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اخبار

گ بیمارستان
بنیاد برکت کلن 
شهید مفتح ورامین را به زمین زد

رئی��س س��تاد اجرای��ی فرم��ان حضرت
ام��ام(ره) د ر آیی��ن افتتاح و بهرهب��رداری از
بیمارس��تان برکت ش��هید س��تاری قرچک،
کلنگ س��اختمان جدید بیمارس��تان شهید
مفتح را به زمین زد .محمد مخبر با اشاره به
کلنگزنی بیمارستان  350تختخوابی شهید
مفتح ورامین با مش��ارکت وزارت بهداش��ت
گفت :انش��اءاهلل این بیمارستان را تا  2سال
آینده آماده بهرهب��رداری خواهیم کرد .عالوه
بر این بیمارس��تان ،بزودی عملیات س��اخت
یک بیمارستان جدید در شهر زاهدان شروع
خواهد شد .پوشش بیمهای  200هزار نفر از
ایتام مناطق مح��روم ،تأمین هزین ه درمان 2
هزار کودک ناش��نوا با کاش��ت حلزون گوش
و کمک به درمان ناباروری زوجهای س��اکن
مناطق محروم از دیگر اقدامات ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) در حوز ه بهداش��ت و
درمان و خدمات اجتماعی است که مخبر به
آنها اشاره کرد .وی از همکاری و مشارکت هر
چه بیشتر این س��تاد با وزارت بهداشت خبر
داد و اظهار امیدواری کرد این تعامل منجر به
ارتقای سالمت و کاهش و قطع واردات دارو به
کشور شود .این بیمارستان با مشارکت ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و با تخصیص
 800میلیارد ریال اعتبار از سوی بنیاد برکت
وابسته به این ستاد ساخته خواهد شد.

اقتصاد خانوارها ظرفیت پذیرش
افزایش نرخ تورم را ندارد

س��خنگوی کمیس��یون وی��ژه حمایت از
تولید ملی مجلس شورای اسالمی بر ضرورت
جلوگیری از افزایش نرخ تورم تاکید کرد .رحیم
ت و گو با خانه ملت ،درباره وضعیت
زارع در گف 
نرخ تورم ،گفت :قطعا یکی از اولویتهای جامعه
که خانوارها انتظ��ار دارند دولت به طور جدی
پیگیری کند بحث جلوگیری از گرانفروش��ی
است .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اس�لامی ادامه داد :در شرایطی که بسیاری از
خانوارها با مش��کل بیکاری ی��ا کاهش درآمد
اعضای خانوارها روبهرو هس��تند ،نباید افزایش
روزانه قیمت کاالها ش��رایط تامین معیش��ت
خانوارها را با چالش روبهرو کند .نماینده مردم
آب��اده ،بوان��ات و خرمبید در مجلس ش��ورای
اس�لامی ادامه داد :در سالهای گذشته بهرغم
عملکرد ضعیف در خ��روج از رکود اقتصادی،
به طور نس��بی در زمینه مهار رش��د نرخ تورم
اقدامات مناسبی انجام شد اما با شروع رشد نرخ
ارز ،قیمت کاالهای مختلف در بازارهای مختلف
نیز افزایش یافته است .زارع تصریح کرد :تسریع
در ساماندهی بازار ارز ،هدایت صحیح نقدینگی
به بخشهای مولد اقتصاد ،رفع مشکالت نظام
بانکی ،مدیریت واردات و رس��یدگی به موضوع
تقویت بازار س��رمایه از موضوعات مهمی است
که در کنترل نرخ تورم تاثیرگذار است.

لبنیات

گزارش

انتقاد نمایندگان مجلس از نبود سیاستهای مؤثر در حوزه مسکن

موج جدید رکود مسکن آمد

گروه اقتصادی :رکود در حالی بازار مسکن و سایر
بازاره��ای مرتبط با این بخ��ش مهم اقتصادی را
دربرگرفته است که نهتنها جنب و جوش خاصی
در بخ��ش تولید و معامالت مس��کن به چش��م
نمیخورد بلکه این بیتحرکیها موجب تعطیلی
خیلی از صنایع مرتبط با ساختمان نیز شده است.
بنا بر این گزارش ،دول��ت تدبیر و امید از ابتدای
فعالیت خود تا به حال نسبت به تولید و ساماندهی
بازار مسکن در کش��ور کمتوجه بوده و هست ،تا
جایی که طی  5س��ال اخیر نتوانسته هیچ اقدام
عملی آنگونه که منجر به ساختوساز واحدهای
مسکونی در کشور شود ،انجام دهد .در این میان
یکی از صنایعی که در این زمینه دچار مشکالت
جدی در چند سال اخیر شده ،صنعت ساختمان
بوده که نفس آن به نفس بازار مسکن گره خورده
اس��ت .رکود بازار مسکن عاملی شد تا بسیاری از
تولیدکنندگان صنایع س��اختمانی یا ورشکسته
ش��وند یا در آستانه ورشکس��تگی قرار گیرند .در
وضعیت کنونی بس��یاری از صنایع ساختمانی با
حداقل ظرفیت تولید ،فعالیت میکنند .واحدهای
توليدی مصالح س��اختمانی مانند س��یمان ،آجر
ماشينی و شيرآالت يا صنوف عرضهكننده لوازم
بهداشتی ،كاش��ی ،سراميك ،شوفاژ و سنگهای
طبیع��ی و مصنوعی از جمله صنوفی محس��وب
میش��وند كه از ركود بخش
مس��كن و كس��ادی فضای
كسب و كار بيشترين لطمه
را خورده و با كاهش ش��ديد
ظرفيت توليد ب��ا تعطيلی،
ورشكس��تگی و تعديل نيرو
مواجه ش��دهاند .حمی��د محمدی ،فع��ال حوزه
فروش لوازم س��اختمانی در گفتوگو با باش��گاه
خبرنگاران جوان ،اظهار کرد :واقعیت این اس��ت
که کسادی بازار ساختوساز و ساختمانسازی در
کشور موجب شده تا فروش بسیاری از واحدهای
تولیدی لوازم ساختمانی نیز افت کند .وی با بیان
اینکه در  2سال گذشته 50 ،درصد کاهش فروش
داش��تهایم ،گفت :در این م��دت  30تا  40درصد
افزای��ش قیمت روی کاالهایمان داش��تیم ،زیرا
کارخانهه��ای تولید مصالح ،قیمتها را باال بردند
و ما نیز مجبور به افزایش قیمت در بازار ش��دیم.
محمدی یادآور شد :در چند سال گذشته بسیاری
از واحده��ای صنفی مربوط به ساختمانس��ازی
تعطیل شده و کارگران بس��یاری ،بیکار شدهاند.
رحمتاهلل پورموسی ،کارشناس صنعت نیز در این
باره بیان کرد :تعطیلی ساختوس��ازها و بیکاری
کارگران ساختمانی بر دیگر مشاغل تأثیر منفی
گذاش��ته و از نظر تولید مشکالتی را ایجاد کرده
است .وی افزود :اگر صنعت ساختمان دچار رکود
یا تعطیل ش��ود ،دیگر مش��اغل را دچار مشکل
میکند و در این میان ضربه نخس��ت به کارگران
در عرصههای مختلف وارد میشود.
■■بازار مسکن در انتظار نیمه دوم سال

دبیر کانون سراس��ری انبوهسازان گفت :هیچ
حبابی در بازار مس��کن وجود ندارد و این افزایش
قیمتها طبیعی اس��ت .رش��ید پورحاجت ،دبیر
کانون سراسری انبوهسازان در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،با بیان اینکه هیچ حبابی در بازار
مسکن احساس نمیکنم ،گفت :تمام قیمتها در
این بازار واقعی اس��ت و حتی در مقایسه با سایر
بازارهای موازی ارزش افزوده مسکن بسیار کمتر
اس��ت .وی ادامه داد :افزایش قیمت در بازارهای

سرمایهای از جمله ارز و سکه نسبت به بازار مسکن
بس��یار بیشتر بوده ،این در حالی است که حبابی
در بازار مسکن وجود ندارد .پورحاجت با اشاره به
اینکه افزایش قیمت مسکن طبیعی است ،گفت:
ب��ا توجه به اتفاقات رخ داده در حوزه سیاس��ی و
اقتصاد کالن ،افزایش قیمت بویژه در بازار مسکن
طبیعی است زیرا این بازار طی  5سال گذشته در
رکود کامل به س��ر میبرد .پورحاجت اظهار کرد:
بر خالف صحبتهایی که بس��یاری از مشاوران
امالک و کارشناس��ان مسکن اعالم میکنند که
هیچ مش��تریای در بازار مسکن وجود ندارد ،به
نظر من میزان تمایل خریداران در این بازار نسبت
به ماههای گذشته بیشتر شده است.
■■مسکن وارد رکود شد

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه
دولت به تکالیف قانونی برنامه شش��م در بخش
مسکن عمل نکرده است ،گفت :مسکن به دلیل
عملکرد نامناسب وزارت راه در شرایط نامطلوبی به
سر میبرد و رکود این بخش آسیبهای جدی به
کشور وارد کرده است .محمدرضا رضاییکوچی در
گفتوگو با تسنیم ،اظهار کرد :واقعیت این است
که بخش مسکن کش��ور وارد رکود شده و با این
وجود افزایش قیمت مسکن هم ادامه دارد .وی با
اشاره به اینکه در حال حاضر متاسفانه  3میلیون
مس��کن در کش��ور کمبود
داریم ،تصریح کرد :در قانون
برنامه ششم توس��عه دولت
(وزارت راهوشهرسازی) مکلف
ش��ده عالوه بر ساخت 200
هزار واحد مسکونی روستایی
و 150هزار مسکن شهری 270 ،محله را در سال
مقاومسازی کند .وی ادامه داد :این در حالی است
که متاسفانه هیچکدام از این برنامهها اجرا نشده،
 4ماه از فصل بودجه گذشته اما هیچ اقدامی برای
مواردی که در قانون برنامه آمده ،انجام نشده است.
وی گفت :این نش��ان میدهد در بخش مسکن
دولت و وزارت راهوشهرس��ازی عملکرد مناسبی
نداش��ته اس��ت .در حال حاضر مس��کن هم در
رکود است و هزینههای زیادی بابت این موضوع
پرداخت میکنیم .رضایی اظهار کرد :رکود مسکن
باعث شده جامعه کارگری و مهندسی ،درآمدهای
شهرداریها ،واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی
و ...دچار مش��کل شده و به لحاظ اشتغال و تولید
به کشور آسیبهای جدی وارد شود .وی تصریح
کرد :با توجه به افزایش نرخ اجارهبها نیز مسکن در
شرایطی نامطلوبی به سر میبرد.
■■دولت عزمی برای ساماندهی اجارهبها ندارد

عضو کمیس��یون عمران مجلس با اشاره به
اینکه اگر مجلس طرحی برای س��اماندهی بازار
اجارهبه��ا ارائه کند ،عزمی از س��وی دولت برای
اجرای آن نخواهد بود ،گفت :بازار اجاره مسکن
نباید رها ش��ود و نرخ آن باید درصدی از قیمت
مسکن باشد .صدیف بدری در گفتوگو با فارس،
درباره اینکه آیا دولت برنامهای برای ساماندهی
بازار اجاره مسکن به مجلس ارائه کرده است یا
خیر ،گفت :تاکن��ون دولت الیحهای به مجلس
برای س��اماندهی بازار اجاره مسکن ارائه نکرده
اس��ت .وی با اش��اره به اینکه ب��ازار اجارهبهای
مسکن نباید رها شود ،اظهار داشت :اجارهبهای
مس��کن باید درصدی از قیمت مسکن باشد اما
متأسفانه سایر مسائل در اجارهبها دخیل شده و
نرخ اجارهبها را باال میبرد.

هشدار عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی

آمار اشتباهی به خرید شیر دامداران رسید!
عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس گفت:
افزایش قیمت ش��یر خود را در افزایش درآمد
دامداران نش��ان نمیدهد و در س��رانه مصرف
ش��یر و لبنیات جامع��ه اثر بس��یار نامطلوبی
میگذارد .یوس��ف داوودی
در گفتوگ��و با خانه ملت،
درباره افزایش قیمت ش��یر
پاس��توریزه توس��ط برخی
ش��رکتها اظهار داش��ت:
جمعه گذش��ته با دامداران
دیدار داش��تم که از اکثر آنها ش��یر با قیمتی
زی��ر هزار توم��ان خریداری میش��ود ،این در
حالی اس��ت که وزارت جهاد کشاورزی قیمت
هر لیتر شیرخام را یکهزار و  400تومان اعالم
کرده اس��ت .وی با بیان اینکه تضمینی وجود
ندارد که کارخانجات ش��یر را با قیمت یکهزار
و  400توم��ان خری��داری کنند ،گفت :ش��یر
خریداری شده از دامدار با قیمت حدود  3برابر
و ماندگاری حداکث��ر یک هفته به بازار عرضه
میش��ود ،هیچ دامداری وجود ندارد که شیر از
وی با قیمت اعالم شده وزارت جهاد کشاورزی
خریداری ش��ود .این نماینده مجلس با اش��اره
به اینکه دامداران در مس��یر تولید شیر مشکل
دارند اما ش��اهد افزایش قیمت نیستند ،ادامه
داد :اصوال اگر قیمت ش��یر و محصوالت لبنی
ب��رای مصرفکننده افزایش پی��دا کرده باید با
توجه به افزایش قیمت نهادههای دامی و علوفه،

قیمت شیر خریداری شده از دامدار نیز افزایش
پیدا کند .این نماینده مردم در مجلس با تاکید
بر اینکه دامدار باید شیرخام خود را ظرف  3تا
 4س��اعت تحویل کارخانهدار دهد در غیر این
صورت شیر تولیدی قابلیت
مصرف ن��دارد ،عنوان کرد:
در کارخان��ه با اس��تفاده از
روشهای اتخاذ شده زمان
مصرف و ماندگاری شیر را
افزایش میدهند .داوودی
درباره اینکه افزایش قیمت شیر چه تاثیری در
سبد کاالی مردم دارد ،اظهار داشت :متاسفانه
سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور ما نسبت
به س��رانه مصرف جهانی بس��یار پایین است،
اقش��اری که درآمد کمی دارند نمیتوانند شیر
مورد نیاز خود را بهمنظور تامین کلس��یم بدن
خری��داری کنند .وی با تاکید بر اینکه افزایش
قیمت شیر خود را در افزایش درآمد دامداران
نشان نمیدهد و در سرانه مصرف شیر و لبنیات
جامعه اثر بس��یار نامطلوبی میگ��ذارد و برای
سالمت جامعه اصال مناسب نیست ،خاطرنشان
کرد :در کنترل قیمتها اش��کال اساسی وجود
دارد و وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت
جهاد کشاورزی باید به کنترل قیمتها سریعا
ورود کنند ،زیرا تولید یک لیتر شیر خریداری
ش��ده با قیمت زیر هزار تومان نباید این میزان
افزایش داشته باشد.

مجلس

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی خبر داد

وجود البیهای قوی درانتخاب تیم اقتصادی دولت
سخنگوی هیات رئیسه مجلس بر لزوم ترمیم
تیم اقتصادی کابینه تاکید کرد .بهروز نعمتی در
گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به بیانات مقام معظم
رهبری مبنی بر لزوم ایجاد نقشه راه اقتصاد باثبات
توسط هیات دولت ،گفت :با توجه به اینکه حوزه
اجرایی کشور در دست دولت بوده خط مقدم این
جبهه نیز دولت اس��ت و دولت باید سازوکارهای
مناسبی برای برونرفت از این فضا و شرایط ایجاد
کند .وی افزود :دولت با این تیم اقتصادی و ترکیب
کابین��ه نمیتواند منویات مق��ام معظم رهبری و
خواس��تههای مردم را به منصه ظهور برساند .وی
با بیان اینکه بهرغم وجود البیهای قوی پش��ت
انتخاب برخی اعضای تیم اقتصادی اما دولت ناچار
اس��ت تیم اقتصادی خود را ترمیم کند ،ادامه داد:
اگ��ر دولت تیم اقتصادی خود را ترمیم نکند هیچ
اتفاق��ی در حوزه تحول اقتص��ادی رخ نمیدهد.
وی یادآور شد :گاهی ممکن است برخی تیمهای
ورزشی با یک ترکیب تهاجمی ،دفاعی یا تلفیقی
از هر دو وارد بازی ش��وند که دولت نیز باید از این
الگو اس��تفاده ک��رده و در ش��رایط فعلی تعویض
خود را انجام ده��د .وی افزود :برخی اعضای تیم
اقتصادی دولت بیانگیزه بوده و خسته هستند و
شرایط کش��ور را آنگونه که باید درک نمیکنند.
وی با اشاره به اتخاذ برخی تصمیمهای ناصحیح
توس��ط تیم اقتصادی دولت ،تصریح کرد :اعضای
تیم اقتصادی دولت بیشتر به دنبال این هستند که
اهداف خود را پیاده کنند و در این راستا نمیتوانند
اهداف اقتصادی کشور را پیش ببرند.

■■حاجیدلیگان�ی :برای انصراف از اس�تیضاح
متوسل به همشهری بودن من و کرباسیان شدند

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با
اش��اره به جدیت نمایندگان در استیضاح وزیر
اقتصاد ،گف��ت :در حالی که تعل��ل  ۳هفتهای
کمیسیون اقتصادی در عدم بررسی درخواست
استیضاح تخلف اس��ت ،برخی برای انصراف از
اس��تیضاح ،متوسل به همش��هری بودن من و
کرباسیان ش��دند .حس��ین حاجیدلیگانی در
گفتوگو با تسنیم ،با بیان اینکه  90نمایندهای
که اس��تیضاح وزیر اقتصاد را امض��ا کردهاند بر
عزم خود مصمم هس��تند ،گفت :برای انصراف
از اس��تیضاح افراد زیادی نیز سراغ بنده آمدند و
م��واردی را مطرح میکردند مانند اینکه در این
شرایط که وزیر همشهری شماست کوتاه بیایید
ام��ا بنده به هیچ عنوان چنین مباحثی را قبول
نک��ردم .وی با بیان اینکه اگر نمایندهای امضای
خود برای استیضاح هر وزیری را پس بگیرد باید
به ملت درباره دالیل امضا کردن و پس گرفتن
آن توضیح دهد ،گفت :نمایندگان در حال حاضر
باید دالیل کافی برای اقناع افکار عمومی داشته
باشند .وی گفت :بنده تا به حال خبری درباره
پس گرفتن امضا نشنیدهام ولی به نظر میرسد
برای دلسرد کردن نمایندگان اصلی که استیضاح
برخی وزرا را دنبال میکنند اقدامات رس��انهای
آغاز ش��ده اس��ت .حاجیدلیگانی افزود :تعلل
کمیس��یون اقتصادی در اعالم نتیجه بررس��ی
درخواست استیضاح نوعی تخلف است.
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