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پدیده عجیب، ناگهانی و غیرمترقبه شــیوع ویــروس کرونا و همه گیری بیماری 
کووید 19 جهان را در بهت و حیرتی بزرگ فروبرده اســت به گونه ای که بسیاری از 
کارشناســان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هنوز از مطالعه، شناخت و کنترل تمامی 
ابعاد آن عاجزند. جدای از مســائل پزشکی و بهداشتی این موضوع و آثار مترتب بر 
آن، تالش برای واکاوی تاثیرات کوتاه، میان و بلندمدت این پدیده بر ســایر شئون 
زندگی بشر تا مدت ها محل بحث و گفتگوی صاحب نظران خواهد بود. چراکه برخی 
بــر این باورند که پس ازاین باید جهان را به دو مقطع پیش از کرونا و پس از کرونا 
تقسیم کرد! تاثیر کرونا بر اقتصاد و بازارهای مختلف اگرچه از بسیاری جهات دارای 
مشــابهات فراوانی است اما بازار و اقتصاد مسکن موضوعی است که سعی داریم در 

این فرصت به صورت ویژه تری به آن بپردازیم و با بررسی نقطه نظرات کارشناسان 
و صاحب نظران این عرصه، ضمن ترســیم و توضیح کلیات امــر، راهکارهایی در 

راستای عبور از این تنگنا نیز ارائه دهیم.
در شــرایط کنونی و با شیوع ویروس کرونا فعالیت بسیاری از بازار های اقتصادی 
ازجمله بازار مسکن عمال متوقف شده و این مسئله آثار گسترده ای را به دنبال داشته 
اســت. بازار مسکن و صنعت ساخت وساز کشور که ظرف سالیان گذشته در شرایط 
بسیار نامســاعد و نابهنجاری به ســر می برد با این اتفاق مصداق این ضرب المثل 

معروف شده است که »گل بود به سبزه آراسته شد!«.
با در نظر گرفتن بازه زمانی شروع کرونا در کشور تاکنون یعنی دوماه انتهای سال 
1398 و دو ماه ابتدایی ســال 1399 شاهد کاهش شدید شاخص ها در بخش های 

سه گانه ساخت وساز، خریدوفروش و اجاره مسکن هستیم.
کاهش معامالت در بازار مســکن متاثر از شیوع ویروس کرونا در شرایطی رخ داد 
که آذرماه 98 روند معامالت مسکن افزایشی بود و پیش بینی ها از افزایش معامالت 
در اســفندماه خبر می داد. تجربه اسفند 9۷ نیز این بود که معامالت ملک نسبت به 
بهمن ماه همان ســال ۴۰ درصد رشد داشت، اما ویروس کرونا همه پیش بینی های 
اقتصادی را بر هم زد. این روند افزایشــی در تهران در دو بخش اجاره و فروش در 
هفته دوم اسفند مجددا ادامه یافت و حتی سطح قیمت ها به بیش از هفته آخر بهمن 
رســید و روند افزایشی قیمت ها در آگهی های ثبت شده از سوی مالکان و مشاوران 

احمد جهان بین
عضو هیات تحریریه پنجره ایرانیان

گـل بود به سـبزه آراسـته شد!
بررسی تاثیر ویروس کرونا بر بازار مسکن؛
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امالک به صورت یکسان دیده می شد.
در ســایر استان ها نیز آگهی های فروش ملک افزایش قیمت داشتند؛ اما در هفته 
آخر بهمن شاهد کاهش قیمت در آگهی های اجاره منتشرشده از سوی مالکان بودیم 
که این روند با شــیبی مالیم در دو هفته ابتدایی اســفندماه در آگهی های مشاوران 

امالک نیز دیده شد.
در شــرایطی که بازار در بخش خریدوفروش دچار کاهش تعداد معامالت شــده، 
افت بازار اجاره شدیدتر بوده است. در شهر تهران طی 2۶ روز ابتدای اسفند ۷33۷ 
اجاره نامه به امضا رسیده که نسبت به بهمن سال نودوهشت 38 درصد و نسبت به 
اسفند پارســال 32 درصد کاهش نشان می دهد. در کل کشور نیز از یکم تا بیست 
و ششم اســفندماه 1398 بالغ بر 25 هزار قرارداد اجاره منعقدشده که از کاهش ۴1 
درصد و 3۰ درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.

در حال حاضر تاثیر ویروس کرونا بر بازار مســکن به گونه ای اســت که طرفین 
معامله سعی می کنند حتی المقدور از مواجهه با یکدیگر خودداری کنند و حتی بعضی 
مشــتریان و فروشندگان که تصمیم قطعی خود را برای معامله یک واحد مشخص 

گرفته اند از حضور برای نهایی کردن معامله و امضا قرارداد امتناع می کنند.
اثر زودهنگام کرونا بر بازار مسکن

هرچند هرســاله و در بازه زمانی شــب عید، جنب وجوش در بازار مسکن افزایش 
می یابد اما امســال با شــیوع ویروس کرونا به یک باره تعداد بازدیدها در هفته اول 

اسفندماه کاهش یافت و به شکل عجیبی تعداد قراردادهای بازار مسکن تحت تاثیر 
قرار گرفت. رئیس اتحادیه امالک تهران دراین باره می گوید: شــیوع ویروس کرونا 
عمال باعث شد که روند معامالت مسکن در فروردین به صفر برسد. همچنین طبق 
آمارها در اســفندماه سال 98 روند معامالت مسکن نسبت به مشابه سال قبل آن با 

افت 38 درصدی روبه رو بوده است.
رئیس اتحادیه امالک تهران در پاسخ به این پرسش که معامالت مسکن به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا چه روندی دارد، گفت: بنگاه های امالکی از 19 اسفند تاکنون 
تعطیل هســتند، بنابراین عمال شــیوع ویروس کرونا باعث شد که روند معامالت 

مسکن در فروردین به صفر برسد.
مصطفی قلی خسروی افزود: با کاهش روند معامالت مسکن هیچ افزایش قیمتی 
در مســکن مشاهده نمی شــود، پیش بینی ما این است که کاهش قیمت مسکن در 
سال 99 ادامه دار است. چراکه نمی شود بخش کالن اقتصاد یک جامعه ضربه ببیند 
اما قیمت مسکن روند افزایشی داشته باشد. تا زمانی که تقاضایی برای خرید مسکن 

وجود نداشته باشد قیمت مسکن گران نخواهد شد.
او با اشاره به اینکه اجاره ای هم در پایان سال 98 شکل نگرفته است، اظهار کرد: 
مســتاجران به دلیل ترس از کرونا اجازه بازدید را به شــهروندان تهرانی نمی دهند. 
مشــاورانی هم که کلید واحدهای مســکونی را در دفاتر مسکن در اختیار دارند نیز 
نتوانســتند قراردادی را چه در حوزه خرید و چه در حوزه اجاره مسکن داشته باشند 
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چراکه مردم به دلیل ترس شدید از کرونا پای معامالت مسکن حاضر نمی شوند.
گرانی مسکن بعد از پایان کرونا واقعیت دارد؟

توقف نســبی ساخت وساز مســکن نگرانی مردم درباره سمت وسوی بازار مسکن 
را بیشــتر کرده اســت. از طرف دیگر گفته می شود که به دنبال پایان معضل کرونا 
شــاهد جهش قیمتی در بازار فروش و اجاره مسکن خواهیم بود. این ادعا تا چه حد 

واقعیت دارد؟
خســروی دراین باره نیز اظهار داشت: در چند وقت اخیر مطالبی منتشرشده مبنی 
بر این که قیمت مســکن افزایش یافته اســت. من به مــردم می گویم که در حال 
حاضر در کف بازار هستیم. آماری که در ارتباط با مقدار افزایش قیمت مسکن ارائه 
می شود واقع بینانه نیست. گفته می شود که قیمت ملک حدود هشت درصد افزایش 
یافته اســت درحالی که مقدار واقعی و دقیق افزایش قیمت سه درصد بوده است. در 
بیشتر موارد هم این سه درصد صرفا ابزاری برای چانه زنی بیشتر بوده است به این 
معنا که مالکان قیمت واحد خود را ســه درصد بیشتر اعالم کرده اند اما درنهایت با 
همان قیمت قبلی به فروش رســانده اند. نوســانات بازار مسکن در زمان هایی مثل 
عید چیز عجیب و جدیدی نیست و معموال زودگذر است. در گفتگوهای متعدد خود 
با رســانه ها همواره گفته ایم که نه تنها افزایش قیمت نخواهیم داشت بلکه احتمااًل 
شــاهد کاهش قیمت خواهیم بود. نباید همه چیز را بــه کرونا ربط داد. عامل مهم 
و اساســی تر قدرت خرید مردم اســت. وقتی مردم قدرت خرید نداشته باشند بازار 

همچنان راکد خواهد ماند. افزایش قیمت ملک درگرو افزایش توان مردم است.

کرونا، قیمت مسکن را پایین می آورد؟
باوجود این که هرســاله هم زمان با آغاز فصل بهار، در فروردین ماه بازار مســکن 
روزهــای کم رونقی را ســپری می کند و تعداد خریدوفروش هــا در این ماه روندی 
کاهشــی به خود می گیرد، پیش بینی می شــود این وضعیت با ادامه شیوع کرونا در 
کشور ادامه داشته باشد. کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن نیز پیش بینی می کنند 
با توجه به توقف خریدوفروش در بازار مسکن به دلیل شیوع بیماری کرونا، احتماال 

قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد.
آمارها حاکی از آن اســت که در فروردین سال گذشته تعداد معامالت واحدهای 
مسکونی شهر تهران به 3 هزار و ۴23 فقره رسید که نسبت به اسفند 9۷ و فروردین 

9۷ به ترتیب ۷3.3 و 32.2 درصد کاهش را ثبت کرد.
آن طور که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده، 
در اســفندماه 98 تعداد مبایعه نامه ها با یک کاهش شــدید به 1۰ هزار و 2۴2 فقره 
رســیده است. این در حالی است که تعداد مبایعه نامه ها در بهمن ماه سال 98 بالغ بر 
13 هزار و 55۰ فقره بود که این آمار به خوبی نشــان می دهد در اسفندماه حدود 3 
هزار و 3۰8 فقره تعداد مبایعه نامه کاهش یافته است. در اسفندماه سال 9۷ نیز تعداد 
مبایعه نامه هــا 13 هزار و 33 فقره بود. این کاهش معامالت به دنبال شــیوع کرونا 

در کشور اتفاق افتاد.
البته مقایسه متوسط قیمت مســکن در اسفند 98 با اسفند 9۷ نشان می دهد که 
رشــد بیش از ۴ میلیون تومانی قیمت مسکن رخ داده است. متوسط قیمت مسکن 
در اســفند 9۷ بالغ بر متری 11 میلیون و 93 هزار تومان بود که مقایسه آن با اسفند 
98 نشــان می دهد که قیمت مســکن در ماه گذشته نسبت به اسفند 9۷ حدود ۴2 
درصد رشد داشته است. رشد متوسط قیمت مسکن در اسفندماه سال قبل نسبت به 

بهمن ماه سال گذشته حدود 9 درصد کاهش داشته است.
در این شــرایط، کارشناسان، تحلیلگران و فعاالن بازار مسکن پیش بینی می کنند 
احتماال بازار مسکن با توجه به شیوع کرونا در کشور، روزهای کم رونقی را در سال 

99 خواهد گذراند و همین موضوع می تواند قیمت مسکن را کاهشی کند.

کاهش قیمت واقعی مسکن سرعت می گیرد
در سال 99 قیمت واقعی مسکن کاهش می یابد، نه قیمت اسمی مسکن. حسین 
عبده تبریزی، اقتصاددان معتقد اســت در ســال 99 با توجه بــه ناتوانی متقاضیان 

مصرفــی در پرداخت قیمت های فعلی رایج در بازار مســکن، کاهش قیمت واقعی 
مســکن سرعت خواهد گرفت. به این معنا که قیمت اسمی مسکن ثابت مانده و یا 
بســیار کمتر از نرخ تورم عمومی افزایش خواهد داشــت که درنهایت در میان مدت 

سبب می شود قیمت واقعی مسکن کاهش پیدا کند.

افزایش قیمت مسکن معادل نرخ تورم عمومی
نهایت افزایش قیمت مســکن برای ســال 1399 معادل نرخ تورم عمومی است. 
ســلمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مســکن نیز دراین باره می گوید: مدت هاست 
قیمت مســکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شــده اســت. بدین معنا که تقاضای 
مصرفی به شــدت سرکوب و بسیار کم شده است. قیمت مسکن در تهران به حدود 
1۴ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را ۴ 
تا 5 میلیون تومان در ماه فرض کنیم، ده ها سال طول می کشد تا یک خانواده بتواند 
خانه میان متراژ در یک جای متوســط تهران خریداری کند. وجوهی که هم اکنون 
به بخش مســکن می آید، ناشی از سرمایه گذاری است. چون با این وضعیت بدترین 
کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه،  بخشی از منابع 
به بازار مســکن حرکت کند، ولی به معنای افزایش تقاضای مصرفی و رشد قیمت 
نخواهد بود لذا نهایت افزایش قیمت مســکن برای ســال 1399 معادل نرخ تورم 

عمومی خواهد بود.

اثر مستقیم کرونا در اقتصاد چقدر بود؟
در این میان، ســید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تاثیر 
شیوع کرونا ویروس بر کاهش معامالت مسکن، می گوید:  با تداوم این روند،  قیمت 
مسکن کاهش بســیاری خواهد داشت. آمارهای ارائه شــده نشان دهنده اثرگذاری 
مستقیم شــیوع بیماری کرونا در حوزه اقتصادی کشــور است؛ به طوری که پس از 
شیوع این بیماری عمال بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای اقتصادی 
کشور متوقف یا کم رونق شــده است. قطعا کاهش معامالت مسکن طی یک ماه 
پایانی سال 98 در نزولی شدن روند قیمت گذاری مسکن اثرگذار بوده است، به طور 
حتم اگر این روند تداوم داشــته باشد، قیمت مسکن کاهش بسیاری خواهد داشت. 
از سوی دیگر، در صورت کنترل شیوع بیماری کرونا و برگشتن بازارهای اقتصادی 
به حالت عادی، ما در ســال 99 شاهد افزایش چشمگیر قیمت مسکن نخواهیم بود 

و قیمت مسکن حداکثر به میزان تورم افزایش خواهد داشت.

بازار مسکن کم نوسان خواهد بود
صدیف بدری، عضو کمیســیون عمران مجلس نیز اعتقاد دارد؛ بازار مسکن سال 
99 وضعیت کم نوسانی را خواهد داشت. وی با بیان این که بازار مسکن در سال 99، 
بازاری باثبات خواهد بود، می گوید: با توجه به وضعیت و روند بازار، به نظر نمی رسد 
که قیمت مسکن در ســال 99 افزایش چشمگیری داشته باشد و وضعیت بازار کم 

نوسان خواهد بود.
وی بــا بیان این که دولت برای مدیریت بازار مســکن باید برای نقدینگی موجود 
در جامعه و ســرمایه های خرد و کالن در کشور برنامه ریزی کند، می افزاید: یکی از 
راهکارهای مدیریت بازار مســکن، افزایش تولید واحدهای مسکونی است، در این 
شرایط اگر تقاضا برای خرید نیز باال برود، می توان بازار را با تزریق واحدهای جدید 
مدیریت کرد و مانع از افزایش چشــمگیر قیمت مسکن شد. متاسفانه دولت تاکنون 
اقدامات قابل قبولی در عرصه تولید مسکن صورت نداده و اقداماتشان تنها منحصر 
به طراحی طرح ملی مسکن و ثبت نام از متقاضیان بوده است اما تاکنون اقدام عملی 

در این عرصه صورت نگرفته است.

پیش بینی بازارها در سال ۹۹ غیرممکن است
حمید یاری از دیگر فعاالن بازار مسکن است که پیش بینی روند این بازار در سال 
جاری را غیرممکن می داند و می گوید: ســال 99 یکی از سخت ترین سال ها برای 
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پیش بینی بازارها، ازجمله بازار مســکن است. در ســال جاری عواملی چند ازجمله 
وضعیت ســخت اقتصادی به دلیــل تداوم تحریم ها به ویــژه در بخش صادرات و 
واردات، شرایط نامطلوب جهانی به سبب پاندمی ویروس کرونا در تمامی کشورهای 
دنیا، افت محسوس بهای نفت، انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا و همچنین 
نابسامانی شرایط ارزی، می تواند بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده و آن را از مدار 

پیش بینی پذیری خارج کند.

راهکارهای نجات مسکن از بحران کرونا
برای کاهش تبعات ناشــی از بحران کرونا بر بازار مســکن و عرصه ساخت وساز 
الزم اســت که دستگاه های تصمیم ســاز و مرتبط با این صنعت ازجمله وزارت راه 
و شهرســازی، وزارت صمت و نهاد شــهرداری اقدامات عاجل و فوری برای رونق 

بخشی به صنعت ساختمان انجام دهند.
راه اندازی پنجره الکترونیکی در شــهرداری ها، ارائه تسهیالت بلندمدت درزمان 
صدور پروانه ساختمانی به ســازندگان، ارائه تسهیالت حمایتی و تخفیفات مالیاتی 
و دارائی به واحدهای تولیدی آســیب دیده، اقســاطی کردن دریافت عوارض منتج 
به صدور پروانه ســاختمانی، افزایش اعتبار مدت زمان صدور پروانه ســاختمانی و 
همچنین راه اندازی پروژه های مشــارکتی ازجمله استراتژیک ترین اقدامات ضروری 

برای رونق صنعت ساختمان در شرایط بحران کرونا هستند.
فرشــید پورحاجت، دبیر کانون سراســری انبوه ســازان کشــور با تاکید بر اینکه 
ســازندگان و تولیدکنندگان مســکن برای کاهش عواقب ناشی از بحران کرونا بر 
صنعت ساختمان، پیشنهادات سازنده ای را تهیه و تقدیم مسئوالن مربوطه کرده اند 
تاکید کرد: اگر نگاه واقع بینانه ای بخواهیم داشــته باشــیم، عواقب ناشی از بحران 
کرونا تبعات ســخت اقتصادی برای تمامی بنگاه های اقتصادی داشته است. در این 
شــرایط ارتباط بنگاه های فعال بخش خصوصی در کنار نهادهایی مثل شهرداری ها 
که در حوزه مســکن فعال هستند می بایست به صورت دوسویه باشد و ایجاد نقصان 
و مشکل برای هر یک از این طرفین می تواند با تبعات جبران ناپذیری همراه باشد.

سیاست گذاری های انگیزشی در صنعت ساختمان
بدیهی اســت که بالغ بر ۶۰ درصد از درآمد شهرداری های سراسر کشور به حوزه 
ساخت وســاز بازمی گردد و صنعت ساخت وساز طی ســنوات گذشته شرایط سختی 
داشــته و مشکالت ناشــی از بحران کرونا در این شــرایط سبب تشدید مشکالت 
صنعت ساختمان شــده است؛ بنابراین برای کاهش تبعات ناشی از بحران کرونا بر 
صنعت ساختمان الزم است که دســتگاه های تصمیم ساز و مرتبط با این صنعت و 
ازجمله نهاد شــهرداری ضمن اتخاذ سیاست های انگیزشی اقدامات عاجل و فوری 

برای مدیریت و رونق بخشی به صنعت ساختمان انجام دهند.
در حال حاضــر انجام تمامی فرآیندهای بوروکراســی و اخذ مجوزات مربوط به 
صدور پروانه های ســاختمانی به صورت فیزیکی انجام می شــود و در شرایط فعلی 
بیمــاری کرونا، حضور فیزیکی افراد می تواند با مخاطرات زیادی همراه باشــد، لذا 
راه اندازی پنجره های الکترونیکی در شــهرداری ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است 
و برای تحقق این هدف الزم اســت که سازمان انفورماتیک شهرداری تهران این 

موضوع را به صورت ضرب االجل در دستور کاری خود قرار دهد.

اقساطی کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی
ارائه تسهیالت به صورت اقساط بلندمدت در زمان صدور پروانه های ساختمانی نیز 

امری ضروری است که باید در این شرایط نگاه ویژه ای به آن داشت.
با توجه به شــرایط پیش آمده ناشی از بحران کرونا، شهرداری ها و علی الخصوص 
شهرداری کالن شهرها می بایست بدون اخذ سود از سازندگان، عوارض حاصله را در 
بازه زمانی طوالنی مدت و به صورت اقساطی از تولیدکنندگان دریافت کنند. با توجه 
به وابســتگی درآمد شهردارها به ساخت وســاز و با در نظر گرفتن اینکه در شرایط 
فعلی مدیریت شهرداری نیز دچار بحران مالی شده است اما بدون شک چشم پوشی 

دســتگاه مدیریت شهری از اخذ سود از عوارض ساخت وساز شهری و دریافت سود 
عوارض به صورت بلندمدت و اقســاطی، ســبب خواهد شد که انگیزه های تولید در 

میان تولیدکنندگان تشدید شود.
بنابراین در درازمدت شهرداری ها از این مسئله منفعت بیشتری کسب خواهند کرد 
و حتی تحقق چنین سیاستی سبب خواهد شد در درازمدت با تقویت تعامل دوسویه 
بخش خصوصی و شــهرداری ها، از ظرفیت های ســرمایه گذاران برای فعال کردن 
پروژه های مشــارکتی در مناطق مختلف کشــور بهره بگیرند. بدون شک نهادینه 
کردن این مهم درنهایت منجر به جهش تولید اقتصادی در ســالی خواهد شــد که 

سال سختی برای بنگاه های اقتصادی است.

بازنگری ضوابط اعتبار پروانه های ساختمانی
ضرورت بازنگری در ضوابط مربوط به اعتبار پروانه های ســاختمانی مورد دیگری 
است که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور باید به آن توجه ویژه شود. به این 
صورت که مدت زمان اعتبار صدور پروانه های ســاختمانی به صورت اتوماتیک بین 
شش تا یک سال افزایش پیدا کند. اجرای این سیاست همچنین می تواند در جهت 
کاهش حضور شــهروندان و کمک به سیاست های پیشگیرانه در جهت پیشگیری 
از شــیوع ویروس کرونا مفید باشد که خوشبختانه اجرای این سیاست از سوی چند 
شــهرداری در کشور عملیاتی شده است و امیدواریم که سایر شهردارهای و ازجمله 

شهرداری تهران نیز در این جهت گام بردارند.

راه اندازی پروژه های مشارکتی
راه اندازی و فعال کردن پروژه های مشارکتی از دیگر سیاست های مهم برای رونق 
بخشی به صنعت ساختمان اســت. راه اندازی پروژه های مشارکتی در کالن شهرها 
ازجمله سیاســت های کارآمدی است که در شرایط فعلی هم برای بخش خصوصی 
و هم برای شــهرداری سودمند است. با توجه به اینکه شهرداری های کالن شهرها 
دارای زمین هایی با کاربری های مختلفی هســتند، امــکان فعال کردن پروژه های 

مشارکتی ساختمانی میسر است.

تدابیر دولت برای دوران پساکرونا
حال باید منتظر ماند و دید که دولت برای بهبود و رونق بازار مسکن در دوره بعد 
از کرونا چه تدابیری اتخاذ می کند. پیش بینی این اســت که بازار مسکن به زودی به 
ثبات می رسد. به عنوان یک قاعده کلی، کاهش قیمت باید به رونق بازار منجر شود 
و فرصت زمانی برای خرید و معامله اســت اما شرایطی کنونی فرق می کند چراکه 
اهمیت سالمت و جان مردم بسیار بیشتر از محاسبات اقتصادی و سود و زیان است. 
امســال بازار مسکن به دلیل شــیوع کرونا با یک دوره تعطیلی با پایانی نامشخص 

روبه رو شده است که باید دید تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
به علت فراگیری ویروس کرونا، بنگاه های امالک از هفته های پایانی اســفندماه 
ســال گذشته به صورت خودخواســته به یک دوره تعطیلی با زمان پایان نامشخص 
وارد شــدند. همین موضوع نیز باعث شد که حال و هوای بازار مسکن در شب عید 
متفاوت از ســال های گذشــته رقم بخورد. ادامه وضعیت قرنطینه و تعطیلی بخش 
زیادی از کســب وکارهای اقتصادی در آغاز ســال جدید نیز باعث شد این وضعیت 
برای بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران تداوم پیدا کند. هرچند در سال های 
گذشــته نیز تا پایان فروردین ماه، معامالت انگشت شــماری در بازار مسکن شکل 
می گرفتنــد و به نوعی آغاز به کار واقعی این بازار به نیمه بهار موکول می شــد اما 
به تدریــج با فعالیت بنگاه های امالک، مراجعات تدریجی متقاضیان خرید یا فروش 
متقاضیان مسکن نیز به این بنگاه ها شکل می گرفت؛ اما اکنون با تعطیلی بنگاه های 
امالک، فقط ســایت های مجازی به انتشــار تعداد محدودی از فایل ها عرضه شده 
در بازار پرداخته اند. بررســی قیمتی فایل های عرضه شــده در فضای مجازی نشان 
می دهد به علت محدود بودن فایل های عرضه شــده، بخــش زیادی از واحدهای 

مسکونی به قیمت میانگین اسفندماه پیشنهاد شده اند.


