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افزایش قیمت بلیت اتوبوس هنوز 
قطعی نیست

مهــر- وزیــر راه و 
شهرســازی گفت: درباره 
افزایــش موقــت بلیت 
اتوبوس برای ســفرهای 
نــوروزی هنوز تصمیمی 
گرفته نشده و در حال بررسی است. محمد اسالمی با 
بیان اینکه مردم برنامه سفر نوروزی خود را لغو کنند 
گفت: مردم در شرایط کنونی بیماری کرونا و با توجه 
به توصیه های وزارت بهداشــت، از انجام سفرهای 
نوروزی و غیر ضــرور در ایام باقی مانده امســال 
خودداری کنند. اسالمی با تاکید بر اینکه در شرایط 
کنونی کشور از نظر شیوع ویروس کرونا مردم باید 
سفرهای نوروزی خود را لغو کنند، افزود: به هیچ وجه 
افزایش قیمتی برای بلیت قطار و هواپیما نداریم، اما 
برای اتوبوس در طول سالیان گذشته با توجه به اینکه 
در ایام نوروز سفرهایشــان عمدتاً به صورت یکسر 
خالی انجام می شود، درصدی را اعمال می کردیم و 
پس از ایام نوروز آن را به حالت قبل بازمی گرداندیم.

    
 واریز سود ۷.۵ میلیون 

سهامدار خرد سهام عدالت
توســعه ایرانی- 
سیســتم های  مدیــر 
تسویه و پرداخت شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی 
گفت: حدود ۱۳۰ شرکت 
بورسی و فرابورسی سود ســاالنه خود را از طریق 
ســجام واریز کردند. حسین قشمی گفت: در حال 
حاضر حدود ۱۳۰ شــرکت بورســی و فرابورسی 
سود ساالنه خود را از طریق سامانه جامع اطالعات 
مشتریان، )ســجام( در ســال جاری واریز کردند. 
مدیر سیســتم های تســویه و پرداخت شرکت 
سپرده گذاری مرکزی افزود: در حالی که سال های 
قبل ۱۰ تا ۱۵ درصد سهامداران خرد به سود ساالنه 
سهام دسترســی پیدا می کردند، امسال با سامانه 
ســجام، ۹۵ درصد ســهامداران خرد سود ساالنه 

خود را گرفتند.
    

دفاع بانک مرکزی از عملکرد 
همتی درمورد افزایش نقدینگی 

توســعه ایرانی - 
بانک مرکزی به انتقادات 
نســبت بــه افزایــش 
قابل مالحظه نقدینگی در 
دوران ریاست عبدالناصر 
همتی واکنش داد.  آخرین آمار منتشــر شــده 
از سوی بانک مرکزی نشــان می دهد که حجم 
نقدینگــی در بهمن ماه به بیــش از ۳۳۰۰ هزار 
میلیارد تومان رســیده و رشــدی معادل ۳۹.۱ 
درصدی نسبت به ســال گذشته و ۲.۹ درصدی 
نسبت به ماه گذشــته داشته است. گفتنی است 
که میزان رشد نقدینگی بیشترین رقم در ۶ سال 
اخیر را در بهمن ماه امسال از آن خود کرد و خبر از 
رشد تورم در ماه های آینده را می دهد. همچنین، 
در این زمینه گفته های مطرح شد مبنی براینکه 
»نصف نقدینگی تاریــخ اقتصاد ایران در ســه 
سال اخیر خلق شده اســت.«  بانک مرکزی در 
واکنش به آن اعالم کرد: وقتی به دلیل مشکالت 
ساختاری متوسط رشــد نقدینگی در ۲۰ سال 
گذشته ۲۷.۶ درصد اســت، ریاضیات پایه به ما 
می گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می شود؛ 
فرقی نمی کند سیاستگذار پولی چه کسی باشد.  

    
واردات نفت چین از ایران رکورد زد

ایسنا- در حالــی که 
کشــورهای دیگر منتظر 
معافیت رفع تحریمهای 
آمریکا برای ازســرگیری 
واردات نفت ایران هستند، 
چین نفت بیشــتری از ایران خریداری می کند. 
بلومبرگ به نقل از معامله گران و تحلیلگران نوشت: 
صادرات نفت ایران به استان شاندونگ که مرکز یک 
چهارم از ظرفیت پاالیش چین است، ماه میالدی 
جاری به حدی افزایش پیدا کرد که باعث ترافیک 
در بنادر و پر شــدن مخازن نفت شد. کوین رایت، 
تحلیلگر شرکت کپلر در سنگاپور اظهار کرد: واردات 
نفت چین از ایران در مارس به ۸۵۶ هزار بشکه در روز 
خواهد رسید که بیشترین میزان در دو سال گذشته 
است و رشد ۱۲۹ درصدی نسبت به واردات فوریه 
خواهد داشت. این آمارها صادرات از طریق انتقال 
میان دو کشتی در خاورمیانه یا در آبهای سنگاپور، 
مالزی و اندونزی را هم به حساب آورده است. اکثر 
پاالیشگاهها و بازرگانان به دلیل هراس از مجازات 
آمریکا که شامل قطع دسترسی به سیستم بانکی 
آمریکا و مصادره محموله ها خواهد بود، قادر به خرید 

نفت ایران نیستند.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

آیا روحانی در آخرین ماه های حضور 
در پاستور همچنان بر طبل جدایی وزارت 
صنعت از وزارت بازرگانی می کوبد؟ این 
اولین باری نیست که رئیس جمهوری 
بر موضوع تفکیک ایــن دو وزارتخانه از 
یکدیگر تاکید می کند . وزارت صنعت 
و معــدن در دوره ریاســت جمهوری 
احمدی نژاد با وزارت بازرگانی ادغام شد 
تا بلکه کوچک سازی دولت محقق شود، 
اما با این حال نه تنها این مهم رخ نداد که 
بخشــی از اقتصاد ایران بی متولی ماند. 
همان طور که روحانی می گوید بخش 
توزیع در ایران حاال در این میان بالتکلیف 
مانده است. تفکیک دو وزارتخانه صنعت 
و معدن و بازرگانــی اما به تایید مجلس 
نیاز دارد و هنوز با وجود مطرح شــدن 
چندین باره در مجلس نتوانســته است 
نظر مثبت مجلسي ها را براي جداسازي 
صنعت از تجارت را جلب کند. چند سال 

قبل، در دوره فعالیت دولت یازدهم، در 
هفته دولت، زماني که به رسم همیشگي 
اعضاي هیات دولت به خدمت مقام معظم 
رهبري رسیده بودند، بعد از ارائه گزارش 
طوالني محمد نعمت زاده، وزیر صمت، 
اشــاره مقام معظم رهبري به عریض و 
طویل بودن این وزارتخانه از سوی برخی، 

موافقت ایشان با تفکیک قلمداد شد.
وزیر صنعت یا وزیر خودرو

پس از ادغام بارهــا منتقدان وزارت 
صمــت، وزیر صمــت را وزیــر خودرو 
خوانده اند چرا که بســیاري از مسایل 
مطرح شــده در این وزارتخانــه به این 
موضوع بــاز مي گردد و وزیــر به خاطر 
رضایت جمعي مــردم و دولت مجبور 
است زمان زیادي را براي ساماندهي به 
بازاري کند که باعث مي شود سایر بازارها 
در ســایه آن قرار گیرد. منتقدان بخش 
بازرگانی وزیر را وزیر خودر یا وزیر صنعت 
می دانســتند و منتقدان صنعتی وی را 
وزیر بازرگانی می نامیدند. و حاال حسن 

روحاني به روش جدیدي ســعي دارد تا 
موضوع جداسازي وزارتخانه ها را مطرح 
کند تا شاید نمایندگان تازه نفس مجلس 
با این تفکیک موافقت کنند و در ماه هاي 
پایاني دولــت دوازدهم شــرایط براي 

تفکیک دو وزارتخانه مهم فراهم شود.
رئیس جمهور درآخرین جلسه هیات 
دولت با اشاره به اصرار دولت برای احیای 
وزارت بازرگانی و ارائه الیحه دو فوریتی به 
این منظور به مجلس خاطرنشان کرده 
است: »امروز وزیری که به فکر زندگی و 
مصرف مردم باشد، به فکر این باشد که 
توزیع چگونه انجام شود، نداریم. توزیع 
بی صاحب اســت و این مشــکل اصلی 
ماست. کسانی که با تحقق این تصمیم 
دولت همراهی نکردند باید در برابر مردم 
بابت مشــکالتی که در اثر عدم تحقق 
این تصمیم پدید آمده اســت، پاسخگو 
باشند.« روحانی ادامه داده است:»البته 
این بدان معنا نیســت که دســت روی 
دست بگذاریم. معتقدم وزارت صمت و 

وزارت جهادکشاورزی، مسئولیت بسیار 
سنگینی در برابر مردم دارند. نمی توانیم 
در دولت بنشینیم و راحت بگوییم تحریم 
بود. نمی توانیــم بگوییم چون مجلس 
الیحه دولت را تصویب نکرد، پس دست 
روی دست بگذاریم. امروز باید برای حل 
معضالت مردم به صحنه بیاییم. می دانم 
که وزارتخانه ها شبانه روز تالش می کنند، 
اما معیار اینکه تالش های ما کافی است 
یا نه، مردم هســتند، اگر مردم به دولت 
بگویند تالش های شما کافی است خوب 
است، اما بعید می دانم مردم تالش های 
ما را کافی بدانند. نه اینکه مردم از تحریم 
اطالع نداشته باشند، یا ندانند که الیحه 
دادیم و الیحه رد شــده اســت. اینها را 
می دانند اما علیرغــم این می گویند ما 
تالش بیشتر می خواهیم و درست هم 
می گویند و آنها می گویند دست دالل ها 

را در این بازار بازنگذارید.«
وزارتخانه  ای عریض و طویل با 

بیشترین تغییر 
حاال نزدیک به ۹ سال از تولد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت می گذرد اما در 
این ســال های نه چندان طوالنی، این 
وزاتخانه ۵ وزیر و دو سرپرست را به خود 
دیده است.  دوره مسئولیت اولین وزیر 
دو سال و دوره وزارت دومین وزیر چهار 
سال بود اما در چهار سال اخیر سه وزیر و 
دو سرپرست بر صندلی وزارت وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجــارت تکیه زده اند . 
پس از استعفای محمد شریعتمداری، 
رضا رحمانی، رای اعتماد نمایندگان را 
از آن خود کرد اما پس از مدتی زمانی نه 
چندان طوالنی باال گرفتن اختالفات وی 
با واعظی،   رئیس دفتر   رئیس جمهوری، 
عرصه را تنگ کرد. درســت در همین 
روزها بود که با تصمیم   رئیس جمهوری ، 
قائم مقام بازرگانی وزارت صمت، مدرس 
خیابانی منصوب شد اما گویا تالش های 

وی برای پیشــگیری از تفکیک دوباره 
این وزارتخانه بود سبب شد وی مجبور 
به استعفا شــود.   پس از استعفای رضا 
رحمانی، مدرس خیابانی سرپرســت 
وزارت صمت شد اما در نهایت نتوانست 
رای موافق نمایندگان را از آن خود کند 
و سرقینی دومین سرپرست نیز تنها به 
این سمت بســنده کرد تا رزم حسینی 
استانداری خراسان رضوی را به مقصد 
خیابان ســمیه تهران تــرک کند.  این 
انتقادات در حالی مطرح می شود که بازار 
کاالهای اساسی با وضعیتی نامساعد و 
بحرانی روبروست. کمبود روغن و مرغ و 
تخم مرغ و ناتوانی در مهار تورم در بازار 
کاالهای اساسی و گوشت قرمز و نایاب 
شــدن برخی از اقالم مهم همگی این 
وزارتخانه را در کانون انتقــادات افکار 

عمومی قرار داده است. 
 قائم مقام بازرگانی 

وزارت صمت کیست؟ 
به لحاظ ســاختاری وزارت صنعت 
معــدن و تجارت هنــوز دارای معاونت 
بازرگانی اســت و مسئولیت این بخش 
در حال حاضر بر عهــده محمد صادق 
مفتح اســت. پیش از این نیز حســین 
مدرس خیابانی نیز مسئولیت قائم مقامی 
بازرگانی را بر عهده داشت اما در قامت یک 
متولی تمام وقت برای این بخش ظاهر 
می شد. از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار ، 
سازمان حمایت ، معاونت بازرانی داخلی 
و ... چون پیش تر در حال فعالیت هستند 
اما به نظر می رسد ناکارکردی در شرایط 
کنونی به نبود مدیران قوی و کارآمد نیز 

بازمی گردد. 
آیا رئیس جمهوری خودزنی کرد؟

آیا رئیس دولــت در ماه های پایانی 
فعالیت دســت به خودزني زده است یا 
این انتقاد متوجــه نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی است؟   نکته اینجاست 

رئیس دولت در حالي بــا این اظهارات 
عملکرد وزیر تازه بر کرســي نشســته 
را زیر ســوال مي برد که پیــش از وي 
گزینه هــاي قبلي به دلیــل اختالفات 
درون کابینه و برخي اخبار در مورد عدم 
هماهنگي وزیر و سرپرست معرفي شده 
با رییس دفتر رییس جمهــور از ورود 
به اتاق وزارت بازماندنــد.  همان زمان 
وقتی توافق با ســرقینی برای معرفی 
به وزارت صمت حاصل نشــد، بسیاری 
رزم حسینی را گزینه ای ناکارآمد برای 
وزارت می دانستند اما مالحظات خاص 
رزم حسینی را در حســاس ترین دوره 
اقتصاد ایران، در شرایط تحریمی و فشار بر 
بازار کاالهای اساسی راهی این وزارتخانه 
کرد تا درست هفت روز مانده به آخرین 
بهار قرن،  رئیس دولت وزیرش را در سیبل 
انتقاد بگذارد و تاکیــد کند بش توزیع 

بی متولی و بی سرپرست مانده است.  
حال باید منتظــر مانــد و دید که 
پالس هاي ارائه شــده از ســوي رییس 

دولت به چه نتیجه اي مي رسد.

روحانی اختالل در شبکه توزیع کاالهای اساسی را به نبود وزارت بازرگانی نسبت داد

مشکل تکراری و راه حل مکرر مردود
انتقادات   رئیس جمهوری 
به نبود وزارت بازرگانی، 
در حالی مطرح می شود 

که بازار کاالهای اساسی با 
وضعیتی نامساعد و بحرانی 

روبروست. کمبود روغن و 
مرغ و تخم مرغ و ناتوانی در 
مهار تورم در بازار کاالهای 

اساسی و گوشت قرمز و 
نایاب شدن برخی از اقالم 
مهم همگی وزارت صمت 

را در کانون انتقادات افکار 
عمومی قرار داده است 

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفــا از وجود ۳۲۰ هزار چاه 
غیرمجاز در کشور خبر داد و گفت: سرانه آب در کشور از ۵ هزار 
متر مکعب در سال ۱۳۴۵ به یک هزار و ۲۰۰ متر مکعب در زمان 
حاضر رسیده است.به  گزارش توسعه ایرانی، »قاسم تقی زاده 
خامســی« نباید هر سال را با سال قبل مقایســه کرد، اظهار 
داشت: ایران کشوری است  که در منطقه خشک و نیمه خشک 
قرار دارد، در این منطقه در ۵۰ سال گذشته با توجه به نمودارها 
هر سه چهار سال یک بار تر سالی و نیمه تر سالی و در طول ۷ یا ۸ 

سال و حتی ۱۰ سال اخیرا خشکسالی داشتیم.
وی با اشاره به اینکه امسال ۴۰ درصد کاهش بارندگی نسبت 
به پارســال داریم که در نقاط مختلف این رقم متفاوت است، 
گفت: مقایسه اصلی با سال های نرمال است، نسبت به نرمال 
۲۹ درصد کاهش بارندگی داریم و البته در برخی نقاط مانند 
سیستان و بلوچستان اصال بارندگی نداشتیم و میزان بارندگی 
این استان ۷۷ درصد از میانگین عقب است و نسبت به نرمال 

فقط ۳ یا ۴ استان جلو هستند. 
تقی زاده خامسی ادامه داد: همه آب شرب ما از سدها تامین 
نمی شود و این را باید در نظر داشت، حتی اگر همه سدها مانند 
چند سال گذشته پر باشــد باز هم نمی توان گفت که مشکل 

آب در برخی نقاط وجود ندارد.  معــاون وزیر نیرو در امور آب 
و آبفا افزود: آنچه از سدها تامین می شود کم هم نیست مانند 
شهر تهران، ۳۰ درصد آب از چاه ها و ۷۰ درصد از سدهای پنج 
گانه این استان تامین می شود. وی گفت: اول آب شرب را باید 
تامین کنیم و با وجود کاهش ۴۰ درصد بارندگی، مخازن سدها 
تنها ۱۰ درصد کاهش داشته است.  تقی زاده خامسی افزود: در 
جاهایی که سد وجود دارد نگرانی نخواهیم داشت اما باید رعایت 
بهره وری و صرفه جویی صورت گیرد که مردم این کار را همیشه 
انجام داده اند. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: 
مدیریت منابع آب با وزارت نیرو است و باید طوری مدیریت کرد 
که در مرحله نخست آب شرب و بعد از آن آب دیگر بخش ها را 
تامین کنیم اما به هر حال مصرف کننده هم تعیین کننده است. 
وی با اشــاره به اینکه اکنون اوضاع به گونه ای است که آب 
شرب بیشتری به دلیل مصرف باال تامین می شود و در طرف 
دیگر هشدار، کشاورزان قرار دارند، گفت: ممکن است وقتی 
که آب وجود دارد، برای کشت های تابستانه و بهاره آب تامین 
کنیم که در یکی دو سال گذشته در اســتان های اصفهان و 
خوزستان این کار را انجام دادیم اما امسال طبیعتا نمی توانیم 
این آب را تامین کنیم و باید در استان ها برنامه ریزی و کشت ها 

نیز محدود شود. تقی زاده خامسی همچنین با اشاره به وظایف 
کارگروه سازگاری با کم آبی در استان ها اظهار داشت: خط قرمز 
ما آب شرب است و بقیه در اختیار استان هاست که ما هم از نظر 
مدیریت و تخصص به این ها کمک می کنیم تا دچار مشــکل 
جدی نشوند. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه ۱۵ 
استان ما تقریبا وضعیت خوبی ندارند، اظهار داشت: استان های 
خراسان شمالی و جنوبی، هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
وضعیت خوبی نســبت به دوره های قبــل ندارند ولی برخی 
استان ها مانند تهران، البرز، قزوین، آذربایجان شرقی و اردبیل 
حتی نسبت به پارسال و درازمدت در وضعیت بهتری قرار دارند 

امید است در باران های بهاره وضع بهتر شود. 
وی ادامه داد: مســئله هواشناســی، مســئله ای است 
که به عنــوان نمونه یک هفته تــا ۱۰ روز حــدود ۷۰ درصد 
پیش بینی ها اتفاق می افتد. همانند سیالب سال ۹۷ آماده شده 

بودیم برای یک سال خشکسالی دیگر که سیالب ها اتفاق افتاد 
که تقریبا در درازمدت قابل پیش بینی نبود. 

تقی زاده خامسی گفت: این که سیستان و بلوچستان عقب 
است به این دلیل است که همه آب آن از طریق سیالب تامین 

می شود و امسال هیچ سیالبی نبود. 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در خصوص مدیریت منابع 
آب و چالش های جدی آن با توجه به کاهش بارندگی ها اظهار 
داشت: مهمترین کاری که باید انجام دهیم با توجه به مصرف 
۹۰ درصدی آب در بخش کشــاورزی، این اســت که مسئله 
بهره وری و الگوی کشت را تمام کنیم.  وی با بیان اینکه تاثیر 
چاه های غیرمجاز به اندازه بهره وری نیست، گفت: ۳۲۰ هزار 
چاه غیر مجاز در کشور وجود دارد. این یک موضوع و مصرف آب 
موضوعی دیگر است.  تقی زاده خامسی یادآوری کرد: در سال 
۱۳۴۵ سرانه آب کشور ۵ هزار متر مکعب بود و اکنون به ۱۲۰۰ 
متر مکعب رسیده اســت، اما اراضی زیر کشت ما ۲۵ درصد 
افزایش یافته است. در آن زمان جمعیت ۲۵ میلیون نفر بود که 
اکنون به ۸۰ میلیون نفر رسیده است.  معاون وزیر نیرو در امور 
آب و آبفا اظهار داشت: براساس تعریف استاندارهای جهانی، 
به این وضعیت تنش گفته می شود و اگر به ۱۰۰۰ متر مکعب 
برسد به معنای بحران اســت. الزم است همت کرده و الگوی 
کشت برای کشاورزان تعریف، ترویج و بهره وری افزایش یابد.  
وی ادامه داد: در ۱۷ استان کشور برنج کاشته می شود در جایی 

که آب شرب هم برای مصرف نداریم.

هشدار معاون وزیر نیرو: 

۳۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد

خبر

رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت: بعضی 
ســازندگان ایرانی که حاضر نشــدند وارد پروژه 
مسکن ملی شــوند و شــرکت های ترکیهای با 
قیمتهای ارزان تر جای آنها را گرفتند، بازار مسکن 
را ملتهب جلوه می  دهند، مراکز آماری هم مرتبا 
از رشــد قیمت ها گزارش می دهند ولی ما از کف 
بازار اعالم می کنیم که قیمت ها کاهش یافته و در 

اسفندماه نیز بازار آرام است.
مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با ایسنا 
گفت: مشاهدات ما و بسیاری از مردم از کف بازار 
مسکن نشــان می دهد که نرخ ها از آبان ماه روند 
نزولی داشته و معامالت کساد شده است. ولی بانک 
مرکزی اعالم می کند کــه قیمتها در تهران طی 

بهمن ماه ۳.۷ درصد افزایش یافته است. خودشان 
هم خبر دادند که معامالت نسبت به پارسال ۷۰ 
درصد افت نشان می دهد. وقتی مسکن خریدار 

ندارد اعالم رشد قیمت به چه مفهوم است.
وی افزود: مرکز آمار و بانک مرکزی باید از ایجاد 
تنش در بازار مسکن بپرهیزند. رسانه ها بعضا با ارایه 
گزارش های میدانی تالش می کنند قیمتها پایین 
بیاید اما ظاهرا برخی افراد دلشان نمی خواهد مردم 
خانه دار شوند. بانکها تعداد قابل توجهی امالک 
خالی در اختیار دارند که طبیعی است از کاهش 

قیمتها خوشحال نباشند.
رییس اتحادیه مشــاوران امــالک، برخی 
ســازندگان را نیز عامل گرانی مسکن دانست و 

گفت: بعضی انبوه سازان، بخر و بفروش ها و بساز و 
بفروش ها که در بازار مسکن منفعت دارند تالش 
می کنند به شکل مصنوعی، نرخ ها را افزایشی جلوه 
دهند. به نظر من آمار بانک مرکزی و مرکز آمار باید 
راستی آزمایی شود و پلیس امنیت با عوامل رشد 

قیمت برخورد کند.
خسروی با بیان اینکه برخی انبوه سازان داخلی 
به دلیل توقعات باال حاضر نشدند با مسکن ملی 
همکاری کنند خاطرنشان کرد: در زمان اجرای 
پروژه مسکن مهر نیز ســازندگان داخلی حاضر 
نشدند با نرخ متری ۳۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان کار 
کنند. در آن زمان بنده و آقــای نیکزاد وزیر وقت 
مسکن به ترکیه رفتیم و با شرکت کوزو قرارداد 
بستیم که حاضر بود با قیمت پایین تر از سازندگان 
داخلی، مسکن مهر را اجرا کند که هم اکنون نیز 
کارنامه بهتری نسبت به بعضی انبوه سازان ایرانی 

ارایه داده است.
وی تاکید کرد: بر خی سازندگان حاشیه سود 

باالیی را برای خود تعریف می کنند در حالی که باید 
منافع مردم را نیز در نظر بگیرند. همه ارکان دولتی و 
بخش خصوصی باید تالش کنند که مسکن ملی با 

قیمت مناسب به دست متقاضیان برسد.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک درباره وضعیت 
بازار مسکن در اسفندماه گفت: معامالت کساد 

است و قیمتها که از آبان ماه ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین 
آمده بود در اسفندماه نیز مقداری کاهش نشان می 
دهد. در واقع از حدود ســه ماه قبل عرضه به طور 
چشمگیری باال رفته وتقاضا کاهش یافته است. 
خریداران در چانه زنی، دست باال را دارند و فرصت 
مناسبی برای متقاضیان مصرفی فراهم شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک: 

در بازار مسکن خبری از گرانی نیست


