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وزیر نفت: 
برای استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی آماده ایم
وزیر نفــت اظهار 
کرد: آمادگــی داریم 
از ظرفیــت ســرمایه 
گــذاران داخلــی و 
خارجــی بــه منظور 
توسعه میدان ها، با اولویت میدان های مشترک نفت 
و گاز استفاده کنیم. جواد اوجی با اشاره به اهمیت 
حفظ و نگهداشــت تولید در میدان های مشترک 
نفت و گاز کشور، افزود: ما به آقای رئیسی قول دادیم 
که توسعه میدان های مشترک نفتی و گازی در این 
دولت تعیین تکلیف شود که بخشی از این میدان های 
مشترک هم در استان خوزستان و کشور عراق است؛ 
در این ســفر هم روند پروژه ها و قراردادهایی که در 
بحث حفظ و نگهداشت امضا شده و پیشرفت این 
پروژه ها همچنین توسعه میدان های جدید را بررسی 
می کنیم. وزیر نفت تصریح کرد: همچنین از نزدیک 
روند پروژه های میدان های مشترک غرب کارون را 
بازدید می کنیم که بخشی از آنها توسعه پیدا کردند 
اما کامل نیست و نیاز اســت دیگر بخش های آن 
تکمیل شوند و هرچه سریع تر فاز دوم یا سوم توسعه 

آنها را آغاز کنیم.
    

ویزای عراق در فرودگاه امام 
خمینی )ره(  صادر نمی شود

طبق اعالم روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی 
امام خمینی )ره( صدور ویزا در ایام اربعین حسینی 
رایگان خواهد بود و امکان صدور ویزا در فرودگاه امام 
خمینی )ره( یا در فرودگاه های عراق میسر نیست. 
بر اســاس تفاهم صورت گرفته میــان جمهوری 
اســالمی ایران و کشــور عراق، صدور ویزا در ایام 
اربعین حســینی رایگان خواهد بود اما زائران باید 
پیش از ســفر اقدام به اخذ ویزای زیارتی از طریق 

مراجع ذیصالح کنند.
    

سبوس ها را به دامداران تحویل 
ندادند، همه کپک زد

ایسنا- مدیرعامل 
اتحادیــه سراســری 
دامداران از عدم تحویل 
سبوس با قیمت تعیین 
شده در سامانه سبوس 
یعنی ۱۴۰۰ تومان، انباشت سبوس ها و کپک زدن 
آنها در انبارها خبر داد. مجتبی عالی گفت: در مرداد 
ماه دامداران و شرکت ها در سامانه سبوس، سبوس 
مورد نیاز خود را با قیمــت ۱۴۰۰ تومان خریداری 
کردند ولی این اقالم به آنها تحویل داده نشــد. به 
عبارت دیگر کارخانه داران نه تنها این قیمت تعیین 
شده در ســامانه را رعایت نکردند بلکه حتی اعالم 
کردند براســاس نامه های وزرات صمت دامداران 
بایستی سبوس را با قیمت ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان 
خریداری کنند. وی ادامه داد: دامداران نیز تمایل 
به خرید ســبوس با قیمت های باال نداشتند و این 

سبوس ها بر روی هم انباشته شد. 
    

چین واردات گاز طبیعی را 
جایگزین نفت خام می کند

راشاتودی- آمارهــای رســمی چین نشان 
می دهد، این کشور واردات نفت خام خود را کاهش 
و واردات گاز طبیعی را جایگزین می کند از آغاز سال 
2۰2۱ واردات نفت خــام چین ۵.7 درصد کاهش 
یافته اما واردات گاز طبیعی بیش از 2۰ درصد رشد 
کرده است. بر اساس این آمارها، چین از ماه ژانویه 
تا آگوســت در مجموع 3۴6.36 میلیون تن نفت 
وارد کرده که نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
۵.7 درصد کاهش داشته اســت و در همین زمان 
واردات گاز طبیعــی با رشــد 22.2 درصد به رقم 
79.3۱ میلیون تن افزایش یافته است. آن طور که 
در این اسناد مشخص اســت، تنها در ماه آگوست 
چین ۴۴.۵3 میلیون تن نفــت و ۱۰.۴۴ میلیون 
تن گاز طبیعی وارد کرده است که واردات نفت خام 
6.2درصد کاهش یافته اما گاز طبیعی ۱۱.۵ درصد 

رشد داشته است.
    

هر عدد تخم مرغ ۱۷۰۰ تومان شد
تسنیم- در طول 
۱۵ روز اخیــر رونــد 
افزایــش قیمت تخم 
مرغ با سرعت بیشتری 
انجام شــده و تخم از 
۱3۵۰ به ۱7۰۰ تومان رسیده است. در حال حاضر 
هر کارتن تخم مرغ از 28۵ هزار تومان به 3۰۰ هزار 
تومان رسیده است. البته فعاالن بازار معتقدند هنوز 
کارخانجات دالیل این افزایش قیمت ها را مطرح 
نکرده اند امــا در طول ۱۵ روز اخیــر روند افزایش 
قیمت تخم مرغ با سرعت بیشتری انجام شده است.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 صدای پای خودروهای خارجی به 
گوش می رسد و پیش بینی می شود در 
صورت تایید نهایی مصوبه مجلس در 
شورای نگهبان، درهای بازار ایران پس 
از سه سال با اما و اگر، به روی خودروهای 
خارجی باز شوند .برخی کارشناسان اما 
با توجه به شروط متعدد تعیین شده در 
این مصوبه، آن را بازی نمایندگان با بازار 
می دانند نه تغییر واقعــی اقتصادی با 
تکیه بر عوامل بنیادین؛ چرا که شروط 
متعددی برای واردات خودرو به کشور 

لحاظ شده است.
ســال ۱397 پس از خروج ترامپ 
از برجــام، دولت مــردان وقت با هدف 
مدیریت منابع محدوده ارزی، نسبت 
به ممنوعیت واردات خودرو و دیگر اقالم 
مشابه به کشــور اقدام کردند. در این 
راستا در همین دوره زمانی واردات لوازم 
خانگی نیز دستخوش تغییر و ممنوعیت 

آن ابالغ شد .
در شــرایطی مجلــس شــورای 
اســالمی با ارائــه طرحــی درصدد 
آزادســازی واردات خودرو به کشــور 
اســت که بازار لــوازم خانگــی نیز با 

 وضعیت بســیار نامتعادلی روبروست.
یکی از دالیل عدم تعادل در بازار لوازم 
خانگی امکان پذیری قاچاق این اقالم به 

بازار داخلی کشور است.
این چنین اســت که لوازم خانگی 
خارجی با قیمتهای بسیار باال اما بدون 
خدمات پس از فروش و گارانتی به دست 
مشتریان ایرانی می رسند و اظهارنظر 
مقامات دولتی و نمایندگان مجلس نیز 
حکایت از آن دارد که قرار نیست واردات 

لوازم خانگی به بازار ایران آزاد شود .
این در حالی اســت که بسیاری از 
کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات 
کاالیی چون لوازم خانگی، می تواند به 
رونق قاچاق و خروج ارز از کشور از یک 
ســو و ایجاد انحصار در بازار داخلی از 

سوی دیگر منجر شود.
این اولین باری نیست که نمایندگان 
مجلس دســت به کار بررسی چنین 
طرحی شــده اند. در قالب بودجه سال 
جاری نیز این مهم پیگیری شد، اما در 
بسته شورای نگهبان را مقابل خود دید. 

پیش از این سید رضا فاطمی امین، 
وزیر صنعت معدن و تجارت در سخنانی 
تاکید کرده بود که یکــی از مهم ترین 
برنامه های وی رســیدن تیــراژ تولید 

خودرو در ایران به 3 میلیون دستگاه در 
سال تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

وی همچنین وعده کاهش قیمت 
خودرو را نیز داده و تاکید کرده است که 
در کوتاه مدت نیز ظرفیت تولید خودرو 
افزایش خواهد یافت؛ اما در این شرایط 
هر چند وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
تاکید دارد دولت برنامه ای برای واردات 
خودرو در دســتور کار ندارد، مجلس 
شورای اسالمی مصوبه ای که پیشتر با 
مخالفت شورای نگهبان روبه رو شده بود 
را اصالح کرده و در انتظار تغییر شرایط 

در این حوزه است.
مصوبه مجلس چه می گوید؟

در مصوبــه مجلس کــه اصالحیه 
مصوبه قبلــی درخصوص ســاز و کار 
واردات خودرو است تاکید شده است: 
هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند 
به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو 
یا سایر کاالها و یا خدمات مرتبط با انواع 
صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات 
بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو 
تمام برقی یا دو نیرویی)هیبریدی( و یا 
واردات خودروی بنزینی یا گاز ســوز با 
برچسب انرژی ب )b( و باالتر و یا دارای 
شاخص ایمنی سه ســتاره و یا باالتر بر 

اساس گواهی های اســتاندارد معتبر، 
معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند.

پیشبینی شده است واردات موضوع 
این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی 
برای کشــور ایجاد کند و سقف تعداد 
خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه 
یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس 
میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای 
موثر خودروی ســواری طی یک سال 

گذشته تعیین می شود.
همچنین منحصرکردن، داشــتن 
نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، 
صرفاً از خودروســازان خارجی ممنوع 
است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

در عین حــال واردات مجدد اقالم 
صادر شــده موضوع این ماده، ممنوع و 
در حکم کاالی قاچاق اســت. واردات 
خودروهای کارکرده در چارچوب این 
ماده ، به شــرطی که بیش از3 سال از 
تاریخ تولید آنها نگذشــته باشد، مجاز 
است. سایر مقررات فنی مربوط توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین 
می شود. مصوبه مجلس در بیان ساده 
بدان معناســت کلیه افــراد حقیقی و 
حقوقی می توانند به ازای صادرات خودرو 
یا قطعات یا حتی سایر کاالها و خدمات 
مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از 
طریق واردات بدون انتقال ارز نســبت 
به واردات خودرو کند. اما حاال ســوال 
این اســت که کدام خودروها؟ مجلس 
می گوید در این طرح کلیه خودروهای 
تمام برقی یا هیبریــدی را لحاظ کرده 
است؛ البته واردات خودروهای بنزینی 
یا گاز سوز با برچسب انرژی B و باالتر یا 
دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا باالتر 
بر اساس گواهی های استاندارد معتبر 

هم مجاز است.
صفآرایی موافقان و مخالفان  

مصطفی میرسلیم نماینده تهران در 
مجلس شورای اسالمی یکی از مخالفان 
جدی مصوبه اخیر مجلس است و معتقد 
است که این اقدام می تواند مانع از رونق 
تولید داخلی شود. وی پیش بینی کرده 
است شورای نگهبان بار دیگر نسبت به 

رد به این مصوبه مجلس اقدام کند.

در مقابل اما روح اهلل ایزدخواه، عضو 
کمیســیون صنایع مجلس می گوید 
براســاس اطالعات مرکز آمــار ایران 
در ۱۵سال گذشــته مجموعا کمتر از 
7۰۰هزار خودرو وارد کشــور شده در 
حالی که تولید داخل بیش از ۱۵ میلیون 
دستگاه بوده در واقع کل واردات خودرو 
کمتر از ۵ درصد تقاضای بازار را پوشش 
داده است و بنابراین این مصوبه به تولید 

داخل ضربه نمی زند.
از سوی دیگر محمدرضا نجفی منش، 
رئیس انجمــن صنایع همگــن نیرو 
محرکه و قطعه ســازان خودرو درباره 
تناقــض رفتــاری برخــی ارگان ها، 
می گوید:قطعه سازان برای کسب اجازه 
از بانک مرکزی بــرای واردات قطعات 
و مجموعه های مورد نیاز بدون انتقال 
ارز تالش چند ساله کرده اند. درحالی 
با این خواســته قطعه ســازان تا امروز 
مخالفت شده اســت که می توانست 
گره گشای بسیاری از مشکالت تولید 
باشــد،با واردات خودروی کامل بدون 
انتقال ارز موافقت می شود. با این حال 
دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو با 
استقبال از این طرح، با اشاره به اشتغال 
به کار حــدود ۱۴ هزار نفر تــا پیش از 
ممنوعیت واردات خودرو، بیان داشت: با 
توجه به اینکه پس از ممنوعیت واردات، 
عده ای از واردکنندگان سرمایه های خود 
را به سمت مونتاژکاری خودرو بردند، 
پیش بینی می شــود چیزی نزدیک به 
یک سوم نفرات قبلی )چهار تا پنج هزار 

نفر( به بازار واردات خودرو بازگردند.
بازار در فاز انتظار 

در شــرایطی کــه امــا و اگرها در 
خصوص تایید یا رد مصوبه مجلس در 
شورای نگهبان به گوش می رسد بازار 
خودرو در فاز انتظار قرار گرفته اســت. 
بســیاری از معامله گران می گویند در 
روزهای اخیر کسی نســبت به خرید 
خودروی خارجی اقــدام نمی کند؛ هر 
چند فروشــنده در این بازار به نسبت 
گذشــته افزایش یافته اســت. در پی 
ممنوعیت واردات خــودرو در تیرماه 
سال ۱397 قیمت خودروهای خارجی 
در ایران افزایش بسیار شدیدی را تجربه 

کرد و در حال حاضر قیمت این خودروها 
نسبت به مشابه خارجی شان در سایر 
کشورها بسیار باالست. رکود بازار خودرو 
این روزها نشــان دهنده آن اســت که 
افکار عمومی منتظرند بــا اعالم نظر 
شورای نگهبان و اجرایی شدن این طرح، 
قیمت ها روندی کاهشی را تجربه کند 
اما مسئله اساسی این است که به دلیل 
وضعیت ارزی ایران، واردات خودرو به 
داخل کشور اما و اگرهای فراوانی دارد 
و بی تردید حتی مصوبــه مجلس نیز 
ناظر بر واردات خودرو مانند گذشــته 

نخواهد بود.
برخی از موافقان مشروط این طرح 
نیز معتقدند که صادرات خودرو یعنی 
مسئله فراموش شده صنعت خودرو در 
قالب این مصوبه می تواند در دستور کار 
قرار گیرد و تالش بــرای صدور قطعه و 

خودرو از کشور افزایش خواهد یافت.
این میان نگاه بدبینانهای نیز وجود 
دارد این که مجلس شورای اسالمی با 
هدف بازی روانی با بازار نسبت به تصویر 
به این مهم اقدام کرده و هدف نهایی بازی 
با قیمتها و تالش بــرای کاهش آن در 
کوتاه مدت بدون تغییر شرایط واقعی 

اقتصاد است.
باید منتظر ماند و دید بازارخودرو به 
کدامین سو حرکت خواهد کرد. هرچه 
هست انتظار کاهش قیمت خودروهای 
داخلی خصوصاً خودروهای مصرفی با 
محدوده قیمتی کمتر از 3۰۰میلیون 
تومــان چنــدان منطقی نیســت و 
معامله گران معتقدند حتی اجرای این 
مصوبه نیز خودروهایــی با قیمتهای 
میلیاردی خارجــی را تحت تاثیر قرار 

خواهد داد.

دولت مخالف واردات خودرو و مجلس موافق است

بازی روانی با بازار یا اقدام واقعی؟ 
محمدرضا نجفی منش: 

قطعه سازان برای کسب 
اجازه از بانک مرکزی 
برای واردات قطعات و 

مجموعه های مورد نیاز 
بدون انتقال ارز تالش چند 

ساله کرده اند

مدیر آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیک گفت: با توجه به 
اینکه سرعت نوسانات اقصادی بیشتر از اقدامات دولت است، 
شرایط کنونی زمان مناســبی برای افزایش یارانه های نقدی 
نیست.  به گزارش خبرآنالین، حسین میرزایی، گفت: آمار نشان 
می دهد 3۵ میلیون فرد فاقد درآمد ثابت و حمایتهای نهادی در 
ایران وجود دارد، افرادی که بیمه پرداز یا کارمند یا بازنشسته 
نیســتند. این افراد باید حمایت شــوند اما با حمایت بی انتها 
مخالفم و چرخه خروج برای حمایت حتما باید لحاظ شــود. 
مشاور IT وزارت رفاه پیش بینی کرد: بحث حذف ۴2۰۰ تومانی 
هم بسیار جدی است و این اصالح نظام یارانه ای اتفاق مثبتی 
است. او در بخش دیگری از ســخنانش گفت: وعده انتخاباتی 

دولت برای افزایش یارانه که آیه قرآن نیست و نباید بر وعده ها 
چندان پافشاری کرد. گاهی وعده اشــتباه است یا مشاوران 
اشتباه مشورت داده اند. برخی معتقدند اگر مصوبه ای را امضا 
کنیم و دولت را بدهکار مردم نماییم، کار انجام داده ایم در حالی 
که بسیاری از سیاسیون حاضر به انجام کارهای اساسی نیست.

چرا یارانه همگانی شد؟
وی گفت: سیاستی که در زمان آقای احمدی نژاد، در آذرماه 
سال 89 اجرا شد، حاصل شکست در الیه ملی بود. وی در توضیح 
این مطلب افزود: در حقیقت شکست در شناسایی ذی نفعان 
و کسانی که مستحق دریافت یارانه بودند، زمینه ساز بروز این 
اتفاق شد. در آن دوره دولت خیزی برداشت و کل دستگاه ها با 

نظام داده ای ناقص آن زمان به خط شدند و مردم را تقسیم بندی 
کردند اما نتایج اعالمی میان مردم تبدیل به جوک شد و از هم 
می پرسیدند خوشه شما چند است؟ همین برخورد نشان می داد 
نتایج تناســبی با واقعیت ندارد. وی گفت: پس از آن شکست، 
تصمیم گرفتند بگویند سیاست همگانی است. یعنی مابه تفاوت 

قیمت سوخت را به همه پرداخت می کنند. 

چه تعداد از فهرست یارانه بگیران حذف شدند؟
میرزایی ادامه داد:  در شــهریور 98 حذفیات واقعی اتفاق 
افتاد چرا که قبل از آن صنفی و گروهی حذف می کردیم. مثال 
پزشکان را حذف می کردیم اما در شهریور سال 98بودکه۱7۰ 
هزار خانوار را بر اساس شاخص های بانکی دهک ها، خودرو و 
سایر دارایی ها حذف کردیم. وی گفت: تنها سه درصد معترض 
بودند و کم کم پذیرفتند وضع خوبی دارند.در مرحله بعدی ۱۰۰ 
هزار خانوار دیگر را حذف کردیم که سرجمع حذف شدگان به 
یک ۱ میلیون و 2۰۰ هزار نفر رسید و قرار بود در آبان 98 حذف 

میلیونی اتفاق بیفتد که گفتند دست نگه دارید.
وی با اشاره از تجربه اعتراض حذف شــدگان ادامه داد: در 
این دوره هر کسی اعتراض داشت، بررسی می شد و کم کم این 
اطمینان شکل گرفت که ما توان شناسایی داریم. نمایندگان 
مجلس هم این نکته را پذیرفتند اما وقتی در آبان 98 بحث بنزین 

مطرح شد، موضوع کامال مسکوت ماند.

مدیر آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیک:

۳۵ میلیون ایرانی فاقد درآمد ثابت هستند

خبر

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه 
وعده اقامت با خرید آپارتمــان در ترکیه و دوبی، 
سرابی است که بعضی هموطنان عزیز گرفتارش 
می شــوند گفت: به دلیل مشکالت زندگی، نبود 
شغل و فشارهای اقتصادی در ترکیه، دوبی یا قبرس 
بسیاری از هموطنان مجبور به ترک این کشورها 
شدند؛ به طوری که در فرودگاه دوبی خودروشان 
را رها کرده و آمدند و دیگر سراغی از آپارتمان خود 
نگرفتند. مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با ایسنا 
گفت: آدم دلش می سوزد که سرمایه های ایرانیان 
عزیز به خرید آپارتمان و ملک در ترکیه اختصاص 
پیدا می کند و بسیاری از آنها مالباخته می شوند. در 
تبلیغات شبکه های ترکی و عربی طوری وانمود 
می شــود که در ترکیه یا دوبی همــه چیز گل و 

بلبل است و با وعده اقامت، ســرمایه ها را از دیگر 
کشورها جذب می کنند اما بارها پیش آمده که این 
کشورها به بهانه های مختلف از دادن اقامت امتناع 
 می کنند و قوانین با تغییر مسئوالن آن کشورها 

عوض می شود.
راهکارهای ترکیه برای ندادن اقامت

وی افزود: در ترکیه دو نوع سند ارایه می شود 
که یکی از طرف شهرداری و دیگری سند ثبتی 
است. وقتی خانه را به یک فرد خارجی می فروشند 
بعضا دولت می گوید که این سند شرایط دریافت 
اقامت را ندارد یا اینکه می گویند شما باید چند 
سال اینجا بمانید و بعد اقامت دریافت کنید. به 
هر حال هزینه های زندگی در آنجا زیاد اســت و 
شغل چندانی برای ایرانی ها وجود ندارد. بنابراین 

در بسیاری موارد با دریافت نصف یا یک سوم پول 
خانه خود مجبور به بازگشــت می شوند. رییس 
اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه در دوبی، 
قبرس و گرجســتان نیز مشــکالت اینچنینی 
برای ایرانی ها ایجاد شده است گفت: کشورهای 
منطقه بازی های اقتصادی را بلدند و از ناآگاهی 
شهروندان دیگر کشــورها درباره اوضاع کشور 
مقصــد سوءاســتفاده می کنند. ایــران از نظر 
آب و هوا، امنیت و فرهنگ بســیار بهتر از سایر 
کشورهاست. ما در کشــور چهار فصل زندگی 
می کنیم که بسیاری از اتباع کشورهای حاشیه 
خلیج فارس دلشان می خواهد در ایران آپارتمان و 
ویال خریداری کنند؛ چرا که شیفته فرهنگ و آب 

و هوای ایران هستند.

معامالت در شمال تهران به یک سوم 
معامالت ایرانی ها در ترکیه رسید

وی تصریح کرد: تعــداد معامالت ماهیانه در 
شمیرانات به حدود یک ســوم تعداد خانه هایی 
که ایرانیان هر مــاه در ترکیه خریداری می کنند 
رسیده است؛ ماه گذشته 2۵9 فقره خرید مسکن 
در منطقه ۱ تهران داشتیم در حالی که ایرانی ها 
حدود 7۰۰ خانه در ترکیه خریدند. این فاجعه ای 
است که بعدا صدایش در می آید. درست است که 
ترکیه کشور همسایه و دوست ماست ولی معموال 
قوانین و مقررات آن با تغییر روسا عوض می شود. 
هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت بعدی، امالک 
ایرانیان مقیم ترکیه را مصادره نکند. ممکن است 
به قدری مالیات برای خانه وضع کنند که رقمش 
از ارزش ملک باالتر باشد. رییس اتحادیه مشاوران 
امالک با توصیه به هموطنان برای خرید مسکن در 
ایران گفت: خرید مسکن، امن ترین سرمایه گذاری 
در ایران است و همواره ســرمایه را در مقابل تورم 
مصون نگه می دارد. از قدیم می گفتند ملک را بخر 

پنج سال نگه دار بعد از پنج ســال، ملک تو را نگه 
می دارد. چرا هموطنان عزیز باید به کشــورهای 
 اطراف بروند و ســرمایه خود را از دست بدهند؟ 
خســروی با بیان اینکه خطرات خرید مســکن 
در کشــورهای اطراف را بارها گوشــزد کرده ام 
خاطرنشــان کرد: در قبرس و گرجستان موارد 
متعدد کالهبرداری به بهانه اقامت را شاهد بودیم. 
مواردی مثل ساختن سند صوری، فروش آپارتمان 
با چند برابر قیمت واقعی یا فروش خانه در اطراف 
شهرها که از هیچ امکاناتی برخوردار نبوده از جمله 
مشکالتی بوده که برای هموطنان ایجاد شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک:

ایرانی ها آپارتمان خود را در دوبی رها کردند و برگشتند


