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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 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد گفت: 
در جریان حادثه آتش سوزی در بازارچه »اصغری« 
این شهرستان چهار نفر مجروح شدند که ۲ نفر از 

آنان از ماموران آتش نشانی هستند.
رحمان احمــدی با بیان اینکــه حال عمومی 
مجروحان این حادثه رضایت بخش اســت، اظهار 
داشت: با تالش مستمر نیروهای آتش نشانی این 
حادثه پس از سه ساعت مهار و پس از آن عملیات 

لکه گیری نیز انجام شد.
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 ۱۳ دستگاه 

خودرو آتش نشانی این حریق مهار شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مهاباد اضافه کرد: در این حادثه حدود ۵۰ 
باب مغازه راسته قدیم این بازارچه که به طور عمده 
شامل مغازه های لوازم خانگی، پوشاک، مواد آرایشی 

و بهداشتی و چینی آالت بود، در آتش سوخت.
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 

میلیارد ریال برآورد می شود.
این بازارچه که با عنوان بازارچه کاالهای خارجی 
»اصغری« مهاباد معروف اســت و در بلوار »شهید 
محمد امین احمدی« مهاباد واقع شده، ساعت سی 

دقیقه بامداد امروز شنبه دچار آتش سوزی شد.
این بازارچه دارای ۲ راسته قدیم و جدید است 
که با بیش از ۵۰۰ باب مغــازه از بازارچه های مهم 
غرب کشور محسوب شــده و انواع وسایل خانگی، 
صوتی تصویری و پوشــاک به ویژه خارجی در آن 

عرضه می شود.
    

چراغ سبز بورس به سهامداران 
خبرآنالیــن-  
معاملالت دیروز بازار 
سرمایه با رشد 47 هزار 
واحدی شاخص کل به 

پایان رسید.
شــاخص کل بورس بــا افزایش 47هــزار و 
7۸7واحدی،واحدی در پله یک میلیون و ۲6۲ هزار 
واحد ایستاد و به این صورت بورس چراغ سبز خود را 

برای سرمایه گذاران روشن کرد. 
در جریان دادوســتدهای دیروز بازار سرمایه 
بیش از 7میلیارد و 96۲میلیون سهم و حق تقدم 
به ارزشــی بالغ بر ۱۳هزار و 4۳6میلیارد تومان 
در بیش از یک میلیون و ۲۵۸هــزار نوبت مورد 
دادوســتد قرار گرفت و شــاخص بورس با رشد 
47هزار و 7۸7واحــدی در ارتفاع یک میلیون و 

۲6۲هزار و ۲۰۳واحد قرار گرفت.
    

مقاصد صادراتی خودروهای 
ایرانی کجاست؟

و  د - یســنا ا
خودروساز بزرگ کشور 
توانســته اند در سال 
گذشــته محصوالت 
خود را به کشورهایی 
همچون هنگ کنگ )با بیشــترین میزان ارزش 
صادراتی(، اسپانیا، تایوان، چین، ترکیه و امارات )با 

کمترین میزان ارزش صادراتی( صادر کنند.
بر اســاس آمار گمرک، 9۰ درصــد صادرات 
خودرویی کشور در سال ۱۳9۸، خودرو ساینا بوده 
و ۱۰ درصد الباقی متعلق بــه پراید، تیبا و کوییک 
از محصوالت خانواده گروه خودروســازی سایپا و 
سمند، پژو پارس، پژو ۲۰7، هایما و دنا از محصوالت 

گروه صنعتی ایران خودرو بوده است.
 ارزش ریالی صادرات این محصوالت به تفکیک 
کشورها بدین صورت است که طی سال گذشته به 
کشور هنگ کنگ بیشترین میزان صادرات به ارزش 
۱۱6 هزار و ۸6۲ دالر صورت گرفته اســت. پس از 
آن اسپانیا بیشــترین واردات خودروهای ایرانی را 
داشته که برای کشور ارزآوری 96 هزار و ۳6۲ دالری 
داشته است. به کشورهای تایوان و چین نیز به ترتیب 
محصوالت خودرویی ایران به ارزش79 هزار و ۵۲۱ 
دالر و ۳6 هــزار و 6۰۰ دالر صادرات صورت گرفته 
است. از محل صادرات خودروسازان داخلی به کشور 
ترکیه نیز7۰۰۰ دالر و به کشور امارات چهار هزار و 

66۲ دالر، ارزآوری به کشور صورت گرفته است.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

قیمت مســکن در طول ســه سال 
اخیر به حدی خــارج از تصور افزایش 
یافته است که دیگر قیمت های نجومی 
تعجــب خریــداران را برنمی انگیزد. 
قیمت های چنــد ده میلیاردی و حتی 
چنــد صدمیلیاردی بــرای یک واحد 

مسکونی در یک برج عادی شده است. 
اما آیــا تمامی تقصیــر در این روند 
معیوب بر گردن تورمی است که گریبان 

اقتصاد ایران را گرفته است؟
واقعیت این است که قیمت مسکن 
همواره باالتر از قدرت خرید متوســط 
جامعه ایرانی است. همواره کمبود عرضه 
در قیاس با تقاضای موجود یکی از عوامل 
تعیین کننده قیمت مسکن است. حاال 
اما با کاهش حجم زمین های مناســب 
ساخت وساز در تهران، افزایش قیمت 

مسکن نیز به این روند دامن زده است. 
طبق آمار و ارقام اعالمی از ســوی 
دست اندرکاران حوزه ساخت، به تازگی 
اما فاصله قیمت زمین با قیمت ساخت 
مسکن افزایش یافته است. این فاصله 
چنان زیاد است که اهل فن می گویند 
عمال هیچ تناسبی میان قیمت فروش 
و قیمت تولید مسکن وجود ندارد و این 
مسئله حتی ساخت وســاز در مناطق 

ارزان قیمت شهر را بی صرفه کرده است. 
بر اســاس آمارهای رسمی قیمت یک 
مترمربع زیربنای مســکونی در شهر 
تهران حدود ۲7میلیون تومان برآورد 
می شود. در مقابل هزینه ساخت وساز 
هر متر مربــع واحد مســکونی نیز به 
طور میانگین 4 تــا ۵.۵میلیون تومان 
برآورد می شــود. 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 

با سیاست گذاری جامع برطرف شود.
از مصالح تا زمین 

مســکن که روزی قیمت تمام شده 
مصالح ساختمانی دلیل اصلی گرانی اش 
عنوان شده بود این روزها قیمت زمین 
را جزء تاثیرگذار برای گرانی آن عنوان 
می کنند و حاال قیمت زمین در سیبل 
گرانی قرار گرفتــه؛ گروهی که متهم 
ردیف اول گرانی را زمین عنوان می کنند 
معتقدند که تا زمین نباشــد مسکنی 
ساخته نمی شود پس بی دلیل نیست 
اگر سازندگان حاضر باشند برای ساخت 
مسکن و کسب سود بهای اصلی را برای 

زمین پرداخت کنند.  
موضوعی که توســط رسانه های 
مختلف به شکل های مختلف بررسی 

شده اســت. نگارنده معتقد است که 
زمین شــهری در اقتصــاد ایران یک 
کاالی ســرمایه ای بســیار پرطرفدار 
است و به تبع آن، مسکن نیز در جایگاه 
کاالهــای ســرمایه ای مقبــول قرار 
می گیرد. این دو کاال هم از ارزش دارایی 
ریالی در مقابل تورم حفاظت می کند و 
هم می تواند از محل اجاره، درآمد خوبی 
برای ســرمایه گذار به ارمغان بیاورد. 
در این فرآیند رشــد قیمت مسکن از 
یک ســو به تحوالت قیمت زمین گره 
می خورد و از سوی دیگر، هزینه تولید 
مسکن )بهای نهاده های ساختمانی( 
نیز عاملی اثرگذار بــر قیمت این کاال 

محسوب می شود. 
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 4۰ 
تا ۵۰درصد عنوان می کردند اما در برخی 
از مناطق خاص شهر تهران این نسبت تا 

۸۰درصد نیز افزایش پیدا می کرد. 
حــاال اما محمــود محمــودزاده، 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرســازی در این باره گفته است: در 
شــرایط فعلی به قدری قیمت مسکن 
افزایش پیدا کرده که دیگر با نسبت های 

قبلی قیمت زمین و قیمت تمام شــده 
مسکن همخوانی ندارد.

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 
۳۰ تا 7۰درصدی هزینه زمین در قیمت 
مسکن در مناطق مختلف وجود داشت؛ 
اما اکنون اتفاقاتــی در قیمت زمین رخ 
داده است که دیگر مناسبات بازار با این 
نسبت ها جور درنمی آید و قیمت زمین 
از یک عنصر اثرگذار بر قیمت مســکن 
به یک عنصر قطعــی در تعیین قیمت 

مسکن تبدیل شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک نیز 
سودهای باالیی که بســاز و بفروش ها 
از بازار مسکن کســب می کنند را مورد 
تایید قــرار داده و گفته اســت همین 
وضعیت از عوامل گرانــی قیمت خانه 
اســت. وی می گوید: هزینه ســاخت 
برای تعاونی های مسکن حدودا متری 
4 میلیون تومان و در حالت آزاد متری 
۸ میلیــون تومان تمام می شــود. چرا 
سازندگان، خانه ها را متری ۳۰ میلیون تا 
۱۰۰ میلیون تومان و بیشتر می فروشند؟ 
وی نیز با اشاره به قیمت فروش مسکن با 
قیمت ساخت، گفت: ظاهرا سودهای 
هنگفت هم بعضی سازندگان را راضی 

نمی کند و از هــر آب گل آلودی ماهی 
می گیرند. وی معتقد است سیاستگذار 
باید این فاصله را مورد بررسی قرار داده و 
با حساسیت در این حوزه وارد عمل شود 
چراکه افزایش قیمت زمین در شــمال 
تهران حتی رشد بی رویه قیمت مسکن 

در جنوب تهران را به همراه دارد. 
سیاست های تکراری

سال هاست مسکن دغدغه مردم و 
دولت هاســت، انبوهی برنامه برای این 
حوزه چیده شده است و در نهایت همه 
برنامه ها تاثیری موقتی بر این حوزه به 
جای گذاشته اند. از احداث مسکن مهر تا 
سیاست وضع مالیات بر خانه های خالی، 
هیچ کدام نتوانسته است درد مسکن را 

در ایران درمان کند. 
 زمین چقدر گران تر 

از مسکن است؟
اعداد و ارقام به خوبی وضعیت قیمتی 
زمین و مســکن را بازگــو می کند. در 
گزارش منتشره در خصوص مسکن در 
مرداد ماه مشخص است نسبت قیمت 
ملک کلنگی با ســاختمان یا آپارتمان 
نســبتی حدود ۱/۳دارد اما در تابستان 
99 این نســبت به ۱/۵برابر رسید. این 
بدان معناست که قیمت زمین ۱.۵ برابر 
بیشتر از قیمت مسکن است. واگرایی 
قیمت ها در بــازار ملک از بــازار زمین 
ناشی از تندشدن ســرعت رشد بهای 

زمین است.
چرا زمین گران شد؟

افزایش ساخت وســازها در تهران 
در ســال های اخیر ســبب شده است 
حجم زمین های موجود در این کالنشهر 
کاهش یابد. حاال قیمت زمین در مناطق 
یک تا ســه تهران با رشــدی فزاینده و 

عجیب روبروست. 
 قیمت هر متر مربع زمین در میانه 
شهر تهران نیز با افزایش قابل توجهی 

روبرو شده است. 
نکته اینجاســت که کارشناســان 
می گویند این رشد قیمت زمین سبب 
شده است واحدهای ساخته شده و فعال 
و مورد استفاده نیز از این افزایش تاثیری 
شــگرف را بپذیرند. به عنوان مثال یک 
انبوه ســاز در منطقه یک تهران گفت: 
قیمت زمین در منطقه نیاوران به دلیل 
کم بودن قواره های زمین قابل ساخت 
به متری ۱6۰ میلیون تومان نیز رسیده 

است. همین امر سبب می شود بالفاصله 
قیمت همه واحدهای مسکونی اطراف 
این منطقه از این رشــد تاثیر بگیرند و 
بالفاصله قیمت ها در سایر مناطق نیز با 
افزایش روبرو شوند. این وضعیت بغرنج 
عامل تشدید واگرایی ها در این بازار شده 
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 ۱۳۰ متری در 
زمینی با قیمت متری ۳۰میلیون تومان 
به متراژ ۲۰۰ متر ساخته شود، سازنده 
با توجه به قیمــت ۳۰ میلیون تومانی 
زمین، به فروش واحدها به کمتر از متری 
4۰ میلیون تومــان رضایت نمی دهد و 
می بینید که در کل چه ســود عجیبی 

بابت این ساخت از آن خود می کند. 
 او در توضیح این مطلب افزود: سازنده 
برای خرید زمین ۲۰۰  متری به قیمت 
متــری ۳۰  میلیون تومــان نزدیک به 
6 میلیارد تومان هزینه می کند. در این 
میان حداقل چهــار طبقه ۱۳۰ متری 
می ســازد که اگر هزینه ساخت هر متر 
مربع را شش تا هشت میلیون تومان در 
نظر بگیریم، وی برای ساخت نزدیک به ۳ 
میلیارد تا 4 میلیون تومان هزینه دارد. به 
این ترتیب با اضافات و مخارج پیش بینی 
نشده ۱۰ میلیارد تومان هزینه می شود 
اما همین ساختمان به قیمت متری ۳۰ 
تا 4۰ میلیون تومان فروخته می شود و 
سودی بیش از ۱۰۰ در صد را روانه جیب 

سازنده می کند.
به گفته وی این نســبت در مناطق 
باالی شهر که زمین بسیار گران تر است، 

تغییر می کند. 

فاصله عجیب قیمت زمین از مسکن شگفتی  زاست

سود۵٠٠درصدیبعضیسازندهها!
رئیس اتحادیه مشاوران 

امالک: هزینه ساخت برای 
تعاونی های مسکن حدودا 

متری ۴ میلیون تومان 
و در حالت آزاد متری ۸ 

میلیون تومان تمام می شود. 
چرا سازندگان، خانه ها 

را متری ۳۰ میلیون تا ۱۰۰ 
میلیون تومان و بیشتر 

می فروشند؟

 عصر دیروز، آتش سوزی »گسترده« در گمرک 
اسالم قلعه در مرز ایران رخ  داد. ویدئوها و تصاویر 
منتشر شده از آتش ســوزی، حاکی از انفجارها و 
دامنه گسترده آتش سوزی 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« رسیده اند.  او همچنین خواستار همکاری 
تاجران در حراست از اموال، دور کردن خودروها 
از محــل و جلوگیری از سوءاســتفاده احتمالی 

شد. گمرک اســالم 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 
احمر شهرستان تایباد اظهار کرد »تمام نیروهای 
نظامی و امدادی در تالش هستند مرز دوغارون را 
تخلیه کنند تا بتوانند آتش را مهار کنند«. به گفته 
هادی رمضانی بر اثر انفجار چند دســتگاه تانکر 
سوخت آتش سوزی مهیبی در گمرک اسالم قلعه 
افغانستان رخ داد که شعله های این آتش سوزی 

مرز دوغارون را هم بی نصیب نگذاشت. او تصریح 
کرده بود »از دقایق اول آتش ســوزی تیم های 
امدادی بالفاصله به مرز دوغارون اعزام شدند. آنچه 
که بیش از همه بزرگی و شدت حادثه را نشان می 
داد، این گفته رانندگان خودروهای ترانزیت در 
مرز دوغارون بود که اظهار کرده بودند بیش از ۵۰۰ 

تانکر سوخت در حال آتش گرفتن است«.
کمک ایران به آسیب دیدگان انفجار

وضعیت به گونه ای 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 
آسیب بیشتر به تاسیسات و همچنین حاضرین 
در محوطه گمرک خبر داد. سعید خطیب زاده 

گفت: »بالفاصله اقدام اولیه جهت ارائه تسهیالت 
بیشتر به افراد و خودروهای گرفتار شده در منطقه 
آتش سوزی هماهنگی شــد و سرکنسولگری 
جمهوری اسالمی ایران در هرات طی تماس هایی 
با مقامات این استان، از جمله استاندار ابعاد حادثه 
را مورد بررسی قرار داد. همچنین با هماهنگی 
وزارت امور خارجه و مرزبانی و سایر دستگاه های 

ذیربط مرز اسالم قلعه دوغارون روی کامیون ها، 
خودروها و افرادی که برای گریز از آتش سوزی به 
سمت مرزهای کشورمان گریخته بودند باز نگاه 
داشته شــد«. او از اتخاذ تدابیر دولت جمهوری 
اسالمی برای کمک به آسیب دیدگان این حادثه 

خبر داد.
تمام مسیرها به مرز دوغارون مسدود شد

تمام مســیرها به مرز دوغارون مسدود شده 
و توســط نیروهای مرزبانــی و انتظامی کنترل 
می شــود. محمد کوه گرد، مدیــرکل گمرک 
دوغارون، در گفت وگو با ایسنا اظهار کرده بود »در 
پی آتش سوزی در گمرک اسالم قلعه واقع در مرز 
ایران و افغانســتان، بازارچه مرزی و منطقه ویژه 

اقتصادی دوغارون تخلیه شد«.

وقوع انفجار در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان

آتش سوزی گسترده در گمرک اسالم قلعه

خبر

 چهره سرشناس کارگزاران ســازندگی می گوید: با توجه به 
شــرایط تحریمی و جنگ اقتصادی که علیه کشور ایجاد شده 
ضرورت دارد، مجلس یازدهم در تصویب الیحه بودجه ۱4۰۰ 

بیش از این درنگ نکند.
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 
می توانست الیحه بودجه را به کمیسیون تلفیق برگرداند و گزارش 
جدیدی برای بررسی انجام شــود اما رئیس مجلس از این کار 
خودداری کرد. وی افزود:  اگر رعایت آیین نامه مجلس الزامی باشد 
این بودجه تا پایان سال به دست دولت نخواهد رسید و رد کلیات به 
منزله رد کل الیحه بودجه دولت است و دولت نیز ملزم به ارائه آن 

است و درصورت ارائه مجدد الیحه توسط دولت، مطابق آیین نامه 
رسیدگی آن مجددا از۱4۰۰/۱/۱ شروع می شود.

وی خاطرنشان کرد:  درصورت این اتفاق دوباره باید با تشکیل 
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 
بود زمانی که کمیسیون تلفیق تشکیل شد مجلس می گفت این 
بودجه ۳۲۰ هزار 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 
۳۲۰ هزار میلیارد تومانی فکر نکرده اند بلکه با افزودن چند ده هزار 

میلیارد تومان به حجم بودجه این کسری را افزایش دادند.
نماینده پیشین مجالس پنجم و ششم مجلس شورای اسالمی 
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 . وی با بر شمردن ضعف های اصلی یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد:  مجلس کنونی دو ضعف اساسی دارد.

یکی اینکه فاقد یک سازمان دهی سیاسی است دیگر اینکه این 
مجلس تجربه کافی برای تغییر سازنده و بررسی الیحه بودجه را 
ندارد. مرعشی همچنین گفت: اگر درهمین مجلس به جای الیاس 
نادران رییس کمیسیون تلفیق حمیدرضا حاج بابایی که تجربه 
کافی مجلس را در بررســی و تصویب چندین الیحه بودجه در 

کارنامه نمایندگی خود دارد ریاست کمیسیون تلفیق را به عهده 
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 

کشور را تصویب کنند. 

مرعشی: 

تاخیر در تصویب بودجه ۱۴۰۰ در شرایط تحریمی جایز نیست


