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بررسی بازار ملک در
چهار ماه اول سال 96
افت و خیزهای پیدرپی در معامالت خرید مسکن طی  ۴ماه اول

امسال در شهر تهران باعث شد ،برآیند صفر از میزان رشد حجمی

بازار فروش آپارتمان نسبت به مدت مشابه سال  ،۹۵رقم بخورد.

اثر متغیرهای بیرونی مختلف بر بازار ملک طی ماههای گذشته از سال
 ۹۶که بهصورت برگزاری انتخابات ریاستجمهوری ،ماه رمضان ،تغییر
صعودی نرخ سود بانکی و تصویب تسهیالت جدید خرید مسکن در
ماههای مختلف بروز کرد ،باعث شد حجم معامالت خرید آپارتمان با
رشد مثبت در برخی ماهها و افت در ماههای دیگر از مجموع  ۴ماه
گذشته از سال  ،۹۶مواجه شود بهطوریکه ،در مجموع ،کل معامالت
خرید طی  ۴ماه اول امسال ،با مجموع عملکرد بازار در  ۴ماه اول سال
 ۹۵برابری میکند.
به گزارش مجله مگاشید و به نقل از دنیای اقتصاد ،این وضعیت
نشاندهنده تکرار وضعیت پیش رونق با مقیاس سال گذشته برای
بهار و ماه اول تابستان امسال است .از ابتدای سالجاری تا پایان تیر

ماه ۱۵ ،هزار و  ۶۵۳واحد مسکونی در تهران فروخته شد .این حجم
فروش ،با رشد تکرقمی متوسط قیمت مسکن نسبت به سال گذشته
همراه بوده است .گزارش «تحوالت بازار مسکن شهر تهران در تیرماه
سال  »۱۳۹۶که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک
و مستغالت کشور است و از سوی اداره بررسیها و سیاستهای
اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده است نشان میدهد :در تیرماه
تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران از مرز  ۱۴هزار و
 ۵۰۰واحد مسکونی عبور کرد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲ /۵
درصد کاهش داشته است .در ماه مورد گزارش ،متوسط قیمت خرید
و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق

در تیرماه تعداد معامالت
آپارتمانهای مسکونی شهر تهران
از مرز  ۱۴هزار و  ۵۰۰واحد مسکونی
عبور کرد که نسبت به ماه مشابه سال
قبل  ۲ /۵درصد کاهش داشته است

بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران  ۴میلیون و  ۶۲۰هزار تومان بود
که نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۶ /۲درصد افزایش نشان میدهد.
در تیرماه سال  ،۱۳۹۶تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر
تهران به  ۱۴۵۳۳واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال
قبل  ۲ /۵درصد کاهش داشته است .بررسی توزیع تعداد واحدهای
مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در تیرماه حاکی از آن است
که واحدهای تا  ۵سال ساخت با سهم  ۴۶ /۲درصد بیشترین سهم از
واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص دادهاند.
سهم مذکور در مقایسه با تیرماه سال قبل  ۵ /۸واحد درصد کاهش
یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت  ۶تا  ۱۰سال و بیش از
 ۱۵سال افزوده شده است .توزیع تعداد معامالت انجام شده برحسب
مناطق مختلف شهر تهران در تیرماه سال  ۱۳۹۶حاکی از آن است
که منطقه  ۵با سهم  ۱۶ /۵درصدی از کل معامالت ،بیشترین تعداد
قراردادهای مبایعهنامه را به خود اختصاص داده است .همچنین مناطق
 ۴و  ۲به ترتیب با سهمهای  ۱۰ /۹و  ۹ /۴درصدی در رتبههای بعدی
قرار گرفتهاند .در مجموع  ۷۳ /۱درصد از کل تعداد معامالت انجام
شده مربوط به  ۱۰منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل
مناطق  ۱۱ ،۱۵ ،۷ ،۱۰ ،۱۴ ،۸ ،۲ ،۴ ،۵و  )۳بوده و  ۱۲منطقه
باقیمانده  ۲۶ /۹درصد از تعداد معامالت را به خود اختصاص دادهاند.
در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران ،بیشترین متوسط قیمت
یک مترمربع زیربنای مسکونی معاملهشده معادل ۹میلیون و ۷۴۰
هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با  ۲میلیون و  ۲۷۰هزار تومان
به منطقه  ۱۸تعلق داشته است.
ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب  ۱ /۳درصد کاهش
و  ۶ /۵درصد افزایش نشان میدهد .در چهارماه نخست سال ،۱۳۹۶
تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به نزدیک  ۵۲هزار
واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،کاهش
اندکی نشان میدهد.
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رشد معامالت آپارتمانهای قدیمیساز
در شرایطی که هنوز بازار فروش واحدهای مسکونی نوساز با  ۴۶درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت

تیرماه شهر تهران را به خود اختصاص می دهد ،درصد تغییر تعداد معامالت آپارتمانهای قدیمیساز (۱۶
سال به باال) نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۶۹درصد افزایش یافته است .

به گزارش ملک رادار و به نقل از ایسنا ،رشد  ۴۹درصدی

تقاضا برای خرید آپارتمانهای قدیمیساز (واحدهای  ۱۶تا ۲۰

سال) در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل که با

کاهش  ۵.۷درصدی سهم واحدهای کمتر از پنج سال نسبت به تیرماه

سال  ۱۳۹۵همراه بود نشان میدهد بازار قدیمی ساز با توجه به ویژگی

«مسکن در بضاعت» و تقویت از طریق تسهیالت  ۱۶۰میلیون تومانی

سهم قابل توجهی از رشد را در فاز پیش رونق به خود اختصاص داده

زمانی اتفاق میافتد که بازده سرمایه در یک بخش پایین تر از تورم

است؛ هرچند هنوز واحدهای مسکونی تا پنج سال ساخت با سهم  ۴۶نقطه به نقطه قرار گیرد که برای بخش مسکن از تیرماه  ۱۳۹۲به بعد
درصد بیشترین تقاضا را دارد.
اینچنین بوده است.
تیرماه سال جاری تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران افت تدریجی قیمت مسکن طی مدت  ۴۸ماه از یک سو با کاهش شدید
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب  ۶.۲و  ۲.۵درصد عرضه به دلیل بازده پایین سرمایه همراه شده و از سوی دیگر با توجه

کاهش یافته که نشان از انجماد بازار در ثلث فصل جابهجایی است .با این به نزدیک شدن قیمت مسکن به کف ،قدرت خرید دهکهای متوسط را
حال ریز نوسانات حاکی از آن است که مقاومت مالکان خانههای نوساز افزایش داده است .بنابراین به دلیل تقویت بازار از طریق تسهیالت ۸۰

برای ارائهی تخفیف باعث شیفت آرام طرف تقاضا از سمت نوسازها به میلیون تومانی خانه اولیها با بهره  ۹.۵درصد و تسهیالت  ۶۰میلیون
سوی قدیمی سازها بوده است .هم اکنون  ۳۶.۶درصد معامالت مربوط تومانی اوراق حق تقدم با بهره  ۱۷.۵درصد ،بازه زمانی زمستان ۱۳۹۵

به خانههای  ۱۱سال ساخت به باال است که نسبت به تیرماه سال قبل

تاکنون فرصت مناسبی برای ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن بوده

سال در ماه چهارم سال جاری نسبت به زمان مشابه سال  ۱۳۹۵معادل

درصدی تعداد معامالت در مناطق  ۲۰ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۵ ،۳و ۲۲

 ۴.۳درصد رشد نشان می دهد .همچنین فروش واحدهای بیش از ۲۰
 ۲۰درصد باالتر بوده است .اقبال به سمت آپارتمانهای قدیمیساز در

حالی بیشتر شده که انتظار می رفت به دلیل مازاد  ۲.۶میلیونی مسکن

که البته به کندی صورت گرفته است .با این وجود افزایش یک تا ۲۰

طی تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از تحرک

نسبی در بازار میان متراژ ،کوچک ،قدیمی ساز و ارزان قیمت است.

که حدود یک میلیون واحد آن طی پنج سال اخیر افزوده شده و نیاز بررسی توزیع واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در
انبوه سازان به شارژ نقدینگی ،شاهد عرضه بیشتر واحدهای نوساز در تیرماه  ۱۳۹۶حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم

بازار مسکن باشیم .اما به نظر می رسد به دلیل عدم کفایت تسهیالت  ۴۶.۲درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود
 ۱۶۰میلیون تومانی برای خرید واحدهای کلیدنخورده ،متقاضیان هدف اختصاص داده اند .سهم مذکور در مقایسه با تیرماه سال قبل  ۵.۷درصد
گذاری خود را به سمت اولویتهای بعدی تغییر داده اند.

کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت  ۶تا  ۱۰سال و بیش

تیرماه سال جاری مصادف با چهارمین سال رکود بازار مسکن بود؛ رکود از  ۱۵سال افزوده شده است.
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خانههای زیرآبی بسیار لوکس دبی

با قیمتهای میلیون دالری در حال ساخت هستند!!!
خانههای زیر آبی از دو سال قبل در سواحل دبی در حال
ساخت هستند .نخستین سری این سازههای زیر آبی Floating
 Seahorseنام گرفته و دارای قیمتهای میلیون دالری هستند.
در آبهای اطراف ساحل زیبای دبی زنجیرهای از جزایر وجود
دارند که با نام «قلب اروپا» شناخته میشوند .آنها در واقع
سازههای معروف کشورهای اروپایی در ابعادی بسیار کوچکتر
هستند .نخستین خانه شناور قلب اروپا که «اسب دریایی شناور»
( )Floating Seahorseنام گرفته ،در سال  2016به نمایش

گذاشته شد .از آن زمان ،شرکت  Kleindienstچند خانه زیرآبی
دیگر با ابعاد بسیار بزرگتر نیز معرفی کرده است که برخی از آنها
دارای قیمت حدود  3.3میلیون دالر هستند.
خانه درون آبی اسب دریایی شناور ،دارای قیمت  2.8میلیون
دالر بوده و محصول بیش از  5هزار ساعت تحقیق و بیش از 13
هزار ساعت طراحی و مهندسی است .این ادعایی است که شرکت

 Kleindienst Groupدرباره سازه زیر آبی خود داشته است.
نخستین مدل در سال  2015و پیش از آنکه فرآیند ساخت به
پایان برسد به فروش رفت و این شرکت در همان سال حدود 60
اسب آبی شناور به فروش رساند.

مختصری درباره ساختار
خانههای زیرآبی

بخش زیرین این خانه زیر آبی ،از یک اتاق خواب اصلی
و حمام تشکیل شده است .ابعاد این فضا چیزی حدود 25
متر مربع است .درست در بیرون دیوارها ،یک باغ مرجانی
 46متر مربعی وجود دارد .از درون اسب آبی شناور ،اهالی
منزل میتوانند اسبهای آبی واقعی که در آبهای دبی در
حال شنا کردن هستند را مشاهده کنند.
خانههای زیر آبی دارای یک تخت شناور عظیم و همچنین
عرشه مشاهده بر روی سطح آب هستند .اگر فردی بخواهد
تن به آب بزند ،یک نردبان بسیار ایمن در کنار تخت شناور
در نظر گرفته شده است و با استفاده از آن میتوان به آب
وارد شد و سپس از آن بیرون آمد .اگر شناگری خیلی
حرفهای باشد ،میتواند مستقیما از روی سکو به داخل آب
شیرجه بزند! از آنجایی که خانههای زیر آبی چیزی حدود 4
کیلومتر از سواحل دبی دور هستند ،اهالی باید با استفاده از
قایق و یا هواپیما خود را به آنها برسانند .در این پروژه هنوز
روشی مشخص برای رفت و آمد به خانهها در نظر گرفته
نشده است .پیشبینی میکنیم با افزایش تعداد این خانهها،
شرکت مجری پروژه اقدام به ساخت اسکله در منطقه کند.
در ادامه چندین قایق و یا دیگر انوع وسیله نقلیه در آنجا پهلو
خواهند گرفت Kleindienst Group .امیدوار است اینچنین
خانههای زیرآبی تبدیل به یک استاندارد برای داشتن زندگی
ولخرجانه شوند!
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معرفیپروژههایسرمایهگذاری

مشارکت در ساخت در قیطریه با جواز بی نظیر

شرح مشخصات فیزیکی ملک

( از لحاظ نوع بنا ،جهت قرارگیری ،مصالح و)...

این ملک در منطقهای قرار دارد که کوچه حالت بافت نوسازی پیدا بدلیل جواز خاص گرفته شده این ملک مرتفعترین قواره در محدوده
کرده است و بدلیل ساخت سازههای مناسب در محدوده این ملک محسوب میشود که باعث رشد قیمتی و بیشتر دیدهشدن ملک نسبت
باعث رشد قمیتی و ارزش افزوده خواهد بود.
به آپارتمانهای دیگر میشود.

ویژگیها

توضیحات

مساحت زمین 540 :متر
بر ملک 14 :متر
کاربری :مسکونی
دارای جواز  7طبقه مسکونی با متراژ
مفید کل  2140متر م یباشد
شرایط درصد %60 :مالک %40-سازنده
بالعوض :متری  2.200.000تومان

• ویژگی کاربری :این ملک دارای جواز خاص میباشد که از سوی مالکین اخذ شده است که
شامل  3طبقه مشاعات و  7طبقه مسکونی با متراژ مفید کل  2140متر میباشد که دستیابی
به این جواز در حال حاضر بسیار سخت و با صرف هزینه زیاد میباشد.
• ویژگی از لحاظ جهت قرارگیری :این ملک در بهترین حالت قرار دارد و بصورت شمالی و
جنوبی میباشد که ایدهآلترین حالت قرارگیری ملک میباشد.
• ویژگی ابعاد زمین :با توجه به اینکه جواز در هر طبقه  2واحد میباشد بسیار واحدهای این
ملک خوش نقشه خواهد بود و ابعاد زمین نیز برای این حالت مناسب میباشد.

فروش /معاوضه ملک در اقدسیه
مقایسه قیمت ملک با منطقه( :بررسی قیمت منطقه)

قیمت ملک کلنگی در منطقه از متری  20میلیون تومان تا بعضی از نقاط
خاص اقدسیه مانند گلستان شمالی تا متری 35میلیون معامله میشود.

نظر ابتدایی گروه کارشناسی در مورد قیمت ملک:
(باالتر -پایین تر -به قیمت)

شرح مشخصات فیزیکی ملک

( از لحاظ نوع بنا ،جهت قرارگیری ،مصالح و)...

ملک در بافت درجه یک اقدسیه قرار دارد و جز کوچههای خوب این

منطقه است.

توضیحات

مساحت زمین 340 :متر
بر ملک  12 :متر
کاربری :مسکونی
توضیحات :شرایط معاوضه ملک به
گونهای که  2واحد  100متری به همراه پول
موردنظر مالکین م یباشد.
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ویژگیها

ملک مجاور در حال ساخت است و با توجه

به سازههای ملکهای مجاور ،این کوچه دارای

سازههای خیلی خوبی است که میتواند بر

روی قیمت آپارتمان اثر مثبت بگذارد.

دسترسی به این کوچه بدلیل جاگیری آن در بهترین موقعیت است.

• ویژگی کاربری :پهنه این ملک  R122می باشد که بهترین پهنه موجود می باشد و ملک مجاور در حال
ساخت  6طبقه بر روی پیلوت می باشد.
• ویژگی از لحاظ جهت قرارگیری :این ملک جنوبی است و به همین دلیل در بهترین جهت ممکن قرار
گرفته است و بدلیل ساخت آپارتمان های مجاور می توان با توجه به نوع سازه یک قیمت رقابتی ایجاد کرد.
• ویژگی ابعاد زمین :متراژ این ملک که بین  300تا  400متر است جز بهترین ابعاد در جهت ساخت و استفاده
از حداکثر طبقات در شهرداری است .بر ملک نیز باعث شده بهترین ابعاد را در جهت ساخت داشته باشد و این
ملک بدون هیچگونه قناسی است و کامال مناسب ساخت است.
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شرح مشخصات فیزیکی ملک

( از لحاظ نوع بنا ،جهت قرارگیری ،مصالح و)...

این ملک در کوجه بنبست قرار دارد و گذر این کوچه
 12متری است و تعداد ملکهایی که در این کوچه قرار دارد
کم است و قوارههای مناسب هر ملک باعث ارزنده بودن این
کوچه میباشد.

مشارکت در ساخت

پاسداران

شرح موقعیت ملک از لحاظ منطقه -محل

پاسداران فعلي هم تا سال  1276قريهاي به نام حصار رضا بيك
بود كه به دليل آب و هواي خوش و مناظر باصفاي اينآبادي،
ناصرالدين شاه دستور داد در آنجا چند كاخ بسازند و از آن پس،
اين محله سلطنتآباد نام گرفت .پاسداران هم نامي است كه پس
از پيروي انقالب روي اين محله گذاشتند.

نقشه منطقه

نمونهسازههای قرار گرفته در اطراف ملک از نوع درجه یک
ایرانی است.
تعداد آپارتمانهای نوساز در موقعیت ملک کم است و این
حالت باعث فروش راحتتر در زمان کمتر میشود و این جز
بهترین آیتمهای مشارکت در ساخت است.

ویژگیها
• ویژگی کاربری :پهنه این ملک  R122میباشد که
بهترین پهنه موجود میباشد و دستور نقشه نیز دریافت
گردیده است و میتوان در شهرداری جواز  6طبقه نیز اخذ
شود.
• ویژگی از لحاظ جهت قرارگیری :این ملک شمالی است
و نسبت به ملکهای قرار گرفته در کوچه از همه خوش
نقشهتر و با ابعاد مناسبتری قرار دارد.
• ویژگی ابعاد زمین :ابعاد این زمین نسبت به متراژ بسیار
عالی است و جهت ساخت آپارتمان با متراژهای پایین
بسیار مناسب است و نورگیری عالی در ساختمان بدلیل
موقعیت عالی ملک از دیگر مزایای این ملک میباشد.

توضیحات
شرح تصویر منطقه

از شمال به بزرگراه بابایی ،از جنوب به بزرگراه شهید زینالدین ،از
شرق به بزرگراه شهید صیاد شیرازی و از سمت غرب به خیابان
پاسداران منتهی میشود.

مساحت زمین 570 :متر
بر ملک  22 :متر
کاربری :مسکونی
60
طبقه
دستور نقشه 5
%
شرایط درصد %60 :مالک %40-سازنده
بالعوض :متری  1میلیون تومان
یک واحد با قدرالسهم  98متر فروشنده است.
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سرمایه و امالک

اجاره مستغالت در منطقه اداری جردن
در بهترین منطقه جردن قرار دارد و جز پهنترین کوچههای
منطقه میباشد .این ملک مناسب شرکتهای بزرگ و
همچنین دانشگاه و آموزشگاه میباشد .اگر بدنبال موقعیت
عالی برای فعالیت خود هستید این فرصت را از دست ندهید.

مساحت زمین  555 :متر
طبقات 4 :طبقه
مساحت بنا  1100متر
سن 25 :سال
شرایط اجاره 100 :میلیون تومان پیش +ماهیانه  50میلیون
تومان اجاره

فروش /معاوضه ملک در اقدسیه
ملک در بافت درجه یک اقدسیه قرار دارد و جز کوچههای
خوب این منطقه است .ملک مجاور در حال ساخت است
و با توجه به سازههای ملک های مجاور ،این کوچه دارای
سازههای خیلی خوبی است که میتواند بر روی قیمت
آپارتمان اثر مثبت بگذارد.
دسترسی به این کوچه بدلیل جاگیری آن در بهترین موقعیت
است .پهنه این ملک  R122میباشد و ملک مجاور در حال
ساخت  6طبقه بر روی پیلوت میباشد.

مساحت زمین 340 :متر
بر ملک  12 :متر
کاربری :مسکونی
شرایط معاوضه ملک به گونهای که  2واحد  100متری به همراه
پول مورد نظر مالکین میباشد.
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پروژههای عمومی
ارتباط مستقیم
فروش آپارتمان قدرالسهمی در

میرداماد -شریعتی

این ملک دارای پارکینگ و انباری است واین واحد مناسب
پزشکان و دفاتر وکالت و مهندسی می باشد .ملک با بر اصلی
خیابان یک قواره فاصله دارد و از لحاظ سرمایه گذاری در
جهت ساخت نیز مناسب می باشد و در این ملک بعضی از
واحد ها اداری استفاده می کنند.
ساختمان  3طبقه  2واحدی
کل واحد ها 7 :واحد
متراژ واحد 97 :متر  2خواب
قدرالسهم  52 :متر
مساحت زمین 327 :متر
کاربری :مسکونی -اداری
شرایط فروش :قیمت فروش متری  7.500.000تومان می باشد و
دارای  52متر قدرالسهم از زمین می باشد.

فروش ملک کلنگی زیر قیمت در

لوکسترینمنطقهالهیه

این ملک دارای  220متر تجاری همراه با پابان کار میباشد و
جواز این ملک شامل  5طبقه روی همکف به متراژ  1200متر
سند اداری میباشد .موقعیت قرارگیری این ملک در بهترین
و پررفت و آمدترین نقطه الهیه میباشد که جز گرانترین و
لوکسترین مناطق تهران میباشد .قیمت این ملک بسیار
مناسب و زیر قیمت است و فرصت عالی برای سرمایهگذاری
دارد .سرمایهگذاری در این ملک با سود باالی  %100همراه
خواهد بود.

مساحت زمین 525 :متر
بر ملک  25 :متر
کاربری :تجاری  -اداری
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انجام كليه خدمات شهرداري

در مناطق ٤-٣-٢-١شهرداري تهران
و كارسازي
تراكم در كليه مناطق با درصد تخفيف مناسب

 ٠٩١٢٣٤٣٤٨٥٩طايفه نژاد

سخن طالیی این هفته :
اگر در اولین قدم ،موفقیت نصیب ما میشد ،سعی و تالش دیگر معنایی نداشت .
«موریس مترلینگ»

تهیه وتنظیم  :مگاشید

مگاشید با هدف ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و افزایش سطح مشارکت بخش خصوصی در صنعت،
توانسته شرایطی را ایجاد نماید تا سرمایهگذاران و عالقمندان سرمایهگذاری در فضایی امن و قابل
اطمینان بتوانند پروژههای مختلف را ارزیابی ،بررسی و درنهایت اقدام به مشارکت و سرمایهگذاری
نمایند .این امر طی چندین سال کار و فعالیت مداوم از سوی کارشناسان ،همکاران و مشاوران ما میسر
شده و توانستهایم نظر تعداد زیادی از سرمایهگذاران برجسته و یا کسانیکه عالقمند به سرمایهگذاری
میباشند را در این حوزه جلب نماییم .تالشهای خستگیناپذیر اعضای گروه مگاشید در این چند
سال منجر به ایجاد یکی از بزرگترین مجموعههای سرمایهگذاران بوده که از لحاظ تنوع و عملکرد در
ایران بر رقیب و بیبدیل است .حضور بیش از  1100سرمایهگذار خصوصی و استفاده از ابزار مناسب
و حرفهای برای معرفی و ارائه پروژهها ،میتواند یکی از بهترین ،آسانترین و ارزانترین روشهای
جذب سرمایهگذار به شمار آید .از اینکه همراهمان هستید متشکریم و همواره آماده و پذیرای نظرات
و پیشنهادات سازنده شما خواهیم بود.

تلفن021-66577983 :
021-66915927
فکس021-66577946:
ایمیلinfo@megashid.com :
ایمیل گروه کارشناسی:
megasamco@gmail.com
اینستاگرامMegashid :
تلگرامmegashid@ :
وب سایتwww.megashid.com :

