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رئیس جمهور در جلسه هیات دولت :

دولت ثبات در اقتصاد و مقابله با سوداگری را پیگیری میکند
مصری :خواهان ارتقای
تعامالت منطقهای هستیم

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :جمهوری اسالمی ایران همواره از صلح
و آرامش در منطقه حمایت میکند و سیاست خود را گسترش رابطه با کشورهای
همسایه قرار داده است.
عبدالرضا مصری در دیدار با رئیس مجلس الجزایر ،ضمن تأکید بر روابط
دوستانه و برادرانه میان دو کشور ،گفت :این روابط بر پایه دوستیهای بلند مدت و
همکاریهای صمیمانه میان دو کشور استوار است و دولت و مردم ایران احترام زیادی
برای انقالب ،مردم و دولت الجزایر قائل هستند.
وی در این راستا بر آمادگی مجلس شورای اسالمی برای گسترش هرچه بیشتر
همکاریها و روابط دو و چندجانبه در زمینههای مختلف تاکید کرد و افزود :الجزایر
با انتخاب سیاستهای اصولی و منطقی ،همواره مواضع خوبی در قبال مسائل مختلف
بین المللی دارد.
ابراهیم بوغالی نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط دوستانه و برادرانه با
جمهوری اسالمی ایران از اهمیت فراوانی برای الجزایر برخوردار است ،ضمن استقبال
از اظهارات نایب رئیس مجلس ،آمادگی کشورش را برای توسعه روابط پارلمانی دو
کشور اعالم کرد.
عبدالرضا مصری در دیدار با خانم حمده حسن السلیطی نایب رئیس مجلس
قطر ،با اشاره به اراده جمهوری اسالمی ایران برای تحکیم روابط فیمابین ،دوستی و
برادری دیرینه بین دو کشور را سرمایه ارزشمندی برای ارتقای مناسبات همهجانبه
برشمرد و نقش سازنده قطر در عرصههای منطقهای و بینالمللی ،را حائز اهمیت
خواند.
وی افزود :جمهوری اسالمی ایران خواهان ارتقای تعامالت منطقهای است و قطر
میتواند نقش ویژهای برای تسهیل این گفتگوها داشته باشد.
نایب رئیس مجلس قطر نیز با ابراز خرسندی از دیدار با هیأت پارلمانی
کشورمان ،گفت :استمرار روابط پارلمانی و مناسبات فیمابین در همه زمینهها برای
ما حائز اهمیت است.
همچنین مصری در دیدار با نایب رئیس مجلس عراق ،با اشاره به اصل
همجواری ،همسایگی و برادری میان دو کشور ،تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران
همواره از صلح و آرامش در منطقه حمایت میکند و سیاست خود را گسترش رابطه
با کشورهای همسایه قرار داده است.
شاخوان عبداهلل احمد نیز با تأکید بر نقش مهم کشورمان در مقابله با گروههای
تکفیری و تروریستی ،گفت :از مواضع خوب و مثبت سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی و
انسان دوستانه جمهوری اسالمی ایران در منطقه قدردانی میکنیم.

رئیس جمهور با بیان این که تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی جزء
اولویتهای دولت مردمی است ،تاکید کرد :دولت ثبات در اقتصاد و مقابله
با سوداگری را پیگیری میکند.
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت به
ضرورت افزایش تولید نفت و گاز طبیعی برای پاسخ به نیازهای صادراتی
خصوصا در میادین مشترک تاکید کرد و گفت :میادین مشترک ذخایر
ملی کشور است و دولت در صیانت از این ذخایر از هیچ تالشی فروگذار
نخواهد کرد .در همین راستا خوشبختانه امروز با ابتکار عمل و تالشهای
همکاران وزارت نفت ،عقبماندگیها در برداشت از میادین مشترک جبران
شده است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به بهرهبرداری از ۲۰۹
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نشست اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای
انسانی ایران ،با هدف بررسی مسائل و مشکالت صنعت
داروسازی کشور برگزار شد.
در این نشست که بعد از ظهر یکشنبه  ۱۲تیر
 ۱۴۰۱در محل دانشکده علوم تغذیه برگزار شد ،در ابتدا
برخی از اعضای سندیکا به طرح مشکالت تولید دارو در
کشور پرداختند .مرتضی خیرآبادی عضو هیأت مدیره
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ،گفت :دارو
اوضاع خوبی ندارد و مسئولین هم متوجه این موضوع
شده اند.
وی افزود :ارز دارو داده اند ،اما شرکتهای دارویی
تمایلی به خرید ندارند و این عمق فاجعه را نشان
میدهد.
در ادامه ،محمد عبده زاده رئیس هیأت مدیره
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ،گفت:
سال گذشته از اواخر بهمن ارز ترجیحی به دارو ندادند
و اولین مکاتبه را با سازمان غذا و دارو داشتیم و نوشتیم
که گرفتار مشکالت خواهد شد.
وی افزود :نامههایی به وزیر بهداشت و معاون اول
رئیس جمهور نوشتیم ،مبنی بر اینکه صنعت دچار
مشکل شده است .عیده زاده ادامه داد :همچنین با
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز مکاتباتی
داشتیم و در نهایت طی یک جلسه عمومی ،از تمامی
مسئولین کشوری دعوت شد تا صدای داروسازان را
بشنوند.
وی افزود :بعد از این نشست ،قرار شد کارگروههایی
برای قیمت گذاری دارو تشکیل شود و آنچه را به سازمان
غذا و دارو ارسال کرده ایم ،بدون پاسخ مانده است.
عبده زاده همچنین از ارسال نامه محرمانه به
رئیس جمهور خبر داد و گفت :در این نامه ،مشکالت
صنعت داروسازی را به صورت شفاف مطرح کردیم.
وی با گالیه از بدون پاسخ ماندن نامه نگاریها،
افزود :تا این لحظه از سوی وزارت بهداشت و سازمان
غذا و دارو ،هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم.
عبده زاده از برگزاری جلسهای با وزیر بهداشت
با حضور رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد و گفت:
در این جلسه هم ،مشکالت را گفتیم و وزیر بهداشت
هم دستوراتی دادند .وی ادامه داد :به دنبال آن ،جلسه
دیگری با معاون اول رئیس جمهور داشتیم و آقای مخبر
گفت که ظرف یک هفته باید وضعیت ارز دارو مشخص
شود.

استفاده از توان مالی غولهای اقتصادی کشور
افزایش قیمت دارو نخواهد داشت.
آذری نیا گفت :در بحث قیمت گذاری باید
تفاوتهایی بین مکملها و دارو قائل شویم.
پیمان ترحمی ،دست اندرکار صنعت داروسازی
کشور افزود :حدود  ۱۳۰کد فعال داشتیم که  ۴۰کد
فعال از رده خارج شده است .همچنین برخی از شربتها
و قطرههای دارویی را تولید نمیکنیم.
وی ادامه داد :پیشنهاد بنده این است که در جلسه
با رئیس جمهور ،اتمام حجت کنیم.
ترحمی گفت :قیمت داروها را لیست کنیم و برای
اعمال قیمتهای جدید ،خود صنعت اقدام کند.
محمد پیرورام ،یکی دیگر از دست اندرکاران
صنعت دارویی کشور ،افزود :تمامی مشکالت صنعت
داروسازی را مجموعه ما یک جا دارد.
وی ادامه داد :در شرایط فعلی ،هیچ چارهای جز
اقدام سندیکا برای اصالح قیمت دارو وجود ندارد.
فرهاد شایقی مدیر یک شرکت دارویی ،گفت:
هیچ وقت شرایط صنعت داروسازی کشور مثل امروز،
بد نبوده است .وی افزود :از  ۸۳پروانهای که داریم ،فقط
 ۳۰قلم را توانسته ایم تولید کنیم و از این  ۳۰قلم۲۰ ،
قلم زیان ده هستند اما به دلیل شرایط کشور ،مجبوریم
تولید کنیم .شایقی گفت :شرایط بسیار سخت است و
ما مجبور به تعطیلی هستیم .به رغم اینکه سهامداران
گفته اند سود نمیخواهیم و دوست داریم چراغ تولید
روشن بماند.
وی افزود :سندیکا باید تصمیم بگیرد ،زیرا صنعت
در شرف تعطیلی است.
عباس کبریایی زاده عضو هیأت مدیره سندیکای
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ،با خطاب قرار
دادن وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو ،گفت:
شما تولیت نظام سالمت جامعه را بر عهده دارید.
وی افزود :وقتی بحث دارو میشود ،متولیان نظام
سالمت باید دسترسی به خدمات دارویی را تضمین
کنند .این دارو باید ،سالم و با کیفیت باشد.
کبریایی زاده گفت :یکی از مهمترین مخاطرات
نظام سالمت ،مدیران نظام سالمت هستند .زیرا ،بی
توجهی وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو،
سالمت مردم را به مخاطره انداخته است .وی ادامه داد:
تحریمها باعث میشود کیفیت داروی تولیدی کاهش
یابد .کبریایی زاده افزود :امیدوارم صحبتهای من به
گوش وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو برسد.

الهیان :تحریمها را خنثی کردیم

نماینده مردم تهران در مجلس گفت:
یکی از دالیلی که ایران توانسته است در مقابل
تحریمها پایداری و مقاومت داشته باشد ،ظرفیت
فارغالتحصیل و متخصص است که توانستهاند
تحریمها را خنثی کنند.
زهره الهیان تمرکز شعار سال را بر تولید
دانشبنیان عنوان کرد و گفت :ظرفیت بیبدیلی
در کشور در این زمینه وجود دارد و این شعار نیز
به موقع و به جا مطرح شد زیرا جمعیت جوان
متخصص قابلتوجهی از دانشگاهها فارغالتحصیل
شدهاند که اگر این ظرفیت به سمت تولید
دانشپایه و تشکیل شرکتهای دانشبنیان
هدایت شود ،قطعاً میتواند جهشی در مسیر

اقتصاد کشور و تولید دانشپایه ایجاد کند که این
مهم نیاز امروز جهان است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به وجود
بیش از شش هزار شرکت دانشبنیان ،بیان
کرد :این شرکتها توسط جوانان فارغالتحصیل
تشکیل شده است و نیازی هم به سرمایههای
کالن نداشتهاند .در حقیقت چند جوان با چند
سیستم و چند نرمافزار توانستهاند تولیدات مهمی
را داشته باشند و خریدار آنها کشورهای اروپایی،
کانادا و آمریکا است .وی ارزآوری را از مهمترین
نتایج تحقق شعار سال دانست و بیان کرد :در
کنار ارزآوری ،نیاز داخل نیز تأمین میشود .اگر

آینده بازار در
دستان متغیرهای
تاثیرگذار

وزیر نفت در جمع فعاالن بازار پول و سرمایه مطرح کرد ؛

صنعت دارو در مرز ورشکستگی
رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع
داروهای انسانی ایران گفت :در جلسه دیگری ،وضعیت
قیمت گذاری دارو ،پرداختی از جیب مردم ،نقدینگی
صنعت داروسازی و… ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت
و در نهایت ،هیچ خروجی حاصل نشده است.
وی افزود :متأسفانه خروجی تصمیم گیری
ها ،بیشتر پاسکاری بین دستگاهها و سازمانهای
مختلف است .عبده زاده گفت :وضعیت موجود صنعت
داروسازی کشور به این شکل است که این صنعت جدا
از مسائل مبتال به حاکم بر جامعه نیست .به طوری که
تورم ،افزایش قیمت و… ،نیز در صنایع دارویی مشاهده
میشود.
وی افزود :صنعت داروسازی را نمیتوان با
قیمتهای دستوری پیش برد .قیمت گذاری دارو با این
تورم ،پیش نمیرود.
عبده زاده گفت :همه مشکالت به کسری بودجه
دولت باز میگردد و غیر از این نیست.
وی با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت هم
در بحث قیمت گذاری دارو منفعل شده است ،افزود۶ :
ماه است داریم مشکالت داروسازی را بازگو میکنیم ،اما
هیچ اتفاقی نمیافتد .عبده زاده گفت :اصرار بر تثبیت
قیمت دارو ،جز ورشکستگی صنعت داروسازی را در پی
نخواهد داشت .باید از طریق بیمهها ،قیمت دارو واقعی
شود تا مردم دچار آسیب نشوند .وی افزود :پیشنهاد
ما ،دیدار و گفتگوی مستقیم با رئیس جمهور است تا
مشکالت ما شنیده شود.
عبده زاده گفت :یکی دیگر از پیشنهادات ما،
این است که منتظر وزارت بهداشت نمانیم و صنعت،
خودش برای قیمت گذاری دارو اقدام کند.
در ادامه این نشست ،یکی از تولید کنندگان دارو با
خطاب قرار دادن رئیس جمهور ،افزود :تولید کنندگان
زیر آوار گرانی هستند و مصرف کنندگان از کمبود
دارو زجر می کشند .زرگرزاده ادامه داد :دیدار با رئیس
جمهور ،مشکلی را حل نمیکند و باید از دفتر مقام
معظم رهبری ،پیگیری کنیم.
وی افزود :افرادی که در مقابل صنعت داروسازی
کشور سنگ اندازی میکنند ،به دنبال واردات دارو از
ترکیه هستند .آذری نیا ،یکی دیگر از تولید کنندگان
دارو ،گفت :کسانی که الفبای اقتصاد را بلد هستند،
میدانند که تورم را نمیتوان پلهای پیش برد.
وی افزود :در سال  ،۱۴۰۱دولت هیچ ارادهای برای

طرح صنعتی و معدنی همزمان با روز ملی صنعت و معدن اشاره کرد و
گفت :تکمیل حلقههای زنجیره ارزش مواد معدنی یکی از برنامههای مهم
تحولی دولت است .در این زمینه برنامهریزی جدی کردهایم و الزم است
ابعاد این حرکت به کمک رسانهها برای افکار عمومی تبیین شود.
رئیسی ارائه جزئیات طرحهای افتتاح شده به مردم را امیدآفرین خواند
و از مسئوالن امر خواست جزئیات این کار بزرگ اعم از تعداد واحدهای
فعال شده ،میزان سرمایهگذاری و اشتغالزایی و نتایج آن را با مردم در
میان بگذارند.
تالش دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد و مقابله با سوداگری محور
بعدی سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود.
رئیسی در این زمینه با تاکید بر ضرورت صیانت جدی از معیشت و

سفره مردم ،گفت :در کنار سازوکارهایی که برای جبران افزایش قیمت
ناشی از اصالح تخصیص یارانهها در نظر گرفته شده ،الزم است دستگاههای
نظارتی چه در درون و چه خارج از دولت با افزایش قیمتهایی که بر
مبنای سوداگری و خارج از چارچوب منطق اقتصادی اتفاق افتاده است،
برخورد کنند.
رئیس جمهور بر همین اساس وزرای جهاد کشاورزی ،صنعت،
معدن و تجارت و دادگستری را مأمور کرد با بررسی دقیق وضعیت بازار
با کارخانهها ،اصناف و تولیدکنندگانی که با افزایش بدون منطق قیمت،
در راستای بیثباتی و ایجاد تالطم بازار و اقتصاد گام برداشتهاند ،برخورد
قاطع کنند.

ظرفیت موجود را حمایت کنیم و یا صرفاً موانع را
از پیش پای آنها برداریم و بهنوعی دستگاههای
دولتی مانع آنها نشوند ،جوانان فعال در حوزه
شرکتهای دانشبنیان راه را پیدا کرده و تحولی
ایجاد میکنند .نماینده مردم تهران در مجلس
شورای اسالمی تاکید کرد :ایران در برخی
از رشتهها از جمله فنی و مهندسی بهاندازه
آمریکای  ۳۰۰میلیون نفری نیروی متخصص
و فارغالتحصیل دارد .اساساً یکی از دالیلی که
ایران توانسته است در مقابل تحریمها پایداری
و مقاومت داشته باشد ،ظرفیت فارغالتحصیل و
متخصص است که توانستهاند تحریمها را خنثی
کنند.

صفحه 3

صفحه 7

بانک مرکزی :رشد نقدینگی منفی شد

با توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و
کاهش خلق پول نظام بانکی ،برای اولین بار پس
از  ۹سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال
منفی شد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ،در فروردین
امسال حجم نقدینگی به  ۴۸۲۳.۲۹هزار میلیارد
تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند

 ۲ )۱۴۰۰دهم درصد کمتر شده است.
پیش از این در فروردین  ۱۳۹۲در دولت
دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود ،اما در
دولتهای یازدهم و دوازدهم با رشد سرسامآور
نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراضهای
گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بیرویه
توسط نظام بانکی بود.

اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینهها،
برای اولین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای
سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی
استقراض نشده است.
از سوی دیگر ،میزان خلق پول بانکها در سه
ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان اخیر،
کاهشی شده است.

