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خبر اقتصادی

بزرگترین بازارچه مهاباد طعمه
آتش شد

ایرنا -بزرگترین
بازارچــه کاالهــای
خارجــی مهابــاد در
بلوار «شــهید محمد
امین احمدی» جمعه
شب دچار آتش سوزی شــد .مدیرعامل سازمان
آتشنشانیوخدماتایمنیشهرداریمهابادگفت:
درجریانحادثهآتشسوزیدربازارچه«اصغری»
این شهرستان چهار نفر مجروح شدند که  ۲نفر از
آنانازمامورانآتشنشانیهستند.
رحمان احمــدی با بیان اینکــه حال عمومی
مجروحان این حادثه رضایتبخش اســت ،اظهار
داشت :با تالش مستمر نیروهای آتش نشانی این
حادثه پس از سه ساعت مهار و پس از آن عملیات
لکهگیرینیزانجامشد.
وی افزود :به دلیل وســعت آتش سوزی در این
بازارچه از نیروهای آتش نشــانی شهرستان نقده،
ارتش و مجتمع پتروشیمی مهاباد نیز برای اطفای
حریق درخواســت کمک گرفته و با  ۱۳دستگاه
خودروآتشنشانیاینحریقمهارشد.
مدیرعاملسازمانآتشنشانیوخدماتایمنی
شهرداریمهاباداضافهکرد:دراینحادثهحدود۵۰
باب مغازه راسته قدیم این بازارچه که به طور عمده
شاملمغازههایلوازمخانگی،پوشاک،موادآرایشی
وبهداشتیوچینیآالتبود،درآتشسوخت.
احمــدی ادامــه داد :هنــوز علت ایــن آتش
سوزی مشــخص نشده و بررســی در مورد میزان
خسارت دقیق و علت اصلی حادثه در حال بررسی
کارشناسان است ولی میزان خسارت بیش از ۵۰۰
میلیاردریالبرآوردمیشود.
اینبازارچهکهباعنوانبازارچهکاالهایخارجی
«اصغری» مهاباد معروف اســت و در بلوار «شهید
محمدامیناحمدی»مهابادواقعشده،ساعتسی
دقیقهبامدادامروزشنبهدچارآتشسوزیشد.
این بازارچه دارای  ۲راسته قدیم و جدید است
که با بیش از  ۵۰۰باب مغــازه از بازارچههای مهم
غرب کشور محسوب شــده و انواع وسایل خانگی،
صوتی تصویری و پوشــاک به ویژه خارجی در آن
عرضهمیشود.

چراغ سبز بورس به سهامداران

خبرآنالیــن-
معاملالت دیروز بازار
سرمایه با رشد 47هزار
واحدی شاخص کل به
پایانرسید.
شــاخص کل بورس بــا افزایش 47هــزار و
۷۸۷واحدی،واحدیدرپلهیکمیلیونو 262هزار
واحدایستادوبهاینصورتبورسچراغسبزخودرا
برایسرمایهگذارانروشنکرد.
در جریان دادوســتدهای دیروز بازار سرمایه
بیش از 7میلیارد و 962میلیون سهم و حقتقدم
بهارزشــی بالغ بر 13هزار و 436میلیارد تومان
در بیش از یک میلیون و 258هــزار نوبت مورد
دادوســتد قرار گرفت و شــاخص بورس با رشد
47هزار و 787واحــدی در ارتفاع یکمیلیون و
262هزار و 203واحد قرار گرفت.

مقاصد صادراتی خودروهای
ایرانیکجاست؟

ا یســنا  -د و
خودروسازبزرگکشور
توانســتهاند در سال
گذشــته محصوالت
خود را به کشورهایی
همچون هنگکنگ (با بیشــترین میزان ارزش
صادراتی) ،اسپانیا ،تایوان ،چین ،ترکیه و امارات (با
کمترینمیزانارزشصادراتی)صادرکنند.
بر اســاس آمار گمرک ۹۰ ،درصــد صادرات
خودرویی کشور در سال  ،۱۳۹۸خودرو ساینا بوده
و ۱۰درصد الباقی متعلق بــه پراید ،تیبا و کوییک
از محصوالت خانواده گروه خودروســازی سایپا و
سمند،پژوپارس،پژو،۲۰۷هایماودناازمحصوالت
گروهصنعتیایرانخودروبودهاست.
ارزش ریالی صادرات این محصوالت به تفکیک
کشورها بدین صورت است که طی سال گذشته به
کشورهنگکنگبیشترینمیزانصادراتبهارزش
 ۱۱۶هزار و  ۸۶۲دالر صورت گرفته اســت .پس از
آن اسپانیا بیشــترین واردات خودروهای ایرانی را
داشتهکهبرایکشورارزآوری ۹۶هزارو ۳۶۲دالری
داشتهاست.بهکشورهایتایوانوچیننیزبهترتیب
محصوالتخودروییایرانبهارزش ۷۹هزارو۵۲۱
دالر و ۳۶هــزار و ۶۰۰دالر صادرات صورت گرفته
است.ازمحلصادراتخودروسازانداخلیبهکشور
ترکیه نیز ۷۰۰۰دالر و به کشور امارات چهار هزار و
 ۶۶۲دالر،ارزآوریبهکشورصورتگرفتهاست.

چرتکه 3

فاصله عجیب قیمت زمین از مسکن شگفتیزاست

سود  ۵٠٠درصدی بعضی سازندهها!

نرگس رسولی

قیمت مســکن در طول ســه سال
اخیر به حدی خــارج از تصور افزایش
یافته است که دیگر قیمتهای نجومی
تعجــب خریــداران را برنمیانگیزد.
قیمتهای چنــد ده میلیاردی و حتی
چنــد صدمیلیاردی بــرای یک واحد
مسکونیدریکبرجعادیشدهاست.
اما آیــا تمامی تقصیــر در این روند
معیوببرگردنتورمیاستکهگریبان
اقتصادایرانراگرفتهاست؟
واقعیت این است که قیمت مسکن
همواره باالتر از قدرت خرید متوســط
جامعهایرانیاست.هموارهکمبودعرضه
درقیاسباتقاضایموجودیکیازعوامل
تعیینکننده قیمت مسکن است .حاال
اما با کاهش حجم زمینهای مناســب
ساختوساز در تهران ،افزایش قیمت
مسکننیزبهاینرونددامنزدهاست.
طبق آمار و ارقام اعالمی از ســوی
دستاندرکاران حوزه ساخت ،به تازگی
اما فاصله قیمت زمین با قیمت ساخت
مسکن افزایش یافته است .این فاصله
چنان زیاد است که اهل فن میگویند
عمال هیچ تناسبی میان قیمت فروش
و قیمت تولید مسکن وجود ندارد و این
مسئله حتی ساختوســاز در مناطق

خبر

ارزانقیمت شهر را بیصرفه کرده است.
بر اســاس آمارهای رسمی قیمت یک
مترمربع زیربنای مســکونی در شهر
تهران حدود ۲۷میلیون تومان برآورد
میشود .در مقابل هزینه ساختوساز
هر متر مربــع واحد مســکونی نیز به
طور میانگین  ۴تــا ۵.۵میلیون تومان
برآورد میشــود .این بدان معنی است
کــه میانگیــن اثرگــذاری زمین در
قیمت نهایی مسکن در شهر تهران به
۸۰درصد رسیده اســت .موضوعی که
از نظر معاون وزیر راه و شهرسازی باید
باسیاستگذاریجامعبرطرفشود.
ازمصالحتازمین
مســکن که روزی قیمت تمام شده
مصالحساختمانیدلیلاصلیگرانیاش
عنوان شده بود این روزها قیمت زمین
را جزء تاثیرگذار برای گرانی آن عنوان
میکنند و حاال قیمت زمین در سیبل
گرانی قرار گرفتــه؛ گروهی که متهم
ردیفاولگرانیرازمینعنوانمیکنند
معتقدند که تا زمین نباشــد مسکنی
ساخته نمیشود پس بیدلیل نیست
اگرسازندگانحاضرباشندبرایساخت
مسکن و کسب سود بهای اصلی را برای
زمینپرداختکنند.
موضوعی که توســط رسانههای
مختلف به شکلهای مختلف بررسی

شده اســت .نگارنده معتقد است که
زمین شــهری در اقتصــاد ایران یک
کاالی ســرمایهای بســیار پرطرفدار
است و بهتبع آن ،مسکن نیز در جایگاه
کاالهــای ســرمایهای مقبــول قرار
میگیرد .این دو کاال هم از ارزش دارایی
ریالی در مقابل تورم حفاظت میکند و
هم میتواند از محل اجاره ،درآمد خوبی
برای ســرمایهگذار به ارمغان بیاورد.
در این فرآیند رشــد قیمت مسکن از
یکســو به تحوالت قیمت زمین گره
میخورد و از سوی دیگر ،هزینه تولید
مسکن (بهای نهادههای ساختمانی)
نیز عاملی اثرگذار بــر قیمت این کاال
محسوب میشود.
اما ســهم زمین از قیمــت نهایی
مسکن چقدر است؟
پیش از این کارشناســان و فعاالن
بازار مســکن ،میانگیــن تأثیر قیمت
زمین بر بهای مسکن شهر تهران را ۴۰
تا۵۰درصدعنوانمیکردندامادربرخی
ازمناطقخاصشهرتهرانایننسبتتا
۸۰درصدنیزافزایشپیدامیکرد.
حــاال اما محمــود محمــودزاده،
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و
شهرســازی در این باره گفته است :در
شــرایط فعلی بهقدری قیمت مسکن
افزایشپیداکردهکهدیگربانسبتهای

قبلی قیمت زمین و قیمت تمامشــده
مسکنهمخوانیندارد.
وی حتــی ،فاصلــه ۵۰۰درصدی
هزینه تولید مســکن با قیمت فروش
مسکن را مورد تایید قر ار داده است .به
گفته وی ،در گذشته نسبت اثرگذاری
 ۳۰تا۷۰درصدیهزینهزمیندرقیمت
مسکندرمناطقمختلفوجودداشت؛
اما اکنون اتفاقاتــی در قیمت زمین رخ
داده است که دیگر مناسبات بازار با این
نسبتها جور درنمیآید و قیمت زمین
از یک عنصر اثرگذار بر قیمت مســکن
به یک عنصر قطعــی در تعیین قیمت
مسکنتبدیلشدهاست.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک نیز
سودهای باالیی که بســاز و بفروشها
از بازار مسکن کســب میکنند را مورد
تایید قــرار داده و گفته اســت همین
وضعیت از عوامل گرانــی قیمت خانه
اســت .وی میگوید :هزینه ســاخت
برای تعاونیهای مسکن حدودا متری
 ۴میلیون تومان و در حالت آزاد متری
 ۸میلیــون تومان تمام میشــود .چرا
سازندگان،خانههارامتری ۳۰میلیونتا
۱۰۰میلیونتومانوبیشترمیفروشند؟
وینیزبااشارهبهقیمتفروشمسکنبا
قیمت ساخت ،گفت :ظاهرا سودهای
هنگفت هم بعضی سازندگان را راضی

نمیکند و از هــر آب گلآلودی ماهی
میگیرند .وی معتقد است سیاستگذار
باید این فاصله را مورد بررسی قرار داده و
باحساسیتدراینحوزهواردعملشود
چراکه افزایش قیمت زمین در شــمال
تهران حتی رشد بیرویه قیمت مسکن
درجنوبتهرانرابههمراهدارد.
سیاستهایتکراری
سالهاست مسکن دغدغه مردم و
دولتهاســت ،انبوهی برنامه برای این
حوزه چیده شده است و در نهایت همه
برنامهها تاثیری موقتی بر این حوزه به
جایگذاشتهاند.ازاحداثمسکنمهرتا
سیاستوضعمالیاتبرخانههایخالی،
هیچ کدام نتوانسته است درد مسکن را
درایراندرمانکند.
زمینچقدرگرانتر
ازمسکناست؟
اعدادوارقامبهخوبیوضعیتقیمتی
زمین و مســکن را بازگــو میکند .در
گزارش منتشره در خصوص مسکن در
مرداد ماه مشخص است نسبت قیمت
ملک کلنگی با ســاختمان یا آپارتمان
نســبتی حدود۱/۳دارد اما در تابستان
 99این نســبت به ۱/۵برابر رسید .این
بدانمعناستکهقیمتزمین 1.5برابر
بیشتر از قیمت مسکن است .واگرایی
قیمتها در بــازار ملک از بــازار زمین
ناشی از تندشدن ســرعت رشد بهای
زمیناست.
چرازمینگرانشد؟
افزایش ساختوســازها در تهران
در ســال های اخیر ســبب شده است
حجمزمینهایموجوددراینکالنشهر
کاهشیابد.حاالقیمتزمیندرمناطق
یک تا ســه تهران با رشــدی فزاینده و
عجیبروبروست.
قیمت هر متر مربع زمین در میانه
شهر تهران نیز با افزایش قابل توجهی
روبروشدهاست.
نکته اینجاســت که کارشناســان
میگویند این رشد قیمت زمین سبب
شدهاستواحدهایساختهشدهوفعال
ومورداستفادهنیزازاینافزایشتاثیری
شــگرف را بپذیرند .به عنوان مثال یک
انبوهســاز در منطقه یک تهران گفت:
قیمت زمین در منطقه نیاوران به دلیل
کم بودن قوارههای زمین قابل ساخت
به متری 160میلیون تومان نیز رسیده

رئیس اتحادیه مشاوران
امالک :هزینه ساخت برای
تعاونیهایمسکنحدودا
متری ۴میلیونتومان
و در حالت آزاد متری۸
میلیونتومانتماممیشود.
چرا سازندگان ،خانهها
را متری ۳۰میلیون تا۱۰۰
میلیونتومانوبیشتر
میفروشند؟
است.همینامرسببمیشودبالفاصله
قیمت همه واحدهای مسکونی اطراف
این منطقه از این رشــد تاثیر بگیرند و
بالفاصله قیمتها در سایر مناطق نیز با
افزایش روبرو شوند .این وضعیت بغرنج
عاملتشدیدواگراییهادراینبازارشده
و از سوی دیگر باید توجه داشت که این
رشد قیمت سبب شده است سازندگان
سودهای چند صد درصدی را نیز برای
فروش ملک در نظر بگیرند .وی گفت:
تصور کنید هشت واحد  130متری در
زمینیباقیمتمتری30میلیونتومان
به متراژ  200متر ساخته شود ،سازنده
با توجه به قیمــت  30میلیون تومانی
زمین،بهفروشواحدهابهکمترازمتری
 40میلیون تومــان رضایت نمیدهد و
میبینید که در کل چه ســود عجیبی
بابتاینساختازآنخودمیکند.
اودرتوضیحاینمطلبافزود:سازنده
برای خرید زمین 200متری به قیمت
متــری30میلیون تومــان نزدیک به
 6میلیارد تومان هزینه میکند .در این
میان حداقل چهــار طبقه  130متری
میســازد که اگر هزینه ساخت هر متر
مربع را شش تا هشت میلیون تومان در
نظربگیریم،ویبرایساختنزدیکبه3
میلیاردتا 4میلیونتومانهزینهدارد.به
اینترتیببااضافاتومخارجپیشبینی
نشده 10میلیارد تومان هزینه میشود
اما همین ساختمان به قیمت متری30
تا  40میلیون تومان فروخته میشود و
سودیبیشاز 100درصدراروانهجیب
سازندهمیکند.
به گفته وی این نســبت در مناطق
باالیشهرکهزمینبسیارگرانتراست،
تغییرمیکند.

مرعشی:

تاخیر در تصویب بودجه ۱۴۰۰در شرایط تحریمی جایز نیست

چهره سرشناس کارگزاران ســازندگی میگوید :با توجه به
شــرایط تحریمی و جنگ اقتصادی که علیه کشور ایجاد شده
ضرورت دارد ،مجلس یازدهم در تصویب الیحه بودجه ۱۴۰۰
بیشازایندرنگنکند.
سید حسین مرعشی ،نماینده اسبق مجلس در پاسخ به این
پرســش درصورتی که الیحه بودجه به موقع تصویب نشود چه
پیامدهایی دراداره امور کشــور خواهد داشت؟ گفت :مجلس
میتوانستالیحهبودجهرابهکمیسیونتلفیقبرگرداندوگزارش
جدیدی برای بررسی انجام شــود اما رئیس مجلس از این کار
خودداریکرد.ویافزود:اگررعایتآییننامهمجلسالزامیباشد
اینبودجهتاپایانسالبهدستدولتنخواهدرسیدوردکلیاتبه
منزلهردکلالیحهبودجهدولتاستودولتنیزملزمبهارائهآن

استودرصورتارائهمجددالیحهتوسطدولت،مطابقآییننامه
رسیدگیآنمجددااز ۱۴۰۰/۱/۱شروعمیشود.
ویخاطرنشانکرد:درصورتایناتفاقدوبارهبایدباتشکیل
کمیسیون تلفیق جدید بررسی الیحه بودجه آغاز شود که این
چرخه به طور قطع مشکالتی را برای مدیریت کشور پدید می
آورد .سخنگوی حزب کارگزاران ســازندگی افزود :مشکل این
بودزمانیکهکمیسیونتلفیقتشکیلشدمجلسمیگفتاین
بودجه  ۳۲۰هزار میلیارد تومان کسری دارد یعنی دولت درآمد
هایی را دیده که واقعی نیستند و آقای نادران رییس کمیسیون
تلفیق و همکاران ایشان دوماه و نیم وقت مجلس را گرفتند و به
زعم خود آن را اصالح کردنداما نه تنها به راه حل کسری بودجه
 ۳۲۰هزارمیلیاردتومانیفکرنکردهاندبلکهباافزودنچنددههزار

وقوع انفجار در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان

آتشسوزی گسترده در گمرک اسالمقلعه

عصردیروز،آتشسوزی«گسترده»درگمرک
اسالم قلعه در مرز ایران رخداد .ویدئوها و تصاویر
منتشر شده از آتشســوزی ،حاکی از انفجارها و
دامنه گسترده آتشسوزی است .وحید قتالی،
والی هرات در پیام ویدئویی از «خسارات بزرگ
مالی» بر اثر آتش ســوزی خبــر داد و گفت که
خودروهای آتش نشــانی ایران به «نقطه صفر
مرزی»رسیدهاند .اوهمچنینخواستارهمکاری
تاجران در حراست از اموال ،دور کردن خودروها
از محــل و جلوگیری از سوءاســتفاده احتمالی

شد .گمرک اســام قلعه-دوغارون نیز تعطیل
شده اســت و به گفته برشنا ،شــرکت ملی برق
افغانســتان ،برق وارداتی ایران از هرات نیز قطع
است .در همین خصوص رئیس جمعیت هالل
احمرشهرستانتایباداظهارکرد«تمامنیروهای
نظامیوامدادیدرتالشهستندمرزدوغارونرا
تخلیهکنندتابتوانندآتشرامهارکنند».بهگفته
هادی رمضانی بر اثر انفجار چند دســتگاه تانکر
سوختآتشسوزیمهیبیدرگمرکاسالمقلعه
افغانستان رخ داد که شعلههای این آتش سوزی

میلیاردتومانبهحجمبودجهاینکسریراافزایشدادند.
نمایندهپیشینمجالسپنجموششممجلسشورایاسالمی
خاطرنشان کرد :اعضای کمیسیون تلفیق برای پولی که وجود
ندارد درآمدهای ســخاوتمندانه طراحی کرده اند و وقتی این
گزارش را به صحن علنی پارلمان آوردند نتوانســتند از آن دفاع
کنند.ویبابرشمردنضعفهایاصلییازدهمیندورهمجلس
شورایاسالمیتصریحکرد:مجلسکنونیدوضعفاساسیدارد.
یکی اینکه فاقد یک سازمان دهی سیاسی است دیگر اینکه این
مجلستجربهکافیبرایتغییرسازندهوبررسیالیحهبودجهرا
ندارد.مرعشیهمچنینگفت:اگردرهمینمجلسبهجایالیاس
نادرانرییسکمیسیونتلفیقحمیدرضاحاجباباییکهتجربه
کافی مجلس را در بررســی و تصویب چندین الیحه بودجه در

مرز دوغارون را هم بینصیب نگذاشت .او تصریح
کرده بود «از دقایق اول آتش ســوزی تیمهای
امدادیبالفاصلهبهمرزدوغاروناعزامشدند.آنچه
که بیش از همه بزرگی و شدت حادثه را نشان می
داد ،این گفته رانندگان خودروهای ترانزیت در
مرزدوغارونبودکهاظهارکردهبودندبیشاز۵۰۰
تانکرسوختدرحالآتشگرفتناست».
کمکایرانبهآسیبدیدگانانفجار
وضعیت به گونهای بود که سخنگوی وزارت
خارجه نیــز در واکنش به این ماجــرا از تماس
استاندار هرات در افغانستان با استاندار خراسان
رضوی و درخواست کمک جهت جلوگیری از
آسیببیشتربهتاسیساتوهمچنینحاضرین
در محوطه گمرک خبر داد .سعید خطیبزاده

کارنامهنمایندگیخودداردریاستکمیسیونتلفیقرابهعهده
می داشت به طور قطع کشور دچار چنین گرفتاری و آشفتگی
نمی شد .اقتصاد کشور ما از یک سو به خاطر فشارهای خارجی
و تحریم ها و از سویی دیگر به علت سوء تدبیرهای این چنینی
آسیب دیده است و نمایندگان مجلس شــورای اسالمی باید با
توجه به شرایط کشور که در جنگ اقتصادی قرار دارد در فرصت
اندک باقیمانده تا پایان سال جاری الیحه بودجه سال آینده کل
کشورراتصویبکنند.

گفت«:بالفاصلهاقداماولیهجهتارائهتسهیالت
بیشتربهافرادوخودروهایگرفتارشدهدرمنطقه
آتشسوزی هماهنگی شــد و سرکنسولگری
جمهوریاسالمیایراندرهراتطیتماسهایی
بامقاماتایناستان،ازجملهاستاندارابعادحادثه
را مورد بررسی قرار داد .همچنین با هماهنگی
وزارتامورخارجهومرزبانیوسایردستگاههای

ذیربط مرز اسالم قلعه دوغارون روی کامیونها،
خودروهاوافرادیکهبرایگریزازآتشسوزیبه
سمت مرزهای کشورمان گریخته بودند باز نگاه
داشته شــد» .او از اتخاذ تدابیر دولت جمهوری
اسالمیبرایکمکبهآسیبدیدگاناینحادثه
خبرداد.
تماممسیرهابهمرزدوغارونمسدودشد
تمام مســیرها به مرز دوغارون مسدود شده
و توســط نیروهای مرزبانــی و انتظامی کنترل
میشــود .محمد کوهگرد ،مدیــرکل گمرک
دوغارون،درگفتوگوباایسنااظهارکردهبود«در
پیآتشسوزیدرگمرکاسالمقلعهواقعدرمرز
ایران و افغانســتان ،بازارچه مرزی و منطقه ویژه
اقتصادیدوغارونتخلیهشد».

