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همکاران عزیز، سالم و خداقوت
سیل سهمگین اخیر که هنوز هم پابرجاست و با قدرت 
به راه خود ادامه می دهد، با خود درس هایی را آورد و از 

خود درس هایی را به جا خواهد گذاشت.
تومان  میلیاردها  است،  دردآور  میان  این  در  چه  آن 
خسارت مالی برای هموطنان  ما است که بدون شک 
تامین آن بسیار سخت و طاقت فرساست و از آن تلخ تر 
است.  پرداخت  غیرقابل  که  است  جانی  خسارت های 
اگر از سیل های سال های قبل درس می گرفتیم، چنین 

ضرر و زیانی متوجه ما نمی شد.
من نیک به یاد دارم که در کتاب جغرافیای سال های 
ابتدایی، شاید در حدود سی و چند سال قبل، می خواندیم 
که در سیستان و بلوچستان و کاًل منطقه جنوب غربی 
باران های موسمی می بارد که باعث سیل می شود ولی 
اما  این مناطق همواره در معرض خشکسالی هستند. 
در  سیل  خبر  اخبار  در  سال  چند  و  این سی  تمام  در 
و همیشه البد  را می شنوم  بهار  در فصل  منطقه  این 

مسئوالن محترم غافلگیر می شوند!
نشان  رودخانه ها  حریم  و  بستر  در  خانه  صدها  وجود 
از یک عزم ملی برای فروختن ناموس طبیعت است. 
دریای خزری که دیگر ساحل ندارد. رودخانه هایی که 
حریم ندارند، جنگل هایی که وجود ندارند و طبیعتی که 
در مقابل این همه بی رحمی و جنایت، خشمناک بر ما 
می تازد و با سیل برا ما سیلی می زند که بیدار شوید. 
اگر به دیگران رحم نمی کنید، الاقل به خود رحم کنید. 
ما اما همچنان فرصت فکر به این درس ها را نداریم، 
سیل  شناخت  کنفرانس های  و  سمینارها  در  باید  زیرا 

شرکت کنیم!
تا بعد!

درس های سیل

روح اله واصف
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آنچه در این شماره می خوانید

هیجان بازار مسکن فروکش 
کرد

نکات طالیی برای استفاده بهینه از 
سیستم های گرمایش و سرمایش

از اشری به فارسی بخوانید

قیمت  درصدی   10 افزایش 
آسانسور

پای انرژی خورشیدی به مترو هم باز 
شد
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معماران در عرصه تاریخ همواره تأثیر گذار بوده 
اند. چه آن زمان که هنوز تخصص در حرفه شکل 
نگرفته بود و صرفا پناهگاهی برای در امن بودن از 
گرما و سرما و گزند جانوران می ساخته اند و چه 
زمانی که در تاریخ جایگاهی خاص داشته اند و به 
عنوان بسیار بنا کننده از آنها نام برده شده است.

شناخت  برای  فرصتی  همواره  معماری  حال  هر  در 
معماران  و  است  بوده  خود  پیرامون  محیط  از  انسان 
که  اند  بوده  نیاز  رفع  برای  هایی  مکان  آفرینندگان 
است. بوده  باور  و  اندیشه  پایه  بر  آفرینش  این  البته 

در شرایط امروز کشورمان، معماران وظیفه ای بیش از خلق 
فضا دارند. وظیفه ای که بر پایه اخالق استوار است و بایستی 
دانش حرفه ای بر محور توجه به اخالق مداری مدنظر قرار 
گیرد. شاید بتوان اصلی ترین بحث اخالق حرفه ای که باید 
مدنظر معماران قرار گیرد را حفظ هویت شهرها دانست.

چرا که معمار با خالقیت خود فضایی را خلق می کند. بنابراین 
کیفیت  ارتقای  راستای  در  به خلق فضا  معمار  توجه  باید 
سکونتگاه های انسانی و محیط زیست باشد. امروزه قطعا 
توجه به بستر هر شهر باید بیش از قبل مدنظر معماران باشد.

آینده  به  توجه  فقط  شهرها  سیمای  کیفی  ارتقای  چراکه 

ساخت و سازها نیست و مسأله ای قابل توجه است که از 
طبیعی  های  نشانه  به  توان  می  آن  در  مؤثر  های  مؤلفه 
هویت شهر اشاره کرد. همان نشانه هایی که در بسیاری 
باشند. می  توسعه شهری  قوانین  توجهی  بی  مورد  موارد 

اما وظیفه معماران در این میان بس خطیر است، چرا که 
باید محیط و سیمایی نیکو از شهر را برای آیندگان به میراث 
گذارند. توجه به محیط از آن جنبه مهم است که بستر طراحی 
به عنوان عاملی هویت بخش به معماری باید مطرح باشد.

به  جامعه  مردم  آسایش  و  امنیت  تأمین  همچنین 
می  و  است  مهم  بسیار  نیز  معماری  مخاطبان  عنوان 
و  معماری  دهنده  شکل  عوامل  از  یکی  عنوان  به  تواند 
این  قطعا  باشد.  مطرح  مردم  نیاز  به  پاسخ  عنوان  به 
عنوان  به  برداران  بهره  حقوق  به  توجه  یعنی  مورد 
است. مطرح  شهروندی  حقوق  مهم  اصول  از  یکی 

اما متأسفانه واقف نبودن افراد به تفاوت  های میان منافع 
کوتاه  مدت و منافع بلندمدت و نیز منافع خصوصی و منافع 
عمومی باعث تصمیم گیری های نادرستی می  شود که عالوه 
بر اینکه آسیب های جبران ناپذیری به هویت و بافت شهر 
وارد می سازد. لطمه  نیز  به حرفه معماری  وارد می کند 

امید که بتوان جایگاه ارزشی معماری را در جامعه بازتعریف نمود. 

معمار، خلق فضا و 
جایگاه ارزشی معماری
طاهره نصر، رئیس گروه تخصصی معماری 

نظام مهندسی کشور

به مناسبت روز معمار
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سرمایه ها  مسکن،  بازار  در  رکودی  چشم انداز 
را طی هفته گذشته به سمت بازارهای خودرو و 
بورس روانه کرد که باعث شد برخی فروشندگان 
مردد نسبت به عرضه واحدهای خود اقدام کنند.

در  مسکن  بازار  نیوز،  تاسیسات  خبری  پایگاه  گزارش  به 
قله  به  ارز  و  بورس، طال  یعنی  رقیب  بازار  با سه  مقایسه 
قیمتی چهار سال اخیر دست یافته و بر این اساس معامالت 
سال  شش  طی  خود  میزان  کمترین  به  ماه  فروردین  در 
بازار  از  میدانی  بررسی های  آخرین  است.  رسیده  گذشته 
از  شده  ایجاد  هیجان  می دهد  نشان  تهران  شهر  مسکن 
طرف عرضه با واکنش خنثی طرف تقاضا همراه بوده است. 
محاسبات حاکی از آن است که از چهار سال گذشته تاکنون 
رشد بازار مسکن 23 درصد باالتر از طال و ارز قرار گرفته و 
به همین دلیل معامالت مسکن در فروردین ماه 51 درصد 
نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش نشان داد. عوامل 
تورم زای مقطعی همچون تحریم سپاه پاسداران نیز تأثیری 
برای افزایش تقاضا در بازار مسکن ایجاد نکرد. کارشناسان 
برای  معامالتی  رکود  می کنند  بینی  پیش  امالک  دفاتر 
حداقل 1۰ تا 12 فصل در بازار مسکن ماندگار خواهد بود.

از سوی دیگر، ورود نقدینگی به بازارهای خودرو و سهام 
در هفته گذشته اوضاع را به ضرر نوسان گیران بازار مسکن 
تغییر داد. برخی معتقدند در سال جاری، بازار بورس اوضاع 
کرد. خواهد  تجربه  مسکن  و  ارز  طال،  به  نسبت  بهتری 

بازار مسکن، ماه گذشته را نیز با شرایط رکود تورمی سپری 
کرد و این در حالی است که طبق نظر کارشناسان، ظرفیت 
این بازار برای رشد قیمت پر شده است. طبق آمار وزارت 
در  تهران  شهر  مسکن  قیمت  میانگین  شهرسازی  و  راه 
مربع  متر  هر  در  تومان  میلیون   11 به   13۹۷ اسفندماه 
رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن ۹5 درصد 
معتقدند  فعاالن حوزه مسکن  از  است. عده ای  یافته  رشد 
که اگر خریداران با قیمت هایی باالتر از ارقام فعلی اقدام به 
خرید کنند در واقع حباب می خرند. بازار مسکن در شرایطی 
رکود تورمی را سپری کرده که قدرت خرید متقاضیان به 
شدت کاهش یافته و امروز نیز خبر رسید که بانک مرکزی 
با افزایش تسهیالت تا سقف 2۸۰ میلیون تومان مخالفت 
کرد. سقف این وام برای زوجین هم اکنون 1۶۰ میلیون 
تومان است. البته عده ای از کارشناسان و همچنین وزیر راه 
اثرات بردن رقم تسهیالت  باال  و شهرسازی معتقدند که 

هیجان بازار مسکن فروکش کرد
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می کند. ایجاد  مسکن  بازار  در  تورمی 
بازار مسکن گویای دو  از سوی دیگر، رصد شرایط فعلی 
افت شدید معامالت است.  ویژگی کاهش قدرت خرید و 
طبق آمار اتحادیه امالک در 2۰ روز ابتدای فروردین ماه 
زمان  به  نسبت  تهران  در  ملک  فروش  و  خرید   13۹۸
است؛  یافته  کاهش  درصد   51 معادل  قبل  سال  مشابه 
حضور  گذشته  سال  که  حرفه ای  سرمایه گذاران  زیرا 
دیده  ندرت  به  اکنون  هم  داشتند  بازار  در  چشمگیری 
می شوند. اندک خریدارانی هم که حضور دارند، متقاضیان 
نگرانند. قیمت ها  مجدد  رشد  از  که  هستند  مصرفی 

عرضه  سوی  دو  هر  که  است  آن  از  حاکی  فعلی  اوضاع 
برخی  می کنند.  قرارداد  انعقاد  به  اقدام  احتیاط  با  تقاضا  و 
از فروشندگان معتقدند که قیمت ها در آینده باالتر خواهد 
رفت اما سازندگان حرفه ای می گویند که هرکس در شرایط 
فعلی اقدام به فروش کند سود خواهد کرد. محاسبات نیز 
بازار  رشد  تاکنون   13۹4 سال  از  که  است  آن  از  حاکی 
از  باالتر  درصد   23 و  رسیده  درصد   1۸3 به  مسکن 
چشم انداز  موضوع،  همین  است.  گرفته  قرار  ارز  و  سکه 
است. کرده  ذهن  از  دور  را  مسکن  بازار  در  مجدد  تورم 

نیاز  بر  مازاد  از  سیمان  صنعت  کارفرمایان  انجمن  دبیر 
خبر  سازها  و  ساخت  در  رکود  به  کشور  در  سیمان  تولید 
داد و گفت: تولیدکنندگان سیمان برای حفظ کارخانه های 
کنند. تعدیل  را  خود  قیمت های  شده اند  مجبور  خود 

به  گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، عبدالرضا شیخان 
کیفیت خوب  به  توجه  با  کرد:  اظهار  فوق  مطلب  بیان  با 
سیمان ایران و قیمت مناسب آن، ممکن است درخواست 
جدیدی برای سیمان و کلینکر از سوی کشورهای مختلف 
وجود داشته باشد، ولی بحث تحویل به موقع و با قیمت 
مناسب نیز وجود دارد که به دلیل فشار تحریم ها و افزایش 
در  هستیم  مواجه  مشکل  با  مقداری  نقل،  و  حمل  کرایه 
نتیجه تامین درخواست های جدید به آسانی ممکن نیست.
است افغانستان  و  عراق  به  ایران،  سیمان  عمده  فروش 

شیخان در رابطه با وضعیت صادرات سیمان در ایران بیان 
کرد: صادرات سیمان و کلینکر در سال ۹۶ و ۹۷ تقریبا چیزی 
حدود 12 میلیون تن بوده است و برآورد امسال ما نیز این است 
که با توجه به تمام جهات، بتوانیم این رقم را تثبیت کنیم.

صادر  سیمان  مختلفی  کشورهای  به  ما  افزود:  وی 
می کنیم که فروش به عراق و افغانستان عمده آن است. 
خریدار  نیز  فارس  خلیج  حوزه  و  میانه  آسیای  کشورهای 

تولیدی  کلینکر  اینکه  بر  عالوه  هستند،  ایران  سیمان 
می شود. صادر  نیز  بنگالدش  همانند  کشورهایی  به  ما 

با  داد:  ادامه  سیمان  صنعت  کارفرمایان  انجمن  دبیر 
به  مسائل  این  نهایت  در  کرد  بیان  باید  اینها  همه 
یکی  سیاست های حمل  دارد،  بستگی  سیاست های حمل 
مناسب  قیمت  به  رسیدن  در  تاثیرگزار  سیاست های  از 
و  سیمان  اینکه  به  توجه  با  است.  مصرف کننده  دست  به 
کلینکر کاالیی حجیم و کم ارزش محسوب می شود حمل 
است. موثر  بسیار  قیمت ها  کردن  رقابتی  بر  آن  نقل  و 
به دلیل رکود در ساخت و ساز تولید مازاد بر نیاز محصول داریم

گفت:  نیز  در کشور  سیمان  تولید  درباره وضعیت  شیخان 
دلیل رکودی که در ساخت و ساز  به  بازار داخلی  نظر  از 
وجود دارد با مازاد بر نیاز سیمان مواجه هستیم، در نتیجه 
شده اند  مجبور  و  رفته  باال  تولیدکنندگان  هزینه های 
را  خود  کارخانه  بتوانند  تا  کنند  تعدیل  را  خود  قیمت های 
حفظ کنند، در غیر این صورت نمی تواند در این بازار بمانند.

شکل  همین  به  را  سیمان  تولید  ظرفیت  اگر  افزود:  وی 
جذب  برای  اکنون  که  ظرفیتی  به  توجه  با  کنیم  حفظ 
داشت  خواهیم  مازاد  تن  میلیون   32 تا   25 بین  داریم 
نمی شویم. مواجه  کمبود  با  صادرات  صورت  در  و 

ضربه رکود ساخت و ساز به صنعت سیمان
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آمریکا،  ریه  انجمن  گفته  به  می دانید  آیا 
آمریکایی ها به طور میانگین روزانه 3400 گالن 
هوا تنفس می کنند؟ این یعنی سیستم گرمایش و 
سرمایش شما هر روز کار زیادی باید انجام بدهد.

برای کمک به کارایی و عملکرد مناسب سیستم  
های تهویه و سالم تر کردن خانه برای خانواده و 
نیز مصرف انرژی کمتر به نکات زیر توجه کنید:

فیلتر هوا را تعویض کنید
ماه  سه  هر  )حداقل  کنید  عوض  مرتب  را  هوایتان  فیلتر 
یک بار یا وقتی فیلتر شما کثیف به نظر می رسد(. سیستم 
جابجا  را  زیادی  هوای  جریان  شما  سرمایش  و  گرمایش 
می کند. با تعویض به موقع فیلتر این سیستم  ها راحت تر کار 
می کنند و برای عبور دادن هوا از میان یک فیلتر بسته شده 
کار سختی نخواهند داشت. ترموستات خود را بررسی کنید

به گفته سازمان انرژی، شما می توانید با تنظیم ترموستات 
و  بیداری  ساعات  در  فارنهایت  درجه   ۶۸ روی  منزل 
کسی  که  زمانی  یا  خواب  ساعات  در  بیشتر  کردن  کم 
قابل  میزان  به  را  خودتان  قبض  هزینه  نیست،  منزل  در 
با  می توانید  هم  تابستان  ماه های  در  کنید.  کم  توجهی 

که  ساعاتی  در  فارنهایت  درجه   ۷۸ روی   A/C تنظیم 
حضور  وقتی  برای  آن  بردن  باالتر  و  هستید  خانه  در 
قابل  ترموستات  یک  دهید.   انجام   را  کار  این  ندارید، 
دهد. انجام  راحتی  به  را  کارها  این  می تواند  برنامه ریزی 

ببندید( )یا  کنید  باز  را  خود  هواکش های 
تابستان  ماه های  در  می توانید  دارید،  زمین  زیر  شما  اگر 
وقتی طبیعت به نفع شماست، دریچه های تخلیه را ببندید 
– به خاطر داشته باشید که آنها را دوباره در زمستان باز 
یا  هشدار  عالمت  یک  بچه ها  اتاق  در  عالوه،  به  کنید. 
یا  بازی  اسباب  نه فقط ممکن است  بگذارید، چون  خطر 
با  دارند  دوست  بچه ها  بلکه  بیاندازند  آن  روی  وسیله ای 
دریچه ها بازی کنند. اگر باز هم مساله ساز است می توانید 
برای اتاق بچه ها از انواع بدون گزینه بستن استفاده کنید.

اجازه دهید فن سقفی کار کند
برای ماه های تابستان فن خود را جهت خالف عقربه های 
در  خنک تر  هوای  دمیدن  به  تا  کنید  تنظیم  ساعت 
عقربه های  جهت  در  زمستان  در  و  شود  کمک  پایین 
باال  سمت  به  را  هوا  تا  کند  کار  کند  سرعت  با  ساعت 

نکات طالیی برای استفاده بهینه از سیستم های 
سرمایش و گرمایش
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با یک  بعد بدون وزش روی شما  بیاورد و  به گردش در 
بیاندازد. جریان  به  اتاق  کل  در  را  آن  خنک کنندگی  اثر 

دریچه های برگشت را تمیز کنید
غبار  و  گرد  و  آشغال  با  مرتب  هوا  برگشت  دریچه های 
سیستم  به  تا  کنید  تمیز  مرتب  را  آن ها  می شوند.  پر 
نکنند. مسدود  را  شما  فیلترهای  و  نیاورند  فشار  شما 

از امتیاز طبیعت استفاده کنید
امتیاز  از  امکان،  در صورت  درها  و  پنجره ها  باز کردن  با 
صبح های خنک تابستان و بعد از ظهرهای گرم ماه های 
کنید استفاده  خانه  به  تازه  هوای  ورود  برای  خنک تر 

سیستم خود را سرویس کنید
اگر سیستم HVAC شما سخت کار می کند، با 

سرویس کاری منظم توسط یک فرد حرفه ای به عملکرد 
مناسب آن کمک کنید.

به راندمان باال فکر کنید
اگر هنوز به استفاده از سیستم قدیمی خود اصرار دارید، 
باید بدانید که پول خود را دور می ریزید. عوض کردن 

یک دستگاه قدیمی با یک مدل با راندمان باالتر در 
مدتی نه چندان طوالنی بازگشت سرمایه تان را تضمین 

خواهد کرد.

نفوذ  از  که  هستند  وسایلی  جمله  از  پریز  و  کلید 
توانایی  اکنون  هم  و  اند  نمانده  تاثیر  بی  تکنولوژی 
دارد. به مصرف کنندگان خود  را  متعددی  ارائه خدمات 

و  کلید  نیوز،  تاسیسات  خبری  پایگاه  گزارش  به 
تکنولوژی  نفوذ  از  که  هستند  وسایلی  جمله  از  پریز 
اند  توانسته  سادگی  وجود  با  و  اند  نمانده  تاثیر  بی 
شوند. تبدیل  هوشمند  منازل  اجزای  از  یکی  به 

برق ساده  پریز  به  کننده ای  همانند مصرف  وسایل  این 
امکان  آن  ویژگی های  از  که  می شود  وصل  منازل  در 
کنترل وسایل متصل به برق و روشن و خاموش کردن 
و  اینترنت  به  اتصال  از  استفاده  با  دور  راه  از  را  آن ها 
است. هوشمند  گوشی  در  مخصوص  اپلیکیشن  نصب 

پریز هوشمند امکان زمان بندی برای میزان روشن بودن 
نظر  برقی مد  تا وسیله  به شما می دهد  را  برقی  وسایل 
و  بماند  روشن  دارید  نظر  در  میزانی که شما  به  درست 
کاربرد های  ویژگی  این  گردد.  خاموش  مقرر  موعد  سر 
فراوانی دارد که از نمونه آن می توان به خاموش کردن 
المپ های  شدن  روشن  مشخص،  ساعتی  در  تلوزیون 
از  پیش  آشپرخانه  برقی  وسایل  کردن  روشن  منازل، 
کرد. اشاره  دیگر  بسیاری  مشابه  موارد  و  آنجا  به  ورود 

دستگاه های  مصرفی  برق  میزان  هوشمند  پریز های 

مختلف را سنجش و به صاحبان خانه اطالع می دهد و در 
شرایطی که دستگاه، مصرفی بیش از حد معمول داشته 
باشد خروجی خود را قطع می کند که این امر به خودی 
خود کمک به مدیریت مصرف انرژی را فراهم می سازد.

وسایل  مدیریت  توانید  می  وسیله  این  از  استفاده  با 
باشید  داشته  دست  در  دورتر  کیلومترها  از  را  خود 
تمام  کار  محیط  یا  منازل  به  ورود  زمان  در  تا 
باشند. استفاده  آماده  نظر  مورد  برقی  وسایل 

تعداد  در  محدودیتی  هوشمند  پریز  است  گفتنی 
یا  دستگاه  یک  وصل  امکان  و  ندارد  ها  پل 
کند. می  فراهم  همزمان  طور  به  را  آن  از  بیش 

آشنایی با تکنولوژی کلید و پریز هوشمند
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اخبار قاچاق کاال
کشف 230 دستگاه کولر گازی قاچاق

دستگاه   23۰ گفت:  کردستان  انتظامی  فرمانده 
هشت  از  بیش  ارزش  به  قاچاق  گازی  کولر 
شد. ضبط  و  کشف  بانه  در  ریال  میلیارد 

علی  سردار  نیوز،  تاسیسات  خبری  پایگاه  گزارش  به 
مبارزه  عملیاتی  طرح  راستای  در  داشت:  اظهار  آزادی 
غالم  »شهید  بازرسی  و  ایست  ماموران  کاال،  قاچاق  با 
الهی« شهرستان بانه حین کنترل محورهای مواصالتی، 
شدند. مشکوک  کانتینری  کامیون  دستگاه  یک  به 

از  بازرسی  در  و  قضایی  مراجع  هماهنگی  با  افزود:  وی 

کامیون مورد نظر 23۰ دستگاه کولر گازی خارجی فاقد 
مجوز گمرکی که قصد انتقال به تهران را داشت کشف شد.

سردار آزادی با اشاره به ارزش هشت میلیادر ریالی این 
محموله اضافه کرد: راننده و سرنشین خودرو دستگیر شده 
ارجاع داده شدند. با تشکیل پرونده به مراجع قضایی  و 

کاال  قاچاق  اینکه  بیان  با  کردستان  انتظامی  فرمانده 
وارد  کشور  اقتصاد  بدنه  به  ناپذیری  جبران  ضربات 
توان  تمام  با  انتظامی  نیروی  شد:  یادآور  کند،  می 
قاطع  برخورد  کاال  قاچاق  توزیع  و  تهیه  عوامل  با 
داد. نخواهد  را  آنها  به  جوالن  اجازه  و  کرده  قانونی  و 

کشف 36 هزار کولر قاچاق
کشف  از  حکومتی  تعزیرات  سازمان  سخنگوی 
به  جریمه ای  و  قاچاق  کولر   512 و  هزار   3۶
داد خبر  ریال  میلیارد   4۹3 و  هزار  یک  مبلغ 

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، سید یاسر رایگانی 
درباره  انتظامی  نیروی  گزارش  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
انبار یک شرکت  از  کشف 3۶ هزار و 512 کولر قاچاق 
و ارائه گزارش به اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان، 
شد. رسیدگی  وارد  اهواز  تعزیرات  اداره  نهم  شعبه 

و  متهمان  دفاعیات  اخذ  از  پس  شعبه  این  گفت:  وی 
بر  عالوه  و  کرد  رای  صدور  به  اقدام  الزم  استعالمات 
ضبط کاالی مکشوفه این شرکت را به مبلغ یک هزار و 
4۹3 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و 
ممانعت از فعالیت شرکت به مدت دو سال محکوم کرد.

اعتراض  رای  این  به  متهمان  افزود:  رایگانی 

هم  نظر  تجدید  شعبه  در  رای  این  اما  کردند، 
اجراست. مرحله  در  رای  اکنون  هم  و  شد  تایید 

پرونده  این  گفت:  حکومتی  تعزیرات  سازمان  سخنگوی 
قانون  اجرای  ابتدای  از  قاچاق  مهم  پرونده  سومین 
است. کشور  سراسر  در  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 

در  خصوصی  شرکت  یک  تخلف  به  همچنین  رایگانی 
تخلف  فقره  یک  پرونده  افزود:  و  کرد  اشاره  اصفهان 
با  خصوصی  شرکت  یک  عامل  مدیر  ارزی  اعتبار 
در  استان  بانک های  از  یکی  شعب  مدیریت  شکایت 
رسیدگی  اصفهان  حکومتی  تعزیرات  بدوی  شعبه ششم 
ایفا نکردن  به دلیل  را  شد و شعبه مذکور متهم پرونده 
به  اعتبار  موضوع  ارز  عین  استرداد  به  ارزی  تعهدات 
از 43 میلیارد  یورو معادل بیش  مبلغ ۹1۶ هزار و 3۶۰ 
ریال بر اساس نرخ روز ارز در حق بانک شاکی و تعلیق 
کرد. محکوم  یکسال  مدت  به  شرکت  بازرگانی  کارت 

کشف 230 دستگاه کولر گازی قاچاق
این  انتظامی  ماموران  گفت:  بوکان  انتظامی  فرمانده 
شهرستان در بازرسی از یک دستگاه سواری پژو یک هزار 
و 4۰۰ قلم انواع شیرآالت قاچاق را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ  نیوز،  تاسیسات  خبری  پایگاه  گزارش  به 
خودرو  این  افزود:  خبر  این  اعالم  با  محبعلی  مجید 
کشور  جنوبی  شهرهای  طرف  به  بوکان  مسیر  در 
پلیس  عملیاتی  های  تیم  توسط  که  بود  حرکت  در 
شد. متوقف  سقز   – بوکان  جاده  در  و  شناسایی 

نفر متهم دستگیر  زمینه یک  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
کشف  کاالی  ریالی  ارزش  کارشناسان  داد:  ادامه  شد، 
کردند. برآورد  ریال  میلیون   15۰ از  بیش  را  شده 

سرهنگ محبعلی اضافه کرد: در این ارتباط خودرو فرد 
متهم نیز توقیف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت 

شد. داده  تحویل  قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر 
غربی  آذربایجان  انتظامی  فرماندهی  ایرنا،  گزارش  به 
با  مبارزه  قاچاق،  کاالی  با  مقابله  سرقت،  با  مقابله 
های  بداخالقی  و  ها  ناهنجاری  با  مبارزه  مخدر،  مواد 
پنج  های  اولویت  از  را  ها  تصادف  کاهش  و  اجتماعی 
است. کرده  عنوان  جاری  سال  در  استان  انتظامی  گانه 

شهرستان  در  قاچاق  کاالی  زیادی  مقادیر  ساالنه 
شود. می  متوقف  و  شناسایی  پلیس  توسط  بوکان 

انتظامی  ماموران  مسیر  همین  در  نیز  گذشته  سال 
سواری  دستگاه  یک  از  بازرسی  در  شهرستان  این 
انواع  قلم   ۷44 و  هزار  سه  شدند  موفق  سمند 
کنند. ضبط  و  کشف  خودرو  این  از  را  قاچاق  شیرآالت 

استان  مسیر  در  و  غربی  آذربایجان  جنوب  در  بوکان 
دارد. قرار  شرقی  و  غربی  آذربایجان  کردستان،  های 
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کشور  برقی  پله  و  آسانسور  اتحادیه  رئیس 
آسانسور  درصد   100 آنکه  به  باتوجه  گفت: 
افزایش  با  امسال  رو  این  از  است  وارداتی 
هستیم. روبه رو  قیمت  درصدی   10 حداقل 

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، عباس 
ابریشمی با اعالم این خبر افزود: باتوجه به آنکه 
رو  این  از  است  وارداتی  آسانسور  درصد   100
روبه رو هستیم. این صنف  در  قیمت  افزایش  با 

کشور  برقی  پله  و  آسانسور  اتحادیه  رئیس 
واحد  هزار   250 حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با 
اند  فعالیت  به  مشغول  تهران  در  صنفی 
کل  در  که  است  درحالی  این  کرد:  تصریح 
کشور 750 هزار واحد صنفی فعال وجود دارد.

آسانسور  قطعات  ابریشمی،  گفته  به 
عراق،  همچون  کشور هایی  به 
می شود. صادر  اس  آی  سی  کشور های 

رئیس اتحادیه آسانسور و پله برقی کشور در ادامه 
اذعان کرد: متاسفانه استاندارد های سازمان ملی 
استاندارد ایران در سایر کشور ها قابل پذیرش 

نیست و تولیدکنندگان در این زمینه ناچار به اخذ 
استاندارد های بین المللی اند که هزینه های گزافی 
بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان تحمیل می کند.

ابریشمی تصریح کرد: باید تالش شود که فرهنگ 
سرویس کاری در کشور همه گیر شود تا دچار 
مشکالتی همچون از به کار افتادن آسانسور نشویم.

بهبود  که  کرد  امیدواری  ابراز  ادامه  در  وی 
گیرد  قرار  اولویت  در  باید  آسانسور  صنف 
شود  تولید  بازار  در  آن  قطعات  اگر  که  چرا 
بود. خواهد  گذشته  از  بهتر  صنف  این  روند 

کشور  برقی  پله  و  آسانسور  اتحادیه  رئیس 
رونق  از  حمایت  شعار  به  باتوجه  داد:  ادامه 
بتواند  صنف  این  بازار  که  امیدواریم  تولید، 
بردارد. گام  شعار  این  تحقق  جهت  در 

آسانسور  قیمت  نوسان  گفت:  ابریشمی  
قیمت  افزایش  و  ارزی  مشکالت  دلیل  به 
وضع  امیدواریم  که  است  بوده  اولیه  مواد 
و  سودجویان  تا  برسد  ثبات  به  زودی  به  آن 
نکنند. سوءاستفاده  موضوع  این  از  دالالن 

افزایش 10 درصدی قیمت آسانسور
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به  است  قرار  زودی  به  دهلی  متروی 
شود  تبدیل  جهان  سبز  متروی  نخستین 
کند. استفاده  خورشیدی  انرژی  از  فقط  و 

 به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، متروی دهلی به 
زودی به نخستین متروی جهان تبدیل می شود که سوخت 
می آورد.  دست  به  طبیعی  منابع  از  کامل  طور  به  را  خود 
اجرای  مسئولیت  که   ”DMRC“ به  موسوم  شرکت 
طرح متروی دهلی را بر عهده دارد، اخیراً اعالم کرده که 
خورشیدی  انرژی  پروژه  یک  از  حاصل  نیروی  دارد  قصد 
موسوم به “روا”)Rewa( را در متروی دهلی به کار گیرد.

این نخستین بار است که DMRC برای تأمین نیرو، از 
چنین منبعی استفاده می کند. مقامات DMRC در بیانیه ای 
گزارش دادند که تاکنون، از پنل های خورشیدی موجود در 
هوا  تهویه  مانند  ضروری  نیازهای  برای  شرکت  محوطه 
و تأمین نور ایستگاه های مترو استفاده کرده اند اما اکنون 
DMRC قصد دارد از انرژی خورشیدی پروژه روا برای 

حاضر  حال  در  شرکت  این  کند.  استفاده  مترو  راه اندازی 
برای حدود ۶۰ درصد از نیازهای الکتریکی خود از انرژی 
خورشیدی استفاده می کند و قصد دارد تا سال 2۰21، همه 
عملیات اجرایی خود را با کمک انرژی خورشیدی انجام دهد.

براساس این بیانیه DMRC نیرویی برابر 2۷ مگاوات را 
از پروژه روا دریافت کرده و قصد دارد آن را تا ۹۹ مگاوات 
افزایش دهد. این شرکت قصد دارد انرژی حاصل از پروژه 
روا را برای نیازهای ضروری و کارهای اجرایی به کار گیرد.

یکی از مقامات DMRC در این باره گفت: قرارداد استفاده 
از پروژه روا، در سال 2۰1۷ امضا شد اما این طرح اکنون 
در مرحله اجرا قرار دارد. شرکت ما اکنون دریافت انرژی 
از این پروژه را آغاز کرده و قصد دارد کار خود را گسترش 
دهد تا نخستین متروی سبز جهان، کار خود را آغاز کند.

انرژی  به  مربوط  پروژه های  بزرگترین  از  یکی  روا، 
خورشیدی در جهان است و DMRC قصد دارد ساالنه 
حدود 345 میلیون واحد نیرو را از این پروژه دریافت کند.

پای انرژی خورشیدی به مترو هم باز شد
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