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پایان تنش قیمتی در بازار مسکن

عضو کمیســیون عمران مجلس ،گفت :در
صورتی برداشت از صندوق توسعه ملی بتواند
کمکی در راستای تســهیل شرایط خانه دار
شدن مردم کند به طور حتم مجلس با انجام
بررسی های کارشناسانه دقیق با آن موافقت
می کند.شهرام کوسه غراوی در گفت وگو با
خانه ملت ،با تاکید بر تاثیرات مثبت رشد سقف
تسهیالت مسکن بر روند خانه دار شدن مردم،
گفت :در شــرایط فعلی دولت باید با موضوع
افزایش سرمایه بانک ها موافقت کند تا ارایه
تسهیالت در این حوزه با سرعت بیشتری رخ
دهد.نماینده مردم مینودشت ،کالله ،گالیکش
و مراوه تپه در مجلس شــورای اسالمی ،با
اشاره به پیشــنهادی مبنی بر برداشت یک
میلیارد دالری از صندوق توسعه ملی با هدف
تقویت منابع صندوق مسکن یکم ،افزود :در
صورتی که این نوع برداشت از صندوق توسعه
ملی بتواند کمکی در راستای تسهیل شرایط
خانه دار شــدن مردم کند به طور حتم بدون
وقفه مسئوالن با آن موافقت خواهند کرد.
6منطقه تهران واقع در بافت فرسوده

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
ایران گفت :شــش منطقه تهران شــامل
مناطق  ۱۵-۱۸-۱۶-۱۳-۱۲و  ۱۹به طور
کلــی و  ۲منطقــه  ۱و  ۳به صورت جزئی
مشــمول بافت های فرسوده می شوند .به
گزارش مهر ،هوشنگ عشایری ،در نشست
خبری تشریح مصوبات جدید هیات دولت
در خصوص بازآفرینی شهری گفت :پس از
صدور دستور توجه خاص ساکنان محالت
نابسامان به خصوص حاشیه نشینان از سوی
مقام معظم رهبری و همچنین دستور رئیس
جمهور مبنی بر حمایت از بازآفرینی شهری
به خصوص در بخش نوســازی مســکن،
کارگروهی با عنوان تدوین ابزارهای مالی
و حقوقی ،ذیل ستاد ملی بازآفرینی شهری
تشــکیل شده که ریاســت این کارگروه با
محمد نهاوندیان ،معاونت اقتصادی رئیس
جمهور بــود و در آن ،مدیــران اثرگذار از
دستگاه های مالی و حقوقی مرتبط با بحث
نوسازی مسکن شرکت می کردند.وی تأکید
کرد :در تهران در  ۶منطقه شامل -۱۳-۱۲
 ۱۸-۱۶-۱۵و  ۱۹بخــش عمــده آنها به
صورت بافت های نابسامان بوده و در چند
منطقه دیگر ،بافت های فرسوده به صورت
لکه هایی از منطقه هســتند که براساس
برنامه بازآفرینی شــهری به سازی خواهند
شد .همچنین در دو منطقه  ۱و  ۳تهران دو
مجله دارآباد و فرحزاد به عنوان مناطق گران
قیمت نابسامان مشخص شده اند.

دود اختالفات مالي  2شرکت در چشم مالکان مسکن مهر پرديس

گروه راه و مسکن :انجمن انبوهسازان استان تهران
يکبار ديگر در مســکن مهر پرديس حاشيهســاز
شدهاند ،درخواست براي افزايش قيمت واحدهاي اين
طرح در فاز  ۵به قيمت قفل و زنجير و واحدها از سوي
انبوهسازان تمامشده است.اين موضوع از طرف انبوه
سازان تکذيب شده است10.هزار واحد مسکن مهر
فاز  5و  9پرديس از زمان آغاز عمليات اجرايي تا امروز
بهواسطه درخواستهاي گاهوبيگاه انجمن انبوهسازان
استان تهران بارها متوقفشده است .درخواست براي
افزايش قيمت به بهانه تغيير نرخ ارز از همان سال 91
تبديل به دســتمايهاي براي انبوهسازان فعال در اين
پروژه شده است.
به گزارش «عصر ايرانيان» اوايل تيرماه سال گذشته
و در فاصلهاي انــدک پس از انتخاب اعضاي جديد
هيئتمديره انبوهســازان تهران درخواست افزايش
قيمت خارج از چارچوبها باعث شده عمليات ساخت
 10هزار مسکن مهر پرديس با پيشرفت 70درصدي
متوقف شود.محتشم رئيس قبلي انجمن انبوهسازان
اســتان تهران فروردين  96گفته بــود« :براي اتمام
واحدهاي مســکن مهر پرديس  400ميليارد تومان
پول نياز اســت ،پيشرفت  10هزار واحد مسکن مهر
انبوهســازان  70درصد اســت که در صورت تزريق
نقدينگي تا شهريور يا بهمن امسال به اتمام ميرسد».
تابستان سال گذشته انجمن انبوهسازان استان تهران،
افزايش قيمت نهادههاي ســاختماني و مشــکالت
بلندمرتبهسازي را دليل درخواست خود براي افزايش
قيمت مسکن مهر اعالم کردند .پيشتر نيز رؤساي
قبلي اين انجمن دســتورالعملهاي سهگانه افزايش
مسکن مهر را کافي ندانسته و خواستار افزايش قيمت
باالتر از رقم اين دســتورالعملها (حدود  110هزار
تومان براي هر مترمربع) شده بودند.
انبوهسازان درخواست افزايش قيمت دارند

مديرعامل وقت شرکت عمران شهرهاي جديد ايران
دراينباره به تســنيم گفته بود :متأسفانه انبوهسازان
به خالف مفاد قراردادهاي مســکن مهر درخواست
افزايش قيمت دارند که اين زيادهخواهي است .براي
حل مشکل موجود جلســات متعددي با انبوهسازان
برگزارشده و به دنبال حل اين مسئله هستيم.محسن
نريمان تأکيد کرد :در حال حاضر ســاخت  10هزار
مسکن مهر پرديس قفلشده است.به گزارش تسنيم،
انجمن انبوهســازان اســتان تهران چند ماهي است
بهخصوص پس از نوسانات نرخ ارز درخواست افزايش
قيمت مسکن مهر را به شرکت عمران پرديس ارائه

آزادراه اصفهان به شیراز تا سال
آینده به بهرهبرداری میرسد

از متقاضيان  75ميليون تومان ميگيرند و حدود 16
درصد آنها به انبوهسازان نميدهند.
مابهالتفاوت آورده و وام متقاضيان کجاست

کرده است .گفته ميشود اواخر سال گذشته جلساتي
در اين رابطه برگزارشــده و طــي دو ماه اخير نيز دو
جلسه با حضور احمد خرم رئيس انجمن انبوهسازان
استان تهران (رئيس تازهوارد سازمان نظاممهندسي
استان تهران) براي رســيدگي به اين مسئله برگزار
گرديده است.در حالي انبوهسازان درخواست افزايش
قيمت واحدهاي مسکن مهر رادارند که بايد از  5سال
پيش پروسه تحويل واحدها به متقاضيان آغاز ميشد.
واقعيت آن است که بايستي جريمه تأخير در تحويل
از انبوهســازان دريافت شــود ،نه اينکه متقاضيان
مســکن مهر با در اختيار داشتن قراردادهاي 5برگي
در بالتکليفي قرار بگيرند.

انباري نســاختهاند و بايد يکي از اتاقهاي خواب را
تبديل به انباري کنيم .انبوهســازان احتما ًال به خاطر
اينکه چهارتا ديوار را کمتر بسازند و هزينهها کاهش
يابد ،براي واحدها انباري نســاختهاند.وي ادامه داد:
اين مشــکل را با آقاي نريمان (معاون وقت وزير راه
و شهرسازي) مطرح کرديم که وي ميگويد «برويد
يک واحدي را انتخاب کنيد که انباري داشته باشد».
بنده هم گفتم در فاز  5هيچکدام از واحدهاي مسکن
مهر انباري ندارند .انجمن انبوهســازان استان تهران
(کنسرسيوميمتشــکل از حدود  16شرکت) متولي
ساخت  10هزار مســکن مهر پرديس در فازهاي 5
و  9هستند.

شــرکت عمران پرديس :هيچ افزايش قيمتي
پذيرفتنينيست

انجمن انبوهســازان :هيچ درخواست افزايش
قيمتي براي مسکن مهر نداشتهايم

شرکت عمران پرديس به انبوهســازان اعالم کرده
هيچ افزايش قيمتي پذيرفتني نيست و آنها بايد به
مفاد قراردادها پايبند باشند .به گفته برخي متقاضيان
انجمن انبوهســازان واحدهاي مســکن مهر را قفل
و زنجيــر کرده و حاضر نيســت در قبال مبالغي که
دريافت کــرده واحدها را تحويل دهد.تيرماه ســال
گذشــته پس از ســالها  650واحد مسکن مهر فاز
 5افتتاح شد ،واحدهايي که انبوهسازان به بخشي از
تعهدات قــراردادي خود در قبال آنها عمل نکردند.
براي هيچکدام از اين واحدها انباري ساخته نشده بود،
موضوعي که اعتراض متقاضيان را به دنبال داشت.
يکي از متقاضيان مســکن مهر اين فاز دراينباره به
تســنيم گفته بود :براي هيچکدام از واحدهاي فاز 5

درهمينزمينهايرجرهبرنايبرئيسانجمنانبوهسازان
اســتان تهران در واکنش به مباحث مطرحشده در
خصوص درخواســت افزايش قيمت مسکن مهر از
سوي انبوهسازان اظهار کرد :هيچ افزايش قيمتي در
کار نيست ،شرکت عمران پرديس بهعنوان کارفرما
وانمود ميکند که ما چنين درخواستي را داشتهايم.وي
ادامه داد :اخيراً در جلسهاي با حضور متقاضيان مسکن
مهر از آنها پرسيديم که چه ميزان آورده براي واحد
خود واريز کردهاند .متقاضيان اعالم کردند  33تا 35
ميليون که با احتساب وام  40ميليون توماني حدود 75
ميليون تومان ميشود.وي افزود :اين در حالي است
که براي هر واحد مسکوني طرح مهر شرکت عمران
پرديس به سازندگان  56ميليون تومان ميدهند .يعني

موسوی بیوکی:

نوسازی بافت فرسوده ذاتا کار شهرداری است

عضو کمیســیون عمران مجلس ،با تاکید بر اینکه
متولی شــهر در امر ســاخت و ســاز و نوسازی ها
شــهرداری بوده و دولت نباید دخالتی داشــته باشد،
گفت :هر چند شهرداری ها بازوی اجرایی در این مهم

اخبار

هستند؛ اما بخش خصوصی و مردم باید پای کار باشند.
سیدابوالفضل موســوی بیوکی در گفت وگو با خانه
ملت ،با بیان اینکه افزوده شدن شهرداری به موضوع
تصمیمگیری در حوزه بافت فرسوده اقدام درستی بوده
است ،گفت :متولی شهر در امر ساز وکار شهرداریها
بوده از این رو دولت نباید در این موضوع دخالت داشته
باشــد.نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای
اســامی ،با تاکید بر اینکه نوســازی بافت فرسوده
شهری از جنس کارهای شهرداری ها است ،افزود :در
این راستا دولت باید ضمن سیاستگذاری تسهیلگری

کنــد.وی با بیــان اینکه دولت تــوان ورود به بحث
نوسازی بافت ناکارآمد شهری را ندارد ،تصریح کرد :در
بحث نوسازی بافت فرسوده هر چند شهرداریها باید
بازوی اجرایی باشند؛ اما این بخش نیز باید با حضور
بخش خصوصی و مردم پیش برود.این نماینده مردم
در مجلس دهم ،با تاکید بــر اینکه تاکنون اقدامات
مثبتی در راســتای نوســازی بافت ناکارآمد شهری
صورت گرفته اســت ،افزود :اکنون ســتاد بازآفرینی
شــهری در دولت به مسئولیت وزیر راه و شهرسازی
تشکیل شده و در تمامی استان ها به مسئولیت استاندار

نايبرئيس انجمن انبوهسازان با طرح اين پرسش که
مابهالتفاوت آورده و وام متقاضيان کجاست ،اظهار کرد:
حدود  3تا  5ميليون تومان هزينههاي نظاممهندسي،
ارزيابي و  ...است .شرکت عمران ميگويد مابهالتفاوت
را براي آمادهسازي و محوطهسازي هزينه ميکند .اين
در حالي اســت که اين واحدها اجاره  99ساله است و
شرکت عمران مجاز است آنها به هرکسي بفروشد
بنابراين با پول متقاضيان نميتواند اين هزينهها را انجام
دهد.نايبرئيس انجمن انبوهسازان استان تهران با تأکيد
بر اينکه آورده متقاضيان و وام فقط براي ساخت واحد
مسکوني است ،گفت :در حضور مردم اعالم کردهايم که
هيچ افزايش قيمتي در کار نيست ،اگر عمران پرديس
دو سال پيش به سازندگان پول ميدادند هم واحدها
ســريعتر و هم ارزانتر ساخته ميشد.رهبر با انتقاد از
افتتاح بلوکهاي مسکن مهر بهصورت ناقص ،افزود:
وقتي بلوکي ،آب ندارد ،پمپ و آسانسور ندارد نيابد افتتاح
شود .ما صورتجلسه امضاشده شرکت عمران راداريم
که در آن تأکيد کردهاند بعد از افتتاح پول سازندگان را
ميدهند ولي اين کار را انجام ندادهاند.
هيچ واحدهاي مسکن مهري قفل و زنجير نشده
است

رهبــر بابيان اينکه واحدهاي مســکن مهر را قفل و
زنجير نکردهايم ،تأکيد کــرد :باوجود تأکيد وزير راه و
شهرسازي و قائممقام وي بر عدم افتتاح بلوکهايي که
آماده نيست ،اما متأسفانه برخي براي آنکه بگويند کار
ميکنيم افتتاحهاي پياپي برگزار ميکنند.وي همچنين
اظهار کرد :از رسانهها دعوت ميکنيم براي تهيه گزارش
به پرديس بيايند تا از نزديک واقعيتها را ببيند.
برج بر طبق نقشه ساخته شده است

نايبرئيــس انجمــن انبوهســازان در گفتگــو با
«عصرايرانيان» درباره بحث اعتراض برخي مالکان اين
واحدها مبني بر نبود انصباري در برجهاي ساختهشده
ادامه داد:انباري در نقشــههاي ساخت موجود نبوده
است و شرکت انبوهسازان بر طبق نقشه اوليه اقدام به
ساختوساز کرده است.وي افزود :در اين برجهاي 14
طبقه ساختهشده به دليل نبود فضاي انچناني انباري در
نظر گرفته نشده است و از طرفي در زيرزمين هم طبق
نقشههاي موجود امکان ساخت انباري وجود ندارد.
و معاونت استانداری پیگیری میشود.موسوی بیوکی با
بیان اینکه در استان یزد تاکنون  2جلسه در خصوص
نوسازی بافت های ناکارآمد شهری برگزار شده است،
گفت :آیین نامه ای در دولت در این باره تصویب شده
و در قانون برنامه ششم نیز مقرر شد که دولت ساالنه
 270محله را نوســازی کند.وی با تاکید بر اینکه در
قانون برنامه پنجم توسعه نیز بر ایجاد تکلیف بر دولت
در خصوص نوسازی  10درصدی بافت های فرسوده
تاکید شده است ،تصریح کرد :در برنامه ششم توسعه
دولت در سال اول باید برنامه خود را در حوزه بهسازی
بافت ناکارآمد تهیــه می کرد که این موضوع اکنون
عملیاتی شده است.

پایان وعده ۲هفتهاي مديرعامل ايران اير براي تعيين تکليف هواپيماهاي برجامي
امروز روز موعود اتمام «بررسيهاي الزم» درباره
قراردادهاي خريد هواپيماي ايراناير از ايرباس
و بوئينگ و اعالم نظــر هواپيمايي جمهوري
اسالميايران در اين رابطه است .مديرعامل هما
دو هفته پيش اين وعده را داده بود .به گزارش
تسنیم ،چند ساعت پس از اعالم موضع آمريکا
در خصوص برجام و خروج اين کشور از توافق
هســتهاي ،اســتيون منوچين وزير خزانهداري
آمريکا از لغو مجوزهاي ايرباس و بوئينگ براي
فروش هواپيماي مسافربري به ايران خبر داد.
پس از اظهارات اين مقام آمريکايي ،مديرعامل
هواپيمايــي جمهوري اســاميايران از انجام
«بررســيهاي الزم» طي دو هفت ه براي اعالم

نظر دربــاره قراردادهاي خريد هواپيما خبر داد.
فرزانه شرفبافي در اينباره به گفته بود:با توجه به
سياستهاي دولت و اظهارات رئيس جمهوري،
هواپيمايي جمهوري اسالميايران در خصوص
قراردادهاي خريد هواپيما از کمپانيهاي ايرباس
و بوئينگ به مدت دو هفته بررسيهاي الزم را
انجام ميدهد.وي تصريح کرد :پس از اين مدت
نظر خود را در رابطه با اين قراردادها و وضعيت
خريد هواپيما اعــام ميکنيم.امروزروز وعده
داده شده از سوي مديرعامل ايران است و اين
شــرکت بايد نتيجه «بررسيهاي الزم» درباره
قراردادهــاي خريد هواپيما از کمپاني ايرباس و
بوئينگ را اعالم کند.

خرید و فروش آپارتمانهای باالی یک میلیارد تومان در تهران

معاون ساخت و توســعه آزادراهها گفت:
آزادراه اصفهان به شــيراز به طول 222
کيلومتر سال آينده به اتمام ميرسد.سيد
حسين ميرشفيع معاون ساخت و توسعه
آزادراهها در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران
جوان،با بيان اينکه پروژه آزادراهي شيراز
به اصفهان در مرحله روســازي قرار دارد،
اظهار کرد :طول اين آزاد راه  222کيلومتر
و قطعــه دوم اين پــروژه حد فاصل ايزد
خواســت تا شيراز است .اين پروژه اکنون
از پيشرفت فيزيکي خوبي برخوردار است.
وي با بيان اينکه در اين پروژه شهرهاي
بينراهي وجود ندارد،از بهره برداري کامل
و يکباره آن تا ســال آينده خبر داد.معاون
ساخت و توسعه آزادراهها در ادامه به پروژه
حرم تا حرم اشاره کرد و گفت :قطعه اول
اين پروژه که در مسير قم به گرمسار بود
افتتاح شده و هم اکنون قطعه دوم آن که
حدفاصل گرمسار تا سمنان است توسط
پيمانکار در حال اجراست .وی تصریح کرد:
قطعه بعدی این پروژه ســبزوار تا مشهد
است که پیمانکار در این قطعه مسیر سه
راهی تربت حیدریه تا شیراز را در اولویت
قرار داده و عملیات اجرایی آن را آغاز کرده
است.میرشفیع در ادامه به کنارگذر جنوبی
تهران اشاره کرد و گفت :پیشرفت فیزیکی
این پروژه نیز چشم گیر است.
سهم ناچيز مصالح ساختماني در
قيمت تمام شده مسکن

عضو کميسيون عمران مجلس ،با بيان
اينکه بخش کوچکي از قيمت مســکن
به مصالح ساختماني مربوط است ،گفت:
قيمت باالي زميــن ،هزينههاي اداري،
ارزش افزوده و حاشيه سود سرمايه گذار
عامل گراني مســکن است.ســیدکمال
الدین شــهریاری در گفــت وگو با خانه
ملت ،با بيان اينکه بخش بسيار کوچکي
از قيمت مســکن به مصالح ساختماني
مربوط اســت ،گفت :اگر اکنون آپارتمان
در تهران متري  5ميليون تومان باشــد
رقميدر حدود يــک و نيم تا دو ميليون
آن قيمت و هزينه ســاخت بوده و از اين
هزينه ساخت هم  30درصد تقريبا براي
دستمزد کسر شده و حدود  70درصد نيز
هزينه مصالح است.نماينده مردم دشتي و
تنگستان در مجلس شوراي اسالمي ،با
تاکيد بر اينکه هزينه تمام شده ساختمان
تا حدودي بستگي به نوع ساخت آن دارد،
افزود :باال بودن قيمت مسکن در شهرها
به ويژه کالنشهرها به قيمت باالي زمين،
هزينههاي اداري و يک مقدار هم ارزش
افزوده و حاشــيه سودي که سرمايه گذار
براي خود در نظر ميگيرد مربوط است.
وی با بیان اینکه اگر مصالح ســاختمانی
در کشور ما مزیت صادراتی و بازار خارجی
داشــته باشد تولید کننده به صدور آن ها
راغب خواهد بــود ،تصریح کرد :این نوع
صادرات برای اقتصاد مــا یک مزیت و
امتیاز استراتژیک محسوب می شود از این
رو نباید بــرای صادرات با هدف کاهش
قیمت کاال مانع ایجاد کنیم.
برقی شدن قطار تهران – مشهد در
انتظارضمانتنامههایبانکهایچینی

معاون وزير راه و شهرســازي گفت :پروژه
برقي شدن قطار تهران – مشهد همچنان
در انتظار ارائه ضمانتنامههاي بانکهاي
چيني است .ســعيد محمدزاده مديرعامل
راهآهن در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران
جوان ،با بيــان اينکه امضاي تفاهمنامه با
کشور ترکمنستان نقش مؤثري در افزايش
ترانزيت و صادرات بار در مسير اين کشور
و کشورهاي همسايه خواهد داشت ،گفت:
کشور ترکمنستان در مسير ايران -قزاقستان
و نيز در مسير ازبکستان قرار دارد ،بنابراين
با افزايش همکاريهاي اين کشور ميتوان
مســير تجاري را تسهيل کرد.وي در ادامه
افزود :با امضــاي تفاهمنامه اخير برخي از
موضوعات نيازمند تسهيل و تسريع بود که
انجام شد و تا چند ماه آينده حجم صادرات
و واردات به اين کشــور دو چندان خواهد
شد.معاون وزير راه و شهرسازي درباره برقي
کردن قطار تهران ،قــم و اصفهان گفت:
قرارداد ال ســي اين پروژه فعال و در حال
انجام اســت.محمدزاده درباره پروژه برقي
شدن تهران – مشهد ،گفت :در اين پروژه
بانک چيني بايد ضمانتنامههاي پيمانکاران
را ارائه کند تا عمليات اجرايي آن آغاز شود.

