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مسکن از دیدگاه اقتصاد کالن

 1397روندهای محتمل در سال

موجودی مسکن بانک و راه های کاهش آن

سرمایه گذاری در بخش مسکن

سیاست اعتباری بانک در بخش مسکن
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مسکن از دیدگاه بانک اقتصادنوین



از توسعه اقتصادی تا توسعه پایدار

میالدی40پس از دهه اقتصاد توسعه •
تمرکز بر رشد اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته –

70در دهه •
آموزش، بهداشت، سالمت، 70، در اواخر دهه ...(تمرکز بر کشاورزی، صنعت، )با تجربه رویکردهای مختلف –

وسعه منعکس کننده این نکته که اقشار کم درآمد لزوما از مزایای ت. )تغذیه و اشتغال محور قرار گرفتند
(اقتصادی بهره مند نمی شوند

80در دهه •
امات جایگزینی برای اقد. )آزدسازی بازارها و تجارت، نرخ ارز و بوروکراسی: تمرکز بر اصالحات ساختاری–

(  محور پیشین-دولت

اصالحات بازار ممکن است نابرابری بیشتری ایجاد کند : در تضاد با معضل نیازهای اولیه–

نقدهای وارد بر رویکرد توسعه اقتصادی•
.   یابدنابرابری درآمدی گاه ثابت می ماند و گاه افزایش می: مزایای توسعه به صورت نابرابر توزیع می شود•

.  به ویژه در مناطق شهری. آثار منفی بر آب، خاک، و هوا•

گسترش و مقبولیت مفهوم جدیدی به نام توسعه پایدار •



تعریف توسعه پایدار

: توسعه پایدار•
، (Ciegis, Ramanauskiene, & Martinkus, 2015)تعریف 100بیش از –

(  Jacobs, 1995)تعریف 386–
ان برآورده ساختن نیازهای امروز بدون به خطر انداختن امکان نسل های آینده در برآورده سازی نیازهای ش–

(Brundtland, 1987)

Sustainable Development

Passet (1979)     



سه محور توسعه پایدار
ور پیوسته تولید سیستمِ پایدار به لحاظ اقتصادی، باید بتواند کاال و خدمات را به ط: اقتصادی•

خش ها کند، به گونه ای که بدهی دولتی و خارجی قابل مدیریت بوده، و از عدم توازنِ شدید ب
.  که به تولید صنعتی یا کشاورزی آسیب می رساند، جلوگیری نماید

پایدار حفظ سیستمِ پایدار به لحاظ محیطی، باید منابع خود را به گونه ای: زیست  محیطی•
ط، یا کند، و از بهره برداری بیش از حد منابع تجدیدشونده یا فعالیت های فروبرنده محی
ه گذاری در به اتمام رساننده منابع تجدیدناپذیر جلوگیری کند و آن را محدود به میزان سرمای

...تنوع زیستی، پایداری جوی، : شامل. جایگزین های مناسب نماید

ن خدمات سیستمِ پایدار به لحاظ اجتماعی، باید به انصاف توزیعی و فراهم کرد: اجتماعی•
خ گویی این موارد شامل سالمت، آموزش، عدالت جنسیتی، پاس. اجتماعی به حد کفایت برسد

.  سیاسی و مشارکت است
(Harris, 2000)
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The Trump Effect!

“My IQ is one of the highest — and you all know it! 

Please don’t feel so stupid or insecure; it’s not your 

fault.” 

Donald Trump

8



برابر26/7 تهران

92تا سال 80رشد قیمت مسکن از سال 
11/5 اصفهان

9/0 تبریز

8/8 کرج
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رفتار شهرداری ها

کهستمعنابدآنشهرداریهارفتاروساختاردرتغییر

شهرهامدیریتسطحدرکمتریسوداگریشاهد

نحوهیدرکمتریهیجانیحرکتوبودخواهیم

.یافتخواهیمشهرداریهاخدماتقیمتگذاری

درلفتخریسکهاینبایدسرمایهگذارانبنابراین

باالیطراحریسکهایوبپذیرندرازیادیساختوساز

.کنندقبولرا

10
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.دکرخواهندمنتشربیشتریبهاداراوراقودارندالزمپولشهرداریهاکماکان

کردهداماققبلیبهاداراوراقتسویهیبهنسبتابتداشهرداریهااستالزمالبته

کارهیتوسعبرایبعدی،مراحلدر.بپردازندبانکهادرخودموقعیتتقویتبهو

به.کنندپیداسالمتریمالیتأمینراهحلهایآنهااستالزمشهرداریها،با

انجامدرسالمتریشرایطشاهدشهرداریها،باکسبوکاروکاسبیدرعالوه،

.بودخواهیممعامالت

11

نیاز مالی شهرداری ها
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یمسکن به مثابه ی کاالی مصرف

سوداگریباکهاستآنمسکنحوزهیدراصلیروند

استنترپاییمعامالتسطح:مواجهایمعرصهایندرکمتری

حوزهرد.بودخواهدبیشترمعامالتانجامدرمحافظهکاریو

بازارهنومواجهایممصرفیبازاریبابیشترامروزهمسکن،

سالپایانبهمنتهیدورهدرمسکن؛دائمیفروشوخرید

موضوعیکاالتااستمصرفیکاالییبیشترمسکن،1400

.سرمایهگذاری

12



فرود نرم

بامسکناقتصادحوزهیدرکهاستآنفرض

soft)آرامفرود landing)وسختفرودنهو

(hard landing)مواجهایم

13
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دوران ابرعرضه گذشته است
hyper)ابرعرضههادوران supply phase)استگذشته.

دهایواح»برنمیشودپیشبینیونیستقراربنابراین،

حتیو1400سالتا.شوداضافههمباز«موجودمازاد

کهبودنخواهیمساختوسازیحجمشاهددورتر،سالهای

.افتاداتفاق1390سالدرمثالً

14



(اختبرحسب مراحل س)رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان ها

روندسرمایهگذاریشروعشدهوسرمایهگذاری

.کل،کامالمشابهبودهاست



روند ارزش افزوده بخش مسکن
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روند واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی مناطق شهری کشور
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روند تعداد واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی شهر تهران
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توزیعواحدهایخالیمسکونی
1390-139۵

19
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سطح معمول جدید
ست،اشدهعوضبازارساختارواستمصرفیدیگربازارچون
New﴿جدیدمعمولسطحکهبگیریمفراباید Normal﴾در

سابقپله اینموداروشدهعوضبازارساختاراست؟کداممسکن
.نمی کندکاردیگر

در شرایط جدید باشیم، و به New Normalباید به دنبال 
.ساختار و بازار قدیم تکیه نکنیم

20

اسطحقیمته

tزمان
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تصحیح عمده ی قیمت
major﴿قیمتعمدهیتصحیحریسک price correction risk﴾نیستمیاندردیگر.

softشرایطپیشبینیوقتی.نداردضرورتلزوماحدازبیشاحتیاطشرایطیچنیندر

landingاربازدرفرودشرایطنمیکنیمفکروداریم،رامسکنبخشدرنرمفرودیا

hard)سختمسکن landing)،ارتفاعناگهانیکاهشیاناگهانیسقوطوباشد

﴿a sudden drop in altitude﴾شرایطیچنیندرآنگاهنمیکنیم،مشاهدهافقدررا

blackسیاهقویما.باشداشتباهکمیمیتواندحدازبیشاحتیاط swine))بازاردر

ایندر،واقعدر.نداریمبازاردراستثناییوحادشرایطبروزانتظاریعنینداریم،مسکن

سایرردولی.استگرانبسیارهنوزمواردیدرکهباشداستثناتنهازمینشایدشرایط،

.نیستیممواجهشرایطیچنینباحوزهها

21



تحوالت جمعیت و واحدهای مسکونی در کشور

مركز ْآمار ايران: ماخذ

1375138513901395شرح

60,05570,49575,14979,926(هزارنفر)تعدادجمعیت

1.621.31.2-نرخرشدساالنهجمعیت

12,28017,58521,11024,196(هزار)تعدادخانوار

3.53.92.7-نرخرشدساالنهخانوار

4.844.033.553.3بعدخانوار

تعدادواحدمسکونیبدوناحتسابخانههای
10,77015,85919,95422,825(هزارواحد)خالی

6331,6632,587-(هزارواحد)تعدادخانههایخالی

2,098---(هزارواحد)تعدادخانههایدوم

تعدادواحدمسکونیبااحتسابخانههایخالی
16,49221,61725,412-(هزارواحد)

تعدادواحدمسکونیبااحتسابخانههایخالیو
16,49221,61727,510-(هزارواحد)دوم



تحوالت شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی درکل کشور

1375138513901395شرح

بتراکمخانواردرواحدمسکونیبدوناحتسا
1 1،14(کل)خانههایخالیوخانههایدوم ،091،06 1،06 

1،081،041،04-(شهری)تراکمخانواردرواحدمسکونی

1،141،111،13(روستایی)تراکمخانواردرواحدمسکونی

باصرفاتراکمخانواردرواحدمسکونی
 0،95 0،98 1،07-احتسابخانههایخالی

ساب با احت)تراکم خانوار در واحد مسکوني کمترازیکبودن:توجه
وني خانه های خالي به معنای بیشتر بودن مطلق تعداد واحدهای مسک

تمامي واحدهای موجود در تصرف )موجود از تعداد خانوارهاست 
(خانوارها نیستند
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اهمیت روند بلندمدت

آیا:مکنیتوجهمتغیردوبهمسکنمعامالتدرعادت کرده ایم

پایینیاتهرفباالقیمتآیاآمده؟پایینیاباالرفتهمعامالتحجم

فکیاقیمتکفرقمکههستیمشرایطیدروقتیآمده؟

وجهتکوتاه مدتدررشدنرخ هایبهاصالاست،پایینمعامالت

یراخماهچندقیمت هایومعامالتیارقامازهمینبرای.نکنید

صحبتبخشایندررکودورونقمورددرنمی شودمسکن

.مباشیطوالنی تریزمانیبازه یدرارقاممنتظرباید.کرد

24



نشاخص های پیش نگر نشان دهنده ی بهبود بخش مسک

افزایش تعداد معامالت در بازار مسکن •

افزایش ارزش ریالي مبایعه نامه ها•

کاهش نرخ رشد منفي پروانه های ساختماني•

افزایش استقبال از صندوق پس انداز یکم•

25



تعداد واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی در شهر تهران



ورتعداد واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی در مناطق شهری کش



تعداد واحد مسکونی تکمیل شده در مناطق شهری
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تهران مالک نیست

یشهراز.نیستشهرهاسایربرایقضاوتمالکتهرانارقام

جمعیتاست؛کشوراقتصادکل٪25کهمی کنیمصحبت

؛نداریمملیبازاربحثمسکن،بخشدر....ودارد،عظیمی

 گیریتصمیمبرایتهرانهیچ وجهبه.داردمحلیبازاریمسکن

آماربایدمی کنید،کارجاهر.نیستمالکشهریهیچمورددر

راشهرآمارشهردارانوشهرشوراهایاز.آوریدبدستمحلی

درمعامالتحجمشده؟صادرساختپروانهچقدر.بخواهید

....کرده؟حرکتیچهشهردرقیمت هااست؟بودهچقدرشهر

29



(میلیون ریال)قیمت یک متر مربع آپارتمان در شهر تهران 

فروردین1391139213931394139۵1396سال
97

رشدنقطه
بهنقطه
فروردین

ماه

میانگین
304041414448.556قیمت

29.1
نرخرشد
هدورنسبتبه

مشابهسال
(درصد)قبل

45334.60.6-6.510
*0.9-

رشد نسبت به ماه قبل است*



معامالت انجام شده در شهر تهران

فروردین1391139213931394139۵1396سال
97

رشدنقطه
بهنقطه
فروردین

ماه

تعداد
1800001214701725061503471646301844404796معامالت

3- نرخرشد
هدورنسبتبه

مشابهسال
(درصد)قبل

-33-4213-912
*62-

رشد نسبت به ماه قبل است*
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فقط بانک مسکن

بازاروضعامروزه.شوندفعالبازارایندربانکهانمیشودپیشبینی

اریجنرخهایبابتوانندبانکهاآن،درکهنیستبهگونهایمسکن

عطایافشار.کنندکارتسهیالتآنباسازندگانودادهوامتسهیالت،

کهعیمناباتکایبهبانکاینوبودخواهدمسکنبانکرویتسهیالت

.کندپرداختدرصدی18وامهایمیتواندبرمیگردد،مهرمسکناز

داشتهنقشمالیتأمیندرهوشمندانهبتواندچقدرمسکنبانکاینکه

هدفبامسکنبانک.استمربوطساختوسازرونقبهباشد،

ازظهایقابلمالحبخشمیکوشداکنونتوسعهایبانکبهتبدیلشدن

.کندتأمینرا﴾mortgage﴿رهنیتسهیالتبرایالزممنابع

32



1396/12/29آخرین عملکرد صندوق پس انداز یکم تا 

(هزارمیلیاردریال)مبلغ (فقره)تعدادسپرده شرح

62.3 30217۵ منابع

33.1 44341 مصارف
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متمرکزکوچکسازیحوزهیدربایدسرمایهگذاریکهاستآنازحاکیشواهدتمامی

هچهر.استبازارنیازاکنونبوده،دولتیسیاستیگذشتهدرکوچکسازیاگر.شود

ارخانوبُعد.دادهایمکاهشرافروشریسکبزرگ،شهرهایدربهویژهبسازیم،کوچکتر

راینبناباست،کوچکهنوزنیزواممبلغشده؛محدودنیزخانوارهامنابعشده؛کوچکتر

متری70خانهیازآسانترمتری۵0خانهیومتری۵0خانهیازسهلترمتری40خانهی

بهعاًوسیمیشودتوصیهسرمایهگذاریریسککاهشبرایبنابراین،.میرسدفروشبه

درچهاست،کوچکسازیسمتبهساختوسازروند.آوریمرویکوچکسازی

اعطایدرچهواسطهای،معامالتدرچهمشارکت،درچهفروش،درچهسرمایهگذاری،

.داشتخواهندکوچکسازیسمتبهگرایشهمهوهمه....وام،

34

ضرورت کوچک سازی



توزیع واحدهای مسکونی تکمیل شدهبرآورد

(درصد)1396به لحاظ مساحت خالص در سه ماهه اول 

بیشترینسهمواحدهایمسکونیتکمیلشدهدرکلکشورمربوط

.بودهاستمترمربع10۵تا91ودرتهران120تا106بهواحدهایبین

محدوده
متراژ

(مترمربع)
روبیشت170170تا1۵۵1۵۵تا13۵136تا120121تا10۵106تا9091تا7۵76تا6061تا4041تا

%5%11%9%20%21%16%10%5%2%0کشور

%10%7%8%17%20%22%10%6%0%0تهران



بر اساس متراژ95معامالت تهران در سال درصد حجم
80کمتراز مترمربع80تا70 مترمربع70تا60 مترمربع60تا۵0

57.5 14 15.8 15.2 فروردین

56.1 14.1 15.7 14.7 اردیبهشت

54.3 13.8 16 14.4 خرداد

52.7 13.7 15.7 13.2 تیر 

52.9 13.1 15.2 14.4 مرداد
52.7 13.3 14.9 14 شهریور

51.9 13.1 15.1 13.3 مهر 

53.4 13.4 15.2 14.4 آبان 

51.5 13.1 15 13.2 آذر

53.7 13.5 15.4 14.1 میانگین

مترمربعبودهاست70تا60درتمامیماههابیشترینسهممعامالتمربوطبهواحدهایبامتراژ.
مترمربعبودهاست80درتمامیماههابیشازنیمیازمعامالتمربوطبهواحدهایکمتراز.
میلیاردریالبوده3درتمامیماههابیشازنیمیازمعامالتمربوطبهواحدهایباارزشکمتراز.
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(1395برای سال )تطابق الگوی تقاضا و الگوی عرضه در شهر تهران

«توزیع واحدهای تکمیل شده و توزیع معامالت بر حسب متراژ»

.عدمتطابقدرالگویعرضهوتقاضاکامالمشهوداست



5/12/2018 385/12/2018 38

:استهشدتضعیفمسکنمالکیتورفتهباالاجارهنشینینرخاخیرسال10طیمتأسفانه

buy)فروشوخریدشرایطازیعنی - sell)شرایطواردbuy -hold -sellپس.شدهایم

یشرایطچنیندر.شدهایمفروشونگهداریخرید،شرایطواردفروش،وخریدشرایطاز

ینهادهایشکلگیریشاهدبایدسرمایهبازاردراینرواز.میگیردرونقاجارهکاسبی

صندوقهاییاREITsنهادهااینازیکی.استمربوطاجارهوفروشخرید،بهکهباشیم

کنمسبخشدرهملیزینگهابیشترعملیاتشاهدآیندهسالهایطی.استمستغالت

خواهدمعمولبسیارتجاریواحدهایمورددربهویژهبلندمدتاجارههایوبودخواهیم

.شد

38

افزایش نرخ اجاره نشینی



(هزارریال)متوسطاجارهبهاییکمترمربعآپارتماندرشهرتهران

39



در شهر تهران ( p/r)شاخص قیمت به اجاره مسکن



مسکن خانه اولي ها. 1
بدمسکن ها. 2

بافت های فرسوده حاشیه نشینيدر 
مسکن اجتماعي. 3

41

چه نوع مسکن مورد نیاز است؟
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رمتونرخازکمترقیمتافزایشیعنی.میکندخالیحبابکماکانزمینقیمت

میدابهودارندزمینکهکسانیبنابراین،.بودخواهد(تورمنرخ>قیمتافزایش)

آببعاًط.میکنندزیانثابتقیمتهایبهنمیفروشند،راخودزمینقیمت،باالرفتن

در.داشتخواهدجنوبمناطقتوسعهیدربهویژهوزمینقیمتدرعمدهاینقش

.داشتخواهدعمدهنقشمنطقهآبذخایر،(ییالقی)دومخانههایمعامالتقیمت

42

حبابی بودن قیمت زمین



قیمتزمینوآپارتمانبهطورمتوسطدرتهران
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از مرکز به پیرامون
ایراندر(پیرامونبهمرکزاز)حومهسمتبهشهرهاازخروجروند
بهتنسبمردمبیشترحساسیتبااما.استنگرفتهشتابهنوز

low-stress)آرامتراجتماعیمحیطتعقیبومحیطزیست social
environment)،اولیهحرکتهای.گرفتخواهدسرعتحرکتاین

ازبعدبهویژه)بزرگشهرهایازخروجسمتبهمردمترویجدر
روند.میخوردچشمبه(مختلفمناطقدرزلزلهزنجیرهایوقوع

گانسالخوردبرگشتهستیم،آنشاهدژاپنوغربدرکهمعکوسی
ردزندگیبهعشقتجربهیو(عمرطولافزایشبا)درونشهرهابه

urban)شهریفضاهای living lover)چشمبهایراندر.است
بنابراین.استمحتملتراولروندروند،دواینبین.نمیخورد
مجموعههایساختدرمیتوانندشهریتوسعهگرانوانبوهسازان

فرصتهایاصلیشهرهایپیراموندرسالخوردگانبرایمناسب
سندرافرادوجوانانمورددرموضوعاین.کنندجستجوراجدیدی

واریدشبهپیرامونیمناطقدراشتغالکهچرااست،صادقکمترکار
.میشودیافت
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نقش فن آوری
شیوع.داشتخواهدصنعتاینآیندهیدرقابلمالحظهاینقشتکنولوژی

مصالحدرومهندسیدرواسطهگی،درواگذاری،درحوزهایندراستارتآپها

نرمافزارازاستفاده.بودخواهدگستردهبسیارساختنهایتاًوساختمانی

BEAMمعنایبهساختروشهایدرتکنولوژیکجدیدروندهایکناردر

چابکی،(quality)کیفیتبنابراین.استپایینتروکمترساختقیمتهای

(agility)انعطافو(flexibility)شد،خواهدمشاهدهساختوسازهادربیشتری

رفتنوهافسارگسیختقیمتیتورمبلندمدتروند.رودباالقیمتهااینکهبدون

.نیستساختباالتربسیارقیمتهایسمتبه
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فرصت های جدید

متیسالفضاهای-سالخوردگانبرایاقامتیجدیدفضاهایازمتنوعیسبدتوسعهی

میدهد؛شکلسازندگانبرایراعمدهایبازاربیشک-استآناناصلینیازکه

،اتاقداخلتجهیزاتمستقر،پزشکوکوچکدرمانگاهچونامکاناتیبامجموعهای

صلحعقدازاستفادهبا.ورزشیفضایمشترک،غذاخوریمالقات،عمومیفضای

.کردواگذارسالخوردگانبهپایینقیمتبهراواحدهااینمیتوانملکعمرای

تشرکبهملکآن،ازبعدوبودخواهندملکمالکعمرپایانتاآنانبدینترتیب،

.میگیردقرارآنتملکدروبرگشتهفروشنده
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دتسهیالت  جدی

هبراخودجایکاملنوسازیوتخریبیاوخامزمینازساختبزرگ،شهرهایدربهویژه

سرمایهگذاران،کهاستمهمیبسیاررونداین.دادخواهد(renovation)بازسازی

یگردتهرانباالتروطبقهششبناهای.شوندآمادهآنبرایمیبایدبانکهاوسازندگان

مسکنانکبابتکاروتدبیرازبخشی.شدنخواهندتخریبقبلیکوتاهتربناهایبهسرعت

شودپرداختتعمیروساختخرید،تسهیالتجایبهکهاستجدیدیتسهیالتتعریف

دررایدجدابتکاراتمیبایدنیزسازندگان.باشدباالتراکمبابناهایبازسازیآنهدفو

انجامراازیبازسامرپایین،قیمتهایبهبتوانندوبستهکاربهبناهااینکیفیتارتقای

.دهند
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خدمات جدید
بخشدرمالیتأمینابزارمهمترینازیکیکماکان«پیشفروش»بانکی،منابعمحدودیتدلیلبه

escrew)امانیحسابافتتاحبرایبانکهاسایرومسکنبانکابتکار.استمسکن account)به

چونکهنندکتوجهمیکننداستفادهابزاراینازکهسازندگانی.میکنندکمک«پیشفروش»تقویت

ریسکمعرضدردهند،انجامراهزینه٪100کهمیکنندتعهدومیکنند،دریافتراپولازدرصدی

رادیچنتوسعهگرانوانبوهسازانکهاستبودهبزرگآنقدرگذشتهدرریسکاین.هستندتورم

اگراست،خوببسیار«پیشفروش».دادکاهشراریسکاینبایداینرو،از.بکشاندورشکستگیبه

حالدر.رودمیباالترریسکباشد،کوچکبسیارپیشدریافتمبلغاگر.شودکنترلتورمیریسک

الحاصدستدرقبلینوشتهشدهیقانونواست،جریاندرپیشفروشحوزهیدربلبشوییحاضر

وشراینازاستفادههنوزاشاره،موردریسکبهتوجهباوپیشفروش،قانوناصالحفرضبا.است

پایینواالبارزباواستوابستهارزبهآنچههربایدریسککاهشبرای.استقابلتوصیهمالیتأمین

افتیدریوجوهمحلازپیشفروشکننده.گیردقرارسازندهخریداولویتهایدر(فوالدمثل)میشود

.هستندبیشترینوسانریسکمعرضدرکهبخرندرااقالمیاول
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بافت فرسوده

قرارشهرداریهاودولتاولویتدراکنونفرسودهبافت

دگیبهسافرسودهبافتطرحهایاقتصادیشدن.استگرفته

ارخودریسکهایآزادسازیمسئلهی.نیستممکنگذشته

ایندرسرمایهگذاریبهسرمایهگذارانتشویقضمن.دارد

.نباشندبیتوجهریسکهااینبهبایدبافتها،
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اتأمین مالی شهرداری ه

مأموران(discretion)تشخیصحوزهیکهاستآندولتومجلستالشکهچندهر

یادارسالمتتانباشدچانهزنیموضوعخدماتقیمتوشود،کمترعمومیدستگاههای

یدمیباسازندگاناینرو،از.باالستشهرداریهادرچانهزنیامکانهنوزاماشود،تقویت

کاهشساختهزینههایتادهندانجامشهرداریهابامناسبیتوافقاتکهباشندقادر

یفتعروطراحیحوزهدربلکهنیست،وجوهپرداختبهمحدودلزوماًتوافقاتاین.یابد

ضمنهکدهندانجامتوافقاتیتاکردقانعراشهرداریهابایدنیزپروژهمختصاتوکاربری

.کندکمکپروژهساختبودجهیبهشهرسازی،موازینرعایت
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تعریف رقابت پذیری در شهرها
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باید.استشدهدشوارترمسکنبخشدرسرمایهگذاری
وهوجهمهدربلکهمعماریدرفقطنهجدیدابتکاراتیشاهد

مهندسیجامعهدرپوستاندازیشاهد.باشیمساختوساز
اگر.بودخواهیمتکنولوژیازاستفادهدربهویژهکشور

AutoCADبوده،گذشتهمشاورمهندسانجامعهینماد
ایندرکهاستجدیدیجوانمهندساننمادBEAMحاال

کاراتابتبایدمهندسانوسازندگان.میکنندفعالیتعرصه
هشدرقابتیتربسیاربازارکهچرادهند،خرجبهجدیدی
طوربهکشورشمالوجنوبساختوسازدرمثالً.است

وکانالهامقابلساختوسازوآببابازیشاهدگستردهای
.بودخواهیمساحلیمناطقنیزوآبراهها
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ضرورت ابتکارات جدید



با تشکر


