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ویاری در  خطر  دار
ضربه  فنی

بحران های ارزی تاثیر مستقیم بر روی مساله دارو 
در کشور داشته است

ادامه در صفحه  2

 چرا با دالر ۲۸۵۰۰ تومان
بهار نخواهد شد؟

نرخ تورم در عربستان در ۲۰ سال گذشته به صورت 
متوسط ۲ درصد بوده است رشد اقتصادی متوسط ٪۵  
را هم در این دو دهه حفط کرده است و اقتصادش به 

۱۰۰۰ میلیارد دالر واقعی رسیده است.
برابری دالر و ریال سعودی معادل سالهاست معادل 

۳.۷ است، ایا انها نرخ را در این عدد فیکس کرده اند؟
جواب خیر است، انها به سبب توانمندی در ایجاد 
رشد اقتصادی از یک سو و سیاست پولی منسجم که 
ناشی از اولویت بندی درست است توانسته اند تورم را 
در سطحی قابل قبول حفظ کنند، لذا فاصله تورمی آنها 
و آمریکا در این دو دهه بگونه ایست که می توانند قدرت 
واحد ۱ولی خود ریال را با دالر در این سطح حفظ کنند.

در هیج کدام از این کشورها )امارات، کویت،قطر و 
…( شما دو نرخ ارز ندارید و فقط یک نرخ وجود دارد.

آنچه به این بحث اهمیت می دهد تلقی است که 
در ایران در باب قیمت تصنعی دالر وجود دارد، این 
تصور که می توان ارزش برابری ریال و دالر را فیکس 
کرد ان هم بدون رشد اقتصادی و یک سیاست پولی 

درست درمان.
بهره  نرخ  در ۵ سال گذشته  فقط  که  اقتصادی  در 
حقیقی شدیدا منفی است و این منفی بودن نرخ بهره 
حقیقی موجب تقاضای شدید برای اخذ تسهیالت و 
تبدیل ان به دارایی ها و هر انچه رو و زیر زمین است 
می شود و تقاضایی معادل ۴۴ میلیون تومان نقدینگی 
در ثانیه ایجاد می کند شما تورمی پایدار را دارید که در 
مقایسه با تورم امریکا که ۷٪ چیزی معادل ۳۸٪ فاصله 
دارد و این امر  یعنی به صورت عادی ریزش ارزش ریال 

معادل همین عدد در ۳۶۵ روز آینده.

پیمان مولوی سرمقاله

برگزاری  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
 )APA( سیزدهمین دوره اجالس مجمع مجالس آسیایی
در ترکیه گفت: این اجالس در شرایط حساس امروز جهان 
برای ارتقای صلح و ثبات و حساسیتی که قاره آسیا و نقشی 
که این قاره در آینده جهان دارد، بسیار حائز اهمیت است.

مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر  ایسنا،  گزارش  به 
شورای اسالمی روز یکشنبه، ۱۸ دی ماه پیش از عزیمت 
به منظور حضور در سیزدهمین دوره اجالس  ترکیه  به 
خبرنگاران  جمع  در   ،)APA( آسیایی  مجالس  مجمع 
حاضر در فرودگاه مهرآباد، درباره اهداف این سفر گفت: 
بنا به دعوت جناب آقای شنتوپ رئیس مجلس ترکیه به 
این کشور سفر می کنیم که قرار است مجمع مجالس 

آسیایی با ۴۴ عضو برگزار شود.
اینکه  بیان  با  ادامه  رئیس مجلس شورای اسالمی در 
در این مجمع، رؤسای مجالس و نمایندگان پارلمانی این 
کشورها حضور دارند، عنوان کرد: در این اجالس فرصتی 
فراهم  آسیایی  کشورهای  همه  میان  گو  و  گفت  برای 
می آید؛ به خصوص در شرایط حساس امروز جهان برای 
ارتقای صلح و ثبات و حساسیتی که قاره آسیا و نقشی 
که این قاره در آینده جهان دارد، این اجالس بسیار حائز 

اهمیت است.
وی بر همین اساس تصریح کرد: طبیعتا در کنار این 
نشست فرصت دیدارهای چندجانبه، دو جانبه و نشستی 
سه جانبه میان ایران، آذربایجان و ترکیه برقرار می شود 
جمهوری  خارجی  سیاست  در  اینکه  حین  در  که  چرا 

اسالمی ایران اولویت با همسایگان است، همکاری میان 
روابط  در  هم  و  جانبه  دو  روابط  در  هم  کشور  این سه 

منطقه ای بسیار حساس و کلیدی است.
قالیباف ادامه داد: این فرصت در ترکیه فراهم آمده که 
با توجه به سابقه دیرینه، هم فرهنگی، هم مرزی، نزدیک 
بودن و فرصت های سیاسی، اقتصادی و حمل و نقلی 
میان این سه کشور، گفت و گوهای سه جانبه و دوجانبه 

بتواند نقش مثبتی در همکاری میان کشورها و در شرایط 
کنونی منطقه ایفا کند.

بیان  با  ادامه  در  کشورمان  قانونگذاری  نهاد  رئیس 
اینکه این سه کشور با توجه به شرایط و تحرکات پرشتاب 
موجود در منطقه می تواند در همکاری های سه جانبه 
و تأثیرات آن بر منطقه موثر باشد، گفت: ثبات منطقه 
هرچقدر  و  است  منطقه  کشورهای  همکاری  گروی  در 

انسجام، همکاری و توسعه روابط میان کشورهای منطقه 
به ویژه این سه کشور افزایش یابد، طبیعتا از مداخالت 
می  ما  همه  شد.  خواهد  جلوگیری  منطقه  در  خارجی 
دانیم هرچقدر کشورهای خارجی در منطقه دخالت کنند 

باعث ناامنی و پیچیدگی مسائل خواهند شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان با ابراز امیدواری 
از اینکه این نشست فرصتی برای توسعه روابط و همکاری 
ها برای رشد و هماهنگی کشورهای منطقه و ایجاد صلح و 
امنیت در آن باشد که از سیاست های جمهوری اسالمی 
است، خاطرنشان کرد: در جمهوری اسالمی ایران نسبت به 
هر گونه تغییر مرزی و تغییرات ژئوپلتیکی در منطقه مخالف 
هستیم و معتقدیم که در کنار همکاری های اقتصادی، 
سیاسی، حمل و نقلی و سایر فرصت های موجود بنا به 
شرایط رشد منطقه باید امنیت و صلح پایدار دولت ها و 
ملت ها در همکاری های دوجانبه و چند جانبه وجود داشته 

باشد.
به  آسیایی  مجالس  مجمع  اجالس  دوره  سیزدهمین 
سطح  در  بین المللی  نهادهای  مهمترین  از  یکی  عنوان 
آسیا در روزهای دوشنبه و سه شنبه )۱۹ و ۲۰ دی ماه( 
به میزبانی ترکیه برگزار می شود که در آن ۷ کشور در 
سطح رئیس مجلس و ۴ کشور در سطح نایب رئیس در 
عالیرتبه  و  ارشد  مقامات  می کنند. همچنین  آن شرکت 
حضور  اجالس  این  در  نیز  آسیایی  کشور   ۲۵ پارلمانی 
خواهند داشت که در نوع خود بی سابقه بوده و حاکی از 

اثرگذاری APA است.

محمد باقر قالیباف: 

مجمع مجالس آسیایی فرصتی برای ارتقای صلح و ثبات در قاره آسیاست
اخبار

وام نهضت مسکن ۵۰۰ میلیون می شود؟
درشرایطی که به دلیل نوسانات بازار مصالح ساختمانی، لزوم افزایش رقم وام 
ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن احساس می شود، وزیر راه و شهرسازی از 
احتمال افزایش سقف تسهیالت این طرح به ۵۰۰ میلیون تومان خبر داده است.

به گزارش ایسنا، سقف تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن در تهران ۴۵۰ 
البته به گفته ی برخی سازندگان در شهرهای اطراف  میلیون تومان است که 
پایتخت، آن چه عمال از سوی بانک ها پرداخت می شود ۳۰۰ میلیون تومان است 
و از پرداخت متمم ۱۵۰ میلیون تومانی خودداری می کنند. با توجه به نوسانات 
قیمت مصالح ساختمانی، عدم پرداخت به موقع وام در مراحل اجرای پروژه ها به 

کند شدن اجرای بعضی پروژه ها انجامیده است.
مبلغ تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در 
کالن شهرهای بیش از یک میلیون نفر ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استانها ۳۵۰ 
میلیون، سایر مناطق شهری ۳۰۰ میلیون و در روستاها ۲۵۰ میلیون تومان با 
حداکثر مدت بازپرداخت ۱۸ سال و طول دوره مشارکت ساخت ۲ تا ۳ سال است.

امروز مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی در جلسه کمیته تخصصی ستاد 
در  شهرسازی  و  راه  وزارت  پیشنهادات  موضوع  با  دولت  اقتصادی  هماهنگی 
خصوص ساخت ساالنه یک میلیون مسکن گفته است: در شهرهای با جمعیت 
کمتر از ۲۵ هزار نفر، زمین ۲۵۰ متری و در روستاها زمین ۵۰۰ متری داده می شود 
که این متراژ وابسته به شرایط قابل تغییر است. هم چنین با ارائه تسهیالت بانکی، 
ساخت و ساز تقویت می شود و افزایش خواهد یافت. انتظار می رود سقف وام 
از ۳۵۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون اضافه و زمان بازپرداخت نیز اضافه شود تا 

قدرت مالی باالتری به اشخاص برای ساخت و ساز داده شود.
طبق برخی برآوردها در بهار امسال صرف نظر از قیمت زمین، هزینه ساخت 
مسکن به متری ۸ میلیون تومان رسیده و بر این اساس یک واحد ۸۰ متری حدود 
۶۴۰ میلیون تومان هزینه دارد. پروژه نهضت ملی مسکن از طریق آورده متقاضیان 
و تسهیالت بانکی پیش می رود که بسیاری از متقاضیان توانایی الزم برای تامین 
آورده را ندارند. موافقت دولت و شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بذرپاش می تواند 

پروژه نهضت ملی مسکن را به غلتک بیندازد.

احمد خاتمی: 
هرکسی این اغتشاشات را اعتراض بخواند، اغتشاش 

دیگری است
عضو شورای عالی حوزه های علمیه با اشاره به حضور گسترده طالب در این 
تجمع و عرصه های مختلف دفاع از انقالب بیان کرد: دنیا بداند اگر دین و اسالم و 
تشیع به خطر بیفتد این جمعیت همه به مصاف خواهند رفت و جانشان را فدای 

اسالم خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم سید احمد خاتمی، ظهر امروز در اجتماع علما، 
اساتید، طالب، دانشجویان و مردم قم که در پاسخ به اهانت نشریه فرانسوی در 
حرم حضرت معصومه )س( برگزار شد، خطاب به رهبر معظم انقالب اسالمی 
گفت: تا آخرین قطره خون در این راه ایستاده ایم و تا آخرین نفس عقب نشینی 
نداریم. خاتمی با اشاره به اینکه نشریه ای که این جنایت را مرتکب شده است 
چندی پیش به مقام شامخ نبی اکرم)ص( اهانت کرد، گفت: این نشریه مهم 
نیست؛ اما آنچه مهم است حمایت دولت فرانسه از آن نشریه به بهانه آزادی 
بیان است، آزادی بیانی که هیچ کسی نمی تواند راجع به هولوکاست سخن بگوید.
وی اظهار کرد: اسم این را آزادی بیان می گذارند، اما این دروغ است به اسم 
آزادی بیان به پیامبر)ص( توهین می کنند، به رهبر ملتی اهانت می کنند که جانباز 
است، به رهبری اهانت می کنند که رزمنده قبل و بعد از انقالب است، به رهبری 
اهانت می کنند که یکپارچه عشق به مردم است و راه امام)ره( را دنبال کرده و 

می کند.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه با اشاره به حوادث سه ماه اخیر گفت: این ها 
اعتراض نبود بلکه اغتشاش بود، زیرا طبق قانون اساسی اعتراض در کشور ما آزاد 
است؛ اما این ها به بهانه اعتراض اغتشاش کردند و هرکسی که این اغتشاشات را 

اعتراض بخواند اغتشاش دیگری است.
خاتمی ادامه داد: آیا در کشور های اروپایی در اعتراضات شان تورات و انجیل 
را می سوزانند؟ اما این ها قرآن سوزاندند، مسجد را سوزاندند و نامش را اعتراض 

گذاشتند، اما در کدام کشور های اروپایی به کلیسا حمله کردند؟

ود، تورم عمومی مهار می شود داللی مسکن از بین بر

و  ارگان ها  برخی  حتی  و  افراد  از  بسیاری  گفت:  مسکن  کارشناس  یک 
دستگاه های دولتی با سو استفاده از خالهای قانونی، اقدام به خرید و احتکار 
مسکن و خودرو می کنند و سرمایه ها از بخش های تولیدی خارج شده است. اگر 
دولت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، احتکار مسکن و خودرو را هزینه بر کند 

گامی مهم در کاهش نرخ تورم برمی دارد.
علی شماعی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
)طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی( می تواند اقتصاد داللی و رانتی مسکن و 
خودرو را کاهش دهد. اقتصاد داللی از وظایف اجتماعی خود شانه خالی می کند 
و جذب رانت خواری می شود. هم چنین امور تولید و توزیع کاال و خدمات را بدون 

نظارت آزاد به دوش مردم واگذار می کند.
به ویژه  دولت  سرمایه های  حتی  رانتی  آزاد  بازار  این  نتیجه   در  افزود:  وی 
سپرده های بانکی جمع آوری و در داللی و خرید و فروش های کاذب، انحصاری، 
ناعادالنه و غیرشفاف به کار گرفته می شود. یعنی از سرمایه های مردم بهره برداری 

و سوءاستفاده می شود.
مالیات بر عایدی سرمایه سودهای بادآورده را هدف قرار می دهد

این کارشناس مسکن با طرح این سوال که نقش دولت در اقتصاد چیست، 
تصریح کرد: دولت به فکر رفاه، رانت و تامین آسایش و آرامش خود نیست بلکه 
شرایط را به گونه ای ساماندهی و مدیریت می کند که از سرمایه های انسانی، 
اجتماعی، فرهنگی و توزیع کننده و مصرف کننده در چارچوب قانون اساسی 

صیانت کند و موجب تعالی و تکامل مردم شود.
و  توزیع  و  سرمایه  عایدی  بر  دقیق  و  صحیح  مالیات  اگر  گفت:  شماعی 
عرضه کنندگانی که به اسم تولید از سودهای باد آورده داللی برخوردارند وضع 
نشود دیگر حتی نه تنها تولیدکنندگان سعی نمی کنند کیفیت کاال و بهره وری 

را  باال ببرند و هزینه ها را کاهش دهند، بلکه همه به راحت طلبی داللی، احتکار، 
بایکوت و افزایش قیمت کاذب رو می آورند.

وی بیان کرد: زمانی که دولت به اقتصاد نگاه لیبرالی دارد واحدهای صنعتی 
در بخش خصوصی عموما به دالیلی همچون سود کم، طوالنی بودن بازگشت 
سرمایه و عدم توان مالی الزم بخش خصوصی، سرمایه ها وارد چرخه تولید 
نمی شوند.  در این حالت دولت باید پیش قدم شود و حمایت کند و با تاسیس 
شرکت ها، تعاونی ها یا ورود مستقیم به بخش های تولیدی مراکز تولید را ایجاد 

و حمایت کند.
این استاد دانشگاه خوارزمی، صنایع خودروسازی را در مواردی بالی جان 
جامعه دانست و گفت: الزم است دولت صنایعی ایجاد کند که قطعه ساز 
باشند؛ صنایعی که معموال بخش خصوصی به سمت آنها نمی رود. در حالی که 

برای پوشش خالء صنعت ایران بسیار مهم هستند.
بانک ها با سپرده های مردم، ملک می خرند

شماعی خاطرنشان کرد: در طی دهه های گذشته دولت ها معموال بخش 
خصوصی را رها کردند و به همین  دلیل بخش خصوصی نمی تواند روی پای 
خود بایستد. بانک ها نیز سپرده های سپرده گذاران را جمع آوری می کنند و  در 
داللی و خرید و فروش های کاذب در بازار مسکن قرار می دهند. در واقع سرمایه 

خود را علیه تولید کشور به کار می گیرند.
وی گفت: در شرایط فعلی نه تنها چیزی به سپرده گذاران اضافه نمی شود بلکه 
بانک ها با این نرخ تورم هر سال مقادیری از سپرده ها را بر می دارند؛ زیرا مبلغ 
ظاهری را پرداخت می کنند اما قدرت خرید محاسبه نمی شود. بنابراین کسانی 
که به فکر سود هستند سپرده گذاری نمی کنند مگر سپرده گذاری جاری موقت 

که صرف خرید و فروش کاذب می شود.

این کارشناس مسکن با بیان این که اوضاع بانک ها باید تغییر کند افزود: 
سازگاری بانک ها با اقتصاد مقاومتی و در چارچوب قانون اساسی ضرورت دارد.

شماعی، کاهش سوداگری و داللی در اقتصاد را به نفع جامعه عنوان کرد و 
گفت:  برخی افراد و سازمانها به فعالیت های داللی روی می آورند و این شرایط 
در بازارهای مسکن و خودرو کامال محسوس است. در حالی که این کاالها جزو 
نیازهای اساسی مردم هستند و باید در دسترس عموم قرار گیرند. اگر مکانیزمی 
ایجاد کنیم که مسکن و خودرو از حالت سرمایه ای خارج شوند، بخش قابل 

توجهی از تورم کاهش می یابد.
افراد و ارگان های وابسته به دولت در  از  با بیان این ادعا که برخی  وی 
گذشته  اقدام به خرید و احتکار مسکن و خودرو کرده اند گفت: این کاالها 
در  سرمایه ها  که  میزانی  به  شود.  بلوکه  نباید  و  است  ملی  سرمایه های 
بخش های غیرمولد متوقف می شود امکان تولید و پیشرفت کاهش می یابد. 
برای  و  قرار گیرد  افراد  اختیار  امالک و خودرو در  باید  اساس کد ملی  بر 
دارایی های مازاد، مالیات های سنگین وضع شود تا نگهداری مسکن و خودرو 

به صرفه  نباشد.
بنا بر این گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی )مالیات بر عایدی 
تا این که پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰  سرمایه( سال هاست که مطرح می شود 
کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و برای بررسی مجدد به 
کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد 
و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به 
کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه )CGT( مالیاتی 
است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در 

هنگام فروش آن به دست می آید.

فقرفقر مواد غذایی با نوسان دالر مواد غذایی با نوسان دالر
ایرانی ها در وضعیت حذف روزافزون مواد خوراکی هستندایرانی ها در وضعیت حذف روزافزون مواد خوراکی هستند
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استفاده از ظرفیت های مشترک 
برای خنثی کردن تحریم ها

شرح در صفحه  2

» ابتکار« دیدار رئیسی با 4 سفیر جدید در تهران را بررسی می کند

گروه سیاسی - سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشورمان روز گذشته میزبان 4 سفیر جدید 
روسیه، مالزی، مالی و ونزوئال برای دریافت استوارنامه های آنها بود.

این سفرا در حالی قرار است به زودی ماموریت دیپلماتیک خود در ایران را آغاز کنند که رئیس 
جمهوری کشورمان در دیدار با آلکسی ددوف سفیر جدید فدراسیون روسیه، روابط تهران-مسکو 
را راهبردی توصیف و تاکید کرد: ایران و روسیه زمینه های خوبی برای همکاری در عرصه دوجانبه، 

منطقه ای و بین المللی دارند.
افزایش تعامالت دیپلماتیک دو کشور، بر ضرورت  به  با اشاره  رئیس جمهوری در این دیدار 

شکل گیری و تقویت همکاری های راهبردی اقتصادی ایران و روسیه نیز تاکید کرد.
»آلکسی ددوف« سفیر جدید فدراسیون روسیه نیز در این مراسم افزایش مستمر همکاری های 
همه جانبه اقتصادی را از اولویت های برنامه کاری خود بیان کرد و افزود: همکاری های راهبردی 

اقتصادی بین ایران و روسیه موجب ناامیدی کشورهای غربی از سیاست تحریم شده است.
رئیسی همچنین در مراسم دریافت استوارنامه »خیری بن عمر« سفیر جدید مالزی با بیان اینکه 
روابط دو کشور مسلمان ایران و مالزی به ویژه بعد از پیروزی انقالب اسالمی در مسیر توسعه 
بوده است، تصریح کرد: اولویت دولت ایران تعمیق و توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با 

کشورهای مسلمان است.

ونده »هواپیمای  »هواپیمای  وندهپر پر
اوکراینی« به کجا رسید؟اوکراینی« به کجا رسید؟

آیا بغداد در حال فاصله 
گرفتن از تهران است؟

وزشمار  ایران در ر
واردات گاز

غرامت ۱۵۰ هزار دالری برای 
بازماندگان

درپی تحریف نام خلیج فارس 
توسط مقامات عراقی بررسی شد

راه حل مسئوالن برای قطع 
احتمالی گاز در زمستان چیست؟
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