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سیاست دولت برای ساماندهی بازار مسکن چیست؟
کنترل کرد؛این در حالی است
که اساسا امکان قیمت گذاری
و تعیین نرخ مقطوع برای
واحدهای مسکونی وجود ندارد.

معاون مسکن و ساختمان
وزارت راه و شهرسازی نحوه
سیاست گذاری صحیح در بازار
مسکن به عنوان روش درست
ساماندهی این بازار را تشریح
کرد.
حامد مظاهریان ،معاون
مسکن و ساختمان وزارت راه و
شهرسازی با بیان اینکه همواره
اتخاذ سیاست صحیح به منظور
کنترل و ساماندهی بازار مسکن
از اهمیت اساسی برخوردار است
در گفت و گو با پایگاه خبری
بانک مسکن-هیبنا ،اعالم کرد:
برخی سیاست ها اگر چه به
ظاهر برای بازار مسکن مفید
به نظر می رسند اما اتخاذ و
اجرای آن ها در بلندمدت می
تواند منجر به بروز آثار سوء بر
بخش مسکن و التهاب مضاعف
قیمتی و معامالتی در این بازار
شود.
وی گفت :طی ماه های اخیر

که بازار معامالت مسکن به
دلیل جهش شدید قیمتی
دچار التهاب و آشفتگی شده
است و گروه های قابل توجهی
از متقاضیان خرید مسکن به
خصوص متقاضیان مصرفی به
دلیل عقب ماندن بنیه مالی آن
ها از سرعت رشد قیمت مسکن
به ناچار از بازار تقاضای خرید
ملک و آپارتمان عقب نشینی
کرده اند برخی سیاست ها به
منظور ساماندهی بازار مسکن
مطرح می شود که باید به دقت
مورد بررسی قرار بگیرند.
مظاهریان با بیان اینکه
هر سیاستی که به منظور
ساماندهی بازار مسکن مطرح
می شود نیازمند تحقیق و
مطالعه کافی و همچنین
استخراج عوارض اجرای
آن در جامعه است،گفت:
برخی معتقدند می توان از
طریق سیستم قیمت گذاری
واحدهای مسکونی این بازار را

وی افزود :مسکن کاالیی
ناهمگن است و نمی توان
برای واحدهای مسکونی
قیمت قطعی تعیین کرد؛ چرا
که اساسا هر یک از واحدهای
مسکونی ویژگی های خاص
خود را دارد و نمی توان اعالم
کرد که به عنوان مثال دو واحد
مسکونی کامال مشابه هستند
که بتوان قیمت مشابهی را
برای آن ها تعیین کرد.
مظاهریان اجرای سیاست
قیمت گذاری را از دو زاویه
سیاستی اشتباه توصیف کرد
که محکوم به شکست و بروز
آثار سوء در بخش مسکن است؛
وی در این باره گفت :عالوه بر
ناهمگن بودن مسکن به عنوان
کاالیی که بتوان قیمت معینی
برای آن تعیین کرد تجربیات و
مطالعات جهانی حاکی از آن
است که این سیاست سیاستی
ناموفق است.
وی با بیان اینکه حتی در
صورتی که بتوان در بخش
مسکن اقدام به تعیین نرخ و
قیمت گذاری کرد باز هم این
سیاست روشی اشتباه برای

ساماندهی بازار مسکن است
تاکید کرد:اجرای سیاست های
این چنینی از زاویه دیگر می
تواند منجر به عقب نشینی
سازنده ها و سرمایه گذاران
ساختمانی و ملکی از بازار
مسکن شود؛چرا که با به خطر
افتادن حاشیه سود منطقی
در بازار مسکن ،سمت عرضه
آپارتمان نیز اقدام به خروج
سرمایه و نیروی های کار خود
از این بازار کرده و در نتیجه
تیراژ ساختمانی و عرضه جدید
به بخش مسکن با کاهش
چشمگیری مواجه خواهد شد.
مظاهریان ادامه داد:کاهش
حجم عرضه جدید به بخش
مسکن به معنای افزایش
شکاف بین حجم عرضه و
تقاضای واحدهای مسکونی و
در نتیجه رشد ناگهانی قیمت
ها به واسطه کمبود عرضه و
ناتوانی بازار مسکن برای تامین
واحدهای مسکونی مورد نیاز
گروه های مصرفی و سرمایه
گذار است.
معاون مسکن و ساختمان
وزارت راه وشهرسازی اعمال
سیاست های حمایتی به منظور
افزایش عرضه جدید به بازار
مسکن از یک سو و همچنین
تقویت بنیه مالی خریداران
مسکن را از سوی دیگر یکی

ادامه کاهش میزان معامالت خرید و فروش در بازار مسکن
قیمت مسکن باشیم .رشد مجدد قیمتها نیز رخ
نمیدهد و به همین دلیل در ماههای پیش رو زمان
خوبی برای خرید مسکن فراهم میشود.

از بهترین و موثرترین اشکال
ساماندهی بخش مسکن اعالم
کرد.
به گفته وی ارائه تسهیالت به
متقاضیان مصرفی واحدهای
مصرفی و همچنین سازندگان
واحدهای مسکونی مورد نیاز
تقاضای غالب جامعه یکی از
اثربخش ترین و کارآمدترین
سیاست ها برای ساماندهی
بازار مسکن است چرا که کمک
به تقویت بنیه مالی سازندگان
منجر به افزایش فعالیت های
ساختمانی و عرضه جدید به
بخش مسکن می شود و از
سوی دیگر خریداران نیز به
واسطه دسترسی به سطح
مناسبی از تسهیالت خرید
مسکن می توانند اقدام به خرید
این واحدها و سکونت در آن ها
کنند.
مظاهریان تاکید کرد :این
موضوع در مطالعات و تجربه
های جهانی نیز به اثبات رسیده
است و جوامع موفق در حوزه
ساماندهی بازار مسکن همواره
تسهیالت با سقف،نرخ سود
و دوره بازپرداخت مناسبی را
به متقاضیان ساخت و خرید
واحدهای مسکونی ارائه می
دهند

خسروی با اشاره به تاکید وزیر راه و شهرسازی
درخصوص تسهیل شرایط ساخت و ساز گفت:
امیدواریم با تحقق این موضوع به تدریج شاهد ایجاد
توازن عرضه و تقاضا و تعادل در بازار مسکن باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با اشاره به کاهش
 ۶۷درصدی معامالت تهران در  ۱۷روز ابتدای
دیماه نسبت به زمان مشابه سال قبل گفت :آمار
نشان میدهد سرعت افت ماهیانه قراردادهای خرید
و فروش گرفته شده و به تدریج شاهد ثبات قیمت و
ثبات معامالت خواهیم بود.
مصطفیقلی خسروی در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :در شهر تهران از یکم تا هفدهم دیماه ۱۳۹۷
بالغ بر  ۴۳۱۶قرارداد خرید و فروش مسکن منعقد
شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل  ۶۷درصد
کاهش نشان میدهد .درخصوص اجارهنامه نیز در
این مدت  ۶۶۰۷مورد قراراداد اجاره به امضا رسیده
که از کاهش  ۲۰درصدی نسبت به زمان مشابه سال
قبل حکایت دارد.
وی افزود :همچنین از یکم تا هفدهم دیماه
 ۱۳۹۷بالغ بر  ۲۷هزار و  ۴۸قرارداد خرید و فروش
ملک در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۲۵درصد کاهش یافته است .در
مدت مذکور شاهد امضای  ۲۳هزار و  ۶۹۶قرارداد
اجاره بودیم که افت  ۱۱درصدی نسبت به سال
گذشته را نشان میدهد.
قیمت مسکن باال نمیرود
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تصریح کرد:
معامالت در تهران نسبت به ماه گذشته تفاوت
چندانی نداشته و حدود  ۵.۵درصد کاهش یافته
است .اگر به آمار ماههای گذشته اتحادیه دقت کنیم
در شهریور ،مهر ،آبان و آذرماه معامالت به ترتیب
با افت  ۳۳ ،۷.۹ ،۲۵و  ۲.۴درصد کاهش ماهیانه
مواجه بوده است .این نشان میدهد سرعت افت
معامالت در ماههای آذر و دی کاهش یافته و از این
به بعد انتظار داریم شاهد ثبات خرید و فروش و ثبات

معامالت با خارجیها زیر نظر پلیس انجام شود
رئیس اتحادیه مشاوران امالک همچنین از
دستورالعمل جدید نیروی انتظامی به مشاوران
امالک سراسر کشور درخصوص ضوابط صنوف و
اماکن عمومی خبر داد و گفت :در این دستورالعمل
موارد  ۹گانهای ذکر شده که یکی از آنها بدین شرح
است« :در صورت ارایه خدمات به اتباع خارجی
(خرید ،رهن و اجاره مسکن) مراتب را در اسرع وقت
به پلیس نظارت بر اماکن عمومی منعکس نمایند».
همچنین عنوان شده است« :پیش از هرگونه معامله
یا عقد قرارداد خرید و فروش ،رهن و اجاره امالکی
که در اختیار سفارتخانهها و یا عناصر دیپلماتیک قرار
خواهد گرفت ،مراتب با قید فوریت به پلیس نظارت
بر اماکن عمومی اعالم گردد».
ممنوعیت پیشفروش و تاکید مجدد بر کد
رهگیری
خسروی همچنین گفت :طبق اعالم نیروی
انتظامی ،کلیه قراردادهای پیشفروش خالف قانون
است .همچنین عنوان شده که ثبت کلیه قراردادهای
منعقده (رهن ،اجاره ،فروش و …) کد رهگیری در
سامانه امالک الزامی است.
از سال  ۱۳۹۵دفاتر مشاور امالک نمیتوانند راسا
مبادرت به تنظیم قرارداد پیشفروش کنند و باید
پس از انجام مذاکرات مقدماتی بر اساس فرمهای
ابالغی به آنان ،طرفین معامله را جهت تنظیم
قرارداد ،پیشفروش ساختمان به یکی از دفاتر اسناد
رسمی هدایت کنند .در غیر این صورت برای بار اول
تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال به تعلیق پروانه
کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم
میشوند
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تولید کننده کابینت و آینه باکس  pvcبا برند ویتا
تولید کننده شیر آالت راشین با  10سال ضمانت تعویض
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سال  1397شماره 107

تهران-میدان ونک-خیابان مالصدرا-شیراز جنوبی-کوچه میثم-پالک-12طبقه اول تلفن - 88607063-64 :همراه09125758875 :

فایبرسمنت بورد

بــه عنــوان ســاخت و ســاز خشــک (fiber
 )cement boardفایبرســمنت صفحــات
ســیمانی الیــاف دار یــا همــان
ســاختمانهایی کــه ســازه آنهــا اســکلت
فلــزی و یــا بتنــی باشــد بــرای پارتیشــن
بنــدی ( )dry wall cementســیمانی،
دیــوار داخلــی ،ســقف کاذب و نمــا بــا
زیرســازی اســتاد و رانــر مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .همچنیــن بــه منظــور
پوشــش برتریــن گزینــه مــی باشــد
( )LSFســاختمانهایی کــه ســازه آنهــا از
نوعسیســتم ســازه فلــزی ســبک اســت.

مزایای استفاده از فایبرسمنت

*قابل اجرا در سازه هایی با اسکلت فلزی
سبک ()LSF
*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

Saba Board
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وعده شهرداری تهران برای انسداد دریچههای فساد صدور پروانه ساختمانی

مطابق با وعده شهردار پایتخت ،اصالح مسیر
دسترسی سرمایهگذاران ساختمانی به جواز ساختوساز
در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت .بررسیها
از فرآیند صدور مجوز ساختمانی در مناطق ۲۲
گانه شهرداری تهران نشان میدهد :در حالحاضر
سرمایهگذاران ساختمانی برای اخذ مجوز بهعنوان
مرحله نخست پروسه ساختوساز نیازمند پیمودن ۳۸
پله سخت و زمانبر هستند.

سرمایهگذاران ساختمانی برای اخذ استعالمها و
مجوزهای مرتبط به شهرداری و سایر سازمانهای
مربوطه در مسیر اخذ پروانه ساختمانی عنوان کرد« :در
حالحاضر صدور پروانه ساختمانی بهصورت ماروپلهای
است؛ رفت و برگشت پروندهها منجر به بروز نارضایتی
و تحمیل هزینه اضافه آشکار و پنهان به سرمایهگذاران
ساختمانی میشود».

انتخاباتی نشان میدهد از زمان اعالم درخواست
سرمایهگذار ساختمانی تا زمان صدور مجوز از سوی
شهرداری تهران ۳۸ ،پله اداری و سازمانی باید طی
شود .بخشی از این پلهها بهصورت درونبخشی و از
سوی شهرداری تهران پیگیری میشود و بخش دیگری
از آن به شکل مراجعه فیزیکی از سوی سازنده طی
خواهد شد.

فعاالن ساختمانی در شهر تهران عنوان میکنند
حدود  ۲۰درصد از زمان مفید ساختوساز یک پروژه
ساختمانی که بین یک تا  ۱ /۵سال طول میکشد
صرف دریافت انواع مجوزهای ساختمانی میشود.
این در حالی است که مطالعات انجام شده از تجربه
سایر کشورها در حوزه پروسه صدور پروانه ساختمانی
حاکی از آن است که زمان صرف شده برای صدور انواع
مجوزهای ساختمانی کمتر از  ۳۰روز زمان میبرد.

از ابتدای استقرار تیم جدید مدیریت شهری در سال
گذشته تاکنون ،محمدعلی نجفی شهردار شانزدهم و
پیروز حناچی شهردار کنونی پایتخت با تایید پیچیدگی
حاکم بر پروسه صدور پروانه ساختمانی ،وعده کاهش
زمان این فرآیند تا  ۵۰روز را به سازندگان ساختمانی
ارائه دادهاند ،با این حال تاکنون ادامه روند گذشته
منجر به بروز گالیه تعداد زیادی از سرمایهگذاران این
حوزه است.

در شهر تهران بوروکراسی و استعالمهای متعدد و
زمانبر ،ناهماهنگی بین سیستمهای هوشمند و صدور
دستی مجوزهای میانی پروانه ساختمانی و کمبود کاربر
مسلط برای هدایت و انجام کار در سیستم هوشمند
صدور پروانه از جمله عواملی است که سبب میشود
زمان صدور پروانه ساختمانی طوالنی و پیچیده شود.

بهطوری که بخش زیادی از سرمایهگذاران
ساختمانی در محدوده بافت فرسوده نیز از بوروکراسی
پیچیده و زمانبر ،انواع مجوزهای مربوط به پروانه
ساختمانی شکایت دارند .با این حال اخیرا مدیریت
شهری با تصویب طرحی تحت عنوان «انتشار اطالعات
شهرسازی» تصمیم به بازتعریف فرآیند پیچیده صدور
پروانه ساختمانی دارند.

سرمایهگذاران ساختمانی یکی از مهمترین موانع
آغاز اجرای پروژههای ساختمانی را پروسه طوالنی
صدور انواع گواهیهای ساختمانی بهویژه صدور
پروانه ساختمانی عنوان میکنند .فرآیند صدور
پروانه ساختمانی بهعنوان اولین مرحلهای است که
سرمایهگذاران ساختمانی برای استارت یک پروژه
ساختوساز باید آن را طی کنند.

بررسیهای میدانی از فعاالن ساختمانی متعدد در
مناطق مختلف شهر تهران نشان میدهد :از زمانی که
یک مالک یا سازنده تصمیم به آغاز یک پروژه ساختمانی
میگیرد تا زمانی که پروانه ساختمانی را بهعنوان مجوز
آغاز عملیات ساختوساز دریافت میکنند بهطور
متوسط حدود  ۶تا  ۷ماه زمان صرف میشود.

اما این مرحله از پروژههای ساختمانی در شهر تهران
طی سالهای گذشته تاکنون به یک مسیر پیچیده،
طوالنی و آشفته تبدیل شده است؛ به گونهای که
پیروز حناچی شهردار جدید تهران در آخرین دور از
رقابتهای انتخاباتی برای شهرداری تهران ،این مسیر
را به دلیل رفت و برگشتهای متعدد به یک «ماروپله»
تشبیه کرد.

نکته جالب براساس اظهار نظر سرمایهگذاران
ساختمانی درباره پروسه زمانی صدور مجوز ساختمانی
آن است که مدت زمان و پیچیدگی فرآیند صدور مجوز
متناسب با منطقه شهری مورد درخواست متفاوت
خواهد بود .به گونهای که اخذ مجوز ساختمانی در
مناطق شمالی شهر تهران مشمول مرور زمان و فرآیند
پیچیدهتری نسبت به سایر مناطق شهری میشود.

وی با اشاره به رفت و برگشتهای متعدد

بررسیهای شهردار تهران در زمان رقابتهای

مطابق با آخرین پیگیریهای انجام شده از سوی
بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران،
شهرداری تهران وعده داده است تا پایان سالجاری از
طریق الکترونیکی کردن بخشی از پلههای موردنیاز
برای صدور مجوز ساختمانی ،تعداد مراجعه فیزیکی
سازندگان به شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک را
کاهش دهند تا به این ترتیب بخشی از زمان صرفشده
برای اخذ مجوز ساختمانی کاهش پیدا کند.
بررسیهای رئیس کمیته شفافیت شورای
شهر نشان میدهد :پیمودن  ۲۷پله از مجموع ۳۸
پله فرآیند اخذ مجوز ساختمانی برای سازندگان سخت
و چالشزا است ،این در حالی است که ۱۷پله از این
تعداد امکان حذف مراجعه فیزیکی سازندهها از آنها

وجود دارد.

این مراحل شامل ثبت درخواست ،بر و کف ،چاپ
دستور نقشه ،معرفی مهندس معمار،چاپ برگ اعالم
عوارض ،اخذ فیش عوارض ،همچنین اخذ فرم درخواست
پیشفروش ،چاپ پروانه شهرسازی ،درخواست کتبی
پروانه ساخت از جمله مراحل  ۱۷گانه است که قابلیت
حذف مراجعه فیزیکی در آنها وجود دارد.
عالوه بر این اخذ برگه عوارض و حقالزحمه سایر
واحدهای برونسازمانی ،ثبت برگ مهندسین ،ارائه نقشه
نما و چاپ پروانه ساخت نیز در دستورکار برای حذف
مراجعه فیزیکی سازنده دارد .در حال حاضر مطابق با
اظهارنظر سازندگان ساختمانی ،در یک ماه حداقل ۲۰
مرتبه ناگزیر به مراجعه حضوری به شهرداری ،دفاتر
خدمات الکترونیک ،سازمانها و نهادهای خارج از
شهرداری هستند تا نهایتا پس از گذشت  ۶تا  ۷ماه
بهصورت متوسط ،مجوز ساختمانی نهایی را اخذ کنند.
بررسیها حاکی از آن است که فعالیت دفاتر خدمات
الکترونیک بهعنوان بازوی اصلی صدور مجوزهای
ساختمانی از سوی شهرداری تهران منجر به عدم حضور
فیزیکی سازندهها به شهرداری و مجموعههای مرتبط
نشده است و به گفته برخی از مدیران شهری از جمله
شهردار شانزدهم ،شکل کاریکاتوری از فعالیتهای
الکترونیکی از سوی این دفاتر اجرایی میشود.
بهطوریکه سازندهها هماکنون جهت پیگیری امور،
نتیجه کار و همچنین استعالم از شوراهای معماری
مناطق که بخش عمده رسیدگی به درخواست سازنده
در آن پیگیری میشود ناچار به مراجعه حضوری به
شهرداری تهران هستند.
در عین حال سازندهها برای اخذ بخشی از مجوزها
که منجر به صدور پروانه میشود به جای مراجعه به
دفاتر خدمات الکترونیک ،ناچار به سازمانهای مختلف
شامل تامین اجتماعی ،آتشنشانی ،سازمان فضای سبز،
معاونت ترافیک ،دفاتر اسناد رسمی ،سازمان نظام
مهندسی و ادارات برق ،آب و گاز مراجعه میکنند.
این در حالی است که یکی از اشکاالت اصلی

مراجعه حضوری و متعدد برای اخذ مجوز ساختمانی،
زمینهسازی بروز فساد در سیستم است .بررسیها نشان
میدهد بخش زیادی از مراجعات حضوری سازندهها و
سرمایهگذاران برای تسریع پروسه اخذ مجوز ساختمانی
میتواند منجر به پرداختهای غیررسمی و خارج از
چارچوب شود که در نهایت منجر به افزایش هزینههای
پنهان پروژه ساختمانی خواهد شد.
از این رو به نظر میرسد مقاومتهایی در جریان
کاهش مراحل ،ایجاد شفافیت و سیستمی شدن کامل
فرآیند صدور پروانه ساختمانی به دلیل تضاد منافع
موجود در مجموعه وجود دارد .طبق اظهارات برخی
از سرمایهگذاران ساختمانی ،حذف مراجعه فیزیکی و
کاهش زمان این فرآیند ،با منافع گروهی از روزنههای
فساد همخوانی ندارد.
عالوه بر این اشکال دیگر وضعیت کنونی صدور پروانه
ساختمانی که مورد شکایت تعداد زیادی از سازندگان
و فعاالن ساختمانی نیز است ،تلف شدن زمان است.
از آنجا که پیش از صدور پروانه ساختمانی امکان آغاز
پروژه ساختمانی وجود ندارد ،عمال یک زمان حداقل
چندماهه (پروسه صدور مجوز ساختمانی بعضا تا بیش
از یکسال نیز افزایش پیدا میکند) از سازنده تلف
میشود که میتواند منجر به طوالنی شدن اجرای پروژه
ساختمانی و بهتبع آن افزایش هزینههای ساختوساز و
کاهش سود سرمایهگذارشود.
در نهایت این روند منجر به کاهش انگیزه سازندگان
و سرمایهگذاران ساختمانی خواهد شد .شهرداری
تهران وعده داده است در کنار کاهش پلههای اخذ
مجوز ساختمانی ،تا پایان دی ماه سال جاری ،تمامی
پروانههای ساختمانی صادر شده از ابتدای سال جاری
را اعالم عمومی کند .همچنین مطابق با وعده مدیریت
شهری تا پایان سال جاری اطالعات مربوط به طرح
تفصیلی نیز انتشار عمومی داده میشود.
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دفاع معاون وزیر راه و شهرسازی از سیاست های دولت در بخش مسکن
مسکن می توانند اقدام به خرید این واحدها
و سکونت در آن ها کنند .این موضوع در
مطالعات و تجربه های جهانی نیز به اثبات
رسیده و جوامع موفق در حوزه ساماندهی بازار
مسکن همواره تسهیالت با سقف،نرخ سود
و دوره بازپرداخت مناسبی را به متقاضیان
ساخت و خرید واحدهای مسکونی ارائه می
دهند».

وزیر مستعفی راه و شهرسازی فروردین
ماه امسال در خصوص وضعیت بازار مسکن
در سال  ،97گفته بود :بهنظرم بازار ارز و
طال همچنان نسبت به بازار مسکن جذابیت
بیشتری در سال جدید خواهند داشت.
آخوندی با اشاره به خالی شدن حباب
قیمت مسکن طی  5سال گذشته در پاسخ
به این پرسش که آیا در سال  97سقف
وام خرید مسکن افزایش مییابد ،تصریح
کرد :هنوز شورای پول و اعتبار افزایش وام
مسکن را تصویب نکرده ،اما وزارت راه و
شهرسازی متقاضی این است ،در این راستا
تقاضای کاهش سود وام مسکن به  6درصد
را ارائه کردهام که البته تصویب میشود چون
رئیسجمهوری آن را تأیید کرده است.
وی افزود :پیگیر افزایش سقف وام هم
هستیم که بر اساس آن وام  160میلیون
تومانی حداقل به  200میلیون تومان افزایش
مییابد.
این در حالی بود که بر خالف پیشبینی
وزیر سابق بازار مسکن دچار افزایش قیمت
شدیدی شد .نکته جالب توجه در این ماجرا
واکنش وزیر سابق و مدیران ذیربط بخش
مسکن وزارت راه و شهرسازی به این
نابسامانی بود .آنها تنها نظارهگر کاهش شدید
قدرت خرید مردم در بازار مسکن و جوالن
سوداگران بودند .بر اساس آمار رسمی وزارت
راه و شهرسازی قیمت مسکن در کالنشهر
تهران طی آذرماه امسال حدود  4.8درصد

افزایش یافته و آرام آرام در حال متوقف شدن
است.
در این شرایط معاون وزیر مستعفی و وزیر
جدید راه و شهرسازی طی سخنانی مدعی
شده دولت سیاست صحیحی را در بازار مسکن
اجرا میکند.
حامد مظاهریان در اینباره گفته است:
«همواره اتخاذ سیاست صحیح به منظور
کنترل و ساماندهی بازار مسکن از اهمیت
اساسی برخوردار است .برخی سیاست ها اگر
چه به ظاهر برای بازار مسکن مفید به نظر می
رسند اما اتخاذ و اجرای آن ها در بلندمدت می
تواند منجر به بروز آثار سوء بر بازار مسکن و
التهاب مضاعف قیمتی و معامالتی در این بازار
شود .اعمال سیاست های حمایتی به منظور
افزایش عرضه جدید به بازار مسکن از یک سو
و همچنین تقویت بنیه مالی خریداران مسکن
از سوی دیگر یکی از بهترین و موثرترین
اشکال ساماندهی بازار مسکن است».
وی افزود« :ارائه تسهیالت به متقاضیان
مصرفی واحدهای مصرفی و همچنین
سازندگان واحدهای مسکونی مورد نیاز
تقاضای غالب جامعه یکی از اثربخش ترین و
کارآمدترین سیاست ها برای ساماندهی بازار
مسکن است چرا که کمک به تقویت بنیه
مالی سازندگان منجر به افزایش فعالیت های
ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسکن می
شود و از سوی دیگر خریداران نیز به واسطه
دسترسی به سطح مناسبی از تسهیالت خرید

به گزارش تسنیم ،از سال گذشته به این
سو مسئوالن وزارت راه و شهرسازی همواره
بر افزایش وام مسکن بهعنوان راهکاری برای
افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی تاکید
کردهاند ،همانگونه که اشاره شد وزیر سابق راه
و شهرسازی نیز پیگیری افزایش وام به 200
میلیون تومان خبر داده بود .اما تا امروز برنامه
افزایش سقف وام مسکن عملیاتی نشده که
البته در صورت افزایش  40میلیون تومانی
آن نیز با توجه به افزایش حدود  100قیمت
مسکن از آذرماه سال گذشته تا آذر امسال این
میزان وام،هیچ دردی از متقاضیان را درمان
نخواهد کرد.
فارغ از اینکه هیچکدام از بانکها حاضر
نیستند وامهای بلند مدت به مردم پرداخت
کنند ،در صورت عملیاتی شدن برنامه افزایش
سقف وام (بیش از  200میلیون تومان) عمال
کمتر کسی میتواند اقساط آنرا پرداخت کند
حتی اگر در این مسیر از پدر ،مادر ،خواهر یا
بردار خود نیز کمک بگیرد.
در مجموع طی  5سال اخیر وزارت راه و
شهرسازی به طور عام و معاونت امور مسکن
و ساختمان این وزارتخانه به طور خاص هیچ
برنامهای برای رفع نابسامانیهای تاریخی
بخش مسکن کشور نداشته اند .در این
شرایط نیز نمیتوان خیلی روی ادعای معاون
امور مسکن و ساختمان وزیر راه در خصوص
داشتن سیاست صحیح دولت در بازار مسکن
حساب باز کرد ،چراکه مرکز پژوهشهای
مجلس به تازگی در گزارشی از تضاد الیحه
بودجه سال آینده با اهداف دولت در تحرک
بخش مسکن خبر داده است.
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راهکار کسب اطمینان در بازار مهآلود مسکن

کرد ،کار عاقالنه این است که خریدار در هر
مرحله از معامله که باشد ،از انجام آن انصراف
دهد.

اما در صورت مشاهده سند ،امکان استعالم
صحت آن از دفاتر اسناد رسمی وجود دارد
و این فرآیند معموال کمتر از سه روز به
طول میانجامد .آزمون پنجم نیز درخواست
رویت مدارک تکمیلی اعم از بنچاق ،صورت
مجلس تفکیکی و مواردی از این دست است
که به احراز سالمت حقوقی و ثبتی ملک
کمک میکند.
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هفت راهکار برای کسب اطمینان پیشروی
متقاضیان خرید فایلهای لعابدار بازار
مسکن وجود دارد که اولین و از مهمترین
این راهکارها ،آزمون ارزیابی قیمتی است.
برای این منظور الزم است خریدار قبل از
اینکه چشمبسته پای معامله فایل مورد نظر
برود یا از خرید آن دست بکشد ،تشخیص
دهد که قیمت پیشنهادی مالک واقعا پایین
است یا اینکه به دلیل مشکالت احتمالی
فایل ،این قیمت پیشنهاد شده است؟ سه
مسیر ساده و سریع برای ارزیابی قیمت
ملک باید طی شود؛ اول بررسی قیمت
پیشنهادی امالک مشابه در محدوده مورد
نظر است که برای این منظور میتوان به
سامانههای الکترونیکی عرضه فایل از طریق
اینترنت مراجعه کرد.

راهکار دیگر کسب اطمینان از سالمت فایل
استفاده شود.
البته ممکن است تمام این راهکارها که
در ادامه میآید طی شود و ملک با وجود
قیمت پایین ،مشکلی به لحاظ سالمت
فنی ،حقوقی و ثبتی نداشته باشد ،الزم
است تحقیق مضاعفی از واسطههای ملکی
باسابقه و خوشنام محله انجام و در نهایت
برای خرید ملک تصمیمگیری شود.
پرهیز از هرگونه عجله و اختصاص زمان
کافی برای انجام تحقیقات به ویژه در بازار
کنونی که تعداد خریداران واقعی در آن به
شدت کاهش یافته است ،اصل دومی است
که باید از سوی خریداران این فایلها رعایت
شود.

راه دوم که باید پیموده شود ،ارزیابی قیمت
قطعی امالک در محدوده مورد نظر با
سن بنای مشابه از طریق سامانه اطالعات
بازار امالک ایران است که در آن کلیات
ویژگیهای آپارتمانهای فروخته شده در
تهران و چند شهر بزرگ درج میشود و به
شکل رایگان از طریق اینترنت در دسترس
همگان قرار دارد .طبعا ممکن است اختالفی
میان قیمتهای پیشنهادی و قطعی
معامالت وجود داشته باشد اما معموال این
اختالف آنقدر زیاد نیست.

همچنین خریدار باید بهعنوان سومین
راهکار با اتکا به خود و یافتههای خود ،درباره
خرید تصمیمگیری کند .او باید بداند که
هیچ کس به اندازه خودش نگران سرمایهای
که در حال تبدیل به دارایی ملکی است،
نبوده و نخواهد بود و در نتیجه با اتکا به
تحقیقات خود و نه اظهارات و ادعاهای بدون
سند و مدرک دیگران ،تصمیم نهایی را اتخاذ
کند .پذیرش این واقعیت به خریدار کمک
میکند کیفیت تحقیقات خود را ارتقا دهد.

مسیر سوم نیز تحقیق میدانی در محل و
اطالع از قیمت آخرین معامالت انجام شده
در بنگاههای ملکی است .اگر میان این
ت پیشنهادی فایل لعابدار
قیمتها و قیم 
اختالف فاحش وجود داشته باشد ،باید از ۶

راهکار چهارم که برای کسب اطمینان از
صحت و سالمت ملک مورد نظر کمک
میکند ،آزمون درخواست رویت سند ملک
است .اگر مالک به هر شکل از عرضه سند
یا دیگر مدارک ملکی برای رویت خودداری

عدم ارائه این مدارک نیز باید برای خریدار
سوالبرانگیز باشد و در تصمیم نهایی او
اثر بگذارد .بهعنوان مثال در این مدارک
مشخص میشود ملک به امکاناتی از قبیل
پارکینگ و انباری مجهز است یا نه .راهکار
بعدی آزمون تشخیص هویت فروشنده
است.
در این مرحله الزم است در صورتی که
فروشنده شخص حقوقی است ،مدارک
ثبتی آن ارزیابی و خریدار مطمئن شود که
شرکت یا مجموعه حقوقی که طرف حساب
اوست ،یک مجموعه ثبت شده رسمی است.
آزمون ششم از طریق استعالم شهرداری
میسر میشود .اگر مالک مدعی شد که
سند در حال صدور است و پایانکار نیز به
رویت خریدار نرسید ،میتوان از شهرداری
درخصوص برخورداری ملک از گواهی
پایانکار استعالم کرد.
در نهایت راهکار هفتم نیز اخذ کد رهگیری
بابت ثبت رسمی معامله در سامانه اطالعات
بازار امالک از سوی مشاوران امالک است.
این کد پس از دریافت قابلیت استعالم به
شکل پیامکی را دارد .همچنین در زمان
انجام معامله الزم است مشخصات ملک
در قرارداد کنترل شود تا مغایرتی با سند
نداشته باشد .هرچند همانطور که اشاره
شد ،الزاما تمام فایلهای لعابدار مشکلدار
نیستند ،اما خرید در بازار مهآلود مسکن
آدابی دارد که اگر رعایت نشود ،ممکن است
موجب تحمیل ضرر و زیان جبرانناپذیر به
خریدار شود.
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مواجه هستیم نبود واحدها و دستگاههای
دولتی است که باید تمام دستگاههای
خدماترسان در این مجموعه استقرار
پیدا کنند و نسبت به ساخت فضاهای
عمومی و سرانههای آموزشی ،درمانی و...
اقدام کنند.

محمد اسالمی در حاشیه بازدید از
مجموعه مسکن مهر پرند در جمع
خبرنگاران گفت :امروز با حضور مقامات
محلی از روند پیشرفت فیزیکی پروژه
مسکن مهر پرند بازدیدی به عمل آوردیم
و در جریان مشکالت و موانع این پروژه
قرار گرفتیم.
وی با بیان اینکه پنج دسته مشکل و مانع
در پروژه مسکن مهر پرند وجود دارد،
اظهار داشت :اولین مشکل نبود طرح
جامع شهر جدید پرند است که باید یک
چارچوب مشخص برای آن تعریف و طبق
اسناد نباید تراکم شهر جدید پرند بیشتر
از  ۱۲۵هزار واحد شود و تمام امکانات
و دسترسیها باید برای این میزان تراکم
تامین گردد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :متروی
پرند نیز در دستور کار است که ایستگاه
تبادلی آن باید در تهران ایجاد شود و
اتصال پرند به فرودگاه امام را هم پیگیری

میکنیم.
اسالمی با بیان اینکه باید تا پایان سال
 ۱۳هزار واحد تحویل متقاضیان شود،
اظهار داشت :انشعابات  ۲۵هزار واحد
مسکن مهر باید برقرار شود تا بتوانیم
این میزان واحدها را هرچه سریعتر به
متقاضیان تحویل دهیم.
وی با اشاره به ساخت  ۲۰۰هزار واحد
مسکونی ویژه اقشار متوسط رو به
پایین در شهرهای جدید گفت :طبق
برنامهریزیهای انجام شده قرار بر این
است که  ۲۰۰هزار واحد مسکونی در
شهرهای جدید ساخته شود که برخی
از پروژهها هم شروع شده است و شهر
جدید پرند هم  ۲۰۰هزار واحد در یک
مجموعه  ۸۸هکتاری است که این
واحدها به صورت ویالیی ساخته میشود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین ادامه داد:
مشکل دیگری که در این پروژه با آن

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره
افزایش سقف وام مسکن مهر اظهار
داشت :مردم باید در احداث پروژههای
مسکن مهر مشارکت داشته باشند و با
مشارکت خود مردم نسبت به افزایش
سقف وام مسکن مهر تصمیم میگیریم.
البته باید قبول کنیم که قیمتهای
ساخت افزایش پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه تنها راه افزایش
توان خرید مردم بحث افزایش سقف وام
مسکن نیست ،گفت :برنامه ما این است
که بتوانیم سازوکاری برای ارائه مصالح
ارزان قیمت به انبوهسازان تدوین و
طراحی کنیم و در جریان این سازوکار،
مصالح با تخفیف به سازندگان ارائه
شود و جبران هزینهها از محل فعالیت
سازندگان مسکن در پهنههای تجاری
صورت بپذیرد.
وی تاکید کرد :در این صورت مسکن با
قیمت تمام شده کمتری به دست مردم
میرسد و سود سازندگان هم جبران
خواهد شد.
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اسالمی با تاکید بر اینکه هیچ وقت اعالم
نکردهایم مسکن مهر در پایان سال ۹۸
به اتمام میرسد ،گفت :بارها گفتهام که
واحدهایی از مسکن مهر که با مشکل فنی
و اجرایی مواجه هستند را تا پایان سال
 ۹۸به مردم تحویل میدهم اما تحویل
واحدهایی که با مشکل حقوقی مواجه
هستند در حوزه اختیارات وزارت راه و
شهرسازی نیست و در ابتدا باید مشکالت
حقوقی این واحدها برطرف شود.
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وزیر راه :مسکن مهر تا آخر سال  ۹۸تمام نمیشود
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پولدارها چقدر پول اجارهخانه در تهران میدهند؟
این آپارتمان ها غالبا مشتریانی پولدار و باالتر
از متوسط را به خود اختصاص میدهند .جدول
زیر قیمت واحدهای بزرگ در برخی نقاط تهران
را نشان میدهد:

ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ  ،ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﯿﻮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
اﻧﻮاع ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻣﺪل ﺳﯿﻼ ) ﺧﻄﯽ (
 ، LEDاداری  ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ
و اﻧﻮاع ﭼﺮاغ ﻫﺎی ٦٠*٦٠

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺮﻗﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﻫﻤﺮﺍﻩ 09126462792 :
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خبرمهمبرایدارندگانمسکنمهر

هماکنون اعتبار قابل توجهی برای اختصاص به واحدهای باقی
مانده مسکن مهر که دچار نوسانات نرخ ارز شدند وجود ندارد.
گفته میشود برای اجرای پروژههای عمرانی کشور حدود ۵۰۰
هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که مسکن مهر نیز یکی
از آنها محسوب میشود .اما به عقیدهی کارشناسان از نظر
اجتماعی ،مسکن مهر را نمیتوان با سایر پروژهها مقایسه کرد.
به طور مثال حدود  ۵۲هزار واحد در شهر جدید پردیس باقی
مانده که حساسیت باالیی درخصوص آن وجود دارد و تنها
معطل ایجاد ساز و کار قانونی برای اختصاص  ۲۰۰۰میلیارد
تومان منابع دولتی است که در صورت تحقق میتواند تغییر
شگرفی را در این شهر ایجاد کند.

پروژه  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار واحدی مسکن مهر از نظر
ابنیه تقریبا به پایان رسیده اما  ۳۹۰هزار واحد نیمهتمام وجود
دارد که بخش اصلی مشکالت آنها به نبود انشعابات ،خدمات،
زیرساختها و همچنین نبود متقاضی مربوط میشود .طبق
برآوردها برای پایان دادن به پروژه مسکن مهر  ۱۱هزار میلیارد
تومان منابع نیاز است که با توجه حساسیت اجتماعی طرح و
مقایسه این رقم با اعتبار  ۵۰۰هزار میلیارد تومانی پروژههای
عمرانی کل کشور ،عدد چندان باالیی محسوب نمیشود ،اما
تحقق این رقم تا کنون محقق نشده است .بنابراین دولت
در تبصره  ۸الیحه بودجه سال  ۱۳۹۸ساز و کار قانونی
برای استفاده از منابع داخلی شرکت عمران شهرهای جدید
و سازمان ملی زمین و مسکن به منظور کمک به طرحهای
زیربنایی و روبنایی و همچنین اتمام واحدهای مسکونی مهر
را لحاظ کرده است.
راهکار دیگر که میتواند کمک موثری به زیرساختهای
مسکن مهر کند در بند «هـ» از تبصره  ۱الیحه بودجه عنوان
شده است .در این بند شرکت ملی نفت ایران مکلف شده شش
هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی خوراک پتروشیمیها و
پاالیشگاهها را به دستگاههای اجرایی برای خرید قیر مصرفی

پروژهها اختصاص دهد ۵۰ .درصد از این اعتبار برای روکش
آسفالت راههای اصلی ،فرعی و روستایی و معابر محالت هدف
بازآفرینی شهری ،پروژههای مسکن مهر و فرودگاههای کشور
در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد که تایید این دو
تبصره از سوی نمایندگان می تواند جشن پایان مسکن مهر را
در تابستان  ۹۸رقم بزند.
وزیر راه و شهرسازی روز پنجشنبه ششم دیماه در بازدید از
پروژههای شهر جدید پردیس به روشهای جدید تأمین مالی
تکمیل مسکن مهر اشاره و تاکید کرد :برای کل مسکن مهر
شش ردیف بودجه در الیحه بودجه  ۹۸پیشبینی کردیم تا
منابع الزم برای تولید مسکن در این الیحه لحاظ شود.
اتمام مکسن مهر
خانه دار کردن متقاضیان باقی مانده مسکن مهر ،یکی از
اهداف مدنظر قوای سه گانه ،رییسجمهور و وزیر جدید راه
و شهرسازی است و در سالهای اخیر همواره مورد درخواست
مردم و مسووالن بوده است .در روزهای اخیر نیز وزیر راه و
شهرسازی در سفر به پردیس از اختصاص شش ردیف بودجه
در الیحه بودجه  ۹۸برای مسکن مهر خبر داد .با این حال

لزوم رسیدگی به وضعیت پردیس از آن جهت اهمیت دارد
که در مقایسه با هشتگرد ،پرند ،اندیشه و سایر شهرهای اطراف
تهران از پیشرفت فیزیکی و خدمات جانبی کمتری برخوردار
است .تا کنون  ۳۰هزار واحد مسکن مهر در پردیس افتتاح
شده و  ۵۲هزار واحد در مرحله  ۸۶درصد پیشرفت فیزیکی
قرار دارد .اما به دنبال نوسانات نرخ ارز ،قیمت نصبیات مراحل
پایانی سه تا چهار برابر افزایش یافته و این موضوع برای
پیمانکاران تبدیل به معضل شده است .از سوی دیگر طبق
گزارشهای میدانی ،با توجه به افزایش قیمت مسکن و اجاره
بها در شهر تهران ،متقاضیان مسکن مهر پردیس به جد پیگیر
تحویل خانههایی هستند که دولتهای نهم و دهم قرار بود
 ۱۸ماهه به آنها تحویل دهند اما بعد از آنکه طرح را در سال
 ۱۳۹۰با  ۸۲هزار واحد تعریف کردند ،تنها  ۶۳۰۰واحد را بدون
کمترین امکانات و خدمات تحویل دادند و رفتند.
در هر صورت از کل  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار واحد مسکن
مهر که از ابتدا تعریف شد یک میلیون و  ۱۲۰هزار واحد در
دولت روحانی و  ۶۹۰هزار واحد در دولت قبل تکمیل شده
است؛ یعنی  ۶۴درصد از کل خانههای تحویل شده در زمان
روحانی بوده است .از  ۳۹۰هزار واحد باقیمانده هم  ۱۵۰هزار
به دلیل جانمایی نامناسب فاقد متقاضی است و  ۲۴۰هزار
واحد تکمیل شده که به دلیل نبود خدمات زیربنایی و روبنایی،
امکان تحویل آنها وجود ندارد.
وزیر راه و شهرسازی در روزهای اخیر در یک برنامه
تلویزیونی توضیحات مفصلی درخصوص مسکن مهر ارایه کرد.
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محمد اسالمی با اشاره به تحویل حدود  ۷۰۰هزار واحد در
دولت قبل و یک میلیون و  ۱۲۰هزار واحد در دولت تدبیر و
امید ،به مسائلی همچون نبود تاسیسات زیربنایی و انشعابات،
زمینهای دارای معارض و جانمایی نامناسب طرح مسکن مهر
اشاره کرد .او البته وعده داد که از این به بعد هر ماهه شاهد
افتتاحاتی در مسکن مهر باشیم.
احمد اصغری مهرآبادی ،قائممقام وزیر راه و شهرسازی در
طرح مسکن مهر نیز در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان
غربی ،وعده بسته شدن پرونده مسکن مهر کشور تا نیمه نخست
سال آینده را داده است .با این حال ،صحبتهای نمایندگان
مجلس از خشکی بودجههای دولتی برای اختصاص به مسکن
مهر حکایت دارد .یوناتن بتکلیا عضو کمیسیون عمران مجلس
میگوید :در شرایط کنونی اعتبار قابل توجهی وجود ندارد که
بتوان آن را برای مسکن مهر اختصاص داد ،بنابراین امیدی
نیست که این طرح در ماههای آتی به سرانجام برسد.
اما روز سه شنبه  ۴دی ماه در تبصره  ۸الیحه بودجه
سال  ۱۳۹۸که از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شورای
اسالمی شد به شرکتهای دولتی اختیار داده شد برای تکمیل
واحدهای مسکونی از منابع خود استفاده کنند که البته هنوز
به قانون تبدیل نشده است اما به نظر نمی رسد مخالفت جدی
در مجلس برای تصویب این الیحه وجود داشته باشد .در
این تبصره به دولت اجازه داده میشود برای عملیات آماده
سازی ،محوطه سازی ،تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و
تکمیل واحدهای مسکن مهر ،طرحهای بازآفرینی شهری و
احیای بافتهای فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن
اجتماعی و حمایتی ،از  ۵هزار میلیارد تومان بدهی بانک
مسکن به بانک مرکزی استفاده کند.
همچنین در بند دیگر این تبصره آمده است وزارت راه و
شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای
جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف ۱۵
هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و
امالک متعلق به شرکتهای فوق الذکر را به قیمت کارشناسی
صرف اجرای این طرحها کنند.
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ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﻣﺮﯾﺖ و اﺑﺰارآﻻت ﮐﻼﺳﯿﮏ

صنعت ساختمان سازی یکی از مهمترین
شاخصه های پیشرفت هر کشور محسوب میشود.
امروزه 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.
ایده پدید آمدن سنگ مصنوعی از آنجا شکل
گرفت که طراحان و آرشیتکتها به منظور هر
چه زیباتر کردن و چشمنوازتر کردن فضاها اعم از
فضاهای درونی و بیرونی ساختمانها و کفپوشها
و محوطهسازیهای بیرونی نیاز به سنگهایی با
فاکتورهای مورد نظر خویش را احساس مینمودند
بعالوه پیشرفت صنعت ساختمان و سلیقههای
مختلف این نیاز را بیان میکرد که سنگهایی با
طرحهای مختلف و فاکتورهای فیزیکی ومکانیکی
کیفیت باال و قیمت مناسب باید در دسترس اشد.
بدین ترتیب با رشد جمیعت جهان و متفاوت شدن
سلیقهها سنگهای طبیعی پاسخگوی این نیاز
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انسانی و سلیقهای نبودند؛ لذا ترکیبات مواد برای
ساخت سیمای جدید با زیبایی خاص و نمای
یکدست و بدون تغییر در رنگ و طرح به کار گرفته
شد.
استونیت محصولی نو مطابق با نیازهای امروز
صنعت ساختمان است .این محصول با جلوه ای
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  120سانتیمتر و در طول 280
سانتیمتر تولید میگردد..
ویژگی های استونیت:
 -1تنوع در رنگ با قابلیت اجرای طرحهای
مختلف و دلخواه
به دلیل یکپارچگی تولید شیت استونیت و ابزار
برای تمامی کدها ابزار همرنگ موجود است ..
 -2سبکتر از سنگهای طبیعی است و همین
امر باعث وزن کمتر ساختمان و در نتیجه کاهش اثر
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زلزله بر ساختمان میشود.
 -3قابلیت جذب آب در حد صفر
وجود ترکیبات پلیمری در تولید استونیت نفوذ
آب  ،نم و رطوبت را در این دیوارپوش غیر ممکن
می سازد .
 -4عدم محدودیت در ابعاد تولیدی با نصبی
همانند سنگ طبیعی
 -5استقامت (کشش و فشار) باالتر از سنگهای
طبیعی
 -6قابل اجرا بصورت طرح های مدرن یا کالسیک
 -7مقاومت باال در برابر عوامل ج ّوی
 -8نصب راحت و بدون دردسر
 -9سرعت 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 .
 -10ریسک کمتر در اثر نوسانات قیمت
 -11قیمت تمام شده پایین تر
استونيت در مقايسه با سنگ مرمر طبيعي و ديگر
دیوارپوش های مشابه  ،بسيار مقرون به صرفه است
و اجرت نصب کمتري هم نياز دارد .
 -12ضخامت کمتر و در نتیجه استفاده بهینه
از فضا
 -13ضد حریق
 -14آنتی 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 .
مزایای ذکر شده باعث شده تا استونیت مورد
استقبال وسیع سازندگان قرار بگیرد.
تجربه فضایی منحصر به فرد و لوکس همیشه
خوشایند است .شیت های استونیت ،یا سنگ مرمر
مصنوعی حاصل جدید ترین فناروری روز دنیا در
زمینه دکوراسیون داخلی و نزدیک ترین متریال
موجود به سنگ مرمر در بازار است  .به گونه ای
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 .
استونيت  ،دوست دار محيط زيست
سنگ هاي مصنوعي بدون کوچکترين آسيب به
منابع طبيعي و با کاربردهاي متنوع تر نسبت به
سنگ طبيعي  ،سهم مهمي در حفاظت از طبيعت
خواهد داشت .
ویژگی های منحصر بفرد ،این محصول را برای
اجرا در محیط های اداری -تجاری -مسکونی-
بیمارستانی -ورزشی -اماکن مذهبی و هتل ها
مناسب ساخته است.
مجلل و باشکوه:
برای طراحی یک هتل عالوه بر شناخت فضاهای
متعدد ،ایجاد احساس آرامش از اهمیت ویژه ای
برخوردار است .نیاز به استفاده از ابزارهای لوکس
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.
استونیت محصولی است که قابلیت اجرا در
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
از خانه محسوب میشوند که با عنصر آب ارتباط
مستقیمی دارند استونیت از متریالی ساخته میشوند
که به راحتی در حمام و دستشویی قابل نصب
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،

محصوالت استونیت

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:
تنوع طرح های استونیت در معروفترین سنگ
های دنیا به گونه ایست که دست شما را در انتخاب
باز خواهد گذاشت .به ویژه طرح هایی که جهت اجرا
در اماکن مذهبی پیش بینی شده به همراه سبد
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 شما را از هر متریال دیگری
بینیاز میکند .نصبی 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.

 -مشاوره وطراحی (رایگان)  -اجرا

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

ویژه گی:

 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 2.8*1.2
نمایندگی مرکزی 88058004 - 88058003 :

مدیر فروش ( 09127362547 :ملک زاده)

شماره همراه :مدیرعامل (09124548055حیدرپور)

میدان ونک  ،خیابان مالصدرا  ،خیابان شیراز جنوبی کوچه گرمسار شرقی  ،پالک ۲۶
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت مراجعه فرمایید.
www.persiastonit.com Instagram:Persian-stonit-tehran
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 .1تنوع در رنگ با قابلیت اجرای طرحهای مختلف و

بازار ساختمان و تاسیسات

پرتو سام سنگ نانو
دلخواه
 .2سبکتر از سنگهای طبیعی و با وزن مخصوص  1100تا
 1300کیلوگرم بر متر مکعب است که همین امر باعث وزن

میشود.
 .3قابلیت جذب آب در حد صفر
 .4عدم محدودیت در ابعاد تولیدی با نصبی همانند سنگ
طبیعی
 .5استقامت (کشش و فشار) باالتر از سنگهای طبیعی
 .6اسکوب سرخود است .بدین معنی که برخالف سنگهای
طبیعی در اثر عوامل جوی و عدم چسبندگی به مرور زمان
از بدنه ساختمان جدا نمیشود ،از آشناترین معایب سنگ
طبیعی ،همین جداشدن تدریجی از بدنه ساختمان است.
جوی
 .7مقاومت باال در برابر عوامل ّ
 .8استحکام و انسجام باال
 .9تنوعپذیری باال
نصب

.10
با مدیریت علیرضا تحت السالح زکریا
09120587168

09104587168
@sampartonanostone
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نحوه انتخاب بهترین رنگ پرده برای دکوراسیون منزل

بتنسبک
این دو بستگی دارد در بتن ساخته شده
تمامی ذرات سنگدانه ها به طور کامل با
خمیر سیمان پوشانده شده اند و تمامی
فضاهای خالی میان ذرات سنگدانه ها به
طور کامل با خمیر سیمان پرشده اند
و برای تشکیل این مجموعه ی ویژه از
توده سنگی  ،مصالح  ،شرایط عمل آوری
 ،کیفیت بتن سخت شده  ،آب مصرفی
،مقدار سیمان مصرفی ؛ تراکم بتن ،مواد
افزودنی  ،پرداخت کاری و  ......موثر است

پرده های سبز برای اتاق خواب عالی
هستند چون با ایجاد احساس آرامش ،خواب
خوبی را سبب می شوند به عالوه ،با این رنگ
اتاق بزرگتر به نظر می رسد .اگرچه این رنگ
برای همه افراد مناسب است ولی بعضی افراد
با بیش از حد استفادهکردن از این رنگ
مشکل دارند.
فیروزه ای به ایجاد هارمونی داخلی کمک
میکند و باعث آرامش افراد میشود .بنابراین
این رنگ پرده برای اتاقی مناسب است که
بعد از یک روز طوالنی می خواهید در آن جا
استراحت کنید.
پنجره ها ،چشمان خانه هستند که با
کمک پرده ،میتوانند زیباتر و شیک تر به
نظر رسیده و تعادل نور و رنگ ها را در فضا
بیشتر کنند در واقع ،در بدو ورود به منزل،
اولین چیزی که در دکوراسیون به چشم می
آید ،رنگ های غالب و نور موجود در فضاست.
امروزه ،دانشمندان و روانشناسان
تحقیقات زیادی در زمینه تاثیر رنگ ها در
زندگی ،احساس ،حالت های روزمره انسان
انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند که
جریان زندگی در خانه بدون پنجره و بدون
نور وجود ندارد وعدم وجود نور عواطف
انسانی را به نحوی منفی تغییر می دهد و به
همین سبب استفاده از پنجره ها در معماری
منزل و تزئین مناسب آن ها در دکوراسیون
بسیار مهم می باشد.
الزم به ذکر است قبل از انتخاب رنگ
مناسب برای پرده ،چند عنصر حیاتی
نیاز است یکی از مهم ترین موارد ،سبک
دکوراسیون مخصوصا رنگ دیوار ها ،فرش
و مبلمان می باشد .شناسایی عناصر اصلی
و عناصر دکوری که فرعی تر محسوب می
شوند نیز در اولویت هستند .اگر اتاقی دارید
که رنگ های دیوار و فرش های آن روشن
است ،بهتر است پرده ای با رنگ خنثی

انتخاب کنید و یا برعکس ،اگر تمام اتاق و
مبلمان رنگ های خنثی دارند ،پرده ها با
رنگ روشن گزینه خوبی برای روح دادن به
اتاق می باشد.
رنگ قرمز ،باعث افزایش اشتها ،و افزایش
انرژی میگردد و افراد را شادتر میکند.
بنابراین پردههایی با رنگ قرمز می تواند برای
آشپزخانه ،نشیمن و اتاق غذاخوری مناسب
باشد.
رنگ نارنجی باعث می شود که پذیرش
تغییرات آسان تر باشد و احساس راحتی و
انرژی را به خود به همراه دارد .از این رنگ
می توان در اتاقها ،جایی که تمام اعضای
خانواده دور هم جمع می شوند ،استفاده کرد.
رنگ نارنجی برای آشپزخانه هم مناسب
است زیرا به هضم غذا کمک میکند و به
افراد احساس راحتی می دهد .پرده های
نارنجی برای اتاق خواب توصیه نمی شوند
زیرا که بسیار محرک بوده و در خواب اختالل
ایجاد می کند.
زرد مایل به نارنجی ،حس دوستی به
همراه دارد .اگر به دنبال یک ارتباط دوستانه
هستید ،اتاق نشیمن خود را با پرده های زرد
تزئین کنید.

آبی یک رنگ صلح آمیز است که راه حل
مناسبی برای بی خوابی و اضطراب محسوب
می شود عالوه بر آن به داشتن تمرکز نیز
کمک می کند .بنابراین پرده هایی با رنگ
های آبی هم برای اتاق کار و هم اتاق خواب
مناسب است.
استفاده از رنگ بنفش برای پرده ،نور
صورتی کمرنگی ایجاد میکند که بسیار
آرامبخش است .این رنگ با عناصر روشن
اتاق بسیار هماهنگی ایجاد میکند و اتاق را
زنده تر میکند .بنابراین انرژی بیشتری را به
شما میدهد.
صورتی و بنفش باعث تندرستی و افزایش
احساسات میشود .بنفش و صورتی نیز تاثیر
خوبی بر روابط دارند ،بنابراین پردههای
رنگی صورتی به دالیل ذکر شده و به دلیل
تم فانتزی اکثرا برای اتاق خواب مناسب تر
هستند و در اتاق کودک نیز کاربرد بیشتری
دارند.این رنگ برای سبک دکوراسیون هایی
با رنگ های پاستلی نیز زیبایی را می افزاید.
پرده های قهوه ای روشن خانه را برای
شما دلپذیر کرده و همچنین این رنگ به
داشتن تمرکز کمک میکند اما باید توجه
داشت تا حتما با نور فضای داخلی ترکیب
شود تا باعث خستگی و تاریکی بیش از حد
نشود.

بتن در اصل مخلوطی متشکل از
دو جزء است سنگدانه و خمیر سیمان
بخش سنگدانه ها در بتن سبک از دو
گروه معدنی و صنعتی استفاده میشود
و بخش خمیری سیمان معموال از مواد
سیمانی آب و هوا تشکیل میشود که
خمیر سیمان همانند چسب عمل میکند
و این چسب به دلیل واکنش شیمیایی
میان سیمان و آب باعث چسباندن
سنگدانه ها و تشکیل یک توده سنگی
مانند به نام بتن می گردد
خمیر سیمان معموال حدود 25
درصد تا  40درصد حجم کل بتن را
تشکیل می دهد که حاصل جمع آب ،
سیمان و هوای محبوس در بتن است
سنگدانه ها نیز  60تا  75درصد
حجم کل بتن را تشکیل میدهند که
انتخاب سنگدانه مناسب بسیار مهم
بوده و سنگدانه ها باید برای مقابله با
شرایط محیطی که در معرض آن قرار
میگیرند دارای دوام ،مقاومت  ،و چگالی
مناسب بر باشند و فاقد موادی باشند که
باعث تخریب بتن می گردد و دانه بندی
پیوسته ذرات سنگدانه ها برای استفاده
موثر از خمیر سیمان مهم است
لذا کیفت بتن به کیفیت خمیر
سیمان و سنگدانه ها و پیوستگی میان

سیمان
کیفیت چسبندگی از واکنش
شیمیایی سیمان و آب ناشی میشود که
هیدراسیون نام دارد ،سیمان یک ترکیب
شیمیایی ساده نیست بلکه مخلوطی از
ترکیب های تری کلسیم سیلیکات  ،دی
کلسیم سیلیکات  ،تری کلسیم الومینات
 ،تترا کلسیم الومینو فریت و ....است
قطر ذرات سیمان باید درحدود 15
میکرو میلیمتر باشد به طوری که هر
کیلوگرم سیمان از  300میلیارد ذره
تشکیل شده است ولیکن تعداد واقعی
ذرات  16000میلیارد در هر کیلوگرم
است
هرچه دانه این ذرات در بتن سبک
اکستروژنی بیشتر باشد باعث افزایش
مقاومت بتن سبک و کیفت مطلوب تر
این بتن میگردد.

سیمان یودر –ریزدانه ای که با
مخلوط شدن با آب تشکیل چسب
سنگدانه ها را میدهد

بهترین سیمان مصرفی در بتن سبک
اکستروژن سیمان پرتلند زود سخت شونده
که مطابق استاندارد  ASTM.C150به
نام سیمان تیپ  IIIیا نوع  30شناخته
میشود.
این سیمان در مدت کوتاهی معموال
هفت روزه مقاومت باال را کسب کرده و
از نظر شیمیایی و فیزیکی شبیه سیمان
تیپ  Iاست با این تفاوت که ذرات آن ریزتر
آسیاب شده اند.

آیا میدانید
با بکارگیری پانل های آکوتک از بتن
اکستروزنی میتوان از بکارگیری نبشی ،
سپری  ،تیرآهن نعل درگاهی در باالی
درب و پنجره ها در ساختمان سازی
جلوگیری کرد وبا ایجاد زبانه تکیه گاهی
در پانل های کناری و استفاده افقی از
پانل های آکوتک تا دهانه  2/8متر از
بکارگیری نعل درگاهی جلوگیری نمود.
در ادامه این سلسله نوشتار به معرفی
سایر اجزاء بتن اکستروژنی خواهیم
پرداخت........
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UPVC
 upvcدومين پالستيك پر مصرف جهان مي باشد و مصرف جهاني آن ٣٤ميليون تُن در سال است
*

برخي موارد مورد استفاده :upvc

-

نيروگاه و پترو شيمي

-

تصفيه خانه هاي صنعتي و نيمه صنعتي

-

آب و فاضالب

-

استخر  ،سونا و جكوزي

-

موتور خانه

-

تاسيسات

مزاياي استفاده از:upvc
-

مقاوم در برابر مواد شيميايي  ،كلر ،حرارت باال و آتش

-

عدم رسوب گيري و زنگ زدگي بر خالف لوله و اتصاالت ديگر

-

تنوع سايز بندي از  ١٢mmتا٣١٥mm

-

وزن سبك و نصب سريع ،آسان و هزينه بسيار اندك

-

طول عمر باال
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وزیر نیرو:
اصالح ساختار شرط الزم برای حکمرانی خوب در بخش آب است

وزیر نیرو گفت :برای حکمرانی خوب
در بخش آب باید از نقطه اصالح
ساختار به عنوان یک شرط الزم شروع
کنیم.
«رضا اردکانیان» در نشست راهبردی
اندیشکده آب ،محیط زیست ،امنیت
غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت با بیان این
مطلب افزود :مهار آبهای سطحی
یکی از اقدامات درستی بوده که در
قرن کنونی در کشور انجام شده است؛
اینکه در نیمه دوم قرن بیستم تعداد
 46تا  47هزار سد بزرگ در جهان
ساخته شده بیانگر این است که دنیا
روی مهار آبهای سطحی متمرکز
شده است و این مسئله به معنای
نادیده گرفتن مجموعه مالحظات
زیست محیطی نمیباشد.
وی افزود :ما زمانی که وارد دوره
مدیریت توامان عرضه و تقاضا
شدهایم طبیعتا بهداشت ،مصارف و
صنعت توسعه پیدا کرده است و نیاز
آبی بیشتری داریم؛ همانگونه که در
مقیاس جهانی برای مصرف صحیح،
شیوههای نوین و تدابیر خاص اتحاذ

شده است ما نیز میبایست به فکر
تامین نیازهای آبی باشیم و از نگاه
بخشی به موضوع آب باید اجتناب
کرد.
اردکانیان تاکید کرد :باید بپذیریم
که یکی از بیشترین ضربهها را از
ناحیه ساختار خوردهایم ،پس مسلما
در اصالح شرایط برای یک حکمرانی
خوب حتما باید از نقطه اصالح ساختار
به عنوان یک شرط الزم شروع کنیم
و ما این تغییر را در وزارت نیرو آغاز
کردهایم.
وزیر نیرو با بیان اینکه آب یک
مفهوم میان بخشی است ،گفت :اصالح
ساختار اقدامی است که میتوان بدون
اعمال جراحیهای وسیع در سازمان
دولت شروع شود و هیچ فعالیتی
پیش نمیرود مگر اینکه تصمیمها
با مشارکت تمامی ذینفعان و ذی
مدخالن باشد.
وی تصریح کرد :ما میتوانیم برای
مفهوم هم بست آب ،غذا و انرژی
در دولت و خارج از مجموعه دولت
سازوکاری را تعریف کنیم که برخی از
تصمیم سازیهاو استراتژیها در این
بخش تدوین شود تا سیاستگذاریهای

ما در زمینه آب ،غذا و انرژی در یک
پیوستگی قابل اجرا باشد.
اردکانیان تاکید کرد :در وزارت نیرو
شدیدا نیازمند آنیم که ساختار فعلی
آب را درون مجموعه اصالح کنیم؛
ما قطعا میبایست سایر جوامع دنیا
به دلیل ارتقای سطح زندگی و رشد
جمعیت به دنبال تولید آب ،غذا و
انرژی بیشتر برای مردم خود باشیم
اما در این بین با پدیده موسوم به
مشک سوراخ مواجه هستیم.
وزیر نیرو بر لزوم چاره اندیشی برای
اصالح مصرف تاکید کرد و گفت:
نخستین خطر نپرداختن به این مسئله
در زمان خشکسالی این است که ذهن
خود را متوجه تامینهای جدید کنیم
و زمان را برای پرداختن به اصالح
شیوههای مصرف در بخشهای
مختلف از دست میدهیم و حتی در
صورت تامین آب جدید عطش مصرف
نیز بیشتر میشود.
وی یکی از عرصههای مغفول در این
بخش را بحث اقتصاد آب برشمرد و
افزود :یکی از مناسبترین عرصهها
برای استقرار هم بست آب ،غذا و
انرژی ،حوضههای آبریز مشترک
است؛ در حوزههای آبریز مشترک بین
دو یا چند کشور امکان بروز تنازع و
همجنس نبودن نوع استفاده از آب در
باال دست و پایین دست وجود دارد که
در این زمینه میتوان از چارچوبهای
علمی این دانش استفاده کرد و با
تسهیم منافع زمینههای بروز تنازع را
کاهش داد.

ﺷرﮐت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزان
آﻣﺎده ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺳﮑوﻧﯽ  -وﯾﻼ ﺳﺎزی  -ھﺗل ﺳﺎزی -اداری و ...

ﺣﺗﯽ ﭘروژه ھﺎی در ﺣﺎل اﺟرا
ﺟﮭت ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ٠٢١٨٨٧٣٩۵٨۵ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﻓرﻣﺎﯾﯾد
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مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی
برق حرارتی با بیان اینکه واحدگازی نیروگاه
سیکل ترکیبی کاسپین با ظرفیت  ۳۰۷مگاوات
و با استفاده از توربین کالس  .Fدر تابستان سال
جاری به مدار بهره برداری وارد شده ،گفت۴ :
واحد گازی دیگر با توربین کالس  .Fتا یکسال
آینده به مدار بهرهبرداری وارد خواهند شد که
مجموع ظرفیت این  ۴واحد ۱۲۴۰ ،مگاوات
است.
طرزطلب در خصوص اعتبارات مالی مورد
نیاز تحقق برنامههای افزایش ظرفیت تولید
برق حرارتی در یک سال آینده گفت :به دولت
اعالم کرده ایم که نیاز داریم از محل فروش برق
به مردم ۷۰۰۰ ،میلیارد تومان منابع ریالی و
همچنین  ۵۰۰میلیون یورو منابع ارزی در اختیار
ما قرار گیرد تا این برنامهها محقق شود.
وی افزود ۵۰۰ :میلیون یورو منابع ارزی از
سوی دولت تخصیص یافته و منتظر تخصیص
 ۷۰۰۰میلیارد تومان منابع ریالی هستیم.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی
برق حرارتی با اشاره به اینکه برنامههایی به منظور
کاهش مصرف آب نیروگاهها در دست اقدام است،
گفت :در نیروگاه شهید مفتح همدان ،با تبدیل
برجتر به برج خشک توانستیم مصرف آب نیروگاه
را به طور قابل مالحظهای کاهش دهیم که اینکار
برای واحد دوم این نیروگاه نیز در دست اقدام
است.

وی افزود :همچنین این طرح در نیروگاه
اصفهان و نیروگاه بیستون کرمانشاه نیز در حال
انجام است تا واحد خنک کنندهتر این نیروگاهها
در واحد نخست آنها از برجتر به برج خشک
تبدیل شود.
طرزطلب تصریح کرد :طرح دیگری که برای
کاهش مصرف آب نیروگاهها داریم ،استفاده از
پساب تصفیه شده فاضالب به جای برداشت
آب خام است که این طرح را به صورت موفقیت
آمیزی در نیروگاه شهید مفتح همدان پیاده سازی
کردیم و در نیروگاه اصفهان نیز در دست پیگیری
است تا در سال آینده شاهد اشیم که بخشی از
آب مورد نیاز نیروگاه اصفهان با استفاده از پساب
انتقالی تصفیه خانه فاضالب ،تأمین میشود.
طرزطلب در خصوص تعیین تکلیف ۷۵۰۰
مگاوات ظرفیت تولید برقی که قرار بود با تبدیل
نیروگاههای سیکل ساده به سیکل ترکیبی و
بدون استفاده از سوخت ایجاد شود ،گفت :از
این مقدار ۳۵۰۰ ،مگاوات را با بخش خصوصی
با امضای قرارداد پیش بردیم و یک به یک
نیروگاههای این قراردادها در حال تکمیل و وارد
شدن به مدار هستند.
وی افزود :متأسفانه بقیه ظرفیت متوقف
مانده چرا که نتوانستهایم منابع مالی الزم را برای
بازگشت سرمایهگذاریهای الزم ،تخصیص دهیم
و اکنون نیز به دنبال این هستیم که برای ۳۵۰۰
مگاواتی که بخش خصوصی ظرفیت جدید ایجاد
کرده و یا در حال ایجاد است ،در قالب بودجه
سال  ۹۸و تحت موضوع صرفه جویی ایجاد
شده در مصرف سوخت ،منابع مالی الزم را برای
بازگشت سرمایه بخش خصوصی سرمایه گذار
تأمینکنیم.

وی ادامه داد ۸۰ :درصد واحدهای جدیدی
که قرار است تا یک سال آینده به مدار بیاید
توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده و
 ۲۰درصد آن توسط بخش دولتی سرمایه گذاری
شده است.
طرزطلب با بیان اینکه متوسط قیمت فروش
برق تولیدی توسط بخش خصوصی و بخش
دولتی نیروگاهی  ۴۰تومان است ،گفت :برق
حرارتی ساالنه در بخش دولتی  ۵۴۰۰میلیارد
تومان بابت فروش برق به بازار داخل درآمد دارد
و بخش خصوصی مالک نیروگاههای کشور نیز
از این محل  ۷۵۰۰میلیارد تومان درآمد دارند.
وی افزود :همچنین میزان درآمد برق حرارتی
از صادرات برق تولیدی نیروگاهها ۴۲۰۰ ،میلیارد
تومان در سال است.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی
برق حرارتی در خصوص میزان مذاکرات انجام
شده با شرکتهای خارجی در چندسال اخیر
گفت :در مجموع در  ۳سال گذشته ،به میزان
 ۶.۳میلیارد یورو مجموع مذاکرات ،تفاهم نامهها و
قراردادهای امضا شده با شرکتهای خارجی برای
احداث نیروگاه در ایران بوده که تا امروز به جز
خط فاینانس روسیه ،هیچ مذاکره و خط فاینانس
دیگری گشوده نشده است.
طرزطلب با بیان اینکه میزان بدهیهای برق
حرارتی به بانکها و بخش خصوصی از  ۱۵هزار
میلیارد تومان به  ۸هزار میلیارد تومان کاهش
یافته ،گفت :تبصره  ۵قانون بودجه سال ۹۷
ظرفیتی را برای تهاتر بدهیها و مطالبات در
اختیار دولت گذاشته که بانک مرکزی میزان
استفاده از این ظرفیت را  ۸۷هزار میلیارد تومان
تعیین کرده ،از این میزان  ۱۰هزار میلیارد تومان
سهم وزارت نیرو خواهد بود که از این  ۱۰هزار
میلیارد تومان ۶ ،هزار میلیارد تومان ظرفیت تهاتر
بدهیها برای برق حرارتی است.
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مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی
برق حرارتی با بیان اینکه میزان بدهیهای برق
حرارتی به بانکها و بخش خصوصی از  ۱۵هزار
میلیارد تومان به  ۸هزار میلیارد تومان کاهش
یافته ،گفت :تبصره  ۵قانون بودجه سال ۹۷
ظرفیتی را برای تهاتر بدهیها و مطالبات در
اختیار دولت گذاشته که بانک مرکزی میزان
استفاده از این ظرفیت را  ۸۷هزار میلیارد تومان
تعیین کرده ،از این میزان  ۱۰هزار میلیارد تومان
سهم وزارت نیرو خواهد بود که از این  ۱۰هزار
میلیارد تومان ۶ ،هزار میلیارد تومان ظرفیت تهاتر
بدهیها برای برق حرارتی است.
 ،مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی
از افزایش یک درصدی متوسط راندمان تولید
برق حرارتی تا یک سال آینده خبر داد.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی
برق حرارتی خاطرنشان کرد :همچنین به دنبال
این هستیم که تبدیل سیکل ساده  ۳نیروگاه به
سیکل ترکیبی را با استفاده از تبصره  ۱۹قانون
بودجه و به صورت فروش واحد گازی و تخصیص
درآمد آن برای تشویق سرمایه گذار به ایجاد واحد
بخار انجام دهیم.

بازار ساختمان و تاسیسات

افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی تا سال آینده
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رئیس جمهور در جمع وزیر ،معاونان و مدیران وزارت نیرو:

مبنای اداره منابع آبی کشور را باید بر پایه ادامه خشکسالی گذاشت

رئیس جمهور گفت :مبنای اداره منابع آبی
کشور را باید بر پایه ادامه خشکسالی گذاشت و
مهمترین قدم؛ به حداقل رساندن هدر رفت منابع
آبی و برقی است.
حجتاالسالم و المسلمین «حسن روحانی»
در جمع وزیر ،معاونان و مدیران وزارت نیرو آب و
برق را دو نیاز زیرساختی و حیاتی مردم دانست و
با تاکید بر ضرورت تامین آب و برق ،برای امنیت و
آرامش خاطر مردم اظهارداشت :مصرف صحیح و
اسراف نکردن آب برق ،عمل صالح و بدمصرفی آب
و برق ،مصداق عمل منکر است و رسانهها در زمینه
مصرف صحیح آب و برق باید فرهنگ سازی کنند.
س جمهور با بیان اینکه همه مردم کشور
رئی 
آگاه هستند که آب و برق ،مسأله بسیار حساس
زیربنایی و حیاتی برای زندگی است ،گفت :هوا و
اکسیژن اولین نیاز بشر است ،اما شاید مهمترین
مسأله بعد از اینها آب باشد که نه تنها مایه حیات
برای انسانها بلکه برای همه موجودات است.
روحانی با اشاره به اینکه معموالً در فعالیتهای
روزانه به نعمتهای خدا تا زمانی که مشکلی
بهوجود آید ،توجهی نمیکنیم ،گفت :امنیت نیز
یکی از همین نعمتهاست که باید در نظر داشت
چه ساز و کاری فراهم میشود تا کشور ،شهر،
خیابان و پیادهروها امن باشد ،اما در هنگام حادثهای
در یک گوشه ،مشخص میشود که امنیت تا چه
مقدار اهمیت دارد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه آب و برق نیز
برای ما امنیت است ،چرا که برای مردم امنیت
خاطر و آرامش ایجاد میکند ،ادامه داد :در بازدید
از مرکز کنترل برق کشور ،مشخص شد که

تالش بسیار بزرگی برای تراز تولید مصرف انجام
میشود که دقت در این تراز کار بسیار مهمی است
و خاموشی یا فعال شدن نیروگاهها ،در برخی از
کشورهایپیشرفتهنیزباعثفروپاشیمیشود.
روحانی با اشاره فروپاشی چندسال پیش شبکه
برق کشور انگلیس ،گفت :این مشکالت در هر
کشوری رخ میدهد و خوشبختانه  15سال است
که در ایران چنین حادثهای اتفاق نیفتاده است و
باید از همه دستاندرکاران صنعت برق ،تشکر و
قدردانی کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در سال  97ممکن
بود مشکالت بزرگی در زمینه آب و برق برای کشور
بوجود آید ،خاطر نشان کرد :در دولت یازدهم وزیر
پیشین نیرو به من اعالم کرد که اگر یکسری از
اقدامات انجام نشود ،در تابستان مجبوریم آب
تهرانراجیرهبندیکنیم،امادولتاقداماتسریعی
اتخاذ کرد که اتصال آب سد ماملو یکی از همین
فعالیتهایدولتبود.
رئیس جمهور ادامه داد :در فصل تابستان
مشکل تأمین آب و برق را داریم که باید بر این
اساس و اینکه کشور در منطقه خشک قرار دارد،
مبنای کار را در ادامه خشکسالی قرار دهیم.
روحانی با بیان اینکه بسیار مهم است تا فرهنگ
درست مصرف کردن و عمل صالح در آب و برق
را به همگان نشان دهیم ،ادامه داد :هنگامی که
برای جلساتی خدمت مقام معظم رهبری حاضر
میشویم و از اتاقی به اتاق دیگر جابجا میشویم،
ایشان بالفاصله برق اتاق را خاموش میکنند و ما
باید به کار درست عادت کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه هنگامی که عمل
 81میلیون نفر در کشور درست شود ،اثرات بسیار
بزرگی در کشور خواهد داشت ،تصریح کرد :همه
مردم باید در این زمینه کمک کنند تا با گذراندن
آموزشهای مورد نیاز  ،مقدار الزم از برق و آب
استفادهکنیم.
روحانی تصریح کرد :سیستمهای هوشمند
میتوانند در این زمینه به کشور کمک کنند و
میتوان به منازل دارای این سیستمها مشوقهایی
ارایه کرد و تخفیفهایی قایل شد تا مردم برای
استفادهازسیستمهایهوشمندتشویقشوند.
رئیس جمهور از بخش صنعت نیز خواست تا در
این زمینه به کمک کشور بیایند و در فصل تابستان

و پیک مصرف با سیستمهای سرمایشی مناسب به
مصرفبهینهکمکنمایند.
ضرورت اصالح مصرف آب و برق در مصارف
خانگی
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت اصالح
مصرف در مصارف خانگی ،گفت :باید به گونهای
برنامهریزی کنیم که مصرف آب و برق در مصارف
خانگی کاهش پیدا کند.
روحانی با تأکید بر تشویق مردم بر درست
مصرف کردن ،گفت :این کار نیاز به تبلیغات،
برنامهریزی وزارت نیرو و تعیین نرخ مناسب و
برنامهریزی در صنعت است که همه باید دست
به دست هم بدهد تا بتوانیم این کار را به سامان
برسانیم.
رئیس جمهور افزود :هر چند ممکن است
سال آینده نیز دچار مشکالتی در آب و برق کشور
باشیم ،اما با برنامهریزی خوب میتوانیم از مشکالت
عبور کنیم در عین حال آغاز سال آبی کشور که
از پایان شهریور آغاز میشود نیز خوب بوده که
امیدواریم ادامه داشته باشد.
روحانیهمکاریبخشهایمختلفوزارتنیرو
با بخش کشاورزی را حائز اهمیت دانست و تصریح
کرد :این مهم است که آب مصرفی کشاورزی چه
میزان باشد و محاسبه کنیم که برای تولید میوه
چه میزان آب و برق مصرف شده و تولید میوه به
چه قیمتی تمام شده است .همچنین باید بررسی
کنیم که کشت میوه ،سبزی و سیفیجات در
داخل کشور به صرفهتر است و یا باید به کشت
فراسرزمینی روی بیاوریم و در دیگر کشورها زمین
اجاره کرده و محصوالتی که نیاز به آب زیاد دارند
را در آن کشورها که منابع آبی بهتری دارند ،تولید
کنیم و این اثرات بسیار خوبی میتواند برای ما به
دنبال داشته باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سفر به
تایلندنخستوزیراینکشورپیشنهادکشتبرنج
توسط ایران در زمینهای کشاورزی این کشور
را ارایه کرد ،گفت :در تایلند زمینهای کشت
برنج ساالنه  3تا  4نوبت کشت میشود و باید
محاسبه کنیم که آیا کشت برنج در داخل کشور
به نفع ماست یا باید آن را به کشت فرا سرزمینی
تبدیلکنیم.

روحانی خاطر نشان کرد :اینکه در بخش
کشاورزی توانستیم در دولت یازدهم  300هزار
هکتار از اراضی خوزستان و ایالم را زیر کشت
ببریم ،کاری عظیم و بزرگ بود منتها معموالً
اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم از کارهایی
است که نباید آشکار و گفته شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه زیر کشت
بردن  46هزار هکتار از اراضی زابل نیز از اقدامات
خوب دولت در این بخش است ،افزود :این کار
نتیجه تالشهای خانواده بزرگ دولت و همه
مردم ،کشاورزان و تالشگران است.
روحانی افزود :با وجود همه اقداماتی که با
تالش گسترده انجام میشود ،اما در روزی که
مشکلی بوجود میآید ،گاهی کل اقدامات دولت
را در صفر ضرب میکنند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید برای روز
مبادا فکر و برنامهریزی کنیم ،اظهار داشت :از

امروز میبایست برای تابستان سال آینده تالش
کنیم و امیدواریم با کمترین تنش آبی و مشکل
در برق همراه بوده و ناراحتی و مشکلی برای
مردم بوجود نیاید در عین حال باید از مردم هم
بخواهیم تا دولت را در این راستا کمک کنند.
رئیس جمهور با اشاره به طرح همیار پلیس
و استفاده از کودکان و دانشآموزان در اجرای
برخی از مقررات و تذکر دادن آنها به والدین
خود در زمان تخلف از مقررات ،گفت :وزارت
نیرو هم میتواند با همکاری وزارت آموزش و
پرورش چنین طرحی را در راستای صرفهجویی
و جلوگیری از هدررفت آب و برق در کشور اجرا
کند و در آموزش صرفهجویی ،همیار داشته
باشد.
روحانی با اشاره به ضرورت تالش در زمینه
نمکزدایی در کشور گفت :برخی از نقاط کشور
راهی به جز انتقال آب ندارد ،اما بسیاری از نقاط

کشور از جمله سراسر جنوب و شمال ایران
متصل به آب هستند که البته مسایل خاص
خود را دارند ما باید سواحل جنوب و سواحل
مکران را که اهمیت زیادی دارد آباد کنیم و این
کار با آب و برق امکانپذیر است و میتوانیم با
احداث نیروگاههای خورشیدی و استفاده از
برخی نیروگاههای کوچک اتمی ،انرژی پاک را
به این مناطق ببریم.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به ضرورت
تالش در راستای توسعه دولت الکترونیک ،گفت:
با توسعه دولت الکترونیک میتوانیم تمامی
قبضهایی که صادر میشود را تبدیل به قبوض
الکترونیکی بر روی تلفن همراه مردم کرده و با
این اقدام در هزینههایی که صرف چاپ و توزیع
قبوض مختلف میشود ،صرفهجویی باالیی
داشته باشیم.

ﺷرﮐت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزان
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣوزﺷﯽ
ﺣﻘوق اﻣﻼک

زﻣﺎن  :ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ٣ﺑﮭﻣن ١٣٩٧
ﺟﮭت ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر :
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تبادل برق ایران و ترکیه از مرز هزار مگاوات خواهد گذشت
هزار و  50مگاوات تا سال 2020
است.
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وزیر نیرو در حاشیه دیدار با وزیر
انرژی و منابع طبیعی ترکیه ،گفت:
ترکیه درصدد افزایش امکان تبادل
الکتریسته از  600مگاوات فعلی به

رضا اردکانیان که همراه با
یک هیات عالیرتبه به ریاست
حجتاالسالم و المسلمین حسن
روحانی ،رئیس جمهور کشورمان برای
برگزاری پنجمین نشست شورای عالی
همکاریهای راهبردی ایران و ترکیه
وارد آنکار شده است ،با فاتح دونمز،
وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه
نشستی دوجانبه برگزار کرد.
وزیر نیرو در حاشیه این نشست با
اشاره به توافق دو طرف برای تشکیل
کمیته مشترک همکاری در زمینه

تولید و انتقال برق ،نیروگاههای
تجدیدپذیر و بازار برق منطقهای تحت
پوشش اکو ،گفت :برنامه ترکیه برای
افزایش تبادل الکتریسته بین دو کشور
با احداث خط  450مگاواتی عملیاتی
خواهد شد.
وی تاکید کرد :متن یادداشت تفاهم
الزم در این زمینه در آینده نزدیک
بین دو طرف به امضا خواهد رسید
و جلسه آن نیز در تهران و یا آنکارا
برگزار خواهد شد.
گفتنی است :وزیر نیرو عصر امروز
با وزرای «محیط زیست و شهرسازی»
و «کشاورزی و جنگلداری» ترکیه
نشستهای دوجانبه خواهد داشت.

تامین برق  ۲۰۰اتوبوس از کودگاوی در پاکستان
کشور پاکستان قصد دارد با استفاده
از کودهای گاوی برای  ۲۰۰اتوبوس
برقی انرژی تولید نماید تا با استفاده از
آنها در ناوگان حمل و نقل کراچی به
بهبود محیط زیست کمک نماید.
در آینده نزدیک شاهد استفاده
گسترده از اتوبوسهایی در خیابانهای
پاکستان خواهیم بود که با نیروی برق
تولید شده از کود گاوی حرکت خواهند
کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری
روییترز شهر کراچی پاکستان در سال
آینده شبکه حمل و نقل خود با نام
«اتوبوسهای سریع السیر سبز» را راه
اندازی خواهد کرد که شامل ناوگانی
متشکل از  ۲۰۰اتوبوس خواهد بود که
دیگر گازهای مضر سمی فسیلی تولید

نخواهند کرد.
این پروژه در صورت موفقیت
میتواند به این شهر ساحلی برای حل
مشکالت حمل و نقل آن کمک نماید
و به عنوان نمومنهای برای شهرهای
دیگر جهت راه اندازی ناوگانهای حمل
و نقل موافق با محیط زیست مد نظر
قرار گیرد .بر اساس پایگاه خبری این
پروژه هزینه ساخت چنین شبکه حمل
و نقلی در کراچی حدود  ۵۸۳.۵میلیون
دالر خواهد بود که توسط صندوق آب و
هوای سبز سازمان ملل متحد و یکی از
ایالتهای پاکستان و بانک توسعه آسیا
اختصاص خواهد یافت .این شبکه حمل
و نقل مسافتی حدود  ۳۰کیلومتر را
پوشش داده و حدود  ۱.۵میلیون نفر
از مردم محدوده مورد نظر را منتقل

مینماید و پیش بینی مسئوالن حاکی
از آن است که روزانه  ۳۲۰هزار نفر از
آن استفاده نمایند.
یکی از ساکنان کراچی به نام
«افضال احمد» گفت :سیستم حمل و
نقل عمومی کراچی کامال از بین رفته
و بیشتر مردم از تاکسی و چرخ دستی
استفاده میکنند.
در کراچی  ۴۰۰هزار گاومیش برای
تولید شیر وجود دارد و کود آنها برای
انتقال به ایستگاههای تولید زیست گاز
و تبدیل آن برای سوخت اتوبوسها
جمع آوری خواهد شد ،این پروژه در
 ۳۰سال آینده حدود  ۲.۶میلیون تن
از تولید دی اکسید کربن این شهر را
کاهش خواهد داد
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اردکانیان:منفعت اصلی صنعت برق در گرو افزایش مشترکان خوش مصرف است
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه اصالح تعرفه پرمصرفها راهی برای
تامین درآمد کوتاه مدت نیست ،گفت :ما زمانی که با استفاده از ابزار
تعرفه بتوانیم مشترکان پرمصرف را برای پیوستن به الگوی مناسب
مصرف تشویق کنیم ،طبیعتا در بلندمدت خود را از صرف منابع فراوان
برای احداث نیروگاه بر حذر داشتهایم و این مهم منفعت اصلی صنعت
برق است.
رضا اردکانیان در دیدار مدیران وزارت نیرو با رئیس جمهور طی
سخنانی عنوان کرد :وظیفه ما این است که هم دولت و هم مردم از
حیث تامین آب و برق پایدار در آسایش و امنیت خاطر باشند.
وی افزود :در حال حاضر وارد مرحله مدیریت توامان عرضه و تقاضا
شدهایم .مسئلهای مهمی که باید از حدود  ۱۰سال قبل در دستور کار
میگرفت و یکی از الزامات اصلی آن همکاری بین بخشی در داخل
سازمان دولت و مصرف کنندگان بیرونی است .دیگر مجالی برای اینکه
هر دستگاهی تنها محدوده کار و وظایف خود را ببیند وجود ندارد.
وزیر نیرو ادامه داد :در عرصه مهمی مانند آب با استفاده از تاکیدات
موجود در این بخش و سازوکاری که از سوی دولت تصویب شده
درصددیم تا امنیت آبی ،غذایی و مالحضات زیست محیطی را به

شکل توامان برنامهریزی کرده و به پیش ببریم.
اردکانیان تاکید کرد :اصالح تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق به
هیچ عنوان راهی برای تامین درآمد کوتاه مدت نیست بلکه درصدد
تامین درآمد بلندمدت از این بخش خواهیم بود.
وی در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت :تعرفه وسیلهای
برای مدیریت مصرف است؛ ما زمانی که با استفاده از ابزار تعرفه
بتوانیم مشترکان پرمصرف را برای پیوستن به الگوی مناسب مصرف
تشویق کنیم طبیعتا در بلندمدت خود را از صرف منابع فراوان برای
احداث نیروگاه بر حذر داشتهایم .هر چند ممکن است در کوتاه مدت
درآمدهای این بخش کاهش پیدا کند ،ولی در آینده این مهم منفعت
اصلی صنعت برق کشور خواهد بود.
وزیر نیرو با اشاره به راهاندازی مرکز امور اجتماعی آب و انرژی این
وزارتخانه در دولت دوازدهم ،گفت :این مجموعه درصدد فعالتر کردن
ارتباط با مصرف کننده و متقاضیان است.
اردکانیان خاطرنشان کرد :به جهت اینکه تمامی فعالیتهای
بخش آب و برق بر محور منابع انسانی شایسته است طبیعتا موضوع

شایستهگزینی را که جزو برنامههای مورد تایید دولت بوده به شکل
مناسبی دنبال میکنیم
تامین برق  ۲۰۰اتوبوس از کودگاوی در پاکستان
کشور پاکستان قصد دارد با استفاده از کودهای گاوی برای ۲۰۰
اتوبوس برقی انرژی تولید نماید تا با استفاده از آنها در ناوگان حمل
و نقل کراچی به بهبود محیط زیست کمک نماید.
در آینده نزدیک شاهد استفاده گسترده از اتوبوسهایی در
خیابانهای پاکستان خواهیم بود که با نیروی برق تولید شده از کود
گاوی حرکت خواهند کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری روییترز شهر کراچی پاکستان در سال
آینده شبکه حمل و نقل خود با نام «اتوبوسهای سریع السیر سبز»
را راه اندازی خواهد کرد که شامل ناوگانی متشکل از  ۲۰۰اتوبوس
خواهد بود که دیگر گازهای مضر سمی فسیلی تولید نخواهند کرد.
این پروژه در صورت موفقیت میتواند به این شهر ساحلی برای
حل مشکالت حمل و نقل آن کمک نماید و به عنوان نمومنهای

برای شهرهای دیگر جهت راه اندازی ناوگانهای حمل و نقل موافق
با محیط زیست مد نظر قرار گیرد .بر اساس پایگاه خبری این پروژه
هزینه ساخت چنین شبکه حمل و نقلی در کراچی حدود ۵۸۳.۵
میلیون دالر خواهد بود که توسط صندوق آب و هوای سبز سازمان
ملل متحد و یکی از ایالتهای پاکستان و بانک توسعه آسیا اختصاص
خواهد یافت .این شبکه حمل و نقل مسافتی حدود  ۳۰کیلومتر را
پوشش داده و حدود  ۱.۵میلیون نفر از مردم محدوده مورد نظر را
منتقل مینماید و پیش بینی مسئوالن حاکی از آن است که روزانه
 ۳۲۰هزار نفر از آن استفاده نمایند.
یکی از ساکنان کراچی به نام «افضال احمد» گفت :سیستم حمل
و نقل عمومی کراچی کامال از بین رفته و بیشتر مردم از تاکسی و
چرخ دستی استفاده میکنند.
در کراچی  ۴۰۰هزار گاومیش برای تولید شیر وجود دارد و کود
آنها برای انتقال به ایستگاههای تولید زیست گاز و تبدیل آن برای
سوخت اتوبوسها جمع آوری خواهد شد ،این پروژه در  ۳۰سال
آینده حدود  ۲.۶میلیون تن از تولید دی اکسید کربن این شهر را
کاهش خواهد داد

