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ــرو در هر اقتصادي  ــاختمان از صنايع پيش ــت س صنع
ــى تواند عالوه بر  ــى رود و توجه به آن م ــمار م به ش
ــور، موج هاى سياسى، اجتماعي و  تاثير بر اقتصاد كش
فرهنگي جامعه را از خود متاثر سازد و همچون موتور 

رشد و توسعه عمل نمايد .
در  خوزستان  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  رييس  نايب 
پيامى به مناسبت هفدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان از اين 
نمايشگاه به عنوان حلقه ارتباطى ميان توليد و تجارت ياد كرد 
و اظهار داشت :صنعت ساختمان از صنايع پيشرو در هر اقتصادي 
به شمار مى رود و توجه به آن مى تواند عالوه بر تاثير بر اقتصاد 
كشور، موج هاى سياسى، اجتماعي و فرهنگي جامعه را از خود 

متاثر سازد و همچون موتور رشد و توسعه عمل نمايد .
  بهنام برومندزاده افزود:اين بخش با ايجاد شكوفايى اقتصادى 
و  وابسته  هاي  بخش  و  ساختمان  بخش  در  اشتغال  ايجاد  و 
از طريق تاثير بر مخارج مصرفي و سرمايه گذاري در سطح 
نوسانات  و  داخلي  ناخالص  توليد  تغييرات  تواند  مى  جامعه 
اقتصادي را به شدت تحت تاثير قرار دهد، لذا نگاه ويژه  به 

اين حوزه را مى طلبد.
  به گزارش سازه نيوز ، وى ياداور شد :نمايشگاه ساختمان مي تواند 
به عنوان حلقه ارتباطى بين توليد و تجارت عمل كند، ارائه و معرفي 
محصوالتي كه از شاخص هاي استاندارد و رعايت كيفيت برخوردار 
باشند در اين نمايشگاه بايد سرلوحه قرار گيرد تا  ضمن ايجاد اعتماد 

بين جامعه هدف (مهندسان ، انجمن انبوه سازان و ساير فعاالن اين 
عرصه) كيفيت ساخت و ساز را نيز افزايش دهد. 

 وى گفت :در آستانه برگزارى هفدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان 
خوزستان بايد يادآورى كرد كه توليد كنندگان مصالح ساختمانى 
با توجه به افزايش تنوع سفارش از سوى مشتريان بايد به 
مصالح   ، ساخت  نوين  روشهاى  از  استفاده  مانند  مسايلى 
توليد  و  ساخت  در  نوين  هاى  آورى  فن   ، سبك  و  جديد 
با  رقابت  در  را  خود  حضور  زمينه  تا  نموده  بيشترى  توجه 

شركت هاى بين المللى فراهم آورند.

ــب پيدايش فناورى  ــعه علوم و فنون موج امروزه توس
ــاز گرديده، از اين  ــاخت و س هاى نوينى در عرصه س
ــرايط  ــب با ش ــنايى و بهره مندى از آنها متناس رو آش
ــاختمانى مناطق  ــى و نيازهاى س ــى، جغرافياي اقليم
ــور يك ضرورت فنى و اقتصادى در بخش  مختلف كش

ــوب مى گردد. ــكن محس ــاختمان و مس س
مديرعامل شركت نمايشگاههاي بين المللي خوزستان در پيامى به 
مناسبت هفدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان برفرهنگ سازى و 

ترويج  استاندارد هاى ملى و بين المللى  تاكيد كرد.

رحيم جليلى در اين پيام اظهار داشت :امروزه توسعه علوم و فنون 
موجب پيدايش فناورى هاى نوينى در عرصه ساخت و ساز گرديده، از 
اين رو آشنايى و بهره مندى از آنها متناسب با شرايط اقليمى، جغرافيايى 
و نيازهاى ساختمانى مناطق مختلف كشور يك ضرورت فنى و 

اقتصادى در بخش ساختمان و مسكن محسوب مى گردد. 
وى گفت : با توجه به راهبرد بهينه سازى ساخت و ساز در 
كشور لزوم برگزارى نمايشگاه صنعت ساختمان با هدف ارائه 
تكنولوژى هاى نوين ساختمانى، گسترش برنامه هاى سبك 
سازى، صنعتى سازى و استفاده از فن آورى هاى نوين بويژه 
فن آورى هاى انرژى هاى پاك با تبادل جديدترين يافته ها توسط 
صنعت  بزرگ  حوزه  اندركاران  دست  و  كارشناسان  مسئوالن، 

ساختمان امرى ضرورى مى نمايد.  
وى افزود : در اين راستا فرهنگ سازى و ترويج استانداردهاى ملى 
و بين المللى در سطح كشور مى تواند توليدكنندگان و واحدهاى 
توليدى را بسمت توليد محصوالت استاندارد هدايت نمايد و الزمه 
اين مهم داشتن آگاهى كافى مروجين، كارشناسان، مهندسين و 
مسئولين اجرايى در حوزه ساخت و ساز مى باشد.  جليلى خاطر 
نشان ساخت:نمايشگاه صنعت ساختمان در حالى هفدهمين سال 
توانسته  مدت  اين  در  كه  كنند  مى  سپرى  را  خود  فعاليت 
شريف  مردم  براى  مخاطب  پر  نمايشگاه  از  يكى  بعنوان 
هاي  تالش  از  است  شايسته  كه  شود  قلمداد  خوزستان 

شركت هاي فعال در اين نمايشگاه تشكر نماييم.

نمايشگاه ساختمان، حلقه ارتباطى
 بين توليد و تجارت است

فرهنگ سازى و ترويج  استاندارد ها
در صنعت ساختمان
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