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کاهش 500 هزار 
بشکه ای تولید 

نفت روسیه در ماه 
آینده میالدی

کسر اقساط 
تسهیالت عتبات 
عالیات از یارانه 

سرپرستان خانوار 

عبور از سقف
 تولید  خودرو 

با برند ملی

نفت وانرژی 

اقتصادی

خودرو
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مخالفت دولتی ها با مصوبه بی اثر ساماندهی مسکن
زمزمه های توقف دستورالعمل تعیین سقف برای اجاره بها پس از دو سال، از دولت آغاز شد
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 صفحه 3

آسیب شناسی بازوی پژوهشی مجلس از  عملکرد بخش صنعت در برنامه ششم توسعه نشان می دهد؛

بحران اثربخشی گریبان گیر صنعت
رئیس جمهور مطرح کرد:

 رشد اقتصادی و سرمایه ثابت با 
وجود تحریم ها

رئیس جمهور با بیان اینکه نــگاه پدرانه رهبر انقالب 
در دستگاههای اجرایی دنبال می شود، گفت: دولت 
با نگاه کریمانه آغوش را برای پذیرش فریب خوردگان 
باز می کند و خــود را مکلف می داند در این مســیر 
حرکت کند.  سید ابراهیم رئیسی در جمع راهپیمایان 
چهل و چهارمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
در میــدان  آزادی تهران اظهار داشــت: این حضور و 
حماســه آفرینی پیام امیدآفرینی برای ملت ایران و 
پیام ناامیدی برای دشمنان انقالب اسالمی است.وی 
با اشاره به حوادث امسال خطاب به مردم گفت: کسانی 
که در این اغتشاشات فریب دشمن را خوردند، بدانند 
آغوش ملت برای پذیرش آنها باز است؛ با نگاه پدرانه و 
حکیمانه رهبری فرزانه انقالب اسالمی و بخششی که 

ایشان فرمودند امروز آغوش ملت باز است...

صفحه2

روزانهم سراسری

بــه ۳۹۵  تاکنون گازرســانی 
مشــترک   ۳۱ نیــروگاه، 
پتروشــیمی که هریک شامل 
چنــد مجموعه پایین دســتی 
هســتند، ۷۸ صنعت سیمانی، 
۲۸۵ صنعت فــوالدی، بیش از 
۱۴۲ صنعت در شــهرک های صنعتی و خارج از آنها، ۲۲۰۰ 

جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( و..
 صفحه5

گازرسانی به ۹ شهر و 122۹ روستای جدید

گاز به چند شهر و روستا
 رسیده است؟

رئیــس قوه قضائیــه گفت: این 
شــکوه حضور، پیام وحدت در 
داخــل دارد و به دشــمنان نیز 
این پیام را مخابــره می کند که 
با اقدامات مذبوحانه خود برای 
جداســازی مــردم از انقــالب 
اســالمی، ره به جایی نمی  برند.  حجت االسالم و المسلمین 

محسنی اژه ای  دیروزهمزمان با چهل و چهارمین ...
 صفحه4

رئیس قوه قضاییه در جمع راهپیمایان:

حضور مردم دارای پیام خاصی 
در داخل و خارج است

راهپیمایــی ۲۲ بهمن در چهل 
و چهارمیــن ســالگرد پیروزی 
شــکوهمند انقالب اسالمی در 
سراسر کشور از ســاعت ۹:۳۰ 
صبح دیروز در حــدود ۱۴۰۰ 
شهر و ۳۸ هزار روستای کشور 
برگزار شد.مردم سراسر ایران امســال هم در ۲۲ بهمن با به 

نمایش گذاشتن همبستگی خود دشمنان نظام...
 صفحه2

ایران استوار؛

حضور گسترده ملت ایران در 
جشن ۴۴ سالگی انقالب 

تعاون به معنای همگرایی برای رســیدن 
به یک هدف اســت و تعاونی مجموعه ای 
از افراد اســت که برای نیل به یک مقصود 
تالش می کنند. در گفــت  و گویی صریح با 
مهندس محمد نظــری، عضو هیات مدیره 
انبوه سازی مسکن عمران  تعاونی  شرکت 
اوج سازان امید و رئیس هیات مدیره گروه 
شــرکت های پارلمان غرب، شبهاتی که 
پیرامون تعاونی های انبوه ساز مسکن وجود 

دارد را بررسی کرده ایم.

چرا قیمــت تعاونی های انبوه ســاز 
پایین تر از قیمت بازار است؟

تعاونی های انبوه سازی مسکن در راستای ساخت 
و عرضه ی مســکن به قیمت تمام شده تشکیل 
شــده اند. خریدهای عمــده، اســتفاده بهینه از 
نیروی انســانی 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 
شــنیده ایم. چرا اخبار بــد در مورد 

انبوه سازان زیاد است؟
پاسخ به این ســوال بسیار ساده اســت! تعاونی 
مسکنی را در نظر بگیرید که ۵۰۰ واحد مسکونی 
را پیش فروش کرده و قادر به ساخت آن نیست یا 
پروژه به نیمه ی راه رســیده و متوقف شده است. 
۵۰۰ خانواده که هرکدام حداقل ۳ نفر هســتند، 
درگیر این موضوع می شوند و با خشم زیادی که 
دارند، مطالبات خود را در همه جا فریاد می زنند. 
حال یک بســاز و بفروش خرد را در نظر بگیرید 
که مثال ۸ واحد را در حال ســاخت دارد و پروژه 

متوقف شــده اســت. در هر دو مورد یک پروژه 
متوقف شــده اما تعداد شکایت  ها بسیار متفاوت 

است.
وقتی به تهران و مخصوصــا به منطقه ۲۲ تهران 
نگاه می کنیم، برج ها و پروژه های ســاخت و ساز 
عظیمی را می بینیم که توسط همین انبوه سازان 
از دل زمین ســر برآورده اند و به تهــران، نمای 
شــهری پیشــرفته را داده اند. با توجه به اینکه 
هزاران تعاونی انبوه ســاز مسکن در کشور وجود 
دارد، درصد کمی از این تعاونی ها موفق به انجام 
تعهدات خود در زمان معین نشــده اند. اما نیمه 
پر لیوان را که ببینیم درصد بســیار بیشتری از 
آن ها با تمام مشکالت و کمبودها، تعهدات خود 
را اجرا کرده و واحدهــای خود را تحویل داده اند. 
البته این مســاله در تمام اصناف صدق می کند و 
نباید به خاطر اشــتباه و کم کاری عده ای همه ی 
آن صنف را متهم به کم کاری و حتی در مواردی 
کالهبــرداری کرد. ما برای پیشــرفت اقتصادی 
در کشــور نیاز داریم کــه از بازارهــای مولدی 
همچون ساخت و ساز حمایت کنیم. به نظر من 
اعتمادسازی در بازارهای مولد راهکار برون رفت 

از شرایط اقتصادی کنونی است.  

چرا بعضــی از شــرکت های تعاونی 
مســکن نمی توانند به تعهدات خود 

عمل کنند؟
انبوه ســازی نیازمند برنامه ریزی و سازماندهی 
بســیار عظیمی اســت. بعضی از شــرکت های 
انبوه سازی دیدگاه روشــنی نسبت به حجم کار 
و نیازهای سازماندهی کســب و کار خود ندارند. 
این ضعف باعث می شود تا هزینه های الزم را برای 
تهیه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و 
همچنین استخدام، آموزش و به کارگیری نیروی 
انسانی کارآمد نکنند. همین مساله باعث می شود 

تا بعد از پذیره نویســی با حجم کاری بسیار باال 
مواجه شوند و نتوانند به درستی پروژه های خود 
را تحویل دهند. به صورت کلی ضعف در رهبری، 
آفت جان انبوه سازان مسکن اســت. 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 شــخصیت حقوقــی تعاونی 
مطمئن شوید. این کار با استعالم از سامانه جامع 
پایگاه اطالعات اشــخاص حقوقی کشور ممکن 
اســت. همچنین آگهی تغییرات و ثبت شرکت 
را در روزنامه رســمی بررســی و رزومه شرکت 
را بخواهید و خوب آن را مطالعــه کنید. عقبه و 
رزومه ی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
تعاونی مســکن می تواند گویــای واقعیت هایی 
در مورد آن باشــد. تعریف پروژه های انبوه سازی 
شامل  نقشه های اولیه براساس نقشه زمین، تراکم 
پیش بینی شــده، تعریف تعــداد طبقات، تعداد 
و متراژ حدودی واحدها و امکانات و ســرانه های 
خدماتی پروژه، پارکینگ و انباری، آسانســورها، 
نوع سازه و متریال ســاخت، متریال دکوراسیون 
داخلی و محوطه سازی است. اطالعات فوق باید 
در اختیار ســرمایه گذار قرار گیرد. نوع، شکل و 
ظاهر ارائه این اطالعات می تواند نمایانگر پشــت 
صحنه ی مدیریــت و تخصص نیروی انســانی 

شرکت انبوه ساز باشد.

توصیه ی شــما در مورد مقایســه ی 
پروژه های انبوه سازی چیست؟

ابتدا باید زمین پروژه بررســی شــود. اگر زمین 
دارای سند 6 دانگ اســت بررسی شود که به نام 
شــرکت انبوه ســاز 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 گشاســت. حتما قبل از عقد قرارداد از زمین 
پروژه بازدید به عمل آید و اطــراف پروژه از نظر 
روساخت ها و زیرســاخت های خدمات عمومی، 
آنتن موبایــل و وضعیت اینترنت، فضای ســبز، 
فروشگاه های بزرگ، دسترســی به حمل و نقل 

عمومی و غیره بررسی شود.
در مرحلــه بعد بایــد قراردادها بازبینی شــوند. 
معموال شــرکت های انبوه ساز در دو مرحله اقدام 
به عقد قرارداد با سرمایه گذاران می کنند. قرارداد 
اول که در آن تراکم به شــما واگذار می شود. این 
قــرارداد و مبلغ آن باید به صورت قطعی باشــد. 
اگر قرارداد زمین یا تراکم علی الحســاب بود جدا 

از خرید آن پروژه چشم پوشــی کنید! مساله ی 
اصلی و مهــم قرارداد دوم اســت که بــا عنوان 
دفترچه  ســاخت یا قرارداد ســاخت شــناخته 
می شــود. این قرارداد قطعا علی  الحساب است و 
برعکس قرارداد اولیــه، اگر به صورت قطعی بود، 
جدا از خرید آن پروژه چشم پوشی کنید! چرا که 
بعید به نظر می رســد با توجه به تورم اقتصادی و 
زمان بر بودن پروسه ی ساخت انبوه که ۳6 تا ۴۸ 
ماه به طول می انجامد، بتوان پروژه ای را به صورت 
قطعی از ابتدا برنامه ریزی مالی کرد. چک شود 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 شــده را حتما قبل از امضاء 
مطالعه کنید. در بعضی موارد شــرکت 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 ســاز عالوه بر قراردادی که در دفتر تعاونی 
می بندند و بــه امضاء می رســانند، قــرارداد و 
موضوع و اختیارات آن را در دفتر اســناد رسمی 
در قالب وکالتی بالعــزل از جانب مالکین زمین 
به خریدار اعطا می کنند. ایــن از آن جهت مهم 
است که قرارداد شما با شــرکت 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 میــان وکال بحث زیادی در این خصوص 
وجود دارد اما از این دیدگاه به آن بنگرید که اگر 
خدای ناکرده با ســازنده به مشــکل بر بخورید، 
یکی از اسنادی است که می تواند در دادگاه مورد 

استفاده شما قرار بگیرد.
حتما در قرارداد بند جریمــه تاخیر در واگذاری 
واحــد وجود داشــته باشــد. همچنیــن زمان 
تحویل باید به صورت روشــن و واضح قید شده 
باشــد. جداول متریال مصرفی و نوع سازه نیز از 
مواردی اســت که باید به صورت کامل بررســی 
شــود. نحوه ی واگذاری به غیر و شرایط پرداخت 
مشخص نیز از مسائلی است که باید مورد توجه 

قرار بگیرد.

نظر شــما درباره شــرایط پرداخت 
تعاونــی  شــرکت های  گوناگــون 

انبوه سازی چیست؟
ایــن موضــوع کامال بســتگی به قــدرت مالی 
شرکت انبوه ســاز در ارائه ی تعداد و مبلغ اقساط 
دارد. لزوما ارائه ی وام های بانکی نشــانه ی اعتبار 
انبوه ساز نیست. بعضی از وام ها به صورت عمومی 
و توسط بانک ها در دسترس هســتند. وانگهی، 

بازپرداخت اقســاط این وام ها را نباید دست کم 
گرفت. بعضا شرکت های انبوه سازی وجود دارند 
که با قــدرت مالی خود قادر به ارائه ی شــرایط 
پرداخت بلندمدت و بدون ســود هستند که از 
وام بانکی بهتر است. در مجموع، ارائه ی اقساط 
بلندمدت می تواند نشــانه ی خوبــی از قدرت 
مالی انبوه ســاز باشــد و خیال شــما را تحویل 
واحد راحت می کند.  پروسه ی پرداخت اقساط 
توسط سرمایه گذاران یکی از مولفه های مهم در 
پیوستگی روند ســاخت پروژه های انبوه سازی 
است. اگر انبوه ســازی توان مالی خوبی داشته 
باشــد می تواند با اســتفاده از منابع مالی خود، 
پیوســتگی ســاخت را تا پرداخت اقساط تمام 
سرمایه گذاران حفظ کند و تحویل واحدها را به 
تاخیر نیاندازد. در کنار اقساط بلندمدت، بعضی 
از شــرکت های تعاونی انبوه ساز مسکن، سودی 
را برای مشارکت در ســاخت در نظر می گیرند 
تا اگر به هر دلیلی ســرمایه گذار نتوانســت به 
تعهدات خود در قبال آن هــا عمل کند، خواب 
سرمایه ی ســرمایه گذار در پروژه نادیده گرفته 
نشــود. این ویژگــی می تواند باعــث اطمینان 
بیشتر سرمایه گذاران و تمایل به سرمایه گذاری 

در پروژه باشد.

پیش خریــد مســکن از تعاونی های 
انبوه سازی چقدر ریسک دارد؟

ســرمایه گذاری بــه معنــای عــام خالــی از 
ریسک نیست! اما به نســبت بازارهای موجود 
ســرمایه گذاری مثل ارز، طال، ســکه، بورس، 
خودرو و امثال آن ، سرمایه گذاری در پیش خرید 
مسکن اگر با چشــم باز و بررسی کامل شرکت 
تعاونی انبوه ســاز انجام شود، می تواند از ریسک 
کمتری برخوردار باشد و ســودی 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 ســرمایه به ســمت بازارهای مولد 
همچون ساخت و ســاز و اعتمادسازی در این 
بخش یکی از راهکارهای برون رفت از شــرایط 

کنونی اقتصادی کشور است.

درباره پروژه  ای که تعاونی شما در حال 
پذیره نویسی آن و خود شما سازنده ی 

آن هستید برایمان بگویید.
پــروژه مجتمــع مجلــل گالریــا در زمینی به 
مســاحت ۳۹۹۰ مترمربع در یکی از خوش آب 
و هوا ترین مناطق تهران، وردآورد واقع شــده 
اســت. طبق محاســبات صورت گرفته، قیمت 
آپارتمان در ایــن منطقه در ســال های آینده 
رشد چشمگیری خواهد داشت. گالریا دارای ۹ 
طبقه است. از امکانات در نظر گرفته شده برای 
مجتمع گالریا می توان به مواردی چون استخر، 
سونا، جکوزی، ســالن ماساژ، روف گاردن، مهد 
کودک، پیســت پیاده روی، پارکینگ میهمان، 
البــی مجلل با ارتفاع ســقف 6 متــر، کارواش 
اختصاصی، باشــگاه بدنســازی و ســینمای 
اختصاصی اشــاره کــرد. یکــی از مزیت های 
فوق العاده این پروژه هوشمندســازی واحدها و 
حق انتخاب متریال های آن است. از وجوه تمایز 
فوق العاده این پروژه می توان به زمین دو بر آن 
اشاره کرد که دارای سند تک برگ 6 دانگ است 
و آب و بــرق و گاز و تلفــن دایــر دارد. در حال 
حاضر در حال تخریــب بناهای قدیمی موجود 
در پروژه هستیم. تعهد ساخت و تحویل قطعی 
۳6 ماه و پرداخت اقساط در ۴۸ ماه و همچنین 
۱۵ درصد سود مشارکت ســالیانه و ۲۰ درصد 
جریمه عدم تحویل به موقــع گارانتی ما برای 

ساخت و تحویل مجتمع مجلل گالریا است.

تعاونی های انبوه سازی مسکن؛ پاسخ به شبهات و راه کارها

بدین وســیله مراتب قدردانی و ســپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند و 
صادقانه کادر سخت کوش و زحمتکش دبیرستان دخترانه ی فرزانگان مدیریت 
محترم سرکار خانم کشفی و معاونین محترم خانم ها قانعی ، ترقی  و شکوهی و 
دبیران گرامی خانم ها صداقت ، میر رحیمی ، بالغی ، سرگلزایی ، حسینی نسب 

، پور مهانی ، فالحتکار ، جدیدیان ، جمالی و گورابی ابراز می نماییم .

اولیای نسترن ژاله پایه ی دوازدهم

تقدیر و تشکر


