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اتسیسات ،ربق ،ساختمان تحصن کارگران و کارمندان بزرگترین کارخانه ترانسفورماتور 
سازی خاورمیانه همچنان ادامه دارد. 

اعتراض ایران ترانسفو ادامه دارد

بعد از سه سال کشمکش، وزارت نیرو، مپنا و مهاب قدس را پس گرفت

دادگاه به نفع صنعت برق رای داد

بــا حکم دادگاه، ۴۹ درصد از ســهام مهاب قــدس و ۴۷ درصد از 
ســهام مپنا که یک سال پیش به آســتان قدس رضوی واگذار شده بود 
دوباره به وزارت نیرو بازگشــت و وزارت نیرو از سهامداران عمده این 
دو شــرکت شد تا تولیت این دو شرکت بزرگ صنعت برقی به صاحب 

اصلی اش برگردد.
در حالی که حدود یک ماه از آغاز دولت یازدهم گذشــته بود، وزیر 

نیرو نسبت به یک مصوبه در دولت گذشته واکنش نشان داد.
هجدهــم شــهریور ۹2 حمید چیت چیــان از لغــو مصوبه دولت 
احمدی نژاد در خصوص احداث راه آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشــهد 
به دلیل فســاد 12هــزار میلیارد تومانی خبــر داده و گفته بود: "وزارت 
راه در برنامه داشــت تا خط راه آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشــهد را با 
۴هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند 
به طــوری که 85 درصد منابع مالی پروژه از ســوی چینی ها به صورت 
فاینانــس پرداخت شــود و برای 15 درصد تأمیــن مالی بخش ایرانی، 
بخشــی از نیروگاه ها و اموال بیت المــال در وزارت نیرو به ارزش 600 

میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود".
به گفته این عضو کابینه دولت، در حقیقت بخشی از بیت المال به ارزش 
12هــزار و 600 میلیارد تومــان برای واگذاری به پیمانــکار این پروژه 
تخصیص پیدا کرده بود که تنها 600 میلیارد تومان ارزش گذاری شده بود.
وزیر نیرو از طرح این مســئله در هیئت دولت و لغو مصوبه دولت 
گذشــته خبر داده بود و گفت: "می خواســتند به جای 15 درصد پروژه 
بیــش از 21 برابــر پیش پرداخت و بیش از 3 برابــر ارزش کلی پروژه 
را از بیت المال پرداخت کنند، مشــخص است وقتی جلوی این تضییع 

بیت المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد".
جریان از این قرار بود که در دولت دهم مقرر شــده بود که راه آهن 
گرگان ــ بجنورد ــ مشهد با فاینانس خارجی اجرا شود، به صورتی که 
85 درصد تأمین مالی آن از سوی شرکت خارجی سرمایه گذار صورت 

گیرد و 15 درصد آن از سوی دولت ایران تأمین شود.
دولت برای تأمین این 15 درصد، با آســتان قدس رضوی به توافق 
رســید که این نهاد نسبت به تأمین مالی سهم دولت در این پروژه اقدام 
کند و در عوض دولت ســهام مالکیتی برخی شــرکت های دولتی را به 

آستان قدس رضوی واگذار کند.
یکــی از این شــرکت ها که قرار بود ســهام آن بابــت تأمین مالی 
ـ مشــهد به آســتان قدس  ـ بجنوردـ  15درصدی طرح راه آهن گرگانـ 

رضوی واگذار شود، شرکت مهاب قدس بود.
در نخســتین جلسه هیئت دولت در دولت یازدهم، در تاریخ چهارم 
شــهریور ماه ۹2 مصوبه ای به امضای وزیران کابینه رسید که 10 مصوبه 
دولت گذشته با این عنوان که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص 
حقیقــی و حقوقی بود و یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دســتگاه ها ایجاد 

می نمودند، لغو شد.
یکی از این مصوبات، تأمین مالی طرح راه آهن گرگان ــ بجنورد ــ 
مشهد به صورت تعیین شده در دولت دهم بود. پیرو لغو این مصوبه، در 
دولت مقرر شــد تا راهکار دیگری برای تأمین مالی این پروژه در اسرع 
وقت اعالم شــود تا لغو این مصوبه موجب توقــف اجرای پروژه خط 
راه آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشــهد نشود. در حالی که راهکار دیگری 
در مجموعه دولت مطرح نشــد، واگذاری سهام شرکت مهاب قدس به 
آستان قدس رضوی که به گفته »موسی الرضا ثروتی« نماینده مردم بجنورد 
در مجلس شــورای اســالمی، "در زمان حیات حقوقی مصوبات قبلی، 
قرارداد واگذاری سهام شرکت مهاب قدس بین سازمان خصوصی سازی 
و مجموعه آستان قدس رضوی منعقد و حقوق مکتسبه آن برای خریدار 
)آســتان قدس رضوی( و حتی اشــخاص ثالث )مقاطعــه کاران( ایجاد 
گردیده بود."؛ از طریق مجامع قضایی پیگیری شــد و با وجود مخالفت 
وزارت نیرو، ســهام مهاب قدس به آســتان قدس رضوی واگذار شد.با 
واگذاری سهام شــرکت مهاب قدس به آســتان قدس رضوی، ۴۹.۹8 
درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا که در مالکیت 

شرکت مهاب قدس بود، در عمل به آستان قدس رضوی واگذار شد.
یکی از شــرکت های بورســی که بخش قابل توجهی از سهامش در 
اختیار شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا است، گروه بزرگ 
مپنا است، ازاین رو ۴۷.۷۴ درصد از سهام مپنا نیز به آستان قدس رضوی 
واگذار شــد و ترکیب هیئت مدیره این شرکت بزرگ ساخت تجهیزات 

نیروگاهی ایران تغییر کرد.
همچنین 51 تا 60 درصد سهام 3۹ شرکت توزیع برق استانی، سهام 
عمده 25 شــرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه ها، بخشــی از 
سهام ۴۴ شرکت آب و فاضالب استانی، آبیاری و زهکشی و بخشی از 
سهام شرکت هایی چون شرکت مشانیر، شرکت حسابرسی برق تهران، 
شــرکت نیرو ترانس، شرکت پارس سویچ و شرکت مهساپ در اختیار 

آستان قدس رضوی قرار گرفت.
یک سال این رویه ادامه یافت، تا اینکه وزارت نیرو موضوع را دوباره 
به دادگاه کشاند و پیگیر بازگشت سهام اعطا شده به آستان قدس رضوی 
شد تا اینکه در 2 روز اخیر حکم دادگاه به نفع وزارت نیرو صادر شده 
و تمامی ســهام های واگذار شــده در فرآیند دو سال گذشته دوباره به 

وزارت نیرو بازگشت.
خبرها حاکی از این است که احتمال تغییر در هیئت مدیره دو شرکت 

بزرگ مپنا و مهاب قدس در روزهای آتی وجود دارد.

فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی  
مپنا بدون وزارت نیرو نمی تواند ادامه حیات دهد 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه هنوز قرارداد ساخت 
نیروگاه توسط شرکت ترکیه ای در ایران نهایی نشده و پس از نهایی شدن 
جزئیات آن منتشر می شود،گفت: کارشناسان و مسئوالن در انتقادهای خود 

درباره قرارداد عفت کالم را رعایت کنند.
هوشنگ فالحتیان در پاسخ به این سؤال که برخی کارشناسان انرژی و 
اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه توسط 
شرکت ترکیه ای را خیانت به کشور عنوان کرده اند، گفت: متأسفانه این 
مطالبی که در رسانه ها مطرح می شود تعجب آور است و این مطالب در حالی 

مطرح می شود که این قرارداد را ندیده اند و روال قانونی آن را نمی دانند.
وی افزود: سراسر این مطالبی که از سوی برخی مطرح می شود را نشان 
از بی اطالعی از مفاد قرارداد می دانم چرا که این مذاکرات هنوز به طور کامل 
به اتمام نرسیده است و این قرارداد هنوز نهایی نشده و به امضا طرفین 

نرسیده است.
فالحتیان گفت: مطالبی مطرح می شود ناشی از بی اطالعی بودن آنها است 
و بدون اینکه متن قرارداد را دیده باشند راجع به متن قرارداد اظهارنظری کنند 

و آن را خیانت به کشور قلمداد می کنند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: اساساً این مطالب در 
حالی مطرح می شود که این افراد نمی دانند که یک تیم کارشناسی خبره 
پشت این قرارداد است و تجربیات باالیی در این خصوص دارند و متأسفانه 
وزارت نیرو را متهم می کنند که برای صادرات برق به شرکت ترکیه ای 

تسهیالت بهتری داده است.
فالحتیان در پاسخ به این سؤال که کارشناسان و مسؤوالن انرژی اتاق 
بازرگانی عنوان می کنند چرا وزارت نیرو جزئیات قرارداد را منتشر نمی کند،  
گفت: هنوز این قرارداد نهایی نشده است که بخواهیم آن را منتشر کنیم پس 
وقتی نهایی شد عمل قرارداد را منتشر می کنیم چرا که این قرارداد محرمانه 

نیست که ما بخواهیم از انتشار آن خودداری کنیم.
وی افزود: به هر حال اظهارنظرهایی که از سوی اعضای سندیکای برق و 
اتاق بازرگانی مطرح می شود مسؤوالن وزارت نیرو را به تعجب وا می دارد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تأکید کرد: در این قرارداد 35 
درصد تجهیزات نیروگاه )توربین  و ژنراتور( باید از ساخت داخل تأمین شود 

و بقیه سرمایه گذاری را هم از طریق گروه مپنا دنبال کند.
وی افزود: اگر این اتفاق رخ دهد و سرمایه گذار خارجی 3 میلیارد دالر 
سرمایه وارد کشور کند و زیرساخت های صنعت برق را تجهیز کند یک کار 

بسیار ارزشمند و خوبی خواهد بود.
فالحتیان ادامه داد: در این قرارداد انتقال تکنولوژی کالس F به کشور 
صورت خواهد گرفت که یک پدیده کاماًل خوبی است پس افرادی که در 
این زمینه اظهارنظر می کنند ناشی از عدم اطالع رسانی از مفاد قرارداد است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: درخواست بنده از افرادی 
که مخالف این قرارداد هستند به شرکت تولید برق حرارتی که پیگیر این 
قرارداد است مراجعه کنند و هر گونه اطالعاتی که مدنظر آنها بود در اختیار 
آنها گذاشته شود تا متوجه شوند که چه کار عظیم و بزرگی در حال انجام 

است.
فالحتیان با اشاره به اینکه کلیه منافع ملی در این قرارداد رعایت خواهد 
شد، گفت: ما هنوز این قرارداد را نهایی نکرده ایم و حتماً باید سرمایه گذار 
خارجی، تضمین های الزم را ارائه کند و به صورت کلی هم منتقدان و هم 
مخالفان این قرارداد و عفت کالم را رعایت کنند و در حالی که اطالعات 
کافی از محتوای قرارداد ندارند اظهارنظر کارشناسی در این خصوص ارائه 
ابتدا  دارند  را  قرارداد  این  از  انتقاد  افرادی قصد  اگر  داد:  ادامه  نکنند.وی 
محتوای این قرارداد را مطالعه کنند و بند به بند در خصوص ایرادات آن 

اظهارنظر کند و حتماً اطالعاتی اگر نیاز باشد آن را اجرایی خواهیم کرد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: اگر ایران نیروگاه   ساز 
است با حمایت وزارت نیرو این کار صورت گرفته است و گروه مپنا را در 
طول 2 دهه گذشته با حمایت ها و امتیازات وزارت نیرو شکل گرفته است 

تا تولیدات مپنا به روز باشد و راندمان آن باال باشد.
فالحتیان ادامه داد: گروه مپنا، گروهی است که بدون حمایت وزارت 
نیرو و صنعت برق کشور نمی تواند ادامه حیات دهد و وزارت نیرو آن 
مجموعه را راه اندازی کرده است و در حال حاضر 15 هزار پرسنل دارد و 
به این حمایت هم افتخار می کنیم و جزو نیروگاه سازهای برتر دنیا هستیم.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس: 
چیت چیان به اعضای کمیسیون انرژی توضیح داد

از حضور  اسالمی،  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رییس  نایب 
وزیر نیرو و معاونان وی در جلسه ی کمیسیون انرژی خبر داد.

برنامه های  تحقق  درباره  انرژی  کمیسیون  جلسه  در  نیرو  وزیر   
دو  این  چالش های  همچنین  و  برق  و  آب  حوزه  در  شده  پیش بینی 

صنعت توضیحاتی را به نمایندگان مجلس ارائه کرد.
علی ادیانی با اشاره به حضور وزیر نیرو و معاونان وی در جلسه 
کمیسیون انرژی اظهار کرد: ابتدا چیت چیان اهمیت و جایگاه وزارت 
نیرو در مجموعه اقتصاد ملی را تبیین کرد و پس از آن نیز هریک از 
معاونین وی در امور برق و  انرژی های تجدیدپذیر، همچنین آب و 

آبفا گزارش خود را ارائه کردند.
در  که  هایی  چالش  افزود:  مجلس  انرژی  کمیسیون  رییس  نایب 
نیز ممکن  آینده  در  داشته و  برق و آب کشور وجود  حوزه صنعت 
است بعضی از مولفه ها این صنایع را تهدید کنند در این جلسه مورد 
میزان  مورد  در  را  توضیحاتی  وزیر  اینکه  گرفت ضمن  قرار  بررسی 

پیشرفت حوزه برق و آب براساس برنامه پنجم توسعه ارائه کرد.
وی با بیان اینکه برخی از نمایندگان نیز دیدگاه ها و سواالت خود 
نمایندگان  توسط  شده  مطرح  مطالب  اهم  از  گفت:  کردند  مطرح  را 
وضعیت نامناسب آب شرب در بسیاری از شهرها و استان های کشور 

بوده که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ادیانی همچنین اظهار کرد: بحث قرارداد ساخت نیروگاه با شرکت 
دیگر  از  شود  تولید  برق  مگاوات  هزار   5 آن  براساس  که  ترکیه ای 
را  نظراتی  و  نقدها  نمایندگان  که  بود  کمیسیون  در  مطرح  مباحث 

داشتند.
که  مخرب  و  غیرکارشناسانه  برخی سدهای  احداث  وی  گفته  به 
منجر به تخریب محیط زیست و خشک شدن برخی تاالب ها می شود 

از دیگر مسائل مطرح در کمیسیون بود.
وزیر  کرد:  اظهار  ادامه  در  مجلس  انرژی  کمیسیون  رییس  نایب 
نیرو مطالبی را در خصوص سواالت نمایندگان مطرح کرد و قرار شد 
ارتباطات دوجانبه میان وزارت نیرو و کمیسیون انرژی بیشتر شده و 

از ظرفیت های کمیسیون استفاده شود. 

حمید چیت چیان گفت: هوشــمندی دولت 
باعث شــد تا نرخ خرید برق تولیدی از انرژی 
های تجدیدپذیر از تیرماه سال ۹۴ تا اردیبهشت 
۹5 کاهــش پیدا کند و لــذا این کاهش قیمت، 
اطمینان و تضمین بیشتری برای سرمایه گذاری 
در این بخش را در پی خواهد داشت و سرمایه 

گذاران نیز روی این کار صحه گذاشته اند.
بــه گــزارش اتسیســات ربق ســاختمان، وزیــر نیرو در 
چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران از تضمین 
منافع بلندمدت سرمایه گذاران بخش خصوصی 
در صنعــت برق خبر داد و گفت: هوشــمندی 
دولت باعث شــد تا نرخ خرید برق تولیدی از 
انــرژی های تجدیدپذیر از تیرماه ســال ۹۴ تا 
اردیبهشت ۹5 کاهش پیدا کند و لذا این کاهش 
قیمت، اطمینان و تضمین بیشتری برای سرمایه 

گذاری در این بخش است.
حمیــد چیت چیــان در آئیــن برگــزاری 
چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران در ســالن 
همایش هــای وزارت نیرو برگزار شــد، با بیان 
این مطلب گفت: قیمت های جدید اعالم شــده 
برای خرید برق در اردیبهشت ماه جاری باعث 
اطمینان بیشــتری برای تضمین خرید برق در 

آینده می شود.
وی در ادامه گفــت: با اطمینان خاطر ایجاد 
شــده برای صنعــت برق کشــور، می توانیم با 
قدرت از اینکار پشتیبانی کرده و برق مورد نیاز 
را از تولیــد کنندگان خریداری کنیم و متضمن 
منافع بلندمدت ســرمایه گذاران در این عرصه 

باشیم.
چیت چیان اظهار داشت: بر اساس تصویب 
آئین نامه مــاده 61 قانون بهینه ســازی مصرف 
سوخت، برای خرید تضمینی برق، وزارت نیرو 
در صورت استفاده سرمایه گذاران از تکنولوژی 
داخلی برای تولید برق تجدید پذیر متناسب با 

میزان استفاده از تکنولوژی و تولیدات داخلی، 
تا 30 درصد قیمت بیشتر به تولید کنندگان برق 

پرداخت می کند.
وی بــا بیان انــواع فناوری هــای جدید در 
نیروگاه های بادی و اشــاره بــه اینکه افزایش 
ظرفیت به ســمتی می رود کــه از واحدهای با 
ظرفیت باالتری برای تولید برق اســتفاده شود، 
افــزود: فناوری های جدیدی برای اســتفاده از 
برای  )زیســت توده(  "بیومس"  نیروگاه هــای 
تولید برق توسعه پیدا کرده که نتیجه آن کاهش 
آالینده ها و ارتقای اســتاندارد زیست محیطی 

بوده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه در سال گذشته بیش 
از 1۴۷ هزار مگاوات نیــروگاه تجدیدپذیر در 
جهان نصب شــده است، گفت: هر چند آهنگ 
رشد استفاده از انرژی های تجدید پذیر در اروپا 
نســبت به گذشته کاهش پیدا کرده است؛ اما با 
این حال تحول اساســی در روند صنعت برق 
احساس می شود و استفاده از منابع تجدید پذیر 

در سایر کشورها رو به افزایش است.
وی از برگــزاری کنفرانس پاریس به عنوان 
یــک نقطه عطف یــاد کرد و افــزود: در کاپ 
21 بیشــتر کشورها متعهد شــدند تا با استفاده 

از انرژی های تجدیدپذیر، تولید و انتشــار گاز 
کربنیک را در کشورشان کاهش دهند.

چیت چیان با بیان این مطلب که آینده نشان 
خواهد داد که کشورها به چه میزان پایبند تعهد 
خود در این زمینه هســتند، افزود: روند رو به 
رشد اســتفاده از انرژی های تجدید پذیر، سبب 
کاهش شــدید قیمت انرژی های فســیلی می 
شــود و سرمایه گذاران و وزارت نیرو، سازمان 
برنامه ریزی، مجلس شورای اسالمی باید به این 

مطلب توجه خاص داشته باشند.
وی بــا اشــاره به اینکه ســال گذشــته در 
مراکش قیمت هر کیلووات ساعت برق تولیدی 
از انرژی باد، 3 ســنت بوده که در مقایســه با 
قیمت ذغال ســنگ، گاز طبیعی و انرژی اتمی 
برای تولید برق بســیار ارزان است، افزود: در 
کشــور امارات نیز در مناقصه ای برای ساخت 
800 مگاوات نیــروگاه فتوولتائیک، به ازای هر 
کیلووات ساعت برق خورشیدی 2.۹5 تا 2.۹۹ 
سنت در نظر گرفته شــده که نشان از افزایش 
ســرعت تحوالت در بخش انرژی های تجدید 
پذیر در طول یک سال گذشته و کاهش قیمت 

انرژی های تجدید پذیر دارد.
وزیرنیــرو تصریح کرد: کشــورهای دارای 
ذخایر فســیلی غنی نیز باید استفاده بیشتری از 

انرژی های تجدیدپذیر داشته باشند.
وی با بیان اینکــه نزدیک به ۷5 درصد کل 
ظرفیــت نیروگاهی جدید که در ســال 2015 
در جهان ســاخته شــده اســت به انرژی های 
تجدیدپذیر اختصاص داشــته است، افزود: این 
نشان دهنده تحول بســیار جدی در استفاده از 

انرژی های تجدیدپذیر است.
می توانیم با اســتفاده از نیروگاه های برق آبی 

کمبود برق پیک شب را تأمین کنند.

وزیر نیرو  در چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران اعالم کرد:

کاهش نرخ خرید برق تجدیدپذیر هوشمندی دولت بود 
خبرخبر

www.sbp.irسال اول -شماره ششم
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بنابه اخبار رسیده ،اختالس چند میلیاردی در شرکت توزیع اتسیسات ،ربق ،ساختمان
نیروی برق استان کرمانشاه صورت گرفته است و بر همین 

اساس پرونده تعدای از کارکنان و مدیران ارشد این شرکت در 
پی اختالس صورت گرفته درحال بررسی در مراجع قضایی است. 

اختالس چند میلیاردی در توزیع برق کرمانشاه

معاون وزیر نیرو: 
بدهی جدی ای به پیمانکاران برقی نداریم!

علی رضا دائمی درباره بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران اظهار داشت: »در 
بخش برق به پیمانکاران تقریبا بدهی جدی ای نداریم؛ البته نه این که بدهی 

نداشته باشیم، اما میزان آن قابل اغماض است.«
سرویس صنعت برق نیوز: علی رضا دائمی درباره بدهی وزارت نیرو به 
پیمانکاران اظهار داشت: »در بخش برق به پیمانکاران تقریبا بدهی جدی ای 
نداریم؛ البته نه این که بدهی نداشته باشیم، اما میزان آن قابل اغماض است.«

وی افزود: »اساسا در صنعت برق، سازندگان بخش خصوصی هستند و 
اکثر واحدهای نیروگاهی و تجهیزات توسط بخش خصوصی ساخته می شود 

و به تبع بدهی معمولی ممکن است داشته باشیم.«
»اما در  نیرو  تصریح کرد:  اقتصادی وزیر  امور  برنامه ریزی و  معاون 
اجرا  بخش  این  در  زیادی  طرح های  برعکس  که  آب  بخش  خصوص 
می شود، بدهی زیاد است و دلیل آن هم این است که اعتبارات سال 13۹5 

هنوز دریافت نشده است.«
دائمی عنوان کرد: »پیمانکاران حدود 6 هزار میلیارد تومان در صنعت آب 

و فاضالب مطالبه دارند.«
وی در پاسخ به این پرسش خبرگزاری خبرآنالین که برخی از پیمانکاران 
عنوان کردند که ماه قبل 500 میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو زیاد شده 
است، گفت: »بله، این تجمع بدهی ها به همین شکل است که شما اشاره 

کردید.«
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان این که وقتی واحدها 
کار می کنند، بدهی ها افزایش پیدا می کند، افزود: »ما در حال حاضر 650 
طرح داریم که تبعا در این طرح ها کار انجام می شود؛ به ویژه در فصولی 
که در آن قرار داریم؛ یعنی بهار و تابستان. این باعث می شود بدهی های ما 

افزایش پیدا کند.«
دائمی تصریح کرد: »ما امیدواریم با شرایطی که پیش آمده، بتوانیم بخشی 

از این بدهی ها را تا پایان تابستان پرداخت کنیم.«
وی درباره نحوه پرداخت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران خاطرنشان 
کرد: »پیش بینی این است که بخشی از این بدهی ها از محل اعتبار و اسناد 

خزانه اسالمی قابل پرداخت است.«
بین وزارتخانه ها، وزارت نیرو که به تنهایی بیش از 30هزار میلیارد تومان 
بدهی دارد و حدود 23هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است، که از 

این میزان حدود 18 هزار میلیارد تومان مربوط به صنعت برق است
به گزارش خبرنگار ما بر اساس اعالم سخنگوی دولت، در هفته های 
گذشته قرار بود با پرداخت ۷500 میلیارد تومان از این 30هزار میلیارد تومان 
بخشی از این بدهی تسویه شود که در خصوص سهم هر وزارتخانه از این 
رقم هنوز صحبتی نشده است، اما آنچه مشخص شده قرار است پرداخت 
اوراق  انتشار  و  اسالمی  خزانه  اوراق  انتشار  صکوک،  اوراق  با  بدهی ها 

مشارکت صورت گیرد.

خبر

اخذ جام لوییس ویتون برای بهترین ربات انسان نما 
 بیستمین دوره مسابقات روبوکاپ در الیپزیگ آلمان

اتسیسات  ربق   ساختمان: بیستمین دوره مسابقات روبوکاپ 2016 در الیپزیگ آلمان با 
نزدیک به 3500 شرکت کننده از ۴5 کشور دنیا روزهای دهم تا هفدهم تیرماه 
سال جاری درحالی برگزار شد که شرکت باسط پژوه تهران از اعضای دانش بنیان 
سندیکای صنعت برق ایران در این مسابقات حضور پررنگی داشت و موفق به 

کسب جام لوییس ویتون برای بهترین ربات انسان نما شد.
این جام معادل جام جهانی در مسابقات فوتبال است و تا به  حال فقط سه 
کشور آمریکا، آلمان و ژاپن موفق به کسب آن شده بودند ولی امسال تیم رباتیک 
باسط پس از سه سال تالش و حمایت های شرکت باسط پژوه تهران توانسته 
است عالی ترین رتبه را در بیستمین مسابقات جهانی ربوکاپ کسب کند. پس از 
حک نام تیم باسط بر روی جام لوییس ویتون، این جام به ایران ارسال می  شود و 

سپس برای مسابقات سال آینده ربوکاپ راهی شهر ناگویا در ژاپن خواهد شد.
آرزوی هر ربوکاپی بدست آوردن این جام شیشه ای و حک نام تیمش بر 
روی آن است تا در سال 2050 میالدی که تیم ربات های انسان نما با تیم دنیا 
مسابقات واقعی فوتبال را برگزار می کنند، نامش در تاریخ ربوکاپ ثبت شده باشد.
فوتبال  لیگ  در  بازی  با  شرکت  این  بزرگسال  سایز  انسان نمای  روبات  
روبات های سایز بزرگسال در مرحله  یک چهارم با غلبه بر تیم  kudos  از کره با 
نتیجه 2 بر صفر، در مرحله نیمه نهایی با کسب پیروزی 2 بر صفر بر تیم چین و 
با برد در مسابقه فینال مقابل تیم سوییتی از آلمان، قهرمان لیگ فوتبال ربات های 
انسان نمای بزرگسال گردید. در رقابت چالش های تکنیکی نیز تیم رباتیک باسط 
توانست با اختالف زیادی مقام اول را کسب کند و این دو عامل به همراه 
پایداری خوب و عملکرد حرفه ای این ربات باعث انتخاب این تیم توسط داوران 

لوییس ویتون شد.و سرگروه های سایر تیم ها برای کسب جام 
ایرانی  تیم  یک  توسط  جام  این  خصوصی کسب  بخش  حمایت  با 

نشان دهنده آن است که با برنامه ریزی و تالش جوانان ایرانی می توانند در مرز علم 
و تکنولوژی قرار گیرند و اطالعات علمی را به دستاوردهای فن آوری تبدیل کنند 
و با تبدیل آن به ثروت گامی بلند در جهت اقتصاد مقاومتی درون زا داشته باشند.

در این مسابقات 13 مقام دیگر توسط تیم های ایرانی دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه 
ایلخچی، دانشگاه آزاد قزوین، دبیرستان فرزانگان و ... کسب شد که جزئیات 
کامل نتایج در سایت www.robocup.org قابل مشاهده می باشد و این امر 

نشان از تالش ملی در زمینه کسب و تولید فن آوری روز دارد.
ماهنامه اتسیسات ربق ساختمان این افتخار بزرگ را به همه دانش پژوهان و صنعتگران و 

شرکت باسط پژوه تهران تبریک می گوید.

خبر

سندیکای  ساالنه  عمومی  مجمع 
شنبه  سه  روز  ایران  برق  صنعت 
سال  تیرماه  بیست  و  دوم  مورخ 
نمایندگان  حضور  با  جاری 
تحت  و  سندیکا  عضو  شرکتهای 
بازرگانی،  اتاق  نماینده  نظارت 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران در 

محل اتاق ایران برگزار شد.
جلسه  این  نخست  بخش  در 
ریاست هیات مدیره سندیکا ضمن 
به  اشاره  با  حاضرین  به  خیرمقدم 
سال  بدترین  گذشته  سال  اینکه 
همه  گفت:  بود،  ایران  اقتصادی 
پیش بینی می کردیم که درنتیجه ی 
قرمزها،  خط  از  قبلی  دولت  عبور 
حضور گروه تروریستی داعش در 
منطقه خاورمیانه، افت قیمت نفت 
و دالیلی اینچنینی سال ۹۴ به عنوان 
رقم  ایران  اقتصادی  سال  بدترین 
موفق  هنوز  فعلی  دولت  بخورد. 
که  عواملی  منفی  تبعات  از  نشده 
ذکر شد رهایی یابد و این نگرانی 
وضعیت  نتیجه  که  دارد  وجود 
اشخاص  حضور  فعلی،  اقتصادی 
در  ها  پوپولیست  و  فریب  عوام 
جمهوری  ریاست  آینده  انتخابات 

کشور باشد.
و  ونزوئال  به  اشاره  با  وی 
برخورداری این کشور از باالترین 
ذخایر نفتی دنیا افزود: ونزوئال نیز 
مانند کشور ما امکانات خوبی دارد 
پیدا  شرایطی  اکنون  متاسفانه  اما 
کرده است که مردم این کشور برای 
کلمبیا  به  غذایی  مواد  به  دستیابی 

مهاجرت می کنند.
کالهی،  علیرضا  سخنان  از  پس 
از  متشکل  مجمع  رئیسه  هیأت 
محمدجعفر  مقدم،  رضا  سیروس 

اکبر  بردبار،  جمشید  رودبارکی، 
هوشیار و اردالن تنباکوچیان با اخذ 
برگزیده  جلسه  حاضرین  از  رای 
نمایندگان  موافقت  با  و  شدند 
رضا  سیروس  عضو  های  شرکت 
مقدم به عنوان رئیس مجمع عمومی 

سندیکا انتخاب شد.
ریاست  جلسه،  بعدی  بخش  در 
واجدین  اکثریت  حضور  اعالم  با 
شرایط، رسمیت مجمع را اعالم کرد 
و از رئیس هیات مدیره و دبیر سندیکا 
عملکرد  گزارش  کرد  درخواست 

سندیکا در سال گذشته را ارائه کنند.
علیرضا کالهی به اقدامات کلیدی 
اشاره   13۹۴ سال  در  سندیکا 
شدن  نهایی  داشت:  اظهار  و  کرده 
مشترک  کارگروه  در  تیپ  قرارداد 
به شورای  ارسال  سندیکا ـ توانیر و 
اصالح  تصویب،  برای  فنی  عالی 
تشخیص  و  بندی  رتبه  نامه  آئین 
نیرو  رشته  پیمانکاران  صالحیت 
فهارس  تکمیل   ،13۹۴ سال  در 
توزیع  فوق  انتقال و  بهای خطوط 
برقی،  تاسیسات  و  برق  نیروی 
قراردادهای  کارگروه  تشکیل 
متوقف با مدیران ارشد توانیر برای 
متوقف  قراردادهای  تکلیف  تعیین 
بیمه  های  کارگروه  تشکیل  اعضا، 

مرتبط  های  سازمان  با  مالیات  و 
برای شناسایی و پیگیری مشکالت 
اعضا، تقویت خدمات مشاوره ای 
آغاز  و  مالیاتی سندیکا  و  ای  بیمه 
به کار مشاوران خبره در دبیرخانه 
کلیدی  اقدامات  از  برخی  سندیکا 

سندیکا در سال گذشته است.
وی همچنین به روزرسانی مستمر 
وزارت  از  اعضا  مطالبات  آمار 
نیرو و دولت و پیگیری در جهت 
شناسایی  اعضا،  مطالبات  وصول 
کارهای  و  کسب  راهبردی  مسائل 
صنعت برق و تدوین سند راهبردی 
برگزاری  کارها،  و  کسب  توسعه 
و  ارشد  مدیران  با  جلسه   1۹5
نهادهای  و  ها  سازمان  نمایندگان 
مرتبط و برگزاری منظم 331 جلسه 
کارگروه های سندیکا  ها و  کمیته 
و انجام بیش از 5 هزار و 200 نفر 
ساعت کار داوطلبانه توسط اعضای 
سازمانی  ساختار  اصالح  سندیکا، 
جدید  چارت  تصویب  و  سندیکا 
معاونت  تعیین  و  مدیره  هیات  در 
کمیته ها و تغییر کاربری ساختمان 
جدید سندیکا از مسکونی به اداری 
و تجهیز کامل ساختمان را از دیگر 
اقدامات کلیدی سندیکا در سالی که 

گذشت دانست.

در ادامه این جلسه دبیر سندیکا به 
بیان جزئیاتی از اقدامات سندیکا در 
اظهار  پرداخته و  طول سال 13۹۴ 
ساختار  اصالح  جریان  در  کرد: 
اضافه  نفر  ما  سندیکا  سازمانی 
سابق  نفرات  همان  بلکه  نکردیم؛ 
تا  کردیم  مجدد  سازماندهی  را 
های  فعالیت  از  بیشتری  خروجی 
سندیکا بگیریم. کمیته های سندیکا 
سازماندهی  جاری  سال  در  نیز 
های  تا خروجی  شوند  می  مجدد 

بهتری از آنها داشته باشیم.
رای  با  مجمع  پایانی  بخش  در 
حاضرین در جلسه حسین شجاعی 
عنوان  به  گذشته  سال  همچون 
سال  برای  سندیکا  اصلی  بازرس 
انتخاب شد و سیده فاطمه  جاری 
طباطبایی نیز به عنوان بازرس علی 

البدل سندیکا برگزیده شد.
از  یکی  رودبارکی،  جعفر  محمد 
اعضای هیأت رئیسه مجمع در پایان 
برخی خواسته های اعضا از سندیکا 
مساله  به  رسیدگی  که  برشمرد  را 
افزوده، رسیدگی  ارزش  بر  مالیات 
به معضالت تامین اجتماعی، تالش 
قانون رفع موانع  در جهت اجرای 
کسب  فضای  سازی  بهینه  تولید، 
و کار، رسیدگی به موضوع خرید 
سرمایه، رسیدگی به بحث دریافت 
یارانه صنعتی، اصالح نحوه دریافت 
ای  ترکیه  از شرکت های  فاینانس 
و چینی، تعیین تکلیف بحث 312 
پست فوق توزیع برق و تعجیل در 
امر تشکیل فدراسیون برق از جمله 
بود. وی همچنین درخواست  آنها 
کرد اساسنامه سندیکا مورد بازبینی 
و اصالح قرار گیرد و مجمعی فوق 

العاده برای آن برگزار شود.

روز سه شنبه مورخ بیست و دوم تیرماه

مجمع ساالنه سندیکای صنعت برق برگزار شد

www.sbp.ir سال اول- شماره ششم
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با کانال خبری 
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در تلگرام همراه شوید
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اتسیسات ،ربق ،ساختمان
ساختمان

وزیــر نیرو به تازگی از مدیران وزارتخانه خواســته که فیش 
حقوقی خود را به این وزارتخانه ارائه کنند.

دستور وزیرنیرو برای ارائه فیش های حقوقی

رئیس کارگروه تدوین پیش نویس
 آیین نامه مقررات ملی ساختمان خبر داد:

تایید نظام نامه رفتار حرفه ای مهندسی ساختمان
 از سوی وزیر راه

محســن بهرام غفاری در نشســت مدیران کل راه و شهرسازی 31 
اســتان کشــور گفت: نظام نامه مصوب تحت عنــوان نظام نامه رفتار 
حرفه ای اخالقی در مهندســی ســاختمان مبتنی بر تصویب نامه هیئت 
وزیــران در اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون در ماده 2 تنظیم شــده و 
درحال حاضر توســط وزیر راه و شهرســازی تأیید و مورد ابالغ قرار 

گرفته است.
بهرام غفاری در ادامه با اشــاره به ارتباط موجود بین اخالق و قانون 
بیان کرد: در حقیقت مســئولیت قانونی از زمان شــکل گیری متأخر بر 
مسئولیت اخالقی اســت به گونه ای که ابتدا یک ضرورت اخالقی در 
جامعه کبیر پیش می آید و پس از آن اهل حرفه و کســانی که به عنوان 
خبرگان آن حوزه به شــمار می روند ایــن ضرورت را تبدیل به قواعد 

اخالقی الزام آور می کنند.
وی در این راســتا قابــل انتقال بودن مســئولیت قانونی را دومین 
خصوصیت این مســئولیت اعالم کرد و افــزود: تعهد اخالقی فراتر از 
تعهد قانونی است، هرحرفه مندی مکلف است حتی آنچه را قانون گذار 
نتوانســته ببیند و در قرارداد بین طرف های قرارداد تکلیف آن را تعیین 

کند، اجرا کند.
رئیس کارگروه تدوین پیش نویس آیین نامه مقررات ملی ساختمان 
بــا بیان این مطلب که اخالق ملتزم به رعایــت قانون بوده ولی قانون 
ملتزم به رعایت اخالق نخواهد بود گفت: اخالق ما را ملتزم می کند تا 
حتما به قانون پایبند باشیم ولی قانون این کار را نمی کند. اگرچه ذات 
و جوهر قانون، اخالقی اســت ولی بسیاری از قوانین هستند که فارغ 

از اخالق عمل می کنند.
این مقام مســئول در بخش دیگــری از صحبت هایش اضافه کرد: 
مســئولیت قانونی از آثار قانون بوده ولی مسئولیت اخالقی از وجدان 
حرفه ای ناشــی می شــود اگرچه اهل حرفه خودشــان بخش هایی را 
کــه قانون الزام نکــرده مانند این نظام نامه، الــزام می کنند. در حقیقت 
مسئولیت قانونی به شخص معینی مربوط است ولی مسئولیت اخالقی 
همگانی است، ضمانت اجرایی قانون باید در خود آن تعبیه شده باشد 
ولی ضمانت اجرایی اخالق پاداش و تنبیه وجدانی و اجتماعی است.

مشــاور حقوقی سازمان نظام مهندسی ســاختمان کشور ادامه داد: 
همه این تفاوت ها هســت ولی وقتی ســخن از مسئولیت اخالقی به 
زبان می آوریم از قانون میثاقی ســخن می گوییم کــه میان اهل حرفه 
دارای ارزش اســت. ارزش های مشترکی که اهل حرفه به طور مستمر 

به دنبال آن هستند.
بهرام غفــاری همچنین بــا بیان اینکه صفــات اخالقی حرفه ورزی 
صفاتی اســت که درستی رفتار حرفه ای بســته به التزام ذهنی و عملی 
آنهاســت گفت: اصول اخالق حرفه ای اســتاندارد رفتار و ارزش های 
شــخصی و شغلی قابل قبول حرفه اســت، رفتار حرفه ای شیوه رفتار 
با کارفرمایان، مهندســان، بنگاه های مهندسی ســاختمان، همکاران و 
اشخاص تحت مدیریت خود، جامعه و محیط زیست بوده که به انجام 

و ارائه خدمت و اخذ تصمیمات نیز اطالق می شود.
وی در ادامه استقرار رفتار اخالقی بین اهل حرفه، ایجاد فرصت های 
برابر حرفه ای، عدالت جمعی، شــوق به تعالی و حرفه ورزی رقابتی را 
نمونه هایی از ارزش های موجــود در این نظام نامه اعالم کرد و گفت: 
صفاتی مانند درست کاری، صداقت، دقت و مراقبت، احترام و جوابگو 
بودن از سلســله صفاتی هستند که در حقیقت از اخالق عمومی گرفته 

شده اند نه از علم اخالقی.
رئیس کارگروه تدوین پیش نویس آیین نامه مقررات ملی ساختمان 
در ادامه ســخنانش مسئولیت نسبت به نتیجه و مسئولیت نسبت به نرم 
هایی از حیث دقت را گونه های متفاوت مســئولیت دانســت و اظهار 
کرد: جمعی بودن مسئولیت یکی دیگر از خصوصیات این بخش است 
که در صورت اجرای آن مصون بودن از خطرات، مطمئن شدن محیط 
کار در برابر فشــار کار، دلیری مهندس و عمل ســرافرازانه  نسبت به 
وظایف، کمک به گســترش محیط منصفانه، پایداری و اعتبار حرفه از 

طریق نظام پایش همگانی را به وجود می آورد.
وی در پایــان در خصــوص محتوای نظام نامه حرفــه ای نیز گفت: 
تعاریف تعــدادی از مصطلحات، مصادیق رفتــار حرفه ای اخالقی در 
مهندســین ســاختمان و شــیوه احراز نقض نظام نامه اخالق حرفه ای 
بخش های متفاوت و قابل اهمیت و توجه این نظام نامه به شمار می رود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان تهران خبر داد:

ابالغ شیوه نامه 
اجرای ساختمان در کشور تا پایان مرداد

اظهار  با  تهران  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
تاسف از روند نامطلوب کیفیت ساخت مسکن در کشور از نهایی 
و  راه  وزارت  توسط  ساختمان  اجرای  نامه  شیوه  ابالغ  و  شدن 

شهرسازی تا پایان مرداد ماه خبر داد.
حبیب اله بیطرف گفت: مشکالت کیفی در ساخت و سازاغلب بناهای 
نواقص بخش طراحی،  از  ناشی  تهران  استان  در  به خصوص  کشور و 

نظارت، اجرا و از همه مهمتر بهره برداری و نگهداری ساختمان است.
بناهای با عمر بیش از 20 سال

کلنگی و فرسوده قلمداد می شوند
به گفته وی در حوزه بهره برداری و نگهداری هیچ دستورالعمل مهندسی 
نداریم و همین مساله باعث شده تا عمر ساختمان های ما کوتاه باشد و 

بناهای با عمر بیش از 20 سال کلنگی و فرسوده قلمداد شوند.
البته  گفت:  تهران  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
در بخش طراحی ساختمان ظرف 20 سال گذشته شاهد رشد کیفی 
مطلوبی در ساخت و سازها هستیم و اکنون از مرحله طراحی نقشه در 
فاز یک به مرحله پیشرفته تری رسیده ایم که شامل طراحی نقشه همه 

اجزای ساختمان می شود.

رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک:

وضعیت معامالت مسکن در 
تهران و کشور صعودی بوده 

است
با  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
بخش  بر  دولت  تمرکز  اینکه  بیان 
بینی  پیش  و  بوده  ضعیف  مسکن 
قیمت مسکن در سال 96 از اکنون 
مسکن  قیمت  گفت:  است،  سخت 
برابر   90 تا  سال   20 در  تهران  در 
وجود  مثالی  بنابراین  داشت  رشد 
سال   5 و  بخر  را  مسکن  که  دارد 
نگه  عمر  آخر  تا  را  تو  او  نگهدار 

می دارد.
حسام عقبایی  در خصوص  اینکه آیا خرید مسکن هنوز هم می تواند جزو 
سرمایه گذاری های مطمئن محسوب شود، گفت: مثالی برای شما از زبان 
زمین می زنم »زمین می گوید: مرا بخر 5 سال نگه دار من تو را تا آخر عمر 
نگه می دارم. مرا بخر 10 سال نگه دار، بچه های تو را هم نگه می دارم. مرا 

بخر 20 سال نگه دار، من نوه و نتیجه های تو را هم نگه می دارم«.
وی افزود: از سال ۷1 تا ۹1 طبق آماری که از مرکز آمار استخراج شده 
است قیمت مسکن در کشور به طور متوسط 60 تا ۹0 برابر شده است. 
یعنی در همین مدت مورد اشاره 6 هزار تا ۹ هزار درصد قیمت مسکن 

گران شده است.
کاهش 15 درصدی قیمت آپارتمان های لوکس

سال  در  مسکن  قیمت  می شود  گفته  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  عقبایی 
جاری حدود 13 درصد رشد داشته است، گفت: بنده این موضوع را تأیید 
نمی کنم چرا که در سال ۹5 شاهد افزایش قیمت نبودیم و حتی در برخی 

از بافت ها قیمت آپارتمان های لوکس شکسته شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با اشاره به اینکه کاهش قیمت آپارتمان های 
لوکس بیشتر در نقاط مرفه شهرهای بزرگ رخ داده است، گفت: قیمت 
شده  شکسته  درصد   20 تا   15  ،۹۴ سال  به  نسبت  لوکس  آپارتمان های 
است و اگر به قبل از سال ۹۴ برگردیم به دلیل اینکه قدرت خرید مردم 
بیشتر  این کاهش قیمت  یافته است  نیز کاهش  باال  با درآمد  اقشار  حتی 

خواهد بود.
بیشتر  افزود: به عنوان مثال قیمت واحدهای لوکس ظرفیت کاهش  وی 
هم دارد چرا که قیمت یک متر آپارتمان به مبلغ 20 میلیون تومان قیمت 
حباب گونه دارد پس چون عرضه این واحدها بیش از تقاضا است شکسته 

شدن قیمت باز هم وجود دارد.
وضعیت معامالت مسکن در

 تهران و کشور صعودی بوده است
اجاره بها 10 درصد رشد دارد

حاضر  حال  در  مسکن  معامالت  میزان  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
بهتر  کشور  و  تهران  در  مسکن  معامالت  وضعیت  گفت:  است،  چگونه 
شده است و در تیر ماه سیر صعودی داشته است به طوری که در تیر ماه 
۹5 حدود 16 هزار و ۴۹۹ قرارداد خرید و فروش ثبت شده که این عدد 
نسبت به تیر ماه ۹۴ که حدود 1۴ هزار و 18۷ مورد بوده است حاکی از 

صعودی بودن وضعیت معامالت دارد.
عقبایی ادامه داد: در خصوص اجاره نیز در تیر ماه سال جاری 21 هزار 
و 838 قرارداد اجاره به ثبت رسیده است که نسبت به تیر ماه سال ۹۴ که 
حدود 20 هزار و 6۴3 مورد بوده است حاکی از رشد تعداد قراردادهای 

اجاره است.
تأثیر آن بر  بانکی و  رئیس اتحادیه مشاوران امالک به کاهش نرخ سود 
این  بانکی تصور بر  با کاهش نرخ سود  بازار اجاره اشاره کرد و گفت: 
بود که اجاره بها باید افزایش یابد اما گزارش ها حاکی از این است که در 
بازار اجاره شاهد ثبات نسبی بودیم هر چند معتقدیم که به طور متوسط 
نرخ اجاره بها در کشور 10 درصد و در برخی از نقاط بیش از 10 درصد 

افزایش داشته است.
از ابتدای امسال در دوره پیش رونق مسکن هستیم

وی در پاسخ به این سؤال که آیا وارد دوره پیش  رونق شده ایم و می توان 
امیدوار بود که از نیمه دوم سال ۹5 مسکن از رکود خارج شود، گفت: 
از ابتدای سال جاری در دوره پیش رونق هستیم و در حقیقت در مرحله 
پیش رونق  از دوره  ماه  از رکود هستیم پس 5  اول خروج  فاز  از  عبور 
نوع  معامالت و  تعداد  را رشد  این موضوع  مسکن سپری شده است و 
معامالت نشان می دهد که خیز اول خروج از رکود مسکن برداشته شده 
به دوره  از رکود به طور کامل و ورود  با خروج مسکن  اما هنوز  است 

رونق فاصله داریم.
عقبایی تأکید کرد: برای خروج کامل مسکن از رکود و ورود به دوره رونق 
مسکن حداقل باید میزان معامالت در روز سه برابر معامالت کنونی شود 

تا بگوییم بازار مسکن از رکود خارج شده است.
میدانی  بررسی های  اساس  بر  داد:  ادامه  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
صورت گرفته در کشور نشان می دهد حجم مراجعات مردم به مشاوران 
آینده  ماه های  افزایش معامالت در  مبین  این  داشته است و  امالک رشد 

خواهد بود چرا که پروسه خرید مسکن یک پروسه زمان بری است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹3 و ۹۴ میزان صدور پروانه های ساختمانی 
50 درصد کاهش یافته و باید با افزایش تولید مسکن این کسری جبران 
شود، گفت: قطعًا تولیدکنندگان مسکن میزان افزایش مراجعات و تعداد 
معامالت مسکن را رصد می کنند و قطعًا در این خصوص که مجدداً به 
تولید مسکن روی بیاورند آنها را به این موضوع ترغیب خواهد کرد که 

برای شروع به تولید واحدهای کوچکتر اقدام کنند.
سوی  از  کوچک  واحدهای  مسکن  تولید  روزها  این  افزود:  عقبایی 

سازندگان افزایش یافته است.
تعداد واحدهای خالی از سکنه در استان تهران 2۳0 هزار مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران امالک در پاسخ به این سؤال که تعداد واحدهای 
نیست، گفت: در  تقاضا عقب  از  تولید  نشان می دهد که  از سکنه  خالی 
استان تهران قباًل حدود ۴00 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه گزارش 
شده بود اما با توجه به قوانین وضع شده در حوزه مالیاتی باعث شده تا 
تعداد واحدهای خالی از سکنه به 230 هزار واحد مسکونی کاهش یابد.

به گفته وی، آمار موثقی از تعداد واحدهای خالی از سکنه در شهر تهران 
وجود ندارد.

خبر نظام مهندسی ساختمان

عباس آخوندی در نشست مدیران کل راه و 
شهرسازی استان های کشور گفت: شهرفروشی 
از دو منظر قابل بحث و بررسی است. معتقدم 
این شیوه کنونی اداره شهرها که با شهرفروشی 
و فروش تراکم است دیگر بازاری ندارد. زیرا 
در  باشد،  همراه  تقاضا  با  باید  عرضه  معتقدم 
که  مختلفی  آمارهای  حال حاضر  در  که  حالی 
سایر  و  تهران  در  واحدهای مسکونی  میزان  از 
شیوه  این  که  می دهد  نشان  داریم  کالنشهرها 
و  مردم  مسایل  پاسخگوی  است  نتوانسته 

شهروندان باشد.
اینکه  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
ابتدای  قیمت مسکن در سه سال گذشته و از 
با تورم همراهی نکرد و قیمت  دولت یازدهم 
ثابتی داشت افزود: در سه سال گذشته، قیمت 
و  نکرد  همراهی  نیز  تورم  با  حتی  مسکن 

افزایش قیمت در مسکن نداشتیم.
ادامه روند شهرفروشی و فروش 

تراکم برای شهرها و کالنشهرهای ایران 
امکان پذیر نیست

روند  ادامه  آیا  که  سوال  این  طرح  با  وی 
شهرفروشی امکان پذیر است؟ تاکید کرد: ادامه 
روند شهرفروشی و فروش تراکم برای شهرها 
و کالنشهرهای ایران امکان پذیر نیست. فارغ از 
اینکه شهر فروشی و فروش تراکم باعث ایجاد 
باالی  عمومی  فرهنگ  رواج  و  طبقاتی  فاصله 
شهر و پایین شهر، محله های فقیر و محله های 
فراوان  گرفتاری های  موجب  می شود؛  غنی 
دیگری از جمله ناامنی برای شهرها هم هست 
که همین مسائل نشان می دهد ادامه این روند 

نادرست برای اداره شهرها امکان پذیر نیست.
وی گفت: وقتی می پذیریم که شهر فروشی 
به  مطمئنا  ندارند  تداوم  امکان  شهرها  در 
راه حل های اجرایی آن فکر کرده و برنامه های 
داریم.  پیشنهادی  راه حل های  برای  نیز  مدونی 
شهرسازی  نظر  از  که  مشکلی  حال حاضر،  در 
مشکالت  با  را  ما  شهرهای  و  مبتالییم  آن  به 
که  این است  و مسایل مختلفی روبه رو کرده، 
بر  مبتنی  شهر  درآمدهای  از  عمده ای  بخش 

قانون نیست و به تبع آن، هزینه ها نیز مبتنی بر 
قانون نیستند و این مشکل پیچیده ای است که 

به آن مبتال هستیم.
آخوندی با طرح پرسش های کالنی همچون 
بهینه بودن یا نبودن هزینه های مدیریت شهری به 
ویژه در کالنشهرها  که در آنها تراکم فروشی و 
شهرفروشی رایج است و همچنین این پرسش 
ایران  در  مدیریت شهری  تمام شده  قیمت  که 
چگونه است؟ گفت: نسبت به بهینه بودن قیمت 
تردید  کالنشهرها  خدمات شهری  شده  تمام 
دارم. البته روی صحبتم به شماری از شهرهای 
ایران که کم جمعیت و فاقد درآمد هستند نیست 
و معتقدم باید به شهرهای کوچک و کم درآمد 
عین  در  اما  شود.  کمک  وضعیت  بهبود  برای 
و  ندارم  را  نظر  این  مورد کالنشهرها  در  حال 
به  کالنشهرها  در  مالی  منابع  وضعیت  معتقدم 

گونه ای دیگر است.
انتقاد از هزینه های گزافی که شهروندان 

برای زندگی در کالنشهرها می پردازند
حال حاضر  در  اینکه  به  اشاره  با  آخوندی 
در  سکونت  برای  زیادی  هزینه   شهروندان 
شهرها می پردازند، ادامه داد: گرچه امروزه برای 
ظاهر  به  دارند  سکونت  شهرها  در  که  کسانی 
هزینه چندانی متصور نیست اما شهروندان هر 
آلودگی  با  استنشاق می کنند،  که  با سربی  روز 
ترافیک و تمامی گرفتاری های   شهری  شهرها، 
دارند هزینه های مدیریت شهری را بیش از حد 

مجاز پرداخت می کنند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: شهروندان 
برای زندگی در کالنشهرها زندگی و درآمد و 
دید  از  عموما  که  می کنند  هزینه  را  عمر خود 
حالی  در  این  و  است  پنهان  مدیریت شهری 
از  عمده ای  بخش  شهری  مدیریت  که  است 
درآمد خود را از طریق فروش تراکم دریافت 
مخاطره  به  را  شهروندان  جان  و  می کند 
می اندازد. همچنین این وضعیت مختص تهران 
دارند  مردم  کالنشهرها  تمامی  در  بلکه  نیست 
گزافی  هزینه های  شهرها  در  زندگی  بابت 

می پردازند.
مالیات ملی و مالیه محلی نیز تعیین 

تکلیف شود.
اینکه  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
و  درون شهری  تفکیک های  وی  نظر  از 
برون شهری درست نیستند گفت: ما در وزارت 
از  را  حمایت  حداکثر  باید  شهرسازی  و  راه 

مدیریت شهری داشته باشیم.
مشکل شهرهای ما مشکل بی توجهی 

شهری است نه طرح های جامع
شهرسازی  و  راه  حوزه  ارشد  سیاستگذار 
همچنین در مورد طرح های جامع و انتقادهایی 
طرح های  معتقدم  گفت:  می شود  آن ها  به  که 
جامع به رغم نقدهای فراوانی که از آن می شود 
بسیار مفید بوده است. تصور کنید توسعه شهرها 
به چه شیوه ای بود؟ مشکل  بدون طرح  جامع 
آنها  شهرنشینی  به  که  است  این  ما  شهرهای 
است؟  شده  توجه  چرا  آنکه  نه  نشده  توجهی 

مشکل ما مشکل بی توجهی است.
آخوندی همچنین با اشاره به اینکه در مورد 
برخی از شهرها برای چندمین بار است که طرح 
صاحب  که  شهرهایی  در  گفت:  می شود  تهیه 
که  زمانی  تا  عمل  مالک  هستند  جامع  طرح 
طرح جدید تهیه، مصوب و ابالغ شود به قوت 
خود باقی است. ما در واقع باید به آن سمت 
برویم که برای ارتقا و بهبود کیفیت زندگی و 
حمل و نقل عمومی شهرها چاره اندیشی و در 

جهت بهبود آنها حرکت کنیم.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی:

قیمت مسکن در ۳ سال گذشته ثابت بوده است
خبر 
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اتسیسات ،ربق ،ساختمان
ساختمان

400 هزار مسکن مهر رها و بالتکلیف هستند

مدیر امور اعتباری بانک مســکن افزود:از تعداد 731هزار واحد از 
پروژه های باقیمانده مسکن مهر، بالغ بر 400 هزار واحد از پروژه های احداثی 
بــه دالیلی منجمله نبود امکانات زیربنایی و روبنایی، عدم وجود متقاضی، پروژه 

های رها شده و تعطیلی کارگاه و ...بال تکلیف مانده است .

استاد دانشگاه تهران:

طوالنی شدن رکود مسکن خطرناک است

اســتاد دانشــگاه تهران گفت: از دولتی که 600 هزار میلیارد 
تومان بدهی دارد و تمام بخش های اقتصادی درگیر رکود هستند 
نمی توان انتظار رونق بخش مســکن را داشــت. متأسفانه دولت 
راهکار عملی، منطقی و اجرایی برای بخش مســکن ارائه نکرده 

است.
بیت اهلل ســتاریان  در پاسخ به این ســوال که آیا توجه دولت در 
سه سال گذشته در بخش مسکن مفید و موثر بوده است،گفت: اینکه 
دولت به بخش مسکن توجه داشته و میزان این توجه به اندازه کافی 
بوده اســت باید گفت که در اقتصادی که دولت با رکود درگیر است 
و تمام بخش های اقتصادی در رکود هستند نمی توان انتظار داشت که 

به بخش مسکن هم توجه کند.
وی ادامه داد: از دولتی که 600 هزار میلیارد تومان بدهکار اســت 
و تمام بخش های اقتصادی با رکود درگیر هســتند نمی توان انتظاری 

ایجاد رونق بخش مسکن داشت.
ســتاریان ادامه داد دولت یازدهم نیــز همانند دولت های قبل در 
مورد بخش مســکن راهکار عملی، منطقی و اجرایــی ندارد و این 
تاســف بار است و بی برنامگی ممکن است که بخش مسکن را دچار 

تزلزل بیشتری کند.
وی با اشــاره به اینکه در دو ســال اول دولت یازدهم همه منتظر 
مشخص شدن نتایج برجام بودند،گفت: اقتصاد ایران منتظر مشخص 
شــدن نتایج برجام بود تا هم کل اقتصاد و هم بخش مسکن از رکود 
خارج شــود، بنابراین اگر هم بخش مســکن در بخش معامالت تا 

حدودی رونق گرفت واکنش روانی بود.
استاد دانشگاه تهران اضافه کرد: طوالنی شدن رکود در بخش مسکن 

موجب فرار سرمایه و کاهش عرضه در بخش مسکن خواهد شد.
ستاریان در پاسخ به این ســئوال که آیا طوالنی شدن رکود برای 
بخش مسکن خطرناک نخواهد بود؟ تصریح کرد: طوالنی شدن رکود 
در بخش مسکن بسیار خطرناک است چرا که عالوه بر کاهش عرضه 
مسکن موجب افزایش جهشــی قیمت مسکن در دوره ای که بخش 

مسکن وارد رونق شود خواهد شد.
وی تاکید کرد: اینکه گفته می شــود بخش مســکن در دوره پیش 

رونق قرار دارد چندان صحت ندارد.

نامه مظاهریان به ترکان 
جلوی فساد، استخدام انحصاری و رانتی

 در نظام مهندسی گرفته شود

استخدام کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها بر مبنای 
ارتباطات خویشاوندی، رفاقتی و توصیه ای که مصداق بارز رانت، 
انحصارو فساد بوده و اعتراض اعضای نظامات مهندسی ساختمان، 
باعث شد که حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و 
شهرسازی در نامه ای به اکبر ترکان، رئیس شورای مرکزی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان کشور اجرای تمام و کمال قانون در رابطه با 
نحوه استخدامی کارمندان نظامات مهندسی ساختمان را متذکر شود.

با اشاره به اعتراض اعضای سازمان نظام  حامد مظاهریان در این نامه 
مهندسی ساختمان استان ها در خصوص استخدام کارکنان سازمان استان 
بر  استان ها  ساختمان  مهندسی  نظامات  کارمندان  استخدام  کرد:  تاکید 
نحوه  این  که  بوده،  توصیه ای  و  رفاقتی  ارتباطات خویشاوندی،  مبنای 

اقدام مصداق بارز رانت، انحصار و فساد است.
یادآور  ادامه  در  شهرسازی  و  راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاونت 
شد: رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور باید 
بر دوری از این نحوه استخدام تاکید داشته و به موجب بند ذ ماده 116 
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 13۷5 
ضروری است که به کلیه سازمان های استان ها اعالم نمایید به جد از این 
امر که موجب خدشه دارشدن جایگاه این سازمان ها می شود، خودداری 
استان   سازمان  استخدام  به  ترتیب  این  به  که  کسانی  مورد  در  و  کرده 

درآمده اند، به فوریت تعیین تکلیف شود.
نظام  قانون  اجرایی  آیین نامه   11۴ ماده  ف  بند  به  استناد  با  مظاهریان 
مهندسی و کنترل ساختمان، اصالحی 13۹۴ تصریح کرد: ضمن تهیه، 
تصویب وابالغ نظام نامه های اداری، استخدامی سازمان، نسبت به نظارت 
مستمر دراین باره اقدام شود به نحوی که هرگونه استخدام بر مبنای آگهی 
تحصیلی،  رشته  تناسب  شامل  شغل،  احراز  شرایط  عمومی،  آزمون  و 
شایستگی  لحاظ  با  و  ذیربط  شغل  به  مربوط  الزامات  سایر  و  سوابق 
اشخاص انجام شود و با فراهم کردن شفافیت کامل، هرگونه رابطه، رانت 

و انحصار در این امر حذف گردد.

دیدگاه

دیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افتتاح 
58 هزار و 110 فقره حساب صندوق یکم طی 
بازه زمانی 18 خرداد ۹۴ تا هفتم مرداد ۹5 خبر داد

محمدحسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه 
زمان  از  مطلب گفت:  این  بیان  با  بانک مسکن 
کاهش سود تسهیالت از 1۴ درصد به 13 درصد 
و متعاقبا به 11درصد میزان مراجعه کنندگان برای 
افتتاح حساب صندوق پس انداز یکم به میزان 

قابل توجهی افزایش یافته است.
مرادی با بیان اینکه صندوق پس انداز مسکن 
است  مسکن  بانک  اصلی  اولویت های  از  یکم 
گفت: تمام تالش بانک این است که رژیم پس 
و  راه  وزارت  اهداف  از  یکی  که  مسکن  انداز 
شهرسازی نیز به عنوان یک روش مطمئن تامین 
مالی در جهت تهیه مسکن است را احیا و تقویت 

کند.
وی با بیان اینکه اجرای رژیم پس انداز یک 

شرایط  در  افزود:  است  دنیا  در  موفق  تجربه 
راه  تنها  انداز  پس  ایران  حاضر  حال  اقتصادی 
مالی بخش مسکن است و  تامین  برای  مطمئن 
این  این زمینه هم گویای  بانک در  تجربه قبلی 
واقعیت است که تعداد قابل توجهی از خانوارها 

از همین طریق خانه دار شده ا ند.
مرادی با اشاره به تسهیل شرایط برای دریافت 
تسهیالت خرید مسکن با استفاده از صندوق پس 
ایجاد صندوق پس  با  انداز مسکن یکم؛ گفت: 
انداز مسکن یکم سقف وام مسکن اعطایی از 20 
میلیون تومان به 160 میلیون تومان افزایش یافت 
را  مسکن  هزینه  از  بیشتری  بخش  توانست  که 

نسبت به گذشته پوشش دهد.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، یکم 
مردم  استقبال  تشدید  نقطه عطف  را  تیرماه ۹5 
برای افتتاح حساب صندوق پس انداز یکم عنوان 
سود  نرخ  درصدی   2 کاهش  با  گفت:  و  کرد 

بازپرداخت تسهیالت این صندوق از 13 درصد 
افتتاح  ،روند  بانک مسکن  به 11 درصد توسط 
حساب متاثر از این کاهش نرخ سود بازپرداخت 

قرار گرفت.
پس  صندوق  در  حساب  افتتاح  افزود:  وی 
انداز مسکن یکم نسبت به سال ۹۴ به میزان 112 
درصد و نسبت به سه ماهه نخست سال جاری 

۷۷ درصد رشد داشته است.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، گفت: از 
18 خرداد ۹۴ و همزمان با تاسیس صندوق پس 
تاکنون 58 هزار و 110 فقره حساب  انداز یکم 
میلیارد  ارزش 11 هزار و 86۹  به  صندوق یکم 

ریال نزد بانک مسکن سپرده گذاری شده است.
وی افزود: تا 6 مرداد 5 هزار و 580 نفر برای 
دریافت تسهیالت خود پس از دوره انتظار یکساله 
به بانک مراجعه کردند که هزار و ۴56 فقره منجر 

به تشکیل پرونده و پرداخت شده است.

باکاهش نرخ سود تسهیالت انجام شد

استقبال دو برابری مردم از صندوق مسکن یکم
خبر 

رئیس کانون سراسری انبوه سازی مسکن و ساختمان ایران:

طرح فروش مسکن قسطی آغاز شد
و  مسکن  انبوه سازی  سراسری  کانون  رئیس 
ساختمان ایران با بیان اینکه طرح مسکن قسطی 
انبوه سازان  تازگی  به  گفت:  است،  شده  شروع 
پیشنهادی به دولت و بانک مرکزی ارائه کردند که 
بانک ها تا سقف 150میلیون تومان و قابل انتقال به 

خریدار تسهیالت اعطا خواهند کرد.
جمع  در  مطلب  این  بیان  با  برزگر  جمشید 
خبرنگاران گفت: طرح فروش مسکن قسطی پس 
از امضای تفاهمنامه با بانک مسکن جنبه عملیاتی 
پیدا کرده و این بانک این طرح را به شعب خود 

ابالغ کرده است.
وی با اشاره به اینکه در این طرح تسهیالت 
پرداخت نمی شود بلکه بانک ضمانت بازپرداخت 
اقساط از سوی خریداران مسکن را در دستور کار 
خود قرار می دهد، گفت: بانک مسکن با اجرای این 

طرح نرخ کارمزد 2.3 درصدی را دریافت می کند.
برزگر با بیان اینکه در راستای این طرح با دو 
بانک دولتی دیگر نیز به توافق رسیدیم که فروش 
زمانی  تا  شود،گفت:  عملیاتی  مسکن  اقساطی 
که نتایج این جلسات به نتیجه نرسد آن را اعالم 

می کنیم.
وی با اشاره به اینکه انبوه سازان 250 هزار واحد 
مسکونی در کل کشور دارند و تاکنون نیز چندین 
در  است،گفت:  رفته  فروش  به  مسکونی  واحد 
طرح جدید انبوه سازان زیر قیمت اقدام به فروش 

واحدهای مسکونی خود کرده اند.
جامع  سامانه  از  رونمایی  از  همچنین  برزگر 
داد و  آینده خبر  فروش قسطی مسکن در هفته 
گفت: سامانه ای طراحی کرده ایم که هفته آینده از آن 
رونمایی خواهد شد و در آن فایل تمام واحدهای 

مسکونی آماده برای فروش  بارگذاری خواهد شد.
وی همچنین از پیشنهاد جدیدی به دولت و 
بانک مرکزی خبر داد و گفت: در پیشنهاد جدید 
خود به دولت اعالم کرده ایم که بانک مرکزی 150 
میلیون تومان تسهیالت قابل انتقال به خریداران با 
نرخ سود 12 درصد پرداخت کند. به همین دلیل 
در رایزنی ها که با نمایندگان مجلس صورت گرفته 
است امیدواریم دولت با این پیشنهاد موافقت کند 
تا زودتر از موعد پیش بینی شده وارد رونق مسکن 

شویم.
بازار  در  مشهودی  رونق  هنوز  وی  گفته  به 
مسکن دیده نشده است. امیدواریم با تصویب این 
پیشنهاد و پرداخت  تسهیالت تا سقف 60 درصد 
قیمت یک واحد مسکونی رونق به بازار مسکن 

بازگردد.

www.sbp.ir سال اول- شماره ششم





لیست نمایشگاه های تهران  سال 1395
 اتاق تعاون ایران - تلفن: 6-25226628۴5-22 مرداد شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 

 www.iranconfair.ir :وب سایت

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و 
۷-۴ مهر اطالع رسانی 

شرکت پاالر سامانه - تلفن: 88۷8668۹- 

 www.irantelecomfair.com :وب سایت

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب 
  راهکار تجارت، مدیریت کوشا  تلفن: ۷۴2۹1۷000-۴ مهر و فاضالب 

 www.watex.ir :وب سایت

 شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو - تلفن: ۷-1۷22662۷65-1۴ مهر شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 
 www.idro-fairs.com :وب سایت

سومین نمایشگاه بین المللي بهداشت، ایمني، محیط 
شرکت پترو اطفاء حریق نگاه - تلفن: ۷۷63۹0۴0 1۷-1۴ مهر زیست و آتش نشانی و امداد و نجات 

دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات 
 شرکت سپنتاس کیش - تلفن: 21-2۹885۴661۹-26 مهر بیمارستانی 

 www.iranhospitex.ir :وب سایت

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمان و 
 شرکت نمانگر - تلفن: 3088203020-2۷ مهر سیستمهای سرمایشی و گرمایشی 

 www.iranhvac.com :وب سایت

شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا – تلفن: 18-15 آبان شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق 
www.elecshow.ir :۴2۹1۷000 وب سایت

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، 
شرکت بانیان امید    وب سایت: www.ipcc.ir تلفن: 1۹-16 آذر پوشش های صنعتی و کامبوزیت 

22001۷۴۹

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع مفتولی، سیم 
1۹-16 آذر و کابل، اتصاالت و ماشین آالت وابسته 

شرکت متحدان آریا  تلفن: 222۴0011

www.iranwire.ir :وب سایت 

ششمین نمایشگاه بین المللي لوله و اتصاالت، 
1۹-16 آذر ماشین آالت و تجهیزات وابسته 

شرکت پیشرو مبتکران چیستا  تلفن: 22۹2۴526 

www.chistafair.com :وب سایت    

هفتمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری 
داخلی و دکوراسیون 

28-25 دی 
ماه 

شرکت نمانگر  تلفن: 88203020

www.midex.ir :وب سایت

سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی 
ترانسفورماتور

بین  نمایشگاه  و  کنفرانس   کنفرانس  سومین 
16و1۷  تاریخ  در  ترانسفورماتور  المللی 
شهر  در  طرشت  نیروگاه  در   13۹5 شهریور 

تهران برگزار می شود.

وب سایت:
www.trnsfo.ir

کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی

چهارمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در 
صنعت برق و انرژی  در تاریخ 2 و3 شهریور 

13۹5 در پژوهشگاه نیرو  برگزار می شود.

وب سایت:
http://nanoconference.ir

کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در 
مهندسی سازه و مدیریت ساخت. در شهریور 
ماه جاری در دانشگاه عصنعتی شریف برگزار 

می شود.
وب سایت:

سومین همایش و نمایشگاه بین المللی روشنایی و 
نورپردازی ایران

سومین همایش و نمایشگاه بین المللی روشنایی 
و نورپردازی ایران درروز های 20الی 2۴ دی ماه   

13۹5 درهتل المپیک تهران برگزار می شود.

وب سایت:
www.ild-c.ir

تقویم کنفرانس

 معرفی مشارکت کنندگان نمایشگاه ساختمان )قسمت اول( 

اتسیسات، ربق ،ساختمان : شانزدهمین نمایشگاه  بین المللی ساختمان از تاریخ 
تهران  المللی  بین  نمایشگاه  دائمی  محل  در  ماه  مرداد   25 الی   22
برگزار می شود برای آشنایی خوانندگان گرامی، بخش نخست لیست 

مشارکت کنندگان این نمایشگاه در همین شماره منتشر شده است.

اختصاصی

شماره ششمگزارش از نمااگشیه و همایش
مرداد ماه 1395         

سال اول

جهت اخذ اشــتراک ماهنامه تاسیسات، برق، ســاختمان  و استفاده از طرح 
اشتراک نیم بها به سایت www.eshterak.ir  مراجعه فرمایید.

اشتراک 3 ماهه فقط 2250 تومان       اشتراک 12 ماهه فقط 9000 تومان

اشتراک با تخفیف 50 درصد به صورت محدود

اتسیسات ،ربق ،ساختمان

فکستلفننام شرکت

3368860433688604تاپ استیل ممتاز

8864004488640040استرونگ هلد ایران

8850401988506022آجرنسوز نما دیرگداز اراک

2213714922137152پارندرستار

8880064988924525صنایع پاک فن بخار

277646879319پژواک صنعت راد

3390201133954209ایران استیل

6553332165533320شرکت تولیدی صدصنعت

27212721آذرخش آجرنسوز قم

5526607355266073ره آوران صنعت برق

4452589944536074دیزل ساز

8801096688027940گام الکتریک

3369940733688630گام استیل رامه

2685150326851686چوبین سازه نمای پارسا

2255173322552407آفاق میهن نوا تامین

7621426076214270افرندصنعت

7591822250750خانه سازی پارسمان سازه

8817258588172733سام پوشش صنعت کیان

7767119277671193آذردماگسترسهند

3621659036216590دنیای فلز پارسیان
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اتسیسات   ربق    ساختمان 
در تلگرام همراه شوید

http://telegram.me/tbsnews

تلفن دفتر  نشريه: 44232758-9 - 021

اتسیسات ،ربق ،ساختمان
گزارش از نمايشگاه و همايش

 اولین نمایشگاه LED و چراغها تزئینی از تاریخ 12 الی 15 
مرداد ماه  در نمایشگاه تخصصی شهرداری تهران جنب پارک 

گفتگو برپا شد. 

 اولین نمایشگاه LED و چراغها تزئینی

فکستلفننام شرکت

5516114355632059 تولیدی صنعتی متین

3642503636425037شیرآالت بهداشتی کرومات

3351998933513963شیرآالت بهداشتی تپس

2223421426769918شرکت مهندسی سبا آسانبر

3328419533284832گروه تولیدی فریز شاور

2222917626420365شرکت شایانیر صنعت آرتان

3301012433688630رخ استیل

313380255733807315صنایع سنگ نوساز

7721301577213015شرکت واالاندیشان وطن

2285353022853530مجتمع رسانه ای ساختمان

735389773243لوازم خانگی کن

343253096022072704 برج سازان کرمان

241322314586شیشه شناور اردکان

413525201335256275حس پالست

263353080033530700نوآوران سقف خاورمیانه

8860771288602954پیشگامان معماری آریا

233455724734557249سورنا پالست شرق

8821532688215326شیرآالت ساختمانی گرانا

8828855188288554سازه پایدار الهیه

8883990188813790آرن تهویه پارس

443525030435238445شرکت افرادرب سلماس

8805706088048810آجرنماچین

8873262188732622تماشا رنگ صیام

27212721آذرخش آجرنسوز قم

8804051088040510آوانداد

8893046488910273پایدارپایه پارسیان

8820792988208034کناف ایران

3390951233909846شرکت کیسه پلی رامین

2289572222895720افق فردای پاسارگاد

8865367588653686امین آر

7731247077311072گروه صنایع فلزی اسدی

2225508322253473نیمروز صنعت پارسیان

8295557488726038کالوپ

7778329877799030افق بیکران هنر جهانی

2258481622584790زاگرس چوب پیروزان

8861599288617558سازه های پارچه ای دیبا

234822703840 سیندژ

2266641222666391سبا سنگ پرشین

2290254222277723کامتل

5623692656236929سنگ آکو

8899627888996279پیشه بازار اباختر

3642817935428178پیشگامان معماری ماهوت

215686556865512ذوب ایران

2263140522631408پارس آرای کوهستان

2202128722021287فین وود

7733727277335283توسعه بازرگانی اخوان جم

2288985822859555نماسازان امروز

8878703588882215کرابن سرامیک تبریز

56901167چوب پالست کاران 

2280575076215122مانی فرم اروین

8878703588882215صنایع کاشی تبریز

2263871322638714سرای عمران سدید

8888029288881599کار و اندیشه

2218124522181246تدبیر ادیب واال

2255732222763471آجرهای ماندگار سهیل

413630932436309240پارسیان ماشین سازان بتن

4444792942694035فضاسازه اریب

319502390595023908رادمان پالست آپادانا

4499174044991741نوین سازان ستاره صنعت

5588882655865029کاسپین ماشین خاورمیانه
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فکستلفننام شرکت

6607385166073849ردان پدرام شهر

8888096788880940ژیتال

264422727744225251صنعت نوین رویان

8881237688841910المپ پارس شهاب

2222281422229169بازرگانی نورلندر تجهیز

514223690442236901شرکت صنایع فضل الکتریک

233336091833360918گروه فنی مهندسی میکرو

2258085022580850هوشمند سازه آرشام

263476052034760519ارتباط سازان پیشرو تکنما

8875355188751447شرکت معین برق تهران

413637778236373371ارتقا صنعت رشد

3397696033975632گروه روشنایی ستاره شمال

6670950366709231صنایع الکترونیک افشار )هوراند(

6634306866343069الکتروتابناک

3667644536676445گروه تولیدی تهران کیت

6691411666914116آریاک الکتریک تهران

17358922295891417صنایع دلند الکتریک

313220115732203535گل نور

4498088844983886آریا ترانور

4293400088177695گروه صنعتی سپهر منور

2262402022624070ساختمان هوشمند Canst ایران

113244523032270092صبا تجارت نگین پاسارگاد

514223670042236709شرکت صنایع جهان الکتریک

8897494888984263فرادان الکتریک الوند

713774208537742085پویش سازان هوشمند

7621573876215735پارسان تصویر فدک

6634300065433410آلتون رای

2611382526113782سایان الکتریک طرح

7729490977297838شرکت حامی سازه آسایش

8897291188972912رسانه رایانه فراز

5524077755252090گروه تولیدی بنیاد برق

8865421488654216آیسان نور پارسیان

2292650022926500مهام الکترونیک ایرانیان

2670503626705004هوشمند ابداع سیستم

4275488369323پوشش گستر قشم

6601472966038433بتن برش تهران

2222041722228055سهند پوالد

8862722688616044بهینه سازان یکتا طرح مانی

8867495088674998 فتح ایران

8821565688033380فرآیند گستر جم

5237461052374479ارکان صنعت پارتاک

8806272488062725هونام تجارت قطب گلستان

343332236433321816خانواده استاندارد مرمر

3224462132244621آرتا آرین آوید

2291332022911503شهرآفتاب کیش

8858354988583549طرح و ساخت آرتیمان دیس

4264440942456550شرکت شایان صنعت زنده رود

8899121088991210گروه توسعه عمران نوبن

5622474056222527سنگ برادران سلمی

314526000345260630صنعتی توزایران

8810001088100010هفته نامه پیام ساختمان

313387635933876358مجتمع تولیدی پارس خاموت

7772578276215385المان نیک بنیان سازه

2236761222367814سایه روشن

263471560334715604گروه صنعتی انتظاری

6669127766622030تولیدی فوم تهران

2454022622001باستان تهویه ایرانیان

7762602277626022تجهیزات دانا

2255732222763471آجرهای ماندگار سهیل

413630932436309240پارسیان ماشین سازان بتن
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اتسیسات، ربق، ساختمان :اولین سمپوزیوم ارت وصاعقه گیر کشور در مورخه  
پنج شنبه 31 تیرماه 1395  با حضور 600مهندس از اکثرصنایع کشور 
 ، نیرو  قدس  مهندسي   ، توانیر  شرکت  جمله  از  شرکت   67 همچنین 
شرکتهاي مشاور، صنایع فوالد، نفت،گاز و پتروشیمي، سازمان هاي نظام 
هاي مهندسي ساختمان، شرکت هاي قطار شهري، صدا وسیما و.....در 

محل دانشگاه شهید عباسپور توسط گروه 7شهر برق برگزار شد .
تیم برگزار کننده آقایان دکتر شجاعیان، مهندس سید بدرالدین رضازاده، 
رنجبر،  دکتر  ساسانفر،  مهندس  سریري،  دکتر  پرتوي،  اله  عزت  مهندس 

مهندس پرهام فر بودند . 
از قرائت قرآن کریم و نواختن سرود مقدس جمهوري اسالمي،  پس 
نظام  سازمان  برق  تخصصي  گروه  رئیسه  هیات  عضو  رضازاده  مهندس 
از  تشکر  ضمن  برگزاري   هیات  سخنگو  بعنوان  تهران  استان  مهندسي 
برق  انشعاب  فروش  دستور  ابالغ  لحاظ  به  نیرو  وزارت  مجموعه خدوم 
که  مردادماه 13۹۴  در  زمین  اتصال  سیستم  وجود  به  منوط  مشترکان،  به 
موجب خواهد شد ایمني جان و مال مردم را منبعد شاهد باشیم.  هدف 
از برگزاري سمپوزیوم عالوه برتحقق موضوع مد نظر وزارت محترم نیرو، 
هدفمند نمودن مباحث ارت و صاعقه گیري در دو مقوله فني و بازرگاني و 
ارتقاء سطح آموزش کاربردي  مهندسان شاغل در این صنعت  اعالم نمود. 
:آقاي دکتر حقي فام   افتتاحیه به ترتیب  ادامه سخنران هاي مراسم  در 

معاونت هماهنگي توزیع  توانیر، آقاي دکتر مظفري رئیس مرکز تحقیقات 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  مجموعه  از  کار  بهداشت  حفاظت  وتعلیمات 
برق  پژوهشکده  رئیس  رضوي  سعیدي  دکتر  آقاي  همچنین  اجتماعي 
در  مربوطه  هاي  وزارتخانه  هاي  سیاست  پیرامون  استاندارد،  پژوهشگاه 

خصوص سیستم اتصال زمین پرداختند. 
مجموعه  سالن،   3 در  برکاربرد  مبتني  علمي  هایي  سخنرانی  درادامه 
سالنهاي همایش دانشگاه شهید عباسپور به ریاست جلسه مهندس سلیمان 
دکتر  پرتوي،  مهندس  توسط:  صفدري   دکتر  و  باقرزاده  مهندس  آذر، 
الهي  مهندس  کوشیار،  دکتر  رنجبر،  دکتر  خدایاري،   مهندس  شجاعیان، 
مهندس  گودرزي،   مهندس  خالقي،  مهندس  آبادي،  فیض  مهندس  پناه، 

شاهرودي، مهندس تیموري، مهندس پارسایي، برگزار شد . 
درخاتمه برگزاري مراسم  سمپوزیوم ضمن تشکر از حضور اصحاب 
رسانه و پوشش خبري ایشان از کم وکیف مراسم همچنین حامیان مالي 
برگزاري مراسم مذکور ،  نوید برگزاري سمپوزیوم هاي ساالنه در موضوع 
ارت وصاعقه گیر همچنین برگزاري سمپوزیوم هاي مشابه با موضوعات 
مختلف کاربردي در طي سال در شهرهاي مختلف کشور به شرکت کنندگان 
اعالم شد . و درنهایت جلسه پرسش و پاسخ سمپوزیوم با حضور نمایندگان 
گروه ۷شهر برق، مهندس رضازاده ، ساسانفر، پرهام فر در سالن ابوریحان 

برگزار شد.

 با حضور 600 مهندس و با حمایت رسانه ای ماهنامه تاسیسات برق ساختمان

اولین سمپوزیوم ارت وصاعقه گیر کشور برگزار شد

گزارش تصویری از همایش سازمان نظام کاردانی
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غرفه داران شانزدهمین
 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بخوانند

به اطالع عموم مشارکت کنندگان  بدینوسیله 
صنعت  المللی  بین  نمایشگاه  شانزدهمین  در 
ساختمان و سایر نمایشگاه هایی که در محل دائمی 
نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران برگزار می گردد 

می رساند  :
تعرفه رسمی که قباًل از سوی شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران جهت واگذاری 
غرفه های نمایشگاهی به مجریان نمایشگاه ابالغ 

گردیده است مالک ثبت نام بوده و دریافت هرگونه 
سوی  از  ابالغی  تعرفه  از  خارج  و  اضافی  وجه 
برگزارکنندگان نمایشگاهی در این رابطه خالف 

ضوابط و مقررات می باشد.
محترم      کنندگان  مشارکت  کلیه  است  بدیهی 
جهت  را  گرفته  صورت  تخلفات  توانند  می 
پیگیری به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی 
ج.ا.ایران در بخشهای معاونت امور مالی و همچنین 

حراست و یا سازمان بازرسی کل کشور گزارش و 
پیگیری نمایند.

الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیریت 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران 

در  مصوب  های  تعرفه  است  ذکر  شایان 
صفحه هفتم شماره سوم ماهنامه تاسیسات برق 

ساختمان منتشر شده است.

اطالعیه مهم 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران  

ی
اه

رف

www.sbp.irسال اول -شماره ششم
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www.sbp.ir       تلفن :44232759

تلفن دفتر نشريه: 9 -44232758 - 021

اتسیسات ،ربق ،ساختمان
گزارش از نمايشگاه

پانزدهیمن نمایشــگاه بین المللی تاسیســات تهران از روز 27 الی 
30د مهرماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار 

می شود عالقمندان با شماره 88203020 تماس حاصل فرمایند

نمایشگاه تاسیسات تهران

فکستلفننام شرکت

8802910288026477هیدرواطلس

5654467956544677زرین کوپال پویا

2289895322898954شرکت صنعتی هلی خودرو

4298488755840تسهیل ماشین صنعت

2285855622840660آژندنوآور

2220994623522198تیراژ دیزل

2221513322215144تیراژه ماشین

413242463032424430گازار لودر تبریز

5527824255278247تیران تونل بیستون

4685287946852879تولیدی صنعتی بن قطعه

443233540332342169ماشین سازی اروم فرید

4689721246897212استاندارد ماشین

8855665188556652بهین کنترل صنعت

6605202766052027سروین تی تی نار

2285353022853530مجتمع رسانه ای ساختمان

8810001088100010هفته نامه پیام ساختمان

6690930566947668بازار ساختمان وتاسیسات

8850758588652515دید از نگاه آسمان

8602011488446381خانه تاسیسات

8436084360خانه عمران

5109756379590شهرسازان مبتکر امید پاسارگاد

7762362877623628فناوران ساختمان نوین بیهق

4410020144100201پاریاب )سنگ جعفری(

6694566689777289ایمن تابان لیاقت

4428290444282902آتی سازان تاسیسات ایرانیان

8825138088251380آتش پاد بنا

8827853388278536تهویه دماوند

3396651633966517تولیدی و صنعتی آرین آروین

6650553066502419ایران پاش

8867234288881399طراحی مهندسی آساقدر

6543765665434556پرچین سازان امروز

2769444422244400توان رسان

6647956166479578شرکت ساتر مهر صنعت

7789011877452501تهویه دانان تهران

8800400688016054سامانه های دما نور انرژی سدنا

8898069088980690شرکت صنعتی لوله پلیمر راوند

4236288737131پاکمن

7620446876204464آریا کوپلینگ

8830320588313094تهویه سپهر

8402100088830523گروه صنعتی ایران رادیاتور

7752191177535046ایزوگام آریا

3396041089780410پویاب

8851531188515310شرکت بازرگانی اطمینان روز

8822094588024622نوآوران صنعتی آترین

263476101334761008دان ارتباط گویا

4495213544952135هیوا صنعت مهر

8938988541897توانگر اعتماد پارس

8352000088511467گروه صنعتی بوتان

7786270077884563موسسه فنی شاهرخی

5558464255807989پترو آریا پاردیک

8884449788835268پیشگامان تاسیسات خاورمیانه

8850249888736843فرجام صنعت ابتکار

8877289188670483آسمان باالبر توان

319502061595020616گروه صنعتی نوین فوم بتن

4441274744482038ایمن  پوشش پاسارگاد

3245409132454093پارس پلی فوم شرق

8852956688752037ایران مشعل

4307688760247سوپرپکس

8831170088825478شرکت ایران شیر

2257407822571508تهویه ماندگار توچال
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فکستلفننام شرکت

3386505033486414اتصاالت گاز آریا

2204809022045499پلی اتیلن پرتو

8886739588867392شرکت صنایع دلتا تهویه

7733602777332356 شیر سازی سامین

7763273177632733پارس مش پلیمر

6619798789784841به ساز انرژی سبزاندیشان

5104100051041159صنایع یکتا تهویه اروند

5518441355070587صنایع اتصاالت شیلنگی کهن

7733533477332863 سنی پالستیک

4424811944248119هوشمند سازه آروین آرا

2290296522911741پمپ ابارا

8836374988078611برونتاب انرژی

3774515137745151باالن صنعت

8871080988727167شرکت مهندسی اردال

6691435066923913مهندسی و صنعتی اوج باالبر

6650662166519899فنی ومهندسی آرتا صنعت پیام

8802760188027602وگ ایران ) بی هتا (

5623501956235536شیراالت گازی مهشیر

3368138833681309پالست نیک ساری

2640054622259699صباشیمی آریا

253334312033342673کیان مبتکر پارس

4497425744974239مهراد الستیک صنعت آریا

413630087036300873فروزان صنعت تاوریژ

3642750036427497صنایع پلیمر بسپار قدیر

353527920035279306گروه تولیدی یزدبسپار

353836956038369505کوالک گستر یزد

443374481833744677آداپالست

863357330533573246صنعتی تولیدی نبوغ سرمایش

313628200136282010نوین اتصال پردیس گسترش

313628200136282010گروه صنایع گیتی پسند

4583664045836665ماشین سازی طالیی نوین

8854552388753116جورج فیشر

313446161634456863اسپید صنعت سبک سازان

2620431422041605جهان تهویه ریما

3328664933285513اتصاالت آرنیکا

8873447388747246شرکت پشم شیشه ایران

2282195022821959تهران آسای

2685133626850092کومش فرم صنعت

3665400236654003اوج صنعت سپهر

7733141577339818موسسه فنی نجمی

2611051026150779کوه یخ پایتخت

2269854355063070رادیاتور شیشه ای ارمیس

8814175088141753گرم ایران

2266029422035764هوا صنعت تهران

6687958266845492آرتین سیستم دانا

2271355522888867گروه صنعتی سانا عایق

2207668822072474صنایع اتصاالت شیالن

5569001555690018سیتکو

7795991977917537دانا گام

77901755صنعتی رحمتی

2270343722716891شرکت صنعتی نگین شیر

6310063106310توسعه فناوری نانو

6543922665439228فرآیند فوم پارس

5623336956235324پلی پارس ایرانیان

2203813722016695مهندسین مشاور گلد من

667383092243852شیراز روف تایل

2290493422913228بی ستون سازان آیریک

8888882288618400ثبت ونک )وزین نام کیمیا(
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 راهنمای بازدید از نمایشگاه  ساختمان در
@tehranexpo کانال تلگرامی نمایشگاه تهران

نمایشگاه  اولین  ساختمان:  ربق  اتسیسات 
LED و چراغ های تزئینی از تاریخ 
12 الی 15 مرداد ماه  در نمایشگاه 
جنب  تهران  شهرداری  تخصصی 
حاشیه  در  شد.  برپا  گفتگو  پارک 
این نمایشگاه با صادق فیض آبادی 
رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان 
و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی 
و حفاظتی گفتگویی به عمل آورده 

ایم که در ادامه می خوانید:
تشکیل دسته تولید و 

نصب خدمات فنی پس از 
فروش سیستم های حفاظتی 

و امنیتی و دوربین های 
مدار بسته

در سال 1388 ضرورت تشکیل 
فنی  خدمات  نصب  و  تولید  دسته 
پس از فروش سیستم های حفاظتی 
و امنیتی و دوربین های مدار بسته  
اینرو مجوزتشکیل  احساس شد از 
و  بازرگانی  وقت  وزارت  از  آن 
هیات نظارت اخذ گردید و قانونا و 
عمال به عنوان یکی از دوازده رسته  
و  کنندگان  تولید  اتحادیه  مصوب 
الکترونیکی  تجهیزات  تعمیرکاران 

و حفاظتی قرا گرفت .
 در این مدت اتحادیه به بررسی 
مشکالت و چالش هایی که در آن 

رسته وجود دارد پرداخت
 خدمات مورد نیاز برای افرادی 
را  کنند  می  کار  حوزه  ان  در  که 

به لطف خدا  نمود.اکنون  شناسایی 
مدیره  هیات  در  مثبتی  کارهای 
اتحادیه الکترونیک انجام شده است. 
بزرگترین مشکل یا چالش 

اتحادیه
ما مشکالت ، رویکرد  و دیدگاهی 
را که به صنف باید داشته باشیم را 
اقدام،  اولین  کردیم.  بندی  اولویت 
شناسایی فعالین صنف دوربین های 
دار  شناسنامه  منظور  به  بسته  مدار 
وارد  افراد  این  بود،زیرا  آنها  کردن 
می  جامعه  افراد  خصوصی  حریم 
متقاضیان  از  منظور  بدین   . شوند 
آزمون        صنف  این  در  فعالیت 
آنها  فعالیت  برای  و  گیریم  می 

کارت شناسایی صادر می کنیم.
حوزه  این  در  که  هایی  نصاب 

اتحادیه  از  باید  کنند  می  فعالیت 
کارت شناسایی اخذ نمایند و مردم 
افراد  این  به  مراجعه  زمان  در  نیز 
باید کارت شناسایی آنها را مشاهده 

نمایند.
آموزش اعضا چهارشنبه 

هر هفته
ما آموزش حرف  در بحث کار 
اول را می زند و در زمینه آموزش 
های  اتحادیه  جزو  ما  اتحادیه 
پیشگام است. هر هفته کالس های 
در  رایگان  صورت  به  آموزشی 

محل اتحادیه برقراراست.
نرخ گذاری مصوب

اقدام دیگر اتحادیه نرخ گذاری 
مشتریان  به  شده  ارائه  خدمات 

است. سعی شده است در این نرخ 
گذاری قیمتهایی ارائه گردد که در 
عمل نیز قابلیت اجرا شدن را داشته 

باشد.
800 نفر عضو دسته 
دوربین های مدار بسته

بسیاری از مشاغل در کشور ما 
سریع رشد می کنند چون زحمت 
درآمد  کار،  آن  از  اما  دارد،  کمی 
خوبی حاصل می شود ولی کسانی 
صنعت  پیرامون  خواهند  می  که 
سختی  باید  کنند،  کار  الکترونیک 
آنرا در نظر بگیرنددر ضمن در این 
زمینه درآمد خیلی خوبی هم وجود 
اکنون  هم  که  کسانی  اکثر  و  ندارد 
در این حوزه کار می کنند به دلیل 

عشق به این صنعت است.
افق و اینده

با توجه به اینکه اتحادیه، مصوبه 
دوربین های مدار بسته را از مراجع 
ذی صالح اخذ نموده است،   پیش بینی 
در  اتحادیه  اعضاء  تعداد  شود  می 
و  برسد  نفر   1000 به  صنف  این 
در  که  های  ساختمان  که  آنجا  از 
آینده در قالب طرح های عمرانی یا 
طرح های جاری ارگان های دولتی 
مطابق  باشند،  می  در حال ساخت 
مقررات و آیین نامه ها باید به یک 
مجهز  الکترونیک  امنیت  ساختار 
برای  آینده خوبی  توان  می  شوند، 

این صنعت پیش بینی نمود.

 رئیس اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران تجیزات الکترونیکی و حفاظتی در گفتگوی اختصاصی با اتسیسات ربق ساختمان:

طرح شناسنامه دار کردن فعالین خدمات 
فنی پس از فروش سیستم های حفاظتی و امنیتی 

و دوربین های مدار بسته  

www.sbp.ir سال اول- شماره ششم
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اتسیسات   ربق    ساختمان 
در تلگرام همراه شوید

http://telegram.me/tbsnews

تلفن دفتر  نشريه: 44232758-9 - 021

اتسیسات ،ربق ،ساختمان
تاسیسات تلفن دفتر  نشريه: 44232758-9 - 021

شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی ساختمان تهران از تاریخ 25-22 
ردادماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برپا شد.

نمایشگاه ساختمان تهران

لیست قیمت لوله و اتصاالت سفید، آذین لوله 

پکیچ ایساتیس دو مبدله
26FF  مدل کاریز 
  مناسب تا 170 متر
17/500/000 ریال

پکیچ ایساتیس دو مبدله
 FF 30  مدل کاریز 

 مناسب برای باالتر از  170 متر
18/500/000 ریال

تلفن تماس
44232759                 

09123364583                 

پکیچ ایساتیس یک مبدله 
NEW STAR 26FF  مدل نیو استار

16/500/000 ریال
پکیچ ایساتیس دو مبدله

NEW STAR 26FF  مدل نیو استار 
  مناسب تا 170 متر

17/000/000 ریال
پکیچ ایساتیس دو مبدله

 NEW STAR 30 FF  مدل نیو استار 
 مناسب برای باالتر از  170 متر

18/000/000 ریال

10008
10010
10012
10014
10016
10018
10020

12312

11008
10010
11012
11014
11016
11018
11020

16108
16110
16112

23008
23010
23012
23014
23016
23018

14108
14110
14112
14114
14116
14118
14120

12108
12110
12112
12114
12116
12118
12120

13208
13210

20508
20509
20512

21008
21010
21011
21012
21014
21116
21118
21120
21122

21208
21210
21211
21212
21316
21318
21320

20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
75mm

25*20

20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
75mm

20mm
25mm
32mm

20*1/2
20*3/4
25*1/2

25*3/4
32*3/5

32*1

20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
75mm

20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
75mm

20mm
25mm

20*1/2
20*3/4
25*3/4

20*1/2
20*3/4
25*1/2

25*3/4
32*1

40*1 1/4
50*1 1/2

63*2
75*2 1/2

20*1/2
20*3/4
25*1/2

25*3/4
32*1

40*1 1/1
50* 1 1/2

63*2

40940
40942
40944
40946

23508
23509
23510
23511

13108
13110
13112
13114
13116
13118
13120

23514
23515
23516

13520
13522
13524
13532
13534
13540
13541
13542
13545
13565

11112
11114
11116
11118
11120
11122
11124
11126
11128
11130
11132
11134
11136
11140
11140
11142
11144

17108
17110

20108
20110
20112

25506
25510
25512

20mm
25mm
32mm
40mm

20*1/2
20*3/4
25*1/2
25*1/2

20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
75mm

20*1/2
25*3/4
32*1

25*20*20
25*20*25
25*25*20
32*20*20
32*20*32
32*25*32
40*20*40
40*25*40
40*32*40
50*32*50

20*25
20*32
25*32
20*40
25*40
32*40
20*50
25*50
32*50
40*50
25*63
32*63
40*63
50*63
40*75
50*75
63*75

20mm
25mm

20*1/2
25*3/4
25*1/2

20*1/2
20*3/4
25*1/2

15.360
24.230
43.300
74.310
121.590
194.060
294.470

6.340

1.690
2.580
4.950
9.580
16.560
27.880
48.020

8.490
12.090
26.020

18.520
31.140
19.860
29.110
24470
45.230

1.980
2.990
3.900
6.560
12.810
28.520
38.880

2.850
3.980
8.020
16.640
28.260
50.110
76.600

6.540
7.750

30.560
40.890
43.600

17.900
27.050
19.090
26.720
44.810
97.460
117.180
268.730

27.130
42.340
28.810
40.220
69.220
163.240
197.040

860
980

1.450
2.650

32.160
44.110
42.680
35.180

3.450
4.980
9.490
19.380
32.470
59.570
107.780

66.350
930630
129.240

6.270
5.400
7.690
9.240
8.850
9.470
16.120
16.970
17.820
26.950

2210
2.720
3.040
5.170
5.250
6.630
8.100
8.130
8.220
9.690
13.190
13.770
17.540
19.490
32.360
33.410
39.390

7.630
9.450

18.530
29.890
19.860

36.560
47.120
33.570

میزان تخفیف، تلفنی اعالم می شود

قبل از خرید لوله و اتصاالت 
از ما هم قیمت بگیرید!

تلفن:44232759    فکس:44232758  
همراه:09123364583

سه را ه

مهره ماسوره بوشن فلزی

سه را ه تبدیل 

بوشن تبدیل 

چهار را ه

زانو بوشن فلزی دیواری

سه راه مغزی فلزی مغزی یکسر فلزی

بوشن یکسر فلزی

سه را ه سه کنج 

زانو 90

درپوش

زانو یکسر بوشن فلزی

لوله خم دار

بوشن

زانو 90 تبدیل

لوله

زانو مغزی فلزی دیواری

زانو یکسر مغزی فلزی

بست لوله

لیست قیمت لوله و اتصاالت نیوپایپ
خوردگی ورســوب گیری در لوله های فلزی و انبساط حرارتی 
زیاد، عدم تحمل دماو فشــار باال و نفوذ پذیری اکسیژن در لوله 
های پلیمری، هر ســال خســارات و هزینه های مستقیم و غیر 

مستقیم فراوانی را بر ساختمانها تحمیل می کند. 
همزمان با پیشــرفتهای اخیر و کاربــرد تکنولوژیهای جدید در 
صنعت ســاختمان، لوله های بکار رفته در ســاختمان نیز دچار 
تحول شگرف شده اســت این تحول با عرضه لوله های تلفیقی 
پنج الیه pEX - AL - pEX با طول عمر بیش از 50 سال با دمای 
کاربردی حداکثر  ۹0 درجه سانتی گراد معرفی شده است دارای 
تکنولــوژی جدید با تلفیق فلز و پلیمر عــالوه بر بهره گیری از 
مزایای لوله های فلزی و پلیمری معایب این لوله ها و مشکالت 

ناشی از کارکرد نامطلوب آنها را بر طرف نموده است
مزایای لوله های نیو پایپ

 1 - تحمــل تــا حداکثــر ۹0 در جــه ســانتی گــراد زنــگ 
نمی زند رسوب نمی گیرد و هرگز نمی پوسد.

2 - عدم نفوذ اکســیژن به داخل لوله و جلوگیری از لجن زدگی 
و تغییر رنگ آب

3 - مقاوم در برابر بسیاری از مواد شیمیایی: اسیدها و بازها
۴ - نصب سریع و آسان بدون ضایعات

5 - براحتی خم می شود و شکل می پذیرد.

تخفیف تلفنی اعالم می شود
09123364583*44232759

قیمت)ریال( اندازه کد
17,820 1/2" 10110
35,770 3/4" 10112
60,130 1" 10114

مغزی

قیمت)ریال( اندازه کد
82,200 16× 20×16 20740
66,670 20× 16×16 20742
75,000 20× 16×20 20744
93,830 20× 20×16 20746
99,400 25× 16×16 20748

107,840 25× 16×20 20749
110,260 25× 16×25 20750
12,4840 25× 20×20 20752
146,410 25× 20×25 20754
162,330 32× 16×32 20758
175,820 32× 20×32 20760
183,230 32× 25×25 20762
192,720 32× 25×32 20764
644,800 40× 20×40 20770
665,590 40× 25×40 20773
635,780 40× 32×32 20776
741,100 40× 32×40 20779
866,000 50× 25×50 20782
897,790 50× 32×50 20784
961,370 50× 40×50 20786

1,571,130 63× 25×63 20790
1,626,890 63× 32×63 20792
1,677,490 63× 40×63 20794

سه راهی تبدیل پرسی

قیمت)ریال( اندازه کد
143,200 )3/4"×1/2"(2b 12512
214,700 )3/4"×1/2"(3b 12513
188,150 )1"×1/2"(2b 12522
253,000 )1"×1/2"(3b 12523
335,700 )1"×1/2"(4b 12524
415,200 )1"×1/2"(5b 12525
488,100 )1"×1/2"(6b 12526
638,100 )1"×1/2"(8b 12528
311,000 )1"×3/4"(3b 12533
405,800 )1"×3/4"(4b 12534
520,400 )1"×3/4"(5b 12535
731,000 )1 1/4"×1/2"(6b 12546
907,500 )1 1/4"×1/2"(8b 12548

1,030,900 )1 1/4"×1/2"(9b 12549
413,100 )1 1/4"×3/4"(3b 12553
546,300 )1 1/4"×3/4"(4b 12554
666,750 )1 1/4"×3/4"(5b 12555
794,800 )1 1/4"×3/4"(6b 12556
36,600 3/4" 12591
43,700 1" 12592
64,100 1 1/4" 12594

کلکتور

قیمت)ریال( اندازه کد
503,650 45×45 15010
657,000 65×45 15012

جعبه کلکتور+ پایه کلکتور

ســامانه بازار پارســیان به عنوان یکی از  
شــرکت های معتبر بازرگانی ســاختمانی 
فعالیــت رســمی خود را از ســال 1385 
در زمینــه توزیــع مصالــح و تجهیزات 
ساختمانی و تاسیســاتی آغاز نمود و هم 
اینک مفتخر اســت نمایندگی رسمی بیش 
از 120 شــرکت داخلی و خارجی را اخذ  
و محصوالت ایــن شــرکتها را از طریق 
سیســتم نمایندگی های منحصــر به فرد 
خود در سراسر کشــور توزیع می نماید. 
ســامانه بازار پارسیان از بدو فعالیت خود 
با برگزیدن شــعار ساماندهی بازار مصالح 
و تجهیزات ســاختمانی در کشور، کوشید 

اســت، لیســت قیمت ثابتی در سراســر 
کشــور تنظیم و تمامی نمایندگان خود را 
موظف به فــروش قیمتهای مصوب نماید 
با توجــه به توزیع گســترده محصوالت، 
پارسیان  بازار  قیمتهای شــرکت ســامانه 
نســبت به قیمتهای متداول در بازار پایین 
تر، در نظر گرفته می شود.پیرو تماس های 
فعالین صنعت ســاختمان و در خواســت 
اعالم قیمت منظم از شــرکت سامانه بازار 
پارســیان به عنوان مرجع فروش تضمینی 
کاال در کشور و جهت شفافیت قیمتها در 
بازار، نشریه تاسیســات برق ساختمان با 
همکاری شــرکت سامانه بازار پارسیان در 

نظر گرفته اســت همه ماهه لیست قیمت 
مصالح و تجهیزات ساختمانی را به اطالع 
عموم برساند. خوانندگان نشریه با مطالعه 
راهنمای بازار ساختمان و تاسیسات عالوه 
بر اطالع از مشخصات عمومی محصوالت 
با قیمتهای تضمینی بازار آشــنا شده و می 
تواند خرید خود را از سامانه بازار پارسیان 

به انجام رسانند.
الزم به ذکر اســت قیمت های اعالم شده 
قیمتهــای مصوب بــوده ودر زمان خرید 
تخفیفهای مربوطه نیز بــه خریداران ارائه 

خواهد شد.

لیست قیمت لوله و اتصاالت نیوپایپ

قیمت)ریال( اندازه کد
41,030 16×1/2" 21610
63,340 20×1/2" 21614

زانو دیواری پرسی

قیمت)ریال( اندازه کد
41,900 16×1/2" 10810
50,150 16×3/4" 10812
56,650 20×1/2" 10813
52,400 20×3/4" 10814

105,600 25×3/4" 10816
106,500 25×1" 10818

32×1" 10819

مهره و ماسوره

قیمت)ریال( اندازه کد
41,300 20×16 20210
59,700 25×16 20212
71,000 25×20 20214
82,000 32×20 20216
95600 32×25 20218

346,560 40×25 20222
373,240 40×32 20224
408,690 50×32 20226
442,300 50×40 20228
880,960 63×40 20232
934,140 63×50 20234

بوشن تبدیل پرسی

قیمت)ریال( اندازه کد
14,750 16mm 91216
23,720 20mm 91620
42,740 25mm 92025
62,630 32mm 92632

192,820 40mm 93240
231,350 50mm 94150
285,140 63mm 95162

لوله نیوپایپ

قیمت)ریال( اندازه کد
41,300 20×16 20210
59,700 25×16 20212
71,000 25×20 20214
82,000 32×20 20216
95600 32×25 20218

346,560 40×25 20222
373,240 40×32 20224
408,690 50×32 20226
442,300 50×40 20228
880,960 63×40 20232
934,140 63×50 20234

بوشن تبدیل پرسی

محصولی است دو جزیی تولید شرکت هنکل آلمان بر پایه مواد معدنی و رزین 
اکرلیک جهت آب بندی سطوح سیمانی و یا بتنی.

موارد کاربرد: کلیه سطوح و یا بتنی اعم از زیر سازی - سرویس ها و یا حمام 
)جایگزین مناســب قیرگونی و ایزوگام( - مخازن آب - فاضالبها و کانالهای 

آب - لوله های بتنی.
خصوصیات و مزایا: اجرای آســان و مقرون به صرفه - آب بندی کامل سازه - 

ماندگاری طوالنی و مقاوم در برابر نفوذ عوامل شیمیایی.
 مناسب جهت هر گونه سطح - آب بند بوده و بدون نیاز به افزودنی های دیگر 

مورد استفاده قرار می گیرد.
مقدار مصرف: برای هر متر مربع در اجرای

 اول حدود یک کیلوگرم و برای مرحله دوم حدود ۷50 گرم مورد نیاز می باشد.
بسته بندی: جزء پودری در بسته بندی 15 کیلوگرمی و جزء مایع در گالن های 

5 کیلوگرمی

پوشش آب بندی

www.sbp.irسال اول -شماره ششم
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www.sbp.ir       تلفن :44232759

تلفن دفتر نشريه: 9 -44232758 - 021

اتسیسات ،ربق ،ساختمان
ساختمان

نمایشگاه  بین المللی حمام و آشپزخانه  از تاریخ 26 الی 29 مهر ماه در 
محل دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار میشود. عالقمندان با 

شماره 88546619 تماس حاصل فرمایند.

دومین نمایشگاه بیمارستان سازی

فکستلفننام شرکت

8810558088105586پلیمر طالیی یزد

713842828638425571گچ صدف هرنگ

353626889936262648ساختمانی و تولیدی یزدگنبد

7760115377680279آجرسفید

7762163577621659گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی

6558533065585438شیمیایی بتن پالست پوالد

4687567546875676درمت

4253900088500143امیا پارس

2262274322636712نانو نیکاپاک

4496390644975501شرکت پوالدمهر افرا

6543901065439019تضامنی مدحت و شریک

3677657936776338آجرنمای رضوان

173324907933249076آی نور گنبد

8875012382040040سراپوش

7133635324436250204گروه صنعتی پوالدکف

6641454166487560بازرگانی آیریا

4485228944855889کف گستر استحکام سازان

173214651032146513مفتول صنعت هیرکان

263310033100تحقیقاتی آپتوس ایران

2250595922505959قطعات سیمانی پارسیان

8854200088750659مکمل کاران بتن

2265040122650402سنگ مصنوعی اورانوس

77428307742833پوالد سقف خلیج فارس

49584958سیلیس آرا

2250107022501291پرشیا بلوک سبک

5654852056546432کاسپین پانل

253335325044452858تولید آجر ماشینی ایده آل

8891533788915242بتون سخت آریان

313331870233323517موزائیک سنگ آرا

2289725322897253هبلکس آستان قدس رضوی

263355184733551849آترین شیمی آذرداد

8878768388787683شرکت ساختمانی دیدا دژ

813823101338231013پیشگام توسعه سینا

813438395138272070صنعت تجارت الوند بسپار

6560571565605719مهندسی روهین تراش تهران

4292788746011لیکا

8875148088739718تولیدی صنعتی آرمالت

3370404833682580هامون پروفیل پارسیان

243355333033553330تزئینات داخلی ساختمان طرح داخلی

2214805522148055آهن جهان عرفان

2292414589784624بتن شیمی خاتم

2205828522057879بتن سنگ پنام

5654399056543989صنعت سقف البرز خاورمیانه

2453722581179فن آوران بتن ایرانیان

8805706088048810هزار کوه نقش جهان

5588028055870280شرکت ساختمانی فهاب

4435301144353872شایان گستر موزاییک

7622387676223877صنایع فلزی چلنگر

413337988333379884آماد بسط صنعت

415222567552225058سریع سازه بزقوش

6535364865361707سیویل بتن ویژن

4405011244061382تولیدی صنعتی آتیران صنعت

313776841637768415شرکت آجر ماشینی زرنما

263270691732705262نگار گستر نما

2222160622781727راه و ساختمان گیل و سفال

314583643445837058مجتمع تولیدی آجر مرجان

8854590788501159انبوه سازان پردیس دیلمان

4201488722840موزاییک اتوماتیک میبد

313380882033800648سپاهان ماشین ترابی

2289912922899129البرز سپهر پارسیان نیروانا

معرفی مشارکت کنندگان نمایشگاه ساختمان 95

فکستلفننام شرکت

263326620833266210گولدن آبشار

2222352922259615پلیمرهای صنعتی پولیکانوین

314564383045643011انتقال بهینه سیاالت

313625805336279232لوله سان اصفهان

353727314437273845شرکت یزدلوله

313452226334520250پی وی سی صبا

2201909422019055همپار

41355588985568008شرکت پی وی س ی آذراتصال

313232680195015978شرکت بهتراشان سپاهان

313572176135724421آرین بسپار زنده رود

8873805188732684گروه صنعتی ایران دریپ

263620899936214242سازه های پالستیکی آبا

8800135888634687شرکت شیمیایی و صنعتی کاوه

5645452056862880شرکت لوله گستر خادمی

665534286655247مجتمع تولیدی صنعتی حقی

5623569756232466چدن ریزان پیشرو

353727285037272849آرم پالستیک نگار یزد

315724824257248172تک ستاره گلپایگان

413420914334204419آذرلوله

315724807857248488گلسار پلیمر گلپایگان

2227212122278331پلی غرب اتصال ایرانیان

314229034042290350نصر بسپار سپاهان

713830900138309006صنایع پلیمرپارس شیراز

8878660988881159انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله

8871925588719221اتصاالت مکانیکی سهند

864637328546373284پلیمر یاس گلپایگان

315724847057248472آبریز شیر گلپایگان

353727277837272849آرمین لوله شرق

5623319656233197صنعتی آریا آلیاژگستر پارسیان

313233770232348367داراکار

713830599937742466شرکت آبفشان ساحل شیراز

3642761036427611گروه صنعتی قشونی

315799957999تعاونی لوله گستر گلپایگان

8832364388323643آداالن پیشرو آرین

319502011095020182لوله مسعود

263470451534485816وینوپالستیک

133369020433690953روگا گستر گیالن

315583802455837542اینگل اتصاالت  ) گروه صنعتی اینگل (

4427178144271783آتش پرور نوین

713630753636307540گروه تولیدی موج پایپ

713774288537743886سپید پارس شیراز

4426376544263563عمران گستر اریکه

613228898332288984پیشگام پالست اهواز

353727236337272463یزد پلیمر کویر

713227129532270591کیمیا پلیمر پارس

353727299337272548تولیدی صنایع یزد پولیکا

8801490688014912کاسپین پلیمر آبراهان

413244829132448294آتابای تبریز

413244142532444540خسرو نیکو پالست

91237177433717743نام آوران رنگدانه آریا

414254426342544453ارک سپاهان کیان

6668316966683179جهان پلیمر سپاهان

3646561036465391نورد لوله و پروفیل تهران شرق

2269550222695513تولیدی و صنعتی پلیمر گلپایگان

3386460533470361کارگاه زانو سازی علیقلی

3758248737582487آذر نورد

114217507242175073صفحه سازه مقدم

6568456565684568گروه صنعتی تهویه مهر برسا

8804395177295343پایا سازه خالق

4205642693305ایده و تفکر برتر مالصدرا

معرفی مشارکت کنندگان نمایشگاه ساختمان 95  بهــره مندی از فناوری های نویــن و حداکثر بهره وری ازحداقل 
امکانات موجود شهری الزمه ی زندگی درشهرهای امروزی است .

     گســترش فناوری ها در جهت حرفه ای ســازی ، راه را برای 
افزایش کیفیت، ارائه ی الگوی مناســب ساخت و ایجاد بستر مناسب 
سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش ارزش افزوده درساخت و سازها و 

حفظ منافع بهره برداران گشوده است.
     ازجمله ی این فناوری ها پارکینگ های مکانیزه می باشــندکه 
تاکنون به دالیل مختلف از دید سازندگان کشور دور مانده اند و اکنون 
پس از تالش های فراوان ، " ابالغ استانداردملی پارکینگ های مکانیزه 
"،زمینه بهره برداری از حداقل زمین برای تامین پارکینگ کافی )و چه 

بسا بیشتر ( درساخت و سازهای آتی شهری را فراهم آورده است .
     با این مقدمه توجه شــما را به اقدام یک سازنده مبتکر که با کسب 
مجوزهای الزم و با بهره گیــری از پارکینگ مکانیزه در بنای یک مجتمع 
تجاری اداری به سود سرشاری از محل آزاد سازی فضای پارکینگ دست 

یافته است ،جلب می نماییم.
     به تصویر زیر توجه بفرمایید: 

 همانگونه که در تصویر قابل مشاهده است ، با استفاده از پارکینگ های 
مکانیزه روتاری ، اگرچه 1۹5 متر مربع )در 5 طبقه( به پارکینگ  مکانیزه 
اختصــاص یافته ، عالوه بر تأمین 6 پارکینگ اضافه تر از نیاز )16 واحد 
پارکینگ تأمین شــده( مساحتی برابر با 511 متر مربع در دو طبقه )که در 
روش معمول بایدبه پارکینگ اختصاص داده می شد( ، به فضای تجاری 

افزوده شده است!
     اســمارت پارکینگ ها دارای مزایای بســیاری هســتند که اشغال 
فضای کمتر، تأمین جای پارک بیشــتر، استهالک و مصرف انرژی کمتر و 

البته سالمت و امنیت بیشتر از جمله ی آنهاست. 
 ) sMArT pArKiNG( هم اکنون تکنولوژی اسمارت پارکینگ     
با فناوری کره جنوبی بدلیل دارا بودن مزیت های رقابتی بسیار در اغلب 

کشورهای دنیا از جمله کشورهای پیشرفته ی آمریکا، روسیه ،آلمان ، 

کانادا، ژاپن ، هلند ، سوئد و رومانی و استرالیا... وهمچنین بسیاری از 
کشــورهای دیگر اروپایی ،آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین مورد بهره 

برداری قرار گرفته است.
    فناوری پارکینگ های مکانیزه به همت " شــرکت تجهیزات دانا" از 
حدود 10 سال پیش وارد میهن عزیز ما شده است و تنها کارخانه ی تولید 
خاورمیانه در ایران راه اندازی گردیده و به کشورهای قطر ، عمان ، امارات 

متحده عربی ، مصر و عراق نیز محصوالت خود را صادر نموده است .
کارشناســان شــرکت تجهیزات دانا آماده پاســخگویی به سؤاالت و 

دریافت پیشنهادها و نظرات و انتقادات شما هستند!
 www.sMArTpArKiNG.ir

تلفن: ۷۷626022)10 خط(         دورنگار: ۷۷528683  

دانایی و آگاهی از 
فناوری های نوین، 
ضامن  سودآوری 
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10
-

11
از 

ی ب
ضا

و ف
 11

-
10

ن 
سال

14
-

15
از 

ی ب
ضا

و ف
14

-
15

ن 
سال

www.sbp.ir سال اول- شماره ششم



14
با کانال خبری 

اتسیسات   ربق    ساختمان 
در تلگرام همراه شوید

http://telegram.me/tbsnews

تلفن دفتر  نشريه: 44232758-9 - 021

اتسیسات ،ربق ،ساختمان
معماريتلفن دفتر نشريه: 44232759 - 021 

نمایشگاه  معماری ایتالیا  از تاریخ 28 مهر الی 1 ابان مدر 
بولونیا -ایتالیا برگزار میشــود. عالقمندان با شــماره 22662788 

تماس حاصل فرمایند.

 نمایشگاه ساختمان و معماری ایتالیا

فکستلفننام شرکت

3641440836414410آجر نسوز سهند

4444045644475390بازرگانی طلوع پونک

3369991433026549شیرآالت آسیا گستر

879688529349سازور سازه آذرستان

2291181322259384لمبه کاران زرین

2255732222763471آجرهای ماندگار سهیل

4220691142173462خزرباندراد

4289000042890890سهالن نماد

7733941877337604ستاره طالیی صنعت

443525031935238425شرکت سهنددرب سلماس

2203838522050447کارا ال تک پویا

7734808077321826تیراژه سپهر پارسا

313628414436284149فوالد سپید فراب کویر

8845423188454227مپ نت

8853275588739887سرزمین سبز تهران

2352252222233681قطعات پیش ساخته فلزی کیان

8876851288765983پارس نما لوحه

8869805488560418 پروژه های صنعتی و ساختمانی آراد

2201115822036254بناداران پارس

8841462089782081آرتین فرم سازه

8884744488303389 رنگ و رزین الوان

892388752623پاالز موکت

8853276088739887پروفیل چوبی الوان شرق

8859108188591081تحلیل گران روزنه شرق

8844844088476563نکونام بناگستر

8897681088976809فضاکاران آریا

2284844222848442شرکت چهارفصل

8810570588105709آسان تجارت ارس

713648125636481564نماسازان ارگ باستان پارس

8804044788059313 روشنایی تالمن طیف

6696176666961950تولیدی کومش

6698980866989084شرکت تک پائیزان

864234641642346417گروه صنعتی پارس قفل

6640494066493920ایران آذر آلومینیوم

233457271934572946دستگیره ایران

7773125677731254شرکت ایمن کاال تجارت آکام

6646639566951574نادر خدیوزاد

5639041656390415تولیدی صنعتی نوبری

133335994233470584تولیدی قفل اراد

6675711466760170ام اچ اچ

6671957266755246کاوه صنعت

7621267176212672تلرانس

7712031077120308پژوهشگران صنعت آرتا

6641426066951575آریا یراق صنعت

2202598422039392ایران پیچ )سهامی خاص (

5616180355439630شرکت پارسیان سقف

7626362876263628ونوس

7591822250750خانه سازی پارسمان سازه

7626256176263348قفل تی اس آ

6640805066408058آرام یراق

6676393066763930بازرگانی بزرگی

263470525934721139صنایع قفل رجبی

263481734234817341دستگیره سهند

2620400026204000کاویان رفان

4283966979221باتیس ابزار شرق

314588274245882850شرکت تینا سفال اصفهان

51324533702454490گروه صنعتی تفکرنیا

6670122766724275باللی

3642544036425439منیر صنعت )حمیدانپور (

2204792222057761پایا بلوک

معرفی مشارکت کنندگان نمایشگاه ساختمان 95

فکستلفننام شرکت

8820727288207373دژینه درب ایرانیان

263449230334492305کاوه درب

8890386688802500سکو ایران

8773887738170رنگین پروفیل کویر

8856516288689121ستاک چوب دنیز

8884247788821142نودر

5686566956864715صنعت چوب ایرانیان

3609360936093609صنایع فلزی هشتمین نور

863413403634131619شرکت فلز سازه اراک

453371966233714226قاالن درب سبالن

8860320188603206جهان پروفیل پارس

713648778036487780کابوک سازان جنوب

313661603836632900بهین پیشبرد داتار

2233671626316696سازه رنگین آلومینیوم پویا

2280020222800303پارس آمودکار

7765771777601287صنایع آلومینیوم آبسکون

2614209026300317الدورا چلیک درب ارومیه

5686535056453015سینا چوب

443523842335238415شرکت آتاردرب

4447363344468414ابنیه سازان هونامیک

411310332466099آکپا ایران کیش

2271170122711682شیک در طراحان

296188799973شعاع پنجره

8839041888390543آلوپن

6655057466550574رنگین نما پویا

8824989288282461نیک صنعت بادیا

2615033826149379کاراکو

6543247065437051ماشین سازی دیدگاهان غرب

8842739888427406متین اجرا

8805953588059525مغان پارس کیمیا

2201744222017451ایمن شیشه سپهر

4495433544954337مجتمع صنعتی آلومینیوم پیمان

2233729322337114شرکت دژار درب

4725344005994ایستادر صنعت پارسیان

413289907132865237گروه صنعتی درب معتقد

2200743522621315تولیدی بازرگانی اسداللهی

513667496036674969شیشه ایمنی شرق

2268330122399970توسعه صنعت مهرسان نوین

8864760288647603آلوم کار دینه

8844763788452781سهند چوبان سرو نما

4411942144119409پنجره اکباتان

2278518588662920آلوم گستر

7706101977378537داریان سازه صنعت

7706101922985195در وال آلومینیوم

5632115156328445چوبین درب

5639216856392169درب پالست مهدی

443368752033687521آلتین درب ماد

7752002377649425پرشین درب

7770132276212235شرکت صنایع ثمین فلز ایرانیان

263633241536332415عمران درب

4686802146854123صنایع چوب ساین

2203200322031822نوارلبه  شبکه افرا)ماوی(

8887114588871987چوب صنعت چلیک

6656900766569126فن گستر عصر آسایش

2250550822505375میهن سازان آرام

8608069286080694 نقطه عطف موفقیت تجارت

513840058638431559ویال سنگفرش توس

8891434688914346مدرسه هنر و معماری مهرازی

5623569756232466چدن ریزان پیشرو

264452330044523317شرکت صنعتی ماموت

معرفی مشارکت کنندگان نمایشگاه ساختمان 95 بزرگترین مرکز تجاری جهان در انتهای همت 
)شاید هم  اداری خاورمیانه  و  تجاری  بزرگترین مجتمع  می دانید  آیا 
کل جهان( همین بیخ گوش ما در حال ساخت است؟ اهالی منطقه 
22 پایتخت احتماال تا حاال متوجه شده اند که در ضلع جنوبی بزرگراه 
شهید همت سنگ بنای پروژه غول پیکری گذاشته شده که زیربنای 
کل آن یک میلیون و ۷00 هزار متر مربع است. البته این عدد مساحت 
کل پروژه است و بخش تجاری آن حدود 186 هزار متر مربع خواهد 
بود. یعنی 10 برابر بزرگتر از مراکز تجاری سام سنتر و مدرن الهیه و 
تقریبا دو برابر کل زیر بنای پاساژ پاالدیوم. مساحت تجاری این پروژه 
 The از  بزرگتر  اندکی  و  می ایستد  دنیا  بزرگ  پروژه های  هم ردیف 
آمریکاست.   Mall of America و  انگلستان   Trafford center
بزنیم.  دیگر  مثال  پروژه یک  این  به عظمت  بردن  پی  برای  بگذارید 
برای بازدید از کل بخش تجاری این پروژه باید حدود 1۴.۷ کیلومتر 
پیاده روی کنید. یعنی به اندازه مسافت خیابان ولیعصر از میدان منیریه 
تا تجریش! حاال این سوال پیش می آید که صاحب این غول تجاری 
کیست؟ کارفرمای این پروژه که قبل تر به نام تهران مال و تات مال 
شناخته می شد و بعدها به »بازار بزرگ ایران« تغییر یافت، شرکت البرز 

تات به مدیریت »علی انصاری« است. 
جزئیات پروژه

از سال 13۹0 حدود هفت هزار نفر آستین باال زدند و این پروژه را در 
زمینی به مساحت یک میلیون و 100 هزار متر مربع کلید زدند. قرار 
است تا دو سال دیگر این بخش به اتمام برسد و در فاز بعدی 600 
هزار متر مربع دیگر هم از ضلع غربی جلو بروند. در کل این پروژه 
عالوه بر بخش تجاری، دو برج اداری، پارکینگ، دو هتل، دریاچه و 
اگر بخواهیم مساحت کل پروژه را  تعبیه خواهد شد.  پذیرایی  تاالر 
معیار قرار دهیم، باید آن را بزرگترین مجتمع تجاری، اداری و تفریحی 
بنامیم. چون »دوبی مال« در کل یک میلیون و 12۴ هزار متر  جهان 
مربع مساحت دارد و مرکز بزرگ تجاری چین و در کل 8۹۴ هزار 
متر مربع مساحت دارد. فقط تفاوت این مراکز با بازار بزرگ تجاری 
ایران، نسبت مساحت تجاری به کل مساحت آنان است. به طور دقیق 
1۷ درصد از کل مساحت پروژه ایران مال به بخش تجاری اختصاص 
یافته اما در نمونه های خارجی این نسبت به 0.8 و 0.۹ می رسد. با این 
حال عظمت بخش تجاری بازار بزرگ ایران هم قابل انکار نیست. اگر 
بخواهید پیاده روی کنید و از هر مغازه پنج دقیقه دیدن کنید 3 روز 
طول می کشد به کل واحدهای تجاری سرکشی کنید. به گفته مهندسین 
حاضر در این پروژه در طراحی آن از »دوبی مال« الگو برداری شده و 
نقشه های آن در 8 هزار صفحه توسط یک شرکت کانادایی تهیه شده 
است. عملیات اجرایی آن هم حسابی پر زحمت و زمان بر است. بد 

نیست بدانید خاکبرداری این پروژه 6 ماه زمان برده است. 
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www.sbp.ir       تلفن :44232759

تلفن دفتر نشريه: 9 -44232758 - 021

اتسیسات ،ربق ،ساختمان
   معماري

نمایشــگاه  بین المللی معماری،خانه مدرن و دکوراسیون داخلی  از 
تاریــخ 25 الی 28 دی ماه در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران 
برگــزار میشــود. عالقمنــدان با شــماره 88203020 تمــاس حاصل 

فرمایند

 نمایشگاه  بین المللی معماری  تهران

فکستلفننام شرکت

29652965اکسیر آسا - پنجره ایده آل

6543281865432761حدیدسازان

319502611995016119دانشوران صنعت اصفهان

2660438926604389بنا سازان معاصر

8874747688747476آبی برج نقش

3471855534718555سازه وسوله ماموت

8896227288962266پای بند سازه

8874874888759765گروه کارخانجات زرین سوله

264452252744522528سازه های فوالدی زمانی

2252343022523430شیرآالت ساختمانی آویسا

2205070722058982ایران توحید

6643473366434821میزبانان خانه دوست

8836839888368398برج خورشید

2225838322258389پرشین فوالد آریا

8875616988731159سوپرپایپ اینترناشنال

8860960188609599گسترش مبلمان آسیا

3465898234658982نقش سفال

6568284465682845دنیای بتن پارسیان

4688302046816205مادفوم خارورمیانه

4458882444588830بتن بسپار صنعت

8810001088100010هفته نامه پیام ساختمان

8851214188546349سنگین ماشین ایستا

8875616988731159سوپرپایپ اینترناشنال

6646047466570293پادیر صنعت بهین
Saniflo2670325026701973

8718442693775صنعتی و بازرگانی ابراهیم

253290364532903645عمران صنعت الهیه

2208393326764369سازه آویژه معماری

3328706733284511فراورده های چوبی گودرزی

6675004566750047بازرگانی توکا

7621873522440019آبنوس پوشش پارسیان

2287011722849601گروه پیشگامان مبین الوند

413327258133322884مکپان پانل

2207500122075001شرکت  پیشکسوتان فرابین

283367017133670173برج پوشش آپادانا

7712319677123197آریا نو گستر سپهر

6672694766726947کاروان راه ابریشم پارس

8888002288880144طراحان ایده صدرا

8827958789772244میران پلیمرکیمیا گسنر

8608010686080106دروازه ملل جهان

8874837488537136بازرگانی راهیان کار و دانش

833821003438210036رویال گروپ

4428457044284571افتخار گستر مهر

2593100026111791دایاسیستم

2292401822924019فرآورده های ساختمانی پرشیان آرک

4497359344973921آرین سازین ارمغان

498954801789548017گالسکون

3395017433909903تضامنی حمیدو مجیدسیف وپسران

8879917588644730بهساز اندیشان تهران

8895443188954431مهندسی کارت کلید ایلیا

ساختمان هوشمند کیا نیک

263420594234205941پارس پایا مظفر

6694779166948073همگام افزار هامر

8805715188057149نیارشگران یکتا

414254429342544295یاشا صنعت تبریز

8821313288213132نما نگاه لیان

2277291422772912آرمه سازان مهر گستر

134440333244403535 ارتین بنا منطقه ازاد انزلی

263731060037310600ارس پوالد بین الملل

4681250946812509فوالد رسیس استاد

آیا مي دانید؟         مروري بر ویژگي هاي بارز نشریه تاسیسات برق ساختمانمعرفی مشارکت کنندگان نمایشگاه ساختمان 95
نشریه تاسیسات برق ساختمان جهت در دسترس قرار گرفتن در بین عموم مردم هرماهه بیش از 5 هزار نسخه را در روزنامه فروشي هاي تهران و اكثر 
مراكز استانها عرضه می نماید. لیست روزنامه فروشی های عرضه  كننده نشریه در پایگاه اطالع رسانی  http://www.sbp.ir/roznameh.htm در دسترس 

عالقمندان است. 

هر ماه، آخرین شــماره نشــریه به صورت رایگان در ساختمانهای در حال احداث شمالشــهر و همچنین بین فروشندگان مصالح و تجهیزات 
ساختمانی در خیابانهای حسن آباد، مالصدرا، بنی هاشم، ستارخان و بازار های سنگ و آهن شاد آباد، الله زار، طالقانی و خاوران و.... به صورت 

رایگان و حضوري توزیع می شود.

تاسیسات، برق، ساختمان جهت سهولت عالقمندانی كه تمایل به دریافت نشریه از طریق اشتراک هستند، تدبیر خاصی اندیشیده است بنحوی 
كه خوانندگان می توانند ضمن مراجعه به ســایت www.eshterak.ir از تخفیف 50 درصدی اشــتراک نشریه بهره برده و  ضمن پرداخت آنالین 

2250 تومان به جمع مشتركین نشریه پیوسته و همه ماهه، ماهنامه را در دفتركار یا منزل خود تحویل گیرند. 

نشریه تاسیسات برق ساختمان در اکثر نمایشگاه هاي تخصصي ساختمان و همایش هاي مرتبط در تهران و مراکز استانها  حضور مستمردارد 
بطوریکه شــماره گذشته نشریه در مجمع عمومی ســندیکای صنعت برق تهران و مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی در جزیره کیش ، نمایشگاه 
آسانسور تهران،نمایشگاه LED پارک گفتگو  ، کنفرانس انرژی های بادی وگردهمایی سیستم های زمین و صاعقه توزیع شد. و طبق برنامه تنظیمی 
شماره ششم در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران توزیع خواهد شد از سوی دیگر انتشار نام و تلفن غرفه داران نمایشگاه های مختلف در نشریه 
باعث افزایش محبوبیت تاسیسات برق ساختمان در بین بازدید کنندگان نمایشگاه ها شده است و براي کسب اطالعات بیشتر نشریه را که حاوی 

اطالعات کامل شرکتهای حاضر در نمایشگاه می شود را تهیه و همراه خود ببرند.

با فرا گیر شدن تلفن های همراه هوشمند در بین مردم و استفاده از شبکه های اجتماعی همچون تلگرام، نشریه تاسیسات برق ساختمان نیز ضمن 
بهره گیری از فن آوری جدید، فایل پی دی اف شــماره گذشــته خود را در كانال تلگرامی پیشــخوان مطبوعات منتشر كرد كه مورد استقبال گسترده 

عالقمندان قرار گرفت بنحوی كه بیش از 25600 نفر فایل پی دی اف نشریه تاسیسات برق ساختمان را دانلود نمودند.

سابقه 15 ساله مدیران ارشد نشریه در انتشار نشریات تخصصی باعث شده است كه علی رغم نوپا بودن نشریه تاسیسات برق ساختمان، 
كامل ترین بانک اطالعاتی فعالین صنعت ســاختمان كشور شامل )انبوه سازان،پیمانکاران، مهندسان مشاور ، فروشندگان مصالح و تجهیزات و 

... (را در اختیار داشته و نشریه را برای شركت های شاخص صنعت از طریق پست ارسال نماید.

ارسال 5 هزار نسخه در روزنامه فروشی های معتبر تهران و شهرستانها

توزیع در نمایشگاه های معتبر ساختماني در سراسر کشور

توزیع 3 هزار نسخه در بورس های فروش مصالح و پروژه ها

سهولت در اخذ اشتراک  و دریافت نشریه از طریق سایت اشتراک

حضور در اینترنت و  شبکه های  اجتماعی مجازی همچون تلگرام 

در اختیار داشتن کامل ترین بانک اطالعاتی و  ارسال پستی

و ما مدعی هستیم که با بهره گیری از  تجربه 15 ساله  در انتشار و توزیع نشریات تخصصی بهترین پیشنهاد برای معرفی 
محصوالت شما را ارائه می دهیم. 

تلفن:0912۳۳6458۳-228۳2849-442۳2759

فکستلفننام شرکت

2611651526117063آرمان طرح تیراژه

3641454536414543کهن سرام

8801695088016960سوداد

8850401988506022آجرنسوز نما دیرگداز اراک

8828855188288554سازه پایدار الهیه

6640308566462238پرشیا استیل

8887601688876015بهسامان صنعت

8425684257333تضامنی سیاح فر و خانداداش

8805239388052382صنعتی آروما

5542422055417269پیشگامان پیچ پارس

7735353377345143لوازم خانگی مس

3438337034383961صنایع سنگ شیر پارس

8868707322148814پرتوفرم معماری پارسه

2277028422770284آرسس ژاو پارسه

8856652588566402رهاورد چوب

8857161288089361مشاور النیز

8887741288877414سامپارس

3605839036058491آدنا ارتباط تابش

2813028130فردوس کاران امید

8861651288616502لوازم خانگی دیموند

2252461922534686آجر سپند

8865680688656811رنگین تجارت درین

2236250622061910آرامان پارس برسام

2203653622036536پارس واالآرین

2230553522306920نوبل

7751139277511422کاالی برق درودیان

8865378088653790کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

8867057088670570نماگستر دیبا

2356022059741گروه صنعتی پیشگامان شادمهر

3713835137138350آنیتاپالست آذین

5526266655259714آرامش دکور

2283986422839879مهراز گستر فردا

2641872326416176گروه معماران و طراحان رها

2263230122633325کیش بیزینس نیوتک سیستمز

8862695688626943پارسا چوب

2221704422216043گروه صنعتی آلفا

8710687106نما سنگ صدر

8884390488843906صنایع الکترونیک سیماران

8888629888886298پیشرو صنعت چابک آویژه

6657124566565080تیبا فراز آراد

4293840042938403اسیا اندیشه کیش

6561057965610582ایده سازان ورتا

8870470088704700امرتات پایتخت

2269347022392489آیریس تابان آسیا

6640906766401417کیمیا نوین

5525117955264274کاوش ماشین صنعت ایرانیان

8802460988023034ساختمانی پادیر کاران آرشام

2265434922036752مهندسی رسم و رنگ پارسیا

2231408322317959شیمیایی تولیدی جهان کنیتکس

8244110082441282پایکار بنیان پانل

5623205056231024هوکارت درب ایده پرداز

2281545426110497کبیر پانل شکوهیه

8803409288069704صد ابزار صنعت کاسپین

7621899276218995شرکت توسعه عمران داتام

4490154044901542آرمان موتور کویر

86423450498642345131شرکت چوبپا

3390627233939131فروشگاه کریمی

7778816377349049 تدارک آموت کاسپین

8862601688625993گروه نخل صخره ای ایرانیان

2266157922661589پارسین گستر جنوب

معرفی مشارکت کنندگان نمایشگاه ساختمان 95
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شرکت آذرخش - سالن 38 شرکت دکرا - جنوب سالن 31 پارند رستار - جنوب سالن 31

لوناوود - فضای باز سالن 31

38A شرکت دلند الکتریک - سالن

شرکت اکسیر آسا)پنجره ایده آل( - سالن 35

شرکت آذرخش - سالن 38 شرکت کامتل - جنوب میدان آلمان )فضای باز سالن 38(

شرکت تجهیزات دانا - فضای باز سالن 7
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