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تسهیالت  سقف  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
مسکن با هدف جلوگیری از رشد قیمت مسکن 

و باال بردن توان خرید مردم افزایش ندارد. 
طرح  از  برداری  بهره  آیین  در  اسالمی  محمد 
528 واحدی کوی کوثر اراک در جمع اصحاب 
رسانه، افزود: هدف از اتخاذ این سیاست کنترل 
تمام شده قیمت مسکن است تا اقشار کم درآمد 
را  ضروری  نیاز  عنوان  به  مسکن  خرید  توان 

داشته باشند.
از مسکن مهر  وی اظهار داشت: 60 هزار واحد 
به متقاضیان کمیته امداد امام خمینی )ره( داده 
واحد  هزار   10 حمایتی  نهاد  این  و  است  شده 
مسکونی را انتخاب کرده تا با تکمیل این واحدها 

را در اختیار مددجویان خود قرار دهد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: قراردادی بین کمیته 
انقالب  مسکن  بنیاد  با  )ره(  خمینی  امام  امداد 
اسالمی برای کمک به اقشار کم درآمد در تامین 
واحد مسکونی منعقد شده که سازمان برنامه و 
بودجه آن را مورد حمایت قرار می دهد تا این 

طیف جامعه نیز صاحب خانه شوند.
اسالمی افزود: نهادهای حمایتی دهک های یک 
و  کنند  تامین مسکن حمایت می  برای  را  و 2 
دهک های سه و هفت جامعه نیز با تامین مسکن 
توسط راه وشهرسازی و با مشارکت انبوه سازان 

خانه دار می شوند.
وی اظهار داشت: جریان بخشی به تولید مسکن 
و  است  دوازدهم  دولت  محوری  های  برنامه  از 
این  مجموعه  از  اراک  کوثر  کوی  مسکن  طرح 
هزار  قالب 400  در  نظر دولت  مورد  طرح های 

واحدی است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: موقعیت کوی کوثر 
های  جاذبه  که  است  مطلوبی  منطقه  در  اراک 
زندگی و کیفیت مورد نظر ساکنان در آن رعایت 

شده است.

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  افزود:  اسالمی 
استانداردهای شهرسازی و معماری را به خوبی 
فضا،  تناسب  و  لحاظ کرده  اراک  در کوی کوثر 
کنار  در  ها  بلوک  پراکندگی  نرخ  و  چیدمان 

معماری  و  یکدیگر  به  واحدها  نبودن  مشرف 
اسالمی از نقاط قوت این طرح است.

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  افزود:  اسالمی 
مسجد  مانند  اراک  کوثر  کوی  جانبی  نیازهای 
با  نیز  سبز  فضای  و  کرده  ایجاد  را  مدرسه  و 
همکاری استانداری و خیران و با مشارکت مردم 

ساخته می شود.
طرح 528 مسکن کوی کوثر اراک در 65 هکتار 
هزار   220 با  مترمربع  هزار   471 زیربنای  با 
مترمربع فضای سبز توسط بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی ساخته شده است.

بهره برداری از طرح 528 واحدی مسکن اقشار 
کم درآمد کوی کوثر اراک، بهره برداری از تقاطع 
غیرهمسطح شهید هاشمی فراهان، بهره برداری 
افتتاح  فرمهین،   - اراک  بزرگراه  کیلومتراز   10
باند دوم محور  از ساخت  کیلومتر  نیم  و  هشت 
واحدی   336 طرح  از  بازدید  نراق،   - دلیجان 
از  بازدید  اراک،  سجادیه  کوی  در  امید  مسکن 
بازدید  آباد،  اراک - خرم  راه  آزاده  روند اجرایی 
از محور اراک - خنداب - کمیجان و بازدید از 
محور کمیجان - آهنگران از برنامه های سفر یک 
روزه وزیر راه و شهرسازی به استان مرکزی است.
نفر  هزار   414 و  میلیون  یک  با  مرکزی  استان 
جمعیت و 12 شهرستان در قلب کشور قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی: 

سقف تسهیالت مسکن افزایش ندارد

ساختمان  بازار  ماهنامه  اعزامی  خبرنگار  گزارش  به 
نظام  سازمان  مهندس،  هفته  مناسبت  به  تاسیسات  و 
مهندسی تهران مراسمی به همین مناسبت در سالن 
همایشهای وزارت کشور و سالن همایشهای وزنه برداری 
این همایش مهندسین سازمان  در  نمود.  برگزار  تهران 
شرکت  بودند  نفر  هزار  دو  حدود  که  تهران  مهندسی 

داشتند.
محمد طاهری ریاست محترم سازمان نظام مهندسی 
تهران بعد از خیر مقدم و تبریک روز مهندس در مورد 
از  استفاده  لزوم  و  تهران  ساختمانهای  سازی  استاندارد 
به  ناظر  مهندسین  نظارت  تحت  استاندارد  متریالهای 
تهران  شهر  اخیر  زلزله  از  ایشان  پرداختند،  سخنرانی 
شب  تهران  شهروندان  از  زیادی  تعداد  که  کردند  یاد 
افزودند  ایشان  گذراندند،  صبح  به  ماشینهایشان  در  را 
بعد از این رویداد مردم تهران به اهمیت ساختمانهای 
مهندسین  اینکه  و  بردند  پی  ایمن  و  ساز  مهندسی 

نقش امنیت روانی کشور را بر عهده دارند.
در ادامه آقای طاهری از مشکالت مهندسین در سال 
پیش رو که ناشی از عدم افزایش تعرفه خدمات نظام 
از  از جناب وزیر  که  مهندسی است صحبت کردند و 
توجه  یا  کردند  درخواست  بودند  همایش  این  مدعوین 
به باال رفتن تورم در کشور به زودی شاهد افزایش تعرفه 

خدمات نظام مهندسی باشیم.

وزیر راه و شهرسازی نیز از عدالت در توزیع کار میان 

منطقه  شرایط  با  مناسب  تعرفه  تنظیم  و  مهندسین 
اختیاراتشان  از  موضوع  این  ساماندهی  برای  و  گفتند 
تابع  باید  تعرفه  فرمودند:  ایشان  کرد.  استفاده خواهند 
خود  که  آفرینی  نقش  با  و  باشد  مقرراتی  و  ضوابط 
سازمان نظام مهندسی در هر استان انجام خواهد داد 
باید تعرفه ها را تنظیم کرد و نباید به گونه ای باشد 
تعرفهد  اما  کرده  پیدا  افزایش  قیمتها  شود  گفته  که 
هیئت  ،اعزای  تهران  شهردار  است.  مانده  ثابت  ها 
مدیره سازمان نظام مهندسی ، و دبیر سازمان از دیگر 

مهمانهای این جشن بودند.
آقای  جناب  مدیریت  به  پاسارگاد  تیرچه  شرکت 
هراتی به عنوان حامی مالی این جشنها حضور داشتند.
پاسارگاد  تیرچه  شرکت  مدیرعامل  هراتی  جناب 
نکاتی را برای اجباری شدن بصورت قانون برای استفلده 
ساختمانها  در  کیفیت  با  و  استاندارد  متریالهای  از 
حقشان  شهروندان  افزودند  و  نمودند  ایراد  سخنانی 
دارند  سکونت  آن  در  که  ساختمانی  بدانند  که  است 
برای  ای که  فاجه  و  استفاده شده  استاندارد  متریال  از 
دیگر  میدهد  رخ  زلزله  در  نوساز  حتی  ساختمانهای 

تکرار نشود.

همایش روز مهندس 

ریاست محبوب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با مجموع آرای شما 
جامعه بزرگ مهندسی ساختمان استان تهران تاکنون درصدر سامانه رای گیری چهره راه و 

ساختمان دربین روسای سایر استان ها قرارگرفته است.

ارسال کد231 مهندس محمد طاهری به  شماره 10006653
از طریق سامانه تلگرامی 

http://t.me/topiran_bot
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جای خالی دولت در تولید مسکن 

سراسری  اجالس  در  انبوه سازان  کانون  رئیس 
انبوه سازان مسکن و ساختمان، گفته است: فعاالن 
تقصیری  هیچ  بدون  بار  دو  ساختمان  صنعت 
بار  و   ۹1 سال  در  یک بار  شده اند؛  ورشکست 
مسکونی  واحدهای  که   ۹7 و   ۹6 سال  در  دیگر 
اتمام  به  برابر  چهار  قیمت  با  را  پیش فروش شده 

رساندند. 
به گزارش بازار ساختمان به نقل از آرمان، این 
امر به ویژه در سال جاری، ناشی از جهش نرخ تورم 
و به تبع آن، افزایش چشمگیر همه اقالم و مصالح 
ساختمانی بوده است. می توان تورم تولید در بخش 
مسکن را اصلی ترین دلیل کناره گرفتن انبوه سازان 
از بازار مسکن دانست که در نهایت منجر به کمبود 
مسکن  نرخ  مجدد  افزایش  و  بازار  این  در  عرضه 

خواهد شد.
از  پژوهش های مجلس  مرکز  اساس گزارش  بر 
جزئیات الیحه بودجه سال ۹8 کل کشور در بخش 
مسکن و شهرسازی، اعتبارات امور مسکن، عمران 
شهری و روستایی با اعتبار 38 هزار و 4۹4 میلیارد 
ریال، نسبت به بودجه سال ۹7، کاهش 3/3 درصدی 

داشته است. همچنین در مقایسه فصول زیرمجموعه 
امور مسکن در این الیحه مشاهده می شود که فصل 
مسکن با اعتبار 1378 میلیارد ریال، 11/۹ درصد 
نسبت به الیحه بودجه ۹7 کاهش یافته است. بر 
اساس این گزارش، امور مسکن و عمران شهری و 
روستایی یک درصد از الیحه بودجه عمومی دولت 
را در بر می گیرد که نشان می دهد سهم آن نسبت 
به سال گذشته کاهش یافته و از لحاظ حجم منابع 
نیز 1/1۹ درصد تنزل کرده است. اما نکته آنجاست 
که این برنامه کاهشی بودجه در بخش مسکن، با 
توجه به سیاست های وزیر راه و شهرسازی درباره 
این  در  دولت  راهگشایی  و  مسکن  تولید  افزایش 
بخش، تطابقی با اهداف اعالمی نداشته باشد. وزیر 
راه و شهرسازی پیش از این از تکمیل پروژه های 
مسکن مهر و تولید 500 هزار واحد مسکونی تا سال 
1400 و حمایت از تولید خبر داده بود، اما برخی 
ارقام بودجه ای مسکن در سال آینده و نیز گزارش 
عملکرد بودجه ۹7، افق روشنی را پیش روی بازار 

مسکن ترسیم نمی کند.
حمایت های دولتی از سرمایه گذاران

با  باورند که دولت می تواند  این  بر  کارشناسان 
طریق  از  آینده،  سال  در  افزایشی  تورم  به  توجه 
مدیریت منابع زمین در اختیار خود، سرمایه های 
را  مسکن  تولید  بخش  از  رانده شده  یا  سرگردان 
آنها  تولید در اختیار  برای  را  جذب کرده و زمین  
قرار دهد. از آنجا که زمین، بخش اعظم هزینه های 
ساخت مسکن را به خود اختصاص داده و در تعیین 
نرخ نهایی برای مصرف کننده اثرگذار است، فراهم 
آوردن چنین شرایطی برای انبوه سازان می تواند به 
تولید،  رونق  مشارکت،  به  سرمایه گذاران  ترغیب 
کنترل نرخ تورم مسکن و افزایش معامالت خرید 
یک  اعالم  به  توجه  با  اکنون  بینجامد.  فروش  و 
عضو کمیسیون عمران مجلس، ایران نیازمند جهار 
آمارها،  اساس  بر  است.  مسکونی   واحد  میلیون 
ساالنه یک میلیون تقاضای مسکن نیز در این بازار 
شکل می گیرد. اما به رغم تصریح قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مسکن بر حمایت های 
زمینه  در  انبوه سازان  و  سرمایه گذاران  از  دولتی 
واگذاری زمین تحت تملک دولت با اعمال تخفیف، 
به صورت  بهره برداری  حق  واگذاری  یا  تقسیط 
اجاره ای ارزان قیمت، به نظر می رسد تا کنون اقدام 

عاجل و ملموسی در این باره رخ نداده است.
تورم نرخ مصالح ساختمانی

سراسری  کانون  رئیس  برزگر،  جمشید 
در  افسارگسیخته  تورم  به  همچنین  انبوه سازان 
بخش مصالح ساختمانی اشاره کرده و افزوده است: 
به  تومان  از 3500  میلگرد طی یک هفته  قیمت 
4700 تومان می رسد، در حالی که صفر تا صد این 
و هیچکس هم  تولید می شود  در کشور  محصول 
پاسخگو نیست که چرا این اتفاقات می افتد. چندی 
پیش نیز قیمت  سیمان، به یکی از معضالت اصلی 
صنعت ساختمان بدل شده بود تا جایی که بخش 
قیمت  داد.  قرار  خود  تحت الشعاع  نیز  را  صادرات 
مصالح لوکس و غیرلوکس اگر چه در ابتدای جهش 
اثرگذار  مسکن  قیمت  افزایش  در  چندان  تورمی 
منطق  بدون  تورم  تسری  با  اما  نمی رسید  به نظر 

تولید  بر  تاثیر مخرب خود  به بخش های مختلف، 
و  تولید داخل  اکنون مصالح  داد.  نشان  را  مسکن 
نظارت  عدم  سایه  در  نیز  مسکن  تولید  صادراتی 
سازمان های ذی ربط و هرج و مرج اقتصادی در همه 
بازارها، تبدیل به یکی از بندهای دست وپاگیر بخش 
مسکن شده است. هماگونه که مرکز پژوهش ها نیز 
در گزارشی به بررسی این امر پرداخته است شاید 
در  را  این مصالح  بورسی  تقویت عرضه های  بتوان 
دستور کار قرار داد تا با حذف واسطه ها و دالالن 
از بخش تولید مسکن، این مواد اولیه با نرخ واقعی 
انبوه سازان مسکن رسیده و سود حقیقی  به دست 
آن نیز به حساب تولیدکنندگان مصالح واریز شود.

غفلت از بافت فرسوده در بودجه ۹8
و رونق  راهکار دیگری که در حوزه مسکن  اما 
این بازار چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا، 
بافت های  نوسازی  به  ویژه  توجه  می شود،  توصیه 
واحده  ماده  تبصره های  اساس  بر  است.  فرسوده 
بودجه مصوب سال 13۹7، به موجب تبصره »4« - 
بند »ب«، دولت مجاز شده است که مبلغی معادل 
صندوق  محل  از  ریال  میلیارد  و 750  هزار   143
از  منابع حاصله  از  بخشی  و  برداشت  ملی  توسعه 
آن را در جهت بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله 
و کمک به »ساماندهی بافت های فرسوده« مصرف 
کند. اما نکته مهم و تامل برانگیز آن است که نه در 
تبصره »4« و نه در تبصره دیگری در بودجه سال 
آینده، در خصوص بافت فرسوده حکمی پیش بینی 
نشده است. این امر نشان دهنده عدم توجه جدی 
بازار مسکن  نجات  در  فرسوده  بافت های  نقش  به 
سراسری  کانون  رئیس  ا ست.  معامالتی  رکود  از 
انبوه سازان تاکید کرده است که در حوزه بازآفرینی 
شهری حتی توان احداث 10 واحد هم وجود ندارد و 
علت آن نیز موانع قانونی از جمله قانون پیش فروش 
است چرا که این قانون، دریافت تسهیالت را بسیار 
محدود کرده است. برزگر تصریح کرده است که نیاز 
ساالنه به یک میلیون واحد نوساز یک واقعیت است 
و در حالی که اکنون 20 میلیون بدمسکن در کشور 

داریم با توجه به ضرر و زیانی که در این حوزه در 
حال رخ دادن است، باید 20 میلیون واحد احیا شود 
تا بتوانیم شاهد برطرف شدن آسیب های اجتماعی 
بخش  به  توجه  عدم  به دلیل  متاسفانه  اما  باشیم 
خصوصی واقعی، اهداف برنامه توسعه و بازآفرینی 

شهری را عملیاتی نخواهند شد.
مالیات بر عایدی مسکن

فضای  ایجاد  که سبب  نکاتی  از  دیگر  یکی  اما 
است،  ایران شده  معامالت مسکن  بازار  در  ناسالم 
خرید و فروش  امالک با هدف کسب سود یا همان 
معامالت سفته بازانه است و از آنجا که این معامالت 
تنها با هدف افزایش سود صورت می گیرد سبب ساز 
خود  و  شده  مسکن  غیرمنطقی  افزایش های 
از همین رو طرحی در مجلس شورای  تورم زاست. 
اسالمی پیگیری می شود با عنوان »مالیات بر عایدی 
سرمایه امالک و مسکن«. مالیات بر عایدی مسکن 
اجزای  از  و  مالیاتی  پایه های  از  یکی  حقیقت  در 
بسیاری  در  که  است  سرمایه  عایدی  بر  مالیات 
در  مالیات  این  است.  اجرایی شده  نیز  از کشورها 
مسکن  فروش  و  خرید  قیمت  تفاضل  بر  حقیقت 
ترتیب  این  به  و  می شود  وضع  آن  قیمت  رشد  و 
درصدی از این سود رشد به عنوان مالیات بر عایدی 
از  می تواند  مالیات گیری  روش  این  می شود.  اخذ 
انجام عملیات سفته بازانه و افزایش کاذب قیمت ها 
با ایجاد موج های اقتصادی جلوگیری کرده و دست 
بازار مسکن کوتاه کند. اکنون که  از  سوداگران را 
از  مسکن،  بازار  جمله  از  ایران  اقتصادی  بازارهای 
فعال  می برد،  رنج  تورم زا  و  سفته بازانه  معامالت 
کردن این پایه مالیاتی می تواند مسکن را در مقابل 
ریسک پایین سوداگری مقاوم کرده و در برابر آن 
سرمایه ها را به سمت معامالت حقیقی مسکن سوق 
دهد. این طرح می تواند با برچیدن سوداگری از بازار 
مسکن، تورم این بخش را تا حد زیادی کنترل کرده 
و در نهایت این کاال را به خریدار واقعی با قیمت 

مناسب ارائه دهد.
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            فایبرسمنت بورد
 fiber( بــه عنــوان ســاخت و ســاز خشــک
صفحــات  فایبرســمنت   )cement board
همــان  یــا  دار  الیــاف  ســیمانی 
ســاختمانهایی کــه ســازه آنهــا اســکلت 
فلــزی و یــا بتنــی باشــد بــرای پارتیشــن 
ســیمانی،   )dry wall cement( بنــدی 
ــا  ــی، ســقف کاذب و نمــا ب ــوار داخل دی
زیرســازی اســتاد و رانــر مــورد اســتفاده 
ــور  ــه منظ ــن ب ــرد. همچنی ــرار میگی ق
پوشــش برتریــن گزینــه مــی باشــد   
)LSF( ســاختمانهایی کــه ســازه آنهــا از 
نوعسیســتم ســازه فلــزی ســبک اســت.

مزایای استفاده از فایبرسمنت 
*قابل اجرا در سازه هایی با اسکلت فلزی 

 )LSF( سبک
*حذف گچ و خاک و گچ کاری

*امکان سهولت اجرای مبحث 19 
مقررات ملی ساختمان )صرفه جویی در 

مصرف انرژی( 
*ایجاد ساخت و ساز خشک بدون نیاز 

به مالت
*عدم وجود نخاله ساختمانی و آوار
*امکان سهولت اجرای تاسیسات 

مکانیکی و برقی
*امکان توسعه بنا بصورت اضافه 

اشکوب
*قابلیت افزایش سطح زیربنا

*سهولت تعمیر و نگهداری
*اجرای سریع و آسان

              منیزیم بورد 
منیزیم بورد یا دیوارهای پانل 
منیزیم یا پانل منیزیم یا بورد 

منیزیم محصولی است که از 
ترکیب اکسید منیزیم، کلرید 
منیزیم و افزودنی های دیگر 

به صورت ورقه های در حد چند 
میلیمتر تا سانتی متر ساخته می 

شوند و امروزه کاربرد آن در صنعت 
ساختمان سازی و بخصوص برج 

سازی بسیار حیاتی است. مهمترین 
مشخصه های پانل منیزیم یا بورد 
منیزیم عبارتند از وزن سبک، نسوز، 

محافظت در برابر اشعه، اجرای 
سریع و آسان، دستیابی به فضای 

مفید بیشتر، کاهش وزن ساختمان، 
عایق حرارت، برودت، صدا، رطوبت، 

مقاوم در برابر حشرات آنتی 
باکتریال و ضد کپک زدگی

مزایا
*این ورقها بسیار سبک هستند.
*در برابر ضربه، حریق، رطوبت و 

نفوذ حشرات مقاوم است.
،ضد کپک و ضد قارچ است.

،بدون گرد و غبار سمی بوده و لذا 
سرطان زا نمیباشد.

*به ابزار خاصی جهت برش نیاز 
ندارد.

،در تمامی اجزای ساختمانی، 
دیوارهای درونی و بیرونی، کف و 

سقف به صورت ترکیبی قابل کاربرد 
است.

،این محصول سبز بوده، دوستدار 
محیط زیست بوده و قابل بازیافت 

است.
کاربرد منیزیوم برد

در فضاهای داخلی و خارجی 
ساختمانها با کاربری گوناگون

به عنوان روکش خارجی مصالح
به عنوان پوشش خارجی دیوارهای 

داخلی و سقف
به عنوان دیوار جاکننده یا پارتیشن 

در بخشهای داخلی ساختمان
در جایی که عایق ضد حریق و عایق 

ضد رطوبت مورد نیاز است
در جایی که سطح باالیی از عایق 

صوتی مورد نیاز است مانند مانند 
استودیوهای صدابرداری 

مهندس بشیری  : 09126002283
09125201179
دفتر فروش: 66259527
66259526 Saba Board
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معامالت،  نسبی  گرمای  و  سال  پایانی  روزهای  به  نزدیک شدن  با 
و غریب در  نرخ های عجیب  با  برخی آگهی های جعلی فروش مسکن 

بازار فراهم  سایت های فروش ملک، عرصه را برای سودجویان در این 
کرده است.

به گزارش بازار ساختمان و به نقل از ایسنا، به فاصله ی یک ماه تا 
سال 13۹8 بعضی متقاضیان از آگهی های فروش امالک که با میانگین 
بسیار باالتر از نرخ مناطق منتشر می شود خبر می دهند. مصطفی قلی 
خسروی، رییس اتحادیه مشاوران امالک نیز می گوید هدف برخی افراد 
سودجو از درج آگهی در سایت های مجازی این است که توهم قیمتی 
باالتر از میانگین منطقه  ایجاد کنند تا بتوانند واحدهای خود را بعضاً 

به فروش برسانند.
نوروز  ایام عید  به  نزدیک شدن  با  بیان می کند: هر ساله  خسروی 
اجاره  و  فروش  بازار  و  هستیم  خانواده ها  جابه جایی  افزایش  شاهد 
که  فروشندگان  بعضی  اساس،  این  بر  می شود.  گرم  مقداری  مسکن 
باال  قیمت های  تعیین  و  جاری  در سال  فروش  بازار  کسادی  دلیل  به 
به فروش  را  ماه های گذشته آن  نتوانسته اند طی  برای خانه های خود 
برسانند از فرصت استفاده می کنند و امالک خود را در معرض فروش 
می گذارند. البته اگر اقدام از طریق اصولی انجام شود خوب است؛ چرا 
که معامالت، رونق اقتصادی ایجاد می کند اما دیده می شود که با درج 
بازار  با قیمت های کذایی، مسیر  آگهی در سایت های فروش امالک و 

را منحرف می کنند.

مقایسه قیمت های قطعی معامالت بهمن ماه ۹7 با آگهی های فروش 
در بازار مسکن تهران

گشتی در سایت های مجازی و سامانه های معامالت مسکن، شکاف 
قیمتی بین نرخ های پیشنهادی و نرخ های قطعی را تایید می کند. به 
عنوان مثال در بهمن ماه 13۹7 یک واحد 75 متری نوساز در آپادانا 
5۹0 میلیون تومان فروخته شده و این در حالی است که در سایت های 
فروش امالک قیمت ها بین 750 میلیون تا 1.2 میلیارد تومان آگهی 

می شود که نشان دهنده هرج و مرج قیمتی در فضای مجازی است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک، پیش از این نیز گفته بود: متاسفانه 
یک سایت مجازی که مردم می توانند آگهی فروش خانه های خود را 
به صورت رایگان در آن درج کنند، بازار مسکن را به سمت قیمت های 
قیمت  امالک  مشاور  دفاتر  بعضی  سابقا  می دهد.  سوق  غیرواقعی 
واحدهای مسکونی را پشت شیشه نصب می کردند که ما با آنها برخورد 

کردیم اما االن مرجع قیمت ها را سایت های مجازی تعیین می کند.
وی در تشریح مضرات این اقدام سایت مجازی فروش امالک گفت: 
به طور مثال، فردی که قیمت خانه اش متری 10 میلیون تومان است 
و اصاًل قصد فروش خانه را ندارد با توجه به رایگان بودن تبلیغات در 
این سایت، یک آگهی منتشر و قیمت خانه خود را متری 16 میلیون 
تومان تعیین می کند. فرض کنیم یک نفر هم در یک نقطه از کشور 
قیمت ها می  را می خرد. همین مالک  و خانه  بیند  را می  آگهی  آن 
شود. من این هشدار را به هموطنان عزیز می دهم که رقم های درج 
شده در این سایت های مجازی به هیچ وجه مورد تایید نیست و نباید 

فریب آن را بخورند.

خسروی با بیان اینکه متقاضیان محترم برای خرید مطمئن به دفاتر 
مشاور امالک مراجعه کنند، اظهار کرد: دالل به معنای داللت کننده 
و کسی که توازن را برقرار می کند شناخته شده است. سامانه امالک 
از آن  توانند  نیز در اختیار عموم قرار دارد که مردم می  و مستغالت 

استفاده کنند و خرید مناسبی داشته باشند.
افزایش فروشنده ها در بازار مسکن

کمبود  که  است  آن  از  حاکی  میدانی  بررسی های  دیگر  سوی  از 
واحدهای کوچک متراژ در فایل های دفاتر امالک باعث شده تا قیمت 
متراژ،  بزرگ  واحدهای  به  آپارتمان ها نسبت  نوع  این  از  هر متر مربع 
حکیمیه  در  نوساز  متری   50 واحد  یک  مثال  طور  به  شود.  بیشتر 
در  می شوند.  قیمت گذاری  تومان  میلیون   12 تا   10 بین  تهرانپارس 
حالی که واحدهای باالی 80 متر مربع حدود ۹ تا 11 میلیون تومان 

به فروش می رسند.
شرایط جدید نشان می دهد که سرعت رشد ماهانه قیمت به صفر 

فروش  فایل های  حجم  این که  با  دیگر  سوی  از  است.  شده  نزدیک 
آپارتمان در دفاتر امالک به شدت زیاد است، خانه های به قیمت سریعاً 
فروخته می شود. واسطه های ملکی می گویند فاصله ی عرضه تا فروش 
یک واحد که پایین تر از میانگین منطقه عرضه می شود به کمتر از یک 
دی ماه  به  نسبت  نیز  بهمن ماه  در  معامالت  تعداد  است.  رسیده  هفته 

مقداری افزایش نشان می دهد.
با این وجود هنوز برخی فروشندگان محتاط که با توجه به شرایط 
متصور  مسکن  بازار  برای  روشنی  چشم انداز  اقتصادی،  و  سیاسی 
می دهند.  نشان  مقاومت  پیشنهادی،  قیمت  کاهش  به  نسبت  نیستند 
اما کارشناسان معتقدند طرف تقاضا ظرفیت رشد مجدد قیمت مسکن 
را ندارد و به همین دلیل شاهد ثبات این بازار در ماه های آینده خواهیم 
بود. برخی دیگر نیز می گویند که افزایش قیمت ممکن است رخ دهد، 

اما پایین تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.
به گزارش ایسنا بر اساس اعالم بانک مرکزی در دی ماه سال جاری 
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 6700 واحد رسید 
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.4 دهم و 64.6 
متوسط  نظر  مورد  ماه  در  هم چنین  می دهد.  نشان  را  کاهش  درصد 
معامله  واحد مسکونی  بنای  زیر  مربع  متر  فروش یک  و  قیمت خرید 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران، ۹ میلیون و 800 
هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته 2.5 درصد و ماه مشابه سال 

قبل ۹0.8 درصد افزایش یافته است.

در روزهای پایانی سال خریداران مسکن مراقب باشند! 

قیمت )تومان(سن بنامتراژمحلهقیمت )تومان(سن بنامتراژمحله

1.2 میلیاردنوساز75 مترآپادانا5۹0 میلیوننوساز75 مترآپادانا

750 میلیون2 سال60 مترحکیمیه640 میلیون2 سال60 مترحکیمیه

تهرانپارس 

شرقی

880 میلیوننوساز80 مترتهرانپارس650 میلیوننوساز80 متر

860 میلیون2 سال65 مترطرشت710 میلیون2 سال65 مترطرشت

2.2 میلیاردنوساز80 مترگالبدره1.4 میلیاردنوساز80 مترگالبدره

۹80 میلیوننوساز62 مترنارمک78۹ میلیوننوساز62 مترنارمک

۹25 میلیوننوساز100 مترآهنگ770 میلیوننوساز100 مترآهنگ
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بازرگانی صدف نماینده انحصاری برندهای معتبر
 کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی در سطح استان خراسان

آدرس: مشهد - روبروی مطهری شمالی62 - قصر کاشی

       bazarganisadaftork           sadafisatisco    051-37333001-3 :تلفن

            مدیر فروش: 09364679969)منتجبی(
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 ۱۱۰ الین اول طبقه زیر همکف پالک ۱۶
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کاالی برق خیری۱۱۰
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بازار مسکن به کدام سو می رود؟

اقتصاد کشور در سال جاری شرایط خاصی 
را تجربه کرد که به سختی می توان مشابه آن 
را حداقل در دو دهه اخیر پیدا کرد. اگرچه تورم 
باال، رشد اقتصادی منفی1، جهش نرخ ارز، رشد 
سریع قیمت مسکن و سایر موارد مشابه پیش 
از این هم تجربه شده بود، اما شاید همزمانی 
آنها با ابرچالش های داخلی مثل معضل سیستم 
بانکی و صندوق های بازنشستگی از یک طرف 
و تحریم های خارجی مثل محدودیت صادرات 
نفتی از سمت دیگر، تجربه ناخوشایند جدیدی 

پیش روی اقتصاد کشور است.

گرفتن  شدت  شرایط  این  مستقیم  نتیجه 
نااطمینانی ها و باالتر رفتن انتظارات تورمی در 
بازارهای مختلف است که بازار مسکن نیز از آن 
مستثنی نخواهد بود. در ادامه به نحوه شکل گیری 
رونق و رکود، شرایط فعلی و تحوالت محتمل در 

آینده نزدیک بازار مسکن پرداخته خواهد شد.
رونق و رکود بازار در تئوری

در بازار مسکن، معموالً پس از گذشت یک 
دوره رکود و کاهش نسبی قیمت، با پررنگ شدن 
عوامل تحریک کننده تقاضا، دوران رونق به آرامی 
شروع شده و تقاضای مصرفی تشدید می شود. 
افزایش تقاضا با کمی تاخیر به رشد قیمت ها 
منجر شده و از این رو باعث ترغیب سرمایه گذاران 

برای ورود به بازار مسکن می شود.

عوامل موثر بر بازار مسکن از یک طرف به 
واحد مسکونی شامل  تمام شده ساخت  هزینه 
قیمت زمین، دستمزد نیروی کار، قیمت مصالح 
و تجهیزات ساختمانی و هزینه های صدور پروانه 

ساخت، مربوط می شود که به طور مستقیم تولید 
و سمت عرضه بازار مسکن را تحت تاثیر قرار 

می دهند.
و از طرف دیگر عوامل برون بخشی هستند که 
ابعاد وسیع تری دارند و شامل متغیرهای اقتصاد 
کالن از جمله درآمدهای نفتی، تولید ناخالص 
داخلی، سیاست های پولی، نرخ سود سپرده های 

بانکی و تحوالت جمعیتی می شوند.
عوامل  بر  متغیرها  این  اینکه  به  توجه  با 
درون بخشی نیز اثرگذار هستند، هم به صورت 
تقاضای  و  عرضه  غیرمستقیم  هم  و  مستقیم 
مسکن را تحت تاثیر قرار می دهند. با این حال 
بازار  تجاری  چرخه های  شکل گیری  فرآیند 
مسکن، تا حد زیادی به رفتار و انتظارات فعاالن 
این بازار نیز برمی گردد که بخش بزرگی از آن را 
عامه مردم تشکیل داده اند؛ به این معنا که ورود 
یا خروج آنها در سمت عرضه و تقاضای مسکن 
لزوماً به صورت تخصصی نبوده و جزئی از زندگی 

روزمره آنها را تشکیل می دهد.
شرایط فعلی بازار

نمودار یک تحوالت متوسط قیمت و مجموع 
تعداد معامالت صورت گرفته در شهر تهران را 
نشان می دهد. روند صعودی قیمت های ثبت شده 
اواخر سال 13۹6 به چشم می آید و  از  تقریباً 

شدت آن در میانه سال 13۹7 محسوس است.
واحدهای  از  مترمربع  یک  قیمت  متوسط 
مسکونی معامله شده در تهران که در شش ماهه 
اول سال 13۹6 کمتر از 5 /4 میلیون تومان بود 
و در نیمه دوم سال تا 1 /5 میلیون تومان هم 
رسیده بود، از ابتدای امسال به یکباره به سرعت 
افزایش یافت و در انتهای دی ماه 8 /۹ میلیون 

تومان را ثبت کرد.
تعداد  متوسط  نیز،  معامالت  با  ارتباط  در 
فروردین ماه(  احتساب  )بدون  ماهانه  معامالت 
واحد در سال  هزار  در سال 13۹5 حدود 14 
به حدود 16 هزار واحد  بود و در سال 13۹6 
رسیده بود. این عدد در اردیبهشت امسال از 1۹ 
هزار واحد هم فراتر رفت که در چند سال اخیر 

کم سابقه بود.
نگاه دقیق تر به تحوالت ماهانه بازار مسکن 
در شهر تهران نشان می دهد که در شهریورماه 

باالترین نرخ رشد ماهانه قیمت به ثبت 
امسال 

رسیده و متوسط قیمت ها حدود 10 درصد باالتر 
از ماه قبل بوده است که بسیار چشمگیر است.

این نرخ تا آبان ماه به طور متوالی باالی شش 
درصد مانده و در نتیجه نرخ رشد نقطه به نقطه 
)نسبت به ماه مشابه سال قبل( از آبان تا دی 
باالی ۹0 درصد بوده است. این افزایش شدید 
تدریجی  کاهش  مقابل  طرف  در  قیمت ها 

معامالت را به همراه داشته است.
افزایش شدید قیمت ها به طور طبیعی قدرت 
خرید متقاضیان را به شدت کاهش داده و کاهش 
معامالت نتیجه غیرقابل اجتناب این امر است. 
تعداد معامالت از 1۹ هزار در اردیبهشت ماه از 
ابتدای نیمه دوم سال به زیر 10 هزار واحد افت 

کرد و در دی ماه به 6700 واحد رسید.
کجای چرخه هستیم؟

بازار  و رکود  رونق  ادوار  روی کاغذ می توان 
مسکن را به بخش های مجزا تقسیم کرد که هر 
کدام نشانه ها و شاخص های خاص خود را دارند. 
شرایط فعلی بازار مسکن تهران در اوایل زمستان 
بیش از هر چیز به دوره ای شباهت دارد که رونق 
بسیار  رکود  دوره  و شروع  اوج خود رسیده  به 

نزدیک است.

قیمت های اسمی نسبت به زمان مشابه سال 
قبل نزدیک به دو برابر شده و تعداد معامالت نیز 
است.  نزدیک شده  پایین ترین سطوح خود  به 
برای  خوبی  دلیل  می تواند  شواهد  این  اگرچه 
انتظار به رکود رفتن بازار باشد، اما نااطمینانی 
ذکرشده در مقدمه این متن در کنار رشد شدید 
هزینه های ساخت باعث شده است که در دوران 
رونق اخیر، سمت عرضه بازار آنچنان که انتظار 
می رفت تقویت نشود و شرایطی مشابه آنچه در 

تئوری چرخه ها ذکر شد پیش نیاید.
از این رو تداوم افت سرمایه گذاری در بخش 
مسکن و کاهش عرضه واحدهای جدید در ماه ها 
و سال های پیش رو این خطر را به وجود می آورد 
که با وجود افت شدید قدرت خرید متقاضیان 
مصرفی و افت معامالت، قیمت ها باز هم به روند 
رو به رشد خود ادامه دهند. با این حال تکرار نرخ 
رشدهای نیمه دوم امسال در نیمه نخست سال 

آینده کامالً دور از ذهن است.
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بررسی وضعیت بازار مسکن در بهمن ماه سال جاری؛ 

از متری۱۰میلیون گذشت؟ تهران  قیمت مسکن 

و  ریزی  برنامه  دفتر  اعالم  اساس  بر 
شهرسازی  و  راه  وزارت  مسکن  اقتصاد 
واحد  مربع  متر  هر  قیمت  میانگین 
تهران  ماه  بهمن  معامالت  در  مسکونی 
برآورد  تومان  هزار   66 و  میلیون   10

شده است. 
نقل  به  ساختمان  بازار  گزارش  به 
و  ریزی  برنامه  دفتر  گزارش  مهر،  از 
شهرسازی  و  راه  وزارت  مسکن  اقتصاد 
ماه  بهمن  در  مسکن  بازار  وضعیت  از 
می  نشان  تهران  شهر  در  جاری  سال 
فقره   ۹531 امسال  ماه  بهمن  در  دهد 
معامله مسکن به امضا رسید که نسبت 
تعداد  که   )۹7 ماه  )دی  ماه گذشته  به 
 38.8 بود  فقره  معامالت مسکن 6865 
نسبت  و  است  داشته  افزایش  درصد 
تعداد  که  گذشته  سال  ماه  بهمن  به 
درصد   4۹ بود  فقره   186۹2 معامالت 

کاهش یافته است.

متر  هر  قیمت  میانگین  همچنین 
ماه  بهمن  در  تهران  در  آپارتمان  مربع 
تومان  هزار   66 و  میلیون   10 امسال 
که  امسال  ماه  دی  به  نسبت  که  بود 
و  میلیون   ۹ آپارتمان  متر  هر  قیمت 
 2.۹ شد  زده  تخمین  تومان  هزار   778
ماه  بهمن  به  نسبت  و  افزایش  درصد 
هر  قیمت  میانگین  که  گذشته  سال 
 406 و  میلیون   5 آپارتمان  مربع  متر 
درصد   86 بود  برآورد شده  تومان  هزار 

افزایش داشته است.

شده  انجام  معامالت  تعداد  بیشترین 
در منطقه 5 با هزار و 17۹ فقره معامله 
مناطق  آن  از  پس  و  داشته  اختصاص 
فقره   64۹ و   756 ترتیب  به  با   2 و   4
معامله مسکن در رتبه های بعدی قرار 
گرفته اند. کمترین تعداد معامله نیز به 
با 60 فقره اختصاص  منطقه 1۹ تهران 

به   ۹ و   22 مناطق  آن  از  پس  و  دارد 
فقره معامله در رده  ترتیب ۹2 و 120 

های بعدی قرار گرفته اند.
در  پایتخت  منطقه  گرانترین 
های  ماه  مانند  ماه  بهمن  معامالت 
هر  میانگین  با  یک  منطقه  به  گذشته 
تومان  هزار   624 و  میلیون   21 متر 
اختصاص یافته است. این در حالی است 
که این منطقه در ماه گذشته )دی ماه 
۹7( میانگین قیمت هر متر 22 میلیون 
و ۹74 هزار تومان برآورد شده بود که 
نشان دهنده کاهش 1.5 میلیون تومانی 
تهران  یک  منطقه  در  قیمت  میانگین 

است.
سه  منطقه  نیز،  یک  منطقه  از  پس 
 17 متر  هر  قیمت  میانگین  با  پایتخت 
دارد  قرار  تومان  هزار   751 و  میلیون 
با  تهران  دو  منطقه  نیز   3 رتبه  در  و 
متوسط هر متر 15 میلیون و 37۹ هزار 

تومان قرار گرفته است.
معامالت  در  تهران  منطقه  ارزانترین 
بهمن ماه بازار مسکن پایتخت به منطقه 
میلیون   4 مربع  متر  هر  متوسط  با   18
و 565 هزار تومان اختصاص دارد. پس 
از منطقه 18، منطقه 20 با متوسط هر 
متر مربع 4 میلیون و ۹27 هزار تومان 
متر  هر  قیمت  متوسط  با   17 منطقه  و 

5 میلیون و ۹۹ هزار تومان قرار دارد.
میلیون  نیم  و  یک  حدود  کاهش 
مربع  متر  هر  قیمت  متوسط  تومانی 
تهران  یک  منطقه  در  مسکونی  واحد 
منطقه   21 سایر  در  که  است  حالی  در 
افزایش  پایتخت، متوسط قیمت مسکن 
داشته اما شتاب رشد قیمت مسکن در 
این مناطق نسبت به ماه های گذشته با 
کاهش بسیار شدیدی مواجه شده است.
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همراه : 

 صنایع روشنایی هیوا تولید کننده 

 انواع چراغهای مدل سیال ( خطی ) 

 LED ، اداری ، بیمارستانی و صنعتی 

و انواع چراغ های ٦٠*٦٠

متفاوت ببينيد ، متفاوت فكر كنيد 

تأمين كننده تمامى تجهيزات برقى ساختمان  

۰9۱26462792

بازارهای مالی اگرچه فصل پاییز را با تالطمات کمتری 
سپری کردند اما در اولین ماه زمستان تا حدودی آرامش 
هم  اخیر  روزهای  در  روند  این  و  خورد  برهم  آنها  نسبی 
ادامه پیدا کرده به طوری که نوسانات قیمتی هم به ویژه در 

بازارهای ارز و طال رو به افزایش گذاشته است.

این سوال مطرح می شود که  بازهم  در چنین شرایطی 
برای  امنی  پناهگاه  که  کنیم  سرمایه گذاری  بازار  کدام  در 
اتفاقاتی که  با توجه به  سرمایه مان باشد؟ به نظر می رسد 
در بازار ارز در چند ماه اخیر رخ داده و سیاست های بانک 
از  و  نمی دانند  پس انداز  وسیله  را  ارز  مردم  فعاًل  مرکزی 

ریسک آن می ترسند.
بازار سهام هم  فعلی عملکرد  در شرایط  در عین حال، 
افراد جدید رغبت زیادی برای خرید  به گونه ای نیست که 
سهام پیدا کنند. اما شرایط سرمایه گذاری در بازار در مسکن 
چطور است؟ آیا ماه های پایانی امسال فصل خرید مسکن 
است؟ آیا سرمایه گذاران باید به این حوزه ورود کنند؟ آیا 
مستاجرانی که در حال پس انداز و افزایش قدرت خرید خود 
برای ورود به این بازار هستند باید با هر ترفندی زمان خرید 

خود را جلو بیندازند؟
با توجه به تازه ترین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت 
ماه  طی  مسکونی  آپارتمان  مترمربع  هر  فروش  و  خرید 
نخست زمستان سال جاری به ۹ میلیون و 800 هزار تومان 
رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل8 

/2 درصد  معادل 5  امسال  آذرماه  به  نسبت  و  /۹0 درصد 
افزایش داشته است.

آپارتمان های  فروش  و  خرید  معامالت  حجم  همچنین 
مسکونی در شهر تهران به شش هزار و 700 واحد رسیده 
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 

4 /1 درصد و 6 /64 درصد کاهش نشان می دهد.
آنچه مشخص است در حال حاضر همچنان روند افزایش 
این  با  دارد  ادامه  با کاهش معامالت  قیمت مسکن همراه 
ماه های  نسبت  به  مسکن  قیمت  رشد  سرعت  که  تفاوت 
ابتدای سال کندتر شده و همچنان روند منفی شیب رشد 

تورم ماهانه مسکن ادامه دارد.
و  سفته بازی  تقاضای  نسبی  کاهش  کارشناسان  به زعم 
برای  ویژه خانه اولی ها  به  توجه جامعه  قابل  ناتوانی بخش 
معامالت  روند کاهش حجم  تداوم  به  خرید مسکن منجر 

مسکن در دی ماه برای هشتمین ماه متوالی شده است.
تشدید  با  نیز  مسکن  ساخت وساز  حوزه  هم  طرفی  از 
رکود دست و پنجه نرم می کند و خبرهایی مبنی بر توقف 

ساخت وساز به گوش می رسد.

وضعیت  و  مسکن  عرضه  کمبود  احتمال  به  توجه  با 
متغیرهای کالن اقتصادی به ویژه تورم و نقدینگی اگر بازهم 
بازار مسکن با نوسانات قیمتی مواجه شود و در شرایط رکود 
تورمی دوباره قیمت ها افزایش یابند در چنین شرایطی به 
نظر می رسد ورود به بازار مسکن، با نگاه مصرفی منطقی 

است.
اگرچه قیمت بسیار رشد کرده ولی با توجه به شرایطی 
که در بازارهای دیگر دیده می شود، فرصت خوبی برای خرید 
افزایش  به  دارد، چراکه کاهش عرضه مسکن  ملک وجود 
برخی  اینکه  احتمال  طرفی  از  و  می زند  دامن  قیمت ها 
شاخص های اقتصادی در این شرایط بهبود یابند بسیار کم 

است.
این موضوع  به بررسی  به هر ترتیب در پرونده پیش رو 
نزدیک  و  اقتصادی  نااطمینانی  شرایط  در  که  پرداخته ایم 
شدن به پایان سال؛ استراتژی مناسب بازار مسکن در شرایط 

کنونی چیست؟ بخریم، نخریم یا بفروشیم و...

استراتژی مناسب بازار مسکن در شرایط کنونی چیست؟
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 شرکت رازنو نماینده پخش و فروش پوستر پرستیژ در ایران
جنس کاغذ ترک  ، چاپ در ابعاد دلخواه ، قابل شستشو

بدون محدودیت در انتخاب طرح    - نماینده پخش محصوالت شرکت طرح 
و نقش رها

شامل آلبومهای کاغذدیواری :
LUCA

LORRIS
  

 - نماینده پخش چسب کاغذدیواری 
۱۰۰%وارداتی  

شرکت آیدل
 شرکت مارکا

شامل آلبومهای کاغذدیواری :
SALVATORRE FRRGAMO

TOMFORD
SWAROVSKI
PAUL SMITH

PABLO
HARIS2

 

-نماینده پخش محصوالت شرکت بلور و 
شیشه کاوه در شرق استان تهران

- نماینده پخش محصوالت شرکت آکام
شامل آلبومهای کاغذدیواری :

DUNHIL
MONTANA

KENZO
EIFFEL
VENUS
VISTA

LILIUM
HERMES

OSCAR
GRANTS

ITALIAN STYLE

Telegram : @Razenow4
تنها صفحه رسمی اینستا گرام 

https://www.instagram.com/razenow4

شماره تماس: ۰2۱2233898۰-82  

-نماینده پخش محصوالت شرکت تکین دکور 
شامل آلبومهای کاغذدیواری 

LIFE STYLE
MR.WALL

ARTURE



ماهنامه بین المللی تخصصی پیرامون آخرین اخبار بازار ساختمان و تاسیسات
مدیر عامل : نیما رضایی

مدیر اجرایی: مهران رضایی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : مهندس بهروز رضایی

نشانی : تهران ، بزرگراه نواب، خیابان مرتضوی، خیابان گلکار، نبش 
هامون ، پالک 2 ، واحد 3

تلفکس : 66898981     تلفن : 66374081

لیتوگرافی  و چاپ  : هنر سرزمین سبز     تلفن : 66783095

لطفا  تاسیسات  و  ساختمان  بازار  نشریه  شماره   12 اشتراک   جهت 
به  تجارت  حساب 3402529147بانک  شماره  به  ریال  مبلغ 650/000 
نام مهران رضایی و شماره کارت 5859831029797361واریز، فیش و 

مشخصات خود را به 66909305 فکس نمایید پشتیبانی سایت : شرکت تالش نتسال 1397 شماره 109
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معماری
    و

     ساخت و ساز
تامین کننده انواع سیم و کابل

 021 - 66720274 - 66733801 - 33973378 
33973375 - 33973376 - 33117920
1066379www.farhadcable.com-0912  و 1253621 - 0912
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محصوالت استونیت
                                                      )نمایندگی مرکزی(

- مشاوره وطراحی )رایگان( - اجرا
تمامی طرح ها موجود است

البی- سرویس – داخل - سقف - راه پله - پارکینگ - آسانسور  - مسکونی -  اداری - تجاری - هتل ها - خدماتی - د رمانی - باگارانتی تعویض

نمایندگی مرکزی :  88058003 - 88058004
مدیر فروش : 09127362547 )ملک زاده(  

  شماره همراه: مدیرعامل  09124548055)حیدرپور(
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت مراجعه فرمایید.
www.persiastonit.com      Instagram:Persian-stonit-tehran

ویژگی:
-  سرعت اجرای فوق العاده باال

-  اجرای بی دردسر و سریع
-  یبایی منحصربه فرد

-  قیمت اقتصادی

خصوصیات : 
-  ضد آب

-  ضد حریق
-  عایق صوت و رطوبت

-  مقاوم در برابر ضربه
-  آنتی باکتریال

* ابعاد ورقها 1.2*2.8

میدان ونک ، خیابان مالصدرا ، خیابان شیراز جنوبی کوچه گرمسار شرقی ، پالک 26

صنعت ساختمان سازی یکی از مهمترین شاخصه 
امروزه  میشود.  محسوب  کشور  هر  پیشرفت  های 
مصالح های ساختمانی بسیاری بسته به نیاز روز بشر 
در حال تولید و توسعه می باشد که هرکدام از آن 
ها ویژگی ها و خواص ویژه ای دارند. در واقع، نوع 
مصالح ساختمانی به کار رفته و شکل اجرای آن ها در 
بناها در متفاوت بودن آنها تاثیر شگرفی دارد. هرچند 
ممکن است تکنولوژی ساخت و شیوه اجرا در بهره 
بری از مصالح ساختمانی جدید غریب و ناآشنا باشد 
اما شناخت این مصالح و کشف خصوصیات آن ها 
کمک موثری در جهت رفع نیازهای جامعه ما خواهد 

داشت.
آنجا شکل  از  مصنوعی  آمدن سنگ  پدید  ایده 
هر  منظور  به  آرشیتکت ها  و  طراحان  که  گرفت 
چه زیباتر کردن و چشم نوازتر کردن فضاها اعم از 
فضاهای درونی و بیرونی ساختمان ها و کف پوش ها 
با  سنگهایی  به  نیاز  بیرونی  محوطه سازی های  و 
فاکتورهای مورد نظر خویش را احساس می نمودند 
سلیقه های  و  ساختمان  صنعت  پیشرفت  بعالوه 
با  بیان می کرد که سنگ هایی  را  نیاز  این  مختلف 
طرح های مختلف و فاکتورهای فیزیکی ومکانیکی 
کیفیت باال و قیمت مناسب باید در دسترس اشد. 
بدین ترتیب با رشد جمیعت جهان و متفاوت شدن 
سلیقه ها سنگ های طبیعی پاسخگوی این نیاز انسانی 

و سلیقه ای نبودند؛ لذا ترکیبات مواد برای ساخت 
با زیبایی خاص و نمای یکدست و  سیمای جدید 

بدون تغییر در رنگ و طرح به کار گرفته شد.

امروز  نیازهای  با  مطابق  نو  محصولی  استونیت 
ای  جلوه  با  محصول  این  است.  ساختمان  صنعت 
شبیه سنگ و خصوصیات بهتر از سنگ های طبیعی، 
نظر بسیاری از معماران و مهندسان را به خود جلب 
کرده است. مزایای نسبی این متریال، آن را به یکی از 
پرکاربردترین مصالح، جهت استفاده در قسمت های 
مختلف کرده است. در این صفحات از جنس پودر 
سنگ و پی وی سی بوده که طی فرایند پخت از 
طریق دستگاههای کو اکسترودر تبدیل به صفحات 
با عرض 120 سانتیمتر و در طول 280 سانتیمتر 

تولید میگردد..

ویژگی های استونیت:
طرح های  اجرای  قابلیت  با  رنگ  در  تنوع   -1

مختلف و دلخواه
به دلیل یکپارچگی تولید شیت استونیت و ابزار 

برای تمامی کدها ابزار همرنگ موجود است ..
2-  سبک تر از سنگ های طبیعی است و همین 
امر باعث وزن کمتر ساختمان و در نتیجه کاهش اثر 

زلزله بر ساختمان می شود.

3-  قابلیت جذب آب در حد صفر
وجود ترکیبات پلیمری در تولید استونیت نفوذ 
آب ، نم و رطوبت را در این دیوارپوش غیر ممکن 

می سازد .
نصبی  با  تولیدی  ابعاد  در  محدودیت  عدم   -4

همانند سنگ طبیعی
5- استقامت )کشش و فشار( باالتر از سنگ های 

طبیعی
6- قابل اجرا بصورت طرح های مدرن یا کالسیک

7- مقاومت باال در برابر عوامل جّوی
8- نصب راحت و بدون دردسر

۹- سرعت باالی نصب
به دلیل وزن پایین و ابعاد استاندارد شیت ها نصب 
استونیت در مقایسه با سنگ طبیعی به مراتب راحت 

تر و سریع تر انجام می گیرد .
10- ریسک کمتر در اثر نوسانات قیمت

11- قیمت تمام شده پایین تر
استونیت در مقایسه با سنگ مرمر طبیعي و دیگر 
دیوارپوش های مشابه ، بسیار مقرون به صرفه است و 

اجرت نصب کمتري هم نیاز دارد .
12- ضخامت کمتر و در نتیجه استفاده بهینه از 

فضا
13- ضد حریق

14- آنتی باکتریال
سطح کامال صاف ، براق و صیقلی استونیت بسیار 
راحت تمیزشده و قابل شستشو می باشد . از این 
رو جهت اجرا در محیط های پزشکی و بیمارستانی 

بسیار مناسب است .

مورد  استونیت  تا  شده  باعث  شده  ذکر  مزایای 
استقبال وسیع سازندگان قرار بگیرد.

به فرد و لوکس همیشه  تجربه فضایی منحصر 
خوشایند است. شیت های استونیت، یا سنگ مرمر 
مصنوعی حاصل جدید ترین فناروری روز دنیا در 
متریال  ترین  نزدیک  و  داخلی  دکوراسیون  زمینه 
به گونه ای   . بازار است  به سنگ مرمر در  موجود 
که پس از اجرا ، درخشندگی و طبیعت سنگ را به 
زیباترین شکل نمایان می کند . مجموعه ای کامل از 

ابزار آالت استونیت از جمله قرنیز ، تاج ، نبشی ، فریم 
و بوردر این امکان را برای معماران و سازندگان فراهم 
می آورد که در طول فرآیند اجرایی ، بدون نیاز به 
هر متریال دیگری ظاهری بسیار هماهنگ و با شکوه 

پدید می آورد . 
استونیت ، دوست دار محیط زیست

آسیب  کوچکترین  بدون  مصنوعي  هاي  سنگ 
به منابع طبیعي و با کاربردهاي متنوع تر نسبت به 
سنگ طبیعي ، سهم مهمي در حفاظت از طبیعت 

خواهد داشت .
ویژگی های منحصر بفرد، این محصول را برای 
مسکونی-  تجاری-  اداری-  های  محیط  در  اجرا 
ها  هتل  و  مذهبی  اماکن  ورزشی-  بیمارستانی- 

مناسب ساخته است.

مجلل و باشکوه:
برای طراحی یک هتل عالوه بر شناخت فضاهای 
ای  ویژه  اهمیت  از  آرامش  احساس  ایجاد  متعدد، 
لوکس  ابزارهای  از  استفاده  به  نیاز  است.  برخوردار 
و در عین حال مقاوم، نکته ایست که همواره مورد 
توجه معماران و کارفرمایان پروژه های توریستی بوده 
است. همچنین سرعت باالی نصب، این محصول را 
به بهترین متریال برای بازسازی و نوسازی هتل ها 

تبدیل میکند.
در  اجرا  قابلیت  که  است  محصولی  استونیت 
فضاهای مختلف یک هتل را دارد، از ورودی البی، 
میز کانتر و راهروهای طبقات گرفته تا اتاق خواب، 
رستوران، سرویس بهداشتی، آشپزخانه ، پارکینگ و 

حتی استخر .
حمام و سرویس بهداشتی از جمله قسمت هایی 
ارتباط  آب  عنصر  با  که  میشوند  محسوب  خانه  از 
مستقیمی دارند استونیت از متریالی ساخته میشوند 
نصب  قابل  دستشویی  و  حمام  در  راحتی  به  که 

هستند.

زیبا و دکوراتیو:
شیت استونیت در کنار زیبایی و شکوه، پرکاربرد 
و همه گیر است. شباهت بسیار زیاد به سنگ مرمر 

با ویژگی های دکوراتیو و قدرت انعطافپذیری باال، 
برتری استونیت را متریال های مشابه نشان میدهد. 
به گونه ای که پس از نصب بر روی دیوار،تشخیص 
آن با سنگ طبیعی برای بیننده عادی عمال کاری 

دشوار است.
عالوه بر نماپوش دیوار، امکان ساخت فریم های 
دکوراتیو، میز کانتر، پارتیشن، کابینت و فرم های 

منحنی توسط استونیت وجود دارد.

تکنولوژی نانو:
ترکیبات موجود در استونیت به گونه ای است که 
مانع نفوذ هر گونه باکتری میشود و در مقابل حشرات 
موذی مقاوم است. ضمن اینکه استفاده از تکنولوژی 
نانو و وجود الیه های براق و صیقلی روی استونیت 
باعث میشود که به راحتی تمیز شود. این خصوصیت 
ویژه درکنار قابلیت آکوستیک و دیگر کارآیی های 
استونیت ، سبب شده تا جهت اجرا در محیط های 

بهداشتی درمانی و آموزشی پیشنهاد شود.
توجیه اقتصادی:

استونیت در معروفترین سنگ  تنوع طرح های 
های دنیا به گونه ایست که دست شما را در انتخاب 
باز خواهد گذاشت. به ویژه طرح هایی که جهت اجرا 
به همراه سبد  بینی شده  اماکن مذهبی پیش  در 
کاملی از ابزارآالت مورد نیاز، استونیت را به نماپوشی 

بی رقیب بدل میکند.
استونیت بعنوان یک نماپوش لوکس و در عین 
حال مقرون به صرفه جایگزین بسیار مناسبی است 
برای هر آنچه تابحال تجربه کرده اید. فارغ از بحث 
اقتصادی، استونیت یک محصول کامل و خودکفاست. 
بدین معنی که در پروسه اجرای دکوراسیون محیط 
بینیاز میکند. نصبی   از هر متریال دیگری  را  شما 
سریع، راحت و بی دردسر در کنار وجود ابزارآالت 
کافی، استونیت را به محصولی بیرقیب در صنعت 
ساختمان تبدیل کرده است با توجه به ویژگی های 
ذکر شده، استونیت بهترین گزینه برای بازسازی بناها 

در کمترین زمان ممکن می باشد.

استونیت چیست؟ PERSIAN STONIT
تولید کننده صفحات مرمریت و ابزارآالت کالسیک



ت
سا

سی
 تا

ن و
ما

خت
سا

ار 
باز

109
ه 

ار
شم

 13
97

ل 
سا

19



20bsnews.ir
سال 1397 شماره 109

در حالی که تحوالت بازار مسکن دست کم در 6ماهه 
اخیر حاکی از استقرار این بازار در فاز رکود تورمی است 
و افزایش قابل توجه قیمت ها رمقی برای تنفس و سر بر 
آوردن تقاضاهای راستین و به عبارتی تقاضاهای مصرفی 
ماه  بهمن  نگذاشته است، حجم معامالت ملک در  باقی 

نسبت به دی ماه 3۹درصد افزایش یافت. 
اگر چه شاید بخشی از این رشد 3۹ درصدی ماهانه 
را بتوان ناشی از الگوی بازار شب عید در سنوات گذشته 
قلمداد کرد، اما مساله نوسان دوباره دالر در بهمن ماه نیز 
پیش،  سال  چند  تا  می شود.  ارزیابی  موثر  و  توجه  قابل 
کارشناسان قایل به اثرپذیری فوری بازار مسکن از تحوالت 
سیاسی یا نرخ ارز و سایر شوک ها نبودند، اما با توجه به 
شده  مسلم  مسکن  کارشناسان  برای  اخیر،  تجربه های 
است که با دسترسی بیشتر مردم به اخبار و اطالعات از 
طریق شبکه های مجازی و اجتماعی، طول موج نوسان های 
حتی  و  کوتاه تر  بازار  این  بر  موثر  اقتصادی  یا  سیاسی 
لحظه ای شده است. از سویی، آنالین شدن بازارها از جمله 
بازار مصالح و از سوی دیگر،  آنالین شدن تغییرات انتظارات 
تورمی و البته تزریق هیجان به خریداران و فروشندگان 
ملک از سوی مشاوران امالک دست به دست هم داده اند 

تا سرعت بازار نه چندان چابک مسکن را افزایش دهند.
مشاهدات میدانی حاکی از تالش برخی مشاوران امالک 
برای قیمت سازی های کاذب و انجام معامالت متعدد توسط 
سفته بازان است، به گونه ای که در برخی موارد، حتی از 
واحد مسکونی مورد نظر بازدید دقیقی صورت نمی گیرد 
نکردن  همراهی  دلیل  )به  بیرون  نمای  دادن  نشان  با  و 

منزل  داخلی  تصاویر  و  بازدید(  برای  مستاجران  برخی 
برخی  شیوه ها  این  با  واقع،  در  می شود.  فروش  و  خرید 
را  ملک  فروش  و  فرآیند طوالنی خرید  امالک  مشاوران 
کاهش می دهند و همزمان سفته بازان به دلیل چشم انداز 
تورمی ملک زحمت وارسی و بررسی واحد مورد نظر را به 
خود نمی دهند، چرا که مطمئن هستند در آینده نزدیک 
و با همکاری بی سابقه برخی از بنگاه های امالک می توانند 
ملک را با قیمت های باالتر به فروش برسانند. در چنین 
شرایطی، قیمت دالر که در روز اول بهمن ماه سال جاری 
11 هزار و 550 تومان بود با افزایشی حدود 16.5 درصدی 
در نخستین روز اسفند ماه سال جاری به رقم 13 هزار و 
460 تومان رسید. همین نوسان 2 هزار تومانی نیز حربه ای 
شد که برخی از مشاوران امالک با پیشنهاد رقم های تازه به 

سرمایه گذاران، آنها را به سفته بازی تشویق کنند.
کارنامه مسکن در بهمن ۹7

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن 
واحد  مربع  متر  قیمت هر  افزایش  از  تهران حاکی  شهر 
مسکونی به ۹.۹7 میلیون تومان است که نسبت به ماه 
این  به  است.  داشته  قبل 85.1 درصد رشد  مشابه سال 
ترتیب، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی طی 11 
ماه اول سال با رشد 68.8 درصدی نسبت به دوره مشابه 
سال قبل به 7.۹6 میلیون تومان رسید. روند معامالت ملک 
در پایتخت طی بهمن ماه سال جاری اگر چه رشد 3۹ 
درصدی را تجربه کرد، اما نسبت به ماه مشابه سال قبل، 
معامالت  مجموع  همچنین  یافت.  کاهش  درصد   4۹.2 
ملکی انجام شده در تهران طی 11 ماه نخست سال جاری 
به 113 هزار و ۹84 فقره رسید که نسبت به دوره مشابه 

سال قبل افت 32.5 درصدی را تجربه کرده است.
  منطقه یک درصد گران ترین ها

 13۹7 سال  ماه  بهمن  در  مرکزی،  بانک  گزارش  به 
متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۹.۹7 
میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب 1.7 و 85.1 درصد افزایش نشان می دهد. 
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه 
سال قبل به منطقه ۹ )معادل 10۹.2 درصد( و کمترین 
میزان رشد به منطقه 12 )معادل 61.2 درصد( تعلق دارد.  
درمیان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط 

قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 
21.8 میلیون تومان به منطقه یک و کمترین آن با 4.53 
میلیون تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور 
نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8۹.1 درصد و 86.7 

درصد افزایش نشان می دهند.
   افزایش سهم قدیمی سازها

 بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال 13۹7 
واحد مسکونی  از مجموع ۹343  که  است  آن  از  حاکی 
با سهم 44.3  تا 5 سال ساخت  واحدهای  معامله شده، 
درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم 
مذکور در مقایسه با بهمن ماه سال قبل 4.4 واحد کاهش 
یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال 
و 16 تا 20 سال افزوده شده است. توزیع تعداد معامالت 
انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن 
مناطق  میان  از  که  است  آن  از  حاکی  سال 13۹7  ماه 
22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13.۹ درصدی از 
کل معامالت، بیشترین تعداد قرار دادهای مبایعه نامه را 
به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به 
ترتیب با سهم های ۹.1 و 8.2 درصدی در رتبه های قرار 
گرفته اند.  در مجموع 71.1 درصد از کل تعداد معامالت 
انجام شده در شهر تهران در بهمن ماه سال جاری مربوط 
شامل  فراوانی  بیشترین  ترتیب  )به  شهر  منطقه  به 10 

مناطق 11، 7، 8، 15، 14، 10، 24، 5 و1( بوده و 12 
منطقه باقی مانده 28.3 درصد از کل تعداد معامالت را به 

خود اختصاص داده اند.
 86 درصد معامالت زیر متوسط قیمت

تعداد  فراوانی  توزیع  مرکزی،  بانک  گزارش  اساس  بر 
واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر 
مربع بنا در بهمن ماه سال 13۹7 حاکی از آن است که 
واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 5 تا 6 میلیون تومان 
بیشترین  درصد،   ۹.۹ سهم  با  بنا  مترمربع  هر  ازای  به 
سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص 
داده اند و دامنه های قیمتی 6 تا 7 میلیون تومان و 7 تا 8 
میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم های ۹.8 و 
۹.7 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، 
توزیع حجم معامالت به گونه ای بوده است که 85.۹ درصد 
واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر 
متر مربع واحد مسکونی شهر تهران )۹.۹7 میلیون تومان( 

معامله شده اند.
 57 درصد معامالت زیر 80 متر مربع

توزیع  است،  کرده  گزارش  همچنین  مرکزی  بانک 
فراوانی تعداد واحدهای سکونی معامله شده بر حسب سطح 
زیربنای هر واحد مسکونی در بهمن ماه سال 13۹7 نشان 
می دهد، بیشترین سهم از معامالت انجام شده به واحدهای 
مسکونی با زیر بنای 50 تا 60 و 60 تا 70 مترمربع هر 

کدام با سهم یکسان 15.1 درصد اختصاص داشته است. 
واحدهای دارای زیربنای 70 تا 80 و 40 تا 50 متر مربع 
به ترتیب با سهم 12.4 و 11.4 درصدی در رتبه های بعدی 
مسکونی  واحدهای  ماه،  این  در  مجموع  در  دارند.  قرار 
از  با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 57.3 درصد 

معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند.
  48 درصد معامالت زیر 600 میلیون تومان

در بهمن ماه سال 13۹7، توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از این 
است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای 
مسکونی با ارزش 300 تا 450 میلیون تومان با اختصاص 
سهم 18.2 درصد، بیشترین سهم از معامالت انجام شده 
را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش 150 
با  ترتیب  به  نیز  تومان  میلیون  تا 600  و 450  تا 300 
اختصاص سهم های 15.3 و 12.7 درصدی در رتبه های 
بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 47.7 
درصد از معامالت به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 

600 میلیون تومان اختصاص داشته است.
  افزایش 20 درصدی کرایه

کرایه مسکن  بررسی شاخص  گزارش،  این  اساس  بر 
اجاری در شهر تهران در بهمن ماه سال جاری حاکی از این 
است که این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.4 

درصد رشد یافته است.

سرایت نوسان دالری به بازار مسکن 
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نوآوری ، کیفیت ، زیبایی ، این است مثلث موفقیت ما
مجموعه زه وارهای چوبی خاص ، منبت ، ستون ، پایه و دیوارکوب آمریکایی

معماری  و  عمران  دانشکده  رئیس 
اینکه  بر  تأکید  با  واحد علوم تحقیقات 
2 درصدی قیمت مسکن در دی  رشد 
در  مسکن  قیمت  که  داده  نشان  ماه 
گفت:  است،  ثبات  به  رسیدن  حال 
آینده  سال  در  مسکن  قیمت  رشد 

تورم عمومی است. نرخ  از  کمتر 

این  به  پاسخ  در  روانشادنیا  مهدی 
جدیدترین  در  مرکزی  بانک  که  سؤال 
که  است  کرده  اعالم  خود  گزارش 
برخالف  ماه  دی  در  مسکن  قیمت 
درصد   2 معامالت  تعداد  کاهش 
افزایش  گفت:  است،  یافته  افزایش 
اردیبهشت  از  که  مسکن  قیمت 
کرد،  کار  به  آغاز  درصد   8 با  امسال 
درصد   ۹ به  رشد  این  ماه  شهریور  در 
که  می داد  نشان  بازار  این  پس  رسید 
و  ملتهب  بسیار  قیمت ها  تابستان  در 
2 درصدی  افزایش  بود، حال  افزایشی 
در  بازار  که  نشان می دهد  ماه  در دی 

ثبات است.  به  حال رسیدن 

می رسد  نظر  به  اینکه  بیان  با  وی 
فروکش  حال  در  مسکن  بازار  التهاب 
تعداد  افت  داد:  ادامه  است،  کردن 
نشان  تهران  در  مسکن  معامالت 
شده ایم،  رکود  دوره  وارد  که  می دهد 
اما به هر حال این افزایش 2 درصدی 
ثبات  که  می دهد  نشان  ماه  دی  در 
به  حال  در  مسکن  بازار  در  قیمتی 

است. پیوستن  وقوع 

به  پاسخ  در  مسکن  کارشناس  این 
قیمت  این کاهش  با  آیا  این سؤال که 
می توانیم  نیز  آینده  سال  در  مسکن 
خواهد  کاهشی  قیمت ها  که  بگوییم 
قیمت  رشد  حال  هر  به  گفت:  بود، 
شکل  آن  به  آینده  سال  در  مسکن 
از  کمتر  رشد  این  قطعاً  و  بود  نخواهد 
سوی  از  شده  اعالم  عمومی  تورم  نرخ 
تا   10 بین  همواره  که  مرکزی  بانک 

15 درصد است خواهد بود.

سؤال  این  به  پاسخ  در  روانشادنیا 
افزایش  مرکزی  بانک  گزارش  در  که 
قیمت  رشد  از  باالتر  بسیار  اجاره  نرخ 
اجاره بها  قیمت  اینکه  مگر  بود،  مسکن 
شاید  گفت:  است،  مسکن  قیمت  تابع 
افزایش نرخ اجاره بها از قیمت مسکن 
این  مواقع  برخی  در  اما  کند،  تبعیت 
متغیرهای  از  یکی  پس  نیست،  طور 
مسکن  قیمت  اجاره بها  نرخ  تغییر 
باعث  دیگری  دالیل  شاید  و  است 

اجاره بها شود. نرخ  افزایش 

تناسب  نرخ  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
به  مسکونی  واحد  یک  رهن  قیمت 

کاهش  مسکن  فروش  و  خرید  قیمت 
در  عرضه  کاهش  بنابراین  است،  یافته 
نرخ  رشد  دالیل  از  یکی  می تواند  بازار 

باشد. بها  اجاره 

این کارشناس مسکن در پاسخ به این 
را  راهکارهایی  چه  دولت  که  سؤال 
روزها  این  در  مسکن  بازار  ثبات  برای 
جدی  راهکار  چند  گفت:  دهد،  انجام 
باید از سوی دولت اجرا شود که یکی 
و  بانکی  منابع  اعطای  راهکارها  این  از 
به سازندگان حرفه ای بخش  تسهیالت 
با  بتوانند  سازندگان  تا  است  مسکن 
واحدهای  کمتری  شده  تمام  قیمت 

کنند.  احداث  را  مسکونی 

رئیس دانشکده عمران و معماری واحد 
علوم تحقیقات اضافه کرد: راهکار دوم 
نقد  مورد  ساخت  الگوی  که  است  این 
گیرد  قرار  دولت  تشویقی  سیاست های 
پایین  دلیل  به  سازندگان  باید  یعنی 
ساخت  سمت  به  خرید  قدرت  بودن 
متراژ های کوچک و متوسط سوق پیدا 
برای  واقعی  تقاضای  که  چرا  کنند، 
75 متر است. تهران  خرید مسکن در 

متراژ  واحدهای  معموالً  وی،  گفته  به 
سرمایه گذاری  و  سودآوری  برای  باال 

احداث و به فروش می رسد.

خود  جدید  گزارش  در  مرکزی  بانک   
تعداد  کاهش  علیرغم  که  کرد  اعالم 
دی  در  مسکن  قیمت  مسکن  معامالت 

افزایش داشته است. 2 درصد  ماه 

یک کارشناس مسکن در گفت وگو با فارس مطرح کرد

ثبات قیمت مسکن تا پایان سال
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معاون وزیر راه وشهرسازی : بی توجهی 
و  دلپذیری  شهری،  منظر  و  سیما  به 
مطلوبیت شهر را زیر سؤال می برد گفت: 
متأسفانه در این چند دهه گذشته به سمت 
فناوری های نوین و مصالح نو رفته ایم و از 
معماری اسالمی خودمان فاصله گرفته ایم. 
ضرورتی بود که ساختمان های خودمان را 
مقاوم کرده و آیین نامه ها و استانداردها را از 
نظر مقاومت و استحکام ساختمان ها در برابر 

حوادثی مانند زلزله رعایت کنیم.
هوشمندانه  انتخاب  با  انرژی  مدیریت 

مصالح نما در ساختمان
وی گفت: کاری که شهرداری در کمیته 
نما انجام می دهد کاری قابل تقدیر است زیرا 
سرانجام متوجه شدیم که در حال از دست 
تجویز  ما  آنچه  هستیم.  گوهر  یک  دادن 
می کنیم فرم یکنواختی است که در همه 
می دهیم  پیشنهاد  سرزمین  و  شهر  نقاط 
یا اینکه متناسب با منطقه و شرایط اقلیم 

است.

و  مسکن  راه،  تحقیقات،  مرکز  رئیس 
شهرسازی گفت: آنچه در ارتباط با نما باید 
توجه شود، بحث انرژی است چون نما و 
آنچه به عنوان پوشش خارجی و المان های 
اگر  می کنیم  استفاده  ساختمان  خارجی 
مقدار  می تواند  شود،  انتخاب  هوشمندانه 
زیادی در موضوع مدیریت مصرف انرژی در 

ساختمان ها کمک کند.

و  شیشه  از  استفاده  محدودیت های 
کامپوزیت از کجا نشات می گیرد؟

برخی  این سؤال چرا  به  پاسخ  در  وی 
باوجود  کامپوزیت  و  شیشه  مانند  مصالح 
بهبود کیفیت، همچنان برای استفاده در نما 
محدودیت دارند؟ گفت: زمانی بحث مهم 
شیشه این بود که اگر زلزله اتفاق افتد چون 
اتصاالت آن ها اتصاالت تنظیم شده ای نیست 
و به عنوان یک نمونه غیر سازه ای رفتار آن ها 
مورد ارزیابی قرار نگرفته است. اگر مشکل 
این  دلیل  که  ببینیم  باید  باشد  حل شده 

محدودیت ها چیست.

وی گفت: درباره کامپوزیت هم البته ما 
تجویز می کنم که  نماها  از  یکسری  برای 
باید ببینیم بر چه اساس و مستنداتی این 
کار می شود. درباره کامپوزیت مقوله آتش 
در جدار ساختمان را شاهد بوده ایم که این 
بخشنامه ای  است.  نشده  رفع  هم  مسئله 
داریم که وقتی از نمای کامپوزیت استفاده 
می شود باید از مرکز تحقیقات گواهینامه 
فنی بگیرند و مقاومت آن ها در برابر آتش 

آزمایش شود.

باید کند  بعد هم  زاده گفت:  شکرچی 
سوز باشند و یکسری محدودیت هایی در 
رعایت  آیین نامه ها و دستورالعمل ها  قالب 
باال  سمت  به  را  آتش  سرایت  قبالً  شود. 
داشتیم وقتی در نما هست به سمت پایین 
هم داریم مثالً در مشهد، شمال و اصفهان 
اتفاق افتاد و نماها دچار آتش سوزی شد و 

پرده ای از آتش جلوی ساختمان را گرفت.
وی در پاسخ به این سؤال که کامپوزیت 
برای ما ارزآوری زیادی دارد و باید استفاده از 
این کاال راه حلی داشته باشیم؟ گفت: راه حل 
از مصالح کند سوز در  باید  این است که 
داخل آن استفاده کنیم چون زمانی را قائل 
می شویم که اتفاق حریق اتفاق افتد. به هر 
صورت همه این مصالح راهکارهای علمی 

برای رسیدن به شرایط قابل قبول رادارند.
مصالح  از  وقتی  افزود:  شکرچی 
جدید  ساختمان های  در  نوین  به خصوص 
که  بایستی  می کنیم  استفاده  مرتفع  و 
مجموعه  در  را  هارمونی  و  همگنی  یک 
است  نمایشگاهی  اکنون  اما  ببینیم  شهر 
جذابیتی  هیچ  که  بی ارتباط  تنوع های  از 
اروپایی  کشورهای  در  نمی کند.  ایجاد  را 
ساختمان های مدرن و سنتی است اما تعدد 
طبقات و شکل نماها کنترل شده است و 
مجموعه  در  همدلی  و  مطلوبیت  نوعی 
المان های مختلف دیده می شود که زیبایی 

شهری را به دنبال دارد.

شهرهای ما از قدیم رنگ داشته اند

وی در خصوص توجه به رنگ در نماها 
نیز گفت: در داخل خیلی از ساختمان های 
قدیمی از شیشه های رنگی و تنوع رنگ های 
گرم استفاده شده است. در محالت قدیمی 
تنوع رنگ داریم و خود آجر و خشت زیبایی 
رنگی داشت. معماری سنتی و باستانی هم 
تنوع رنگ دارد. یکنواختی رنگی برخالف 
تصور برگرفته از پیشینه نیست زیرا تنوع 
را  رنگی داشتیم هرچند که همه رنگ ها 

نداشتیم اما متنوع بوده است.

سؤال  این  خصوص  در  زاده  شکرچی 
اما  داریم  خوبی  طرح های  و  مصالح  که 
تحقیقات  مرکز  چرا  نیست؛  خوب  اجرا 
شرکت های مجری درستی را برای معرفی 
به مردم انتخاب نمی کند؟ گفت: در ارتباط با 
نما آنچه در سال های اخیر مورد تأکید بود، 
مقاوم بودن در برابر زلزله و تأکید ما بیشتر 
رفتار سازه ها برای بارگذاری های سیکلی و 
زلزله بود. در این مورد به دنبال تهیه لوایح 
زیبایی  و  معماری  روی  تمرکز  و  بوده ایم 
نبود؛ بنابراین این لوایح را با سازمان مربوطه 
نشریات  جز  لوایح  این  که  کردیم  منتشر 
که  )الحاقی های  است  نیز  برنامه  سازمان 

برای استاندارد 2800 تهیه شده است.(

وی گفت: برای اجزای غیر سازه از جمله 
نماها اقداماتی انجام شده است و در بحث 
اجرا نیز به گونه ای اجرا شود که منظور را 
مرتفع کند و آنجا بیشتر بحث های سازه ای 
است و بحث های زیبایی بیشتر آموزشی و 
ساختمان ها  برای  که  است  فرهنگ سازی 
از افراد متخصص استفاده می کنیم. قاعدتاً 
برای  تربیتی و حرفه ای  نهادهای  ایجاد  با 
آموزش دادن افراد، تکنسین ها و کارگران 

ماهر می توانیم به این موضوع کمک کنیم.
شکرچی زاده درنهایت گفت: مسئله اجرا 
خیلی در دستور کار مراکز تحقیقاتی نبوده 
شاید موردتوجه صنف و حرفه بوده است اما 

می تواند زمانی به این موضوع توجه شود.

کوتاهی مرکزتحقیقات بر اجرای  نماهای ساختمان

مهندس محمد نصراصفهانی
www.istasazeatra.ir

آب 
آب یک جزء کلیدی برای تولید بتن 
است ترکیب شیمیایی دو اتم هیدروژن 
با یک اتم اکسیژن موجب تشکیل یک 
می  پیوندی  های  اوربیتال  یا  مولکول 
موجب  الکتریکی  بار  در  تفاوت  شود 
مولکول  روی  جفتی  تک  های  پیوند 
آب میشود تا بر روی پیوند های مفید 

سایر مولکول های آب جذب شوند .
طبیعی  آب  هر  از  تقریبا  لذا 
مشخص  بوی  و  طعم  فاقد  آشامیدنی 
می توان برای اختالط در ساخت بتن 

استفاده کرد .
از آب های که مناسب بودن آن ها 
مورد تردید است ) مثال دارای کربنات 
کلرید   ، قلیایی  های  کربنات  بی   ، ها 
 ، آهن  های  نمک   ، ها  سولفات   ، ها 
فاضالب های صنعتی شکر، روغن ها ، 
جلبکها و ............( به شرطی میتوان 
که  کرد  استفاده  بتن  ساخت  برای 
-CSA.A23.2( مالتی  های  مکعب 
8A( ساخته شده با آن از مقاوت 28 
روزه ای معادل با حداقل %90 نمونه 
شاهد ساخته شده با آب شناخته شده 

یا قابل قبول برخوردار باشد .

زمان  میگردد  پیشنهاد  عالوه  به 
 ASTM C های آزمایش  بتن  گیرش 

191 انجام شود .
نسبت آب به سیمان 

نسبت آب به مواد سیمانی به شکل 
ساده از تقسیم جرم آب به جرم ماده 
سیمانی به دست می آید ، این نسبت 
مقدار  کمترین  باید  اختالط  طرح  در 
الزم برای سازگاری با شرایطی که بتن 
قرار  آن  معرض  در  شده  بینی  پیش 

میگیرد باشد.
نسبت W/C  بر اساس کل موادی 
شرکت  پیوندی  های  واکنش  در  که 
میگردد  پیشنهاد  لذا  میباشد  میکنند 
نسبت تبدیل به W/CM  تغییر یابد. 
سیمانی  مواد  دهنده  نشان    CM که
 ، معدنی  های  افزودنی  مانند  است) 

شیمیایی و......(
آب  نسبت  اکستروژنی  بتن  در 
به  توجه  با  حداکثر  سیمانی  مواد  به 
ویبریشن  صفه  روی  ویبره  دستگاه 
روی  بر  ویبره  دستگاه  فشار  و  پلیت 
حداکثر  بافر  روی  ویبره  و  بارها  ساید 
25 صدم تا 28 صدم میباشد که این 
مهندسی  فنی  کتب  کلیه  در  میزان 
بتن  برای  مصرفی  آب  ترین  آل  ایده 

تعیین میگردد.

بتن اکستروژن
آیا میدانید

دیواری  های  پانل  از  استفاده  با 

آکوتک میتوان حصار کشی محوطه 

به  متر  سانتی   320 ارتفاع  تا  را 

آسانی با اجزایی متشکل از : ستون 

فونداسیون  و  بتنی  شکل    H های 

 U کالف  و  بتنی  ساخته  پیش  های 

فلزی در اطراف دیوار ها ایجاد کرد

 تصویر ویبریشن پلیت و ساید بارھا 
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یزد
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سال 1397 شماره 109

تاسیسات
    و

                برق

UPVC
:upvc برخي موارد مورد استفاده 

نیروگاه و پترو شیمي
تصفیه خانه هاي صنعتي و نیمه صنعتي

آب و فاضالب
استخر ، سونا و جکوزي

موتور خانه
تاسیسات

:upvcمزایاي استفاده از

مقاوم در برابر مواد شیمیایي ، کلر ،حرارت باال و آتش

عدم رسوب گیري و زنگ زدگي بر خالف لوله و اتصاالت دیگر

315mm12 تاmm تنوع سایز بندي از

وزن سبک و نصب سریع ،آسان و هزینه بسیار اندک

طول عمر باال

*
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نماینده انحصاری چسبهای Weldon آمریکا 
مناسب سیستم های پر فشار صنعتی ، آب آشامیدنی ، فاضالب و استخر و سونا

upvc دومین پالستیك پر مصرف جهان مي باشد و مصرف جهاني آن 3٤ میلیون تُن در سال است  

تامین کننده انواع سیم و کابل

 021 - 66720274 - 66733801 - 33973378 
33973375 - 33973376 - 33117920
1066379www.farhadcable.com-0912  و 1253621 - 0912
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اینکه  بر  تاکید  با  ایران  در  اتریش  سفیر 
کشور ایران به عنوان یک نیروی محرک 
گفت:  می شود،  شناخته  خاورمیانه  در 
تمایل کشور ایران برای حرکت به سمت 
این  تا  شده  باعث  تجدیدپذیر  انرژی های 
منطقه ای  قطب  یک  عنوان  به  کشور 

شود. شناخته 

ایران  همکاری  نشست  در  شولتز  اشتفان 
و اتریش در حوزه انرژی های تجدیدپذیر 
عنوان  به  ایران  کشور  اینکه  بر  تاکید  با 
یک نیروی محرک در خاورمیانه شناخته 
سوی  به  کشور  این  گفت:  می شود، 
تجدیدپذیر،  انرژی های  حوزه  در  تحول 
تکنولوژی های  توسعه  و  انرژی  بهره وری 

زیست محیطی گام برداشته است.
وی با اشاره به سیاست کشور ایران برای 
ادامه  خود،  انرژی  سند  به  بخشی  تنوع 
در  زیادی  پتانسیل های  از  ایران  داد: 
آن ها  از  استفاده  و  هیدروکربنات  زمینه 
کشور  تمایل  رو  این  از  است.  برخوردار 
انرژی های  سمت  به  حرکت  برای  ایران 
به  کشور  این  تا  شده  باعث  تجدیدپذیر 
عنوان یک قطب منطقه ای شناخته شود.
تالش  در  ما  کرد:  تاکید  شولتز  اشتفان 
ایران  خود  شریک  کشور  به  کمک  برای 
به  را  فنی  استاندارهای  بتواند  تا  هستیم 

کند. تبدیل  منطقه ای  تعامالت 
انرژی های  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
در  بالقوه  بخش  یک  به  تبدیل  پاک 
است،  شده  اتریش  و  ایران  همکاری های 
درصدد  ما  کشور  اساس  براین  گفت: 
اکولوژیک  سبز  انرژی های  مرکز  ساخت 

در ایران است.

ایران به عنوان قطب منطقه ای انرژی های تجدیدپذیر شناخته می شود

 10 تسویه  از  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
هزار میلیارد تومان بدهی های صنعت برق 
کشور از ابتدای سال جاری تا کنون خبر 

داد.
در  متولی زاده«  »محمدحسن   
گردهمایی مدیران عامل شرکت های توزیع 
تعیین  به   ۹8 تابستان  پیک  خصوص  در 
شرکت های  از  یک  هر  برای  پیک  سقف 
توزیع برق اشاره کرد و گفت: این شرکت ها 
با برنامه ریزی الزم، ضمن مدیریت سهمیه 
جهت  در  را  الزم  تمهیدات  شده،  تعیین 
متبوع خود  پیک شرکت  مدیریت شرایط 

به کار ببندند.
تالش  به  اشاره  با  توانیر  مدیرعامل 
سمت  مدیریت  در  توزیع  شرکت های 
و  تأمین  خود  صنایع  مشارکت  و  تقاضا 
افزود:  تولید  کمبود  جبران  راه های  سایر 
صرفه جویی در احداث نیروگاه های جدید، 
بابت  مبالغ کالن  پرداخت  صرفه جویی در 

خرید ساالنه برق این نیروگاه ها را به همراه 
خواهد داشت.

وی ادامه داد: از سوی دیگر کاهش 4 
درصد از تلفات شبکه برق کشور که از سال 
۹2 تاکنون حاصل شده، با صرفه جویی در 
نیروگاه  مگاوات   500 و  هزار   2 احداث 
جدید و 8 هزار میلیارد متر مکعب سوخت 
به عنوان  آن  استمرار  و  است  بوده  همراه 
پیگیری  نیرو  وزارت  در  استراتژی  یک 

می شود.
متولی زاده در ادامه با تأکید بر اهمیت 
بودجه سال  در  اتوماسیون  و  رویت پذیری 
حایز  را  هوشمند  کنتورهای  نصب   ،۹8
به عنوان  را  »ساتکاب«  و  دانست  اهمیت 
شرکت پشتیبان و تامین کننده تجهیزات 

کلیدی مورد نیاز معرفی کرد.

مدیرعامل شرکت توانیر:
۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های صنعت برق تسویه شد
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کرمان  استان  در  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
ساالنه یک میلیارد مترمکعب بیالن منفی آب 
برداشت بی رویه  افزود: متاسفانه  وجود دارد، 
حیات  و  توسعه  پایداری  آب،  سفره های  از 

استان را تهدید می کند.
واحد  با  گفت وگو  در  اردکانیان«  »رضا   
استان  گفت:  کهنوج  در  سیما  و  صدا  خبر 
کرمان از لحاظ منابع آب زیرزمینی وضعیت 

خوبی ندارد.
وزیر نیرو با بیان اینکه در استان کرمان راه 
حل این بحران هرچه باشد، ادامه بخشی نگری 
مسئله  یک  را  »آب«  نیست،  آب  موضوع  به 
واحد دانست و افزود: همه بخش ها چه دولت 
و چه خارج از بدنه دولت همه باید دست به 
دست یکدیگر دهیم و با هم کار کنیم تا این 

مشکل حل شود.
وی با بیان اینکه هیچ دستگاهی به تنهایی 
نمی تواند متولی حل بحران باشد، اظهار کرد: 
وجود  استان  این  در  که  مفاهمه ای  با سطح 
بتوانیم به سمت حل مشکل  امیدواریم  دارد 
گام برداریم تا جایی که استان کرمان را یک 

مدل و الگو برای کشور قرار دهیم.
اردکانیان با تاکید بر بحران آب در استان 

گفت: متاسفانه چاه های مجاز بیش از پروانه، 
نیز  غیرمجاز  چاه های  دارند،  آب  برداشت 
چرا  شوند،  تکلیف  تعیین  قانون  مطابق  باید 
این  به  استان  کشاورزان جنوب  معیشت  که 

چاه ها وابسته است.

شورای  مصوبه های  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
تامین  مشکل  درخصوص  گفت:  استان  آب 
بالتکلیف تصمیم گیری شد  سوخت چاه های 
و به طور مشخص به این جمع بندی رسیدیم 
مشارکت  و  همکاری  با  نمونه  منطقه  دو  که 
همه دستگاه ها و با راهبری استانداری کرمان 

تشکیل شود.

وی ادامه داد: با سازوکاری که اکنون در 
با کم  استانی کارگروه ملی سازگاری  کمیته 
که  کنیم  تالش  باید  همه  دارد،  وجود  آبی 
محدوده  دو  این  در  مهم  و  اقدامات ضروری 

کوچک انجام شود.

همه جانبه  حمایت  به  اشاره  با  اردکانیان 
وزارت نیرو عنوان کرد: هرکجا که الزم باشد 
استان  به  فعالیت ها  تسهیل  و  سهولت  برای 

تفویص اختیار خواهیم کرد.
همه  چنانچه  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر 
هم  با  اگر  که  برسند  باور  این  به  دستگاه ها 
کوچ  شد،  خواهد  حل  مسایل  کنیم  کار 
تامین  افتاد، معیشیت کشاورز  اتفاق نخواهد 
مناسب  الگوی  از  خارج  کشت  می شود، 
صورت نمی گیرد و آب به اندازه کافی مصرف 
می شود، آن وقت به سمت کاهش بیالن منفی 
برای  باکیفیت،  آب  و  رفت  خواهیم  سفره ها 

مردم شهر و روستا تولید خواهیم کرد.

در  رسانه ها  نقش  به  درپایان  وی 
و  برق  و  آب  مصرف  مدیریت  فرهنگ سازی 
گفت:  و  کرد  اشاره  مسئوالن  از  مطالبه گری 
سئوال  معرض  در  را  مسئوالن  باید  رسانه ها 

قرار دهند.
به صورت  اگر  کرد:  خاطرنشان  نیرو  وزیر 
فرصت  شود،  انجام  کار  موازی  یا  جداگانه 
می دهیم  دست  از  را  مردم  به  خدمت رسانی 
و باید جوابگوی آسایش و حیات فرزندانمان 

باشیم.

برداشت بی رویه از سفره های آب، تهدیدی برای پایداری توسعه استان
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پذیرش نمایندگی در تمامی استانهای کشور

آدرس کارخانه:جاده آبعلی - منطقه صنعتی خرمدشت
آدرس دفتر مرکزی: الله زار جنوبی - پاساژ بوشهری - پالک 14

تلفــن:  5 5 6 0 4 9 3 3 - 7  5 6 0 4 9 3 3 - 021

دارای تمامی تاییدیه های استاندارد از سازمان ملی استاندارد
ایران ، سازمان توانیر و عضو وندور لیست سازمانها

  m a h a n c a b l  e a m i  r  .  i  r   

همایش بین المللی مدیریت انرژی در 
ساختمان)30خرداد پژوهشگاه نیرو تهران(

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
 تهران)15_18مرداد ۹7(

نمایشگاه صنعت - تهران

دهمین نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته 
)همزمان بابرگذاری نمایشگاه رنگ ورزین(تهران  

دوازدهمین همایش بین المللی انرژی  2۹ خرداد 
پژوهشگاه نیرو

نمایشگاه دومین گردهمایی ساختمان های 
پارسیان)دانشگاه شهید بهشتی 2۹مرداد۹7(

نمایشگاه بین المللی معدن ، ساختمان و صنایع 
وابسته

همایش نمای ساختمان با محوریت مصالح 
)۹الي11بهمن(بوستان گفتگو

نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز ,  11الي14 
اردیبهشت13۹7 تبریز

پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل 
)2-5مردادماه ۹7(

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت 
ساختمان اصفهان  )11-14مهر۹7(

دهمین نمایشگاه بین المللی 
بتن،سیمان،قیر،آسفالت،عایقها و صنایع وابسته تهران 

پنجمین هامیش جایزه بزرگ معامری پارسیان

نمایشگاه کاشی و سرامیک و نمایشگاه سونا و 
استخر1۹الی22تیر ماه 13۹7

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب 
وتاسیسات آب وفاضالب ایران 14مهر۹7

چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی 
تجهیزات وتاسیسات بیمارستانی 3 الی 6دی ماه ۹7

نمایشگاه الومینیوم اردیبهشت ۹7 هتل المپیک

هفتمین نمایشگاه بین المللی 
پله برقی،باالبرها،نقاله ها،قطعات وتجهیزات 

پنجمین  نمایشگاه تخصصی لوازم وتجهیزات خانه 
وآشپزخانه ،حمام،سونا واستخر )18_14شهریور۹7 

نمایشگاه صنعت ساختمان گیالن رشت
)5الی 8 دی ماه ۹7(

گزارش تصویری از حضور بازار ساختمان و تاسیسات در نمایشگاهها و همایشهای سال ۹7
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هشتمین نمایشگاه و همایش برترین برج سازان 
ایران)26آبان( مکان: زعفرانیه تهران مجموعه هنری آسمان

بیست وپنجمین دوره نمایشگاه بین المللی 
چاپ،بسته بندی و ماشین آالت وابسته تهران 

جشنواره و نمایشگاه فوالد ایران، 
)مکان برج میالد تهران 17-20 دي(

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
برق،الکترونیک،تجهیزات و صنایع وابسته مشهد

نمایشگاه و همایش قیر ، آسفالت و صنایع وابسته
 تهران 22و23آبان ماه 13۹7 مرکز تحقیقات مسکن و راه و شهرسازي

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات وسیستم 
های سرمایشی و گرمایشی)1الی4آبان۹7(

نمایشگاه بین المللی معماری،خانه مدرن و 
دکوراسین)میدکس( تهران 21الي24دي ماه۹7

بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ 
تهران ۹7

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان
 استان البرز)13-۹مهرماه ۹7(

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران 
11الی14آبان ۹7

نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند همزمان با نخستین نمایشگاه 
بین المللی مسکن،شهرسازی وباز آفرینی شهری دی ماه ۹7

نمایشگاه صنعت ساختمان ، تاسیسات ، کاشی سرامیک 
، در و پنجره قزوین)30بهمن الی 3 اسفند 13۹7(

پنجمین همایش ونمایشگاه سد تونل 
 تهران)10-12مهر۹7(

همایش ایمنی ساختمان و آتش نشانی
 )مکان هتل المپیک تهران( 6و7اسفند 13۹7

چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
 استان قم 6الی ۹ آذر

پنجمین همایش روز مهندس
 )یکم اسفند۹7 تاالر عرشیا(

دهمین کنفرانس ملی بتن 
و شانزدهمین همایش روز بتن )15الی16مهر۹7(

چهاردهمین نمایشگاه کاشی وسرامیک 
وسنگ های تزئینی

نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس
 بین المللی سازه و فوالد

نهمین سمینار بین المللی آسانسور و پله برقی 
 )دوم اسفند۹7 (
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الگوی مصرف از نقاط ضعف کشور است
و  اقتصادي  فعاالن  اردکانیان در جمع  رضا 
روساي اتاق هاي بازرگاني سراسر کشور با بیان 
این مطلب افزود: تا زماني که این الگوي مصرف 
بیمار در کشور وجود دارد، بسیاری را وسوسه 
خواهیم کرد تا از این زاویه ما را تحت فشار قرار 

دهند.
اردکانیان با بیان اینکه اصالح الگوي کنوني 
نبوده و مستلزم  مصرف در کوتاه مدت میسر 
بخش  ورود  جمله  از  جانبه  همه  پرداخت 
غیردولتي و استفاده از همه ظرفیت هاي کشور 
است، ادامه داد: هم در بخش برق و هم بخش 
آب تشکالت خوبي در کشور وجود دارد و وزارت 
نیرو در این زمینه دست همکاري به سوي بخش 

غیردولتي دراز مي کند.
وزیر نیرو اظهار امیدواري کرد برنامه همکاري 
بین  گذشته  به  نسبت  تري  پررنگ  و  مستمر 

وزارت نیرو و بخش غیردولتي بنا گذاشته شود.
دوره  یک  اجرای  پیشنهاد  با  اردکانیان 

آزمایشی تا پایان شهریورماه سال ۹8، گفت: از 
اعضای اتاق بازرگانی دعوت می کنیم در بازه های 
زمانی دو ماهه یکی از اعضای معرفی شده از اتاق 
بازرگانی در جلسات هیئت مدیره شرکت های 
مادرتخصصی وزارت نیرو حضور یابد، تا اولین گام 
در ارتباط با انتقال و هم سطحی اطالعات و ایجاد 

ارتباط دوسویه برداشته شود.
وی اضافه کرد: به همان اندازه که خالء نبود 
عرصه میان بخشی دولت در بسیاری از زمینه ها 
احساس می شود، در بخش غیردولتی هم از نبود 
یک بخش خصوصی فعال، نظام مند و متکی بر 
برنامه های بلندمدت مبادی به آداب عرصه در 
صحنه های بین المللی رقابت پذیر در رنج هستیم.

که  عرصه ها  از  یکی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
عرصه  باشد،  کارگشا  زمینه  این  در  می تواند 
بتوانیم  اگر  میان بخش آب است، تصریح کرد: 
آب را در کشور به درستی مدیریت کنیم، نیمی 

از مسیر را پیموده ایم.

وزیر نیرو ادامه داد: تردیدی نیست که این 
ظرفیت وجود دارد، اما نیازمند کار جدی است 
و موفقیت در این راستا، هم حل مسئله آب و 
هم رفع خالء توانمندی در مدیریت عرصه های 

میان بخش را به دنبال خواهد داشت. 
اردکانیان افزود: در آن صورت، فاصله موجود 
و  شده  حذف  خصوصی  و  دولتی  بخش  بین 
که  کاری  به مثابه  شد؛  خواهیم  ماموریت محور 
در حال حاضر در صنعت برق صورت گرفته و 
بخش دولتی و خصوصی به یک خانواده تبدیل 

شده است.
گفتنی است: در اتاق بازرگاني صنایع، معادن و 
کشاورزي ایران بیش از 50 نفر از فعاالن اقتصادي 
بخش غیردولتي حضور داشتند که تعدادي از آنها 
با وزیر نیرو،  مسائل و مشکالت صنف خود را 
معاونان و مدیران عامل شرکتهاي مادرتخصصي 

زیرمجموعه وي درمیان گذاشتند.
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