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سرمایهگذاری در بازار
مسکن سودآور است؟

مقایسه با طا و ارز

اگر بخواهیم بازارهای طا و ارز را با بازار
مسکن مقایسه کنیم ،باید به این نکته توجه
کنیم که ممکن است در کوتاه مدت سود
حاصل از سرمایهگذاری در بــازار طا و ارز
بیشتر باشد اما به این دلیل که بیشتر افراد از
نوسانات این بازارها اطاعی ندارند ،ممکن
است بدون اطاع وارد بازار طا و سکه شوند
و ضرر کنند.

نقدشوندگی ،نقطه ضعف

بــزرگ تــریــن نقطه ضعف سرمایه گذاری
در ملک خاصیت نقدشوندگی آن است.
معنایش این است که اگر قصد فروش آن را
داشته باشید ،هیچ تضمینی وجود ندارد
که بتوانید به سرعت آن را بفروشید .اگر با
بازههای زمانی رکود روبــهرو شوید ،ممکن
است چندین ماه و حتی چندین سال منتظر
فــروش ملکتان باشید .نقطه ضعف دیگر
سرمایه زیادی است که برای ورود به این حوزه
به آن نیاز است.
به هر حــال ،ایــن حــوزه از سرمایهگذاری
مناسب افراد صبوری است که سرمایه زیاد
ِ
نسبتا معطلی دارند و خواهان آناند که در
بلندمدت ،سرمایه خود را در یک حوزه بدون
خطر ،چندبرابر کنند.
این افراد برای نقد شدن سرمایهشان عجله
زیــادی ندارند .اگر جزو این دسته از افراد
هستید ،پیشنهاد میشود در حوزه اماک و
مستغات سرمایهگذاری کنید.
در نهایت ،بــه افـــرادی کــه قصد دارنـــد به
سرمایه گذاری در بخش مسکن ورود کنند
توصیه میشود برای این کار ،مناطق مختلف
شهر را بررسی کنند و شتابزده وارد این حوزه
نشوند.
*کارشناس بازار مسکن

توقفهای 10روزه پشت مرزهای دوغارون رانندگان را کافه کرده است

الهام ظریفیان -توقف های طوالنی کامیون های
ترانزیتی در مرز دوغارون افغانستان دوباره مسئلهساز
شده و بــرای رانندگان و صاحبان کاال مشکاتی را
ایجاد کرده است .این موضوع بارها رسانه ای شده
است و در حالی که مسئوالن هر بار مسائلی از قبیل
کم بودن ظرفیت پذیرش طرف افغانستانی را دلیل
این سرگردانی مطرح کردهاند ،برخی کارشناسان و
نمایندگان بخش خصوصی معتقدند مسئوالن طرف
خودمان نیز به این مرز بااهمیت توجه کافی ندارند و در
واقع ،مشکل را بین یکدیگر پاسکاری میکنند .حتی
عدهای مشکل را ریشهایتر میدانند و آن را به وجود
مافیاهای متعددی که با ساماندهی مرزهای ترانزیتی
منافعشان را در خطر میبینند ربط میدهند .گمرک
دوغــارون با قدمتی صدساله یکی از پنج گمرک برتر
کشور است که ساالنه بیش از یک میلیون تن انواع کاال
از طریق آن به افغانستان صادر میشود.

توقفهای  7تا  10روزه در مرز دوغارون

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و
نقل بینالمللی خراسان رضوی دراینباره میگوید:
این توقفها مدتهاست در مرز دوغارون وجود دارد.
هر توقفی موجب میشود زمانی که صاحب کاال برای
رسیدن کاالی خود به بازار هدف پیشبینی کرده است
افزایش یابد و کاال با تأخیرهای چند روزه به مقصد
برسد .در این شرایط ،به غیر از افزایش هزینه های
حمل ،صاحبان کاال بــازار خود را از دست خواهند
داد و صادرات استان با مشکل روبهرو میشود .احمد
زمانیان با اعام اینکه اکنون کامیون های ترانزیتی
توقفهای دست کم هفتروزه در مرز دوغارون دارند
میافزاید :اگر حجم کاال زیاد شود و تعطیات پیش
بیاید ،این توقفها به بیش از  10روز هم میرسد.
وی توضیح می دهد :دوغــارون به این علت که هم
دارای گمرک است و هم منطقه ویژه اقتصادی به شمار
میرود ،با تراکم زیاد کامیونهای ترانزیتی روبهروست.
با این حال ،در طرف افغانستان ،ظرفیت پذیرش این
حجم کامیون وجود ندارد.

اعزام هیئت کارشناسی برای آسیبشناسی

زمانیان با اشاره به اینکه مدتهاست بر ضرورت ایجاد
هماهنگی ایرانیها و افغانستانیها دراینباره تأکید
میشود میگوید :به دنبال این هستیم که بر سر خروج

وی ادامه میدهد :در طرف ایرانی ،این موضوع به
شکل مافیا مصداق ندارد.

بزرگترین مرز صادراتی استان

عکس  :آرشیو

ایــن روزهـــا یکی از ســـؤاالت بسیاری از
شــهــرونــدان ایــن اســت کــه نقدینگی را
کجا مــیتــوان ســرمــایــهگــذاری کــرد که
هــم خطر کمتر ،و هــم بــا تــوجــه بــه نرخ
تــــورم ،حــاشــیــه ســـود مناسبی داشــتــه
باشد.
در ایــن بین ،بــازارهــای مختلفی مانند
طــا ،سکه ،ارز و زمین وجــود دارنـــد که
بسته به سرمایه ،مــی تــوان به آن هــا ورود
پیدا کرد.
با این حال ،در بین این بازارها ،زمین و مسکن
به صــورت سنتی بــرای ایرانی ها جذابیت
بیشتری دارند.
از ایــن رو ،خــانــواده هــا ترجیح می دهند
سرمایههای خود را وارد این بخش کنند؛ اما
با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن در چند
سال اخیر ،باز هم سرمایه گذاری در این
بخش سودآور است؟
برای پاسخ به این پرسش ،باید روند تغییرات
بـــازار مسکن در چند ســال اخیر را مــرور
کنیم .بــازار مسکن از اواســط سال  92وارد
رکــود شد و خرید و فــروش بهشدت کاهش
یافت.
همچنین در ایــن مـــدت ،قیمت ها در
مقایسه با نرخ تورم تغییر چندانی نکرد .با
این حال ،از اواســط سال گذشته ،به مرور
نشانه های رونـــق در بـــازار مسکن پیدا
شد به طــوری که در اواخــر ســال گذشته،
قیمت مسکن در تهران افزایش یافت .این
مسئله نشان دهنده حرکت بــازار به سوی
رونق بود.
بــعــد از یــک وقــفــه چــنــدمــاهــه ،تــحــوالت
بــازار مسکن به کان شهرها نیز رسید به
طــوری که از اواخــر فــروردیــن ،نشانههای
رونـــق خــریــد و فـــروش مسکن در مشهد
مشاهده شد.
پیشبینی می شود در چند ماه آینده رونق
بازار مسکن در مشهد افزایش بیشتری یابد
و همین مسئله بر قیمت مسکن نیز اثرگذار
خواهد بود.
بر این اساس ،اگر شهروندان می خواهند
خانه بخرند یا قصد دارنــد در این قسمت
سرمایهگذاری کنند ،اکنون زمان مناسبی
برای خرید ملک است و به این افراد پیشنهاد
می شود سرمایه هایشان را وارد این بخش
کنند.

صادرات پشت سدمافیا

روزانــه حداقل  350کامیون در مرز دوغــارون توافق
شود .هر چند سازمان های ایرانی در مرز دوغــارون
درباره اجرایی شدن این مسئله اعام آمادگی کردهاند،
طرف افغانستانی هنوز اقدامی نکرده است .وی ادامه
میدهد :با این حال ،افغانیها مدعی هستند ظرفیت
الزم برای افزایش ورود کامیونهای ایرانی را دارند اما
مسئوالن ایرانی با آنها همکاری الزم را نمیکنند.
وی از اعزام یک گروه کارشناسی همراه با خبرنگاران
به مرز دوغارون از سوی انجمن حمل و نقل بینالمللی
خبر میدهد و میگوید :امیدواریم این هیئت که امروز
به مرز دوغارون خواهد رفت بتواند مشکات را از نزدیک
مشاهده ،و دراینباره بهدرستی آسیبشناسی کند.

اعتراض رانندگان

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل
و نقل بین المللی خراسان رضوی بخش دیگری از
توقفهای طوالنی روزهای اخیر رانندگان ترانزیتی
در مرز دوغــارون را متوجه بخشنامه جدید سازمان
راهــداری و حمل و نقل جــادهای کشور میداند که
محدودیتهایی برای ابعاد و اوزان کامیونها ایجاده
کرده است.
زمانیان توضیح می دهد :قرار بود این بخشنامه در
اردیبهشت اجرایی شود که با اعتراض انجمن حمل
و نقل به تعویق افتاد .با این حال ،از روز گذشته ،این
بخشنامه اجرایی شده اســت .وی ادامــه می دهد:
براساس این بخشنامه ،کامیونهای پنجمحور حداکثر

میتوانند  40تن بار حمل کنند و بارهای  40تن به باال
باید با کامیون های شش محور حمل شوند .بیشتر
کامیونهای ما پنجمحور هستند و همین کامیونها
قبا تا  43تن هم بار میزدند ولی از روز گذشته و با
اجــرای این بخشنامه ،باید جریمه ای بین  450تا
 500هزار تومان بابت هر تن بار اضافه بپردازند .دراین
شرایط ،تعداد زیادی از کامیونها که قبا بار زدهاند و
به مرز دوغارون رسیدهاند با این جریمه روبهرو شدهاند
و اعتراض دارند.

مافیای پول و زور

با این حال ،رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان ریشه
مشکل را «النه کردن مافیای اقتصادی و کسانی در دو
سوی مرز که هم رابطه دارند و هم زور و هم پول» میداند
و میگوید :وجود این مافیا سبب شده است بسیاری از
اقدامات دولتها عقیم بماند و پیگیریهای اتاقهای
بازرگانی هم در دو سوی مرز کمنتیجه باشد.
محمود ســیــادت بــه اقــدامــات ســال گذشته والــی
هــرات در برخورد جــدی با بعضی عوامل فساد که
از گذشته در مــرز دوغـــارون ریشه دوانـــده و منافع
درخور توجهی برای خود تعریف کرده بودند اشاره
میکند و میگوید :یک عده که منافعشان از بعضی
سازمان دهی ها و مبارزه با گروه های فساد آسیب
دیده است با طوالنی کردن فرایند ورود کامیونهای
ترانزیتی و طوالنی شدن توقف در این مرز دارند انتقام
میگیرند.

سیادت با تأکید بر اهمیت امن کردن مسیر ترانزیت
و تسریع فرایند ترانزیت می گوید :ترانزیت برای
هر کشوری ،هم از نظر اقتصادی و هم از نظر روابط
بینالمللی ،فرصتی بسیار قیمتی است که با کمترین
هزینه به دست میآید .اگر نتوانیم مسیر ترانزیتی را
امن و منطقی نگه داریم ،مسیرهای ترانزیتی عوض
خواهند شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان ادامه میدهد:
بارها تذکر داده ایــم که باید به دوغــارون به عنوان
اصلی ترین مرز ایــران و افغانستان توجه شود زیرا
افغانستان هدف اول صادرات استان است و بیشترین
ترانزیت کشور به مقصد این مرز انجام میشود .الزم
است مسئوالن سرمایهگذاری بیشتری در این مرز در
بعد سختافزاری و نرمافزاری انجام دهند.

سرگردانی  600کامیون ترانزیتی

معاون حمل و نقل اداره کل راهــداری و حمل و نقل
جادهای خراسان رضوی نیز کم بودن ظرفیت پذیرش
گمرک افغانستان در مرز دوغــارون را دلیل ازدحام
و سرگردانی کامیون های ترانزیتی و صادراتی در
این مرز میداند و به ایرنا گفته است :از یک ماه قبل،
به دلیل ناامنی در استان فــراه افغانستان ،تردد
از مــرز میلک کاهش یافته و بیشتر ترددها به مرز
دوغــارون منتقل شده است .این در حالی است که
ظرفیت پذیرش کامیون ها در مرز افغانستان ثابت
مانده است.
جواد وحدتی فرد مسئله ازدحــام کامیونها در مرز
دوغــارون را دارای سابقه میداند و میگوید :بارها
به طرف افغانستانی اعام شده است ظرفیت و زمان
پذیرش کامیون های ترانزیتی را افزایش دهد اما
متأسفانه این موضوع تاکنون محقق نشده است .روزانه
 220دستگاه کامیون از پایانه مرزی و  180دستگاه نیز
از بازارچه مرزی و منطقه ویژه وارد افغانستان میشوند.
این در حالی است که تقاضا برای ورود به این کشور
بیش از این است و اکنون حدود  600کامیون با بار
ترانزیتی و صادراتی در انتظار ورود به خاک افغانستان
هستند.

ثبتنام و مشاوره کاریابیها تنها  20هزار تومان
دریافت هرگونه هزینه اضافی از کارجویان تخلف است

علیرضا ظهیر ی  -د بیرکا نو ن کا ر یا بی ها ی
خراسان رضــوی گفت :هزینه ثبت نام و مشاوره
شغلی برای امسال  20هزار تومان مصوب است و
دریافت هرگونه مبلغ اضافی تحت هر عنوان ،تخلف
محسوب میشود.ناصر مقدم در گفتوگو با شهرآرا
با بیان اینکه هزینههایی که در دفاتر مشاوره شغلی
و کاریابی دریافت میشود در چهارچوب آییننامه
اباغشده از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
است افزود :اولین هزینهای که کارجو باید پرداخت
کند در زمان ثبتنام و تکمیل فرم است .براساس
آییننامه سال  ،9۷هزینه ثبتنام  10هزار تومان و
ملیحه فــاح -مسئوالن اتحادیه لـــوازم خانگی
مشهد در حالی افزایش قیمت این محصوالت را رد
و انکار می کنند که همه شواهد حاکی از افزایش
 10تا  25درصــدی قیمت لــوازم خانگی در بــازار
است.
فعاالن بـــازار اعتقاد دارنــد،افــزایــش قیمت دالر و
اختصاص نیافتن دالر  4200تومانی به واردات
لـــوازم خانگی از دالیــل گــرانــی لـــوازم خانگی در
روزهــای اخیر است.با این حــال ،سازمان حمایت
از حقوق مصرف کنندگان اعــام کرده است لوازم
خانگی موجود در بــازار با دالر 3هــزار و 800تومانی
وارد کــشــور شـــده انـــد .از ایـــن رو ،گــرانــی هــای

هزینه مشاوره  10هزار تومان است که در مجموع،
در ابتدا مبلغ  20هــزار تومان از کارجو دریافت
می شود.وی با اشاره به هزینه فراهم کردن شغل
برای کارجو ازسوی مؤسسه کاریابی اظهار کرد:
دومین هزینهای که مؤسسه کاریابی از نظر قانونی
می تواند از کارجو بگیرد حق الزحمه ای است که
پس از اشتغال کارجو به کار دریافت میشود.
مقدم گفت :این هزینه تا قبل از سال  8۷معادل
یک ماه حقوق قانون کار تعیین شده بود اما از
سال  8۷به بعد ،این رقم معادل  50درصد میزان
دستمزد مصوب سال اســت.وی تأکید کــرد :در

سال  9۷حق الزحمه پیدا کردن شغل و مشغول
کردن کارجو به کار  550هزار تومان است .این رقم
 50درصد حداقل دستمزد ماهیانه مصوبه شورای
عالی کار است.دبیر کانون کاریابیهای خراسان
رضوی ادامــه داد :برخی دیگر از حق الزحمه ها
مانند هزینه مشاوره برای کارفرما نیز وجود دارد.
در غیر این صــورت ،دریافت هرگونه هزینه دیگر
تحت هــر عنوانی تخلف محسوب مــی شــود و
کارجویان میتوانند شکایات خود را از طریق شماره
( 3۷530933کانون کاریابی های استان) یا با
تماس با اداره کار شهرستان خود پیگیری کنند.

لوازمخانگیمجوزگرانیندارد

اخــیــر توجیهی نــدارنــد و بــا افـــرادی کــه بــه بهانه
گرانی دالر قیمت ها را افــزایــش داده انـــد برخورد
خواهد شد.

رکود حاکم بر بازار
نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی
مشهد با اشاره به ثبات قیمتها در بازار لوازم خانگی
گفت :هیچکدام از شرکتها مجوزی مبنیبر افزایش
قیمت از ســوی ســازمــان صنعت و معدن دریافت

نکردهاند.
غامرضا رزقیانمقدم افزود :با توجه به رکود حاکم بر
بازار لوازم خانگی ،افزایش قیمتها منطقی نیست.
وی یکی از علت های ایجاد قیمت های چندگانه
در بـــازار را تــفــاوت در ســود دریافتی فروشندگان
دانست و گفت :بعضی از فروشندگان به دلیل نیاز به
نقدینگی ،سودی کمتر از میزان قانونی از خریدار
دریافت میکنند که موجب ایجاد چندقیمتی در بازار
میشود.

وی در ادامه با اشاره به آمار مؤسسات کاریابی استان
گفت :در خراسان رضوی  ۷2مؤسسه کاریابی به
فعالیت مشغول به فعالیت هستند .از این تعداد،
 35مؤسسه در مشهد و  3۷مؤسسه در شهرستانها
فعالیت می کنند .مقدم در پایان درباره واگذاری
بیمه بیکاری به کاریابی ها اظهار کرد :موضوع
بیمه بیکاری در استان هنوز واگذار نشده است به
این علت که در وزارتخانه ،تعرفه و حقالزحمه این
موضوع برای کاریابیها دیده نشده است و تا زمانی
موارد مربوط به
که این موضوع دیده نشود ،واگذاری ِ
بیمه بیکاری به کاریابیها بیفایده است.
نایبرئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی
مشهد برداشته شدن طرح های تشویقی از سوی
شرکت ها را یکی از دالیل ایجاد تصور افزایش قیمت
در بــازار دانست و گفت :تا امــروز هیچ کاالیی با دالر
 4200تومانی وارد بازار نشده است و همه کاالهای
وارداتی در انبار شرکتها از قبل و با دالر 3800تومانی
است .رزقیان مقدم اظهار کرد :حدود  ۷0درصد از
خریداران لوازم خانگی زوجهای جوان و  30درصد
افراد عادی هستند که اکنون به خرید اقدام نمیکنند.
این موضوع یکی از دالیل افزایش رکود است.
وی گفت :به دلیل شرایط اقتصادی خانوارها خرید
لوازم خانگی برای آنها اولویتی ندارد.

شماره 2554

خبر

در شورای کشاورزی تصویب شد

ایجاد شهرکهای
گلخانهای در استان

خـــســـروی -رئـــیـــس ســـازمـــان جــهــاد
کــشــاورزی خــراســان رضـــوی گــفــت :در
جلسه اخیر شـــورای کــشــاورزی استان،
ایــجــاد شــهــرک هــای گلخانه ای تصویب
شــد .در جلسات بعدی ایــن شــورا ایجاد
مجتمع ها و شهرکهای دامپروری بررسی
خواهد شد.
مجتبی مــزروعــی در گفت وگو بــا شهرآرا
افــزود :توسعه شهرکهای صنعتی یکی از
راهکارهای افزایش بهره وری سرمایه در
بخش کشاورزی به شمار مــی رود .بر این
اســاس ،درصــدد هستیم با تسهیل توسعه
شهرک های تخصصی ،امــکــان افزایش
بهرهوری از آب و سایر نهادههای کشاورزی
را فراهم کنیم.
وی ادامه داد :از انجا که بهرهوری سرمایه
در شهرکهای تولیدی بیشتر است ،هزینه
تمامشده کشاورزان کاهش ،و حاشیه سود در
بخش کشاورزی افزایش مییابد .همچنین
این شهرکها فرصتهای شغلی را در بخش
کشاورزی افزایش میدهند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه
داد :تاکنون چند مجتمع تولیدی راهاندازی
شــده کــه در همین راســتــا شــش مجتمع
گلخانهای در شهرهای نیشابور ،خلیلآباد،
تربتجام و مشهد کامل شدهاند.
مـــزروعـــی اذعــــــان کـــــرد :همچنین
زیرساخت های چند مجتمع دامپروری در
تربتجام ،فریمان و سبزوار به صورت کامل
تأمین شده است.

افزایش درآمدهای استان
رئیس ســازمــان مدیریت و برنامه ریزی
خراسان رضوی گفت :درآمدهای خراسان
رضوی افزایش یافت.
به گزارش ایسنا ،رضا جمشیدی در جلسه
ستاد درآمــد و تجهیز منابع استانی اظهار
کرد :درآمدهای خراسان رضوی از سه هزار
و  24۷میلیارد تومان در سال  1396به سه
هزار و  54۷میلیارد تومان در سال 139۷
افزایش پیدا کرده است که بیانگر  9/2درصد
رشد درآمد مصوب در مقایسه با سال گذشته
است.
وی ادامــه داد :ایــن در حالی بــوده است
که میانگین رشد درآمــدهــای استان های
کشور  14/3درصــد اســت .با ایــن حال،
درآمدهای استان به سمت واقعی تر شدن
پیش مـــی رود .جمشیدی تصریح کــرد:
سهم استان خراسان رضوی از درآمدهای
کشور در سال  3/8 ،1396درصد بوده که
در سال جــاری به  3/۷درصــد کاهش پیدا
کــرده اســت .وی یکی از دالیــل عمده این
کاهش را تحقق نیافتن بیشتر درآمدهای
اســتــان در مقایسه بــا میانگین کشور
اعام کرد.
دخل و خرج
جدول نرخ سکه
نوع

قیمت

(تومان)

هر گرم طای  18عیار

189,530

سکه طرح جدید

2,036,000

نیم سکه

1,001,000

ربع سکه

5۷6,000

سکه گرمی

356,000

مثقال طای  1۷عیار

821,000

اونس جهانی طا

1294.46

جدول نرخ ارز
نوع

قیمت

(تومان)

دالر آزاد

6150

دالر دولتی

4200

یورو آزاد

۷350

پوند

84۷0

یوان چین

1025

درهم امارات

1۷۷0

لیر ترکیه

1450

