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 خبرنگار شهروند|  سازه ای خاص، اثری ماندگار 
از آرشــیتکت جــوان و خــاق.  ســازه 22 طبقــه در 

6هزار متر زمین؛ ساختمانی مدرن.
200متر تراس قابل چیدمان در چهار جهت.

.kone 3 الین آسانسور
 9 پارکینگ سندی. استخر چهار فصل با متریال 

تماما ایتالیایی با کرتین وال.
لند اسکیپ دیزاین شده با گیاهان نادر.

ســالن ســینما دالبی هفت نفــره بــا صندلی های 
بیزینس کاس.

.Fendi روف گاردن ملل با فرنیش
 کابینــت نرکرفــت آمریــکا، در و پنجره هــای ترمال 
بریک آلمان، سرامیک و کاشی ها الموس مکزیک. 
 ،Eur lampart آمریــکا. لوســترها Moen شــیرآالت

اپاسین آشپرخانه whirlpool  و ...
ســازه ای بی نظیــر در حــد هتــل هفــت ســتاره 

فوق العاده لوکس. 
قیمت فروش؛ 231/250/000/000 تومان

صورت مالی؛ مجوز بازدید از پنت هاوس
خاص اند. بــرای افــراد ویژه. هر کســی گــذرش به 
حوالــی آنهــا نمی افتــد. بازدیدشــان آداب خــاص 
خــودش را دارد. »ابتــدا بایــد صــورت مالــی ارایــه 
بدهیــد بــرای بازدیــد از پنــت.« صفرهــای پرتعداد 
و حجیــم صورت مالــی مجوزی انــد بــرای ورود بــه 
ایــن پنت هاوس هــا. شــرط الزمــی کــه »عنایتــی« 
ک تهــران از آن خبــر می دهــد.  از مشــاوران امــا
گــر این طور  »عنایتــی« بــه »شــهروند« می گویــد: »ا
نباشد، هر کسی دوســت دارد این پنت ها را ببیند. 

بنابراین به بهانه اجاره و خرید می رود بازدید.«
ســاخت،  ســال  متــراژ،  جغرافیایــی،  موقعیــت 
امکانات و متریال، داشــتن روف گاردن اختصاصی 
و طــراح و ســازنده پنت هــاوس قیمت هــا را تعیین 
کتورهایی اند دخیل  می کنند. »هرکــدام از اینهــا فا
در قیمت هــا. پنت هاوس ها حتــی در یک محدود 

جغرافیایی هم رنج  قیمت مختلفی دارند.«  
و  ســونا  وســیع،  اســتخر  هتلینــگ،  مشــاعات 
تــراس  و  البــی  بیلیــارد،  ورزش  ســالن  جکــوزی، 
اختصاصی. البــی ای مجلل با ســقف های مرتفع و 
کافی شــاپی با محیطــی آرام برای قرارها و جلســات 
کتورهای دیگری که ســعی دارند بازارگرمی  کاری. فا

کنند برای باال بردن قیمت پنت هاوس ها. 
پنت هاوس هــا؛ ســازه هایی بــا نمای شیشــه ای 
از ســقف تــا کــف بــا طراحــی دکوراســیون داخلی با 
طیف های رنگــی برای آرامش بیشــتر. ســازه هایی 
که یک قرنی می شود به سمت طراحی های مدرن 
رفتــه بــرای جلــب مشــتری هایی کــه در رقابــت در 
کچری انــد. »رهــن و اجــاره  زندگی هــای لوکــس و ال
پنت ها خیلی باب نیست. بیشتر این پنت ها برای 

فروش اند.« 

رهــن و اجــاره ایــن مکان هــای رویایی هــم آداب 
و رســوم خــاص خــودش را دارد. »رهــن پنت هــا 
محاســبه  ســازه  مترمربــع  هــر  قیمــت  برمبنــای 
می شود.« قیمت پنت هاوسی به وسعت 1300متر 
در قلب فرشته ساخته شده به سال 1398 می شود 
چیــزی حــدود 500/000/000/000تومــان. یعنی هر 
مترمربــع حــدود 384/600/000تومــان. »مالــک 
یک ســوم قیمت هر مترمربــع را ضربدر متــراژ کرده 
و آن را مبنــای محاســبه رهــن می کنــد. درواقــع 
پنت هاوس1300 متری  166/660/000/000تومان 

رهن می رود.« 

لوکس هــا؛ از اســتخر روی بام تا شــیرآالت با آب 
طال 

بودنــد  محــدود  روزگاری  پنت هاوس هــا 
امــا  اســت  ســالی  چنــد  الهیــه.  و  نیــاوران  بــه 
شهرک غرب، ســعادت آباد و ... هم جسته وگریخته 
کــه  بــه خــود می بیننــد. ورق  پنت هاوس هایــی 
برگشت و جاهای دیگر شهر هم بلندمرتبه سازی را 

کتور تمایز.  شروع کردند؛ لوکس بودن شد فا
تــراس،  داخــل  یــا  بــام  روی  اســتخر  داشــتن 
سونای خشک یا بخار یا هر دو و داشتن جکوزی 
گفتــه  کتورهــا هســتند. بــه  نمونــه ای از ایــن فا
ک  تهرانی برخی  »هاشــمی« یکی از مشاوران اما
از ایــن پنت ها دارای آسانســور اختصاصی حمل 
ماشــین تا داخل واحد  هســتند. »آسانسور نفربر 
اختصاصی که از پارکینگ مســتقیم بدون توقف 
تــا در واحــد مــی رود هــم یکــی از آپشــن های این 
خانه هاست. داشتن دستگیره ها و شیرآالت آب 
طا. سیســتم سرمایشی و گرمایشــی نوین از کف 
یــا از دریچه هــا. وجود آشــپزخانه مبله، سیســتم 
( سیستم صوتی،  ضدحریق )دتکتور و اسپرینکلر

زمین ورزشی و زمین گلف هم هست.«
انتخــاب دیزایــن و طراحــی پنت هــاوس گاهــی 
اوقــات به مشــتری ســپرده می شــود. آپشــنی برای 
متمایزشــدن از بقیه در بازار رقابــت. »پنت هاوس 
خام به مشــتری نشان داده می شــود تا با سلیقه او 
و هزینه مالــک دیزاین و طراحی شــود. ایــن یکی از 
آپشن هایی است که این روزها طالب زیادی دارد.«

پنت هاوســی خام در اختیــار قرار می گیــرد تا باب 
میــل مشــتری رنــگ و طراحی شــود. گاهــی اوقات 
گل های موردعاقه مشتری هم در دیزاین گل کاری 
به کار برده می شــود. »پنت  به سلیقه شما دیزاین 
و دکور می شود. این آپشن به مشتری این امکان را 

می دهد تا خانه رویایی اش را داشته باشد.«    

 رونق همیشگی رهن و فروش لوکس ها 
پنــت 2هــزار متــری  500/000/000/000 تومــان. 
گــر دالر را 28هزار تومان مبنــا قرار دهیم  بنایی که ا
می شــود حــدود 15میلیــون دالر! پنت هــزار متری 

250/000/000/000 تومان هم با دالر 28هزار تومانی 
چیزی حدود 7میلیون دالر می شود.  

کــه حتــی دیگــر صفــت    صفرهــای پرشــماری 
نجومی در حد و اندازه شــان نیســت و بایــد واژه ای 
درخورشان اســتفاده کرد. به گفته »مظفری« یکی 
ک تهران بازار اجاره گران قیمت ها  از مشــاوران اما
کــه سال هاســت در منطقــه یــک  داغ اســت. او 
فعالیت می کند، به »شهروند« می گوید: »بازار اجاره 
پنت هاوس ها و ویاهای گران قیمت همچنان داغ 

است.« 
بســیار  و  بــاال  متراژهــای  بــا  پنت هاوس هایــی 
کنی بــه خود  کچــری کــه اغلــب فصول ســال ســا ال
کنانی کــه در رفت وآمدنــد و خیلی  نمی بینند. ســا
هــم در خانــه لوکس شــان اقامــت ندارنــد. »اغلــب 
تجار ایرانی اند. شهروندانی که در حال رفت وآمد به 
اروپا، آمریکا و حتی امارت اند.« صفرها واهمه ای در 

دل شان نمی اندازد. 
»اغلب مشــتری ویاها و پنت هاوس های لوکس 

این افرادند.« 
شــهروندانی که مایل اند مدت کوتاه اقامت شان 
کچــری و لوکس شــان  از زندگــی ال در ایــران هــم 
دور نباشــند. »ایــن خانه هــا اغلــب ماه های ســال 
خالی انــد. رهــن و اجــاره رقم هــای درشــت ایــن 
خانه های لوکس برای مستاجران این خانه ها عدد 

قابل توجهی نیست.«   
اجاره بها خانه  به دوشان تهران را راهی حاشیه ها 
کرده. گروهــی هم پنــاه برده اند به مناطــق پایین تر 
بــه امیــد دادن اجاره بهــای کمتــر. »رهــن و فروش 
از  هیــچ گاه  لوکــس  ویاهــای  و  پنت هاوس هــا 
رونــق نمی افتــد. ایــن بــازار همیشــه داغ اســت و 

مشتری های خاص خودش را دارد.«
»درصــد باالیــی از خانه هــای لوکــس خالی اند.« 
»مظفری« می گوید: »صاحبان این ملک ها تمکن 
مالی باالیی دارند و خیلی هم اصــرار به اجاره رفتن 
ملک شــان ندارند. »هرچند برای درامان ماندن از 
گهی  مالیات و ... هرازگاهی ملک شان را برای اجاره آ

می کنند!«   
با این خانه سبک زندگی خاص را تجربه کنید

دوخوابه، دوبلکس
هزار و 370مترمربع

آشپزخانه به سبک ایتالیایی
مجهز به وسایل اولیه زندگی؛ وسایل برقی و ... 

کچری برای آشنایی با فرهنگ منطقه  موقعیت ال
ماجــرا در قــاره دور متفــاوت اســت؛ در هالیــوود 
خانــه ای 850متری با وســایل اولیــه زندگی حدود 
لیســت  در  برمــی دارد.  خــرج  600دالر  و  3هــزار 
قیمت هــا خانه هایــی بــا 3هــزار و 200دالر هــم بــه 
چشم می خورد آن هم با 650مترمربع. خانه هایی 
کمــی بزرگ تــر ماهــی 5هــزار دالر هزینه دارنــد برای 

مستاجر. خانه هایی با هزار و 370متر مربع متراژ. 

سود دالر و سکه خرج پنت هاوس
آمارهای آبان 1400 مختص معامــات تهران گواه 
این اند که نجومی ها تنها 4.3درصد معامات را به 
خود اختصاص داده اند. درصدی که به واحدهای 
باالی 10میلیارد تومان اختصاص دارد. خانه هایی 
هم که در قیمت گذاری ها هر مترمربع شــان حدود 
80میلیون تومان شده، ســهم 3.3درصدی از کل 

معامات دارند.   
در خریدوفروش ها هم با مبنای زیربنا خانه هایی 

با متــراژ بــاالی 200متــر تنها ســهم 2.2درصــدی از 
قراردادهــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد. یکــی از 
ک تهران بر این باور اســت که فروش  مشــاوران اما
خانه های لوکس و پنت هاوس ها کار سختی است 
و به همیــن  راحتی هــا اتفاق نمی افتــد. »مگر چند 
درصد از شهروندان تمکن خرید چنین خانه هایی 
را دارنــد؟« خانه هایــی کــه قیمت های شــان روی 

میلیارد می چرخد.
»قیمت گــذاری این خانه ها متر و معیــار خاص و 
ک  مشخصی ندارد.« »بیاتی« یکی از مشاوران اما
تهــران رونــق پنت هاوس هــا و خانه هــای لوکــس را 
مربوط به دهه90 می داند. »در آن دوران نقدینگی 
به دســت آمده از بازار ســفته بازی و بازارهــای دالر و 
سکه به سمت خرید خانه های لوکس سرازیر شد. 
سرمایه های درشتی که به سمت بازار امن مسکن 

سرریز شدند.« 

نام ها و برندها تعیین کننده قیمت
193متر پنت هاوس شهرک غرب

قیمت: 14.4میلیارد تومان 
قیمت هر مترمربع: 75میلیون تومان 

8ساله، 4خوابه با دو سالن بزرگ و مستر مهمان.
 ویوی ابدی 360 درجه از کوهستان.

لوکیشنی بدون ترافیک و با آب وهوایی بی نظیر.
کز بــزرگ خرید، دسترســی عالی به  نزدیک بــه مرا
شــاهراه های اصلــی شــهر همــت،  حکیــم، اتوبان، 

آزادگان و…
برخی ها قیمت شــان کمــی توفیر دارد بــا نقاط 
. »قیمــت از متری 350 تــا 600میلیون  دیگر شــهر
شــروع می شــود.« »منصــوری« بــه »شــهروند« 
می گویــد: »عوامــل متعــددی در تعییــن قیمــت 
دخیل هســتند. از موقعیت ملک و نوع ســاخت 
و متریال مــورد اســتفاده در واحد تا حتــی ارتفاع 
ک اغلب  ســاختمان.« بــه گفته این مشــاور امــا
ایــن واحدهــا از امکانــات خاصــی برخودارنــد. 
باشــند،  گرفتــه  قــرار  بــرج  کــدام  در  »اینکــه 

قیمت شان متفاوت است.« 
ســازنده ها هــم در تعییــن قیمــت تاثیرگذارنــد. 
اینکه کدام برج را چه کســی ســاخته باشد، قیمت 
واحدهــا فــرق می کنــد. پنت هاوس هــای شــیک و 
کچری شــمال شــهر را هــم نــام سازنده هایشــان  ال
تعیین می کنــد. »تعــداد ســازنده ها زیاد اســت. اما 
ســازنده هایی که پروژه های خاصی را ســاخته اند، 
بی شــک قیمــت باالتــری هــم تعییــن می کننــد. 
کچری هم اغلب دست همین  پنت هاوس های ال

سازنده هاست.« 
چــون  نام هایــی  »منصــوری«  گفتــه  بــه 
و  کبــری«  »ا »ابریشــم چی«،  »منصــورزاده«، 
برندهــای  برج ســازی  صنعــت  در  »جهانیــان« 

شناخته شده ای هستند.    

گزارش »شهروند«  نشان می دهد در حالی که تعدا زیادی از مردم  لنگ اجاره خانه اند،  برخی واحدها در شمال و غرب  پایتخت با ارقام نجومی معامله می شوند 

پنت هاوس در فرشته به قیمت هالیوود!

»صاحبان این ملک ها تمکن مالی 
باالیی دارند و خیلی هم اصرار به 

اجاره رفتن ملک شان ندارند. 
»هرچند برای درامان ماندن از 

مالیات و ... هرازگاهی ملک شان را 
گهی می کنند برای اجاره آ


