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احمد  نوروزي

به نام يگانه معمار آفرينش
بخش  در  وركود  رونق  دوره  چهار  اسالمى ،  انقالب  از  بعد 
مسكن داشته ايم كه آخرين دوره ركود  بازار مسكن از سال 
1382 آغاز و تا نيمه اول سال 1385 ادامه يافت ، اين دوره 
ركود ، طوالنى ترين ركود بازار مسكن در سال هاى پس از 
انقالب است .  اما در سال 1387 ركود بي سابقه بويژه در 
شهرهاي بزرگ ، موجب افزايش بي سابقه تعداد واحدهاي 
معامالت  مسكن ،  قيمت  شديد  كاهش  خالي ،  مسكوني 
و همچنين كاهش تعداد و مساحت مسكن در پروانه هاي 

ساختماني صادره گرديد .
تشكيل حباب بي سـابقه افزايش قيمت در سال 85 و 86 
و فروپاشي آن در سال 87 ، كاهش شديد قيمت را به دنبال 
داشت . آنچه امروز شاهد آن هستيم متأثر از بحران مالي در 
بازارهاي جهاني نيز مي باشد كه موجب ادامه كسادي محيط 
كسب و كار شده و دامنه اين بحران به اقتصاد كشورما نيز 

گسترش يافته است .
تحليل گرانى كه رفتار بازار مسكن را در 30 سال گذشته 
ركــود  و  رونق   سيكل هاى  در  معتقدند  كرده اند ،  بررسى 
نقاط  بين  نسبى  هماهنگى  گذشته ،  سال هاى  در  مسكن 
شروع و پايان اين روند با زمان هاى تغيير رياست جمهورى 
وجود داشته است . به همين دليل يك ديدگاه پيش بينى 
مى كند كه شرايط ركود فعلى تا  سال آينده ادامه پيدا كند و 
ديدگاه ديگر معتقد است كه با توجه به تأثير گذارى مسكن 
بر صنايع مرتبط ، رونق دوباره بازار مسكن را دور نمى بيند . 
در هر صورت ادامه ركود در بخش مسكن تداوم ركود در 
ساير بخش هاى توليدى را به دنبال داشته و موجب تشديد 
بى كارى در صنايع مرتبط شده است . اين وضع نمى تواند و 
البته نبايد تداوم داشته باشد ، شواهد هم نشان مى دهد كه اين 

وضع قابل دوام نيست .      
علي رغم ركــودي كه به آن اشــاره شد ، به لطــف خــداوند 
قادر متعــال ، توانمندي همكاران دلسوز و اعتماد سهامداران 
محترم پروژه ها ، با تالش فراوان تا كنون وقفه اي در هيچ يك 
از پروژه ها و طرح ها پيش نيامده و همچنان شاهد پيشرفت 
فيزيكى قابل توجه آنها مي باشيم  و در جهت تأمين منابع 
مالى نيز اقدامات مؤثر و سازنده اى صورت گرفته كه به چند 

مورد آن اشاره مى شود :

تأمين منابع 
پروژه سارا :

از تسهيالت مصوب 240 ميليارد ريالي از محل بنگاه هاي 
زود بازده تاكنون مبلغ 180 ميليارد ريال دريافت و همچنين 
تعداد محدودي از واحدهاي احداثي بفروش رسيده و هزينه هاي 

احداث پروژه سارا و ايمان از اين محل پرداخت شده است .
طرح مجد :

تاكنون مبلغ 102ميليارد ريال از محل اوراق مشاركت و مبلغ 
عمران و  تخصصي  مادر  از سوي شركت  ريال  21ميليارد 
بهسازي شهري جهت خريد امالك در مسير بلوار 35 متري 
دريافت شده است و عالوه بر آن دريافت اقساط واحدهاي 
پيش فروش شده و چند واحد فروش شده منابع مورد نياز 

جهت اجراء پروژه هاي مجد تأمين شده است . 
طرح زعفرانيه تربت حيدريه :

مبلغ 15 ميليارد ريال از محل اوراق مشاركت تصويب كه 
تا كنون مبلغ 12 ميليارد ريال آن دريافت شده و مبلغ 2/5 
ميليارد ريال نيز از سوي شركت مادر تخصصي عمران و 
بهسازي شهري جهت خريد امالك در مسير پرداخت شده 
است و هم اكنون جهت شروع عمليات اجرايي دو پروژه فقط 
چهار قطعه زمين ديگر باقيمانده كه در صورت عدم مشاركت 

خريداري خواهد شد . 
كالم آخر 

نكته مهم : ركود بازار ،  سياست انقباضي بانكها و عدم پرداخت 
تسهيالت موجب كاهش سرعت  اجراء پروژه ها گرديده ،گرچه 
مجموعه سهام پروژه ها بيشترين پيشرفت كاري را داشته 
ولي مي توانست وضعيت بسيار مطلوب تري نيز داشته باشد . 

بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري براي مشاركت 
پيمانـكاران ،  مالكين ،  پروژه ،  سهامداران  از  اعم  كنندگان 
سرمـايه گـذاران و ... سود باال و مطمئن را تأمين خواهد نمود . 
لكن بايد به دوران ركود و رونق بازار توجه نمود چون به يقين 
دوران ركود زمان مناسب براي فروش امالك و مستغالت 
و يا سهام پروژه نمي باشد و مطمئنا پس از دوره ركود كه 
اميدوارم در آينـده نـه چـندان دور پايان پذيرد بازار زمين و 
مسكن رونق خواهــد گرفت و توصيه ما عدم فروش سهام 
پروژه تا زمان بهره برداري و به ويژه در دوره ركود مي باشد . 

و السالم

سال سوم ـ شماره پنجم ـ مهر ماه 1388
w w w. m a s k a n s h a r g h . c o m
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 حسين روحبخش
مد ير عامل شركت افق سهام شرق

حفظ اين نوع سهام داشتن درك روشن از پتانسيل آن است.
هيچ تضمينى وجود نداردكه قيمت يك سهم پس از كاهش افزايش نيابد 
چون درخيلي از موارد كاهش ارزش سهام براثر ركود موقتي بازار بوده و قطعًا 
اين كاهش مقطعي بوده و زمينه سازي براي جهش و شتابي سريع در جهت 

افزايش قيمت و رسيدن به قيمت واقعي خواهد بود. 
در هر دو مورد باال نكته اصلى اين است كه بر مبناى مزاياى شركت ها كه 
حاصل تحقيق شماست، قضاوت كنيد. در هر موقعيت بايد تصميم بگيريد كه 
قيمت پتانسيل آتى را توجيه مى كند يا نه. به ياد داشته باشيد كه اجازه ندهيد 

ترس هاى شما سودتان را محدود كند يا ضررهايتان را افزايش دهد.

2ـ شايعات در بازار را جدي نگيريد و به توصيه هاى غيركارشناسى 
توجه نكنيد.

شايعات موجود در بازار را جدي نگيريد حتي اگر از طرف دوست شما و يا 
افراد فعال در بازار باشد . زماني كه شما سهمي را براي خريد انتخاب مي كنيد 
مهم اين است كه دليل انجام اين كار را بدانيد . تحقيق كنيد و شركت مورد 
نظر را ارزيابي كنيد. تكيه بر شايعات ديگران به نوعي شبيه قمار است پيش 
از تصميم به خريد ممكن است در برخي موارد تكيه برصحبت هاي ديگران ، 
سود ده باشد ولي اين عمل ، شما را از تبديل شدن به يك سرمايه گذار مطلع 
باز مي دارد و اين آگاهي تنها رمز موفقيت دراز مدت است. تنها به كارشناسان 

باتجربه براى مشورت مراجعه كنيد.

3ـ افت وخيزهاى كوچك قيمت طبيعى است.
اگر بازار دچار هيجانات شديد شد، يعنى شاخص ارزش سهام به شدت دچار 
نوسان گرديد و ثباتي در آن مشاهده نگرديد بهتر است هيچ كارى نكنيد. 
همه افراد با تجربه در چنين دوره هايى به بررسى بيشتر و گردآورى اطالعات 

مى پردازند. 
مهم است تشخيص دهيد چه وقت سرمايه گذارى شما سودى پايين تر از حد 
مورد انتظار دارد اما به ياد داشته باشيد افت و خيز كوتاه مدت قيمت سهام 
طبيعى است. شما به عنوان يك سرمايه گذار بلند مدت نبايد از اين افت و 
خيزها وحشت زده شويد. هنگام بازبينى وضعيت سرمايه گذاريتان همواره 
تصويرى بزرگ را در نظر بگيريد. به جاى نگرانى درباره بى ثباتى كوتاه مدت 

قيمت سهام به كيفيت سرمايه گذارى هايتان توجه كنيد.
اين يك واقعيت است كه سرمايه گذاران فعال از همين تغييرات روزانه يا 
حتى دقيقه اى در قيمت ها براى كسب سود استفاده مى كنند اما سود سرمايه گذارى 
بلندمدت از تحوالت بسيار متفاوت در بازار ، يعنى تحوالتى كه طى چندسال 
رخ مى دهد، حاصل مى شود بنابراين با آموختن مداوم درباره سرمايه گذارى 

فلسفه سرمايه گذارى خود را انتخاب كنيد. 

4ـ در برابر وسوسه سهام كم قيمت مقاومت كنيد.
يكى از سوء تفاهم هاى شايع در بازار سهام ، اين است كه با خريد سهامى 
كه قيمت پايين ترى دارند در صورت كاهش قيمت آن ضرر كمترى متوجه 
چه  بخريد  را  ريالي  سهم 10ميليون  چه  شما  اما  شد  خواهد  سرمايه گذار 
سهمى يك ميليون ريالي ، اگر قيمت آنها به صفر برسد شما صد در صد پول 
خود را از دست داده ايد. ريسك كاهش قيمت هر دو سهم يكسان است زيرا 

قيمت هر سهم ربطى به سود ده بودن شركت منتشر كننده آن ندارد. 
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حفظ اين نوع سهام داشتن درك روشن از پتانسيل آن است.
هيچ تضمينى وجود نداردكه قيمت يك سهم پس از كاهش افزايش نيابد 
چون درخيلي از موارد كاهش ارزش سهام براثر ركود موقتي بازار بوده و قطعًا 
اين كاهش مقطعي بوده و زمينه سازي براي جهش و شتابي سريع در جهت 

افزايش قيمت و رسيدن به قيمت واقعي خواهد بود. 
در هر دو مورد باال نكته اصلى اين است كه بر مبناى مزاياى شركت ها كه 
حاصل تحقيق شماست، قضاوت كنيد. در هر موقعيت بايد تصميم بگيريد كه 
قيمت پتانسيل آتى را توجيه مى كند يا نه. به ياد داشته باشيد كه اجازه ندهيد 

ترس هاى شما سودتان را محدود كند يا ضررهايتان را افزايش دهد.

2ـ شايعات در بازار را جدي نگيريد و به توصيه هاى غيركارشناسى
توجه نكنيد.

شايعات موجود در بازار را جدي نگيريد حتي اگر از طرف دوست شما و يا 
افراد فعال در بازار باشد . زماني كه شما سهمي را براي خريد انتخاب مي كنيد 
مهم اين است كه دليل انجام اين كار را بدانيد . تحقيق كنيد و شركت مورد 
نظر را ارزيابي كنيد. تكيه بر شايعات ديگران به نوعي شبيه قمار است پيش 
از تصميم به خريد ممكن است در برخي موارد تكيه برصحبت هاي ديگران ، 
سود ده باشد ولي اين عمل ، شما را از تبديل شدن به يك سرمايه گذار مطلع 
باز مي دارد و اين آگاهي تنها رمز موفقيت دراز مدت است. تنها به كارشناسان 
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و درك بهترى داشته باشند ضمن اينكه اين اصول كامالعام هستندوهريك
ازآنها بسته به شرايط ، كاربردهاى متفاوتى دارند اما در هر يك از آنها نكاتى

وجود دارد كه هر سرمايه گذار را با مفاهيم بنيادى و مهم آ شنا مى كند:

1ـ شناخت كافي از سرمايه گذاري انجام شده
بارها و بارها مشاهده شده كه سرمايه گذاران با فروش سهمى كه رشدى
چشمگير داشته ظاهراً به سود مورد انتظار خود رسيده اند اما بعضى از سرمايه گذاران
به اميد افزايش قيمت، سهامى را كه كاهش قيمت داشته حفظ مى كنند. ولي
اگر يك سرمايه گذار از آينده سرمايه گذاري خودشناخت كافي نداشته باشد
سود و زيان واقعي سهام خود را قطعاً درك نخواهدكرد چون با اندكي سود
و يا زيان روي سهام تصميم گيري مي نمايد و اين همان بي توجهي و عدم
شناخت سرمايه گذار از آينده و سرنوشت سرمايه گذاري بوده كه مي تواند

منشاء تحوالتي  در زندگي هر فردي باشد .
بسيارى از كارشناسان معتقدند بخش بزرگى از سود سرمايه گذاران موفق ،
حاصل رشد شديد ارزش تعداد اندكى از سهام در سبد دارايى هاى آنهاست.
اگر شما در نقش يك سرمايه گذار معتقديد با دو يا سه برابر شدن ارزش
سهام تان بايد آن را بفروشيد احتماًال هرگز حداكثر سود را از سهام سود ده
نخواهيد برد زيرا ارزش بسيارى از سهام تا 10 برابر هم رشد مى كند. به
خاطر پايبند ماندن به قاعده اى شخصى و محدود كننده ، سهام سود ده خود
را صرفاً به اين دليل كه ارزش آن دو تا سه برابر شده نفروشيد البته الزمه

مهم است تشخيص دهيد چه وقت سرمايه گذارى شما سودى پايين تر از حد 
مورد انتظار دارد اما به ياد داشته باشيد افت و خيز كوتاه مدت قيمت سهام 
طبيعى است. شما به عنوان يك سرمايه گذار بلند مدت نبايد از اين افت و 
خيزها وحشت زده شويد. هنگام بازبينى وضعيت سرمايه گذاريتان همواره 
تصويرى بزرگ را در نظر بگيريد. به جاى نگرانى درباره بى ثباتى كوتاه مدت 

قيمت سهام به كيفيت سرمايه گذارى هايتان توجه كنيد.
اين يك واقعيت است كه سرمايه گذاران فعال از همين تغييرات روزانه يا 
حتى دقيقه اى در قيمت ها براى كسب سود استفاده مى كنند اما سود سرمايه گذارى 
بلندمدت از تحوالت بسيار متفاوت در بازار ، يعنى تحوالتى كه طى چندسال 
رخ مى دهد، حاصل مى شود بنابراين با آموختن مداوم درباره سرمايه گذارى 

فلسفه سرمايه گذارى خود را انتخاب كنيد. 

4ـ در برابر وسوسه سهام كم قيمت مقاومت كنيد.
يكى از سوء تفاهم هاى شايع در بازار سهام ، اين است كه با خريد سهامى 
كه قيمت پايين ترى دارند در صورت كاهش قيمت آن ضرر كمترى متوجه 
چه  بخريد  را  ريالي  10ميليون  سهم چه  شما  اما  شد  خواهد  سرمايه گذار 
سهمى يك ميليون ريالي ، اگر قيمت آنها به صفر برسد شما صد در صد پول 
خود را از دست داده ايد. ريسك كاهش قيمت هر دو سهم يكسان است زيرا 

قيمت هر سهم ربطى به سود ده بودن شركت منتشر كننده آن ندارد.

اين يك واقعيت است كه در بازار سهام هيچ قاعده اى مستثني نيست با اين 
حال اصولى غيرقابل بحث وجود دارد كه به مواردي از آنها اشاره مى كنيم.
اين اصول به سرمايه گذاران كمك مى كند از فعاليت در بازار سهام ديدگاه
ك ا ًال كا ل ا ا ك ا ا ا ك

ـ3ـ افت وخيزهاى كوچك قيمت طبيعى است.
اگر بازار دچار هيجانات شديد شد، يعنى شاخص ارزش سهام به شدت دچار 
نوسان گرديد و ثباتي در آن مشاهده نگرديد بهتر است هيچ كارى نكنيد. 
همه افراد با تجربه در چنين دوره هايى به بررسى بيشتر و گردآورى اطالعات 

مى پردازند.
ا ا ا گذا ا ق ا
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5ـ يك استراتژى را انتخاب كنيد و به آن پايبند باشيد.
مايه گذارى رمايهگهر سرمايه گذار براى خريد سهام و دستيابى به اهداف خود در سرمايه

و هيچ يك از د و هد وروش خاصى دارد. راه هاى متعددى براى موفقيت وجود دارد و
ناسب خود را پيدا  مناسش مناسب خود را پيدا  مناسبراه ها ذاتاً نسبت به راه ديگر برترى ندارد اما هرگاه روش مناسب خود را پي
اام خاكرديد به آن پايبند باشيد. سرمايه گذارى كه دائماً روش انتخاب سهام خ انتخا روششش سها ابدائما ا خاگذارى كه دائماً روش انتخاب سهام خود ا رو اام انتخا ششش اا رودائماا ا ام خوش ب س هانتخ ش

كدترين تجربه را با هر يك از اين روش ها ارا تغيير مى دهد به احتمال زياد بدترين تجربه را با هر يك
 خواهد داشت نه بهترين تجارب را.

6ـ  بر  آينده تمركز كنيد.
 مرحله مشكل در سرمايه گذارى اين است كه تالش كنيم تصميم هاى
 درستى را بر مبناى رخدادهايى كه هنوز روى نداده اند اتخاذ كنيم. همواره
 به ياد داشته باشيد كه اگرچه ما با استفاده از اطالعات گذشته سعى مى كنيم
  وضعيت آينده را پيش بينى كنيم اما آنچه در آينده رخ مى دهد حداكثر
 اهميت را دارد. براى تصميم گيرى صحيح، بررسى همه جانبه اى را درباره
نتيجه اين  به  اگر  و  دهيد  انجام  نظر  مورد  سهام  بنيادين     شاخص هاى 
 رسيديد سهام ياد شده ارزان است در خريد آن شك نكنيد و تصميم خود

 را بر مبناى ظرفيت سود دهى سهام درآينده و نه آنچه در گذشته رخ داده 
اتخاذ كنيد. 

ا ـ داد و ستد ، حاوى ريسك هاى متفاوتى است كه سرمايه گذاران با 7
چشم انداز بلندمدت ، آنها را تجربه نمى كنند. 

ستد سريع سهام مستلزم داشتن مهارت هاى خاص خود است. همچنين داد و ستد سريع سهام مستلزم داشتن مهارت هاى خاص خود است.
نن دو نوع سرمايه گذارى بهتر از ديگرى نيست و هر يك نقاط هيچ يك از اين دو نوع سرمايه گذارى بهتر از ديگرى نيست و هر يك نقاط
وت و ضعف خاص خود را دارد اما داد و ستد سريع سهام براى كسى كه زمان قوت و ضعف خاص خود را دارد اما داد و ستد سريع سهام براى كسى كه زمان
سكافى، منابع مالى الزم، دانش و مهــارت خـــاص ندارد اشتباه است و اكثر اسى، منابع مالى الزم، دانش و مهــارت خـــاص ندارد اشتباه است و اكثر

سرمايه گذارها حائز چنين شرايطى نيستند. گذارها حائز چنين شرايطى نيستند.

8ـ  هنگام انتخاب سهام شركت ها با ذهنى باز اقدام كنيد.
هرگز فريب بزرگى شركت را نخوريد. بسيارى از شركت هاى كوچك سهامى 
بسيار سودده دارند و برعكس بسيارى از شركت هاى بزرگ سودده نيستند. 
سبد دارايى هاى خود را طورى تشكيل دهيد كه در آن همه انواع سهام سود 

ده وجود داشته باشد.

9ـ سرمايه گذاري درسبدهاي مختلف سهام
بازارهاي مالــي نيز معتقــدند هيــچ ســرمايه گــذاري  كارشــناسان 
نبايــد ، تمام ســرمايه خـود را صــرفاً در يك نوع دارايي ، بلــوكه نمايد 
زيرا در اين حالت با افــت قيمــتها ، وي تمام دارايي خود را از دست 
افــراد  مشــورت  با  بايــد  نيز  دارايي  ســبد  تــركيــب  داد .  خواهــد 

خبــره و مطلـع دراين زميــنه تعييــن شــود .

مالي  تسهيالت  از  سهام  خريد  براي  نيستيد،  حرفه اى  اگر   -10
استفاده ننمائيد و از ديگران قرض نكنيد .

به كسانى هم كه مدعى اند وجوه شما را به نرخ بااليى از شما دريافت مى كنند 
تا در بازار سرمايه گذارى كنند، وجهى ندهيد.

سودآوري زمين و مسكن و فعاليتهاي ساختماني هميشه دركشور ما نسبت 
به ساير زمينه ها مناسب بوده ولي كوتاه مدت نمي باشد و مي توان اعالم 

داشت ريسك در آن محدود مي باشد .
در اقتصاد و بازار هميشه نمي توان انتظار رونق و پيشرفت قيمت ها و ارزش 

يلي خـاص با ركود مويلي خـاص با ركود مواجهافزوده را داشت در مقاطعي به داليلي خـاص با ركود موي خـاص با ركود مواجه مي شويم كه
رمايهگذاررمايهگذاردر اين ايام هم سرمايه گذاري نمي بايســت متوقف شود . يك سرمايه گذارهگذا
 در زمانيكه روندروموفق دراين دوران ضمن زير نظر داشـتن نوسانات بازار در زمانيكه روند

نسباهش قيمت ها متوقف مي گردد نسبــت به خريد و سرمايه گذاري ميگردد متوقف قيمتها يه گذا سرمايهگذاريي اقدادامكاهش يبــت به و سيد و د وسبـ سر بي گر قيكاهش قيمت ها متوقف مي گردد نسبــت به خريد و سرمايه گذاري اقداممتت ها متتو بــت بهكاهش دامت ها متتو ي مايه نسر ي گردد نسوقف مي خريبه خو
ًًمي نمايد زيرا به تجربه ثابت گرديده هــر ركودي در بازار قطعاً افزايش ه يده گ ابت ازي ط ز اد ي كودم ر هـ يدد ز ًمي نمايد زيرا به تجربه ثابت گرديده هــر ركودي در بازار قطعاً افزايشگر ه يده گ بت ازي ط ز اد ي كودم ر ه يد ز اهگر ديدگر دثابت افك دجربه ثاب گ يرا به

چشمگيريچشمگيري را در قيمت ها به دنبال خواهـد داشت .
پپرپپروژه هاي شركت عمران و مسكن سازان منطقه شرق نيز با تمركز به
ااهااهداف مشخص و بلند مدت خود به منظور جذب سرمايه خرد و كالن ،

ببزبببزرگترين پروژه هاي بافت فرسوده در شرق كشور را در دست اجرا دارد .
مممزيت هاي سهام پروژه هاي ساراـ  مجدـ  زعفرانيه 

11 ـ در صورت تقاضاي فروش سهام از سوي سهامدار ، به يكي از دو روش
امزير و در اسرع وقت سهام به فروش مي رسد . از ززز

الف ) فروش به متقاضيانانلف ) فروش به متقاضيان خريد سهام به نرخ روز
جوو ب ) در صورت عدم وجود متقاضي خريد ، اصل مبلغ اسمي سهام به اضافه

سود بانكي تعهد شده (سوسود بانكي تعهد شده (سود بانكي بانكهاي خصوصي) پرداخت مي شود . 
مـ علي رغم ركود حاكم بر بازار ، سهامداران پروژه ها با عنايت به تضمين 22
پرداخت ارزش اسمي وپرداخت ارزش اسمي و سود تعهد شده متحمل ضرر و زيان نمي شوند و

دسود دريافت خواهند كردسود دريافت خواهند كرد .
اماـ ركود حاكم بر بازار ، مانع از پيشرفت فيزيكي پروژه هاي ياد شده نگرديده ـ33

و هر روز شاهد پيشرفتو هر روز شاهد پيشرفت قابل مالحظه اي در آن مي باشيم .   
فتـ سرمايه گذاري در بافت فرسوده بدليل مزيتهاي: گذ 44

ي به تجاري، افزايش تراكم ، بازگشايي معابر ، تغييرات تغيير كاربري از مسكوني به تجاري، افزايش تراكم ، بازگشايي معابر ، تغييرات
اساسي در بافت فرسوده شهري و منطقه اي ، بخشودگي عوارض شهرداريهاساسي در بافت فرسوده شهري و منطقه اي ، بخشودگي
كهاي بالعوض دريافتي از دولت ، از ارزش افزوده ويژه ايو اخذ تسهيالت و كمكهاي بالعوض دريافتي از دولت ، از

برخوردار مي باشد . 
هامداران و متقاضيان سرمايه گذاري بخشي از سايتنبراي آگاهي بيشتر سهامداران و متقاضيان سرما

و پرسش  عنوان  تحت  سهامداراننشركت  مطروحه  سئواالت  به  پاسخ  و  پرسش   
خ آن ارائه شده است.اختصاص يافته و پاسخ آن ارا

ضمن تشكر از سهامداران محترمي كه نسبت به تكميل و ارسالك
فرم هاي نظر سنجي از طريق پست اقدام نموده اند طبق وعده داده
4،   در اين شماره به انعكاس بخشي شده در پيام نوسازي شماره

از نظرات آنها  خواهيم پرداخت.

ـ براي سهامدار برگشت اصل سرمايه به همراه سود بانكي برابر نرخ تورم اعالم
شده از سوي بانك مركزي كه هر ساله اعالم مي شود توسط شركت تضمين

گردد تا سهامداراني كه قصد خروج از طرح را دارند از آن بهره مند شوند.
                                                                                بي نام
* طبق اطالعيه فروش سهام پروژه ، در صورت مراجعه سهامدار به شركت و
انصراف از ادامه سرمايه گذاري ، سود بانكي مشابه سپرده گذاري نزد بانك هاي

خصوصي به صورت روز شمار پرداخت مي گردد.

ـ در زمان فروش سهام پروژه در ابتدا اگر از روشهاي متنوعي استفاده
شود به نظر من با اين كار نظرات بيشتري از مردم را به خود جلب مي كند
سال با اين شرايط كه اقساط 2 به طور مثال: سهام براي افراد زير 20
ساله و درصدي را در ابتدا نقد پرداخت كنند و از نتايج اين طرح مي توان
به بحث فرهنگ ســــازي در خانواده و مديريت بر هزينه ها اشاره كرد.
مرتضي ابراهيمي
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به شرايط ويژ* واگذاري سهام بصورت اقساطي به سهامداران با شرايط ويژه نسبت به رران باا ش ران باقساطي به سهامداران با شرايط ويژه نسبت بهيژه ژه نسبت بهژيژه ي
يسهامسايرين انجام مي گردد و در حال حاضر فروش اقساطي سهام پروژه داراي مضر فرووش اق اقسساطي سه سحاضر روشدر حا ه داراييس دنجام پرو ان م ه يسايرين انجام مي گردد و در حال حاضر فروش اقساطي سهام پروژه دارايي داراييم فرو پرو م دارايه پروژه قس حال ح ي گردد و دي گسايرين انج حاجام مي گ
امتنوعشرايط متنوع بوده كه با درخواست خريداران انجام مي گيرد . الزم به ذكر م اط خ د ب كه بوده متنوع امتنوعشرايط متنوع بوده كه با درخواست خريداران اايط اط خ د ب كه بوده متنوع كهدشرايطايط د
7است در سال87 فروش سهام طي مرحله اي تحت عنوان سهام ويژه بانوان

واگذار شده است .

ـ در صورت داشتن مجامع عمومي از سهامداران دعوت شود تا بهتر از
عملكرد و خط مشي آينده مطلع گردند.

همانند شهرداري اوراق سهام در نظر گرفته شود و به عموم مردم از طريق
شركت با يك سود معقول فروش شود.                                                 

                                                                           صابر خاتمي 
** دعوت از سهامداران جهت بازديد از پروژه ها در برنامه شركت وجود
10 قانون ددارد ولي چون از نظر حقوقي قرارداد سهامدار پروژه در قالب ماده
مشاركتمشاركت مدني بوده و طبق قانون تجارت، سهامدار شركت تلقي نمي گردد
تتومينمي توان در مجامع شركت از آنان دعوت بعمل آورد ولي در جلسات برگزار نمي تواي
ضمنًا است  شده  رسانده  آنان  نماينده  يا  و  آنها  اطالع  به  گزارشات  گزهشده  شده 

مسهامدمهاسهامداران در كل سود پروژه ها به نسبت سهم خود شريك ميباشند . 

دجـ ايجاد سي دي تبليغاتي و دفترچه از كاركردهاي تمام پروژه ها و ارسال جيجاد سي ديج
طسططتوسط پست جهت سططسططستوسط پست جهت سهامداران كه در اين سي دي كليه عملكردها و كارها
توضيح داده شده باشدشد البته شايد بگوييد  دفترچه همين كار را انجام مي دهد .
درست است ولي سي دي تبليغاتي بيشتر بيننده و شنونددي تبليغاتي بيشتر بيننده و شنونده دارد و حتي در
بي خورد و اين خود روشي براي اطالع بيشتر از دست مردم عادي هم دور مي خورد و اين خود روشي براي اطالع

اين پروژه هاست.                                                                   
د ممد                                                                         احمد مصط  احمد مصطفوي
ها نمايشگاه اد تبليغاتي در دست انجام ميباشد و بروشور هم در نمايشگاه هاگادر ن CD D* تهيه

همه ساله توزيع ميگردد .

ـ با تشكر از زحماتي كه تاكنون متقبل شده ايد بهتر آن است كه قيمت سهام
هر پروژه ماهانه يا ساالنه براي سهامداران اس ام اس شود.

                                                                                  بي نام
7* از ابتداي سال 87 كليه سهامداران مي توانند با ارسال پيام كوتاه به شماره

30007848 از آخرين ميانگين معامالت در ماه گذشته مطلع گردند .

ـ با سپاس و تشكر از زحمات بي شائبه شما عملكرد زعفرانيه تربت حيدريه
بسيار كند پيش مي رود و مردم اعتماد خود را نسبت به اين پروژه تقريبا از
دست داده اند خواهشمند است هر ماه عملكرد و پيشرفت پروژه را به صورت
ماكت در همان محل و به صورت تصوير در ميدان مركزي شهر به ديد

عموم در بياوريد.
                                                                                 بي نام
و سهامداران  از  دريافتي  وجوه  كليه  حيدريه  تربت  زعفرانيه  پروژه  در   *
تسهيالت دريافتي از دولت ، صرف خريد قسمتي از امالك واقع در طرح
شده كه تخريب امالك خريداري شده انجام و انشاء ا... بزودي اجراي طرح

آغاز مي گردد .

ـ با توجه به اينكه سهامداران شركت ها و ادارات از طريق نمايندگان خود
ماه يك بار با حضور پيگير مسائل هستند برگزاري جلسات مستمر هر 3

 مفامنمايندگان سهامداران نيز مفيد خواهد بود .    
                                                                                                                           علي اصغر ادبي

ل* تشكيل جلسه با نمايندگان همانند قبل به زودي انجام خواهد شد . ل تشك نم* با جلسه تشكيل ل* ل تشك *

ـ با سالم و خسته نباشيد و آرزوي پيشرفت طرح ها و پروژه هاي در دست 
اجرا ، تقاضا مي شود اگر امكان دارد جهت بازديد سهامداران از پروژه هاي 
مربوط به خود تاريخ هاي مشخصي تعيين فرماييد تا هم نسبت به پيشرفت 

پروژه ديدار كنيم و هم موقعيت خريد از واحد ها را تصميم گيري نماييم . 
                                                                     محمد زبردست
* امكان بازديد از پروژه ها توسط سهامداران در هر زماني فراهم مي باشد .

ـ پيشنهاد مي نمايم براي هر يك از سهامداران تعدادي نشريه ارسال تا آنها 
نشريه را در اختيار افرادي كه امكان مشاركت در پروژه را دارند قرار دهند 
و پس از شناسايي افراد سرمايه گذار آنها را به شركت معرفي نمايند تا آنها 
هم از سرمايه خود سود بيشتري ببرند و هم پروژه با دريافت نقدينگي زودتر 
به نتيجه برسد و داراي ارزش افزوده بيشتري شود. عالوه براين مي توان به 
منظور ايجاد انگيزه در سهامداران به منظور جذب سرمايه گذار به ازاي هر 
نفر كه توسط سهامداران به شركت معرفي مي شود و يا به ازاي هر 1,000
سهمي كه يك سهامدار جديد معرفي شده خريداري مي نمايد به كسي كه 

وي را معرفي كرده است هديه اي توسط شركت تعلق بگيرد .
                                                                                         خديجه دهقان زاده

ارسال  نياز  مورد  تعداد  به  نوسازي  پيام  سهامداران  تقاضاي  درصورت  تقاضاي*  درصورت   *
قابل  غير  ضمن  سهامداران  كل  براي  اضافي  نشريه  ارسال  ولي  نشرساميگردد  ارسال  ولي  رساميگردد 
رايراياستفاده بودن براي برخي ، مستلزم پرداخت هزينه هاي اضافي خواهد بود .  ،ن راياستفاده بودن براي برخي
ينمايششركت از همكاري افراد جهت جذب سرمايه گذار استقبال مينمايد و طبق  تقبا ينمايشركت از همكاري افراد جهت جذب سرمايه گذار استقبال مينمايدي تق ي

ظر گرفتمصوبه هيئت مديره حق الزحمه اي هم در نظر گرفته شده است .رهممصوبه هيئت مديره حق الزحمه اي هم در نظ

ـ  خريد و فروش سهام در اجزاء كوچكتري نيز ميسر باشد مثال اگر قيمت 
500 هزار تومان پول نياز دارم فقط بتوانم 500 4 ميليون است و من به 4سهام
هزار تومان از سهام را بفروشم . در صورت پس انداز اندك مثال 200,000
تومان ، به همان اندازه سهام بخرم و به سهام قبلي ام افزوده شود .                                                                                      
                                                                   ابراهيم ابراهيميان

* در مورد تبديل سهام خود به وجه نقد به هر ميزان كه نياز داشته باشيد 
طبق ضوابط شركت بازخريد ميگردد و لي واگذاري سهام به سهامدار طبق 
مصوبه هيأت مديره شركت مي بايست در پروژه سارا تعداد حداقل500 سهم 

5000 سهم رعايت شود .  و مجد

ـ لطفا توضيحاتي در مورد پايان پروژه بدهيد كه چگونه سهام هاي سرمايه 
گذاران به پول تبديل مي شود؟ چه كسي آن را خريداري مي كند؟ با توجه به 
اينكه تصاوير نشاندهنده پيشرفت كار را بيان مي كند ،  در صورتي كه مراحل 
پيشرفت را از ابتدا تا كنون به صورت تصاوير مشخص نماييد مردم با ديدن اين 
تصاوير به خود اين اطمينان را خواهند داد كه اين پروژه به پاياني نزديك خواهد 
رسيد و سرمايه گذاري در آن را بدون هيچ شك و شبه اي مي پذيرند .                                               
                                                                            علي نجفي

* در پايان پروژه پس از فروش واحدهاي ساخته شده ، اصل سرمايه به 
همراه سود حاصله به سهامداران پرداخت و تسويه حساب ميگردد و نيازي 
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به فروش سهام در پايان پروژه توسط سهامداران نميباشد .
ويرجديدي ويرج آخرين پيشرفت پروژه ها را ميتوانيد در سايت هاي شركت با تصاوير

كه هر هفته در آنها گذاشته ميشود مشاهده نمائيد.

ششوداـ موقع فروش سهام به ارزش روز خريداري نمي شود يا گفته مي شود گفته يا شودد يي تههنمي يا ششودا خريداري نمي شود يا گفته مي شود كه ي ش گفته يا دد ش گي شنمي شودود ش گفت مي  ي
ككفقط مي توانيم سود پول را بدهيم واين در قرارداد واقعأ اشكال دارد ق اقم واين در قرارداد واقعأ اشكال دارد چرا ق أ اق

زمان قصد فروش داشته باشيد به قيمت كه روز اول گفته مي شود كه هر زمان قصد فروش داشته باشيد به قيمت
درخواستي كه از شما دارم اين است كه روز خريداري مي گردد همچنين درخواستي كه از شما دارم اين است كه
 اين شركت چرا مانند شركتهاي ساختماني بزرگ ديگر، سهامداران را در
 سود شريك نمي كنيد؟ منظور اين است كه هر چند ماه يكبار اگر پروژه
 سودي كرده آن را به حساب سهامداران واريز نماييد چرا كه اين امر باعث
 دلگرمي سهامدار مي شود و شايد باعث شود كه سهم بيشتري خريداري
 نمايند .                                                   محسن بهشتي صفت 
 * پرداخت ارزش اسمي سهام به همراه سود بانكي مشابه بانكهاي خصوصي

جزو تعهدات اوليه شركت ميباشد. 
  شركت كليه اعتبارات و تسهيالتي را كه از بانكها و ساير منابع دريافت

 مينمايد صرف هزينه در پروژه و پيشرفت آن نموده و چنانچه قرار باشد از 
ر  محل منابع فوق  سهام سهامداران را به نرخ روز خريداري نمايد از انجام كار
ن در پروژه باز خواهد ماند . تعيين ارزش روز و معامالت سهام قبل از پايان
د پروژه ،  به ميزان عرضه و تقاضا ، بستگي دارد كه شركت در اين مورد
ت مداخله نمي نمايد و فقط ضمن كنترل و نظارت بر بازار ، سعي دارد قيمت
عايت شود و در مورد سؤال دوم ، چنانچه قرار باشد قسمتي كف معامالت رعايت شود و در مورد سؤال دوم ، چنانچه قرار باشد قسمتي
رركت صرف پرداخت علي الحساب سود به سهامداران شود از نقدينگي شركت صرف پرداخت علي الحساب سود به سهامداران شود
جرا پروژه دچار مشكل ميگردد . شركتهايي كه ، در طي اجراي پروژه سود اجرا پروژه دچار مشكل ميگردد . شركتهايي كه ، در طي اجراي پروژه سود
 سبصورت علي الحساب پرداخت مينمايند يقيناً سهامداران در كل سود پروژه ل سبصورت علي الحساب پرداخت مينمايند يقيناً سهامداران در كل سود پروژه

انميباشد و همان مبالغي كه بصورت علي الحساب دريافت مينما اشريك نميباشد و همان مبالغي كه بصورت علي الحساب دريافت مينمايند يرياف ينميرياف
ازد منطقي بنظر نمي رسد قسمتي از ازدر انتها بعنوان سود قطعي تلقي ميگردد منطقي بنظر نمي رسد قسمتي از مت مت ن

نقدينگي كه براي تكميل نمودن پروژه نياز ميباشد صرف پرداخت علي 
الحساب سود به سهامداران شود چون اجراي اين روش ، سؤال زير را به 

همراه خواهد داشت :
 محل تامين پرداخت علي الحساب سود به سهامداران و پرداخت هزينه هاي 

سنگين پروژه از چه محلي خواهد بود؟
مفهوم مشاركت قاعدتاً اين ميباشد كه مشاركت كنندگان ، سرمايه مورد 
نياز تا مرحله تكميل را تامين و در انتها سهم الشركه و سود خود را برداشت 

نمايند .

ـ در تبليغات هزينه هاي زيادي داريد و خيلي غير ضروري از جمله تبليغات 
به رنگ آبي يك صفحه اي روزنامه و يا همين نشريه داخلي شركت كه مي 

توان در ابعاد كوچكتر و كاغذ معمولي تر چاپ شود خيلي اسراف مي كنيد.
                                                                                بي نام

* امروزه در عرصه بازار و تجارت ،  تبليغات امري اجتناب ناپذير بوده و در 
صورت عدم انجام آن ، قطعاً از عرصه رقابت خارج ميگرديم و رقبا بازار را در 
دست خواهند گرفت و اما در خصوص هزينه هاي چاپ نشريه ،  كليه هزينه 
5 تبليغاتي از محل5 درصد  CD هاي انجام شده شامل چاپ نشريه ،  بروشور وD
 حق مديريت شركت عمران و مسكن سازان منطقه شرق بوده و هيچگونه 

هزينه اي متوجه قيمت تمام شده پروژه و سهامداران نمي گردد . 

ـ در صورت امكان پيگيري بيشتري را در جهت باز شدن خيابان مقابل 

اششارستان رضوي پروژه سارا داشته باشيد
خطم                                                          راضيه سازگار گل خطميط خطمل ل

است و از سمت* بازگشائي شارستان رضوي به عهده شهرداري ثامن است و از سمت
جشمال آن آغاز گرديده و انشاء ا... در سال جاري سرعت بيشتري به س سال در ا... انشاء و گرديده آغاز آن ي به س سمتمتشمال شتريت بيشت عتسرع سسال جا رعر س تجاشاء ز گرديد آنشمال آن آغاز گرديده و انشاء ا... در سال جاري سرعت بيشتري به سمتغ سال جاشمال ه سمتز گرديد شت در شا ي سجاريي ء ا... درده و انشا ز

فتپروژه و خيابان نواب صفوي خواهد گرفت . گ د خو تي ا ن رفتپر خخياب فتپروژه و خيابان نواب صفوي خواهد گرفت .واهد گ خخي گ د خو ي ا فتپر خخيا گخي تواهد هدواه ب صفويوي ابان

ــــ قيمت كارشناسي با قيمتي كه سهام در دفتر مربوط به امور خريد و فروش
انانجانانجام مي شود اختالف زيادي دارد.

                                                                                 بي نام
*** طبق تعهدات اوليه در اطالعيه فروش سهام و ظهر برگه سهام پروژه ،
روز كارشناسي  قيمت  سهامداران  اطالع  جهت  مي باشد  متعهد  شششركت 
سسهام كه شامل قيمت روز زمين و بناي احداث شده در آن مي باشد را
اعالم نمايد ولي انتظار نعالم نمايد ولي انتظار نمي توان داشت با توجه به شرايط حاكم در بازار ،
معامالت به همان قيمتتمعامالت به همان قيمت عمل گردد . قيمت معامالت سهام در بازار به
عرضه و تقاضا بستگي دعرضه و تقاضا بستگي دارد از طرفي ديگر ، قيمت كارشناسي قيمت واقعي
بوده و به همين دليل استبوده و به همين دليل است كه در صورت خريد واحد توسط سهامداران ،  سهام
پپروژه آنان با 90 قي  درصد قيمت كارشناسي از مبلغ خريد واحد كسر مي گردد .

الـ ضمــن عرض ســالـ ضمــن عرض ســالم و خســته نباشــيد جهت تالش هــاي فــاني
ناپذير شـما ، تجميع سرمناپذير شـما ، تجميع سرمايه هاي خرد جهت اجراي امور زير بنايي موجبات
تامين منافع و رضايت مندي عموم و ايجاد سيماي زيباي شهري و النهايهتامين منافع و رضايت مندي عموم و ايجاد سيماي زيباي شهري و النهايه
مشاركت مردمي تمامي اقشار جامعــه اعم از غني و فقير و تشــكر ومشاركت مردمي تمامي اقشار جامعــه اعم از غني و فقير و تشــكر و

قدرداني اينجانب از مســئولين اجــرايي را فراهــم نموده اســت .قدرداني اينجانب از مســئولين اجــرايي را فراهــم نم
افزبا آرزوي موفقيت روزافزون شما .

       شمس الملوك كوچكي        ش
ماد شما تشكر مي كنيم .يم* از حسن ظن و اعتماد شما تشكر مي كنيم .

 يا دو پروژه به سرانجام برسد و بعد پروژه هاي ديگريـ به نظر من اگر يك يا دو پر
شروع شود بهتر است چون در اين صورت توان و انرژي و سرمايه شركتشروع شود بهتر است چون

بين پروژه هاي مختلف تقسيم مي شوند .ا
                                                                                بي نام
* شركت متولي بافتهاي فرسوده در استان خراسان رضوي بوده و بنابراين
ميبايست در بافتهاي فرسوده كل استان فعاليت نمايد و شروع همزمان
پروژه ها هيچگونه تداخلي از نظر منابع مالي و هزينه پروژه ها نداشته و
باتوجه به استقالل مالي هر پروژه كه بصورت شركت اداره ميگردد اعتبارات
دريافتي و هزينه هاي انجام شده بصورت تفكيك شده عمل ميشود و با
افزوده شدن بر تعداد پروژه ها ،  در پيشرفت كار پروژه هاي قبلي مشكلي

مشاهده نخواهد شد  .

ـ مي توان به ادارات دولتي و شركتهايي كه تعداد قابل توجهي كارمند
دارند پيشنهاد تاسيس تعاوني هايي را داد تا توسط اين تعاوني ها با كسر
ماهيانه مبلغ اندكي از حقوق هر كارمند و واريز به حساب شركت عمران
توجهي قابل  تعداد   ، تعاوني  آن  توسط   ، شرق  منطقه  سازان  مسكن  و 
سهام بصورت اقساط به اين تعاوني ها و نهايتاً به كارمندان فروخته شود .
اينجانب هم اكنون مشغول بررسي و اقدام در اين مورد در محل كار خود

( شركت گاز ) مي باشم .  
                                                                      عليرضا برادران
* شركت با مشاركت كاركنان شركتها و تعاونيها در اين پروژه ها موافق
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ميباشد و آمادگي هرگونه همكاري و اعطا ي تسهيالتي را كه بصورت انبوه
و گروهي انجام شود را دارد . 

اـ در زمينه بازگشايي معابر اين پروژه ها اقدامي نكرده ايد كه حتما در ا باز اقزميينه ا ژ ن ا معابر بازگگشاي ي ز بازـ در زمينه بازگشايي معابر اين پروژه ها اقدامي نكر اقزمينه ا ژ ن ا معابر بازگگشاي ي ز ازگر شايگشـ در زم
افزايش ارزش آن موثر است  . بياييد مالكين اين پروژه را در سهام پروژه
شريك كنيد تا هم مسير باز شود و هم ارزش افزوده پروژه بيشتر شود
2 برابر مابه التفاوت سهام ارزاني كه به آنها اختصاص مي دهيد معادل
غير تقاطع  اجراي  كه  دانيد  مي  خود  رود  مي  باال  پروژه  افزوده  ارزش 
همسطح و تاسيسات زيربنايي خيابان 2 سال طول مي كشد و شما عقب
خواهيد ماند .                                                                 بي نام
* بازگشائي مسير در فاز يك طرح مجد انجام شده و شيوه اين شركت در
بازسازي بافتهاي فرسوده مشاركت دادن مردم و به ويژه مالكين امالك
ببافت ميباشد و به منظور تشويق آنان امتيازات خاصي نيز در نظر گرفته

ششده است . 

ههرـ ارائه سود بانكي آن هم به ميزان حداقل به مردم بابت پروژه هاي عمراني  ـ ارائه سا
خيلي كييخيلي كار پيچيده اي نيست لطفا كمي با مردم و پولهايشان شفاف تر عمل  
!كنيد!!!!دكنيد!!! فرم نظر خواهي با شماره يعني چه ؟؟؟( هديه ارزنده از كجاست ؟)
                                                                                           بي نام

خترد* پرداخت سود بانكي آن هم مشابه سپرده گذاري نزد بانكهاي خصوصي ، ردپرداخت سودر
لققلقلحداقل سودي است كللققلداقلحداقل سودي است كه در صورت عدم وجود خريدار و فروش سهام سهامدار
به قيمت روز، انجام مبه قيمت روز، انجام مي گيرد و در غير اين صورت سهامداراني كه تا پايان
پروژه باقي بمانند در كل سود حاصله شريك خواهند بودكل سود حاصله شريك خواهند بود. فرم نظرخواهي
هيچ نام و نشاني ندارد و شماره سريال مندرج بر روي آنماره سريال مندرج بر روي آن براي بايگاني در
رديف نظرسنجي ها ي پاسخ داده شده بوده و هديه اي هم كه براي پاس بوده و هديه اي هم كه براي پاسخ
ري م درصد حق مديريت شركت مديريت شركت در 5هاي داده شده در نظر گرفته شده ، از محل5

بود. هدواهنپروژه بوده و هزينه آن متوجه سهامداران محترم و پروژه نخواهد بود.نخواهد

موارد مطــرح شده توسط سهامداران در پيام كوتاه  ارســالي و 
مراجعات حضـوري : 

سؤال )  سهامي كه شركت بصورت نقد و اقساط مي فروشد از چه 
محلي بوده و آيا سهام جديد ميباشد ؟ 

پاسخ )
الف ) سهامي كه به فروش ميرسد از محل سهام اوليه كه توسط شركت
عمران و مسكن سازان منطقه شرق خريداري شده و همچنين از سهامي كه
سهامداران مسترد ، كه سود و اصل سرمايه خويش را دريافت نموده اند ميباشد
.  ب )سهام جديدي ارائه نگرديده و كل سهام پروژه واگذار شده در ابتداي
0 ريال و در پروژه سارا 140,000,000,000ريال 0طرح مجد180,373,500,000

ميباشد و هيچگونه افزايشي تا كنون نداشته است .  

سؤال )  شركت بجاي فروش سهام سهامداران، سهام خود را مي 
فروشد و سود مي برد و سهام سهامداران فروخته نمي شود ؟

شركت تحت هيچ شرايطي مجوز فروش سهام خود را بصورت نقدي نداشته
و فقط ميتواند بصورت نقد و اقساط به قيمت كارشناسي واگذار نمايد و
در صورت وجود تقاضا براي خريد سهام بصورت نقدي سهام سهامداران

فروخته ميشود .

آساسامى  برندگان سكه بهار آزادي : بها دگان سكه آاسامى  برندگان سكه بهار آزاديبر بها دگان سكه بر

پيام  ســـنجى  نظر  هاى  فرم  كه  عزيزى  سهامداران  از  تشــكر  ضمن 
نوسازي شماره قبل را تكميل و ارســال نموده اند ، به اطالع مى رســاند 
چون تعــدادى از فرم ها فاقد مشخصـــات بود ، انتخاب پيشــنهادهاى 
برتر مقدور نگرديد .  لذا بنا به قولى كه داده بوديم و به قيد قرعه ،  به 
4تعداد 4 نفر از افرادى كه فرم نظر سنجي را تكميل و پست نموده اند تعداد 

گردد : 4 عدد نيم سكه بهار آزادى به شرح ذيل تقديم مى
1ـ جناب آقاى ابراهيم ابراهيميان
2ـ جناب آقاى احمد مصطفوى

ـ3ـ سركار خانم راضيه سازگار گل ختمى
4ـ جناب آقاى محمد زبردست

 برندگان محـترم جهـــت دريافت ســكه با شــركت افق ســهام شرق  
0511 ) تماس حاصــل نمائيـد. ـ (تلفن 6073401

قابل توجه سهامداران محترم 
در فرخنده ميالد مسعود هشتمين پيشواي شيعيان جهان حضرت علي ابن 
موسي الرضا (ع)، برنامه بازديد سهامداران ارجمند از پروژه بزرگ سارا و 

طرح عظيم مجد را تدارك ديده ايم 
وعده ديداد: روز جمعه 88/8/8 از ساعت 9 الي 11 

مكان: 
    ـ  پروژه بزرگ سارا ( خيابان نواب صفوي ) 

ـ طرح عظيم مجد  ( بلوار شهيد قرني ) 

آدرس جديد شــركت افق سهـام شــرق
 مشهد ـ ميدان استقالل به طرف ميدان قائم 
نبش آزادي 41 ـ  پالك 1 ـ طبقـه ســوم 

تلفـــــن: 6073401ـ  0511
سامانه پيام كوتاه: 30007848

 w w w .  o f o g h s a h a m . c o m : سايت
 s a h a m  @ o f o g h s a h a m . c o m : ايميل
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مجرى : شركت سرمايه گذارى و عمران سارا
مشاور : مهندسين مشاور اوت

پيمانكاران : شركت بنيان بتن ، شركت بتون ساز مشهد
مشخصات كلى و موقعيت پروژه :
مساحت عرصه : 12061 مترمربع
3مساحت زيربنا  : 84063 مترمربع

2تعداد طبقات : 12

پيشرفت فيزيكى :

96 درصد 6پيشرفت فيزيكى عمليات اجرايى اسكلت ( سازه ) به ميزان
17 درصد 7پيشرفت فيزيكي عمليات اجرايي نازك كاري به ميزان

تسهيالت بانكى :

در راستاى جذب منابع مالى و با توجه به پيشرفت پروژه قسط چهارم تسهيالت دريافتى
از بانك ملى به مبلغ 20 ميليارد ريال در مورخ 88/02/31 دريافت گرديد .

آخرين وضعيت اجرايى
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40 درصد ) كارفرما : شركت سرمايه گذارى رفاه پرستاران ( 60 درصد ) - سهامداران پروژه سارا (
مشاور : مهندسين مشاور اوت
پيمانكار : شركت فرانگر توس

مشخصات كلى و موقعيت پروژه :
2212 مترمربع 2مساحت عرصه :
18013 مترمربع 3مساحت زيربنا  :

12 2تعداد طبقات :
موقعيت : حد فاصل پروژه سارا و خيابان نواب صفوى 

A بتن ريزى سقف نهم زونA
B قالب بندى و بتن ريزى سقف نهم زون

C Cقالب بندي سقف ششم زون

آخرين وضعيت اجرايى 

پيشرفت فيزيكى :
77 درصد 7پيشرفت فيزيكى عمليات اجرايى اسكلت ( سازه ) به ميزان
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مساحت عرصه: حد ود  8/6 هكتار
مساحت زيربنا: حد ود  400 هزار متر مربع د ر 3 بخش (شمالي، 

جنوبي و مياني) و 13 قطعه و 36 بلوك
موقعيت: 3 كيلومتري غرب حرم مطهر امام رضا (ع) و د ر حد  
فاصل بلوار شهيد  قره ني و بلوار شهيد حر عاملي واقع مي باشد . 

اين محد ود ه هم اكنون مهمترين مركز استقرار فروشگاه هاي 
عرضه كاالهاي ساختماني مشهد  بود ه كه بخش جنوبي طرح 

جهت سهامد اران د ر حال اجرا مي باشد .
مجري: شركت عمران و نوسازي مجد  مشهد 

كاوش  ـ  توان  ـ   همكاران  و  منش  صفا  مشاور:  مهند سين 
معماري ـ شارستان طرح ـ آرمان شهر طرح ـ نقشان
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33 ـ SW1  (مسكوني): ـ بلوك 

درصد پيشرفت: اسكلت و نازك كاري 60 درصد
65 درصد نازك كاري و تأسيسات مكانيكي و الكتريكي طبقات 5ت سازه و اجراي

اد اري): ا– SW2 (تجاري 22ـ  7ـ بلوك37

64/44 درصد 2درصد پيشرفت: اسكلت2
7نازك كاري: 7درصد

د 1د ــراي ــازه قابل اجراي پروژه ـ اج اتمام س
تيغه چيني داخلي واحدهاي
3ديوارهايD3 پانل واحدهاي

ـ بلوك  6 ـ S2  (تجاري):

اسكلت و نازك كاري: 43درصد
ــازه و اجراي  ــقف تا تراز 5+ س ــام عمليات اجراي 9 س اتم
ــات موتورخانه و  ــازك كاري و تأسيس ــان عمليات ن همزم
ــات الكتريكي ـ اجراي ديوارهاي D3 و كف سازي  تأسيس

و تيغه چيني 

SE  (تجاري): Eـ بلوك

100درصد اسكلت:
61 درصد  نازك كاري:

اتمام اسكلت و اجراي همزمان عمليات نازك كاري و
تأسيسات و كف سازي و تيغه چيني 

اتمام كل عمليات

ــراي100درصد وژه ـ اج
5 اداري و اجراي85درصد

ي اجرايي

جراي
انه و
سازي

ـ بلوك 1 ـ S1 (تجاري):

6/5 درصد  5درصد، نازك كاري: 100 درصد پيشرفت: اسكلت
5اتمام كل عمليات بتن ريزي و اسكلت سازهـ  تكميل65درصد نازك

كاري طبقه همكف ـ ابالغ قرارداد نازككاري طبقه همكف ـ ابالغ قرارداد نازك كاري به پيمانكار 

سال سوم ـ شماره پنجم ـ مهر ماه 1388
w w w. m a s k a n s h a r g h . c o m

12



سال سوم ـ شماره پنجم ـ مهر ماه 1388
w w w. m a s k a n s h a r g h . c o m

13
سال سوم ـ شماره پن
n s h a r g h . c o m

S١ـ١ SW ٣٧ـ٢ SE ٨ و٧ SW٣٣ـ١ SW٦ـ٢ S٢ـ١ S٣ـ١ S٤ـ٢



مجرى:ى:
شركت عمران ونوسازى زعفرانيه تربت حيدريه

مشاور طرح تفصيلى ويژه:
 مهندسين مشاور پژوهش و عمران

مشاور طراحى و معمارى(فاز اول و دوم) :
 مهندسين مشاور زيست كاوش

موقعيت طرح:
 استان خراسان رضوى ـ شهر تربت حيدريه( محدوده ضلع شرقى خيابان 

فردوسى ، ضلع جنوبى خيابان طالقانى وضلع غربى خيابان ابوذر غفارى)
مشخصات كلى وو مو قعيت طرح:ح:

4مساحت عرصه : كل محدوده پروژه حدود  24 هكتار  
10/3 هكتار 3مساحت عرصه نوسازى :

3/33 هكتار 2 2الويت اول : حدود
190,000 متر مربع مساحت زير بنا : حدود

27,000 مترمربع  مساحت معابر در طرح جديد : حدود
8,000 مترمربع   مساحت فضاى سبز در طرح جديد : حدود

4تعداد طبقات : از 4 الى 11 طبقه
6افزايش تراكم : تا 326 درصد

بازديد ها و اقدامات انجام شده :
الف ـ سفر استاندار محترم سابق خراسان رضوى به شهرستان 

تربت حيدريه و بازديد از طرح زعفرانيه:

طرح عظيم زعفرانيه ، از جمله طرحهايى است كه چشم انداز روشنى را براى
پيشرفت و آبادانى شهرتربت رقم خواهد زد و با عنايت به پيگيريهاى انجام
شده و حمايتهايى كه از سوى وزارت مسكن و شهرسازى ، شركت مادر

تخصصى عمران و بهسازى شهرى ايران و هم چنين مدير عامل محترم 
شركت عمران و مسكن سازان منطقه شرق صورت پذيرفته با جذب اعتبارات
N Nـ  28 8  و N Nـ  2مناسب، تملك امالك واقع در بلوكهاى اولويت دار يعنى 2
C به مراحل پايانى خودش نزديك شده است بطوريكه در حال حاضر Cـ  و28
80درصد از امالك مدنظر C حدود Cـ  8درصد و در بلوك28 95 5در بلوك  حدود

تملك و تخريب شده است.                     
به منظور سرعت بخشيدن به روند امور و با عنايت ويژه فرماندار محترم
شهرستان و با پيگيرى هاى اين شركت، طرح زعفرانيه مورد بازديد جناب
آقاى مهندس محمدى زاده استاندار محترم سابق استان خراسان رضوى
و هيئت همراه قرار گرفت و مصوبات ذيل در شوراى ادارى شهرستان به

تصويب رسيد:  
0ـ تصويب مبلغ20 ميليارد تومان فروش اوراق مشاركت ، كه پس از تصويب 1

عمرانى  امور  هماهنگى  محترم  معاونت  طريق  از  شهر،  اسالمى  شوراى 
استاندارى خراسان رضوى اقدام الزم صورت گيرد. 

مترى جديداالحداث به موازات خيابان 2ـ تاكيد بر بازگشايى خيابان 24
فردوسى جنوبى جهت كاهش بار ترافيكى خيابان اصلى و احداث واحد هاى

تجارى در حاشيه اين خيابان
15 ميليارد ريال از محل بر همين اساس طى نامه اى درخواست شد مبلغ
اعتبارات استانى سفر استاندار محترم و هم چنين از اعتبارات تسهيالت زودبازده

4به اين امر مهم ( بازگشائى خيابان24 مترى صدراالشاره ) اختصاص يابد .
بـ  بازديد آقاى دكتر وهابى نژاد مديركل محترم تجهيز منابع مالى و
مشاركتهاى مردمى شركت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى

ايران از طرح زعفرانيه:
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با توجه به اينكه از محل جذب اوراق مشاركت نسبت به تملك امالك
در محدوده مورد نظر (با توجه به طرح توجيهى ارائه شده به شركت مادر
تخصصى) اقدام و تاييديه كارشناسى آن اخذ گرديده و پيرو هماهنگى هاى به
عمل آمده جناب آقاى دكتر وهابى مديركل محترم  تجهيز منابع مالى ضمن
بازديد  از شهر تربت حيدريه و آشنايى با توانمندى هاى موجود شهرستان
ازطرح نيز بازديد به عمل آورده و از نزديك مدارك و اسناد و هم چنين نحوه
مشاركت مالكين در بافت (چه آنها كه با خريد سهام پروژه و چه آن هايى كه با
خريد واحد آپارتمانى مشاركت نموده اند) را بررسى و به سئواالت ، پاسخ الزم
داده شد . ايشان از طرح عظيم زعفرانيه  به عنوان يكى از طرح هاى موفق ياد
و افقى روشن براى آن ترسيم و هم چنين بر مشاركت مالكين در بازسازى و
نوسازى بافت هاى فرسوده تأكيد نمودند .  ضمنا"در اين بازديد و جلسه اى كه
با آقاى مهندس الهيارى برگزار گرديد بحث اوراق مشاركت و چگونگى نحوه

مجوز انتشار و توزيع آن انجام و توجيه الزم به عمل آمد.
و  استاندار  معاون  دفتر  محل  در  هماهنگى   جلسه  برگزارى  ـ  ج 

فرماندار تربت حيدريه:
به دنبال بازديد استاندار محترم سابق خراسان رضوى از بافت فرسوده و
مصوبات شوراى ادارى شهرستان و به منظور پيگيرى مصوبات اين سفر
88/88 در محل دفتر آقاى مهندس صادقيان 4/4 2استانى ، جلسه اى در مورخه 2
فرماندار تربت حيدريه برگزار گرديد كه پس از ارائه گزارش از پيشرفت كار و

انجام امورى كه در جلسات قبلى مصوب شده بود تاكيد بر بازگشايى خيابان 
N و Nـ  2 مترى جديداالحداث ، آزادسـازى امالك باقيـــمانده در پروزه 2 24

مشاركت  اوراق  انتشار  خصوص  در  ريزى  برنامه  چنين  هم  و   C ـ  28
شهردارى به مبلغ20 ميليارد تومان تاكيد و مصوب گرديد.

دـ برگزارى جلســات متعــدد و تشــريح طــرح براى مالكـين
جهت جلـب مشــاركت

Nو امالك در مسير Nـ  2 ، 2 C Cـ  8 ملك واقع در  بلوكهاى 28 8هـ  تملك8
8خيابان8 مترى به مساحت 1680/25 متر مربع

وـ تخريب بناهاى واقع در  امالك تملك شده به مساحت 1795/85
متر مربع

زـ برگزارى جلسات با مهندسين مشاور طرح:
 ،N ـ با توجــه به تملــك اكثــريت امــالك واقــع  در بلــوك 2
مشــاور  با  مــرتب  بطــور  پــروژه  اجــراى  جهــت  فنى  جلســات 
و  عمـران  شــركت  فنى  دفــتر  نظارت  با  و  طــراحى  و  معمــارى 
مسـكن ســازان منطــقه شــرق بطــور هفــتگى برگــزار مى گــردد 
طــرح  فاز 2  وارد  و  رســيده  اتمام  به  اول  فاز  حاضــر  حــال  در  كه 

مطالعــاتى شــده ايم.
انشــاءاهللا بــزودى عملــيات خاكــبردارى شــروع خواهــد شــد.
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تجربه موفق يك شهرداري
نوسازي بافت هاي فرسوده شهري به دليل گستردگي در شهرهاي اقصي نقاط 
كشور و حجم باالي بافت هاي فرسوده به تنهايي از عهده دولت ساخته نيست 
و مديران شهري به ويژه شهرداري و شوراهاي اسالمي شهرها كه متوليان و 
برنامه ريزان اصلي اداره شهرها مي باشند در صورت اهتمام جدي براي حضور 
مردم در نوسازي بافت هاي فرسوده و استفاده از كمك دستگاه هاي دولتي و از 
جمله شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ( از طريق شركت هاي 
عمران و مسكن سازان استاني ) به ويژه تسهيالت پيش بيني شده در قانون 
ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مي توانند نهضت مردمي نوسازي 

بافت هاي فرسوده شهري را در شهر خود اجرايي و محقق سازند.
تجربه شهرداري قهدريجان واقع در استان اصفهان نمونه بارز از اراده و اهتمام 

مسوولين شهر براي نوسازي مردمي است.

طرح مسئله:
تنظيم مجدد زمين يكي از مهمترين موضوعات در اجراي اصول صحيح 
شهرسازي، نوسازي شهري، تغيير شكل و ساختار پالك ها در مناطقي است 
كه بر اساس اصول شهرسازي به وجود نيامده اند. وضعيت بد قرار گيري 
پالك ها در محدوده هايي از شهر كه بر اثر توسعه ي غير اصولي و خارج 
از برنامه به وجود آمده يا حاصل تفكيك قطعات نامنظم اراضي كشاورزي 
است، به عالوه  شكل نامناسب معابر و كمبود خدمات اساسي، منجر به ايجاد 
محله هايي مسأله دار مي شود كه داراي مشكالت متعدد اجتماعي، فرهنگي 
و اقتصادي بوده و به نوبه ي خود بر ساير نقاط شهر نيز تأثير منفي خواهند 

گذاشت و زمينه ساز بافت هاي فرسوده يا مسأله دار آينده مي شوند.
شامل  قهدريجان  شهر  قديمي  بافت  غرب  جنوب  در  كهرنگي  محله ي 
زمين هاي كشاورزي و تك پالك هاي ساخته شده با ابعاد و جهت گيري 
630 پالك بود كه  نامناسب و به دور از اصول شهرسازي، در مجموع داراي
عده اي ازمالكين آن ها خواستار ساخت و ساز در زمين خود بودند و به صورت 

انفرادي جهت دريافت پروانه ي ساخت به شهرداري مراجعه مي كردند.
خدمات،  و  معابر  نامطلوب  وضعيت  قطعات،  نامناسب  ابعاد  مالكين،  تعدد 
مشكالت ثبتي، فشار برخي مالكين براي دريافت پروانه ي ساخت و پاره اي 

مسائل ديگر، شهرداري را بر آن داشت تا به جاي اعطاي پروانه به تعدادي
از مالكين، برنامه اي براي كل محله طرح ريزي كرده و پروژه ي تنظيم مجدد

زمين را بر روي مجموع زمين هاي محله ي كهرنگي اجرا نمايد.
به منظور اجراي طرح تنظيم مجدد زمين كه اساس آن بر تجميع و تفكيك
مجدد زمين قرار داشت، نخست اراضي با هم تجميع مي شدند و سپس بر
3مبناي يك طرح آماده سازي زمين، معادل 33 درصد براي معابر و گذرهاي
جديد و خدمات مورد نياز از مساحت زمين كسر مي گرديد و باقيمانده به

مالكين واگذار مي شد.
ساز و كارهاي واگذاري به اين ترتيب بود كه به ازاي دريافت زمين از هر
مالك، پالك يا پالك هايي به اندازه ي مساحت قطعه  زمين اوليه منهاي
درصد كسر شده از آن، در همان محل قبلي به او واگذار مي گرديد و اگر
در اين فرآيند، مساحت پالك هاي تفكيك شده ي قابل واگذاري متناسب
با زمين اوليه منهاي درصد كسر شده نبوده و مالكين بدهكار يا بستانكار
مي شدند، اين مسأله از طريق صندوق ذخيره ي مركزي و بين خود مالكين
حل مي گرديد. در شروع كار قيمت در قسمت هاي مختلف محله ي كهرنگي
تفاوت زيادي با يكديگر نداشته و موقعيت قرارگيري زمين ها چندان بر ارزش
آن ها مؤثر نبود، با اين حال سعي شد تا حد ممكن پالك هاي جديد در همان

محل قبلي زمين به مالك واگذار گردند.

چگونگي انجام كار:
1375 آغاز گرديد هم اكنون برنامه ريزي براي اجراي پروژه كه از سال
در زميني به مساحت حدود 20 هكتار اجراء شده است. مشكلي كه در ابتدا
وجود داشت، عدم تمايل عده اي از مالكين به ساخت و ساز در پالك مربوطه
بود. عده اي به دليل مسائل مذهبي و موروثي خواستار باقي ماندن در محل
فعلي شان  بوده و با جابجايي به محلي ديگر مخالفت مي كردند. همچنين
كاهش مساحت قطعات زمين پس از تنظيم مجدد آن ها، مسأله ي ديگري بود
كه مخالفت مالكين را به همراه داشت. بر اساس محاسبات و برآورد شهرداري
33 درصد از پالك هاي و تهيه ي نقشه هاي طرح، به طور متوسط حدود
مالكين براي احداث معابر و خدمات اساسي كاهش مي يافت، در حالي كه در

حبيب ايزدي
مدير برنامه ريزي
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صورت عدم اجراي طرح، عقب نشيني پالك ها بر مبناي طرح هادي ( كه
تا 10 آن هم كاربري مسكوني را براي محله پيش بيني كرده است ) حدود
12 درصد بود و اجراي طرح هادي تغيير چنداني در بافت بجز تعريض معابر

فعلي ايجاد نمي كرد.
در شروع كار شهرداري براي جلب موافقت مالكين با دعوت از آن ها، چندين

جلسه مشترك برگزار نمود.
پس از جلب موافقت كليه ي مالكين، مذاكره و عقد قرارداد با آن ها آغاز شد.
برخي از مالكين صاحب چند پالك بودند و عده اي ديگر نيز مسئوليت و اختيار
عقد قرارداد با شهرداري را به ديگر اعضاي خانواده ي خود كه جزو مالكين
350 مالك با شهرداري محله بودند تفويض نمودند به طوري كه در نهايت

وارد مذاكره شدند.
تمامي 630 پالك محدوده تجميع شده و مجدداً بر اساس اصول صحيح
شهرداري و توجه به طرح هادي به 630 پالك تفكيك گرديد. با كاهش
8 متري ) و خدمات 8 تا 6 درصد از مساحت هر پالك، معابر ( عمدتاً 6 3متوسط 33
اساسي ( شامل فضاي سبز، آموزشي و فرهنگي و . . . ) محدوده تأمين شد.
ضمن آن كه واحدهاي تجاري محله نيز در نقاطي خاص پيش بيني شده و

تحت تملك و نظارت شهرداري قرار گرفتند.
سندهاي قبلي اخذ گرديد و سندهاي جديد براي پالك هاي جديد صادر شد.
انجام مراحل بعدي و ساخت و ساز به مالكين واگذار شده تا به تنهايي يا با
مشاركت سرمايه گذار اقدام به ساخت واحدهاي مسكوني نمايند. بر اين اساس

20 درصد از مالكين پروانه ي ساخت گرفته اند. تاكنون حدود

تأثير اجراي طرح بر بازار زمين در محدوده:
4هزار تومان به در حدود 1380 قيمت زمين در محله ي كهرنگي در سال
ازاي هر متر مربع بود. در حالي كه پس از اجراي طرح و تصحيح وضعيت
پالك ها و معابر و پيش بيني خدمات اساسي و در نتيجه ي آن رونق خريد و
6فروش و ساخت و ساز در محله، قيمت زمين در سال 1386 به متري 120
هزار تومان رسيد. البته به دنبال ركود بازار مسكن و مستغالت در كل كشور،
خريد و فروش در اين محله نيز از ركود به دور نماند، به طوري كه در حال
حاضر قيمت زمين در محله كهرنگي بين 80 تا 90 هزار تومان به ازاي هر
متر مربع مي باشد. اما با اين وجود هنوز خريد و فروش زمين در اين محله از

ساير نقاط شهر قهدريجان پر رونق تر است.
مشكالت و مسائل فرآيند اجرايي:

همان گونه كه اشاره شد، عدم همكاري و مشاركت مالكين در ابتداي طرح

به دليل مسائلي نظير عدم نياز به تغيير كاربري پالك، نارضايتي از كاهش 
مساحت پالك پس از اجراي طرح و همچنين عقايد مذهبي و موروثي كه 
آنان را متمايل به باقي ماندن در مكان پيشين مي نمود، پروژه را با تأخير رو 
به رو كرد. اما در نهايت با جلسات متعدد و توجيه مالكين و به وجود آوردن 
اعتماد در بين آنان به وسيله ي شهرداري و نيز مالكان موافق طرح، پروژه 

اجرايي شد.
تأسيسات  محله  اين  موجود  مشكالت  مهم ترين  از  يكي  حاضر،  حال  در 
زيربنايي است. محله ي كهرنگي در حال تبديل شده به محله اي مسكوني 
است كه نياز به تأسيسات زيربنايي نظير آب و فاضالب، برق، گاز و تلفن 
دارد اما ادارات و سازمان هاي متولي اين امور، بر اساس قوانين سازماني خود، 
درصد  80 تا 70 امكانات مذكور را در اختيار مناطقي مي گذارند كه بيش از
پالك ها پروانه ي ساختماني دريافت كرده باشند، در حالي كه تاكنون تنها 20

درصد مالكين محله ي كهرنگي موفق به دريافت پروانه ساختماني شده اند. 
از سوي ديگر مالكين نيز بدون وجود تأسيسات زيربنايي تمايل چنداني به 
ساخت و ساز در پالك هاي خود ندارند. اين مسأله در حال حاضر يكي از 
جدي ترين مشكالتي است كه روند ساخت و ساز در محله  را با چالش روبه رو 
مي كند كه البته با تقاضاي مردم و دخالت مسوولين ذيربط در حال برطرف 

شدن است.

جمع بندي و ارزيابي:
هم اكنون شهرداري قهدريجان عالوه بر محله ي كهرنگي، طرح تنظيم 
مجدد زمين را در محالت شاهرخي، نور، سيزده  آبان و سعادت نيز در دست 
اجراء دارد. تجربيات ارزشمندي كه اين شهرداري در اجراي طرح مذكور در 
محله ي كهرنگي به دست  آورده است، قطعاً راه گشاي اجراي طرح در محالت 

ديگر و زمينه ساز انجام بهينه ي پروژه هاي آتي خواهد بود.
بي ترديد استفاده از تجربيات مسووالن شهرداري قهدريجان و مرور و بررسي 
انجام شده كه بدون الگو برداري از پروژه هاي مشابه و با طراحي مسووالن 
شهرداري قهدريجان صورت گرفته و شايد يكي از معدود پروژه هاي اجراء 
شده در اين زمينه در سطح كشور باشد، راهنمايي مفيد براي سازمان ها و 

شركت هاي متولي امر نوسازي به شمار مي آيد.

منبع:
دفتر چهارم نوسازي شهري
8سال1388 ( مهندس مشاور شارمند )
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مجرى: مجر شركت عمران مالكين و صاحبان حقوق محد ود ه طرح با مد يريت
ســكن سازان منطقـه شرقو مس

من الحجج ( ع ) ضلع غربي بلوار طبرسى، حد  فاصل حرم مطّهر ثام ضعيت: موقع
د ان طبرسيو ميد

11 هكتار ساحت عرصه : مس
250,472 متر مربع    ساحت زير بنا: مس

77,562 متر مربع ساحت واحد هاى تجارى:مس م 
91,681 متر مربع مساحت واحد هاى اقامتى:مس
3,229 متر مربع مساحت بناهاى فرهنگى:مس
78,000 متر مربع ساحت پاركينگ  ها:  مس

گى هاى طرح:ويژگ
ــى همراه با خدقاب ــيرهاى مناسب د سترس د مات پيرامونى بليت احد اث مس ق•

براى مجاورين و زائرين
ر رضوى(ع) مترى حرم مطهر چشم اند از بسيار مناسب د ر فاصله 100 چ•

محور د يد  مقابل به گنبد  حرم مطهر رضوى(ع) م•
مينه ى مناسبى بيشترين توجيه اقتصاد ى د ر محد ود ه ى مورد  عمل كه زم ب•

جهت سرمايه گذاران مى باشد .

مشمشكالت و معضالت موجود در بافت فرسوده طرح طبرسى 

با بررسى بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر امام رضا ( ع ) و طرح طبرسى
مىى توان مشكالت و نارسايى هاى موجود در اين بافت را به موارد ذيل

دسسته بندى كرد : 
1ـ فرسودگى كالبدى و آسيب پذيرى شديد در برابر زلزله

22ـ عرض كم معابر و پيچ در پيچ بودن آنها
ـ33ـ نارسايى هاى جدى در ترافيك و شبكه هاى عبور و مرور
44ـ وجود زمينه هاى ناامنى و معضالت فرهنگى و اجتماعى

55ـ مشكالت زيست محيطى
ــ66ـ ريزدانگى پالك هاى موجود 

ـ77ـ عمر باالى ساختمان ها
ــ88ـ تشديد معضل فرسودگى و افزايش روز افزون حجم فيزيكى آن سبب

فششارهاى تراكمى وارد بر آن 
99ـ دسترسى هاى نامناسب و خارج از قاعده و نفوذ پذيرى آنها

10ـ كمبود خدمات و تاسيسات زير بنايى 

اههـداف ، ر اهبردها و سـياستهاى سـازمان مجـرى در راسـتاى
اججـراى طـرح 

تامــين براى  مالكان  مشــاركت  روشــهاى  به  بخشــيدن  تنــوع  1ـ 
ارراضـى و اجــراى طــرح
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2ـ افزايــش شـدت روند توليد فضــاهاى عمـومى
ـ3ـ بيشينه كردن نقش سياست گذارى و نظارتى سازمان مجرى طرح و

دخالت بيشتر مشاركت كنندگان در اجراء
4ـ اولويت بندى اقدامات و هدفمند كردن تامين اراضى به منظور شتاب

بخشيدن حداكثرى به اجراى طرح
5ـ متنوع ســاختن روش هاى تامــين منابــع مــالى 
ــ6ـ تقويت حضور فعال بخش خصوصى در اجراى طرح

ـ7ـ كاهش تغيير سياست ها و مديريت ها و تمركز تصميم گيرى جمعى 
ــ8ـ تشويق و زمينه سازى براى اجراى طرح در حوزه دخالت غير مستقيم 

9ـ بهبود وضعيت زيست محيطى و ايمنى در محدوده طرح 
10ـ برقــرارى ارتباط و اطــالع رســانى دقــيق و درســت به برنامــه

ريــزان و ذينفــعان
11ـ نظارت و كنتــرل كيـفيت اجــراى طــرح

پيامدها و اثرات مثبت اجراى طرح طبرسى

1ـ فراهم نمودن و امكانات بيشتر جهت رفع نيازهاى زائران و مجاوران حرم
مطهرامام رضا ( ع ) و فراهم آوردن تسهيالت براى تشرف به حرم مطهر

2ـ ايجاد فضا و سيماى شهرى مطلوب و جذاب متناسب با ارزشها و نظام
فضايى مجموعه حرم مطهر امام رضا (ع)

ـ3ـ گسترش صنعت گردشگرى و افزايش درآمد هاى ارزى كشور با عنايت به
حضور زائرين غير ايرانى از اقصى نقاط جهان 

مثبت رفتارهاى  به  گرايش  با  محدوده  اجتماعى  ساختار  در  دگرگونى  4ـ 
متناسب با شرايط معنوى حرم مطهر

5ـ رفع بيكارى و افزايش اشتغال به صورت مستقيم و غير مستقيم     
ــ6ـ معرفى و انتقال فرهنگ ملى و مذهبى با توسعه ديد و تداوم حضور
معنوى و فيزيكى مجموعه حرم و برقرارى و ايجاد كانالهاى ارتباطى بصرى

و عملكردى در مستحدثات

برنامه بلند مدت براى اجراى طرح

در برنامه بلند مدت به طور كلى فعاليتهاى زير پيش بينى شده است :
الف ) اجـراى خـيابان هاى جـديد ( خيابان هاى شعـاعى ، خيـابان هاى

حلقــوى ، ره باغ هـا )
ب ) تعريض خيابان هاى اصلى موجود منتهى به حرم ( خيابان هاى نواب

صفوى ، طبرسى ، و شيرازى )
ج ) اجراى تقاطع هاى غير همسطح 

د ) احداث پاركينگها و فضاى سبز متمركز
ه ) تعــريض كوچــه ها و معابر فــرعى داخل بافــت و تـدارك كانال هاى

انتقـــال انـــرژى
 و ) اجــراى فضــاهاى شهــرى كه سـبب شـكوفائى بافت همجــوار با

حرم مطهر رضوى خواهد شد.

سطوح مشاركت

با توجه به نوع برنامه ريزى ، زمينه سازى هاى اجتماعى و مديريتى در شش
سطح زير تعريف مى شود :

1ـ مشاركت در تصميم سازى

2ـ مشاركت در تصميم گيرى
ـ3ـ مشاركت در سرمايه گذارى 

4ـ مشاركت در اجرا 
5ـ مشاركت در بهره بردارى 

مشخصات فنى و ضوابط طرح طبرسى 

350 1ـ تراكم موجود از 120 درصد به حداقل 242درصد و حداكثر به
درصد افزايش مى يابد.

2ـ كاربرى موجود مسكونى و اقامتى به كاربرى تجارى و اقامتى تغيير 
3 برابر و كاربرى تجارى به 5 برابر  3مى يابد . ( كاربرى اقامتى دست كم به

افزايش مى يابد . )
از  و  فنى  نظارت  بدون  و  فنى  غير  كيفيت  با  موجود  وضع  اعيانى  ـ3ـ 
مسافرخانه و واحد هاى مسكونى به مجتمع هاى تجارى و اقامتى و هتل 
5 3 ســتاره تغييـر مى يابـد و سطـح تجـارى  به 3 و آپارتــمان و هتل 2

برابر وضـع موجـود افزايش مى يابـد .
4ـ فضاى سبز از صفر متر مربع به حدود 2 هكتار افزايش مى يابد .

8ـ معابر بســيار تنگ موجــود به معــابر حداقــل 8 متـر مربـع افزايش  5
مى يــابد .

ــ6ـ پاركينگ عمومى كه در حال حاضر در حد صفر مى باشد و ارتقاء سطح 
آن به حداقل 500 هكتار

ـ7ـ اســتفاده مختلــط فضـاهاى اقامــتى و تجــارى در طـرح 
ــ8ـ پروژه ها به چند منطــقه بزرگ تقســيم مى شــوند كه عبارتــند از : 
حاشــيه طبــرسى ـ حاشــيه شارســتان ـ پروژه هاى غــير مسـتقيم 

و پروژه هــاى مفصـل
9ـ احداث واحدهاى تجارى در زير زمين تا 80 درصد سطح اشغال بدون 

در نظر گرفتن تراكم طرح ( افزايش در مقايسه با شرايط فعلى  )
10ـ سطوح خدماتى ( معابر ـ پاركينگ ـ فضاى سبز ) به چندين برابر 
هاى  ساختمان  ارزش  ارتقاء  موجب  كه  يابد  مى  افزايش  موجود  وضع 

احداثى و جلب بيشتر زائرين و مشتريان خواهد شد .          
11ـ به لحاظ رعايت نكات فنى ايمنى ساختمان هاى احداثى با ساختمان هاى 
موجود قابل مقايسه نمى باشد و دسترسى به امكانات امدادى ( آتش نشانى 
ـ آمبوالنس ) در حد ايده آل و استاندارد و تسهيل در تردد خودرو هاى 

شخصى 
12ـ ارزش يــابى واحدهاى احــداثى در مجــتمع هاى بــزرگ قابــل 
مقايســه با واحــد هاى تجــارى موجــود در محــدوده و حــتى ساير 

مناطـق مشــهد مقدس نمى باشــد .
13ـ ارائه خدمــات مورد نيــاز به زائــرين و مجـاورين اعــم از رفـاهى 
بزرگ  مجمـوعه هـاى  در  ســبز  فضـاى  و  خدماتـى  و  بهداشــتى  ـ 

احداثى فراهــم مى گردد .
14ـ  از آن جا كه تجهيزات خدمات عمومى مانند آسانسور و پله برقى و ... به 
صورت يكپارچه در مجموعه هاى بزرگ احداثى ديده مى شود لذا هزينه هاى اين 
قبيل تجهيزات به صورت اختصاصى در واحدها را براى مالكين و صاحبان 

حقوق به شدت كاهش مى دهد .
15 ـ كاهش بهاى خدمات ( حقوق شهردارى ) به جهت تشويق مالكين و 

صاحبان حقوق به امر مشاركت
16ـ  حذف يكى از پاركينگ هاى عمومى و تبديل آن به اقامتى ، تجارى و 

در نتيجه ايجاد ارزش افزوده بسيار زياد براى مالكين منطقه 
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مود . 

موقعيت جغرافيايي شهرستان قوچان  

درونگ و  اترك   ، رود  كشف  رودهاي  آبريز  هاي  حوضه  ابتداي  در 
كوههاي هزار مسجـد در شـمال و رشـته هاي كوههاي بينالود در

واقع شده است .
مش مرز  كيلومتر   28/35 با  تركمنستان  جمهوري  به  شمال  در 
غ ، از  چناران  و  درگز  شهرستانهاي  به  شرق  از   ، درگز  شهرستان 
شهرستانهاي فاروج و شيروان ( استان خراسان شمالي ) و از جن

شهرستانهاي نيشابور ، سبزوار و اسفراين محدود است . 
بافت فرسوده شهر قوچان :

اين شهر در مسير يكي از گسل هاي قوي زلزله قرار دارد و در 
1312 دستخوش زلزله هاي قوي قرار داشته كه خ ، 2 1288 ، 8 1267
مالي و جاني فراوان بهمراه داشته است و از سال 1313 در محل

نوسازي شده است .

هكتار مي باشـد كه حدود 140 1490 مســاحت اين شهر حدود
بافت فرسوده در چهار منطقه :  پروين ، نظر آباد ، بهاگير و ذبيحي ش

شده است . 
دفتر خدمات نوسازي بافت فرسوده شهر قوچان :

در راستاي وظايف محوله از سوي شركت مادر تخصصي عمران وب
شهري ايران ( وزارت مسكن و شهرسازي ) به شركت عمران و
سازان منطقه شرق مبني بر بازسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده
شهرهاي استان خراسان رضوي ، اين شركت پس از هماهنگي هاي
فرمانداري ، شهرداري و شوراي اسالمي شهر قوچان ، دفتر خدمات
88/8 در شهر قوچان تاسيس نم 5بافت فرسوده قوچان را در مورخ 2/15

اهم فعاليتها و پيگيري هاي دفتر خدمات نوسازي بافت فرسوده
شهر قوچان :

140 هكتار بافت فرسوده شهر قوچان   1ـ شناسايي و تصويب حدود
و  بازسازي  منظور  به  تسهيالت  ريال  ميليارد  اختصاص 23 پيگيري  2ـ 

نوسازي بافت فرسوده شهر قوچان
ـ3ـ تصويب بازسازي و نوسازي ساختمان فعلي شهرداري از سوي شوراي 

اسالمي و شهرداري قوچان  بعنوان اولين پروژه تجاري ، مسكوني و اداري
4ـ معرفي متقاضيان بازسازي و نوسازي محالت بافت فرسوده به مراجع 

قانوني جهت استفاده از تسهيالت 
در پايان باطالع مالكين و صاحبان حقوق در بافت فرسوده شهــــر قوچان 
ميرساند جهت كســب اطالع بيشتر به آدرس :  قوچــان ، خيابان شهيد 
مطهري ، روبروي مدرسه راهنمايي دخترانه شاهد، دفتر عمران و نوسازي 

بافت فرسوده قوچان مراجعه نمايند . 
0581-2240718 8تلفن :

مهندس احمد برات زاده
مدير طرح
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