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اخبار

قیمت نفت در آینده نزدیک به  ۵۰دالر
در هر بشکه میرسد

راس��ل هاردی ،مدیرعامل ش��رکت ویتول گفت
قیم��ت نف��ت طی چند ماه آینده ب��ه خاطر کاهش
ذخایر جهانی تا  50دالر در هر بش��که باال میرود.
ب��ه نق��ل از رویترز،قیمت نفت در این هفته به دنبال
اطالعیه شرکت داروسازی فایزر مبنی بر موثر بودن
 90درصدی واکسن تولید شده توسط آن ،افزایش
یافت .عکسالعمل س��ریع قیمت نفت در برابر این
خبر نشان دهنده تأثیرگذاری باالی اخبار مثبت در
مورد همهگیری ویروس کرونا در بحبوحه افزایش
م��وارد ابت�لا ،قرنطینه ها و افزایش آمار مرگ و میر
اس��ت.قیمت نفت خام  10درصد پس از اعالم این
خب��ر افزایش یافت .ضع��ف دالر آمریکا و پیروزی
جو بایدن در انتخابات این کش��ور هم تاثیر مثبتی
بر قیمت نفت داشت چون تمایل سرمایهگذاران به
سرمایههای مخاطره آمیز را افزایش داد و بیثباتی
ناشی از انتخابات را از بازار خارج کرد.اظهارات وزیر
نفت عربس��تان در مورد تغییر مفاد قرارداد کاهش
تولید هم بر قیمت نفت بیتاثیر نبوده است.

کاهش  ۸۶۰هزار بشکه ای تولید
روزانه نفت آمریکا در ۲۰۲۰

اداره اطالع��ات ان��رژی آمریکا اع�لام کرد انتظار
میرود تولید نفت خام این کش��ور  860000بش��که
در روز در  2020کاه��ش یافت��ه و به  11.39میلیون
بش��که در روز برس��د .این در حالی اس��ت که قبال
پیشبینی میشد کاهش تولید آمریکا برابر با 800
هزار بشکه در روز باشد.به نقل از رویترز،تولید نفت
خام آمریکا نسبت به ماه می که به پایینترین رقم
طی دو س��ال و نیم گذش��ته رسیده بود ،بهبود یافته
اس��ت چون تولیدکنندگان ش��یل به دنبال افزایش
قیمت نفت ،دوباره چاههای خود را فعال کردند.

افزایشتعرفه
برق در انتظار
پرمصرف ها

خــبرویـژه

سخنگوی صنعت برق گفت :در طرح برق امید مشترکانی که ظرف ماه آتی مصرف خود را کاهش ندهند شامل  10درصد افزایش تعرفه خواهند شد .مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گو
با ایس��نا ،با بیان اینکه طرح برق امید با هدف اصالح مصرف بخش خانگی و تش��ویق مش��ترکان کم مصرف اجرا ش��د ،اظهار کرد :پیش بینی کردیم که جایگزینی این بخش از درآمد که در
طرح امید کاهش می یابد ،از محل منابع داخلی صنعت برق که از محل فروش برق است ،تامین شود.وی ادامه داد :با توجه به اینکه بخشی از درآمد وزارت نیرو در کوتاه مدت به دلیل این
تخفیف  ۱۰۰درصدی کاهش می یابد ،اما پیش بینی شده تا که جایگزینی این بخش از درآمد از محل منابع داخلی صنعت برق که از محل فروش برق است ،تامین شود.

اخبار

کارشناس بینالملل حوزه انرژی تشریح کرد

غول های نفتی صحنهگردان جنگ قره باغ

گ�روه انرژی:یک کارش��ناس بینالملل حوزه
ان��رژیگف��ت:درواقعتوافقاخیردرآتشبس
قرهباغ این نوید را میدهد که پیش��نهاد ایران
برای ش��بکه انرژی خزر را قرار اس��ت روس��یه
و ترکیه و س��ایر کش��ورها از مس��یری غیر از
ایران شروع و اجرائی کنند .محمود خاقانی در
گفتوگ��وب��اایلنا،درب��ارهپایانجنگقرهباغ
و بهرهبرداریهای انرژی کش��ورهای درگیر و
همچنی��ن جایگاه انرژی ایران در منطقه مورد
مناقش��ه اظهار داشت :در دولت هشتم طرحی
تعریف ش��د تحت عنوان " انرژی برای صلح"
که در چارچوب طرح مذکور ایران با جمهوری
آذربایج��انمعاوض��هگازب��اگاز(وارداتگازاز
جمه��وری آذربایجان در آس��تارا و تحویل گاز
به جمه��وری خودمختار نخجوان) و معاوضه
گاز ب��ا ب��رق با جمهوری ارمنس��تان را توافق و
اجرائی کرد .درآن زمان نیروگاه اتمی ارمنستان
بدلیلزلزلهآسیبشدیددیدهبودواروپاخواهان
تعطیل��ی این نی��روگاه بود .طرح " انرژی برای
صلح" در سال  1383مورد حمایت بسیاری از
کشورها قرار گرفت و اجرائی شد .اما ،در همان
زمان برخی از کشورها که این روزها در جنگ
قرهب��اغ ایفای نق��ش میکنند ،با حمایتهای
نظام��ی ،تدارکات��ی و ی��ا با س��کوت و اقدام و
عمله��ای پنه��ان با این طرح موافق نبودند و
کارش��کنی میکردند ،ولی این طرح در دولت
هشتم شروع و تقریبا در پایان دولت هشتم به
ن را دولت نهم چید و
اتمام رس��ید ،ولی میوه آ 
افتتاح کرد .اما متاسفانه آنطور که باید و شاید در

آذربایجان ایفا میکند و نیز حداالقل  51درصد
س��رمایهگذاریهای خارج��ی در جمه��وری
آذربایجان را سرمایهگذاران انگلیسی در اختیار
دارند ،سکوت کرده و پشتپرده با روسیه ،ترکیه
و دول��ت باکو موضوع را پیگیری میکردند .در
واقع بنظر میرس��د که در یک طرحی که باید
منتظر ماند تا ابعاد بیشتر آن باز شود دولت باکو
تشویق به شروع جنگ شد و دولت ارمنستان
که چنین انتظاری نداشت شوکه شد.

برندگان و بازندگان یک مناقشه


چارچوب دیپلماسی انرژی طراحی شده و مورد
نظر دولت هشتم در دولت نهم و دهم پیگیری
نشد بلکه به فراموشی هم سپرده شد.

جنگقرهباغوسیاستتحریکاحساسات

ملیگرایانه

این کارش��ناس بینالملل حوزه انرژی تصریح
کرد :دولتها به ویژه دولتهائی که مادامالعمر
هس��تندوقتیکهبامش��کالتداخلیوس��یع
دس��ت ب��ه گریبان میش��وند دنب��ال راه فرار
برای بقا میگردند .پس از ش��یوع کرونا تقریبا
تم��ام دولته��ای مادامالعمر در منطقه بدلیل
مش��کالت اقتصادی با نگرانی ش��ورشهای
مردمی دست به گریبان بوده و هستند .بنابراین
سیاست تحریک احساسات ملیگرایانه مردم

یکی از راههای حصول اطمینان از بقای دولت
مادامالعمرشان است.
6غولهای نفتی مشوق جنگ!
ویگف��ت:درواق��عدولتهایش��رکتهای
چندملیتی نفتی درجمهوری آذربایجان دالئلی
داش��تند که دولت باکو را برای حمله و ش��روع
جنگ قرهباغ تش��ویق و حمایت کنند .در واقع
ترکی��هب��هتنهائیدرمقامحمایتازجمهوری
آذربایجانواردجنگنشدوارمنیهاکهباروسیه
توافق دفاعی داش��تند از عدم جدیت و حمایت
روس��یه برای دفاع از ارمنس��تان شوکه شدند و
گفتند که پهبادهای اس��رائیلی درگیر جنگ با
ارمنستان هستند .کشورهائی مثل انگلیس که
شرکت نفتی بیپی نقش مهمی در جمهوری

خاقانی خاطرنش��ان ک��رد :در این جنگ مردم
ارمنستانوجمهوریآذربایجانبازندگانواقعی
بودند .دولت باکو توانست با تحریک احساسات
ملیگرایانه تمام ناکامیهای اقتصادی و غیره
را مخفی کند و مدعی شود که برنده جنگ بوده
است .ولی توافقی که برای آتشبس بعمل آمد
بنظربسیاریازکارشناساندستآوردمهمیبرای
باکونبودونیست.اینطرحدرهمانسال1383
و قبل از آن که ایران طرح انرژی برای صلح را
مطرح کرد با باکو و ایروان مطرح شده بود .ایران
در آن زمان سعی بسیار کرد که خطآهن ایران به
روسیه از مسیر جلفا را فعال کند .ولی دولتهای
ذینفع اروپائی و حتی روس��یه عالقهای نش��ان
ندادند .به همین دلیل در دولت هش��تم ایران
با احداث یک جاده ویژه بین آستارا و نخجوان
بین باکو و نخجوان اتصال برقرار کرده بود و با
لغو روادید و غیره دراین راستا به مردم جمهوری
آذربایجان و نخجوان تس��هیالت بسیاری داده
بود که هنوز برقرار است.

ثبت باالترین رکورد
ذخیرهسازی گاز در کشور

طی س��ال جاری میزان یک میلیارد و  ۸۶۵میلیون
مترمکعب گاز به میدان ش��وریجه  Dو یک میلیارد
و  ۱۴میلیون مترمکعب گاز به مخزن ذخیرهسازی
س��راجه قم تزریقش��ده که طی مدت بهرهبرداری
از ای��ن مخ��ازن طبیعی ذخیرهس��ازی یک رکورد
بهحساب آمده و در حوزه ذخیرهسازی ،جهش تولید
در ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران محقق شده
است .رامین حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق
مرکزی ایران در رابطه با میزان تزریق گاز و بازتولید
از مخزن شوریجه  Dاظهار داشت :طی مدت هشت
ماه ابتدای سال جاری عالوه بر تولید گاز ،عملیات
تزریق گاز در مخزن ش��وریجه Dصورت گرفته که
نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲۸درصد افزایش
داشته است ،این اقدام نقطه قابلاتکا جهت تأمین
پایدار گاز مصرفی خانوارها و پشتیبانی شبکه انتقال
گاز در شمال و شمال شرق کشور میباشد.حاتمی در
رابطه با تاریخچه بازتولید گاز از مخزن شوریجه D
گفت :مخزن شوریجه  Dمیدان خانگیران ،یکی از
مهمترین سازندهای گازی این میدان است که در
سال  ۱۳۶۶کشف و به بهرهبرداری رسید.

صعود قیمت نفت ادامه دار شد

قیمت نف��ت در معامالت
روز چهارشنبه در واکنش
به آمار کاهش ذخایر نفت
آمریکا و امیدواری به تولید
یک واکس��ن موثر کووید
 ۱۹بی��ش از ی��ک درصد
صعود کرد .به گزارش ایس��نا ،بهای معامالت نفت
برنت  ۴۸سنت معادل  ۱.۱درصد افزایش یافت و به
 ۴۴دالر و  ۹سنت در هر بشکه رسید .بهای معامالت
وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا  ۴۸سنت معادل
 ۱.۲درصد افزایش یافت و به  ۴۱دالر و  ۸۴سنت در
هر بشکه رسید .هر دو شاخص روز سه شنبه حدود
سه درصد صعود کرده بودند.طبق گزارش موسسه
امریکن پترولیوم ،ذخایر نفت آمریکا هفته گذش��ته
 ۵.۱میلی��ون بش��که کاه��ش یافته و به حدود ۴۸۲
میلیون بشکه رسیده است در حالی که تحلیلگران
در نظرسنجی رویترز کاهش ذخایر به میزان ۹۱۳
هزار بشکه را پیش بینی کرده بودند.

زیربنایی
اخـــبار

اجازه پرواز چارتری نمیدهیم

وزی��ر راه ب��ا بی��ان اینکه ما اج��ازه نمیدهیم پرواز
چارتری وجود داش��ته باشد ،گفت :اجازه نمیدهیم
کس��ی با سلفخری پرواز برنامهای ،بلیط چارتری
به مردم بدهد .محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی
در حاش��یه جلس��ه هیئت دولت در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :در موضوع قیمت بلیط هواپیما هم کسی
از س��قف تجاوز نکرده اس��ت و ما تاکنون گزارشی
نداشتیم که رعایت نشده باشد .ضمنا فرآیند بررسی
های کارشناسی آن در هواپیمایی کشوری در جریان
اس��ت .موضوع��ی که در دوهفته اخی��ر دربارهاش
مطالب گوناگونی مطرح ش��د ،این بود که ما اجازه
نمیدهیم پرواز چارتری وجود داشته باشد .وی ادامه
داد :ما اقدام کس��انی که تحت عنوان آژانس اقدام
به سلفخری بلیط پروازهای برنامهای میکردند و
سپس با قیمت های خودشان میفروختند ،متوقف
کردیم و اجازه نمیدهیم کسی با سلفخری پرواز
برنام��های ،بلی��ط چارتری به م��ردم بدهد و بگوید
اگ��ر باط��ل کردید پ��ول آن برنمیگردد .وزیر راه و
شهرس��ازی اظهار کرد :پرواز چارتی شامل پروازی
اس��ت که خود چارتر کننده مس��افر داش��ته باشد و
نخواهد بلیط برای آن بفروش��د .هواپیمایی کش��ور
در این زمینه نظارت و کنترل جدی دارد.

رکود بازار مسکن باعث
کاهش اوراق تسهیالت شد

قیمت اوراق تسهیالت مسکن همزمان با ورود بازار
مسکن به فاز رکود ،با کاهش  ۲۰تا  ۲۵هزار تومانی
از کانال  ۹۰به  ۷۰هزار تومان سقوط کرد .به گزارش
خبرن��گار مه��ر ،در حالی که وزیر راه و شهرس��ازی
و رئیس اتحادیه مش��اوران امالک از ش��نیده شدن
زمزمههای کاهش قیمت مسکن خبر میدهند ،اما
کاه��ش  ۲۰ت��ا  ۲۵هزار تومانی قیمت هر برگه حق
تقدم اس��تفاده از تس��هیالت مسکن با نماد «تسه»
آبان بازار سرمایه،
در معامالت امروز چهارشنبه ِ ۲۱
نش��ان دهنده مقاومت دارندگان فایلهای فروش
مس��کن در دفاتر مش��اوران امالک و کاهش تعداد
معامالت و همچنین ورود بازار مسکن به فاز رکود
اس��ت .این در حالی اس��ت که در معامالت روزهای
دوش��نبه و س��ه ش��نبه  ۱۹و  ۲۰آبان ،نرخ این اوراق
پایینت��ر از نرخه��ای امروز بود و تا  ۷۰هزار تومان
هم کاهش یافت.

اعتراضها نسبت به یک تصمیم غیر کارشناسی باال گرفت

انتقاد از کاهش ساعت کار مترو

کارشناسحملونقلوترافیکگفت:ماهرچه
زمان خدماتدهی مترو و حمل نقل عمومی را
طوالنیتر کنیم و سرفاصلهها کاهش پیدا کند
ای��ن میتواند به رعایت فاصلههای اجتماعی
در ای��ام کرون��ا کمک بیش��تری کند .مهرداد
تقی زاده کارش��ناس حملونقل و ترافیک در
گفتوگو با دانا؛ در پاس��خ به این پرس��ش که
آیا تصمیم کاهش س��اعت خدماتدهی مترو
و ناوگانه��ای حملونقل عمومی را میتوان
کارآم��د تلقی کرد ،اظهار ک��رد :بنده معتقدم
تصمی��م کاهش س��اعات خدمات دهی مترو
و فروش��گاهها در س��اعت ابتدایی شب نه تنها
ازدحام مردم را کاهش نمیدهد بلکه موجب
میش��ود م��ردم کارهای خود را در س��اعات
ش از حد
خاصی انجام دهند و باعث شلوغی بی 
میشود.ویافزود:ماهرچهزمانخدماتدهی
مت��رو و حمل نقل عمومی را طوالنیتر کنیم
و س��رفاصلهها کاهش پیدا کند این میتواند
ب��ه رعایت فاصلههای اجتماعی در ایام کرونا
کمک بیشتری کند .تقی زاده با اشاره به چرایی
تصمیم گیری درباره کاهش س��طح خدمات
ده��ی مت��رو و ناوگان حم��ل و نقل عمومی،
عن��وان کرد :ای��ن تصمیم را نمیدانم چگونه
ارزیابی کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند ،کما
اینکه درگذشته سرفاصله حرکت بین دو قطار
را افزایش دادند و موجب شد تا حجم مسافران
در میان این دو قطار افزایش چشمگیری داشته
باشد.اینکارشناسحملونقلوترافیکادامه
داد :تصمی��م تعطیلی فروش��گاهها و مجتمع
تجاری تا  18عصر میتواند با افزایش تجمع
مردم در این زمان مواجه ش��ود ،بهطور مثال
اگر  700نفر در ساعات مختلف به یک مجتمع
تج��اری مراجع��ه میکنند در صورت تعطیلی
زودهنگام تعداد حاال باید تا پیش از ساعت 18
به آن مکان مراجعه کنند و طبیعت ًا با افزایش
حجم ورودی و ازدحام جمعیت مواجه خواهند
شد .تقی زاده ،با هشدار درباره افزایش ترافیک
در روزه��ای آین��ده ،متذک��ر ش��د :اگرمیزان

س��اعات خدماتده��ی حملونق��ل عمومی
کاه��ش پیدا کند م��ی تواند بار ترافیکی را به
خیابانها تحمیل میکند و در صورت کاهش
تعطیل��ی مترو م��ردم با خودروهای عمومی و
ش��خصی مسافرتهای درونشهری را ادامه
خواهند داد .این کارش��ناس ترافیکی با بیان
اینکه ش��هرداری باید بخش��ی از بودجه خود
را ب��ه خری��د ن��اوگان حم��ل و نق��ل عمومی
اختص��اص دهد ،خاطرنش��ان ک��رد :افزایش
ظرفی��ت ناوگان حملونقل عمومی و کاهش
س��رفاصلههای قطار و اتوبوسها میتواند به
رعایت پروتکلهای بهداش��تی در ایام شیوع
کرونا کمک کند و مس��ئوالن بهجای توس��عه
معابر و احداث خیابانها و بزرگراهها میتوانند
بودج��ه ش��هری را به خرید ن��اوگان عمومی
اختص��اص دهند ،ما پول داریم اما نمیتوانیم
آن را در جایی که نیاز است درست و صحیح
هزینه کنیم .از طرف دیگر رئیس کمیس��یون
عمران و حمل و نقل ش��ورای ش��هر با بیان
اینکه کاهش س��اعت فعالیت ناوگان حمل و
نقل عمومی ،تصمیمی کام ً
ال غلط و اش��تباه
است ،گفت :شب گذشته بسیاری از مسافران
این ناوگان کف خیابانها س��رگردان ش��دند.
محمد علیخانی ،رئیس کمیس��یون عمران و
حمل و نقل ش��ورای ش��هر در گفتگو با فارس
درباره کاهش س��اعت فعالیت ناوگان حمل و

نق��ل عمومی در پایتخت،اظهار داش��ت :این
اقدام تصمیمی کام ً
ال غلط و اشتباه است و با
توجه به اینکه سفرها کاهش پیدا نکرده است،
کمیس��یون تخصصی عم��ران و حمل و نقل
شورا به شدت مخالف کاهش ساعت فعالیت
حمل و نقل عمومی در پایتخت اس��ت .وی با
اشاره به اینکه اگر تصمیم گیرندگان کمی با
مسایل حمل و نقل آشنایی داشتند این تصمیم
را نمیگرفتند ،گفت :جهت مقابله با کرونا در
بخ��ش حمل و نقل عالوه بر رعایت پروتکل
های بهداش��تی دو راهکار اساسی وجود دارد؛
اول اینکه باید ناوگان حمل و نقل عمومی را
افزایش داد تا فاصله اجتماعی رعایت ش��ود و
در غیر اینصورت باید تقاضای سفر را کاهش
داد و بعد از آن س��اعات س��رویس دهی حمل
و نق��ل عموم��ی را محدود کرد .یعنی تا زمانی
که س��فر وجود دارد و مردم بر س��ر کار حاضر
میش��وند ،باید س��اعات فعالیت حمل و نقل
عمومی متناسب با تعداد و ساعت سفر باشد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای
ش��هر ادامه داد :نمیتوان به مردم اعالم کرد
که بر سر کار حاضر شوند و برای برگشت آنها
به منزل تمهیدات الزم در نظر گرفته نشود و
نسبت به سرگردانی مردم در کف خیابان هم
بیتفاوت بود .بسیاری از شهروندان خودروی
شخصی ندارند و یا برخی کارمندان و کارگران

شیفت شب دارند ،بنابر این تصمیم انجام شده
کامال غیرکارشناس��ی اس��ت .علیخانی بیان
داش��ت :وقتی این خبر را ش��نیدم از مسؤوالن
شهرداری علت را جویا شدم ،آنها اعالم کردند
این تصمیم در ش��ورای معاونین ش��هرداری
گرفته ش��ده و پس از آن به س��تاد ملی مقابله
با کرونا پیش��نهاد داده ش��ده اس��ت و ستاد نیز
کاهش ساعت فعالیت حمل و نقل عمومی را
تصویب کرده اس��ت .وی گفت :شورای شهر
ته��ران دقیقا کجای این گونه تصمیم گیری
هاس��ت ،شورای ش��هر کمیسیون تخصصی
حمل و نقل دارد ،کمیسیون سالمت و محیط
زیست دارد ،حال این سوال مطرح است که چرا
بدون مش��ورت این کمیسیون ها ،شهرداری
چنین پیشنهادی را به ستاد مقابله با کرونا داده
است .رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل
شورای شهر خاطرنشان کرد :نامهای را برای
ت
ی و مخالف 
آق��ای حناچی تهیه و گالیهمند 
این کمیس��یون ها را به ایشان اعالم خواهیم
ش آمده اصالح
کرد تا هر چه سریعتر مشکل پی 
شود .وی بیان داشت :شب گذشته بسیاری از
مسافران این ناوگان کف خیابانها سرگردان
مانده بودند اکثر مس��افران جزو اقشار ضعیف
هستند که توانایی پرداخت هزینههای بیشتر
را ندارند و اگر هم داش��ته باش��ند تاکس��یرانی
توان این را ندارد تا همه مسافران حمل و نقل
عمومی را جابجا کند .علیخانی بیان داش��ت:
بنابر این جهت مقابله کرونا ابتدا باید س��فرها
را کاهش داد و سپس حمل و نقل عمومی را
محدود کرد در حالی که اکنون کامال برعکس
عمل ش��ده اس��ت .گفتنی اس��ت دو روز پیش
معاونت حمل و نقل و ترافیک طی اطالعیهای
اع�لام کرد :بامجوزی ش��هردار تهران و نظر
به تصمیمات س��تاد ملی مبارزه با کرونا مبنی
ب��ر اعمال محدودیت یک ماهه برای فعالیت
مش��اغل ،کاهش ساعت کاری خطوط حمل
و نق��ل عمومی از س��وی ای��ن معاونت اعمال
میشود.

اخبار

رایزنی برای آزادسازی قیمت سیمان

دبیر انجمن سیمان از رایزنی برای آزادسازی قیمت
س��یمان خبر داد و گفت :این موضوع را در جلس��ه
ب��ا وزی��ر صنعت پیگیری خواهیم ک��رد .عبدالرضا
ش��یخان در گف��تو گو ب��ا خبرگزاری فارس اظهار
داشت :تیرماه امسال قیمت سیمان در مرحله اول 20
درصد افزایش یافت و قرار شد مرحله بعدی افزایش
قیمت را در پاییز داش��ته باش��یم که حاال پیگیر این
موضوع هستیم .وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت
حدود ش��ش ماه با سرپرس��ت اداره شد ،افزود :قرار
است جلسهای با وزیر صنعت داشته باشیم تا موضوع
آزادس��ازی قیمت سیمان را پیگیری کنیم .شیخان
با بیان اینکه طبق آمارها ،متوس��ط قیمت هر متر
مسکن حدود  25میلیون تومان است ،گفت :برای
ساخت هر متر مسکن  3تا  4کیسه سیمان مصرف
میش��ود که س��هم  0.2درصدی را در قیمت ملک
دارا اس��ت .وی تصریح کرد :س��یمان جزء کاالهای
گروه  3است و در حال حاضر تقاضای ما آزادسازی
قیمت این محصول است تا در نهایت باعث بهبود
وضعیت تولید و صادرات شود.

بازار مسکن به
ثبات قیمت خواهد رسید

عضو کمیس��یون عمران مجلس گفت :بازار مسکن
در ماهه��ای آین��ده ب��ه یک ثبات قیمت��ی و آرامش
خواهد رس��ید ،اما ریزش چشمگیر در قیمت مسکن
رخ نخواهد داد .به گزارش مهر ،اقبال شاکری با اشاره
به آینده بازار مسکن ،گفت :برخی کارشناسان اعالم
میکنند که با تغییر معادالت سیاسی در عرصه بین
المللی و کاهش قیمت ارز در داخل کش��ور ،قیمت
مسکن نیز روند نزولی به خود خواهد گرفت ،اما به نظر
من بازار مسکن دارای عوامل تأثیرگذار و مهمتری
است که تغییر در آنها بر بازار مسکن مؤثر خواهد بود و
تالطمات ارزی در این عرصه اثرگذار نیست .نماینده
مردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد:
من معتقدم که قیمت مسکن در  ۴ماهه پایان سال
جاری افزایش یا کاهش چشمگیری نخواهد داشت،
البته بازار به یک ثبات قیمتی و آرامش خواهد رسید
که این مس��ئله در میزان معامالت اثرگذار اس��ت ،اما
کاهش چشمگیر در قیمت مسکن رخ نخواهد داد ،هر
چند که شاید قیمتها کمی پایین بیاید اما کاهشها
همانند روند کاهشی دالر نیست.

