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شماره

صفحه

روزنامه

اینکه عضو کمیسیون عمران مجلس 
خود  اظهارات  در  شیراز  نماینده  و 
اعالم کرده که قیمت مسکن کاهش 
خانه  منتظر  مردم  گفته،  و  نمی یابد 
قابل  جهت  چند  از  نباشند،  ارزان 

بررسی و تحلیل است:
واقعیات  براساس  ایشان  اگر   -1
از  وی  پیش بینی  و  گفته  سخن 
است  این چنین  واقعًا  مسکن  آینده 
مسکن  قیمت  بر  نظر  این  اعالم  آیا 
فروشندگان  و  گذاشت  نخواهد  اثر 
مسکن را از فروش منصرف نخواهد 
را  دیگر خریدارانی  از طرف  کرد؟ 
ضعیف،  خرید  قدرت  خاطر  به  که 
خود  برای  را  آلونکی  نتوانسته اند 
ناامید  و  مأیوس  کنند  خریداری 
بر  روانی  و  روحی  فشار  و  نمی کند 
خانواده های نیازمند وارد نمی آورد؟

2-اگر واقعًا قرار است قیمت مسکن 
کاهش نیابد و مردمی که فاقد سرپناه 
هستند منتظر خانه ارزان نباشند، این 
بدون  و  خانه به دوش  عظیم  جمعیت 
این  در  بکنند؟  باید  چکار  خانه 
اسالمی  شورای  مجلس  وظیفه  راستا 

چیست؟

آیا مصوبه مجلس به نام طرح جهش 
نخواهد  امیدآفرین  مسکن،  تولید 
بود؟ آیا این طرح با ساخت سالیانه 
بر  مسکونی  واحد  میلیون  یک 
داشت؟  نخواهد  اثر  مسکن  قیمت 
نمایندگان مجلس عالوه بر پیگیری 
واحد  میلیون  یک  این  ساخت 
اساسی  طرح های  باید  مسکونی 
جلوی  بتواند  تا  بدهند  ریشه ای  و 
و  بگیرد  را  مسکن  قیمت  افزایش 
 امیدی در دل محرومان جامعه ایجاد

کند.
مسکن  که  است  این  3-واقعیت 
کاالهای  هزاران  و  صدها  همانند 
اقتصادی دیگر به مجموعه شاخص ها 
مرتبط  پیوسته  هم  به  مؤلفه های  و 
است و مجلس و دولت باید مشترکا 
مملکت  اقتصاد  کل  حال  به  فکری 
اقتصاد  علمی،  شیوه ای  به  تا  کنند 
نه  و  بگیرد  مجدد  حیات  ما  کشور 
فقط مسکن بلکه تمام مایحتاج مردم 
و کاالها و خدمات، بتواند به سمت 
تثبیت قیمت رود و در سطحی قرار 
و  اقشار  همه  دسترس  در  که  گیرد 

طبقات واقع شود.

و  فهیم  مردم  به  تبریک  ضمن  احمدزاده  احمد  سید  فارس،  استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
بزرگوار استان فارس به جهت حضور عزتمندانه در آزمون سرنوشت ساز انتخابات و مشارکت سیاسی 
در تعیین سرنوشت خودشان که بیانگر درک و بینش عمیق آنها است،  بعضی آمارها درخصوص میزان 
مشارکت استان در انتخابات را نادرست دانست و عنوان کرد: بر اساس آمارهای رسمی ستاد انتخابات 
استان فارس میزان مشارکت مردم شریف استان در انتخابات ۴۸ درصد بوده و هیچ یک از موارد دیگری 

که در بعضی رسانه ها مطرح شده صحت ندارد.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

تحلیل این خبر  را در ستون 
 

باال بخوانید

روند  ادامه  در  خردادماه(   3۰ )یکشنبه،  روز  بورس  بازار  کل  شاخص 
صعودی خود، حدود یک هزار و ۶۹1 واحد رشد داشت که درنهایت این 

شاخص به رقم یک میلیون و 1۶3 هزار واحد رسید.
به گزارش ایرنا، پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، 
بخشی از ابهامات و دغدغه های سهامداران رفع شده و روند معامالت بورس، 

مثبت شده است.
برپایه معامالت بیش از هفت میلیارد و 21۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 

بهادار به ارزش ۵۰ هزار و 1۵2 میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۹13 واحد کاهش به 3۶۹ هزار و ۸۸۷ 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۵۸۶ واحد افت به 23۷ هزار و ۵3۸  

واحد رسید.
شاخص بازار اول دو هزار و 1۶۴ واحد افت و شاخص بازار دوم 1۵ هزار 

و ۷2 واحد افزایش داشت.
تأمین  سرمایه گذاری  شرکت  نماد  نمادها،  همه  بین  در  این  بر  عالوه 
اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۴۵۷ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
بانک  واحد،   ۷۴۴ با  )نوری(  نوری  پتروشیمی  واحد،   ۷۸۴ با  )فارس( 
تجارت )و تجارت( با ۵۷3 واحد، پتروشیمی جم )جم( با ۵۵۰ واحد، گروه 
دارویی برکت )برکت( با 3۶۴ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 3۶۴ 
واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 3۰3 واحد، پاالیش نفت تهران 
)شتران( با 1۸۶ واحد و خدمات انفورماتیک )رانفور( با 1۸۰ واحد تأثیر 

مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و 3۹2 واحد، ایران 
بانک ملت  با 32۵ واحد،  با ۶22 واحد، سایپا )خساپا(  خودرو )خودرو( 

)وبملت( با 2۸۸ واحد، کارخانجات داروپخش )دارو( با 2۶۴ واحد، بانک 
استان خوزستان  سرمایه گذاری  واحد، شرکت   2۶۰ با  )وپارس(  پارسیان 
واحد،   1۶۴ با  )شبریز(  تبریز  نفت  پاالیش  واحد،   1۹۷ با  )وسخوز( 
کارخانجات  واحد،   1۵۰ با  )حکشتی(  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی 
تولیدی شهید قندی )بکام( با 1۰۹ واحد و گروه بهمن )خبهمن( با 1۰۰ 

واحد تأثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
)برکت(،  برکت  دارویی  گروه  نماد  امروز  گزارش،  این  پایه  بر 
)ولکار(،  کارآفرین  لیزینگ  )غکورش(،  کورش  غذایی  صنعت 
تجارت  بانک  )خودرو(،  خودرو  ایران  )شپنا(،  اصفهان  نفت  پاالیش 
قرار  ُپرتراکنش  نمادهای  )فملی(  ایران  مس  صنایع  ملی  و  تجارت(   )و 

داشتند.
گروه شیمیایی هم در معامالت صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه 1۶۷ میلیون و ۵۷۰ هزار برگه سهم به ارزش چهار هزار و 

۶11 میلیارد ریال دادوستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز حدود 2۹ واحد کاهش داشت و بر روی کانال 1۷ 
هزار و 2۸۴ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار یک میلیارد و 33۴ هزار برگه سهم به ارزش ۸1 هزار 
و 3۰۵ میلیارد ریال دادوستد شد.

کوثر  بیمه  )غصینو(،  مینو  صنعتی  )شگویا(،  تندگویان  پتروشیمی  نماد 
)کوثر(،  فرابورس ایران )فرابورس(، بیمه سامان )بساما(، هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو(، تولید نیوری برق دماوند )دماوند(، پاالیش نفت 
مجتمع  )پخش(،  البرز  پخش  )مارون(،  مارون  پتروشیمی  )شراز(،  شیراز 
صنعت  و  کشت  )بهپاک(،  بهپاک  صنعتی  )پیزد(،  یزد  الستیک  صنایع 
دشت خرم دره )زدشت( و بیمه پاساگارد )بپاس( تأثیر مثبت بر شاخص 

فرابورس داشتند.
تبرک  صنعتی  کارخانجات  گروه  )آریا(،  ساسول  آریا  پلیمر  همچنین 
میراث  سرمایه گذاری  گروه  )زاگرس(،  زاگرس  پتروشیمی  )تبرک(، 
اصفهان  آهن  ذوب  سهامی  )بنو(،  نو  تجارت  بیمه  )سمگا(،  فرهنگی 
)کرمان(،  کرمان  استان  عمران  و  توسعه  )توریل(،  توکاریل  )ذوب(، 
بیمه دی  و  فام )شصدف(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(  دوده  صنعتی 

)ودی( با تأثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

آمار مشارکت در تهران
جزئیات آرای استان تهران

توانمندسازی  مورد  در  داشت:  اظهار  تجارت  توسعه  سازمان  سابق  رئیس 
بنگاه ها هم ضعیف عمل کرده ایم، از میان حدوداً 12 هزار شرکت حقوقی 
صادراتی  شرکت   ۴۵۰ حدود  فقط  می کنند،  صادرات  که  حقیقی  فرد  و 
هستند که ۹۰ صادرات را در اختیار دارند و این رقم بسیار کم است. باید 
این موضوع را در دستور کار قرار دهیم که تعداد این شرکت ها را ساالنه 
به بیش از 1۰۰۰ شرکت افزایش دهیم که مستلزم یک برنامه ریزی دقیق 

از سوی متولیان امر است.
مورد  در  ایلنا  اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مودودی  محمدرضا 
وضعیت تجاری کشور اظهار کرد: شرایط امروز بسیار خاص است، تجربه 
تلخی را با تحریم های اخیر و شیوع کرونا در بخش تجارت خارجی داشتیم 
که منجر به افت شدید آمارها در سال های اخیر به خصوص در صادرات 
شد و شاهد آنیم که در طول ۵ سال گذشته در حدود 1۷ میلیارد دالر از 
بازار خود را از دست داده ایم و حدود ۷ میلیارد دالر آن فقط مربوط به سال 

۹۹ بوده که عدد بسیار بزرگی و با اهمیتی است.
درآمد  توسعه  و  اشتغال  ایجاد  در  آینده می خواهد  اگر دولت  افزود:   وی 
ارزی تجربه موفقی کسب کند باید در این بخش سرمایه گذاری، مدیریت 
و برنامه ریزی جدی داشته باشد. بخش زیادی از بازاری که در تحریم از 
دست دادیم به علت عدم برقراری روابط بانکی و نداشتن پیمان های تجاری 

و توجه بیش از حد به بازار داخلی بوده است.
مودودی تصریح کرد: با یک نگاه منطقی، بخش صادرات نفتی و غیرنفتی 
ما تنها منابع ارزی کشور است که قادر به گرداندن چرخ های تولیدی و 
تجاری داخلی است و لذا در هر دو بخش باید به صورت جدی برنامه ریزی 
با  بزرگ  وزارتخانه  یک  ما  نفت،  بخش  در  البته  کرد.  هدف گذاری  و 
اختیارات و امکانات زیاد داریم که تمرکز باالیی هم از سوی حاکمیت 
متوجه آن است و همه تالش ها هم برای تسهیل تجارت نفتی و برگشت 
است ولی در مورد صادرات غیرنفتی مسائل  از صادرات آن  ارز حاصل 

پیچیده تر است.
وی با انتقاد از نبود تمرکز در فرماندهی و تصمیم گیری تجارت غیرنفتی 
گفت: متأسفانه ما یک فرماندهی واحد در بخش تجارت خارجی نداریم. 
که  هم  صمت  وزارت  در  حتی  که  داد  نشان  گذشته  سال  چهار  تجربه 
به این مسئله  به هرحال متولی اصلی تجارت خارجی کشور است چندان 
وزارت  ادغام  قربانی  بزرگترین  گفت  بتوان  شاید  و  نشده  داده  اهمیت 

بازرگانی و وزارت صنایع و معادن، تجارت خارجی بوده است.
را  واحد  فرماندهی  بتواند یک  آینده  امیدواری کرد: دولت  ابراز  مودوی 
ایجاد کرده و فضای تجارت خارجی را تسهیل و به شیوه هوشمندانه تری 

مدیریت کند.
این کارشناس اقتصاد بازرگانی با تأکید بر اهمیت تنوع کاالهای صادراتی 
بیان کرد: گرچه ما ظرفیت تولیدی زیادی در داخل کشور داریم اما این 
به معنای ظرفیت صادراتی مستعد نیست. دولت آینده باید به طور جدی 
روی تولیدات در مقیاس صادراتی و تنوع سازی در محصوالت و افزایش 
توان رقابت پذیری آنها کار کند. ما از میان ۸ هزار کد HF هشت رقمی 
که در دنیا صادر می شوند، فقط حدود ۵۰۰ قلم کاال داریم که ۹۰ درصد 
و  محدود  بسیار  رقم  این  می دهند،  تشکیل  را  ما  صادراتی  سبد  اقالم  از 

آسیب پذیر است.
عمل  ضعیف  هم  بنگاه ها  توانمندسازی  مورد  در  شد:  یادآور  مودودی 
کرده ایم، از میان حدوداً 12 هزار شرکت حقوقی و فرد حقیقی که صادرات 
می کنند، فقط حدود ۴۵۰ شرکت صادراتی هستند که ۹۰ صادرات را در 

اختیار دارند و این رقم بسیار کم است. باید این موضوع را در دستور کار 
1۰۰۰ شرکت  از  بیش  به  ساالنه  را   این شرکت ها  تعداد  که  دهیم  قرار 
افزایش دهیم که مستلزم یک برنامه ریزی دقیق از سوی متولیان امر است.
کشور  خارجی  تجارت  برای  ما  موانع  بزرگترین  یکی  شاید  افزود:  وی 
سیاست های غلط ارزی بوده که باعث شده کارت های اجاره ای جایگزین 
تنها  نه  متأسفانه  که  شوند  صادرات  فعل  در  واقعی  بزرگ  شرکت های 
برند تجاری ایران را خراب کردند بلکه مانع شدند که بازار شرکت های 
عین  در  و  باشیم  داشته  شفافی  ما صادرات  و  پیدا کند  توسعه  ما  توانمند 
حال موجب فساد و خروج ارز از کشور شد. این یک تهدید جدی است 
تجاری  سیاست های  با  و  سازماندهی  کشور  ارزی  سیاست های  اگر  که 
هماهنگ نشوند، در آینده می تواند منجر به یک مصیبت تلخ برای اشتغال، 

سرمایه گذاری و توسعه درآمدهای ارزی کشور باشد.
مودودی همچنین تصریح کرد: موفقیت در این موارد بستگی دارد به تیم 
اجرایی  دستگاه های  مدیران  اینکه  و  می گیرد  شکل  که  دولتی  اقتصادی 
را  این  تجربه  ما  باشند.  داشته  تجاری  بینش  و  اجرایی  توان  چه رویکرد، 
داشتیم که وقتی مدیران توانمند روی کار آمدند ما شاهد جهش در حوزه 
تجارت خارجی بودیم؛ و برعکس، بهترین دوره های تاریخی گاهی به دلیل 
انتخاب نادرست افراد، بی نتیجه از دست رفته اند. لذا جدا از تحریم، کرونا 
و سیاست های خصمانه دشمنان خارجی، باید موضوع مدیریت اجرایی را 
بسیار جدی بگیریم. به هر میزان که مدیران دولت سیزدهم توانمند باشند 
ما هزینه کمتری برای توسعه خواهیم داد و حتی در این شرایط سخت هم 
می توان امیدوار بود که گشایش هایی در حوزه تجارت خارجی و گسترش 

روابط بین الملل شکل بگیرد.
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: در بزرگترین رویداد 
تا  مهرماه  از  ماه   ۶ مدت  به  است  قرار  که  ملت ها  رقابتی  هویت  جهانی 
بار برگزار  این رویداد هر ۵ سال یک  فروردین در دبی برگزار شود و 
می شود، کشورها با برندی که می خواهند مردم دنیا با آنها آشنا شوند باهم 
بازتعریف  تاریخی شان  میراث  و  پناه گذشته  در  را  می کنند. خود  رقابت 

می کنند و به دیگر ملت ها تصویری از آینده خود را نشان می دهند.
مودودی خاطرنشان کرد: ولی ما در طول دوره های گذشته اکسپو، هیچ 
برنامه ای برای این رویداد نداشتیم و نسبت به آن بی تفاوت بوده ایم و نتیجه 
از  داده ایم،  رویدادهای جهانی  اینچنین  به  اهمیت کمی که  و  غفلت  این 
دست رفتن بازارها، تخریب برند ایران و کاهش فضای تعامل سازنده با 

دنیا بوده است.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت و ضرورت پرداختن به فناوری های نوین 
و تکنولوژی های پیشرفته بیان کرد:  سهم »های تک« از سبد صادراتی ما 
بسیار کم است. افغانستان و عراق که بازارهای اصلی ما هستند اگر به ثبات 
پیچیده ای  تکنولوژی  که  کارخانجاتی  سرعت  به  می توانند  برسند  سیاسی 
ندارند را در کشور خود ایجاد و فعال کنند و ما را از بازار خود حذف کنند 
و در این صورت، چشم انداز پیچیده ای در مورد حجم تجارت خود با این دو 
کشور در انتظار ما خواهد بود؛ اما اگر در موضوع »های تک« برنامه ریزی 
برای  حرف  آنها  در  که  تکی  صنایع های  در  و  بشود  هدفمندی  و  دقیق 
گفتن داریم را تجاری سازی، بین المللی و سرمایه گذاری کنیم و پروژه های 
صادراتی بزرگی مبتنی برهای تک تعریف و حمایت شوند، شاید امیدوارم 

شویم که در 1۰ سال آینده همچنان بازار رو به رشدی را تجربه می کنیم.
می گوید  که  دارد  وجود  معروفی  جمله  شد:   متذکر  پایان  در  مودودی 
»علت از بین رفتن تمدن ها و فرهنگ ها در طول تاریخ این بوده است که 
حکومت ها به پرسش های نو، پاسخ های کهنه دادند« امیدواریم که دولت 
از جنس  امروزند، پاسخ هایی  از جنس  به پرسش هایی که  بتواند  سیزدهم 
امروز بدهند و این تنها زمانی امکان دارد که مدیرانی با رویکرد امروزی 
روی کار بیایند و ما به گذشته و مدیرانی بازنگردیم که آزمون خود را پس 
داده اند و نتوانستند تأثیر مطلوبی روی آینده اقتصادی کشور بگذارند. فقط 
با مدیران آینده نگر، جسور، هوشمند و عملگراست که می توان آینده ای 

متفاوت از گذشته را در دولت های آتی متصور شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

مردم منتظر خانه ارزان نباشند
سیاست های   ، رویداد2۴  گزارش  به 
ایران جواب  ایجاد مسکن هیچگاه در 
نداده و با آنکه وعده تمام مدیران ایران 
ایجاد مسکن ارزان بوده، هیچگاه چنین 
بحث  در  چه  و  نشده  محقق  وعده ای 
تولید مسکن و چه در کنترل قیمت ها 
در تمام این چهار دهه، اوضاع اسفناک 
غیرقابل تصور  افزایش  اما  است،  بوده 
سال  چهار  سه  در  ملک  چندباره  و 
نگران کننده  و  ناگهانی  به قدری  اخیر 
اجتماعی  نارضایتی  تنها  نه  که  بوده 
که  رسانده  خود  درجه  حداکثر  به  را 
به اظهارات مسئوالن بیش  بی اعتمادی 

از هر زمانی در جامعه موج می زند.
حال خرید خانه برای توده های مردم به 
یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده و 
عده ای هم که به هزار زور و زحمت 
توانسته اند سرمایه خود را جمع کنند تا 
روی  یا  و  بخرند  را  کوچک  واحدی 
باید  که  نمی دانند  بیاورند،  معاوضه  به 
وضع  یا  کنند  اعتماد  کنونی  بازار  به 
در آینده و مخصوصًا پس از انتخابات 

ریاست جمهوری بهتر خواهد شد؟
مسکن هیچگاه ارزان نخواهد شد

کمیسیون  عضو  فطرت  پاک  علیرضا 
ابتدای  از  است  معتقد  مجلس  عمران 
ارزان  خانه  هیچ گاه  امروز  تا  انقالب 
نشده است و باز هم ارزان نخواهد شد. 
از این رو مردم منتظر نباشند که قیمت 
 2۴ رویداد  به  او  بیاید.  پایین  خانه 
می گوید: آن هایی که برای فروش به 
پول نیاز دارند شاید از سر اجبار مجبور 
از  پایین تر  درصد   1۵ تا   1۰ شوند 
بفروشند  را  ملک شان  بازار  قیمت های 
تا خانه شان به پول تبدیل شود که البته 
این هم موقت است. پس این رویکرد 
و تصمیم توسط عده ای معدود را نباید 
به کاهش قیمت مسکن در کشور ربط 

داد.
سال  در  کرد:  تصریح  شیراز  نماینده 
و  طال  به  نسبت  مسکن  رکود   1۴۰۰
ارز و خودرو بیشتر خواهد بود؛ یعنی 
رشد قیمت در این بخش، کمتر خواهد 
بود و دلیلش شعارهای زیادی است که 
دولت داد. البته مجلس مصوبه خوبی به 
ارائه  را  مسکن  تولید  جهش  طرح  نام 
داد که قرار است سالیانه یک میلیون 
واحد مسکونی ساخته شود. اگر دولت 
پای کار بیاید و مجلس هم به درستی 
نظارت کند، احتمااًل در سال های آینده 

واقعی  معنای  به  مسکن  تولید  جهش 
اتفاق بیفتد.

مهمترین  داشت:  اظهار  فطرت  پاک 
مسکن،  تولید  جهش  طرح  در  امتیاز 
 ۹۹ اجاره  با  یعنی  رایگان  زمین  ارائه 
است،  سازنده ها  به  دولت  توسط  ساله 
وگرنه فارغ از این موضوع تقریبًا فرق 
بقیه  به  نسبت  طرح  این  در  شایانی 
طرح ها نیست. دولت باید زمین رایگان 
قرار  تعاونی ها  انبوه سازان و  اختیار  در 
در  فاجعه  غیراینصورت عمق  در  دهد 
خواهد  پیش  از  بیش  مسکن  حوزه 
باید  ایرانی  میلیون ها  همچنان  و  شد 
اجاره نشینی را تجربه و بخش عمده ای 
از درآمد خود را در این راه خرج کنند 

و این یعنی فقیرتر شدن مردم.
متأسفانه  شد:  یادآور  ادامه  در  وی 
و  ایران  اقتصاد  بودن  مریض  دلیل  به 
اقتصادی  سیاسی شدن آن، ما سیاست 
کار  به  را  عقلمان  یعنی  نداریم، 
نمی اندازیم. تا زمانی که سیاست ها در 
بخش مسکن به روال های گذشته ادامه 
پیدا کند، زندگی بهتر برای مردم محال 
دهه های  مسیرهای  وقتی  بود.  خواهد 
همچنان  و  خورده  بن بست  به  گذشته 
مهمترین نیاز مردم یعنی مسکن معطل 
مانده چرا نباید راه های دیگر را آزمون 
بالتکلیف  را  مردم  باید  کی  تا  کرد؟ 
برطرف  داشت؟  نگه  عصبانی  و 
بهداشت  مسکن،  در  مردم  نیاز  کردن 
همه  و  است  دولت  وظیفه  آموزش  و 
دستگاه های مربوط هم باید در حد خود 

پای کار بیایند.
پاک فطرت افزود: زمین های مدنظر که 
دولت می تواند رایگان برای ساخت در 
بگذارد  تعاونی ها  و  انبوه سازان  اختیار 
است  قرار  و  در حاشیه شهرها هستند 
انشعابات آب،  وزارتخانه های مختلف، 
برق و گاز آن ها را رایگان انجام دهند 
و این باعث می شود که مردم سرمایه 
مسکن ها  از  نوع  این  وارد  را  خود 
تعاونی  صنفی  هر  اگر  مثاًل  بکنند. 
آن،  اعضای  اکثر  باشد  داشته  مسکن 
به دنبال خرید ملک نوساز نمی روند و 
حتی اگر پولتان ناچیز باشد سرمایه تان 

را وارد ساخت می کنند.

ضرغام صادقی طی پیامی از مشارکت 
مردم در انتخابات تقدیر و تشکر کرد

از هر دری کالمی

رئیس ستاد انتخابات استان فارس خبر داد؛

عضو کمیسیون عمران مجلس:

چاپ ۲۸ هزار میلیارد تومان پول 
در یک ماه

نقدینگی از ۳۶۰۰ هزار میلیارد گذشت

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت:


