــر ســال و کاهــش بیــکاری بــود. نــرخ بیــکاری طبــق آمــار کاهــش پیــدا 
کــرده اســت. نــرخ بیــکاری در فصــل تابســتان ۱40۱ بــه عــدد کــم ســابقه ۸.۹ 
درصــد کاهــش پیــدا کــرده کــه کمتریــن نــرخ بیــکاری در 3 ســال گذشــته بــود. 
ــده و  ــت ش ــغل در کشــور ثب ــزار ش ــش از ۹00 ه ــم بی ــاه امســال ه طــی ۹ م
راهــی تــا تحقــق یــک میلیــون نیســت. بعضــی از کارهــای مهــم بــرای افزایــش 
ــور و  ــای کش ــی مجوزه ــامانه درگاه مل ــدازی س ــد راه ان ــور مانن ــتغال در کش اش
ثبــت حــدود ۱۸0 هــزار مجــوز کســب و کار، پرداخــت ۷0 هــزار میلیــارد تومــان 
تســهیات اشــتغال از نیمــه دوم ســال گذشــته تاکنــون در حوزه هــای مختلــف، 
مانــع زدایــی از اعطــای مجوزهــا، جــان گرفتــن دوبــاره طرح هــای عمرانــی و... 

انجــام شــده اســت.

چکیده

چرا کاهش ارزش پول؟

ــک  ــر ی ــا و ذخای ــه دارایی ه ــتگی داره؟   ب ــی بس ــه چ ــول ب ارزش پ
ــی، کشــاورزی و...    ــدات صنعت ــادن ،طــا ، تولی ــل ارز، مع کشــور مث
ارزش پــول چطــوری کــم میشــه؟   هــر چــه قــدر ناتــرازی تجــاری 
ــادرات  ــی واردات از ص ــی؟   یعن ــی چ ــه   یعن ــتر بش بیش

بیشــتر بشــه 
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ارزش پول ایران ۱0 برابر پوند انگلیس؟!

یــک زمانــی ارزش پــول مــا در زمــان شــاه طمهاســب صفــوی ۱0 برابــر پونــد 
انگلیــس بــود  امــا آخــر دوره قاجــار ارزش پــول مــا ۵0 برابــر کاهــش 
داشــت  چــرا؟   ورود ســیل کاالهــای خارجــی بــه ایــران و 

عــدم تــوان رقابــت تولیــد داخلــی بــا خارجــی 

ارزش پول مصنوعی ایران؟!

ــاد ــی زی ــه خیل ــا ن ــرد ام ــدا ک ــش پی ــران کاه ــول ای ــوی ارزش پ دوران پهل
ــرخ ارز   چطــوری؟  ــردن ن ــرا؟   میخکــوب ک   چ
ــه؟  ــی   خــب اشــکالش چی ــا اســتفاده از درآمدهــای نفت   ب
ــه صــورت  ــه ب ــده ن ــرل ش ــی کنت ــه صــورت مصنوع ــول ب   ارزش پ
ــادرات  ــی و ص ــد صنعت ــش تولی ــه افزای ــی اینک ــی یعن ــی   واقع واقع
ــاژی  ــع مونت ــه و صنای ــی روی ــه واردات ب ــرد ب ــروع ک ــاه ش ــا ش   ام
ــاال  ــده و ح ــام می ــت داره انج ــتان سال هاس ــه عربس ــبیه کاری ک   ش

ــارد دالر داره. ــش از ۲00 میلی ــی بی بده

حذف صفر، راه درمان ارزش پول؟!

  تــا حــاال کشــورهای زیــادی مثــل ترکیــه، هلنــد، آرژانتیــن و 
ــد ــام دادن ــون انج ــول ملی ش ــر از پ ــذف صف ــا ح ــورد در دنی ــدودا ۷۱ م ... ح

ــا ۱۸  ــاله ب ــد س ــر در طــول چن ــورددار حــذف صف ــل رک ــا برزی   مث
ــون آره  ــرای بعضی هاش ــته؟   ب ــم داش ــده ای ه ــر   فای صف
  چطــوری؟  حــذف صفــر بــه تنهایــی یــک کار ظاهریــه و 
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فایــده خاصــی نــداره  امــا اگــر همــراه بــا دیگــر اقدامــات ضدتورمــی 
ــذار باشــه  ــا حــدی تاثیرگ ــه ت باشــه میتون

ایران بی ارزش ترین پول دنیا؟!

 ایــن شــاخص رتبه بنــدی اشــتباهه   چــرا؟   چــون اگــر مــا 
همیــن االن 4 تــا صفــر از پــول ملی مــون حــذف کنیــم می شــیم رتبــه حــدود 
۸0 دنیــا   اگــر بقیــه کشــورهایی کــه در ایــن ســال ها کــه ۷۱ مــورد 
حــذف صفــر در ســطح دنیــا انجــام شــده، صفرهاشــون رو برگردوننــد رتبــه مــا 

باالتــر از این هــا هــم میشــه   پــس ایــن شــاخص معیوبــه

3۶ سال ارزش پول ثابت؟!

عربســتان چطــوری ارزش پولــش رو ثابــت نگــه داشــته؟   میخکــوب 
ــی  ــن الملل ــا وام هــای بی ــول   چطــوری؟  ب کــردن ارزش پ
ــع،  ــی مناب ــی، خام فروش ــرمایه خارج ــه س ــتگی ب ــا وابس ــراه ب   هم
ــن کار  ــکات ای ــی و...   مش ــای خارج ــرکت ه ــازی ش خصوصی س

ــه؟   چی

• ایجاد بدهی   تا سال ۲0۱۹، ۲0۵ میلیارد دالر بدهی 	
• کاهش ذخایر ارزی	
• وابسته به فروش نفت و تاثیر شدید قیمت نفت بر اقتصاد	
•  وابســتگی شــدید بــه واردات  ۸0 درصــد مواد غذایی عربســتان 	
واردات 
•  تبعیت از سیاست های پولی و ارزی کشور از سیاست های ارزی آمریکا	
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افزایش قیمت ارز در دولت سیزدهم؟ حدود ۵ هزار تومان؟!!

نــرخ ارز بیــش از ۸0 درصــد نیــاز بــازار ارزی کشــور اول دولــت ســیزدهم بــود 
حــدود ۲3 هزارتومــان بــود و االن حــدود ۲۸ هــزار و ۵00 تومــان  ارز 
نیمایــی  چــی هســت؟   یــک بــازاره بــرای صادرکننــدگان و 
واردکننــدگان و طبــق عرضــه و تقاضــا قیمــت ارز بــاال و پایین میشــه   
بــه واردات چــه کاالهایــی تعلــق می گیــره؟  کاالهــای اساســی نظیــر 

دارو، مــواد خــام، فلــزات، ماشــین آالت و... 

قیمت گوشی موبایل بیش از ۱00 میلیون تومان

ــید ــان رس ــون توم ــه ۱00 میلی ــون ب ــی آیف ــت گوش ــش قیم ــت پی ــد وق چن
  چــرا؟  افزایــش قیمــت ارز  امــا آیــا قیمــت بقیــه 
گوشــی ها هــم تــا ایــن حــد گــران شــد؟   افزایــش بســیار کــم قیمــت 
ــا  اکثــر گوشــی ها در طــی یــک ســال اخیر چــرا؟   چــون ب
نــرخ ارز نیمایــی وارد میشــه کــه افزایــش کمــی داشــته  پــس آیفــون 
ــا ارز  چــرا گــران شــد؟   چــون گوشــی لوکــس محســوب میشــه و ب

آزاد وارد میشــه.

دولت رئیسی و میخکوب کردن نرخ ارز؟!

ــا ســال آینــده ۲۸۵00  ــرخ ارز نیمایــی ت رئیــس بانــک مرکــزی گفــت قــراره ن
تومــان ثابــت بشــه  یعنــی میخکــوب کــردن نــرخ ارز؟ خیــر، 
ــا و  ــن صادرکننده ه ــازار بی ــه ب ــی ک ــازار نیمای ــت ب ــا مدیری ــات ارز ب ــی ثب یعن
ــی  ــتر و گاه ــی بیش ــی کم ــرخ گاه ــن ن ــی ای ــت  یعن واردکننده هاس
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کمــی کمتــر از ۲۸۵00 تومــان   اوضــاع عرضــه ارز نیمایــی چطوریــه؟ 
  افزایــش ۶0 درصــدی عرضــه ارز توســط صادرکننــدگان در ســامانه 
نیمــا از ابتــدای ســال ۱40۱ تــا تاریــخ ۱0 دی مــاه، 3۵ میلیــارد دالر و ســال قبــل 

حــدود ۲۲ میلیــارد دالر

دولت رئیسی و دالر 40 هزار تومانی؟!

 ارز آزاد   ۱۵ درصــد از معاملــه حجــم بــازار ارز   ارز قاچــاق 
و قمارهــای کاغــذی و بازارهــای فردایــی ارز   چــرا در آبــان و آذر نــرخ 

ارز شــدیدا زیــاد شــد؟   

• اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی  	
محدودیــت تامیــن ارز بــرای واردات کاالهایــی بــا درهــم  القــا کمبــود 

ارز
•  فضاسازی رسانه ای و عددسازی کانال ها در فضای مجازی	
• التهابات هیجانی بازار و افزایش تقاضا خرید ارز	

عملکرد دولت سیزدهم برای افزایش ارزش پول ملی 

• مثبــت شــدن رشــد اقتصــادی پس از رکود ۱0 ســاله با رشــد اقتصــادی حدود 	
صفــر درصــد و رســیدن بــه رشــد 4+ درصــد

• رشد ۵.۱ درصدی صنعت در مقایسه با سال گذشته	
• رکــورد بیشــترین صــادرات غیرنفتی تاریخ ایران در ســال ۱400   	

ــارد دالر 4۸ میلی
• افزایــش ۲0 درصــدی میــزان صــادرات محصوالت صنعتی کشــور نســبت به 	
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ســال گذشــته
• خودکفایــی در کاالهــای وارداتی در ســال های گذشــته و کاهش ۲۱درصدی 	

ارزش وزنــی کاالهــای وارداتــی در هشــت مــاه نخســت امســال نســبت بــه ســال 
گذشــته 
• صرفه جویــی 3 میلیــارد دالری بــا حــذف ارز 4۲00 تعــداد ۵ قلــم از کاالهای 	

اساســی
• احیا بیش از ۲۷00 واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل	
• رشد 4۸ درصدی صادرات به کشورهای همسایه	
• و...	

مثبت شدن رشد اقتصادی پس از رکود ۱0 ساله؟!

رشــد اقتصــادی یعنــی چــی؟   بــه زبــان ســاده یعنــی افزایــش ارزش 
کاالهــا و خدمــات و خاصــه افزایــش بازدهــی اقتصــاد  در ۱0 ســال 
اخیــر رشــد اقتصــادی ایــران حــدودا منفــی بــوده یعنــی رکــود  پــس 

از ۱0 ســال در دولــت ســیزدهم رشــد اقتصــادی 4+ درصــد

رکورد صادرات غیرنفتی تاریخ ایران

یکــی از باهــای اقتصــاد مــا وابســتگی بــه نفتــه   بایــد روز بــه روز 
کمتــر بشــه   یــک زمانــی در دوران پهلــوی ســهم نفــت از صــادرات 
ــود   امــا االن هــر روز صــادرات غیــر نفتی مــون  کشــور ۹۹ درصــد ب
ــران  ــخ ای ــی تاری ــادرات غیرنفت ــترین ص ــورد بیش ــه  رک ــتر میش بیش
ــن کل 4۲  ــارد دالر   تامی   ســال ۱400   4۸ میلی

ــا صــادرات غیرنفتــی. میلیــارد دالر واردات کشــور فقــط ب
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ذخایر گندم وغات ایران یک و نیم برابر میانگین جهانی؟!

ــر گنــدم  ــو در ســال ۲0۲۲  ذخای ــی فائ طبــق گــزارش ســازمان جهان
ــد ۶3  ــی   رش ــن جهان ــر میانگی ــم براب ــک و نی ــران ی ــات ای و غ
ــاز  ــدم   نی ــن گن ــون ت ــدم   ۱3 میلی ــد گن ــدی تولی درص
ســاالنه کشــور بــه گنــدم ؟  حــدود ۱۵ میلیــون تــن  ایــران 
ــیزدهم  ــت س ــم دول ــات مه ــدم   اقدام ــد گن ــی تولی ــرز خودکفای در م

ــدم    ــد گن ــش تولی ــرای افزای ب

• بسته شدن پرونده مطالبات گندمکاران	
• افزایش قابل توجه قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت	
•  رشــد ۶0 درصــدی خریــد گنــدم بــا اعتمــاد نیــم میلیــون کشــاورز بــه دولت 	

ــیزدهم س

تعطیلی تولید ممنوع؟!

مهــم تریــن راه پیشــرفت اقتصــادی کشــور  افزایــش تولیــد   
دولــت ســیزدهم چــه کار کــرد؟

• احیا بیش از ۲۷00 واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل 	
• رشد تولید بنگاه های بزرگ از عدد منفی به مثبت ۱0.۲ درصد	
• اختصاص ۵0 هزار میلیارد تومان برای احیای واحدهای راکد در سال جاری	
•  افزایــش ســرمایه گذاری در تولیــد   رشــد چهــار برابــری میــزان 	

ــارد  ــزار میلی ــد از ۷.۷ ه ــی از تولی ــت غیرتورم ــوان حمای ــه عن ــار اوراق گام ب انتش
ــال ۱40۱  ــان س ــا ۲۸ آب ــان ت ــارد توم ــزار میلی ــه 3۲ ه ــال ۱400 ب ــان در س توم
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•  کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکننده ها 	
• ــش 	 ــا و افزای ــدات آن ه ــان و تولی ــش بنی ــرکت های دان ــداد ش ــش تع افزای

تومــان میلیــارد  هــزار  تــا ۲00  آنهــا  ارزی  صرفه جویــی 

قطع رابطه با دنیا؟! 

میگــن دولــت رئیســی بــا دنیــا قطــع رابطــه کــرده و تجــارت خارجــی کــم شــده 
  امــا واقعیــت حاکــی از افزایــش تجــارت خارجیــه   

ــوری؟  چط
• افزایــش ۱۷ درصــدی تجارت خارجی کشــور از ابتدای امســال تــا ۱0 دی ماه 	

ــارد دالر   بیــش از ۸۸ میلی
•  رشد 4۸ درصدی صادرات به کشورهای همسایه   ۱00 درصدی 	

ترکیــه -30 تــا 40 درصــدی روســیه، ۱۶0 درصــدی ترکمنســتان، ۱00 درصــدی 
ازبکســتان، 300 درصــد تاجیکســتان 

• افزایش سرمایه گذاری خارجی از ۲.۵ میلیارد دالر به ۵ میلیارد دالر 	
• ایجاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه و کاهش وابستگی به دالر 	
•  پیوند ریال روبل برای تجارت خارجی با روسیه 	
• ــم در شــانگهای پــس از ۱۵ ســال عضویــت بصــورت ناظــر 	  عضویــت دائ

غیرنفتــی  تجــارت  درصــدی   ۲۹ افزایــش   ،۱40۱ اول  ماهــه   3   
•  ورود اولین قطار باری از چین به ایران و احیای مسیر جاده ابریشم	
•  موافقتنامه جامع همکاری های ۲0 ساله ایران با روسیه	
•  رشد ۶۸ درصدی ترانزیت خارجی در سال ۱400 و رشد ۲۲ درصدی ترانزیت 	

کاال از ایــران در ۶ مــاه نخســت امســال
•  راه انــدازی کریدور شــمال-جنوب؛ از روســیه تا هند به صــورت زمینی و ریلی 	
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بعــد از ۲۲ ســال
•  آزادی پول هــای بلوکــه شــده ایــران در عــراق، وصــول طلــب ۵30 میلیــون 	

ــام و FATF و...  ــدون برج ــی ب ــات نفت ــول مطالب ــس، وص ــران از انگلی دالری ای

افزایش چندبرابری قیمت کاالهای اساسی در دولت رئیسی؟!

ــی  ــای اساس ــا در کااله ــت ه ــری قیم ــن براب ــش چندی ــی افزای ــل اصل دلی
  حــذف ارز ترجیحــی   یعنــی چــی؟   یعنــی 
ــره و در  ــر می گی ــه ای رو در نظ ــردم یاران ــی م ــای اساس ــرای کااله ــت ب دول
ــد  ــور می ش ــی وارد کش ــا ارز 4۲00 تومان ــی ب ــای اساس ــل کااله ــت قب دول
  مشــکلش چــی بــود؟   مهم ترینــش ایجــاد رانــت و فســاد 
ــادی در  ــراد زی ــوری؟   اف ــردم   چط ــه م ــن یاران و هدررفت
ــا واردات  ــد و ی ــتفاده کردن ــی اس ــی 4۲00 تومان ــال ها از ارز دولت ــن س ــی ای ط
بی رویــه کردنــد، یــا قــرار بــود کاالهــای اساســی بیاورنــد،  امــا کاالی دیگــری 
وارد کردنــد، یــا پــول را گرفتنــد و در بــازار بــه ارز آزاد تبدیــل کردنــد و یــا قاچــاق 

ــد    ــکار کردن ــا احت ــد و ی ــادرات کردن و ص

• گزارش انحراف رانت ها بیش از 300 تا 400 هزار میلیارد تومان 	
•  بیش از ۱۲4۸ پرونده فساد 	
• دستگیری بیش از ۵۵۵ نفر 	
• ارزش مالی این پرونده ها بیش از ۱0 میلیارد دالر 	

 دولــت ســیزدهم چــه کار کــرد؟   تخصیــص بــه خــود 
ــی  ــای واردات ــه کااله ــه ب ــدای حلق ــص در ابت ــای تخصی ــه ج ــده ب ــرف کنن مص
تخصیــص دهــد  ایــن اقــدام تاثیــرات دیگــری هــم داشــته 
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ــی در  ــای اساس ــارد دالری در واردات کااله ــی 3 میلی ــه جوی   صرف
۸ ماهــه ۱40۱ 

صرفه جویی 3 میلیارد دالری؟!

دولــت چنــد مــاه پیــش ارز ترجیحــی رو حــذف کــرد   چــرا؟ 
  جلوگیــری از فســاد، قاچــاق معکــوس و رانــت و...   
نتیجــه اش تــا االن؟   صرفه جویــی 3 میلیــارد دالری در واردات 

کاالهــای اساســی در ۸ ماهــه ۱40۱

کاهش بی سابقه نرخ تورم ماهانه؟!

ــرای کشــور در خردادمــاه ایجــاد   حــذف ارز ترجیحــی اولــش تــورم شــدیدی ب
کــرد   امــا در تیــر و مردادمــاه تخلیــه اثــر تورمــی  کاهــش 

کــم ســابقه نــرخ تــورم ماهانــه از ۱۲.۲ خــرداد بــه ۲ درصــد مــرداد 

کاهش قیمت مرغ؟!

ــرغ    ــه؟  م ــران ارزان بش ــزی در ای ــکان داره چی ــر ام مگ
ــان  ــزار توم ــدود ۶0 ه ــی ح ــذف ارز ترجیح ــس از ح ــرغ پ ــوب م ــت مص قیم
ــان    ــزار توم ــر از 4۷ ه ــی کمت ــر حت ــا در ماه هــای اخی   ام
ــا افزایــش تولیــد   هــر کاالی دیگــه ای هــم  چطــوری؟   ب

ــه. ــدا میکن ــاد بشــه قیمــت کاهــش پی ــد و عرضــه زی تولی

دروغ کاهش تورم؟!

ــا  ــش قیمت ه ــی افزای ــاده یعن ــان س ــه زب ــی؟   ب ــی چ ــورم یعن ت
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  حــاال بــه نظرتــون اگــر هــر روز قیمت هــا بیشــتر بشــه بــه معنــای 
ــت  ــوری نیس ــه اینط ــه؟   ن ــتر میش ــم داره بیش ــورم ه ــه ت ــه ک این
  کشــور مــا چنــد ســاله درگیــره تــورم بــاالی 40 درصــده و ایــن رقــم 
باالیــی بــرای تــورم یــک کشــوره و در نتیجــه قیمت هــا همــواره رو بــه افزایشــه 
  امــا طبــق آمــار شــهریور ســال گذشــته تــورم ۶0 و االن رســیده بــه 
ــم  ــوز ه ــا هن ــورم  ام ــی کاهــش ت ــدود 40 درصــد   یعن ح

رقــم تــورم باالســت و بایــد بیشــتر کاهــش پیــدا کنــه

کاهش ۲۵ درصدی تورم؟!

ــه  ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــته؟  ت ــش داش ــد کاه ــی ۲۵ درص ــه تورم چ
ــورم نســبت  ــرات شــاخص ت   چــی هســت؟   مقایســه تغیی
ــاه اول  ــل   کاهــش ۲۵ درصــدی در ۶ م ــه مــدت مشــابه ســال قب ب

امســال

تورم نصف شد؟!

تــورم تولیــد کننــده هــم نصــف شــد و از ۸3 درصــد بــه حــدود 40 رســید کــه 
ــورم  ــون باشــه درســته ت ــس یادم ــه   پ ــم زیادی ــوز هــم رق ــه هن البت

ــد کاهشــی داشــته. ــاده امــا در ایــن یکســال رون کشــور هنــوز هــم زی

چرا تورم؟

ــا  ــش قیمت ه ــی افزای ــاده یعن ــان س ــه زب ــی؟   ب ــی چ ــورم یعن ت
 دلیــل ایجــاد تــورم چیــه؟   دالیــل زیــادی داره امــا دلیــل 
اصلــی و کلــی فاصلــه میــان نقدینگــی و تولیــد در کشــوره   یعنــی بــه 
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ــدی پشــتوانه اون نیســت. ــه نقدینگــی در کشــور هســت تولی ــی ک میزان

عملکرد دولت سیزدهم برای کاهش تورم

• افزایــش تولیــد   احیا بیــش از ۲۷00 واحدهای تولیــدی تعطیل و 	
نیمــه تعطیــل 

•  کاهش نرخ رشــد دوازده ماهه نقدینگی از 4۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱400 	
بــه 34.3 درصــد در پایــان مهرمــاه ۱40۱

• صفــر شــدن اســتقراض دولــت بابت کســری بودجــه از محل تنخــواه و بانک 	
ــارد  ــزار میلی ــش از 40 ه ــته بی ــال گذش ــزی در دی ۱40۱   س مرک

ــان توم
• کنترل خلق پول بی ضابطه بانک ها	
• افزایــش ۲۷ برابــری فــروش امــوال مــازاد دولتــی و دســتگاه های اجرایــی در 	

ــل  ــال قب ــه س ــه امســال نســبت ب ــان ۹ ماه پای
• افزایش وصول درآمدهای ارزی 	
• افزایش درآمدهای مالیاتی	

چرا اختاف طبقاتی روز به روز بیشتر میشه؟

اختــاف طبقاتــی رو چطــور میشــه اندازه گیــری کــرد؟   بــا شــاخص 
ــر و  ــن صف ــک عــدد بی ــی   چــی هســت؟   ی ــب جین ضری
یــک کــه فاصلــه میــان پولدارتریــن بــا فقیرتریــن فــرد جامعــه رو نشــون میــده 
و هــر چــه بــه یــک نزدیــک بشــه و بیشــتر باشــه نابرابــری بیشــتره   
ــه 40۱ هــزارم در ســال ۱3۹۹  ضریــب جینــی از 3۶۵ هــزارم در ســال ۱3۹۱ ب
ــه  ــت گذشــته ک ــی در دول ــش ۹٫۵ درصــدی شــکاف طبقات ــی افزای رســید یعن
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ــب  ــیزدهم ضری ــت س ــره   در دول ــای اخی ــزان در دهه ه ــن می باالتری
جینــی چــه تغییــری کــرده؟  در اولیــن ســال بــه 3۹3 هــزارم کاهــش 

یافتــه 

برخی از اقدامات مهم دولت سیزدهم برای کاهش اختاف طبقاتی

• افزایش ۱0 برابری یارانه ها به خصوص برای دهک های کم درآمد 	
•  افزایش ۵۷ درصد حقوق کارگران	
•  رایگان شدن گاز مصرفی برای کم مصرف ها و مناطق محروم 	
• بیمه رایگان درمانی برای ۱0 میلیون نفر	
•  و...	

کمترین نرخ بیکاری در 3 سال گذشته؟!

ــون شــغل  ــت رئیســی ایجــاد یــک میلی ــن وعــده هــای دول یکــی از مهــم تری
ــرده؟  ــکار ک ــا االن چ ــا ت ــود   ام ــکاری ب ــش بی ــال و کاه ــر س در ه
  کاهــش نــرخ بیــکاری  کمتریــن نــرخ بیــکاری در 3 ســال 
ــه عــدد  ــکاری در فصــل تابســتان ۱40۱ ب ــرخ بی گذشــته   کاهــش ن
کم ســابقه ۸.۹ درصــد   ایجــاد بیــش از ۹00 هــزار شــغل طــی ۹ مــاه 

امســال  راهــی تــا تحقــق یــک میلیــون شــغل نیســت.

برخی از اقدامات مهم دولت سیزدهم برای افزایش اشتغال

• راه انــدازی ســامانه درگاه ملی مجوزهای کشــور   ثبت حدود ۲00 	
هــزار مجــوز کســب و کار 

•  پرداخت ۷0 هزار میلیارد تومان تســهیات اشــتغال از نیمه دوم ســال گذشــته 	
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ــف ــای مختل ــون در حوزه ه تاکن
•  حذف هزاران شرط و مانع زدایی از اعطای مجوزها	
•  افزایش دوباره طرح های عمرانی جهت ایجاد اشتغال	
•  و...	



116

ت
شرف

سیر پی
در م

بهداشت و درمان

اوایــل شــروع بــکار دولــت ســیزدهم، روزانــه ۷00 مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا 
اتفــاق می افتــاد. آمــار مراجعه کننــدگان بــه بیمارســتان ها بــاالی ۵0 هــزار نفــر 
بــود. اقدامــات مختلــف دولــت بــرای پیشــگیری، درمــان و کنتــرل ایــن بیمــاری 
ــا  ــود.  ت ــد واکســن ب ــیله واردات و تولی ــه وس ــی ب ــیون عموم ــامل واکسیناس ش
تاریــخ ۱۵ مردادمــاه ســال ۱400، ۱۸ میلیــون ُدز و پــس از گذشــت یــک ســال، 
بیــش از ۱۶0 میلیــون دز تزریــق گردیــد. آمــار تزریــق روزانــه واکســن بیــش از 
یــک میلیــون ُدز رســید. آمــار تولیــد واکســن نیــز تــا ۱۵ مردادمــاه ســال ۱400، 
۱ میلیــون و ۷۷۶ هــزار ُدز و در دولــت جدیــد بــه بیــش از 40 میلیــون دز رســید. 
تنهــا کشــور تولیدکننــده واکســن در منطقــه ایــران اســت. نــه تنهــا تولیــد بلکــه 
صــادرات واکســن بــه ونزوئــا و برخــی از کشــورهای آفریقایــی نیــز در دســتور 
کار قــرار گرفــت. هم اکنــون بیــش از ۱۵۵ میلیــون ُدز واکســن در کشــور تزریــق 
ــدون  ــورد ۱3 روز ب ــود دارد. رک ــز وج ــاده نی ــون ُدز واکســن آم شــده و ۵0 میلی
فوتــی کرونــا در آذرمــاه ۱40۱ در صورتــی کــه کشــورهایی مثــل آمریــکا، ژاپــن 
و... هنــوز حــدود روزی 300 کشــته کرونایــی دارنــد، در ایــران بــه ثبــت رســید؛ 

امــا بایــد بــاز هــم مراقــب بــود تــا روزهــای بــد دوبــاره تکــرار نشــود.

اگــر بــه کشــورهای دانمــارک، انگلیــس، فنانــد، ســوئد، آمریــکا و... ســفر کــرده 
باشــید و بیمــار شــده باشــید متوجــه شــده اید کــه پزشــکان بــرای تجویــز دارو از 
ــا  ــد؛ امــا کشــور م ــه جــای کاغــذی اســتفاده می کنن نســخه های الکترونیــک ب
ــود کــه از همــان روش قدیمــی کاغــذی اســتفاده می کــرد  متاســفانه ســال ها ب
و دولت هــا همــت الزم بــرای تغییــر را نداشــتند. امــا دولــت ســیزدهم باالخــره 
ــرد.  ــروع ک ــل ش ــال تعل ــد از ۱۶ س ــکان رو بع ــی پزش ــی الکترونیک نسخه نویس
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ــد و  ــز میکن ــک تجوی ــخه الکترونی ــما را در نس ــای ش ــک داروه ــروزه، پزش ام
ــه آن  ــد ب ــی میتوانن ــه راحت ــی ب ــی درمان ــای نظارت ــه و نهاده ــه و بیم داروخان

ــر می شــود:  ــز شــامل مــوارد زی ــد آن نی دسترســی داشــته باشــند. فوای

• کاهــش خطاهــای دارویــی ماننــد دســت خط پزشــکان کــه ممکنــه داروخانه 	
ــده ــه شــما ب داروهــای اشــتباه ب

• تشخیص راحت تر پزشک با توجه به سوابق دارویی بیمار	
• اطاع پزشک از داروهای کم هزینه تر و جایگزین	
• کاهش هزینه های دارویی بیمار	
• تخصیــص بهتــر منابــع توســط بیمه ها ماننــد شناســایی داروهای پــر مصرف 	

ــرای پوشــش بیمــه ای بیشــتر توســط بیمــه ب
• ساماندهی نیازهای دارویی کشور مانند جلوگیری از کمیابی داروها	
• ادغام با پرونده سامت الکترونیک	

در صورتــی کــه بیمــار شــوید و بــرای درمــان بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کــرده 
باشــید؛ احتمــاال بــا هزینه هــای زیــاد بــرای ویزیــت و دارو و... مواجــه شــده اید.  
ــن اســت کــه شــما تحــت پوشــش هیــچ بیمــه ای نباشــید.  ــر آن ای ــت بدت حال
برآوردهــا نشــان میــدد کــه بیــن ۶ تــا ۹ میلیــون نفــر در کشــور بیمــه ندارنــد. 
در دولــت ســیزدهم، حــدود ۶ میلیــون نفــر افــراد فاقــد بیمــه پایــه ســه دهــک 
پاییــن درآمــدی، بــه صــورت رایــگان و بــدون پرداخــت حــق بیمــه زیــر چتــر 
حمایــت بیمــه ســامت قــرار گرفتنــد و شــش هــزار میلیــارد تومــان بــرای تحــت 
ــب شــد.  ــون بودجــه ۱40۱ تصوی ــه در قان ــد بیم ــراد فاق ــرار دادن اف پوشــش ق
حــاال بیــش از 4۶ میلیــون نفــر تحــت پوشــش بیمــه ســامت اند و ۲0 میلیــون 
نفــر بیمــه شــدگان روســتایی بــه صــورت رایــگان تحــت پوشــش قــرار دارنــد.
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بــر اســاس آمــار3 تــا 3.۵ میلیــون زوج نابــارور در کشــور زندگــی می کننــد کــه 
ــل مشــکل  ــراغ ح ــان، س ــنگین درم ــای س ــل هزینه ه ــه دلی ــا ب ــی  از آن ه خیل
ــا از ۱.۵  ــن هزینه ه ــد. براســاس تعرفه هــای ســال گذشــته، ای ــاروری نمیرون ناب
ــای دارو  ــی بیشــتر متغیراســت و هزینه ه ــان و حت ــون توم ــا 30 میلی ــون ت میلی
ــه  ــم ب ــت ه ــف و اقام ــهرهای مختل ــد از ش ــا و رفت وآم ــت، آزمایش ه و ویزی
ــاروری و  ــان ناب ــای درم ــه ای هزینه ه ــش بیم ــه پوش ــود. البت ــه می ش آن اضاف
زایمــان در بنــد ســوم سیاســت های کلــی جمعیــت اباغــی مقــام معظــم رهبــری 
ــم  ــعه ه ــه ششــم توس ــون برنام ــه و در قان ــد قرارگرفت ــورد تاکی ــال ۹3 م در س
تمهیــدات الزم درقالــب بودجــه تکلیــف شــده اســت؛ امــا دولت هــای مختلــف 
بــه آن عمــل نکرده انــد. حــاال دولــت ســیزدهم بــرای حــل ایــن مشــکات، بــا 
ــه پوشــش ۹0 درصــدی هزینه هــای درمــان پرداختــه اســت؛  ــاروری ب بیمــه ناب
ــل  ــاح داخ ــات لق ــن )ICSI( و خدم ــات IVF و روش میکرواینجکش ــد خدم مانن
رحــم و خدمــت انتقــال جنیــن در مراکــز دولتــی بــا پوشــش ۹0 درصــدی تعرفــه 
دولتــی و در مراکــز خصوصــی و مراکــز تامیــن اجتماعــی بــا پوشــش ۹0 درصدی 
تعرفــه عمومــی غیردولتــی.  تاکنــون بیــش از ۲۲هــزار پرونــده زوجیــن نابــارور در 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی تشــکیل شــده اســت. کار دیگــر دولــت ایــن بــود کــه 
زایمــان طبیعــی در همــه مراکــز معــادل صــد درصــد تعرفــه دولتــی بیمــه شــده 
و هــر خانمــی کــه بــاردار شــود بــه  طــور طبیعــی تحــت پوشــش بیمــه ســامت 
ــگان بیمــه  ــدش از خدمــات رای ــد فرزن ــا ۲ ســال بعــد از تول ــرد و ت ــرار می گی ق

اســتفاده می کنــد و فرزنــدش تــا ۵ ســال تحــت پوشــش بیمــه اســت.

ــد و  ــا چنــد مــاه پیــش عــده ای از ارز 4۲00 تومانــی دارو سواســتفاده می کردن ت
نتایــج آن نیــز کمبودهــای دارویــی، قاچــاق معکــوس، شکســت تولیــد داخــل و 
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ــود. در  ــت ۷۵ درصــدی صــادرات رســمی دارو و... ب ــق بازارهــای ســیاه، اف رون
ــت و  ــام گرف ــوس دارو انج ــاق معک ــان قاچ ــارد توم ــزار میلی ــال ۱3۹۸، ۵ ه س
عــاوه بــر ۸0 میلیــون جمعیــت خودمــان 400 میلیــون نفــر جمعیــت کشــورهای 
ــد. دولــت ســیزدهم  همســایه نیــز از ارز ترجیحــی دارویــی مــا برخــوردار بوده ان
ــا ایــن رانــت و فســاد بــه اجــرای طــرح دارویــار پرداخــت. بــه  بــرای مبــارزه ب
ایــن معنــا کــه قیمــت دارو بــرای مصرف کننــده تغییــری نکــرد، فقــط بــه جــای 
اینکــه از همــان اول دارو بــا ارز 4۲00 تومانــی وارد کشــور شــود، یارانــه مســتقیم 
ــرح  ــن ط ــای ای ــد. مزیت ه ــاص داده ش ــار اختص ــه بیم ــا ب ــق بیمه ه از طری

ــد: ــر می باش ــوارد زی ــامل م ش

• توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران	
• بهره مندی همه دهک ها از یارانه	
•  تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران	
• اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم	
• برقــراری پوشــش بیمــه ای بــرای داروهایــی کــه پیــش از ایــن تحت شــمول 	

نبوده انــد.  بیمــه ای  حمایت هــای 
• ۱۱۹ داروی جدید بدون نسخه با پوشش بیمه ای محاسبه می شوند.	
• اصاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی	
• کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو	
• حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب العاج	
• 	 QR شــفافیت و انتشــار قیمت داروها در سایت ســازمان غذا و دارو و با اسکن

کــد دارو۱

1-  https://irc.fda.gov.ir/nfi
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ــت.  ــوده اس ــات ب ــذاری خدم ــتاران تعرفه گ ــگی پرس ــات همیش ــی از مطالب یک
قانــون تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری از ســال ۱3۸۶ در مجلــس بــه تصویــب 
رســید، امــا متاســفانه دولت هــا در ســال های مختلــف آن را اجــرا نکردنــد. پــس 
ــیزدهم وارد  ــت س ــت دول ــه هم ــون ب ــم اکن ــرح ه ــن ط ــار، ای ــال ها انتظ از س
ــی ســرمایه گذاری  ــا پیش بین ــون ب ــن قان ــی شــده اســت و اجــرای ای ــاز اجرای ف
ــه  ــی آغــاز شــده اســت. در حــال حاضــر کاران ــارد تومان ســالیانه ۱0 هــزار میلی
ــه صــورت  فعلــی پرســتاران در ضریــب ۲.۲ ضــر می شــود و مبلــغ حاصــل را ب
ــده و  ــای آین ــا از ماه ه ــد؛ ام ــت می کنن ــتاران پرداخ ــه پرس ــاب ب ــی الحس عل
ــی  ــزان دریافت ــود می ــل ش ــا تکمی ــط بیمه ه ــناد توس ــی اس ــه بررس ــی ک زمان

ــر اســاس عملکــرد و تعرفــه خدمــات آنهــا خواهــد بــود. پرســتاران ب

چکیده

ما نمی تونیم کرونا رو کنترل کنیم!

اوایــل شــروع بــکار دولــت ســیزدهم روزانــه ۷00 مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا 
ــر ــزار نف ــاالی ۵0 ه ــتانها ب ــه بیمارس ــدگان ب ــه کنن ــار مراجع   آم

  اقدامــات مختلــف دولــت بــرای پیشــگیری، درمــان و کنتــرل ایــن 
ــن  ــی   ۱- واردات واکس ــیون عموم ــاری   واکسیناس بیم
  تــا تاریــخ ۱۵ مردادمــاه ســال ۱400 ۱۸ میلیــون ُدز و پــس از 
گذشــت یــک ســال بیــش از ۱۶0 میلیــون دز   آمــار تزریــق روزانــه 
ــی  ــن داخل ــد واکس ــون ُدز   ۲- تولی ــک میلی ــش از ی ــن بی واکس
  تــا ۱۵ مردادمــاه ســال ۱400 ۱ میلیــون و ۷۷۶ هــزار ُدز و در دولــت 
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جدیــد بــه بیــش از 40 میلیــون دز  تنهــا کشــور تولیدکننــده واکســن 
ــا و  ــه ونزوئ ــد بلکــه صــادرات واکســن ب ــه تنهــا تولی ــه  ن در منطق
ــون  ــش از ۱۵۵ میلی ــون بی ــی   هم اکن ــورهای آفریقای ــی از کش برخ
ُدز واکســن در کشــور تزریــق شــده و ۵0 میلیــون ُدز واکســن آمــاده نیــز وجــود 
ــا در آذرمــاه ۱40۱ در  داره   ثبــت رکــورد ۱3 روز بــدون فوتــی کرون
ــدود روزی 300  ــوز ح ــن و ... هن ــکا، ژاپ ــل آمری ــورهایی مث ــه کش ــی ک صورت
کشــته کرونایــی دارنــد  امــا بایــد بــاز هــم مراقــب بــود تــا روزهــای 

بــد دوبــاره تکــرار نشــه

خداحافظ نسخه های کاغذی

اگــر بــه کشــورهای دانمــارک، انگلیــس، فنانــد، ســوئد، آمریــکا و... ســفر کــرده 
باشــید وخــدای نکــرده بیمار شــده باشــید   پزشــکان بــرای تجویز دارو 
ــد    ــتفاده می کنن ــذی اس ــای کاغ ــه ج ــک ب ــخه های الکترونی از نس
ــذی  ــی کاغ ــون روش قدیم ــه از هم ــود ک ــال ها ب ــفانه س ــا متاس ــا کشــور م ام
اســتفاده میکــرد و دولــت همــت الزم بــرای تغییــر رو نداشــتند  امــا 
ــد از ۱۶  ــکان رو بع ــی پزش ــی الکترونیک ــره نسخه نویس ــیزدهم باالخ ــت س دول
ــی  ــاال چــی هســت؟   یعن ــرد   ح ــل شــروع ک ــال تعل س
ــه و  ــه و داروخان ــز میکن ــک تجوی ــما رو در نســخه الکترونی ــای ش ــر داروه دکت
بیمــه و نهادهــای نظارتــی درمانــی بــه راحتــی میتوننــد بــه اون دسترســی داشــته 

ــی داره؟    ــه فایده های ــند   چ باش

• کاهــش خطاهــای دارویــی ماننــد دســت خط پزشــکان کــه ممکنــه داروخانه 	
ــده ــه شــما ب داروهــای اشــتباه ب
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• تشخیص راحت تر پزشک با توجه به سوابق دارویی بیمار	
• اطاع پزشک از داروهای کم هزینه تر و جایگزین	
• کاهش هزینه های دارویی بیمار	
• تخصیــص بهتــر منابــع توســط بیمه ها ماننــد شناســایی داروهای پــر مصرف 	

ــرای پوشــش بیمــه ای بیشــتر توســط بیمــه ب
• ساماندهی نیازهای دارویی کشور مانند جلوگیری از کمیابی داروها	
• ادغام با پرونده سامت الکترونیک	

بیمه همگانی

ــی  ــز درمان ــه مراک ــان ب ــرای درم ــید و ب ــده باش ــار ش ــرده بیم ــدای نک ــر خ اگ
ــت و دارو و...  ــرای ویزی ــاد ب ــای زی ــا هزینه ه ــاال ب ــید احتم ــرده باش ــه ک مراجع
ــچ  ــه کــه شــما تحــت پوشــش هی ــر این ــت بدت مواجــه شــدید   حال
بیمــه ای نباشــید   برآوردهــا نشــون میــده کــه بیــن ۶ تــا ۹ میلیــون 
نفــر در کشــور بیمــه ندارنــد   دولــت ســیزدهم بــرای ایــن افــراد چــه 
کار کــرد؟   حــدود ۶ میلیــون نفــر افــراد فاقــد بیمــه پایــه ســه دهــک 
پاییــن درآمــدی، بــه صــورت رایــگان و بــدون پرداخــت حــق بیمــه زیــر چتــر 
حمایــت بیمــه ســامت قــرار گرفتنــد و شــش هــزار میلیــارد تومــان بــرای تحــت 
ــد ــب ش ــه ۱40۱ تصوی ــون بودج ــه در قان ــد بیم ــراد فاق ــرار دادن اف پوشــش ق

ــر تحــت پوشــش بیمــه ســامت اند  ــون نف   حــاال بیــش از 4۶ میلی
و ۲0 میلیــون نفــر بیمــه شــدگان روســتایی بــه صــورت رایــگان تحــت پوشــش 

قــرار دارنــد.
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بیمه ناباروری 

ــد  ــی می کنن ــور زندگ ــارور در کش ــون زوج ناب ــا 3.۵ میلی ــار3 ت ــاس آم ــر اس ب
کــه خیلی هاشــون بــه دلیــل هزینه هــای ســنگین درمــان، ســراغ حــل 
ــته،  ــال گذش ــای س ــاس تعرفه ه ــرن   براس ــاروری نمی ــکل ناب مش
ایــن هزینه هــا از ۱.۵ میلیــون تــا 30 میلیــون تومــان و حتــی بیشــتر متغیــره و 
ــف و  ــهرهای مختل ــد از ش ــا و رفت وآم ــت، آزمایش ه ــای دارو و ویزی هزینه ه
اقامــت هــم اضافــه کنیــد کــه بیشــتر میشــه  البتــه پوشــش بیمــه ای 
ــی  ــت های کل ــوم سیاس ــد س ــان در بن ــاروری و زایم ــان ناب ــای درم هزینه ه
جمعیــت اباغــی مقــام معظــم رهبــری در ســال ۹3 مــورد تاکیــد قرارگرفتــه و در 
قانــون برنامــه ششــم توســعه هــم تمهیــدات الزم درقالــب بودجــه تکلیــف شــده 
ــیزدهم  ــت س ــاال دول ــگار   ح ــه ان ــگار ن ــف ان ــای مختل ــا دولت ه ام
بــرای حــل ایــن مشــکات چــه کار کــرده؟   پوشــش ۹0 درصــدی 
 )ICSI( و روش میکرواینجکشــن IVF بیمــه نابــاروری  ماننــد خدمــات
ــا  ــی ب ــز دولت ــن در مراک ــال جنی ــت انتق ــم و خدم ــل رح ــاح داخ ــات لق و خدم
ــن  ــز تامی ــی و مراک ــز خصوص ــی و در مراک ــه دولت ــدی تعرف ــش ۹0 درص پوش
ــی    ــی غیردولت ــه عموم ــدی تعرف ــش ۹0 درص ــا پوش ــی ب اجتماع
تاکنــون بیــش از ۲۲هــزار پرونــده زوجیــن نابــارور در ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
تشــکیل شــده   کار دیگــه دولــت اینــه کــه زایمــان طبیعــی در همــه 
مراکــز معــادل صــد درصــد تعرفــه دولتــی بیمــه شــده و هــر خانمــی کــه بــاردار 
ــا ۲  ــره و ت ــرار می گی ــه  طــور طبیعــی تحــت پوشــش بیمــه ســامت ق شــود ب
ســال بعــد از تولــد فرزنــدش هــم از خدمــات رایــگان بیمــه اســتفاده می کنــه و 

بچــه اش تــا ۵ ســال تحــت پوشــش بیمــه اســت
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دارو وســیله ای بــرای قاچــاق و داللــی/ یارانــه مــردم ایــران بــرای 400 میلیــون 
مــردم کشــورهای همســایه/ طــرح دارویــار

ــتفاده  ــی دارو سواس ــده ای از ارز 4۲00 تومان ــش ع ــاه پی ــد م ــن چن ــا همی ت
قاچــاق  دارویــی،  بــود: کمبودهــای  نتایــج شــده  می کردنــد   
معکــوس، شکســت تولیــد داخــل و رونــق بازارهــای ســیاه، افــت ۷۵ درصــدی 
صــادرات رســمی دارو و...   در ســال ۱3۹۸، ۵ هــزار میلیــارد تومــان 
قاچــاق معکــوس دارو و عــاوه بــر ۸0 میلیــون جمعیــت خودمــان 400 میلیــون 
ــا برخــوردار  ــی م ــز از ارز ترجیحــی داروی نفــر جمعیــت کشــورهای همســایه نی
بوده انــد   دولــت ســیزدهم بــرای مبــارزه بــا ایــن رانــت و فســاد چــه 
ــاده تر  ــه؟  س ــار   چی ــرح داروی ــرد؟   ط کار ک
یعنــی اینکــه قیمــت دارو بــرای مصرف کننــده تغییــری نکــرد، فقــط بــه جــای 
اینکــه از همــان اول دارو بــا ارز 4۲00 تومانــی وارد کشــور بشــه، یارانــه مســتقیم 
ــای  ــده   مزیت ه ــاص داده ش ــار اختص ــه بیم ــا ب ــق بیمه ه از طری

ایــن طــرح:

• توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران	
• بهره مندی همه دهک ها از یارانه	
•  تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران	
• اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم	
• برقــراری پوشــش بیمــه ای بــرای داروهایــی کــه پیــش از ایــن تحت شــمول 	

نبوده انــد.  بیمــه ای  حمایت هــای 
• ۱۱۹ داروی جدید بدون نسخه با پوشش بیمه ای محاسبه می شوند.	
• اصاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی	
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• کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو	
• حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب العاج	
• 	 QR شــفافیت و انتشــار قیمت داروها در سایت ســازمان غذا و دارو و با اسکن

کــد دارو۱

اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از ۱4 سال

یکــی از مطالبــات همیشــگی پرســتاران تعرفه گــذاری خدمــات بــوده   
قانــون تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری از ســال ۱3۸۶ در مجلــس بــه تصویــب 
ــرا  ــف آن را اج ــال های مختل ــا در س ــفانه دولت ه ــا متاس ــید  ام رس
ــت  ــت دول ــه هم ــون ب ــم اکن ــار ه ــال ها انتظ ــس از س ــد   پ نکردن
ــا  ــون ب ــن قان ــرای ای ــت   اج ــده اس ــی ش ــاز اجرای ــیزدهم وارد ف س
پیش بینــی ســرمایه گذاری ســالیانه ۱0 هــزار میلیــارد تومانــی آغــاز شــده اســت 
ــه را  ــغ حاصل ــد و مبل ــی را ضــرب در ۲.۲ می کنن ــه فعل ــًا کاران   فع
ــد؛ امــا از ماه هــای  ــه پرســتاران پرداخــت می کنن ــه صــورت علــی الحســاب ب ب
ــزان  ــود می ــل ش ــا تکمی ــط بیمه ه ــناد توس ــی اس ــه بررس ــی ک ــده و زمان آین

دریافتــی پرســتاران بــر اســاس عملکــرد و تعرفــه خدمــات آنهــا خواهــد بــود.

1-  https://irc.fda.gov.ir/nfi




