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صالحی: آینده روشن در انتظار ایران است
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دریافت  جهت  کنید.  دریافت  خود  ایمیل  در  هرهفته  را  هفته نامه 
ثبت نام  تاسیسات نیوز  سایت  در  است  کافی  خود  ایمیل  در  نشریه 
می باشد. نیز  تاسیسات نیوز  سایت  از  دریافت  قابل  نشریه  کنید. 

می باشد. کاشانه  آکادمی  به  متعلق  نشریه  این  حقوق  .کلیه 

است. ممکن  کتبی  اجازه  با  تنها  منتشره  مطالب  .ذکر 
.موارد منتشره الزامًا نظرات رسمی نشریه و گــردانندگان آن نیست.
.نشریه در تصحیح، حذف و یا تلخیص مقاالت رسـیده آزاد است.

.نشریه تا اطـــالع ثانوی به صورت رایگان منتشر می شود. ولی کلــیه   
حقوق متصوره آن متعلق به گردانندگان نشریه است.

.تاسیسات نیوز)خـــبر تاسیسات( دارای مجـــــوز انتشــار از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد.

نشانی: خ سهروردی شمالی، خ فیروزه، پالک16
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02188758152-3

بحث انرژی امروزه به یکی از مهم ترین مباحث تبدیل 
تمرکز  کارشناسان  از  برخی  که  حدی  تا  است.  شده 
خود را برای ارایه راهکارهای کلیدی در جهت مدیریت 
مصرف انرژی در ساختمان و شرکت ها قرار داده اند و 
برخی دیگر به دنبال دست کشیدن از انرژی های فسیلی 
و حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر هستند. تحقق 
و به ثمر نشستن تالش هر دوی این گروه ها مستلزم 
ارتقای  برای  بستر الزم  فراهم کردن  و  آگاهی  ایجاد 
سطح بصیرت و بینش و افکار عمومی جامعه از مساله 
مساله  از  مناسبی  درک  اول  وهله  در  تا  است  انرژی 
انرژی پیدا کنند و در درجه دوم بتوانند در مصرف آن 

مدیریت کنند. 
هرچند رسانه ها با تبلیغات زیادی روی این مساله تمرکز 
کردند، اما وجود یک کمپین اصولی بسیار اهمیت دارد. 
صاحب نظران  »باشگاه  عنوان  تحت  باشگاهی  اخیراً 
انرژی ایرانیان« با هدف باال بردن سطح درک عمومی 
جامعه از انرژی در جهت مدیریت مصرف صحیح آن 
در  همیشه  آن  جای  که  است  کرده  آغاز  را  خود  کار 
باشگاه  این  است.  می شده  احساس  خالی  بحث  این 
نخبگان،  صنعتگران،  صاحب نظران،  از  متشکل  که 
تالش  در  است،  انرژی  عرصه  فعاالن  و  کارشناسان 
است تا مفهوم انرژی را در جامعه به درستی جا بیاندازد 

تا قدر این موهبت الهی را بدانیم. 
فسیلی  انرژی های  از  صرف  استفاده  دوران  واقع،  در 
دیگر سرآمده است و اکنون باید به سمت تجدیدپذیرها 
حرکت کرد. خورشید موهبتی است که امروزه بسیاری 
به منابع  به ویژه کشورهایی که دسترسی  از کشورها 
نفتی و گازی ندارند، بهره مندی از آن را سرلوحه کار 
بی پایان  منبع  این  از  راحت  و خیلی  داده اند  قرار  خود 

استفاده می کنند. 

لزوم ارتقای درک عمومی 
جامعه از تجدیدپذیرها

سعید سعیدی
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آنچه در این شماره می خوانید

آینده روشن در انتظار ایران 
است

در  هوشمند  تهویه  سیستم  اهمیت 
ساختمان

در  آسانسور  صنعت  باال  توان 
صادرات به کشورهای همسایه

گزارشی از آشفته بازار مصالح 
ساختمانی

قیمت مسکن امسال گران نمی شود!
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در  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
انرژی  صاحبنظران  باشگاه  معرفی  نشست 
در  فروردین   27 سه شنبه  روز  که  ایرانیان 
شد،  برگزار  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده 
است. ایران  انتظار  در  روشنی  آینده  گفت: 

با  اکبر صالحی،  نیوز، علی  تاسیسات  به گزارش خبرنگار 
و  کرد  اشاره  کشور  در  سیل  حادثه  به  فوق  مطلب  بیان 
از  پس  و  افتاد  اتفاق  کشور  در  طبیعی  بالی  این  گفت: 
یاری رسانی  مردم  و  امدادی  نهادهای  از  بسیاری  نیز  آن 
این  خارجی،  رسانه های  که  است  حالی  در  این  کردند، 
را  لیوان  خالی  نیمه  و  نمی بینند  را  امدادی  کمک های 
بنویسند،  می خواهند  هرچه  بگذارید  می کنند.  نظاره 
بود. خواهد  روشن  که  است  کشور  این  آینده  مهم 

یک  عنوان  به  انرژی  مفهوم  به  اشاره  ضمن  وی 
یک  سرعت،  مانند  نیز  انرژی  گفت:  مجازی  مفهوم 
فیزیکی  زندگی  در  آنقدر  اما  است،  مجازی  کمیت 
می کنیم. احساس  واقعی  را  آن  که  شده  وارد  ما 

اینکه  بیان  با  ادامه  در  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
از  احساس می شد،  باشگاهی در کشور خالی  جای چنین 
قدردانی و تصریح کرد: عنوان  باشگاه  بانیان و موسسان 
این باشگاه با عنوان های خارج از کشور تجانس دارد، چرا 
که مجموعه ای است از صاحبنظران، کارشناسان، نخبگان، 
عنوان  به  انرژی  از  صالحی  فرهیختگان.  و  صنعتگران 
از جمله  ابعاد مختلف معیشتی  یک عنصر بسیار موثر در 
را مدنظر  انرژی  بخواهیم  اگر  یاد کرد و گفت:  اقتصادی 
قرار دهیم باید به گونه ای فراگیر این کار را انجام دهیم.

انقالب  از  قبل  که  داشتم  را  توفیق  این  داد:  ادامه  وی 
اسالمی، درسی به نام انرژی را تدریس می کردم که عمدتًا 
به دنبال انرژی های تجدیدپذیر و پاک بودیم، اما مساله ای 
که روی آن تاکید داشتم و دارم این است که کدام عقل 
انرژی را می دهد؟ صادر  سلیمی به ما اجازه صادر کردن 
دارد. بستگی  آن  به  جامعه  یک  حیات  که  انرژی  کردن 

رییس سازمان انرژی اتمی به نقش مهم این باشگاه اشاره 
کرد و تصریح کرد: اکنون ما نفت فروشی می کنیم و این 
سوال  این  به  باید  باشگاه  می کنیم.  صادر  را  مهم  انرژی 

پاسخ دهد که تا کی می خواهیم به نفت فروشی ادامه دهیم!
معاون رییس جمهور گفت: یکی از منابع اصلی ما انرژی 
بسوزانیم  را  انرژی  این  راحت  باید هم  فسیلی است، چرا 
و هم به راحتی آن را به صورت خام صادر کنیم؟ ارزش 
را  افزوده  ارزش  این  و  می رود  کجا  به  خام  نفت  افزوده 
بود؟ متصور  فسیلی  انرژی  برای  می توان  آینده ای  چه  تا 

وی ضمن اشاره به اهمیت مساله آگاهی و بصیرت جامعه 
از درک انرژی، به اقدامات الزم برای ایجاد آمادگی جامعه 
پرداخت و گفت: افکار عمومی جامعه ما هنوز این مساله 
را درک و استنباط نکرده است. بنابراین اگر به دنبال این 
هستیم که در جامعه ای پیشرفته قدم برداریم، باید بصیرت 
ببریم. باال  انرژی  موضوع  به  نسبت  را  جامعه  بینش  و 

رییس سازمان انرژی اتمی به مقوله پیچیده قیمت گذاری 
انرژی در کشور اشاره کرد و اظهار کرد: بسیاری از مسئوالن 
و  می کنند  گالیه  کشور  در  انرژی  قیمت  بودن  ارزان  از 
خلیج فارس  فوب  به  توجه  با  باید  انرژی  قیمت  می گویند 
باید  آیا  که  است  این  می شود  مطرح  که  سوالی  باشد. 
حقوق را هم با حقوق فوبی خلیج فارس تعیین کنیم؟ با 
در نظر گرفتن همه ابعاد مدام با بن بست روبرو می شویم 
و آخرش مجاب نشدم چگونه انرژی را قیمت گذاری کنیم.

وی سمن ها را به عنوان یکی از ابزارهای یک جامعه متمدن 
آزاد و فرهیخته را مطرح کرد و گفت: سمن ها پلی میان 
مردم و دولت هستند. به مجموعه هایی که همواره به عنوان 
یک تلنگر و هشدار دهنده برای مسئوالن باشند نیاز داریم 
و این باشگاه ها می توانند چنین مسئولیتی به عهده بگیرند.

رییس سازمان انرژی اتمی با انتقاد از کم بودن دیتابیس 
نداریم،  کالن  مدیریت  گفت:  کشور  در  دادها(  )پایگاه 
اگر  نشدیم.  جمع  جا  یک  که  هستیم  مهره هایی  پیچ 
کشورها  پیشرفته ترین  آنچه  هر  می توانیم  کنیم  اراده 
می سازند، بسازیم اما دیتا بیس نداریم. پس در بعد انرژی 
باشیم. داشته  مجموعه ها  همه  از  قوی  داده  پایگاه  باید 

است  رشته ای  میان  مقوله ای  انرژی  کرد:  اضافه  وی 
حتی کاربرد انرژی و تصمیم گیری آن هم، امر فرابخشی 
به سمت خود  را  به خاطر همین، هر بخشی آن  و  است 
شویم. جدا  نگری  بخشی  از  باید  که  حالی  در  می کشد 

صالحی: آینده روشنی 
در انتظار ایران است
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گفت:  امالک  مشاوران  اتحادیه  رییس 
رسیده  ثبات  به  مسکن  قیمت  هم اکنون 
باال  متقاضیان  قدرت خرید  که  زمانی  تا  و 
بود. نخواهیم  قیمت  جهش  شاهد  نرود، 

مصطفی  نیوز،  تاسیسات  خبری  پایگاه  گزارش  به 
بازار  کرد:  اظهار  فوق  خبر  اعالم  با  خسروی  قلی 
مسکن در سال 13۹۷ شرایطی مشابه سال 13۹1 
در  قیمت  افزایش  که  بدین صورت  کرد.  تجربه  را 
بازارهای موازی همچون طال و ارز به رشد بیش از 
حد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان 
مصرفی منجر شد. همین موضوع، کاهش معامالت 
سال  دوم  نیمه  در  قیمت  رشد  سرعت  کاهش  و 
می شود  بینی  پیش  و  داشت  همراه  به  را   13۹۷
کند. پیدا  ادامه  نیز   13۹۸ سال  برای  وضعیت  این 

بعضی  مواردی  در  است  ممکن  افزود:  وی 
برای  نامتعارف  قیمت های  مالکان،  یا  سازندگان 
بازار مسکن  کلی  روند  اما  کنند  تعیین  خود  منطقه 
که  رشدی  حداکثر  می رود.  قیمت  ثبات  سمت  به 
همسطح  بود  متصور  می توان  مسکن  بازار  برای 
و  است  تورم  نرخ  از  پایین تر  حتی  یا  عمومی  تورم 
هیچ گونه جهشی در سال جاری اتفاق نخواهد افتاد.

کشور کل  در  معامالت  درصدی   5 کاهش 
آخرین  درباره  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
از  گفت:  ماه 13۹۸  فروردین  در  معامالت  وضعیت 
کشور  کل  در   13۹۸ ماه  فروردین  بیستم  تا  یکم 
امضا  به  فروش  و  خرید  قرارداد   56۷ و  هزار   11
پنج  زمان مشابه سال گذشته  به  نسبت  رسیده که 
درصد کاهش نشان می دهد. همچنین اجاره نامه ها 
زمان  به  نسبت  که  بوده  مورد  این مدت 6125  در 
است. یافته  کاهش  درصد   26 قبل  سال  مشابه 

وی افزود: در شهر تهران نیز از یکم تا بیستم فروردین 
ماه ۷41 مورد خرید و فروش مسکن انجام شده که 
نسبت به همین زمان در سال قبل 51 درصد کاهش 
 122۸ نیز  اجاره  بازار  خصوص  در  می دهد.  نشان 
روزه  بیست  به  نسبت  که  شده  منعقد  نامه  اجاره 
فروردین 13۹۷ بالغ بر 26 درصد کاهش یافته است.

معمواًل  ماه  فروردین  در  اینکه  بیان  با  خسروی 
و  خرید  تعطیالت،  در  داشتن  قرار  دلیل  به 
امسال  گفت:  می کند  پیدا  کاهش  ملک  فروش 
نزوالت  به  توجه  با  و  قیمت ها  جهش  دلیل  به 
است. بوده  محسوس تر  قراردادها  کاهش  جوی، 

قیمت مسکن امسال گران نمی شود!
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این روزها همه چیز را باید با چند برابر قیمت سال گذشته 
این  در  و  غیره  و  خانه  و  خودرو  تا  گرفته  پیاز  از  خرید. 
میان گرانی دالر به نظر بهانه ای بیش نیست چون برخی 
اجناس گوی سبقت را از گرانی دالر هم ربوده اند. مثال 
شود،  می  مصرف  روزنامه  چاپ  برای  که  کاغذی  همین 
اما  بود  تومان  هزار  کیلویی چهار  موقع  این  گذشته  سال 
برابری و کاغذ  االن رسیده به 15 هزار تومان! دالر سه 
بیش از چهار برابری! این گرانی حتی به ساخت وساز هم 
ساخت  قیمت  مسکن،  قیمت  افزایش  کنار  در  و  رسیده 
اخیر  ماه  چند  در  طبیعتا  و  است  داده  افزایش  هم  را  آن 
شاهد افزایش سرسام آور قیمت مصالح ساختمانی بوده ایم.

داشتن  کیفیت،  نیوز،  تاسیسات  خبری  پایگاه  گزارش  به 
از  ساختمانی،  مصالح  در  مناسب  قیمت  و  استاندارد 
مهم ترین اولویت ها در ساخت و ساز یک بنا به شمار می رود، 
فروشندگان  برخی  که  آن گونه  روزها  این  حال  این  با 
قیمت،  افزایش  به دلیل  می گویند،  ساختمانی  مصالح 
کیفیت در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. این مسئله 
از سازندگان مطرح می  را مصالح فروشان و حتی برخی 
کنند و می گویند که این کیفیت پایین مصالح مشکالت 
و مصائبی را در آینده گریبانگیر مردم خواهد کرد به ویژه 
در شهر زلزله خیزی مانند تبریز قطعًا فاجعه بار خواهد بود.

کمیابی بعضی مصالح
یک مصالح فروش در حاشیه شهر می گوید: از زمانی که 

مسکن گران شده، ساخت وسازهم کم شده است و دیگر مثل 
سابق، کسی برای خرید مصاح ساختمانی مراجعه نمی کند.

و  دارد  گالیه  بازار  در  مصالح  برخی  کمبود  از  وی 
اینکه  وجود  با  ساختمانی  مصالح  بازار  در  می افزاید: 
سه  هر  دارد،  وجود  بلوکه  و  سفال  آجر گری،  نوع  سه 
مشتری،  تقاضای  هر  با  و  است  شده  کمیاب  نوع 
باشیم. وی  به  تحویل  برای  جنس  منتظر  باید  کلی 

حرفه ای  به صورت  که  مشتریان  بعضی  می کند:  بیان  او 
از  خاصی  برند  به دنبال  فقط  هستند،  ساخت وساز  کار  در 
نیستند. مشابه  اجناس  قبول  به  حاضر  و  هستند  مصالح 

پاییز،  آغاز فصل  با  قدیمی می افزاید: معموال  این کاسب 
درخواست برای مصالح ساختمانی کمتر می شود، زیرا طول 
روزها کم می شود و این مسئله به صرف سازندگان مسکن 
نیست و درنتیجه ما هم با فروش کمتری روبه رو می شویم.

او می گوید: در منطقه  ما هم اغلب مردم به جای استفاده 
مصالح  از  می دهند  ترجیح  گران،  و  صنعتی  مصالح  از 
گچ  و  سیمان  ما  کنند.  استفاده  ارزان قیمت  ساختمانی 
اتحادیه  را  قیمت ها  و  می فروشیم  دولتی  قیمت  به  را 
سیمان  برای  صنف  این  در  آزاد  فروش  می کند.  اعالم 
است. زیاد  سیمان،  عرضه  کارخانه های  زیرا  ندارد،  وجود 

گرانی پروانه ساخت؛ روی دیگر گرانی
از مصالح فروشی ها می رویم.  به سراغ یکی دیگر  ادامه  در 
مصالح  که  زمانی  از  می گوید:  ما  به  حسن زاده  آقای 

گزارشی از آشفته بازار مصالح ساختمانی



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 13

سال هفتم- هفته چهارم فروردین ماه 1398- شماره 244      www.tasisatnews.com

ساختمانی گران شده، دیگر روی خوشی ندیده ام و مدتی 
نیستند.  ساخت و ساز  درگیر  گذشته،  مثل  مردم  که  است 
کیسه  چند  فقط  که  مغازه اش  خالی  انبار  به  اشاره  با  او 
سیمان، تعداد کمی گچ و مقداری شن در آن وجود دارد، 
توضیح می دهد: گرانی ها تنها یک طرف مشکالت است 
شدن  کند  باعث  دیگر  به نوعی  هم  اداری  مشکالت  و 
به  تصمیم  که  کسی  چون  است.  شده  ساخت وساز  روند 
به  مراجعه  از  قبل  می گیرد،  ساختمان  یک  ساخت وساز 
شهرداری  به سراغ  قیمت ها،  از  اطالع  و  مصالح فروشی 
ساخت  پروانه  سنگین  هزینه های  با  وقتی  و  می رود 
و  می شود  منصرف  مسکن  ساخت  از  می شود،  رو به رو 
خیلی ها قید پرس وجو درباره قیمت مصالح را هم می زنند.

اینکه مصالح ساختمانی جدید  با وجود  بیان می کند:  وی 
بیشتری  پیشرفت  و  است  مقاوم تر  ساخت و ساز  کار  برای 
خیلی ها  زیاد،  قیمت  به دلیل  می شود،  موجب  کار  در  را 
به طورکلی  می کنند.  صرف نظر  آن  از  استفاده  و  خرید  از 
است  شده  کم  گذشته  با  مقایسه  در  مصالح  فروش 
کرده اند. عوض  را  خود  کار  نیز  هم صنفی ها  برخی  و 

تغییر لحظه ای قیمت مصالح در بازار
مصالح  سابقه  با  فروشندگان  از  یکی  که  نادریان 
ساختمانی است، نیز می گوید: نوسان در بازار آن قدر زیاد 
لحظه ای  به صورت  قیمت ها  مواقع  بعضی  در  که  است 
می شود. تمام  مشتریان  ضرر  به  اغلب  و  می کند  تغییر 

وی می افزاید: قیمت یکی از گچ های پرمصرف در 20روز 
گذشته، هزار تومان افزایش یافت که این میزان در مقیاس 
کلی، ضرر و زیان فراوانی برای مشتری ها به دنبال دارد.

برای  کیسه  نبود  به دلیل  را  قیمت   افزایش   این  وی 
برای  خودرو  نبود  بار،  هزینه  شدن  گران  بسته بندی، 
حمل ونقل و افزایش دستمزد کارگران تخلیه بار می داند.

تقاضای  از مصالح ساختمانی که  نوع  او می گوید: در هر 
مشتری بیشتر باشد، بی درنگ شاهد افزایش قیمت هستیم.

این  در  برخی  سوءاستفاده  به  اشاره  با  همچنین  او 
دارای  که  تولیدکنندگان  برخی  می کند:  بیان  بازار 
را  بازار  تقاضای  و  هستند  باکیفیت  محصوالت 
و  کمتر  عرضه  با  کرده،  سودجویی  به  اقدام  می بینند، 
می کنند. آن  کردن  گران   به  اقدام  محصول،  احتکار 

نادریان بیان می کند: بیشترین معضل در محصوالت گچی 
است و هنگامی که یک برند اقدام به گران کردن محصول 
خود می کند، دیگر برندها نیز بدون توجه به کیفیت، به پیروی 
می کنند. خود  محصوالت  قیمت  افزایش  به  اقدام  آن  از 

نبود نظارت، مشکل اصلی بازار
وی ادامه می دهد: پنج ماه پیش، قیمت هر دانه آجر سفال 
55تومان بود اما حاال قیمت هر عدد آن به 245تومان رسیده 

است. او می افزاید: در 20روز گذشته قیمت آجر دوبرابر شده 
مشخص  آجر  خشت  هر  سود  و  قیمت  درحالی که  است، 
است و می توان گفت که مشکل اصلی، نبود نظارت است.

به صورت  که  ساختمانی  مصالح  اغلب  می گوید:  نادریان 
در  بیشتر  ِهبِلِکس،  نظیر  می شوند،  تولید  صنعتی 
کمتر  و  می شوند  استفاده  مهندسی ساز  ساختمان های 
اغلب  مصالح،  این  قیمت  افزایش  دارند.  قیمت  افزایش 
می شود. انجام  معین،  زمانی  مدت  در  و  برنامه ریزی  با 

فقدان نرخ نامه مشخص برای فروش
فاطمی که متصدی یک فروشگاه بزرگ مصالح ساختمانی 
مصالح فروشان  تمامی  گذشته  در  می گوید:  نیز  است، 
اتحادیه  سوی  از  مشخص  نرخ نامه ای  تولیدکنندگان  و 
اخیر،  گرانی های  به  توجه   با  اما  می کردند  دریافت 
و  نمی کند  ابالغ  را  نرخ نامه ای  هیچ گونه  اتحادیه 
قیمت ها با تنوع و سلیقه های مختلف در بازار وجود دارد.

وی بیان می کند: قیمت آجر در کارخانه 110 تا 150تومان 
عدد  هر  کارخانه،  در  گذشته  سال  در  سفال  بلوکه  است. 
135تومان بود اما حاال همان بلوکه ها به قیمت 4۷0تومان 
در بازار به فروش می رسد یا آجر سفال که سال گذشته 50 تا 
60تومان بود، حاال قیمتش به 1۸0 تا 1۹0تومان رسیده است.

او اضافه می کند: بارهای آجری را که از در کارخانه تحویل 
می گیریم، تا به مقصد برسد، هدررفت 30درصدی دارد که 
در فروش به مشتری، باید این ضرر و زیان را ما جبران کنیم.

او پیامکی را که چند لحظه پیش به دستش رسیده است، 
تا حاال متری  نشانمان می دهد و می گوید: موزاییکی که 
16هزار تومان به فروش می رسید، حاال خودمان باید متری 
1۸هزار تومان بخریم و با 12درصد سود به فروش برسانیم.

می افزاید:  قیمت ها  بر  نظارت  نبود  از  گالیه  با  وی 
قیمت  ندارند؟  قیمت ها  بر  نظارتی  هیچ  مسئوالن  چرا 
حمل ونقل  کرایه  و  کارگر  دستمزد  محصوالت،  همه 
روبه رو  قیمت ها  افزایش  با  روز  هر  چرا  است،  مشخص 
است. حل شدنی  نظارت،  با  مشکالت  این  تمام  هستیم؟ 

متفاوت  مختلف،  مناطق  در  قیمت ها  می کند:  بیان  وی 
جنسش  دارد،  دوست  که  قیمتی  هر  به  هرکس  و  است 
همکاران،  برخی  مثال  به طور  می فروشد؛  مشتری  به  را 
می فروشند،  ۹هزارو300تومان  کیسه ای  را  سیمان 
درحالی که اتحادیه، قیمت 10هزار تومان را اعالم می کند.

مراجعه  از  پس  متفاوت  نرخ های  باتوجه به  می افزاید:  او 
دریافت  که  پاسخی  بازرگانی،  سازمان  و  اتحادیه  به 
محسوب  تخلف  »گران فروشی  که  بود  این  کردیم، 
درخواست  ندارد.«  مشکلی  ارزان فروشی  اما  می شود، 
شود. رسیدگی  معضل  این  به  که  است  این  هم  ما 
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تهویه مطبوع یکی از مسائلی است که در بحث 
ساختمان سازی توجه ویژه بدان معطوف می 

گردد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است 
که بر آرامش و آسایش ساکنین اثر گذاشته و 

محیطی سالم برای آن ها فراهم می نماید. در 
حال حاضر در بخش تاسیسات ساختمان، نصب 

دستگاه های تهویه مطبوع یک ضرورت به 
شمار می آید زیرا با گرم شدن تدریجی هوا نیاز 
به هوایی سالم و مطبوع بیش از پیش احساس 

می شود. با پیشرفت علم و تکنولوژی و توجه به 
نیازهای انسان، با انجام محاسبات دقیق و بررسی 

های اصولی می توان سیستمی را برای تهویه 
هوای ساختمان انتخاب کرد که عالوه بر تامین 

هوای مطلوب و بهینه سازی مصرف انرژی، 
از هزینه های نگهداری و تعمیر پایین تری 

برخوردار بوده و از نظر اقتصادی با بودجه افراد 
همخوانی داشته باشد. همانطور که می دانید 
سیستم های تهویه مطبوع در انواع ساختمان 

ها از جمله منازل مسکونی، کارخانه ها، مراکز 
اداری و تجاری، مراکز تفریحی، هتل ها، 

رستوران ها. برای تامین آسایش افراد نصب می 
شوند و در انواع سیستم های خانگی، صنعتی و 
نیمه صنعتی تولید و در اختیار مصرف کنندگان 
قرار می گیرند. این سیستم ها به طور کلی به 
دو دسته سیستم های تهویه مستقل و مرکزی 
دسته بندی می شوند که سیستم های تهویه 

اهمیت سیستم تهویه هوشمند در ساختمان
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مطبوع مرکزی شامل انواع چیلر و برج های خنک 
کننده بوده و سیستم های تهویه مطبوع مستقل 

شامل کولرهای آبی و گازی، مینی چیلرها و داکت 
اسپلیت می باشند.

در حال حاضر اسپلیت یکی از پرطرفدارترین 
دستگاه های تهویه مطبوع مستقل به شمار 

می آید که برای تامین گرمایش و سرمایش در 
انواع ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. با 
استفاده از این سیستم می توان دمای هر بخش 

از ساختمان را به صورت مجزا کنترل نمود. هدف 
از نصب سیستم های تهویه کنترل رطوبت، دما 

و افزایش کیفیت هوای ساختمان به منظور ایجاد 
فضایی ایمن و راحت برای انجام فعالیت های 
مختلف است. در دنیای مدرن امروز مدیریت 

مصرف انرژی و تامین آسایش و راحتی ساکنین 
یکی از بزرگ ترین دغدغه های مهندسین 

ساختمان است، از این رو آن ها تالش می کنند تا 
سیستم های تهویه هوشمند که بر اساس آخرین 

تکنولوژی روز دنیا ساخته و هدایت می شوند را در 
ساختمان های امروزی نصب نموده و گامی موثر 

در جهت تامین رفاه افراد بردارند. سیستم های 
تهویه سنتی مشکالتی داشتند که عمدتًا موجب 

نارضایتی ساکنین می شد اما با ظهور سیستم های 
هوشمنداین مشکالت رفع گردیده اند. برای مثال 

گاهی اوقات تنظیم سیستم های تهویه معمولی 
زمان بر است و افراد به دلیل مشغله باالی خود 
نیازمند سیستمی هستند که بتوانند در هر زمان 

تنها با فشردن یک دکمه گرما و یا سرمای 
ساختمان خود را تنظیم نمایند، حتی هنگامی که 

خارج از ساختمان هستند. عالوه بر آن هزینه انرژی 
های آب، گاز و برق باالست و افراد همواره به دنبال 
راهکارهای صرفه جویی در مصرف آن ها و کاهش 
هزینه ها هستند. سیستم تهویه مطبوع هوشمند این 

نیازها را برآورده می سازد و راه حلی مناسب برای 
ناکارآمدی سیستم های سنتی به شمار می آید. این 

سیستم ها مجهز به سنسور هستند و به صورت 
هوشمندانه دمای فضا را تنظیم نموده و از هدر رفت 

انرژی ممانعت می کنند.
هدف از طراحی و ساخت سیستم های سرمایشی و 
گرمایشی هوشمند، کنترل کیفیت هوای ساختمان 

تحت شرایط مختلف است. اینکه بتوان هوای 
ساختمان را تحت شرایط مطلوب نگه داشت و با 

صرفه جویی مصرف انرژی بازده سیستم ها را باال 
برد شرط اصلی نصب سیستم های تهویه هوشمند 
در ساختمان است. این سیستم ها پیچیدگی ها و 
ناکارآمدی سیستم های معمولی را رفع می کنند 
و محیطی بهتر و مطلوب تر برای ساکنین فراهم 
می نمایند. در سال های گذشته مدیریت سیستم 

های تهویه و کنترل درجه حرارت ساختمان به 
صورت دستی انجام می شد اما در دنیای مدرن 

امروز با پیشرفت تکنولوژی با استفاده از ترموستات 
های قابل تنظیم و برنامه ریزی آن ها به راحتی 

می توان درجه حرارت را تنها با فشردن یک دکمه 
در حد مطلوب نگه داشت. سیستم های گرمایشی 
و سرمایشی هوشمند دمای داخل ساختمان را در 
شرایط مختلف آب و هوایی به صورت ایده آل و 

کاماًل هوشمندانه تنظیم می کنند.
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صنایع  سندیکای  مدیره  هیات  رئیس 
صنعت  گفت:  ایران  برقی  پله  و  آسانسور 
با حمایت های  قادر است  آسانسور کشور 
ارز،  دالر  میلیون   200 تخصیص  و  دولتی 
به  صادرات  دالر  میلیارد  یک  تا  سالیانه 
کشورهای منطقه و همسایگان داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، »فرید کوروس« 
صادرات  شامل  میزان  این  گفت:  خبر  این  اعالم  با 
محصول آسانسور، همچنین خدمات فنی و مهندسی 
می شود و عراق، سوریه، عمان، حوزه سی.آی.اس 
)کشورهای همسود( و حتی اوکراین، بازارهای خوبی 
برای محصوالت و خدمات ایرانی به شمار می روند.

این مقام صنفی، تحریم را نعمتی برای این صنعت توصیف 
کرد که موجب حرکت به سمت خودکفایی در اقالم و 
تجهیزاتی شد که تا پیش از این وارد می شده است.

لوازم،  درصد   ۹0 متوسط  طور  به  کرد:  اضافه  وی 
داخل  در  کشور  آسانسورهای  قطعات  و  تجهیزات 
دور  آغاز  با  و  اخیر  در یک سال  اما  تولید می شود 
تازه تحریم ها، در نتیجه سیاست های جدید دولت 
داخلی سازی برخی از آنها در دستور کار قرار گرفت.

»این اقالم شامل موتور گیربکس، ریل های آسانسور 
شده  تمام  قیمت  وجود  با  که  شود  می  برقی  پله  و 
است«. شده  آغاز  بتدریج  آنها  سازی  داخلی  باالتر، 

قطعات  برخی  تولید  ها  تحریم  داد:  ادامه  کوروس 
شدند  نمی  تولید  داخل  در  این  از  پیش  تا  که  را 
سرمایه  خواب  افزایش  سبب  اما  کرد  اقتصادی 
همچنین  نهایی،  محصوالت  شده  تمام  قیمت  و 
شد. داخل  به  ها  فناوری  انتقال  روند  کندی 

رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله 
برقی ایران، بزرگ ترین رقیب فعاالن این صنعت را 

توان باالی صنعت آسانسور در صادرات به کشورهای همسایه
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ترکیه برشمرد و افزود: اکنون قیمت تولیدات ایران 30 
درصد بیش از محصوالت ترکیه ای تمام می شود و 
جبران آن جز با حمایت های دولتی امکانپذیر نیست.

وی یادآوری کرد: وجود نیروی انسانی با توان علمی 
و فنی باال و تجربیات گذشته، مهمترین برگ برنده 
بازارهای هدف است. ایران برای حضور پررنگ در 

کوروس ابراز امیدواری کرد دولت در شرایط کنونی، با 
اعمال برخی سیاست ها از جمله معافیت های مالیاتی 
و کاهش هزینه بیمه تامین اجتماعی، واگذاری بررسی 
اهلیت تولیدکنندگان واقعی این صنف به تشکل ها 
و تقبل اعمال استانداردهای بین المللی برای حضور 
بشتابد. صنعت  این  یاری  به  منطقه،  بازارهای  در 

اشتغال 50 هزار نفری صنعت آسانسور
و  برقی  پله  آسانسور،  کشوری  اتحادیه  رییس 
تقاضای  از  نشست  این  در  نیز  وابسته  خدمات 
خبر  کشور  در  آسانسور  دستگاهی  هزار   25 سالیانه 
 30 با  فقط  اکنون  آسانسور  صنعت  افزود:  و  داد 
درصد ظرفیت خود فعالیت می کند و ظرفیت خالی 
دارد. وجود  آن  در  دستگاه  هزار   50 سالیانه  تولید 

»عباس ابریشمی« به اشتغال 50 هزار نفری این صنعت 
در کشور اشاره کرد که یک چهارم اشتغالزایی صنعت 
خودرو است و گفت: اگر یک دهم صنعت خودرو به 
صنعت آسانسور توجه شود، می تواند در تولید، صادرات 
و خدمات پس از فروش حرف نخست را در منطقه بزند.

از  قلم   2 تا  یک  بجز  اکنون  کرد:  اضافه  وی 
به  و  ارتفاع  کم  آسانسورهای  به  مربوط  کاالهای 
اقالم و تجهیزات  توقف«، همه  اصطالح »تا هفت 
 100 خودکفایی  که  شود  می  تولید  داخل  در 
گذاری  سرمایه  انجام  با  زمینه  این  در  درصدی 
است. امکانپذیر  دولت  های  حمایت  و  جدید  های 

آسانسور  دستگاه  هزار   ۷50 گفت:  ابریشمی 
میلیون   250 روزانه  و  دارد  وجود  کشور  در  فعال 
شود. می  انجام  آسانسور  تعداد  این  توسط  سفر 

آسانسورهای  درصد   ۹5 از  بیش  وی،  گفته  به 
های  گواهی  شدن  منقضی  دلیل  به  کشور 

نیست. استاندارد  سال،  یک  از  پس  آنها  استاندارد 
شد  آن  خواستار  آسانسور  کشوری  اتحادیه  رییس 
هزینه  صادراتی،  های  مشوق  جای  به  دولت  که 
شرکت در نمایشگاه های منطقه ای را متقبل شود، 
همچنین با پرداخت هزینه های استانداردسازی بین 
بشتابد. این صنعت  فعاالن  یاری  به  قطعات  المللی 

ملی  سازمان  استانداردهای  کرد:  یادآوری  وی 
پذیرش  قابل  کشورها  سایر  در  ایران  استاندارد 
اخذ  به  ناچار  زمینه  این  در  تولیدکنندگان  و  نیست 
استانداردهای بین المللی اند که هزینه های گزافی 
کند. می  تحمیل  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  بر 

افزایش 250 درصدی قیمت ها
ابریشمی ادامه داد: در یک سال گذشته متوسط قیمت 
انواع آسانسور در کشور به دلیل مشکالت ارزی و افزایش 
قیمت مواد اولیه، افزایش 250 درصدی را تجربه کرد.

رویه  بی  های  قیمت  افزایش  کرد:  اضافه  وی 
توسط  بلکه  واقعی،  تولیدکنندگان  توسط  نه 
اولیه  مواد  و  اجناس  که  هایی  واسطه  و  دالالن 
می  باالتر  های  قیمت  با  و  دپو  خریداری،  را 
هماهنگی  با  زمینه  این  در  و  شد  اعمال  فروختند، 
داده شد. اخطار  متخلفان  به  مرحله   2 در  دادستانی 

 آمادگی برای حمایت از سرمایه گذاران داخلی
به  امسال  نامگذاری  به  اشاره  با  صنفی  مقام  این 
تصریح  انقالب،  معظم  رهبر  توسط  تولید«  »رونق 
خدمات  و  برقی  پله  آسانسور،  کشور  اتحادیه  کرد: 
از سرمایه گذارانی که مایل به  وابسته آمادگی دارد 
سرمایه گذاری در زمینه های ریل، موتورهای بدون 
گیربکس، موتور و گیربکس و سیم بکسل آسانسور، 
انواع درایو کنترل سرعت آسانسور، صادرات قطعات 
و آسانسور کامل، صادرات خدمات فنی و مهندسی 
کرده  برقی هستند، حمایت  پله  قطعات  و همچنین 
دهد. ای  مشاوره  آنان خدمات  به  نیاز  در صورت  و 
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