
دبير انجم�ن واردكنن�دگان خودرو گف�ت: براي آزادس�ازي 
واردات خ�ودرو در حال مذاكره با مس�ئوالن دولتي هس�تيم. 
مه��دي دادف��ر در گفت وگو با ايس��نا اظه��ار كرد: پ��س از خروج 
خودروهاي مانده در گمرك ها، صن��ف واردكنندگان خودرو كاماًل 

تعطيل خواهد شد و ديگر صنفي به اين اسم نخواهيم داشت. 
وي ادام��ه داد: در خصوص پيگي��ري آزادس��ازي واردات خودرو 
مكرراً در حال مذاكره با مسئوالن دولتي هس��تيم و مكاتباتي نيز 
با رئيس جمهور و معاون اول رياس��ت جمهوري داش��ته ايم تا براي 

مجموعه واردكنندگان خودرو فكري كنند. 
دبير انجمن واردكنندگان خودرو افزود: پيشنهاداتي در اين زمينه 
داده شده كه براي واردات خودرو نياز به ارز نداريم و تأمين خودرو 

بدون اخذ وجه نيز مي تواند انجام شود. سرمايه هاي ايرانيان خارج 
از كشور در شرايط تحريمي نيز قابل استفاده است و مي توان از آن  

براي واردات خودرو استفاده كرد. 
وي با بيان اينكه امكان واردات خودرو در عمل وجود دارد، بنابراين 
دغدغه ما زيرساخت هاي ايجاد شده است، اظهار كرد: شاخص بودن 
خودروهاي وارداتي و پيشرو بودن آنها در ارائه مدل هاي نو به كشور 
در صنعت خودروسازي، در حال حاضر مطرح است؛ در نتيجه بايد 
راه ورود چنين خودروهايي به كش��ور باز بماند و مردم بايد بدانند 

تكنولوژي روز خودرويي چه چيزهايي را ارائه مي دهد. 
دادفر ادامه داد: به طور مثال تا زماني كه خودروهاي هيبريدي در 
ايران شناخته نشده باش��د، مردم و صنعت خودرو به سمت آن نيز 

نخواهند رفت. محدوديت هايي كه بر واردات خودرو اعمال ش��ده، 
باعث مي ش��ود از تكنولوژي هاي روز دنيا عقب مان��ده و به دنبال 

آن نرويم. 
وي اظهار كرد: امروز اگر گفته مي ش��ود كه خودروس��ازان داخلي 
به س��مت خودروهاي برقي و هيبريدي بروند، به اين دليل اس��ت 
كه زماني شاهد ورود چنين خودروهايي به كشور بوده ايم. اين در 
صورتي اس��ت كه خودروهاي هيبريدي در دني��ا خيلي هم جديد 
نيستند. اين نكته را نيز بايد گفت كه اگر امروزه مردم به خودروهاي 
گيربكس اتوماتيك عالقه مند شده اند، به اين دليل است كه بيش 
از ۲۰ سال واردكنندگان خودرو در حال واردات چنين خودروهايي 

به كشور بوده اند. 

 با هم�ه تالش ه�اي امريكا ب�راي پاي�ان دادن 
ب�ه انحص�ار گازي روس�يه در اروپ�ا، ب�ه نظ�ر 
مي رس�د نقش�ه واش�نگتن در پروژه گازي در 
قاره س�بز ب�ه شكس�ت نزديك ش�ده اس�ت. 
يكي از اصلي ترين استراتژي هاي اقتصادي امريكا در 
دوره گذشته و به ويژه در دولت ترامپ جنگ گازي با 
روسيه بوده و است؛ دونالد ترامپ براي باز كردن جاي 
گاز امريكا در اروپا و شرق آس��يا كشورهاي خريدار 
گاز روس��يه را تهديد كرده اس��ت و آنها را از تحريم 
مي ترس��اند. بين 36 تا 4۰ درصد مص��رف گاز اروپا 
توسط مسكو تأمين مي شود كه ريشه اين وابستگي 
به دوران جنگ سرد بر مي گردد، روزهايي كه شوروي 
با داشتن منابع گازي دست نخورده بازار اروپا را براي 
خود انتخاب كرد ك��ه در اين مس��ير، رونالد ريگان 
خط لوله گازي كه قرار بود س��اخته شود را تحريم 
كرد.  شركت هاي اروپايي كه قصد داشتند اين خط 
لوله را اجرايي كنند تحت سخت ترين تحريم ها قرار 
گرفتند، اما هر طور بود، اين خط لوله ساخته شد و با 
وجود همه فشارهاي ريگان، صادرات گاز شوروي به 
اروپا ادامه يافت. ترامپ كه عالقه بسياري به ريگان 
دارد همين سياست را در پيش گرفته است، اما با اين 
تفاوت كه عالوه بر اينكه قصد دارد روسيه را محدود 
كند، بلكه با صادرات ال ان جي به اروپا و متقاعد كردن 
آنها براي واردات گاز طبيعي مايع شده، به درآمدهاي 
كشورش بيفزايد.  امريكا در تالش است تا از اجراي 
پروژه خط لوله انتقال گاز روس��يه به آلمان موسوم 
به نورداس��تريم۲ جلوگيري كند. اين خط لوله قرار 
است گاز روسيه را با عبور از درياي بالتيك و دور زدن 
اوكراين به آلمان برساند و امريكا تالش مي كند تا با 

اعمال تحريم از ادامه اجراي آن جلوگيري كند. 
بلومبرگ در همين باره نوش��ت: »ب��ا توجه به اينكه 
ساخت بخش زيرس��طحي اين خط لوله تقريباً به 
پايان رسيده و تا پايان سال ۲۰19 شاهد بهره برداري 
از اين پروژه خواهيم بود و س��ناي امريكا همچنان 
در حال بررس��ي اعم��ال تحريم عليه ش��ركت ها و 
كشورهاي حاضر در اين پروژه اس��ت، احتماالً كار 
از كار گذشته است.«  جاناتان استرن، محقق ارشد 
مؤسسه مطالعات انرژي آكسفورد، طي مقايسه اي با 
اقدامات دولت كنوني امريكا و اقدامات دولت رونالد 
ريگان در دهه 198۰ براي جلوگي��ري از صادرات 
گاز شوروي پرداخته است. اقدامات دولت ريگان در 

آن زمان غيرمؤثر بود و اجراي آنها با مقاومت جدي 
روبه رو ش��د و من فكر مي كنم                                                       بايد انتظار ش��رايط 
رويكرد مشابهي در شرايط كنوني نيز داشته باشيم. 
به نظر مي رسد براي اينگونه اقدامات دولت امريكا 
خيلي دير شده باشد؛ چراكه بخش قابل توجهي از 
اين خط لوله ساخته شده است، مگر اينكه امريكا به 
سمت اعمال تحريم هايي برود كه زمان اجراي آنها 
از مدت ها قبل تعيين شود كه به نظر من اين مسئله 
مي تواند در اين سوي اقيانوس اطلس مخالفت هاي 
جدي را رقم بزند.  وين برايان، كارگزار مؤسسه آلفا 

انرژي نيز نظر مشابهي دارد. وي مي گويد: »حتي اگر 
امريكا بتواند در اجراي اين پروژه اختالل كمي ايجاد 
كند، بعيد به نظر مي رسد كه اقدامات سنا براي توقف 

اين پروژه مؤثر واقع شود.« 
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در عين حال نشانه هايي از بروز اختالل در عرضه گاز 
در بازار براي سال ۲۰۲۰ وجود دارد. هفته گذشته 
كميته روابط خارجي س��ناي امريكا طرح تصويب 
قانون تحريم ش��ركت هاي اروپاي غربي دخيل در 
پروژه نورداس��تريم۲ را مطرح كرد. پيش از اين هم 

دولت ترامپ باره��ا گفته بود كه ب��ه دنبال تحريم 
اجراي اين خط لوله انتقال گاز است. 

خط لوله انتقال گاز نورداستريم۲ به صورت مشترك 
بين گازپروم روسيه و پنج ش��ركت اروپايي شامل 
يونيپر و وينترش��يل آلمان،  OMVاتريش، انجي 

فرانسه و رويال دات شل انگليسي هلندي است. 
امريكا بارها اعالم كرده اس��ت ك��ه مخالف اجراي 
اين خط لوله براي انتقال گاز روس��يه به اروپا است. 
در ماه ژوئن، وزارت امورخارج��ه  امريكا اعالم كرد: 
»ش��ركت هاي دخي��ل در اجراي پ��روژه خط لوله 
گاز نورداس��تريم۲ ممكن است شاهد اعمال برخي 

محدوديت ها از سوي امريكا باشند.« 
اين وزارتخان��ه امريكايي موكداً در تالش اس��ت تا 
اجراي اين پروژه را تهديدي علي��ه امنيت انرژي و 
ثبات اتحاديه اروپا معرفي كن��د. دونالد ترامپ هم 
با طعنه به آلمان گفته است كه وابستگي شديد اين 
كشور به نفت و گاز روسيه اصاًل خوب نيست و آلمان 

را گروگان روسيه ناميده است.
 حمايت آلمان از روسيه 

در طرف ديگ��ر ماجرا اما آلمان به همراه بس��ياري 
از كش��ورهاي اتحاديه اروپا از اجراي اين خط لوله 
حمايت كرده و تأكيد كرده اند كه هدف از اجراي اين 
پروژه فقط محدود به ابعاد اقتصادي آن است. روسيه 
هم تأكيد كرده كه تالش امري��كا در مجبور كردن 
كشورهاي اروپايي در خريد گاز طبيعي مايع  شده 
امريكا، LNG، با قيمت بسيار گران تر از گاز روسيه، 

تجلي رقابت ناعادالنه در بازار جهاني انرژي است. 
با همه اين مس��ائل، امريكا همچنان بر موضع خود 
ايستاده اس��ت، در حالي كه رو س ها در حال اجراي 
برنامه هاي خود براي افزايش ص��ادرات گاز به اروپا 
هستند كه آمارها نيز با تأييد اين موضوع نشان داده 
كه ميزان صادرات گاز روس��يه به قاره سبز افزايش 
يافته است. در اين بين، امريكايي ها عالوه بر تشديد 
فشارها به اروپا براي متنوع سازي سبد قراردادهاي 
گازي خود، در حال رايزني با كشورهاي توليد كننده 

ال ان جي هستند تا به بازار اروپا وارد شوند. 
اين موضوع چنان براي امريكا مهم اس��ت كه حتي 
اروپايي ها و امريكا براي توسعه صنعت ال ان جي در 
ايران اعالم آمادگي كردند تا با اين حربه، هم ايران را 
از بازار منطقه اي خود حذف كنند و هم از گاز ايران 

براي تحقق اهداف خود استفاده كنند.
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مچ اندازي گازي در سرزمين سبز
جنگ گازي امريكا و روسيه در اروپا به سرانجامي مي رسد؟

آكسفورد: ترامپ مانند ريگان در پياده سازي سياست هاي گازي امريكا شكست خواهد خورد

وحیدحاجیپور
گزارشیک

انجمن واردكنندگان خودرو  به دنبال آزادسازي واردات
گزارش2

 كاهش قيمت جهاني نفت
 با افزايش نگراني از جنگ تعرفه ها

نف�ت برن�ت ب�ا 1۸ س�نت كاه�ش و نف�ت وس�ت تگ�زاس 
اس�ت.  ب�وده  هم�راه  س�نتي  كاه�ش21  ب�ا  اينترمدي�ت 
به گ��زارش رويترز، قيمت نفت دي��روز به دليل افزاي��ش نگراني هاي 
اقتصادي بين سرمايه گذاران چيني و امريكايي از كاهش رشد اقتصادي 
و احتمال كاهش تقاضاي نفت، با كاهش رو به رو بود.  نفت برنت با 18 
سنت كاهش به رقم ۵8 دالر و 3۵ سنت رسيد، در حالي كه نفت وست 
تگزاس اينترمديت با كاهش ۲1 سنتي به ميزان ۵4 دالر و ۲9 سنت 
تنزل پيدا كرد.  اين كاهش قيمت در حالي اتفاق افتاده است كه روسيه 
ميزان توليد نفت خود را در فاصله اول تا هشتم آگوست به ميزان 1۷۰ 

هزار بشكه افزايش داده است. 

 سازمان ملل: براي آسيب كمتر به زمين 
كمتر گوشت بخوريد

كميت�ه نظ�ارت ب�ر تغيي�رات ج�وي س�ازمان مل�ل اع�الم 
اس�تفاده  ب�ا  مس�تقيمًا  غذاي�ي  رژي�م  انتخ�اب  ك�رد: 
دارد.  ارتب�اط  آن  ب�ه  رس�اندن  آس�يب  و  زمي�ن  از 
دانش��مندان ادعا مي كنند تغيير رفتار با زمين براي نجات سياره مان 
بسيار اهميت دارد. بر اس��اس گزارش اين كميته با افزايش روز افزون 
جمعيت زمين، نياز به غ��ذا هم افزايش مي يابد، ولي منابع س��ياره ما 
محدود اس��ت و در حال حاض��ر از ۷۰ درصد زمين ب��راي توليد غذا، 
منسوجات و سوخت استفاده مي شود.  طبق اين گزارش، سياره زمين 
به زودي قادر نخواهد بود همه را س��ير كند. محققان اش��اره مي كنند 
توصيه هاي اين گ��زارش به دولت ها كمك مي كن��د جلوی اين آينده 
غم انگيز را بگيرند و اين كار را با كاهش فش��ار بر زمين و پايدار كردن 
سيستم هاي غذايي براي تأمين نيازهاي جمعيت فزاينده جهان انجام 
دهند.  اين گزارش پيشنهاد مي دهد بهترين راه براي تغيير اين شرايط 
توقف قطع درختان جنگل، حداكثر اس��تفاده از مناطق موجود براي 
توليد غذا و احي��اي ۲ ميليارد هكتار زمين هايي اس��ت كه ديگر قابل 
استفاده نيستند.  اين گزارش شديداً كاهش مصرف گوشت و توزيع با 

دقت غذا به منظور كاهش اتالف آن را توصيه مي كند. 

 كاهش ۱۲ درصدي درآمد »آرامكو«
 در نيمه اول سال جاري ميالدي

اول  نيم�ه  در  »آرامك�و«  نفت�ي  ش�ركت  در آم�د 
س�ال جاري مي�الدي ب�ا كاهش�ي چش�مگير، ب�ه مي�زان 
اس�ت.  رس�يده  دالر  ميلي�ون   ۹۰۰ و  ميلي�ارد   ۴۶
به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، درآمد ش��ركت نفت دولتي عربستان 
سعودي )آرامكو( در نيمه اول سال جاري ميالدي با 1۲ درصد كاهش 
رو به رو بوده است.  در آمد اين شركت در نيمه اول سال جاري ميالدي با 

كاهش چشمگير به 46 ميليارد و 9۰۰ ميليون دالر رسيده است. 
در مقام مقايسه شركت اپل به عنوان سودآورترين شركت جهان در نيمه 
اول سال ۲۰19 ميالدي به ميزان 31 ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر درآمد 
داشته است.  آرامكو اعالم كرده است كه ميزان درآمد از ساير بخش هاي 
نفتي و مشتقات آن در نيمه اول سال جاري ميالدي 163 ميليارد و 88۰ 
ميليون دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دليل كاهش 

قيمت نفت به ميزان 4 ميليارد دالر كاهش داشته است. 

طالي جهاني نزديك مرز ۱۵۰۰ دالر ايستاد
قيمت ط�ال در معامالت روز دوش�نبه ب�ازار جهاني تح�ت تأثير 
ابهامات پيرامون جنگ تجاري امريكا و چين و نگراني ها نس�بت 
به كندي رش�د اقتصادي، نزديك م�رز هزار و 5۰۰ دالر ايس�تاد. 
هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز جاري بازار سنگاپور 

تغيير چنداني نداشت و در هزار و 496 دالر و 4۲ سنت ايستاد. 
در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال ثابت بود و هزار و ۵۰8 دالر و 
4۲ سنت معامله شد.  بسياري از بازارها در آسيا از جمله سنگاپور و ژاپن 
به مناسبت تعطيالت عمومي بسته بودند.  دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
امريكا روز جمعه گفته بود آماده نيس��ت با چين تواف��ق كند و حتي 
مذاكرات تجاري برنامه ريزي شده براي س��پتامبر را زير سؤال برد. با 
اين حال پيتر ناوارو، مش��اور تجاري كاخ س��فيد اظهار كرد كه امريكا 
همچنان س��رگرم برنامه ريزي براي دور ديگري از مذاكرات تجاري با 
مذاكره كنندگان چيني است.  ترامپ اوايل ماه ميالدي جاري اعالم كرد 
از اول سپتامبر روي واردات 3۰۰ ميليارد دالر كاالي چيني، تعرفه 1۰ 
درصدي وضع خواهد كرد. چين در واكنش به اين تصميم، فوراً خريد 

كاالهاي كشاورزي امريكايي را متوقف كرد. 
امريكا همچنين هفته گذشته پس از سقوط كم سابقه ارزش يوآن در 

برابر دالر، چين را به دستكاري ارزي متهم كرده بود. 

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود خاطره سازان نفیس پاژ درتاریخ 1397/3/22 
به شماره ثبت 64768 به شناسه ملى 14007647929 

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (564130)

آگهى تغییرات شرکت آب صنعت اراك آبریزان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 11320 و شناسه ملى 10780148890 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (564207)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مکانیزاسیون کشاورزى مهر 
گستر شازند به شماره ثبت 718 و شناسه ملى 10980158601 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شازند (564205)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مکانیزاسیون 
کشاورزى مهر گستر شازند به شماره ثبت 718

 و شناسه ملى 10980158601

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شازند (564204)

آگهى تغییرات شرکت رود آب گستراتحاد شرکت 
تعاونى به شماره ثبت 48602 و شناسه ملى 10380650119 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (564131)

آگهى تغییرات شرکت پى واره اراك با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 4372 و شناسه ملى 10780078353 

 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجارى اراك (564208)

 آگهى افزایش سرمایه شرکت پى واره اراك با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 4372 و شناسه ملى 10780078353 

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (564206)

قاچاق آلماني ارزان تر از كاالي ايراني!
اش�اره  ب�ا  لوازم خانگ�ي  فروش�ندگان  اتحادي�ه  رئي�س 
ب�ه افزاي�ش حج�م كااله�اي قاچ�اق در ب�ازار، از ارزان ت�ر 
ب�ازار  در  اروپاي�ي  قاچ�اق  برنده�اي  برخ�ي  ش�دن 
لوازم خانگ�ي نس�بت ب�ه كااله�اي تولي�د داخ�ل گالي�ه كرد. 
مرتضي ميري در گفت وگو با تس��نيم، با اش��اره به حضور چش��مگير 
لوازم خانگي قاچاق در بازار اظهار كرد: متأس��فانه امروز در بازار شاهد 
آن هس��تيم كه اجناس و لوازم خانگي قاچاق، به وفور يافت مي ش��ود 
و افزايش لوازم خانگي قاچاق در بازار باعث ش��ده تا قيمت اين كاالها 

كاهش چشمگيري داشته باشد. 
رئيس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي افزود:  به عنوان مثال قيمت 
يك ماشين لباسشويي آلماني كه پنج ماه پيش با قيمتي در حدود 1۵ 
ميليون تومان فروخته مي ش��د، امروز به ۵ تا 9 ميليون تومان رسيده 
است؛ حتي در شرايطي كه لوازم خانگي به خصوص لوازم خانگي خارجي 
تنها به صورت نقدي فروخته مي شد، امروز شاهد فروش اقساطي اين 

لوازم خانگي قاچاق با چك يك ماهه هم هستيم. 
وي ادامه داد: ش��ما نگاه كنيد قيمت يك ماشين ظرفشويي در دوبي 
حدود ۵۰۰ دالر است كه با احتساب قيمت حدود 1۲ هزار توماني دالر، 
قيمت خريد آن در حدود 6 ميليون تومان تمام مي شود؛ حاال اگر هزينه 
3۰۰ تا 4۰۰ هزار توماني واردات قاچاق اين ماش��ين ظرفشويي را در 
نظر بگيريم، قيمت تمام شده آن مي شود 6 ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و 

فروشنده نيز هرچه باالتر از اين قيمت بفروشد، مي شود سودخالص. 
ميري با بيان اينكه بعضاً از نظر قيمتي، خريد جنس خارجي قاچاق براي 
مش��تريان اين بازار به صرفه تر از كاالي داخلي است، گفت: متأسفانه 
به رغم كاهش قيمت ارز در بازار، قيمت لوازم خانگي توليد داخل كاهش 
نيافته و توليدكنندگان به دليل اينكه مدعي هس��تند ارز تخصيصي 
به آنها ارز نيمايي است و نرخ ارز در س��امانه نيما، كاهش نيافته، هيچ 

برنامه اي براي كاهش قيمت هاي خود ندارند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در پايان خاطر نشان كرد: امروز 
التهابات قبلي كه در بازار لوازم خانگي وجود داشت فروكش كرده و هيچ 
كمبودي در بازار وجود ندارد، ولي متأس��فانه ب��ه دليل آنكه قيمت ها 
نسبت به قيمت هاي پيش از گراني ارز، ۲/۵ برابر شده و درآمد مردم و 
مشتريان ما تناسبي با اين افزايش قيمت نداشته است و قدرت خريد 
آنها به مراتب كاهش داشته، با مشكل پايين بودن قدرت خريد در بازار 

لوازم خانگي مواجهيم. 

ناتواني در خريد مسكن دليل كاهش معامالت
كارش�ناس اقتص�اد مس�كن ب�ا تأكي�د ب�ر اينك�ه ناتوان�ي در 
خري�د مس�كن باع�ث كاه�ش تع�داد معام�الت، كس�ادي و 
ركود بازار ش�ده اس�ت، گف�ت: قيمت مس�كن به حالت اش�باع 
رس�يده و ب�ازار مس�كن ظرفي�ت افزاي�ش قيم�ت را ن�دارد. 
افشين پروين پور در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه گزارش 
اتحاديه امالك نشان مي دهد كه تعداد معامالت و قيمت مسكن كاهش 
يافته است، گفت: قيمت مسكن به حالت اشباع رسيده و بخش مسكن 
و بازار مس��كن ظرفيت افزايش قيمت را ندارد و چون اتفاق خاصي در 
اقتصاد رخ نداده و تحركي ايجاد نش��ده كه درآمدها افزايش پيدا كند 

پس توان متقاضيان مسكن هم افزايش نمي يابد. 
وي ادامه داد: اين داليل باعث شده تا متقاضيان واقعي مسكن كه عمدتاً 

هم خانه اولي هستند، در خريد مسكن ناتوان شوند. 
پروين پور در پاسخ به اين سؤال كه اينطور كه از شواهد مشخص است، 
نبايد فعاًل منتظر باال رفتن توانمندي متقاضيان مسكن باشيم، ادامه 
داد: باال بودن قيمت مس��كن باعث ش��ده تا متقاضيان مسكن از بازار 
خارج شوند، چون قيمت مسكن بيش از حد توان افزايش يافته است و 
آرام آرام با اين شرايط فروشنده ها به سمت نرمش در برابر قيمت هاي 

پيشنهادي رفته اند. 
كارشناس اقتصاد مسكن ادامه داد: فروش��نده هاي مسكن در همين 
روزها 1۰ تا ۲۰ درصد قيمت خود را كاهش داده و از قيمت پيشنهادي 
خود كوتاه آمده اند و پيش بيني مي شود قيمت ها نزولي شود، هر چند 
تا واقعي شدن قيمت مسكن فاصله زيادي داريم، چراكه قيمت مسكن 

بسيار اوج گرفته است. 


