
به  دستیابی  اینکه  بیان  با  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
شاخص 250 هزار واحدی بورس در چشم انداز یک ساله 
قابل تحقق است، گفت: ارزش گذاری شرکت های بورسی 
بر مبنای دالر هشت هزار و 500 تا 9هزار تومانی انجام شده، 

بنابراین کاهش کنونی نرخ ارز تاثیر منفی بر آنها ندارد.
به گزارش ایرنا، شاخص بورس در هفته های اخیر نوسان های 
شدیدی را تجربه کرده است، درحالی که در اوایل مهرماه با سرعت به 
رقم 200 هزار واحد نزدیک می شد، به یکباره روند معکوس یافت و 

بیش از 20 هزار واحد افت کرد.
گالیه  سبب  بورس  شاخص  واحدی  هزار   20 از  بیش  افت 
سهامداران و نگرانی فعاالن بازار سرمایه به ویژه تازه واردان شد، اما 
رشد بیش از پنج هزار واحدی شاخص در روز گذشته )دوشنبه( 
اندکی از این نگرانی ها کاست. درباره چرایی نوسان و افت شدید 
شاخص بورس دالیل مختلفی بیان می شود که از جمله آنها می 
توان به کاهش نرخ ارز، نوسان قیمت ها در بازارهای جهانی و هیجان 

زدگی سهامداران تازه وارد اشاره کرد.
چرایی افت 20 هزار واحدی شاخص

خبرنگار  با  گفتگو  در  سرمایه  بازار  کارشناس  طحانی  مهدی 
اقتصادی ایرنا درباره عوامل موثر در نوسان شدید شاخص بورس در 
روزهای گذشته گفت: یکی از علت های اصلی کاهش شاخص، کسب 
بازدهی باال توسط بسیاری از سرمایه گذارانی در ماه های گذشته بود، 
زیرا آنها توانسته بودند بازدهی حدود 30 تا 40 درصدی را کسب 
کنند، بنابراین با رخ دادن یک تکان و فشار منفی کوچک ترجیح 

دادند با حفظ سود از چرخه سهامداری خارج شوند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه عامل دیگر افت شاخص، 
تحلیل اشتباه سهامداران تازه وارد از تاثیر کاهش نرخ برابری دالر به 
ریال بود، اضافه کرد: بسیاری از افرادی که در هفته های اخیر وارد 
بورس شده بودند با بازار سرمایه و تحلیل و ارزیابی شرکت ها آشنایی 
کاملی نداشتند بنابراین با کاهش نرخ دالر از 19 هزار به حدود 14 یا 
15 هزار تومان اینگونه تصور کردند که سودآوری شرکتهای بورسی 

کاهش یافته و از ارزش آنها کاسته خواهد شد.
وی تصریح کرد: اما واقعیت این است که ارزش گذاری شرکت های 
فعال در بورس بر مبنای دالر هشت هزار و 500 تا 9 هزار تومانی 
انجام شده، بنابراین کاهش نرخ دالر در روزهای گذشته نمی تواند 

تاثیر منفی بر ارزش آنها داشته باشد.
طحانی عامل دیگر افت شاخص بورس را تزلزل در بازارهای جهانی 
دانست و ادامه داد: بی ثباتی در بازارهای جهانی سبب ریزش در 
بورس های آمریکا و اروپا شد و همچنین کاهش اندک نرخ نفت نیز 

به این تزلزل اقتصادی دامن زد.
 نقش رفتار هیجانی در افت شاخص

این کارشناس بازار سرمایه به شکل گیری فضای هیجانی و تاثیر 

آن در افت شاخص اشاره کرد و گفت: هیجان زدگی نقش زیادی در 
افت شاخص داشت.

وی ادامه داد: در هفته های اخیر شاهد حرکت توده وار و غیر 
تحلیلی در بورس بوده ایم، به عنوان مثال همه صنایع یک باره مثبت 
و یا یک باره منفی می شوند، این در حالی است که بین بسیاری از 

این صنایع هیچ همبستگی مثبتی وجود ندارد.
طحانی اظهار داشت: در روزهای اخیر یا صف فروش و یا صرف 
خرید وجود داشته و حد وسط کمتر به چشم خورده است که ریشه 

آن به رفتار هیجانی در بازار سرمایه باز می گردد.
وی با بیان اینکه 2 نوع »پول هیجان زده« در بورس وارد شده 
است، گفت: پول اول متعلق به تازه واردانی است که بدون شناخت 
از  که  است  به کسانی  مربوط  دوم  پول  اما  اند،  بورس شده  وارد 
کارگزاری ها، اعتبار )منابع مالی( گرفته اند که این گروه با افت شاخص 
از ترس کاهش سود و افزایش هزینه های اخذ اعتبار، اقدام به فروش 

می کنند.
 کاهش جذابیت ارز و رشد بازدهی بورس

این کارشناس بازار سرمایه درباره چشم اندازه بازار سرمایه نیز 

گفت: در میان مدت و بلندمدت، بورس به رشد خود ادامه خواهد 
داد اما مانند سابق شاهد رشد شتابان نخواهیم بود.

وی به کاهش جذابیت بازار ارز و طال اشاره کرد و گفت: چشم انداز 
رشد دالر و سکه از بین رفته و بازار آنها آرام شده است.

طحانی ادامه داد: حدود 2.5 میلیون سکه پیش فروش در اواخر 
مهر و اوایل آبان در بازار عرضه خواهند شد که می تواند قیمت ها را 

کاهش دهد.
وی به نقدینگی سرگردان در جامعه اشاره کرد و گفت: این حجم 
از نقدینگی بعید است که با توجه به چشم انداز رشد تورم به سراغ 
بانک ها برود، بنابراین بازار سرمایه همچنان می تواند برای سرمایه 

گذاری جذاب باشد.
 دستیابی به شاخص 250 هزار واحدی در چشم انداز یک 

ساله
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: تا 13 آبان که بحث تحریم 
های جدید آمریکا مطرح هست، شاهد بازار نوسانی در بورس خواهیم 
بود اما هر چقدر از این روز فاصله بگیریم و نحوه تعامل اقتصادی 
ایران با سایر کشورها شفاف تر شود، بازار بورس به ثبات بیشتری 

دست خواهد یافت.
طحانی تصریح کرد: با چشم انداز یک ساله می توان رشد خوبی را 
برای بورس تصور کرد بر این اساس پیش بینی می شود که تا انتهای 
شهریور 98 شاخص بورس به رقم 250 هزار واحدی رسیده و بازدهی 

حدود 40 درصدی را ثبت کند.
وی ادامه داد: بورس از ابتدای امسال تاکنون بیش از 90 درصد 
بازدهی داشته است، بنابراین از این پس با آرامش بیشتری به مسیر 

خود ادامه خواهد داد.
ماهه  گزارش های 6  انتشار  درباره  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
شرکت ها نیز گفت: گزارش های 6 ماهه شرکت ها به نظر می رسد 
گزارش های مثبت و خوبی باشند و شرکت ها توانسته باشند به علت 
بهای تمام شده پایین و نرخ فروش باال سود خوبی را کسب کرده 

باشند.
طحانی ادامه داد: البته باید توجه داشت که مهمتر از گزارش 6 
ماهه، بحث گزارش های 9 ماهه تعیین کننده خواهد بود که در 
آنها عملکرد شرکت ها در مواجهه با شرایط جدید، بهتر مشخص 

خواهد شد. 

اقتصادی 5

 معاون وزیر صنعت:

تراز تجاری کشور مثبت 940 میلیون دالر شد

معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: تراز تجاری کشور 
در حالی طی نیمه نخست امسال به مثبت 940 میلیون دالر رسید که در 

مدت مشابه پارسال منفی 4.5 میلیارد دالر سال بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مجتبی خسروتاج روز سه شنبه در نشست 
خبری که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد، افزود: در 6 ماه نخست امسال 
بیش از 23 میلیارد دالر کاال صادر شد که این رقم نسبت به دوره زمانی مشابه 

پارسال که 20.4 میلیارد دالر بود، حدود 13 درصد افزایش داشت.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: در 6 ماه نخست امسال 22 
میلیارد و 182 میلیون دالر کاال نیز وارد کشور شد که در مقایسه با پارسال که 25 

میلیارد دالر بود، سه میلیارد دالر کاهش داشته است.
وی افزود: با توجه به این افزایش صادرات و کاهش واردات، تراز تجاری ما از 
منفی 4.5 میلیارد دالر در نیمه نخست سال گذشته به 940 میلیون دالر مثبت 

رسیده است.
خسروتاج عراق را یکی از مهمترین بازارهای صادر آتی ذکر کرد و گفت: در 6 
ماهه نخست امسال صادرات ما به عراق 45 درصد افزایش یافت و به 4.5 میلیارد 

دالر رسید و پیش بینی می شود تا پایان سال این عدد به 9 میلیارد دالر برسد.

تربتی نژاد: کمیسیون کشاورزی افزایش قیمت 
فرآورده های لبنی را پیگیری می کند

موضوع  کمیسیون  این  گفت:  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  سخنگوی 
افزایش قیمت فرآورده های لبنی همچون شیر را در اولین جلسه بعد از 

تعطیالت مجلس مورد بررسی قرار خواهد داد.
نورمحمد تربتی نژاد در گفت وگو با ایسنا در واکنش به افزایش قیمت فرآورده های 
لبنی همچون شیر گفت: کمیسیون کشاورزی هفته گذشته جلسه ای با حضور 
رییس مجلس و وزرای صمت و کشاورزی و فعاالن عرصه دام و فرآورده های لبنی 
برگزار کرد. در آن جلسه قرار شد کمیته ای متشکل از نمایندگان کمیسیون و 

بخش های مرتبط دولتی و خصوصی تشکیل شود.
به گفته وی با توجه به قیمت نهاده های دامی و نوسانات ارز شاهد افزایش قیمت 
در فرآورده های لبنی هستیم. قرار است این کمیته موضوعات را مورد بررسی قرار 
داده و به صورت رسمی به توافقی بین طرفین برسند. هنوز در مورد قیمت تعیین 
تکلیف نشده است لذا احتماال افزایش قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا و قیمت 

نهاده های دامی است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با یادآوری تاثیر نوسانات ارز بر افزایش 
افزایش  تاثیرگذار در  از عوامل  ارز  افزایش قیمت  نهاده های دامی گفت:  قیمت 
قیمت فرآورده های لبنی است چون برخی از دامداری ها به دلیل این نوسانات 
تولیدات خود را کاهش داده و ممکن است فعالیت هایشان کمتر شود از آن طرف 
قیمت گذاری هایی با دخالت دولت صورت می گیرد که نتیجه نهایی، کاهش تولیدات 

و افزایش قیمت ها خواهد بود.
تربتی نژاد اضافه کرد: قرار است نمایندگانی از کمیته دام و آبزیان کمیسیون 
موضوع  کشاورزی،  و  صمت  وزارتخانه های  از  نمایندگانی  حضور  با  کشاورزی 
قیمت گذاری کلیه فرآورده های دامی را مورد بررسی قرار داده و به کمیسیون، اعالم 
کنند. البته که شورای قیمت گذاری و سازمان حمایت از مصرف کننده هم در این 
باره دخیل است. در نهایت به دنبال تعیین قیمت متناسب با هزینه های تولید و 

تامین منابع تولید کننده و مصرف کننده هستیم.
وی در پایان گفت که کمیسیون کشاورزی هفته آینده بعد از تعطیالت مجلس 
جهت سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه در اولین جلسه خود موضوع افزایش 
قیمت فرآورده های لبنی را پیگیری کرده و تالش می کند هماهنگی و هم افزایی های 

الزم را به وجود آورد.

1.5 میلیون پوشک کشف شده هنوز وارد بازار نشده!
رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز با بیان اینکه اخیراً یک میلیون و 500 
هزار پوشک احتکار شده در البرز کشف شد گفت: ورود این پوشک ها به 
بازار تأثیر زیادی بر قیمت ها می گذارد اما از 45 روز پیش تاکنون این کار 

انجام نشده است.
حمید کریمی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا در پاسخ به اینکه چرا با وجود کشف 
انبارهای متعدد احتکار کاال و مواد غذایی در استان البرز، اما کاهشی در قیمت ها 
مشاهده نمی شود گفت: بخش زیادی از این کاالهای کشف شده هنوز وارد بازار 

نشده است.
کریمی افزود: مثالً یک میلیون و 500 هزار پوشکی که اخیراً در استان البرز کشف 
شد با گذشت یک ماه و نیم همچنان در انتظار قیمت گذاری سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان است تا در بازار توزیع شود.توزیع این میزان پوشک تأثیر زیادی بر 
قیمت ها خواهد گذاشت و احتماالً طی هفت روز آینده این کار انجام شود ولی در هر 

حال تصمیم نهایی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز در خصوص باال بودن میزان احتکار در استان 
البرز نیز گفت: مجاورت استان با تهران و وجود فضاهایی که مشابه آن در تهران وجود 

ندارد باعث به وجود آمدن چنین شرایطی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در چنین روزهایی که بازار به کاال نیاز دارد کسانی که دست 
به احتکار نیازهای مردم می زنند از داعش هم بدتر عمل می  کنند؛ این در واقع یک 
خودتحریمی است که ما خودمان بر خودمان اعمال می کنیم؛ محتکران انسانیت 
ندارند که در این شرایط به فکر چنین سودجویی هایی هستند اما در هر حال در 

چنگال قانون گرفتار خواهند شد.
کریمی از رفتار مردم در این شرایط نیز انتقاد کرد و گفت: احتکار خانگی هم در به 
وجود آمدن مشکالت موثر بوده است؛ وقتی فردی بیش از نیاز خود خرید و در خانه 
انبار کند زندگی برای سایر مردم دشوار می شود؛ چه لزومی دارد کسی چند تن برنج 
در خانه نگهداری کند یا به جای یک قوطی رب گوجه چند بسته خریداری کند؛ 

اینهاست که ما را گرفتار می کند و بقیه را هم رنج می دهد.
پیش از این مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در شهریور ماه به ایسنا گفته 
بود: پوشک هایی که طی روزهای اخیر از انبارهایی در استان البرز کشف شد به زودی 
در بازار توزیع می شود و طی دو هفته آینده نرخ رسمی و قانونی توزیع کاالهای 

کشف شده در بازار مشخص خواهد شد.
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 حجتی: تخصیص ارز برای همه کاالها به سود منافع ملی نیست
 وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تخصیص ارز نیمایی برای همه کاالها به نفع تولیدکنندگان است، افزود: به طور حتم این روند به سود منافع ملی نیست. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »محمود حجتی« صبح سه شنبه در جلسه صبحانه کاری 
با اعضای اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اکنون کاالهای اساسی ارز دولتی ٤٢٠٠ تومانی دریافت می کنند، تصریح کرد: نباید انتظار داشته باشیم همه کاالها ارز دولتی بگیرند. وی اضافه کرد: »بارها اقتصاددانان گفته بودند که نرخ ارز نباید سرکوب 

شود در حالی که اکنون به این نتیجه رسیده ایم سرکوب نرخ ارز نتایج منفی داشته و باید اجازه داده می شد به مرور زمان این افزایش قیمت ها همراه با افزایش حقوق رشد کند.«

کارشناس بازار سرمایه:

 کاهش نرخ ارز تاثیر منفی بر ارزشگذاری شرکت های بورسی ندارد
اخبار

پایان مهلت ۶ ماهه نزدیک است

سکه های پیش فروش را تحویل نگیرید قراردادش لغو می شود

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها خبر داد

ساخت ترمینال ۸0 هزار متری در تهران

دارندگان سکه های پیش فروش اگر در مهلت شش ماهه تعیین شده برای 
تحویل سکه ها به بانک مراجعه نکنند، بانک مرکزی تعهدی برای تحویل 
سکه ندارد و قرارداد لغو و مبلغ اولیه پرداخت شده از سوی ثبت نام کننده 

به وی پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایسنا، طرح پیش فروش سکه از بهمن  سال قبل از سوی بانک مرکزی 
و از کانال بانک ملی آغاز شد و تا اواسط اردیبهشت امسال ادامه داشت. البته در این 
بین نحوه پیش فروش و سر رسیدهای تعیین شده تغییر کرد؛ به طوری که در مرحله 
اول فقط دو سررسید شش ماهه و یک ساله در دستور کار بود، ولی در اواخر فروردین 

امسال به هفت سر رسید از یک ماهه تا 18ماهه تغییر کرد.
با پایان طرح که حدود هفت میلیون و 600 قطعه سکه به فروش رفت، تحویل 
سکه های سررسید شده آغاز شد و از 19 اردیبهشت ماه تحویل سکه های با سر رسید 
یک ماهه به جریان افتاد و در ادامه نیز سر رسیدهای سه ماهه و شش ماهه در مرحله 

پرداخت قرار گرفت.
برای تحویل سکه های پیش فروش، صاحبان آنها می توانند از زمان سررسید به بانک 
مراجعه کنند و با تحویل مدارک، سکه را تحویل بگیرند و اگر تاخیر داشته باشند سکه 
در بانک باقی می ماند. اما باید توجه داشته باشند که زمان دریافت سکه ها فقط شش 
ماه بعد از سر رسید است، چراکه طبق ماده )8( دستورالعمل مربوطه، صاحب سکه 
پیش فروش باید ظرف شش ماه بعد از سر رسید به بانک مراجعه کرده و آن را تحویل 
بگیرد و طبق ماده )9( اگر بعد از شش ماه سکه دریافت نشود دیگر بانک مرکزی و 

بانک عامل تعهدی برای تحویل سکه نخواهند داشت.

در حالی بیش از پنج ماه از اولین دور تحویل سکه با سر رسید یک ماهه )19 
اردیبهشت( گذشته و 19 آبان ماه مهلت شش ماهه تعیین شده برای این گروه تمام 
می شود که پیگیری جریان تحویل سکه از بانک مرکزی نیز تاییدکننده این موضوع 

است که اگر صاحب سکه مراجعه نکند دیگر تعهدی برای تحویل وجود ندارد.
در این حالت قرارداد لغو و به فردثبت نام کننده پول پرداخت می شود، آن هم همان 
مبلغی که در ابتدای ثبت نام پرداخت کرده است نه اینکه معادل قیمت روز سکه به 

وی پرداخت شود.
بر این اساس دارندگان سکه های پیش فروش الزم است که در زمان سر رسید یا 
مهلت شش ماهه تعیین شده برای دریافت سکه مراجعه کنند و سکه شان را تحویل 

بگیرند  یا اینکه به عنوان امانت در بانک بگذارند.
گفتنی است؛ بانک مرکزی برای سکه های پیش فروش در مرحله سررسید شش 
ماهه قیمت قطعی را یک میلیون و 400 هزار تومان تعیین کرد و مدتی بعد با افزایش 
قیمت دالر در بازار آزاد آن را به یک میلیون و 4۷5 هزار تومان افزایش داد. همچنین 
قیمت پیش فروش سکه تمام بهار آزادی در سررسید یک ساله که یک میلیون و 300 

هزار تومان بود را به یک میلیون و 350 هزار تومان تغییر داد.
در ادامه نیز با افزایش به سر رسید، قیمت های قطعی از این قرار تعیین شد: تحویل 
یک ماهه یک میلیون و 590 هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و 540 هزار تومان، 
شش ماهه یک میلیون و 4۷5 هزار تومان، 9 ماهه یک میلیون و 410 هزار تومان، 
یک ساله یک میلیون و350 هزار تومان، 18 ماهه یک میلیون و 245 هزار تومان و 

24 ماهه یک میلیون و 116 هزار تومان.

در حال حاضر قیمت سکه در بازار حدود چهار میلیون و 500 هزار تومان است و 
در این شرایط با توجه به اختالف سودی که با مبلغ اولیه ثبت نام وجود دارد، افراد در 
صورت عدم مراجعه در زمان تعیین شده برای تحویل، این سود را از دست خواهند داد.

طرح  پیگیری  از  ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  شرکت  مدیرعامل 
ساخت یک ترمینال ۸0 هزار مترمربعی فرودگاهی در تهران خبر داد.

فرودگاه  پروژه های  افتتاح  مراسم  در  مهابادی  رحمت اهلل  ایسنا،  گزارش  به 
با  همواره  گذشته  سال های  طول  در  مهم  فرودگاه  این  کرد:  اظهار  مهرآباد 
محدودیت اراضی و امکانات برای توسعه روبرو بوده اند، اما ما تالش کرده ایم که 
با وجود تمام این مسائل خدمات رسانی به مردم را توسعه دهیم و در این راستا 

ساخت یک ترمینال مسافری جدید یکی از پروژه های مدنظر است.
وی با مطرح کردن این سوال که چرا در طول 40 سال گذشته عمال بازسازی 
خاصی در فرودگاه مهرآباد صورت نگرفته بود، بیان کرد: متاسفانه با وجود آنکه 
حدود 80 سال از عمر این فرودگاه که به عنوان نخستین و بزرگترین فرودگاه 
بین المللی ایران شناخته می شود می گذرد، اما عمال برای دوران نسبتا طوالنی 

هیچ طرح توسعه ای خاصی برای این فرودگاه در نظر گرفته نشده بود.
فرودگاه  شرایط  افزود:  ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  شرکت  مدیرعامل 
مهرآباد در سال های ابتدایی دهه 90 طوری شده بود که از یک فرودگاه بزرگ 

آن  مقابل  در  اگر حرکتی  و  مدیریتی شده  چالش های  برای  محلی  به  تبدیل 
صورت نمی گرفت، عمال این فرودگاه به یک نقطه ضعف مهم در صنعت هوایی 

ایران بدل می شد.
مهابادی با اشاره به تحول بنیادین صورت گرفته در فرودگاه مهرآباد در طول 
سال های گذشته توضیح داد: خوشبختانه امروز فرودگاه مهرآباد نه تنها نقاط 
و  علمی  مدیریت  از  نمایشگاه  یک  عنوان  به  که حتی  ندارد  را  گذشته  ضعف 
جهادی شناخته می شود. امروز مهرآباد بر شاخص های کیفیت، خدمت رسانی، 
ایمنی و خدمات شهروندمحور یکی از اصلی ترین فرودگاه ها و نمونه های موفق 

مدیریتی به شمار می رود.
وی ادامه داد: آخرین ارزیابی ها نشان می دهد که مهرآباد در بین فرودگاه های 
منطقه از نظر شاخص های مختلف فرودگاه چهارم است و در میان 100 فرودگاه 
برتر جهان قرار دارد. در بین فرودگاه های هم ترافیک خود از 39 فرودگاه در رتبه 

دوازدهم قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح باند 29 راست فرودگاه مهرآباد 

با  از توان مهندسی داخلی به شمار می رود،  باند که جلوه ای  این  توضیح داد: 
از افتخارات زیرساختی کشور به شمار  حدود 130 میلیارد تومان اعتبار یکی 
رفته که می تواند در آینده نزدیک توان خود در خدمت رسانی به مردم را نشان 
دهد. این باند در حالی ساخته شد و به بهره برداری رسید که فرودگاه مهرآباد 
حتی یک ثانیه نیز از خدمت رسانی نایستاد و این مساله به خوبی نشان دهنده 
توان مهندسان داخلی و فشاری است که آنها در طول این سال ها تحمل کرده اند.

مهابادی اضافه کرد: در کنار این پروژه در طول سه و نیم سال گذشته حدود 
50 پروژه دیگر با رقم 450 میلیارد تومان در فرودگاه مهرآباد ساخته شد و تا 
پایان سال جاری نیز تعدادی طرح توسعه ای دیگر مانند اتصال شش پل تلسکوپی 

در این فرودگاه مهم پایتخت به مرحله اجرا می رسد.
توسعه،  برای  که  است  آن  دهنده  نشان  موضوع  این  کرد:  وی خاطرنشان 
تفکر و اندیشه ای قوی همراه با پشتکار اجرایی در دستور کار قرار گرفت که 
به  اسالمی  و مجلس شورای  و شهرسازی  راه  وزیر  این حوزه کمک های  در 

ما بسیار کمک کرد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه 
طرح واگذاری عرصه مسکن مهر به مالکان در این شهر 
وارد مرحله اجرایی شده است، گفت: نقشه عرصه بیش از 
14 هزار واحد مسکن مهر در 20 پروژه در مرحله تهیه و 

قیمت گذاری است.
محسن وطن خواهی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: جلسه 
بررسی واگذاری عرصه مسکن مهر پرند در پروژه های 12 هزار 

و 900 واحدی شهرک آفتاب در فاز پنج و واحدهای مسکونی 
و کارشناسان  با حضور مشاوران  )پروژه مپسا(  فاز سه  جنوب 
شرکت عمران پرند برگزار و  با استقبال خوب مالکان مسکن مهر 
مواجه شده است. وی افزود: به موجب این طرح، عرصه مسکن 
نیز به مالکان واگذار شده و واحد های مسکونی مهر از حالت 
اجاره 99 ساله خارج می شود. مدیرعامل شرکت عمران پرند با 
تشریح روند اجرایی این طرح گفت: در ابتدا باید حداقل 50 درصد 

مالکان یک بلوک مسکونی درخواست خود را به سالن شماره یک، 
بخش عرصه شرکت عمران پرند ارائه دهند تا پرونده تشکیل شود. 
به گفته وطن خواهی، پس از تشکیل پرونده، نقشه عرصه بلوک 
مربوطه ترسیم شده و متراژ قدر السهم هر واحد تعیین می شود. 
سپس برای قیمت گذاری به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع 
می شود. مدیرعامل عمران پرند با بیان این که نحوه پرداخت به 
صورت نقد و اقساط امکان پذیر است، تصریح کرد: در حالت 

اقساط 20 درصد نقد و مابقی اقساط 60 ماهه خواهد بود و  در 
صورت پرداخت نقدی، قیمت مشمول 30 درصد تخفیف می شود.

تاکید کرد: 14 هزار و 93۷ واحد مسکن مهر  وطن خواهی 
مشتمل بر 20 پروژه در مرحله تهیه نقشه و برآورد قیمت است 
و نامه واریز وجه 460 واحد مسکونی مهر در 5 تعاونی مسکن 
صابرین، تحقیقات جنگ، بانک ملی، گویندگان فیلم و صنف 

نقاشان برای مالکان صادر و تحویل شده است.

واگذاری عرصه مسکن مهر پرند وارد مرحله اجرایی شد


