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 مقدمه 

ا حوزه و ب نیاز دالالن فعال در ا یو تعداد انیسودجو تیو التهاب در بازار خودرو و مسکن در کشور واسطه فعال جانیه جادیامدتی است 

تالش در  خودرو و مسکن شده است. یها متیخارج از عرف ق هیرویب شیواسط باعث افزا یهاتیدر سا افتهیگسترده و سازمان  تیفعال

نین همچ سازوکار مناسب برای بازار خودرو و مسکن اقدامی شایسته و در راستای احیای حقوق عامه می باشد.و معرفی بازار جهت تنظیم 

یرو این پ تا با بررسی مستمر این فضا راه نفوذ سودجویان را مسدود سازند. است ناظران قانونیپیگیری حفظ تعادل وضعیت بازار نیازمند 

های اینترنتی ممنوع شد، های فروش ملک و خودرو در سایتدرج قیمت در آگهی 98سال  اردیبهشت ماه ۱۲که روز پس از آن وضعیت

 از سر بگیرند.را گذاری د تا قیمتها مجاز شدناردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت ۲۱ درمجدداً 

اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بندی خودرو و امالک احراز هویت شدههایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دستهاعالم آگهی 

 که از سوی وزارت راه وای بر اساس قیمت اعالمی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت امالک بر اساس معامالت پایان پذیرفته

شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی شهرسازی اعالم می

 مدتانیکنترل بازار مسکن در م یمؤثر برا یرا راهکار یمتیکارشناسان سرکوب ق کهنیبا ا ت.کنند از جمله این شروط عنوان شده اسمی

 .رسدیبه نظر م یضرور ت،یهویکاذب و ب یهایم آگههبازار از س نیحفظ ا دانند،یو درازمدت نم

 طلبد. یرا م نمسئوال تیحفظ حقوق عامه است که جد قیبازار مسکن و خودرو از مصاد کنترل  ـ

 کننده دارد. نییتعادل در بازار مسکن و خودرو نقش موثر و تع جادیاستفاده از نظرات کارشناسان اقتصاد در ا ـ

 دیخر یهایبازار خودرو و مسکن را از آگه یهامتیوارد عمل شدند و دستور حذف ق ییسرانجام مسئوالن قضاها انتقادات از قیمتبه دنبال باالگرفتن  ـ

  .واسط ابالغ کردند یهاتیسا رانیبه مد ینترنتیو فروش ا

به بازار خودرو و  یدهجهت یبرا یرواقعیغ یسازمتیق ،یرواقعیغ یهامتیق یدرج گروه و و فروش دیخر یهایدر آگه یرواقعیغ یهامتیاعالم ق -

 .مسکن است

 د.مشخص ش هامتیق نییتع یمرجع برا کی ،یبازه زمان نیدر ا نکهیراهکار موقت باشد تا ا هایاز آگه متیقبود که حذف  نیا یهدف دادستانـ 

 های آگهی تبلیغاتی مسکن و خودرو به درج قیمت مبادرت کرده اند.سایت ،تعیین نشدن مرجع مناسب برای قیمت گذاری بعد از ـ 
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این موضوع و موانع  خصوصهای مختلف در به دالیل بازگشت قیمت و دیدگاه ؛در این پژوهش ضمن بررسی پیشینه موضوع

 مصاحبه با کارشناسان حوزه خودرو و مسکن و استفاده از سایر پرداخته شده است. روش این پژوهشاجرایی نشدن این طرح 

 .است های کارشناسیدیدگاه

 

  های اينترنتیديدگاه کارشناسان بازار مسکن و خودرو در خصوص طرح حذف و بازگشت قيمت آگهی های سايت 

 ها باعث کاهش التهابات افزايش قیمت مسکن و خودرو شد؟آيا حذف قیمت :خبریپژوهش 

  پرترديد و غیرقابل اعتماد گذشتهمنزوی کردن استارت آپ ها باعث بازگشن فضای 

تعلل نهادهای تعیین شده برای همکاری با  :سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشورجواد جاویدنیا 

است  وکارهای سنتیدالالن سودجو و کسباز برای تعیین قیمت تنها به نفع آن دسته  «شیپور»و « دیوار»هایی مانند آپاستارت

ای تنها باعث بازگشت فضها، نهآپاند. به هر حال، منزوی کردن استارتکه بنای فعالیت خود را روی یک بازار غیرشفاف تعبیه کرده

ه یک بودند به واسطپرتردید و غیرقابل اعتماد گذشته به بازار مسکن و خودرو شده بود بلکه در این میان، افرادی را که توانسته 

  کرده است.و مطمئن خرید کنند، دلسرد  کردههای واقعی دست پیدا فرم به قیمتپلت

 در التهاب این البته. نشد قیمت افزایش تب کاهش باعث و نبود سازچاره آنالین هایآگهی از قیمت حذف نسخه میان، این در

 بازار نای در اطالعاتی بانک یک خالی جای و کارا و شفاف گذاریقیمت سیستم یک فقدان چرا که است مسکن از بیش خودرو بازار

 با خودرو ازارب سودجویان ترتیب، این به. بگیرند پی در نامعلوم بازار یک در را خود قبلی رویه اخاللگران و سوداگران بود، شده باعث

 1.زدند دامن خودرو قیمت افزایش به قیمت، تعیین در روشن سیستم یک فقدان از سوءاستفاده

 چگونه می توانیم وضعیت بازار مسکن را به حالت تعادل برگردانیم؟  :خبریپژوهش 

 لزوم ورود اتحاديه مشاوران امالک و وزارت مسکن برای طراحی يک پلتفرم برای راهنمايی خريداران 

گذاران بستری  سیاست باید، درست کار کنند: اساسا برای اینکه بازارها بتوانند محمد سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن

تر کنیم و اجازه دهیم که دسترسی مردم به اطالعات را فراهم کنند تا گردش آزاد اطالعات اتفاق بیفتد. هرچقدر ما بازار را شفاف

کن مس. وقتی قیمت ها حذف شود و یا مخدوش گردد مردم دچار اشتباه می شوند. قیمت های ندنکمیبازارها بهتر کار  ؛بیشتر شود

شود که در این حالت هرچقدر دسترسی مردم بهتر باشد بازار بهتر کار خواهد کرد ها عرضه میدر بنگاه ها، نشریات و جراید و سایت

و مردم هم راحت تر به انتخاب گزینه مناسب خواهند رسید. ما باید گردش اطالعات را بهتر کنیم، یعنی اتحادیه مشاوران امالک با 

گونه است که همۀ اطالعات مربوط سکن و شهرسازی باید یک پلتفرمی را طراحی کنند که در تمام دنیا هم اینهمکاری وزارت م

وانید با تصورت شما می به معامالتی که انجام شده دسترسی داشته باشیم. در اینتا شود میبه خرید و فروش مسکن در آنجا درج 

 انتخاب را داشته باشید.دیدن و مقایسه اطالعات به راحتی بهترین 

شوند، نهادهای کنترلی رادی موجب اخالل در اين جريان میدر شرايط جريان آزاد اطالعات گاهی اف :خبریپژوهش 

 توانند ايفای نقش کنند؟میچگونه 

  جريان آزاد اطالعات نیازمند قواعد ارتباطی جديد 

ها هکمک کنند و اتحادیی برای درج معامالت مسکن : ابتدا باید به ساخت پلتفرممحمد سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن

را موظف کنند با ساخت این پلتفرم همۀ اطالعات عرضه شود ضمن آنکه باید قواعد ارتباطی بین خریدار و فروشنده بروزرسانی شود، 
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لذا جریان آزاد اطالعات امروز  کردیم.کنیم که پنجاه یا هفتاد سال پیش معامله میزیرا ما در ایران هنوز به روشی داریم معامله می

 نیازمند قواعد ارتباطی جدید و مخصوص به خود می باشد.

 آيا ورود دولت به اين ماجرا از فشار التهابات کم خواهد کرد؟  :خبریپژوهش 

 لزوم شفافیت در بازار و اعتماد به خرد مردم 

کنند اگر دولت وارد کند. مردم فکر میخیر، دخالت دولت کاری را درست نمی :محمد سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن

 خواهند کنترل کنند باعثشود بازارها درست کار نکنند و همین افرادی که میکار باعث می کند. اینبازار را کنترل می ؛بازار شود

ید بازارها را شفاف تر خواهد کرد. باید اجازه دهیم بازارها خودشان کار کنند. باشوند. ورود دولت دسترسی مردم را سختفساد می

 کرده و به خرد مردم اعتماد کنیم. اگر کسی بخواهد قیمت باالیی بدهد که این فضا را بهم بریزد خود به خود حذف خواهد شد.

توان واسطه های بین تولیدکننده و مصرف کننده را کنترل کرد تا در اين چرخه چگونه می :خبریپژوهش 

 مرج احتمالی نشوند؟ باعث هرج و

  رقابت بیشتر با واسطه های درستلزوم ايجاد 

ها در : ما االن در دوره ای هستیم که نیازمند به این واسطه ها هستیم. واسطهمحمد سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن

چیز بدی نیست ولی متاسفانه ما  ؛گری اگر درست کار کندشوند. تجارت یعنی واسطه. واسطهعصر حاضر باعث گردش اطالعات می

ه شود کنترل کرد بها را هم با بازار میهای درستی داشته باشیم. واسطهچون نتوانستیم واسطه کنیم.عمل میدر تجارت ضعیف 

ر شود تای که اگر درست کار نکنند رقیب دیگر کار را پیش خواهد برد. ما باید اجازه دهیم رقابت بیشتر شود. هرچه رقابت بیشگونه

 وضعیت بهتر خواهد شد.

 ؟کنید و راهکار شما برای بهبود اين فضا چیستوضعیت فعلی بازار خودرو را چگونه ارزيابی می :خبریپژوهش 

 لزوم کشف قیمت خودرو  در بازار شفاف 

مسئله ما این است که بازار خودرو در کشور ما یک بازار عمیق نیست. بازار عمیق در ادبیات  :میالد بیگی کارشناس بازار خودرو

شود که عرضه کننده و تقاضاکننده به تعداد زیاد در کنار هم حضور دارند و در آن بازار قیمت کشف اقتصادی به بازاری گفته می

ها رو چنین ویژگی را ندارد. اگر بازار عمیقی نداشته باشیم نرخ قیمتشود. در کشور ما بازار خودشود در واقع قیمت ساخته نمیمی

ا کم است هبه واسطه اینکه میزان عرضه کنندهصورت تصنعی و هیجانی باال رفته و به راحتی قابل جا به جایی است. یعنی گاهی ه ب

 به جا کنند.ها را جا توانند به راحتی قیمتو در یک فضای غیرشفاف هم حضور دارند افراد می

 چیست؟ آگهی اينترنتیهای های خودرو در سايتعلت حذف قیمت آگهی :خبریپژوهش 

 افزايش قیمت خودرو به دلیل فروش خودرو  در حاشیه بازار

ها حذف شد این بود که دولت تصمیم گرفت که قیمت را به حاشیه بازار علت اینکه قیمت :میالد بیگی کارشناس بازار خودرو

ن آید. در ایهایی روی سایت میکرد و اینجا مهم بود که چه قیمتبازار بود که قیمت فروش کارخانه را تعیین میببرد و حاشیه 

 ویمقیمت روبرو شافزایش با باره به یک ندها بازی کردند و باعث شدها مهم شده بود عده ای با قیمتشرایط چون قیمت روی سایت

ها درصد افزایش قیمت داشتیم. حذف قیمت 30به طوری که به عنوان مثال از اواخر فروردین ماه تا اواخر اردیبهشت ماه حدود 

خودرو را  هایها و نمایشگاهبنگاهپاسخ صحیحی به این مسئله نبود چرا که عرضه کننده و تقاضاکننده را عمال از هم فاصله دادیم و 

 .نبوددیم که اینکار هم خالی از ایراد به عنوان مرجع قرار دا
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 قه حذف قيمت خودرو از وب سايت های فروش آگهی اينترنتیساب 

ل به شک هامتیبه شدت ملتهب شده و ق گرید یهابازار مسکن همچون بازار بارهکیبه  ؛مسکنرکود  از حدود پنج سال با گذشت

 متیق شیافزا ای و هاهیسرما یبه سردرگم گرید یو برخدادند ربط  الیرارزش ماجرا را به سقوط  یبرخ افت،ی شیافزا یبیو غر بیعج

 وان کردعن کل کشور یدادستان یمجاز یسرپرست معاونت فضا این دیجواد جاوقبل ی چند .مرتبط دانستند ساخت هیاول ادمو

 یبرا یمرجع کیهم  یبازه زمان نیا درو  دو هفته یال کی یبرا تاً یبرداشته شود. نها هامتیبود که به شکل موقت ق نیمان اهدف که

بازار  یکننده میبه تنظ لیتبد توانندیباشند م سقف و کف داشته متیق ؛یاگر پلتفرم میمشخص شود. چون اعتقاد دار هامتیق نییتع

حذف د و به صورت دائم برداشته شون هامتیمسئله بود که ق نیابتدا مخالف ا البته دادستانی  دارند. یرا به صورت جد تیقابل نیشوند و ا

چند دستگاه  ،یدادستان یه از سویپس از اقدام اول دهد،یم حیتوض ایدنیطور که جاو. آنقطعی بودراهکار  کیبه عنوان  هامتیموقت ق

انتشار  فیها تکلاز ماهاست که هنوز پس  نیهم ،یاتفاق نیچن جهیو نت رندیگیرا به دست م تیو مسئول شوندیحوزه م نیوارد ا گرید

 1.ستیمشخص ن یآگه یهادر پلتفرم هامتیق

  قيمت سازیدر  آنها  جويان و نقشدوس  

حوزه  نیاز دالالن فعال در ا یو تعداد انیسودجو تیفعال به واسطهو التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور  جانیه جادیاز عوامل ا یکی

که  یموضوع ؛ندشد کنخارج از عرف خودرو و مس و هیرویب شیواسط باعث افزا هایسایتدر  یافتهسازمان گسترده و  تیاست که با فعال

 یدرج گروه و و فروش دیخر یهایدر آگه یرواقعیغ یهامتید، اعالم قنو معتقد کنندیم ریتعب یسازمتیکارشناسان از آن به عنوان ق

 2مسکن است.به بازار خودرو و  یدهجهت یبرا یرواقعیغ یسازمتیق ،یرواقعیغ یهامتیق

 هامتيق شيدر بازار خودرو و افزا یرواقعيغ یهامتيدامن زدن به ق 

باعث  ورپیو ش واریهمچون د ینترنتیو فروش ا دیخر یهاتیدر سا انیدالالن و سودجو یبرخ تیمعتقدند که فعال کارشناسان 

و فروش، درج  دیخر یهایدر آگه یرواقعیغ یهامتیاعالم قگفته کارشناسان  به التهاب در بازار خودرو شده است. جادیا

 دیخر یهاتیاز جمله اقدامات دالالن در سا به بازار خودرو یدهو جهت یرواقعیغ یسازمتیق ،یرواقعیغ یهامتیق یگروه

 بازار بوده است. نیدر ا هامتیق شیدر بازار خودرو و افزا یرواقعیغ یهامتیبه قصد دامن زدن به ق ینترنتیو فروش ا

 های اينترنتیدستور حذف قيمت از آگهی 

ا بازار خودرو و مسکن ر یهامتیوارد عمل شدند و دستور حذف ق ییانتقادات سرانجام مسئوالن قضا نیبه دنبال باالگرفتن ا

و  یمرکز مبارزه با جرائم مل سیواسط ابالغ کردند. به دنبال آن رئ یهاتیسا رانیبه مد ینترنتیو فروش ا دیخر یهایاز آگه

 نیا دنبال به خواهد داشت. هاتیسا گونه نیا تیبر فعال یسازمان رصد دائم نیداد که ا هشدار زیفتا ن سیپل افتهیسازمان

و فروش خودرو خبر داد. هرچند  دیخر یهایاز آگه هامتیق شیاز حذف نما ؛بعدچند روز  «وارید» تیاقدامات سرانجام سا

 نیخودرو و مسکن در ا متیباعث شده تا شاهد حذف ق یمجاز یدر بستر فضا هاتیسا گونهنیا تیو مستمر فعال یرصد دائم

آرامش، ثبات  جادیشاهد ا یاهیرو نینخواهد بود و با چن یراهکار اصل یو اقدامات مقطع هاتیاما قطعاً ممنوع م،یباش هاتیسا

 . 3بود میو کاهش التهاب نخواه ینسب

 کنترل التهابات بازار یبرا يیدستگاه قضا یجابياقدامات ا 

                                                           
     2/5/98؛ پایگاه آموزشی اطالع رسانی طال؛  و فروش خودرو و امالک دیخر یها تیها به سا متیبازگشت قـ 1
 5/2/98جوان آنالین شود؛یمنتشر م یکارشناس متیو ق تیمسکن و خودرو با ثبت هو یهایآگه ـ 2
 15/2/98همان؛  ـ3
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بر  هامتیمقرر شد، ق یینها میبراساس تصم گوید:می کل کشور یدادستان یمجاز یسرپرست معاونت فضا ایدنیجاو جواد

 یوهکارگر نی. همچندیآ عملبه یرینامتعارف جلوگ یهامتیدرج شود و در مقابل از درج ق هاتیدر سا قیدق یکارشناس یمبنا

 قیدرج دق یبرا یترقیدق یو حقوق یفن یهاشده تا راهکار لیتشک یمجاز یفضا یهاکاروکسب هیمنظور در اتحاد نیبه ا

 هامتیرل قکنت یاها بردستگاه ریکه از سا یو اطالعات سیتابیشد د . قراررندیدر نظر بگ یکارشناس یبراساس و مبنا هامتیق

را در  یشتریب تیتا شفاف ردیدارند، صورت گ اریدر اخترا خودرو  تیکه مالک یاز کسان نانیحصول اطم نیاست و همچن ازین

 ها،متیق شیبا عوامل افزا یبر برخورد جد دیضمن تأک یمجاز ی. معاون دادستان کل کشور در امور فضامیبازار شاهد باش

 خبر داد. هاتینام در سادر بدو ثبت تیشدن احراز هو یاز ضرور نیهمچن

 1سايت های آگهی های اينترنتی وضعيت فعلی 

 به آگهی های مسکن سایت های اینترنتی ها بازگشت قیمتـ 1

های آگهی ها فقط دو هفته از سایتقرار بود قیمت :جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور

( تصمیم گرفته شد بار دیگر قیمت در 2/5/98حذف شود، اما این رویه سه ماه ادامه پیدا کرد تا اینکه چهارشنبه گذشته )

همچنان بدون قیمت هستند. هدف دادستانی این بود که حذف  این تاریخ های خودرو تاهای مسکن درج شود ولی آگهیآگهی

 .ها مشخص شودها راهکار موقت باشد تا اینکه در این بازه زمانی، یک مرجع برای تعیین قیمتقیمت از آگهی

 موانع اجرایی نشدن طرح حذف قیمت آگهی های مسکن سایت های اینترنتی  ـ2

عمال سازمان یا نهادی حاضر نیست در زمینه ارائه : مجازی دادستانی کل کشورجواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای 

های ، دستگاه«شیپور»و « دیوار»های های سایتاز آگهی های آگهی، با آنها همکاری کند. پس از حذف قیمتقیمت به پلتفرم

فضای  ملیوکارهای اینترنتی و مرکز و کسب خودرو کنندگان، اتحادیه مسکن،مصرف حقوق مختلف از جمله سازمان حمایت از

ولیت تعیین قیمت را نپذیرفت و در ئهیچ نهادی مساما در نهایت  هم در مقوله تعیین دامنه قیمت ورود پیدا کردند مجازی

ها با در این میان، یکی از سایت .ها و کنترل التهابات ارائه دادندها طرحی را در رابطه با بازگشت قیمتپلتفرم نهایت، خود

اندرکاران برای تعیین ها و فروشندگان خودرو و دستصنف دارندگان نمایشگاه ای نسبت به همکاری با اتحادیهانتشار بیانیه

م همکاری کرد. همچنین برای کنترل قیمت اعالم کرد از درج مکرر آگهی رایگان محدود قیمت برای امالک و خودرو، اعال

  سایت با این اقدام، امکان ایجاد هرگونه فضای تبانی در این پلتفرم از بین برود. مدیرانکند تا به گفته جلوگیری می

 2دیوار سایت بیانیه -3

های فروش ملک و خودرو، سایت و به دنبال رفع ممنوعیت درج آگهیبرگزار شد جلسات متعددی میان مسئولین مربوطه اینکه پس از 

چهار اقدام اصلی که در بیانیه مذکور بیان شده است به شرح زیر . های مسکن کرداقدام به درج مجدد قیمت ایبیانیه انتشاردیوار با 

  است:

                                                           
 5/5/98؛ دنیای اقتصاد ؛  ینترنتیا یها تیمسکن سا یها یبه آگه متیبازگشت قـ 1
 https://divar.irبرگرفته از سایت  ـ2

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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  کالم آخر 

مان ها ه بازار گذاریم  ید ب با ته شـــد  که گف با اینطور  حاضـــر  ند. در عصـــر  کار کن مه تنوع محصـــوالت  خودشـــان   ه

ترین همم دقیق پراهمیت است.اما در این میان نظارت و سیاستگذاری درست و قائل شویم.  کاالییشود یک قیمت ثابت برای نمی

ها ایتگذاری بر روی ستوجود بیاوریم. گاهی یکی از مشکالت عمده قیمه این است که باید سعی کنیم فضای شفافی را ب مسئله

ست که مشخص نیست که فردی که اقدام به قیمت صال این ا ضای بورس ما  خودروگذاری کرده ا دارد یا خیر. به عنوان مثال در ف

شفافی همگی تبادل می ضای  ضاکننده داریم اما در یک ف سازی سخت اتفاق میهم عرضه کننده و هم تقا د. در افتکنند و قیمت 

اش امکان استعالم هویتش وجود داشته باشد و هر فردی بیش ملی باید سازوکاری طراحی بشود که هرکسی توسط کدآخر اینکه 

ضمن جلوگیری از تعدد بیش از اندازه نیز احراز شده باشد. همچنین خودرو از یک صفحه پروفایل در این فضا ایجاد نکند و هویت 

صیانت از بازار را نیز روی آنها سازی تا جای ممکن شود و از قیمتطوری که روی بورس اعمال می همان ؛اعمال کرد باید قوانین 

ازلی است که مالحظات متعددی دارد که هر کدام از قطعات آن اعم پدر کشور ما رسد تصویر اقتصاد به نظر می .کندجلوگیری می

است نقش خود را به خوبی و متناسب با شرایط ایفا  ... الزم از دولت، بخش خصوصی، رسانه ها، کارشناسان اقتصادی، قوانین و

سهولت مراودات  شود به عنوان فرصتی برای بهبود و  نمایند. در این میان ابزار نوین ارتباطی نیز اگر قواعد کارکرد آن رعایت 

  .ایفا کندای کنندهتواند نقش تعیینمیاقتصادی 

رغم دستور دادستانی، وب ( علی1398مردادماه  12) ی آگهی اینترنتیهابازگشت قیمت به سایت به رسد با توجهبه نظر می

، گذاریرغم تعیین نشدن مرجع قیمتهای مسئول، نهادهای مسئول باید پاسخ دهند که چرا علیهای آگهی و دستگاهسایت

 .ها بازگشته استها به این سایتقیمت

چهار اقدام
در بیانیه

سایت دیوار

برایسامانه شاهکارهمکاری با  
استعالم هویت 
آگهی دهندگان

محدودیت هایی در سقف قیمت 
آگهی های خودرو پیشنهادی 

ی را اطالعات معامالت پایان پذیرفته ا
که از سوی وزارت راه و شهرسازی 

ر اعالم می شود به تفکیک مناطق د
م اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهی

داد

سخت گیری های بیشتری از جمله 
در اعمال هزینه  ثبت آگهی برای 
کسانی که بیش از حد مورد نیاز 
عموم، اقدام به درج آگهی می کنند


