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گزیده خبر

هر مسافر چقدر ارز می تواند بخرد؟
بر اساس آخرین قوانین و مقررات ارزی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، 
همه مســافران باالی ۱۸ سال می توانند تحت شرایطی از پنج بانک کشور 
ارز مســافرتی دریافت کنند. به گزارش ایسنا، بر اساس قوانین و مقررات به 
روز شده بانک مرکزی در حوزه ارزی همه مردم می توانند ارز غیر بازرگانی 
یا خدماتی مورد نیاز خود را از طریق ســامانه ناخدا یا همان ســامانه نظام 
مدیریت خدمات ارز ایران دریافت کنند که البته باید با یکی از ۳۸ موارد ذکر 
شــده منطبق باشد. ارز مسافرتی یکی از موارد مصارف ارزی اعالم شده در 
قوانین جدید است که بر اساس آن تامین و پرداخت ارز مسافرتی به صورت 
اســکناس یک بار در ســال و از طریق بانک های ملی ایران، ملت، سامان، 
تجارت و پارســیان امکانپذیر است. همچنین برای مسافران هوایی تامین و 
پرداخت ارز مسافرتی به صورت اسکناس برای کشورهای با ویزا ۵۰۰ یورو و 
برای کشورهای بدون ویزا ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده 
است. از سوی دیگر تامین و پرداخت ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی 
کمتر از ۱۸ سال امکانپذیر نیست و مدارک مورد نیاز برای دریافت این ارز از 
سوی مسافران از بانک های معرفی شده گذرنامه معتبر با اعتبار حداقل شش 
ماهه، بلیت مسافرت هوایی اعم از یکسره یا دو سره )کاغذی یا الکترونیکی( 
و ویزای کشــور مقصد برای کشورهایی که نیاز به ویزا دارند. در ضمن این 
مدارک برای نظارت بازرســان بانک در سوابق نگهداری خواهد شد. در این 
زمینه بانک ها موظفند پس از دریافت معادل ریالی مربوطه به جای پرداخت 
ارز به متقاضی نســبت به صدور ســند حسابداری/رسید اقدام کنند که در 
متن آن مبلغ، نام و نام خانوادگی متقاضی، کد ملی، شــماره تماس، شماره 

گذرنامه، آدرس و سایر اطالعات مرتبط درج شده باشد.

شرایط و الزامات بیمه هواپیما

یکــی از خدماتی که شــرکت های بیمه ای ارائــه می کنند، بیمه 
هواپیماســت که شــرایط و الزامات خاصی دارد. به گزارش ایسنا، 
بیمه هواپیما پوشش های  مورد نیاز بیمه گذاران  را در قبال  خطرات  
مربوط به  هواپیما مانند مالکیت ، اداره ، تعمیر ونگهداری  یا فروش  
ارائه  می دهد. بیمه  هواپیما نیز مانند بیمه  اتومبیل  در صورت  بروز 
حادثه ، هم  خســارات  مالی  به  وســیله  نقلیه  و هم  خسارات  مالی  
وجانی  وارد به  افراد ثالث  را شامل  می شود. هواپیما و خطرات  پرواز 
دارای  مســائل  و مشکالت  خاص  خویش  است . حوادث  فاجعه آمیز 
هواپیما معموال با جرح  و فوت  انســان ها و خســارات  مالی  وارد به  
اشــخاص  ثالث  همراه  اســت . مشــکالت  این  نوع  بیمه  باتوجه  به  

پیدایــش  هواپیماهای جدید با ظرفیت هایی بیشــتر برای  حمل  
مسافر، بار و ســوخت  وپیچیدگی  تکنولوژی  ساخت ، روبه  افزایش  
است . نکات مهم در بیمه کردن بدنه و مسئولیت هواپیما.در زمان  
بیمه کردن  بدنه  و مسئولیت  هواپیما چهاراصل  کلی  مهم است که 
شامل نوع  هواپیمایی  که  بیمه  می شود، خصوصیات ، دانش  فنی و 
ساعت  پرواز خلبان ، موقعیت  جغرافیایی که  هواپیما در آن  مناطق  
تردد می کند و اهدافی  که  هواپیما بــرای  انجام  آن  به  کار می رود 
می شــود. پوشــش های بیمه  بدنه  هواپیما اگرچه  خسارات  رایج  
آتش سوزی، دزدی، طوفان  و خسارات  زمینی )تصادم  درغیر مواقع  
پرواز( دارای  پوشش اســت ، اما بیمــه  بدنه  هواپیما به  صورت  تمام  
خطر است  و به  سه  شکل  زیر ارائه  می شود: الف- بیمه  تمام  خطر در 
زمانی  که  هواپیما در حرکت  نیست. در این شرایط کلیه  خسارات  
و فقدان  فیزیکی  هواپیما در زمانی که  در فرودگاه  )زمین ( قرار دارد 
و از نیروی  محرکه  خود برای حرکت  و جابجایی استفاده  نمی کند، 
تحت  این  نوع  بیمه  پوشــش  می گیرد. ب- بیمه  تمام  خطر به جز 
مواقعی  که  هواپیما در پرواز اســت. این نوع پوشش بیمه ای   کلیه  
خســارات  و فقدان  فیزیکی  هواپیما در روی  زمین  حتی  خسارات  
زمان  جابجایی  هواپیما )Taxiing( را پوشش می دهد. ج- بیمه  تمام  
خطر، بر روی  زمین  و در زمان  پرواز شامل کلیه  خسارات  و فقدان  

ناشــی  از حرکت ، توقف  یا جابجایی  هواپیما بــر روی  زمین  و در 
زمان  پرواز است .  موارد خارج  از تعهد بیمه گر استثنائات  بیمه  بدنه  
در بیمه نامه های  صادره  تا حدودی  با یکدیگر متفاوت  اســت ، ولی  
جنبه  عمومی  و همگانی  که  در تمامی  بیمه نامه ها یافت  می شود به  
شرح  زیر است : - چنانچه هواپیمابرای مصارف  غیرقانونی  وبارضایت  
بیمه گذار به کار گرفته شــود. - هنگامی  کــه  هواپیما در خارج  از 
محدوده  جغرافیایی  مندرج  در بیمه نامه  فعالیت  کند. - اســتفاده  
از هواپیما برای  مصارفی  بغیر از آنچه  در بیمه نامه  قید شــده  است . 
- هدایت  هواپیما توسط شخص  دیگری  به  غیر از خلبان  آن ، مگر 
در مواردی  که  عمل  جابجایی )Taxiing( انجام  می شود. - زمانی  که  
شــرایط قابلیت  پرواز هواپیما و یا اعتبار گواهینامه  خلبانی  خلبان  
نقض  شده  ولی  پروازانجام  شده  است . - در شرایطی  که  با موافقت  
بیمه گذار، هواپیمــای  در حال  پرواز بعضــی  از قوانین  و مقررات  
هواپیمایی کشوری )۴( را نقض  کرده  باشد. - هرگونه  خسارات  ناشی  
از کهنگی  و فساد الستیک های  هواپیما، مگر اینکه  شرط مغایری  
برای  پوشــش  آنها وجود داشته  باشد. - خسارات  ناشی  از تغییر و 
تبدیل  هواپیما)۵(، جنگ ، اعتصاب ، شورش  و بلوا. - خسارات  ناشی  
از عدم  استفاده . پوشش های بیمه  مسئولیت  هواپیما. بیمه مسئولیت ، 
سه نوع پوشــش  را ارائه می دهد که  حدودمسئولیت  هریک  از آنها با 

یکدیگر متفاوت  است . الف- جرح  بدنی ، به  استثنای  مسئولیت  در 
قبال  سرنشینان  هواپیما؛ این  نوع بیمه ، بیمه گذار را در قبال  اقدامات  
و دعــاوی  قانونی  اشــخاص  ثالث  برای  مــواردی  چون جرح بدنی ، 
بیمــاری ، امراض  و مرگ  ناشــی  از حادثه  در قبال  مالکیت ، تعمیر 
و نگهداری  و کاربرد هواپیما باتوجه  به  شرایط مندرج  در بیمه نامه  
پوشش  می دهد. در این  نوع  پوشش  بیمه ای  غرامت  هر شخص  در 
قبال  فوت  یا صدمات  بدنی  مشخص  است  و حداکثر تعهد بیمه گر 
برای  خســارات  ناشی  از هر حادثه  نیز معین  است . ب- جرح  بدنی  
سرنشــینان  هواپیما؛ این  نوع  پوشش ، بیمه گذار را در قبال  دعاوی  
و اقدامات  قانونی  سرنشــینان  هواپیما در مواردی  چون جرح  بدنی ، 
بیماری ، امراض  و مرگ  ناشــی  از حادثه  هواپیما باتوجه  به  شرایط 
مندرج  در بیمه نامه  تأمین  می دهد. در این  نوع  بیمه نامه  غرامت  هر 
شــخص  در قبال  فوت  و یا صدمات  بدنی  مشخص  است  و حداکثر 
تعهد بیمه گر نیز برای  خسارات  ناشی  از هر حادثه  معین  شده  است . 
ج- بیمه  مسئولیت  خســارات  مالی؛ این  نوع  پوشش ، بیمه گذار را 
در قبال  دعاوی  و غرامت های مالی ناشی از فعالیت های  مربوط به  
مالکیت ، تعمیر و نگهداری  یا کاربرد هواپیما، تأمین  می دهد. حدود 

مسئولیت  بیمه گر برای  هر حادثه  معین  است .

از حدود پنج سال قبل موضوع تعیین قیمت مسکن با ارزهای خارجی در برخی محله های شمال شهر تهران مطرح شد. اگرچه 
این مساله غیرقانونی است و چندان گستردش پیدا نکرده اما بررسی ها نشان می دهد در مواردی مالکان، نرخ پنت هاوس و آپارتمان 
خود را با دالر محاســبه می کنند.به گزارش ایســنا، پدیده فروش دالری مسکن در ابتدا از سوی برخی مالکان واحدهای لوکس 
و ایرانیان دوتابعیتی در مناطق برخوردار پایتخت آغاز شــد و به اذعان فعاالن بازار مســکن هنوز در مواردی به چشم می خورد. 
در روزهای اخیر این مســاله مجددا در رســانه ها مطر ح شد. انگیزه اصلی مالکان از عرضه دالری آپارتمان، همتراز کردن نقدینگی شان با تورم بازارهای موازی است؛ 
موضوعی که قراردادهای رسمی با آن در منافات است. در دهه های گذشته بازار مسکن معموال به تحوالت اقتصادی دیر واکنش نشان می داد؛ هرچند نهایتا نرخ رشد 
مسکن با بازارهای همسو سر به سر و می شد و حتی مسکن، بازارهای موازی را پشت سر می گذاشت. جهش، رکود، رونق و مجددا جهش، رفتار معمول بازار مسکن بود.

اما ظاهرا از سال ۱۳۹۶ به بعد تغییراتی در نگاه سرمایه گذاران ایجاد شده است. یکی از دالیلش آن است که دوره استراحت بازار ارز کوتاه شده و هر از گاهی شاهد 
نوسان قیمتی در این بازار هستیم. این باعث شد تغییراتی در اقتصاد مسکن رخ دهد و گسترش وسایل ارتباط جمعی، مدت زمان همسویی بازار مسکن با تحوالت 
اقتصادی را کوتاه تر کند. این تغییر ماهیت بازار بخصوص در تهران، شــهرهای اطراف آن و شــمال کشور بیشتر نمود دارد. تا پیش از آن بازارهای ارز و طال به شکل 

لحظه ای با یکدیگر همسو می شدند. اما مسکن و خودرو وابستگی چندانی در کوتاه مدت به طال و ارز نشان نمی دادند. 

در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۸۳۱ هزار تن هندوانه به ۳۵ کشور مختلف صادر شده است که نسبت به همین بازه زمانی در سال 
گذشته حدود ۲ درصد رشد داشته و هر کیلوگرم هندوانه نهایتا حدود ۵۵۰۰ تومان به مشتریان این محصول فروخته شده است.

به گزارش ایســنا از آمارهای رســمی گمرک، در ۱۰ ماهه سال جاری بالغ بر ۸۳۱ هزار و ۶۸۶ تن هندوانه به ۳۵ کشور مختلف 
صادر شده است که ارزش آن معادل ۱۸۱ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۵۷۷ دالر برابر با بیش از ۴۵۶۸ میلیارد تومان بوده است. اتریش، 

ارمنســتان، استونی، افغانستان، آلمان، امارات متحده عربی، انگلستان، اوکراین، بالروس، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، 
جمهوری مقدونیه )یوگسالوی(، جمهوری آذربایجان، رومانی، سوریه، سوئد، سوئیس، عراق، عمان، فدراسیون روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کویت، گرجستان، 
لبنان، لهســتان، لیتوانی، مغولســتان، هلند و یونان ۳۵ مشتری هندوانه ایرانی هستند که می توان گفت ارزانترین محصول کشاورزی و یکی از پرمصرف ترین آنها از 
منابع آبی کشور است. در میان مشتریان این محصول عراق با بیش از ۳۹۲ هزار تن معادل ۷۹ میلیون و ۲۰۷ هزار دالر و امارات با خرید بیش از ۲۵۱ هزار و ۶۰ تن 
معادل ۵۱ میلیون و ۳۷۵ هزار دالر بزرگترین مشتریان هندوانه ایرانی محسوب می شوند. یکی از نکات جالب توجه در صادرات هندوانه این است که این محصول را 
می توان از نظر ارزش صادراتی یکی از ارزانترین محصوالت کشاورزی نام برد چرا که هر کیلوگرم هندوانه به طور متوسط حدود ۳۲۲ سنت معادل حدود ۵۵۰۰ تومان 

به کشورهای مختلف فروخته شده در حالی که این محصول جالیزی یکی از آب برترین محصوالت کشاورزی است.

صادراتبیشاز۸۰۰هزارتنهندوانهپولدارهاخانهرابهدالرمیخرند!

تعاون به معنای همگرایی برای رس�یدن به یک هدف است و تعاونی مجموعه ای از افراد است که 
ب�رای نیل به یک مقص�ود تالش می کنند. در گفت  و گویی صریح ب�ا مهندس محمد نظری، عضو 
هیات مدیره شرکت تعاونی انبوه سازی مسکن عمران اوج سازان امید و رئیس هیات مدیره گروه 
شرکت های پارلمان غرب، شبهاتی که پیرامون تعاونی های انبوه ساز مسکن وجود دارد را بررسی 

کرده ایم. 
چرا قیمت تعاونی های انبوه ساز پایین تر از قیمت بازار است؟

تعاونی های انبوه س��ازی مسکن در راس��تای ساخت و عرضه ی مس��کن به قیمت تمام شده تشکیل شده اند. 
خریدهای عمده، استفاده بهینه از نیروی انسانی و اعتبارات و تسهیالتی که دولت برای این بخش از فعالین 
اقتصادی در نظر گرفته است باعث می شود تا تعاونی های انبوه ساز بتوانند مسکن را با قیمت پایین تری نسبت 

به بازار عرضه کنند.
همگی شبهاتی را پیرامون انبوه سازان شنیده ایم. چرا اخبار بد در مورد انبوه سازان زیاد است؟

پاسخ به این سوال بسیار ساده است! تعاونی مسکنی را در نظر بگیرید که 500 واحد مسکونی را پیش فروش 
کرده و قادر به ساخت آن نیست یا پروژه به نیمه ی راه رسیده و متوقف شده است. 500 خانواده که هرکدام 
حداقل 3 نفر هس��تند، درگیر این موضوع می ش��وند و با خشم زیادی که دارند، مطالبات خود را در همه جا 
فریاد می زنند. حال یک بساز و بفروش خرد را در نظر بگیرید که مثال 8 واحد را در حال ساخت دارد و پروژه 
متوقف ش��ده اس��ت. در هر دو مورد یک پروژه متوقف شده اما تعداد شکایت  ها بسیار متفاوت است.وقتی به 
تهران و مخصوصا به منطقه 22 تهران نگاه می کنیم، برج ها و پروژه های ساخت و ساز عظیمی را می بینیم که 
توس��ط همین انبوه سازان از دل زمین سر برآورده اند و به تهران، نمای شهری پیشرفته را داده اند. با توجه به 
اینکه هزاران تعاونی انبوه ساز مسکن در کشور وجود دارد، درصد کمی از این تعاونی ها موفق به انجام تعهدات 
خود در زمان معین نشده اند. اما نیمه پر لیوان را که ببینیم درصد بسیار بیشتری از آن ها با تمام مشکالت و 
کمبودها، تعهدات خود را اجرا کرده و واحدهای خود را تحویل داده اند. البته این مساله در تمام اصناف صدق 
می کند و نباید به خاطر اش��تباه و کم کاری عده ای همه ی آن صنف را متهم به کم کاری و حتی در مواردی 
کالهبرداری کرد. ما برای پیشرفت اقتصادی در کشور نیاز داریم که از بازارهای مولدی همچون ساخت و ساز 

حمایت کنیم. به نظر من اعتمادسازی در بازارهای مولد راهکار برون رفت از شرایط اقتصادی کنونی است.  
چرا بعضی از شرکت های تعاونی مسکن نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند؟

انبوه س��ازی نیازمند برنامه ریزی و سازماندهی بسیار عظیمی اس��ت. بعضی از شرکت های انبوه سازی دیدگاه 
روش��نی نس��بت به حجم کار و نیازهای س��ازماندهی کس��ب و کار خود ندارند. این ضعف باعث می شود تا 
هزینه های الزم را برای تهیه زیرس��اخت های س��خت افزاری و نرم افزاری و همچنین اس��تخدام، آموزش و به 

کارگیری نیروی انسانی کارآمد نکنند. همین مساله باعث می شود تا بعد از پذیره نویسی با حجم کاری بسیار 
باال مواجه ش��وند و نتوانند به درس��تی پروژه های خود را تحویل دهند. به صورت کلی ضعف در رهبری، آفت 
جان انبوه سازان مسکن است. استفاده از مشاوران امین، کارکشته و متخصص؛ راهکاری است که می توان به 

رهبران این دسته از فعالین اقتصادی پیشنهاد کرد. 
یک تعاونی انبوه سازی مسکن موفق چه مولفه هایی دارد؟

ابتدا باید از وجود شخصیت حقوقی تعاونی مطمئن شوید. این کار با استعالم از سامانه جامع پایگاه اطالعات 
اش��خاص حقوقی کش��ور ممکن است. همچنین آگهی تغییرات و ثبت شرکت را در روزنامه رسمی بررسی و 
رزومه شرکت را بخواهید و خوب آن را مطالعه کنید. عقبه و رزومه ی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
تعاونی مس��کن می تواند گویای واقعیت هایی در مورد آن باشد.تعریف پروژه های انبوه سازی شامل  نقشه های 
اولیه براساس نقشه زمین، تراکم پیش بینی شده، تعریف تعداد طبقات، تعداد و متراژ حدودی واحدها و امکانات 
و س��رانه های خدماتی پروژه، پارکینگ و انباری، آسانس��ورها، نوع سازه و متریال ساخت، متریال دکوراسیون 
داخلی و محوطه سازی است. اطالعات فوق باید در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد. نوع، شکل و ظاهر ارائه این 

اطالعات می تواند نمایانگر پشت صحنه ی مدیریت و تخصص نیروی انسانی شرکت انبوه ساز باشد.
توصیه ی شما در مورد مقایسه ی پروژه های انبوه سازی چیست؟

ابتدا باید زمین پروژه بررسی شود. اگر زمین دارای سند 6 دانگ است بررسی شود که به نام شرکت انبوه ساز 
یا هیات مدیره آن باشد. در صورتی که زمین قول نامه ای است، بررسی دقیق قول نامه یا مبایعه نامه و شرایط 
و طرفین قرارداد راه گشاس��ت. حتما قبل از عقد قرارداد از زمین پروژه بازدید به عمل آید و اطراف پروژه از 

نظر روساخت ها و زیرساخت های خدمات عمومی، آنتن موبایل و وضعیت اینترنت، فضای سبز، فروشگاه های 
بزرگ، دسترس��ی به حمل و نقل عمومی و غیره بررس��ی ش��ود.در مرحله بعد باید قراردادها بازبینی شوند. 
معموال ش��رکت های انبوه ساز در دو مرحله اقدام به عقد قرارداد با سرمایه گذاران می کنند. قرارداد اول که در 
آن تراکم به شما واگذار می شود. این قرارداد و مبلغ آن باید به صورت قطعی باشد. اگر قرارداد زمین یا تراکم 
علی الحساب بود جدا از خرید آن پروژه چشم پوشی کنید! مساله ی اصلی و مهم قرارداد دوم است که با عنوان 
دفترچه  ساخت یا قرارداد ساخت شناخته می شود. این قرارداد قطعا علی  الحساب است و برعکس قرارداد اولیه، 
اگر به صورت قطعی بود، جدا از خرید آن پروژه چشم پوشی کنید! چرا که بعید به نظر می رسد با توجه به تورم 
اقتصادی و زمان بر بودن پروسه ی ساخت انبوه که 36 تا 48 ماه به طول می انجامد، بتوان پروژه ای را به صورت 
قطعی از ابتدا برنامه ریزی مالی کرد.چک ش��ود که قرارداد حتما توسط شخصی که صاحب امضاء در قرارداد 
است امضاء شود و حتما دارای نمادهای امنیتی همچون مهر برجسته یا هولوگرام باشد. همچنین متن امضاء 
شده را حتما قبل از امضاء مطالعه کنید. در بعضی موارد شرکت هایی که نیت درستی ندارند قراردادی را جهت 

مطالعه به شما می دهند و قرارداد دیگری را برای امضاء نزد شما می آورند! عالوه بر اینها بعضی از شرکت های 
انبوه س��از عالوه بر قراردادی که در دفتر تعاونی می بندند و به امضاء می رسانند، قرارداد و موضوع و اختیارات 
آن را در دفتر اس��ناد رس��می در قالب وکالتی بالعزل از جانب مالکین زمین به خریدار اعطا می کنند. این از 
آن جهت مهم اس��ت که قرارداد ش��ما با شرکت تعاونی و شماره و تاریخ آن در مرجعی رسمی ثبت می گردد 
و به نوعی می تواند جز اسناد اثبات کننده قرارداد شما با شرکت تعاونی انبوه ساز و یا مالک زمین باشد. البته 
در میان وکال بحث زیادی در این خصوص وجود دارد اما از این دیدگاه به آن بنگرید که اگر خدای ناکرده با 
سازنده به مشکل بر بخورید، یکی از اسنادی است که می تواند در دادگاه مورد استفاده شما قرار بگیرد.حتما 
در قرارداد بند جریمه تاخیر در واگذاری واحد وجود داشته باشد. همچنین زمان تحویل باید به صورت روشن 
و واضح قید شده باشد. جداول متریال مصرفی و نوع سازه نیز از مواردی است که باید به صورت کامل بررسی 

شود. نحوه ی واگذاری به غیر و شرایط پرداخت مشخص نیز از مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
نظر شما درباره شرایط پرداخت گوناگون شرکت های تعاونی انبوه سازی چیست؟ 

این موضوع کامال بس��تگی به قدرت مالی شرکت انبوه س��از در ارائه ی تعداد و مبلغ اقساط دارد. لزوما ارائه ی 
وام های بانکی نشانه ی اعتبار انبوه ساز نیست. بعضی از وام ها به صورت عمومی و توسط بانک ها در دسترس 
هس��تند. وانگهی، بازپرداخت اقس��اط این وام ها را نباید دست کم گرفت. بعضا شرکت های انبوه سازی وجود 
دارند که با قدرت مالی خود قادر به ارائه ی شرایط پرداخت بلندمد ت و بدون سود هستند که  از وام بانکی 
بهتر است. در مجموع، ارائه ی اقساط بلندمد ت می تواند نشانه ی خوبی از قدرت مالی انبوه ساز باشد و خیال 
ش��ما را تحویل واحد راحت می کند. پروس��ه ی پرداخت اقساط توسط سرمایه گذاران یکی از مولفه های مهم 
در پیوس��تگی روند ساخت پروژه های انبوه سازی است. اگر انبوه سازی توان مالی خوبی داشته باشد می تواند 
با استفاده از منابع مالی خود، پیوستگی ساخت را تا پرداخت اقساط تمام سرمایه گذاران حفظ کند و تحویل 
واحدها را به تاخیر نیاندازد.در کنار اقساط بلندمدت، بعضی از شرکت های تعاونی انبوه ساز مسکن، سودی را 
برای مشارکت در ساخت در نظر می گیرند تا اگر به هر دلیلی سرمایه گذار نتوانست به تعهدات خود در قبال 
آن ها عمل کند، خواب سرمایه ی سرمایه گذار در پروژه نادیده گرفته نشود. این ویژگی می تواند باعث اطمینان 

بیشتر سرمایه گذاران و تمایل به سرمایه گذاری در پروژه باشد.
پیش خرید مسکن از تعاونی های انبوه سازی چقدر ریسک دارد؟

س��رمایه گذاری به معنای عام خالی از ریسک نیست! اما به نس��بت بازارهای موجود سرمایه گذاری مثل ارز، 
طال، س��که، بورس، خودرو و امثال آن ، س��رمایه گذاری در پیش خرید مسکن اگر با چشم باز و بررسی کامل 
شرکت تعاونی انبوه ساز انجام شود، می تواند از ریسک کمتری برخوردار باشد و سودی معادل سایر بازارها برای 
سرمایه گذاران ایجاد کند. این نکته را هم یادآور شوم که سرمایه گذاری در بازارهای غیر مولد دردی از اقتصاد 
ما درمان نخواهد کرد. سوق دادن سرمایه به سمت بازارهای مولد همچون ساخت و ساز و اعتمادسازی در این 

بخش یکی از راهکارهای برون رفت از شرایط کنونی اقتصادی کشور است.
درباره پروژه  ای که تعاونی شما در حال پذیره نویسی آن و خود شما سازنده ی آن هستید برایمان 

بگویید.
پ��روژه مجتم��ع مجلل گالریا در زمینی به مس��احت 3990 مترمربع در یکی از خ��وش آب و هوا ترین 
مناطق تهران، وردآورد واقع ش��ده است. طبق محاس��بات صورت گرفته، قیمت آپارتمان در این منطقه 
در س��ال های آینده رشد چشمگیری خواهد داشت. گالریا دارای 9 طبقه است. از امکانات در نظر گرفته 
شده برای مجتمع گالریا می توان به مواردی چون استخر، سونا، جکوزی، سالن ماساژ، روف گاردن، مهد 
کودک، پیست پیاده روی، پارکینگ میهمان، البی مجلل با ارتفاع سقف 6 متر، کارواش اختصاصی، باشگاه 
بدنسازی و سینمای اختصاصی اشاره کرد. یکی از مزیت های فوق العاده این پروژه هوشمندسازی واحدها 
و حق انتخاب متریال های آن اس��ت.از وجوه تمایز فوق العاده این پروژه می توان به زمین دو بر آن اش��اره 
کرد که دارای س��ند تک برگ 6 دانگ اس��ت و آب و برق و گاز و تلفن دایر دارد. در حال حاضر در حال 
تخریب بناهای قدیمی موجود در پروژه هستیم.تعهد ساخت و تحویل قطعی 36 ماه و پرداخت اقساط در 
48 ماه و همچنین 15 درصد سود مشارکت سالیانه و 20 درصد جریمه عدم تحویل به موقع گارانتی ما 

برای ساخت و تحویل مجتمع مجلل گالریا است.
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