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ایران

و  کینــه ســعودی ها  و  بــر حقــد  تأکیــد  بــا  کشــور  وزیــر 
انگلیسی ها نسبت به ایران، از احزاب، جریانات سیاسی 
و شــخصیت ها خواســت برابــر اغتشاشــگران و برهــم 
زننــدگان امنیــت کشــور، موضع گیــری روشــن داشــته 

باشند. 
به گزارش حوزه دولت ایرنا، احمد وحیدی روز دوشــنبه 
 ) در مراســمی به مناسبت هفته بســیج)۲۹ آبان تا ۵ آذر
در جمع کارکنان وزارت کشــور، گفت: استقالل، امنیت، 
منافع و ثبات ملی کشــور و انقالب موضع گیری شــفاف 
گروه ها و شــخصیت های سیاسی در برابر توطئه آشکار 

دشمن را ایجاب می کند.
در  بــا  امــروز  دشــمن  جریــان  داد:  ادامــه  کشــور  وزیــر 
پیــش گرفتــن جنــگ ترکیبــی و بــه میــدان آوردن همــه 
ظرفیت های رســانه ای به دنبال تضعیف پایه های ثبات 
و امنیــت کشــور اســت و در ایــن شــرایط حســاس باید 
همگان با هوشــیاری و آگاهی کامل برابر دسیســه های 

معاندان عمل کنند.
وحیــدی گفــت: هیــچ ایرانــِی ایران دوســت نمی پذیــرد 

کــه کشــور بــا توطئــه دشــمن، ناامــن شــود و از ایــن رو 
شخصیت ها و چهره ها باید موضع مشخص و آشکاری 
نسبت به ناامنی و بی ثبات سازی جریان معاند داشته 

باشند.
وی بــا بیــان اینکه نباید مقهور جنگ نرم دشــمن شــد، 
خاطرنشــان کــرد: ایــران اینترنشــنال بــا پــول عربســتان 
ســعودی و شــبکه بــی بــی ســی بــا حمایــت و بودجــه 
بــر همــگان حقــد و  دولــت انگلیــس اداره می شــود و 
کینــه ســعودی ها و انگلیســی ها نســبت به ایــران عزیز 
ایــن رســانه ها  روایــت  بــرای همیــن  مشــخص اســت. 
همواره از سر دشمنی و تالش برای تضعیف ایران بوده 

است.
تــالش بــرای مهندســی ذهــن و افــکار از ســوی جریــان 
رســانه ای دشــمن دیگر محور مورد اشــاره وحیدی بود 
و در ایــن بــاره گفــت: نبایــد اجــازه دهیــم که جوانــان که 
ســرمایه های اصلی کشــور هســتند در تله دشــمن قرار 
گیرنــد و روشــنگری حقایــق و اهــداف پلیــد دشــمن از 

ضروریات جدی است.

وزیــر کشــور یــادآور شــد: دشــمن بــا تمــام ظرفیــت و بــا 
انتشار اخبار دروغین، سعی در القای فضای بی ثباتی در 

کشور دارد که باید با این احساس ناامنی مقابله کنیم.
* حضور بسیجیان در میدان دفاع از امنیت مردم

وحیــدی با اشــاره به اغتشاشــات اخیــر در کشــور اظهار 
کرد: در اتفاقات اخیر، نیروهای خدوم بسیجی سربلند و 
پر افتخار عمل کردند و آنچه دشــمن برای ایجاد ناامنی 

و بی ثباتی در کشور طراحی کرده بود را خنثی ساختند.
وزیــر کشــور با بیان اینکه دشــمن برای تضعیــف اقتدار 
و تــوان نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایران دســت 
بــه انــواع توطئه هــای ترکیبــی و پیچیــده می زنــد؛ گفــت: 
امروز بســیجیان مقابل توطئه جدید دشمن در میدان 
مخلصانه و قهرمانانه حضور دارند و در این مسیر جان 

نثاری می کنند.
وحیــدی بــا بیان اینکــه بســیجیان در همه نقاط کشــور 
هســتند،  مــردم  آرامــش  و  امنیــت  از  دفــاع  حــال  در 
هایــی  هشــتادی  دهــه  امــروز  بســیجیان  کــرد:  اظهــار 
هســتند کــه بــا عشــق بــه مکتــب امــام خمینــی)ره( و 

 آرمان هــای انقالب اســالمی بــه مقابله با اغتشاشــگران 
می پردازند.

وی با ذکر این جمله امام راحل که جوانان امروز اگر برتر 
از جوانان صدر اســالم نباشــند پایین تر نیســتند، ادامه 
داد: نســل امــروز بســیجیان از نســل اول انقــالب هــم 
پرشورتر و انقالبی تر هستند و این همان نشانه زنده و 

پویا بودن این انقالب بزرگ دینی است.
وزیــر کشــور ترس اصلی دشــمن را پویایــی و زنده بودن 
انقالب اسالمی دانست و گفت: دشمن می پنداشت با 
ابزار تحریم اقتصادی می تواند اهدافش را پیش ببرد اما 
در عمل دید که انقالب به مســیر پیشــرفت خود ادامه 
مــی دهــد و مشــکالت کشــور در حــال برطــرف شــدن و 

مدیریت است.
وحیــدی دســتیابی علمــی کشــور بــه فناورهــای نویــن 
بــه خصــوص موشــک هایپرســونیک گفــت: موشــک 
هایپرسونیک یک طیف بزرگی از دانش و فناروی است 
کــه جوانــان و مهندســان پرتــالش کشــور به آن دســت 

یافته اند.

از  ناامیــدی  از  بعــد  دشــمن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
آورد  روی  ترکیبــی  جنــگ  ســمت  بــه  اقتصــادی  فشــار 
آورده  بــه میــدان  را  ایــن جنــگ همــه ظرفیت هــا  در   و 

است.
* ضــرورت مقابلــه بــا روایــت دروغین و جنگ شــناختی 

دشمن
وحیــدی با تأکیــد بر اهمیت مقابله بــا روایت دروغین و 
جنگ شناختی دشمن گفت: دشمن با جریانات برانداز 
و تجزیه طلب رسما و علنا نشست برگزار می کند و این 
امــر نه نشــانه قدرت، بلکه اســتیصال آنها از پیشــرفت 

کشور است.
وزیر کشور افزود: جریان خشن و تندی که امنیت مردم 
را نشــانه گرفته اســت، به عنــوان اعتراضات مســالمت 
آمیــز جلــوه می دهنــد و در مقابــل، علیــه بســیجیان و 
مدافعان امنیت که از حریم کشــور پاســداری می کنند؛ 

شبهه افکنی می کنند.
رئیــس شــورای امنیــت کشــور خاطر نشــان کــرد: نباید 
اجازه دهیم، دشمن روایت سازی دروغین داشته باشد 
و امــروز بســیجیان عزیز کشــور جانانه از امنیت کشــور 

دفاع می کنند.

حــوزه  در  پانزدهــم  و  اول  رتبــه  کســب  رئیس جمهــور 
بهداشــت و درمان منطقه و جهان را نشــانه پیشرفت و 
بالندگی کشــور دانست و گفت: کینه دشمنان از چنین 
دســتاوردهای عظیمــی ناشــی شــده و قطعــا بــرای آنهــا 
پذیرفتنی نیست که کشوری در شرایط تحریم ۹۵ درصد 

از داروهای مورد نیاز مردمش را تولید کند. 
به گزارش ایرنا، آیت ا... سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه 
و در هشــتمین بازدیــد نظــارت ســتادی بر دســتگاه های 
اجرایــی بــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
رفــت و پــس از اســتماع گــزارش وزیــر و معاونــان ایــن 
وزارتخانــه از عملکرد یک ســاله، راهکارها و پیشــنهاداتی 
در ۲۳ محــور در جهــت ارتقای کمــی و کیفی فعالیت های 

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ارائه کرد.
همــه  نقش آفرینــی  از  قدردانــی  بــا  رئیس جمهــور 
دست اندرکاران و مسئوالن این بخش در ادوار مختلف 
ارتقــای شــاخص های ســالمت، بهداشــت و درمــان  در 
کشــور، تصریح کرد: وزارت بهداشــت و درمان، در دولت 
کنونی، در شرایط بسیار سخت همه گیری کرونا کار خود 
را آغــاز کــرد کــه روزانــه بیــش از ۷۰۰ نفــر از هموطنانمــان 
جــان خود را از دســت می دادنــد و خانواده های بســیاری 
داغدار می شــدند، اما با همت مســئوالن ایــن وزارتخانه 
بــرگ زرینی در تاریخ نظام ســالمت کشــور رقم خــورد و در 
کنتــرل این بیماری به نقطه ای رســیدیم که هم در ابتال و 
هــم در فوتی ها، آمــار صفر یا تک رقمــی را تجربه می کنیم 
و اقدام جهادی وزارت بهداشــت و کادر درمان کشــور در 
واکسیناســیون سراســری مردم ما را در زمره کشــورهای 

موفق در مبارزه با کرونا قرار داد.
آیت ا... رئیسی »بیمه رایگان ۶ میلیون نفر« از دهک های 
پاییــن جامعــه در قالــب بیمــه ســالمت را اقــدام بــزرگ و 
ارزشــمند دیگــر دولــت ســیزدهم در عرصه بهداشــت و 
ح بیمه سالمت  ســالمت عنوان کرد و افزود: با تداوم طر
در چند ماه آینده، پوشش بیمه همگانی که از اقدامات 
ناتمــام دولت هــای گذشــته بوده اســت، محقــق خواهد 

شد.
« با هدف مبارزه با رانت و  ح دارویار * طراحــی و اجرای »طر

قاچاق معکوس دارو
ح دارویــار« با هدف  رئیــس جمهــور طراحی و اجــرای »طــر
مبارزه با رانت و قاچاق معکوس دارو را اقدام مهم دیگر 

وزارت بهداشــت در دولــت ســیزدهم برشــمرد و اظهــار 
ح بسیار  داشت: اهمیت نظارت بر اجرای صحیح این طر
ح  مهم، کمتر از طراحی آن نیســت و تحقق کامل این طر
نیازمنــد توجــه و مراقبــت دقیــق، مؤثر و مســتمر وزارت 

بهداشت است.
وی همچنین با قدردانی از اقدام بسیار ارزشمند کاشت 
حلزون برای ۱۰ هزار کودک ناشــنوای زیر دو ســال تصریح 
کــرد که این اقــدام از جمله خدمات بســیار حائز اهمیت 
وزارت بهداشــت و درمــان اســت کــه قابــل ارزش گــذاری 
نیســت و بایــد بــا قــوت ادامــه یابــد تــا جایــی کــه همــه 
خانواده های دارای کودک ناشنوا یا کم شنوا از این امکان 
و خدمت ارزشمند مطلع شده و برای درمان کودک خود 
اقــدام کنند و دیگر کودک ناشــنوایی در کشــور نداشــته 

باشیم
* پزشــکان محتــرم کــه همچنــان از نســخه الکترونیــک 
اســتفاده نمی کننــد نیــز بایــد خــود را مقیــد و موظف به 

اجرای آن بدانند
ح نسخه الکترونیک«  آیت ا... رئیسی به اجرای موفق »طر
ح مهم و کاربردی مدت ها  نیز اشــاره کرد و گفت: ایــن طر
به کندی انجام شده و در میدان اجرا قرار نمی گرفت، اما 
در دولــت ســیزدهم به صــورت موفق به اجــرا درآمد و آن 
بخش معدود از پزشــکان محترم که همچنان از نسخه 
الکترونیــک اســتفاده نمی کننــد نیــز باید خــود را مقید و 
ح  موظــف بــه اجــرای آن بداننــد تا در رونــد اجــرای این طر

اخالل ایجاد نشود.
رشــته  درصــدی   ۲۰ ظرفیــت  »افزایــش  جمهــور  رئیــس 
پزشکی« در کنکور را اقدام اساسی دیگر دولت سیزدهم 
در راستای ارتقای کیفی و کمی عملکرد آتی نظام سالمت 
کشــور برشــمرد و افزود: در ســال های گذشــته بــه بهانه 
نبــود زیرســاخت از افزایش پذیرش رشــته های پزشــکی 
امتنــاع می شــد کــه خوشــبختانه در دولــت ســیزدهم بــا 

نگاه مســئله محور به دنبال ایجاد زیرساخت ها رفتیم و 
افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت رشته های پزشکی متناسب 
بــا نیــاز کشــور انجــام شــد و جــا دارد ایــن رونــد بــا نــگاه 

کارشناسی همچنان ادامه داشته باشد.
وزارتخانــه  مدیــران  بــه  رئیس جمهــور  توصیه هــای   *

بهداشت
آیت ا... رئیســی در ادامه به مدیران این وزارتخانه توصیه 
کــرد در زمینه افزایش دانشــکده های پزشــکی، بــه دور از 
توقعات و چانه زنی ها، مالک و معیار را صرفا تشــخیص و 

نظر کارشناسی قرار دهند.
ویــژه  توجــه  خانــواده،  پزشــک  ح  طــر اجــرای  و  پیگیــری 
از  بیشــتر  اســتفاده  ســالمت،  گردشــگری  موضــوع  بــه 
دســتاوردهای علمی و فناوری و محصوالت دانش بنیان 
پرونــده  ح  طــر بــه  دادن  ســامان  پزشــکی،  خدمــات  در 
الکترونیک ســالمت، تســهیل و تســریع در صدور مجوز 
کســب و کارها در حوزه بهداشــت و درمان در درگاه ملی 

خدمــات دولــت هوشــمند، ایجــاد ظرفیــت بــرای جــذب 
پزشــکان متخصص در استان ها و شفافیت سهام داری 
مؤسســات پزشــکی از دیگر نکات مهمــی بود که رئیس 
جمهور وزارت بهداشــت،   درمان و آموزش پزشــکی را به 

پیگیری و اجرای دقیق آنها مکلف کرد.
بــه  ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  جمهــور  رئیــس 
کــرد،  توصیــه  هــم  را  ایــن  بهداشــت  وزارت  مســئوالن 
جوانــی  »قانــون  اجــرای  مســتمر  و  دقیــق  پایــش  بــا 
جمعیــت« بــه عنــوان یکی از قوانیــن مورد تأکیــد دولت، 
هــر بخشــی را کــه مشــکلی در اجــرای آن وجــود دارد، یــا 
 اجــرای آن مثمرثمر نیســت، به دولــت و مجلس گزارش 

کنند.
بازنگری در ســاعات کشــیک  پزشــکان در بیمارستان ها 
بــا هدف افزایــش کیفیت خدمات پزشــکی، بهره گیری از 
ایده هــا و نظریــات جدید در حوزه درمان به ویژه در بحث 
طــب ســنتی، ارتبــاط مؤثــر بــا نخبــگان و توجه بــه نظرات 

متخصصان باوجود تفاوت سلیقه در مسائل سیاسی و 
اجرای عدالت در نظام پزشکی در بخش آموزش، جذب، 
ارتقا، توزیع نیروی انسانی و تقسیم امکانات و ظرفیت ها 
نیز از توصیه های مهم آیت ا... رئیســی بــه مدیران وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.
* مســئله تأمیــن داروی مــورد نیــاز کشــور بســیار حائــز 

اهمیت است
آیــت ا... رئیســی »پیش بینــی نیازهــای دارویــی کشــور« 
را امــری بســیار مهــم و حیاتــی توصیــف و تصریــح کــرد: 
تشــکیل معاونت غذا و دارو در این وزارتخانه به معنای 
آن اســت که امنیت غذایی و دارویی به شــکل توأمان و 
در یک درجه از اهمیت قرار دارد، بنابراین مسئله تأمین 
داروی مورد نیاز کشــور بســیار حائز اهمیت است و پیدا 
نشــدن یک دارو در داروخانه ها تمام اقدامات و خدمات 
ارزشــمند مجموعــه نظام ســالمت و بهداشــت و درمان 

کشور را زیر سؤال خواهد برد.
رئیــس جمهور ضرورت تبییــن اقدامات و خدمــات ارائه 
شــده در حــوزه بهداشــت و درمــان بــه مــردم در دولــت 
مردمی، از جمله نظارت بر انضباط مالی در بیمارستان ها 
و بسترســازی برای حفظ نخبگان حوزه پزشــکی از سوی 
وزارت بهداشــت را مــورد اشــاره قرار داد و اظهار داشــت: 
مسئله ارتقای بهره وری نیز یکی دیگر از مسایل محوری 
حوزه هــا  همــه  در  اســت.  ســیزدهم  دولــت  در  مهــم  و 
بویــژه در حوزه بهداشــت و درمان به دنبال آن هســتیم 
تــا بــر اســاس یــک نظــام برنامه ریــزی و ارزیابی دقیــق، به 
نحــو شایســته و بــا هــدف افزایــش بهــره وری از نیــروی 
انســانی اســتفاده کنیم، زیرا رشــد اقتصادی، ســالمت و 
 کیفیــت خدمــات پزشــکی، متکــی بــه افزایش بهــره وری 

است.
ح  طــر  ۸۵۰ از  بهره بــرداری  و  تکمیــل  رئیســی  آیــت ا... 
کشــور  بیمارســتان   ۲۲۰ معرفــی  درمانــی،  و  بهداشــتی 

همچنیــن  و  ســالمت  گردشــگری  مراکــز  عنــوان  بــه 
کســب رتبــه اول در منطقــه و پانزدهــم در دنیــا در حــوزه 
بهداشــت و درمان را نشــانه پیشــرفت و بالندگی کشــور 
و موجــب افتخــار نظــام جمهوری اســالمی و مــردم ایران 
دانســت و گفــت: کینــه دشــمنان از همین دســتاوردها 
و پیشــرفت های بــزرگ و عظیم ناشــی شــده و  بــرای آنها 
پذیرفتنــی نیســت کــه کشــوری در دوران تحریــم نه تنها 
۹۵ درصــد از داروهــای مــورد نیــاز مردمــش را در داخــل 
تبدیــل  نیــز  دارو  صادرکننــدگان  بــه  بلکــه  کنــد،   تولیــد 

شود.
رئیــس جمهــور در پایــان بــار دیگــر بــه »توجــه ویــژه بــه 
موضوع بهداشــت« در راستای پیشگیری قبل از درمان 
تأکیــد و اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا  تــداوم تالش هــای 
مجموعــه وزارت بهداشــت و درمــان و آموزش پزشــکی، 
نظام ســالمتی عادالنه، مردم محور و توأم با حفظ کرامت 
بیمار داشته باشیم که به قطب سالمت منطقه و جهان 

نیز تبدیل شده باشد.
، بهــرام عین اللهی وزیر  پیــش از ســخنان رئیس جمهــور
بهداشت درباره درمان و آموزش پزشکی، گزارشی درباره 
اقدامــات انجام شــده از ســوی این وزارتخانــه از جمله در 
زمینــه کنتــرل موفق بیمــاری کرونا، طراحــی و تولید کیت 
تشــخیص ســویه امیکــرون، تولید پنج واکســن کرونا به 
عنوان تنها کشــور تولیدکننده واکســن در منطقه، بیمه 
رایــگان ۶ میلیــون نفر از ســه دهک پاییــن جامعه، بیمه 
ح دارویــار، تخصیــص ســهم یارانــه  روســتایی، اجــرای طــر
ح  ســالمت بــه ۳۶۶ دارو، تکمیل و بهره بــرداری از ۸۵۰ طر
بهداشــتی و درمانــی، اجرای قانون تعرفه گــذاری خدمات 
توزیــع  راســتای  در  بیمارســتان   ۷۹۰ تجهیــز  پرســتاری، 
عادالنه خدمات سالمت، توزیع ۱۰ هزار پزشک متخصص 
در مناطق محــروم در راســتای محرومیت زدایی در حوزه 
افتتــاح  بــا  از بیمــاران صعب العــالج  ســالمت، حمایــت 
صنــدوق حمایــت از ایــن بیمــاران، افزایــش ۴۱ درصــدی 
شــرکت های دانش بنیان در حوزه بهداشــت و سالمت، 
بهره بــرداری از ۲ هــزار پــروژه عمرانی در حوزه بهداشــت و 
ح بزرگ  درمان تا پایان ســال و آمادگی برای افتتاح یک طر
ملــی در هر هفته، ایجاد پنجــره واحد تولید دانش بنیان، 
ایجــاد ســامانه برخــط قیمت گــذاری دارو و دیپلماســی 

سالمت گزارش داد.

رئیس جمهور در نظارت  ستادی از وزارت بهداشت:

 کینه دشمنان ناشی از دستاوردهای عظیم ایران است

عضــو هیــأت مدیــره کانون سراســری انبوه ســازان بــا بیــان وزارت راه 
برنامــه منســجمی بــرای ســاخت ۴میلیــون مســکن نــدارد، گفــت: 
پیشنهاد تهاتر زمین در نهضت ملی مسکن را برای کاهش هزینه ها 

ارائه کرده ایم. 
فرشــید پورحاجــت در گفت وگو با تســنیم با اشــاره بــه برنامه دولت 
ح نهضت ملی  سیزدهم برای ساخت ۴ میلیون مسکن در قالب طر
مســکن،  اظهار کرد: وقتی قرار اســت یک برنامه اقتصادی اجرا شود 

باید یک سیاست منسجم برای آن داشته باشیم.
وی ادامه داد: در این سیاســت باید هرکســی مســئولیت خودش را 
به درســتی انجــام دهد یعنی ما نیازمند یــک کار تیمی بزرگ در بخش 
مســکن هستیم. امروز به شــما می گویم که ما این شرایط را نداریم،  
البتــه این مشــکل فقط مختص این دولت نیســت و طــی یک دهه 

اخیر با این معضل مواجه بوده ایم.
وی با بیان این که وزارت راه و شهرسازی هر روز آماری درباره ساخت 
مســکن می دهد که البته باید این آمار مورد بررسی قرار گیرد، افزود: 
امــروز می گوینــد محــدوده شــهری را برای مســکن گســترش دهیم؛ 
نبایــد تجربه مســکن مهر با تمــام بدی ها و خوبی هــای آن فراموش 
شود. امروز اگر وزارت راه و شهرسازی قرار است یک واحد مسکونی 

بسازد باید از همین االن سرانه های آن را احداث کند.
* برخی شهرهای جدید به درد خوابگاه شدن هم نمی خورند

وی با اشاره به این که شهر جدید شیرین شهر را حتی کسی به عنوان 
خوابــگاه هــم اســتفاده نمی کنــد، اضافه کــرد: این شــهر در کیلومتر 
۳۰ جاده اهواز به آبادان اســت. این شــهر نســبت به سایر شهرهای 
جدید که ایجاد شــده از چارچوب و قواعد خوبی برخوردار اســت،  اما 
از ســال ۸۸ تا امروز که اســتارت جدی این شــهر زده شــد، کالن شهر 

اهواز مترو ندارد.
عضــو هیــأت مدیــره کانــون سراســری انبوه ســازان گفــت: کســی که 
می خواهــد از شیرین شــهر به عنــوان خوابگاه اســتفاده کنــد یا کارگر 
اســت یــا کارمنــد، بــرای اینها بایــد زیرســاخت های خدماتــی را فراهم 

کنیم. به نظر می رســد دولــت و وزارت راه و شهرســازی باید ِخردورزی 
کنند و ترس و واهمه از هزینه کرد در این رابطه نداشته باشند چراکه 

تمام این هزینه ها برمی  گردد.
پورحاجت تأکید کرد: ارزش افزوده ای که در این حوزه خلق می شــود 
تمــام هزینه هــای دولــت را جبران می کند، از ســوی دیگر این تکلیف 
قانونــی اســت، مگر ارزش افــزوده اآلن پردیس کم اســت، زمانی یک 
واحد مســکونی مهر در این شــهر ۲۰ میلیون تومان بــود اآلن حدود 

۲ میلیارد تومان.
وی افزود: دولت باید شهامت این را داشته باشد تا مسائل را اعالم 
کند. اگر قرار اســت یک انبوه ســاز در کشــور مسکن ســازی کند باید 
تأمین سرانه های خدماتی را هم به او واگذار کنیم، این کار چه ایرادی 
دارد؟ اخیــرًا در بحــث جهــش تولیــد مســکن بــه معاونــت مســکن 

گفتیم مردم که آورده  آن چنانی برای نهضت ملی مسکن ندارند.
وی یــادآور شــد: روز اول گفتیــم بــا ۲۰۰ میلیــون تومان مــردم خانه دار 
می شــوند؛ ۴۰ میلیــون تومــان آورده بیاورید و ۱۶۰ میلیون وام اســت، 

االن به راحتی می گویند حدود یک میلیارد تومان.
وی بیان کرد: به دولت گفتیم تهاتر زمین کنیم، یعنی از این زمین ها 
به عنــوان بخشــی از آورده اســتفاده کنیم. مــا زمین را بــرای خودمان 
نگــه نمی داریــم و مســکن و درمانــگاه و... می ســازیم. بــا توجــه بــه 
این که ســهم مردم در نهضت ملی مســکن پوشش داده نمی شود 
و پیش بینی این اســت که شــرایط در آینده ســخت تر می شــود این 

پیشنهاد را به دولت داده ایم.
عضو هیأت مدیره کانون سراســری انبوه ســازان اضافه کرد: با وجود 

اســتقبال معاونــت مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی از 
پیشنهاد انبوه سازان، اما هنوز پاسخی به آن نداده اند، واقعیت این 

است که راهی غیر از این نداریم.
پورحاجــت بــا تأکید بــر این که یــک دوگانگی در قیمــت نهضت ملی 
مســکن در کشــور داریــم، توضیــح داد: در برخــی اســتان ها نهضــت 
ملــی مســکن بــا قیمــت هــر مترمربــع ۵ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومــان 
بــا انبوه ســازان قــرارداد امضــا شــده اســت بــا شــاخص های تعدیــل 
ســه ماهه ســوم ســال ۱۴۰۰، این در حالی اســت که آقای محمودزاده 
معــاون ســابق مســکن و ســاختمان می گفــت قیمــت ســاخت ۴ 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
وی پیش تــر نیــز با اشــاره به این که صالبتــی را که باید یــک وزارتخانه 
داشــته باشــد هنوز احیا نشده است به تسنیم گفته بود: یا ساختار 
وزارت راه و شهرسازی طی ۱۰ سال اخیر پویایی الزم را نداشته است، 
یا این که هدفگذاری هایی که بایســت صورت می گرفت به ســرانجام 

نرسیده است، این را باید عقال بررسی کنند.
پورحاجــت بــا اشــاره بــه افزایش قیمــت مســکن، اضافه کــرد: همه 
چیــز بــه حــوزه اقتصــاد برمی گــردد و مســکن هــم بخشــی از اقتصاد 
اســت، بازیگر اصلی هم در اقتصاد عرضه و تقاضاســت، نمی شود ۱۰ 
ســال بنشــینیم و کاهش تولید مســکن را نگاه کنیم، از سوی دیگر 
جمعیت جوان هم افزایش یابد، اینها مسکن می خواهند نمی شود 
به همین راحتی بگوییم ساالنه ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار ازدواج در کشور داریم، 

کسی هم که ازدواج می کند خانه مستقل می خواهد.
وی یادآور شــد: فرهنگی در ســابق داشتیم و فرزند با خانواده زندگی 

ح جامع مســکن  می کرد، اما االن این گونه نیســت. ســال ۱۳۹۲ که طر
آمــد اعــالم شــد باید ســاالنه ۸۰۰ هزار واحد در کشــور ســاخته شــود، 

یعنی ۸ میلیون واحد طی ۱۰ سال.
وی بــا بیــان این که مجمــوع فعالیتی که بخش خصوصــی در بخش 
مســکن انجــام داده بــه ۳ میلیــون واحد آماده هم نرســیده اســت، 
اظهار کرد: امروز اعالم می کنیم در کشــور ۵ میلیون مســکن کمبود 
شــده رؤیــت  جایــی  یــک  از  واحــدی  میلیــون  شــاخص ۵  و   داریــم 

 است.
عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به این که طی 
۱۰ ســال اخیر نگاه به مســکن حمایتی نبوده است، افزود: در برنامه 
توســعه سوم کشــور وقتی قرار بود تولید مسکن در کشور حمایت 
شــود، مکانیسم های مالیاتی و ســاختار تقویت در سرمایه گذاری در 
بخش مسکن تعریف شد.کانون سراسری انبوه سازان نیز سال ۸۱ 
بعد از برنامه ســوم کشــور شــکل گرفت، اما این کانــون امروز چقدر 
مــورد حمایت قرار گرفته اســت، بخشــی خصوصی کــه باید به عنوان 

بازوی اجرایی بخش مسکن فعالیت می کرد؟
ح این پرســش که چقدر سیاســت های مشوقانه برای این  وی با طر
بخش در نظر گرفته شد، بیان کرد:  هر زمان مدیری آمد و نتوانست 
مســئولیت خودش را به درســتی انجــام دهد، مســیر را منحرف کرد. 
۶ ســال فقــط اعــالم کردیــم خانه هــای خالــی، خانه هــای خالــی، امــروز 
می گوینــد بابت اجاره مســکن مالیات وضع کنیــم. در واقع نیامدیم 
برای حوزه مســکن عالوه بر این که تنبیه را در نظر بگیریم،  تشــویق 
را هم مد نظر قرار دهیم، فقط یک نگاه ســرکوبی به بخش مســکن 

داشتیم،  در صورتی که منشأ تمام مشکالت مسکن کشور به تهران 
بزرگ برمی گردد.

وی توضیــح داد: یــک تجویزی برای کل کشــور داشــته ایم و مشــکل 
همــه ایــران را در تهران دیده ایم، گفته ایم عامل مشــکالت مســکن 
و افزایــش قیمت در تهران اســت و هر درمانــی را برای کنترل قیمت 

مسکن تهران داشته ایم به کل کشور تعمیم داده ایم.
آمایــش ســرزمین چــه  ح ایــن پرســش کــه در  وی در ادامــه بــا طــر
کرده ایــم؟،  گفــت: این کــه دولــت بــرای مســکن برنامه ریــزی می کنــد 
بســیار خوب است، اما بحث آمایش ســرزمین به چه صورتی است؟ 
آیــا قــرار اســت کــه خــردورزی نکنیــم و جمعیــت کنونــی تهــران را کــه 
 باعــث شــده اســت شــهروندان نتواننــد در آن زندگی کننــد افزایش 

دهیم؟
پورحاجــت افــزود:  قــرار اســت حــدود ۶۰۰ هــزار واحد جدیــد در تهران 
ســاخته شــود، ایــن یعنــی حــدود ۲.۴ میلیــون نفــر کــه می خواهنــد 
وارد پایتخــت شــوند، می خواهیــم جمعیــت معــادل ۲ برابــر اهــواز را 
بــه جمعیــت تهــران اضافــه کنیــم، می خواهیــم محــدوده شــهرها را 
گســترش دهیم، نباید در این مسیر تجربه مسکن مهر را فراموش 
کنیم. مسکن مهر یک تجربه برای کشور است و امروز اگر وزارت راه 
و شهرســازی و دولــت آقــای رئیســی می خواهد یک واحد مســکونی 
بســازد بایــد از همین االن که کلنگ احداث یک مترمربع ســاختمان 
مســکونی را بــه زمین می زنیم، ســرانه ها، فضای خدماتــی، رفاهی و... 
بــرای ایــن واحدها فراهم شــود، باید برای اشــتغال و تولید ســاکنان 

این واحدها برنامه ریزی شود.
ح این پرســش که چرا ســرمایه گذار بخش خصوصی کشور  وی با طر
حاضر است در امارات سرمایه گذاری کند،  تصریح کرد: آنجا )امارات( 
کــه برهوت اســت،  آنها مکران ندارند، ســواحل خلیج فــارس آنها که 
به بکری ســواحل ایران نیســت، آنها که آبادان، خرمشهر، سیستان 
و چابهار ندارند، پس چرا همچنان در این تفکر هستیم که مشکل 

مسکن را در تهران ببینیم؟

عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان: 

وزارت راه برنامه منسجمی برای ساخت 4میلیون مسکن ندارد 

سخنگوی دولت: اهمیت رسانه  در ذهن مسئوالن ارتقا پیدا کرده است ســخنگو و رئیــس شــورای اطــالع رســانی دولــت بــا اشــاره 
بــه نقــش و جایگاه رســانه در کشــور گفــت: در حــال حاضر 
در  رســانه  نقــش  و  اهمیــت  متوجــه  بیشــتر  مســئوالن 
ساماندهی امور شده اند و اهمیت و جایگاه رسانه  در ذهن 

آنان ارتقا پیدا کرده است. 
رؤســای  بــا  بهــادری جهرمــی در نشســت تخصصــی  علــی 

دانشــکده ها و پژوهشــگاه های حوزه ارتباطات و رســانه با 
بیان این جمله که »رسانه در حوزه حاکمیت باید به جایگاه 
اصلی خود بازگردد«، تصریح کرد: انتظار از رســانه این اســت 
که پیشرو باشد نه پیرو. فعال باشد نه منفعل. رسانه باید 

بــه نوعــی برنامه ریز و طــراح خودش باشــد نه اینکــه اتفاقی 
بیفتد و بعد از آن پشــت ســر ماجرا حرکت کند و بگوید که 

چه کار باید بکنیم.
چگونگــی  دربــاره  مختلــف  دیدگاه هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 

تأثیرگذاری مجموعه رســانه ای دولت گفت: مفهوم مضیق 
از عملکرد  تیم رسانه ای دولت می تواند ناظر بر ساختارها و 
رسانه های وابسته باشد. در حالی که در یک مفهوم موسع، 
عملکــرد رســانه ای دولــت شــامل کل اجــزای دولــت اعــم از 

تیــم رســانه ای و ســایر عوامــل اجرایــی می شــود. اتفاقــا در 
بســیاری از مواقع ارزش گــذاری در خصوص عملکرد مثبت 
 یــا منفــی رســانه ای دولــت ناظــر بــر همیــن تعریــف مضیق 

است.
رئیس شــورای اطالع رسانی دولت افزود: قطعا ارزش گذاری 
عملکرد رسانه ای دولت بر اساس تعریف مضیق ساختاری 

اشتباه است. ساختارها بخشی از ماجرا هستند. 

کینه سعودی و انگلیسی  از ایران 
ح کرد:  وحیدی، وزیر کشور مطر


