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خبرخبر

آشنایی با ۵ گزینه شهرداری تهران 

 برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

 | پنج گزینه نهایی شهرداری 
تهران برای سومین بار در یک سال و نیم 
گذشته از سوی اعضای شورای شهر تهران 
انتخاب شدند تا یکی از آنان به ساختمان 
بر  گزارش  این  در  برسد.  بهشت  خیابان 

سوابق این افراد مروری شده است.
به گزارش پایگاه خبری»عصر ساختمان«، 
اعضای  پیگیری های  از  پس  سرانجام 
شورای شهر تهران برای ثبات در مدیریت 

 59 افشانی  محمدعلی  حفظ  و  شهرداری 
رأی  مجلس  تهران،  شهرداری  در  ساله 
نهایی را صادر کرد و اجازه نداد تا جایگاه 
شهردار تهران در کنار دیگر موارد استثنای 
قرار  بازنشستگان  بکارگیری  منع  قانون 
بگیرد، موضوعی که 21 عضو شورای شهر 
بار در یک سال و  را برای سومین  تهران 
جدید  شهردار  انتخاب  برای  گذشته  نیم 

تهران به تکاپو انداخت.
صبح امروز سه شنبه از میان 30 گزینه ای 
انتخاب  تهران  شهرداری  برای  پیشتر  که 

شده و برخی از آنها نیز استعفا داده بودند، 
شهرداری  تصدی  برای  نهایی  گزینه  پنج 
ورود  برای  رقابت  تا  شدند  انتخاب  تهران 
به جمع دو گزینه نهایی شورای شهری ها 
برای رسیدن به کرسی شهرداری پایتخت 

رنگ جدی تری به خود بگیرد.
بر این اساس، با رأی اعضای شورای شهر 
عباس  کشت پور،  رسول  ترتیب  به  تهران 
تقوی  کامل  سید  حناچی،  پیروز  آخوندی، 
 11 ، با 14، 11  انصاری  و غالمرضا  نژاد 
اصلی  گزینه  پنج  جزو  رأی   10 و   10  ،

جانشینی برای شهرداری شدند که به دلیل 
بازنشستگان  بکارگیری  منع  قانون  اجرای 
کنار  خود  سمت  از  جوانگرایی  هدف  با  و 

می رود.
گزینه  پنج  سوابق  و  سن  بر  مروری   
اخذ  آرای  ترتیب  به  که  تهران  شهرداری 
شده از اعضای شورای شهر تهران در ادامه 

آمده است:
رسول کشت پور

سن: 57 سال
کارشناسی  حقوق،  دیپلم  فوق  تحصیالت: 

مدیریت بازرگانی
سمت فعلی: شهردار منطقه دو تهران

سوابق:
محمدعلی  که  بود  گذشته  سال  ماه  آبان 
را  پور  کشت  رسول  حکمی  طی  نجفی 
در  دو  منطقه  شهرداری  ساختمان  راهی 
 سعادت آباد تهران کرد، تا سیاست ها و ....

 | معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه 
مجموعه شــهرهای جدید ظرفیت ویژه ای در جهت پیشرفت 
کالنشهرها و کاهش مشکالت آن ها در حوزه های مختلف را 
دارند گفت : خوشــبختانه وزیر راه و شهرسازی اخیرا دستور 
تشکیل کارگروهی ویژه در حوزه مسکن را صادر کرده اند که 
طبق این حکم شــهرهای جدید مسئولیت عرضه 200 هزار 

واحد مسکونی در این مناطق را تا سال 1400 برعهده دارد.
به گــزارش پایــگاه خبری»عصــر ســاختمان«، حبیب اله 
طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شرکت 
عمران شهرهای جدید در نشست با اعضای کمیسیون عمران 
مجلس شورای اســالمی جهت بررسی مشکالت شهر جدید 
هشتگرد با تأکید براینکه سیاست ایجاد شهرهای جدید برای 
رفع مشــکالت کالن شهرها در اســکان جمعیت رو به رشد 
کشور در اواخر دهه 60 اتخاذ و به کار گرفته شده است گفت: 
هدف اولیه از ایجاد شهرهای جدید مکان یابی مناسب و ایجاد 

شرایط و امکانات قابل قبول برای جمعیت سرریز کالنشهرها 
بود تا از بروز و توســعه حاشیه نشینی جلوگیری شود، در این 
راستا 17 شهر جدید در آن زمان مکان یابی و عملیات اجرایی 

آن ها آغاز شد.
طاهرخانی با بیان اینکه متأســفانه این سیاست از ابتدا دارای 
مشکالت قابل توجهی بود گفت: هزینه تأمین زیرساخت ها در 
شــهرهای جدید بسیار باال و سنگین است، این درحالی است 
 کــه تمامی هزینه های مذکور از ابتدا بــر عهده وزارت راه ...

خبر

واگذاری مسئولیت احدات ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰  ۴ هزار واحد مسکونی تا پایان سال وارد چرخه "مسکن امید" می شود 
معاون وزیر راه و شهرسازی: مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران مطرح کرد؛ 

وزیر جدید راه و شهرسازی: 

نوسازی  سازمان  عامل  مدیر   |  
مسکونی  واحد  هزار   4 ورود  از  تهران  شهرداری 
داد. خبر  امید"  "مسکن  چرخه  به  سال  پایان   تا 

از وزارت  نقل  به  پایگاه خبری»عصر ساختمان«  به گزارش 
راه و شهرسازی، مسئله بافت فرسوده، تاریخی و حاشیه نشینی 
مسئله آشنایی برای تمامی صاحب نظران و کارشناسان حوزه 
شهری ایران است زیرا که ایران ما به دلیل مسائل مختلف 
با  همیشه  دارد  شهرسازی  حوزه  در  که  تاریخی  پیشینه  و 
این مسائل درگیر بوده ولی این بار دولت دوازدهم است که 

می خواهد چنین مشکلی را حل کند.
دولت  در  خود  اقدامات  پشتوانه  با  روحانی  دکتر  دوم  دولت 
قبلی به نظر می آید به شاه کلید حل مشکل بافت های ناکارآمد 
برنامه  در  دولت  بر  عالوه  که  کلیدی  شاه  است  دست یافته 
ششم توسعه به صورت قانون به قوه مجریه تکلیف شده است.

این شاه کلید که برنامه ملی بازآفرینی شهری نام گرفته است 
مدتی است که در شهرهای گوناگون در حال اجرایی شدن 

است.
در همین راستا برنامه بازآفرینی شهر تهران یکی از نمونه هایی 
آن  گوناگون  پیچیدگی های  و  مختلف  دالیل  به  که  است 
می تواند  شدن  اجرایی  درست  صورت  در  و  است  موردتوجه 
بازآفرینی  ملی  برنامه های  کردن  اجرایی  برای  خوبی  نمونه 

شهری در کل کشور محسوب شود.
تهران  شهر  بازآفرینی  ستاد  دبیری  خصوص  این  در 
... و  است  سپرده شده  پایتخت  شهرداری  نوسازی   به   

 برای اطالع از آخرین اخبار حوزه صنعت ساختمان 
به پایگاه اطالع رسانی عصرساختمان مراجعه کنید.

asresakhteman.com

 برای مطالعه بیشتر کلیک کنید برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

http://www.asresakhteman.com/News/61959
http://www.asresakhteman.com/News/61924/4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-quot-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-quot-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.asresakhteman.com/News/61976/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-200-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://kilid.com/
https://www.eavar.com/


نوامبر 2018 چندرسانهای آبان   1397    6  شماره  53    15 

 برای اطالع از آخرین اخبار حوزه صنعت ساختمان 
به پایگاه اطالع رسانی عصرساختمان مراجعه کنید.
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برای پخش
 ویدیو

کلیک کنید

"پاکمن"؛ بزرگترین تولید کننده دیگ بخار در خاورمیانه 30 سال تجربه در صنعت ساختمان در "کارگشا" 
متمرکز شده است

انجمن تولید کنندگان تجهیرات تهویه مطبوع با هدف پیگیری 
مشکالت صنفی تاسیس شد

خلق هنرمندانه کاشی و سرامیک در کارخانه 
"سرام آرا"

https://www.aparat.com/v/nvtwV
https://www.aparat.com/v/6r9oK
https://www.aparat.com/v/YpCc1
https://www.aparat.com/v/h2uxc
http://khodronama.com/
https://www.mycar.ir/
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 برای اطالع از آخرین اخبار حوزه صنعت ساختمان 
به پایگاه اطالع رسانی عصرساختمان مراجعه کنید.
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مصرف بهینه آب مزیت شیرآالت کاویان
کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 | شرکت کاویان یکی از 
واحد های تولیدی شیرآالت بهداشتی در 
آب  بهینه  مصرف  برای  که  است  کشور 
اهمیت ویژه ای قائل است و در طراحی 
نکته  این  به  همواره  خود  محصوالت 
شاکرین  همایون  دارد.  ای  ویژه  توجه 
در  کاویان  عامل شرکت شیرآالت  مدیر 
گفت و گوی اختصاصی با ساختمان فردا 
این  ادامه  در  داشت.  اذعان  را  نکته  این 

گفت و گو را می خوانیم.

شکل  چطور  کاویان  شیرآالت 
گرفت و امروز در چه جایگاهی 

دارد؟ قرار  کشور  در 
من در سال 68 بعد از خدمت سربازی در 
شرکت برنز که شیرآالت بهداشتی تولید 
می کرد مشغول به کار شدم. این شرکت 
تولیدی اولین شرکتی بود که به صورت 
بهداشتی  تولید شیرآالت  به  اقدام  علمی 
گوسوین  شرکت  کمک  با  و  بود  کرده 
آلمان دانش فنی تولید شیرآالت مدرن را 
به ایران آورد به این صورت که نفراتی را 
به آن کشور اعزام کرد تا در زمینه های 
قالب سازی،  ریخته گری،  نظیر  مختلف 
تراشکاری، آبکاری، پرداخت و مونتاژ به 
آن  از  و پس  ببینند  دوره  ماه  چند  مدت 
محصوالت خود را با کیفیت باال و در حد 

تولید  آلمان  گروهه  شرکت  محصوالت 
با  این شرکت  در  بازار کرد. من  روانه  و 
اصول مدرن ساخت شیرآالت آشنا شدم 
گروه  این  شدن  ورشکسته  از  پس  و 
ساخت  و  آن  راه  ادامه  به  مصر  تولیدی 

بودم. در کشور  شیرآالت 
از  همگی  که  دوستانی  با  بعد  مدتی   
فعاالن صنعت شیرآالت بودند جای خالی 
رقابت را در این صنف هدف قرار دادیم و 
تولید قطعات منفصله شیرآالت  به  اقدام 

و عرضه به دیگر شرکت ها برای مونتاژ 
که  شد  این  به  منجر  اقدام  این  کردیم. 
شیر  تولید  کار  وارد  زیادی  های  شرکت 
آالت در ایران شدند و رقابت هم کیفیت 

داد. افزایش  را  تولیدی  محصوالت 
دنیا جای شیرهای  در  اهرمی  شیر های 
کالسیک می گرفتند و این محصول باید 
ای  اراده  اما  تولید می شد  ایران هم  در 
کنندگان وجود  تولید  در  تغییر  این  برای 
نداشت در نتیجه من از دوستان جدا شده، 

کارگاه شخصی را تاسیس کرده و اقدام 
بهداشتی  شیرآالت  قطعات  طراحی  به 
برای  مناسبی  بسیار  بازار  کردم.  اهرمی 
از  بعد  و   آمد  وجود  به  محصول  این 
حدود 2 سال قطعات 80 درصد تولیدات 
شیرآالت اهرمی را ما به بازار عرضه می 

کردیم.
پس از مدتی شرکت کاویان شکل نهایی 
دانش  شدن  بومی  با  و  گرفت  را  خود 
شیرآالت  منفصله  قطعات  ساخت  فنی 

هم  را  نهایی  محصول  گرفتیم  تصمیم 
تولید کنیم. شیرآالت کاویان در سال 87 
بازار کشور  ایران به  طبق استاندارد ملی 

یافت. راه 

محصوالت  تنوع  حاضر  حال  در 
کاویان چقدر است و چه مزیتی 

دارد؟ رقبا  سایر  به  نسبت 
است  ست   20 حدود  در  ما  محصوالت 
شرکت  مهندسی  واحد  توسط  تماما  که 
های  واحد  توسط  و  شوند  می  طراحی 
ریختگری،  سازی،  قالب  مختلف 
مونتاژ  و  آبکاری  پرداخت،  تراشکاری، 
واحد  مراحل  تمام  در  و  شود  می  تولید 
می  کنترل  را  محصوالت  کیفیت   QC
طراحی  درصد   100 ما  محصوالت  کند. 
کاویان  همچنین  است.  داخل  ساخت  و 
های  سایز  در  را  متفاوتی  شیرآالت 
کاتریج  کند.  می  تولید  کاتریج  مختلف 
های کوچکتر مزیت مصرف کمتر آب را 
دارند به طوری که  شیرآالت با استاندارد 
ما  آن  کننده  تولید  تنها  که  کاتریج  25 
هستیم مصرف آبی در حدود 11 لیتر آب 

دارد. را  دقیقه  در 

برای  کاویان  شرکت  برنامه 
چیست؟ آینده 

کاویان همواره در فکر تولید محصوالت 
... و  است  ور  بهره  و  کیفیت   با 

رپرتاژ
همایون شاکرین مدیرعامل شرکت شیرآالت کاویان:

http://www.asresakhteman.com/News/61957/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.eavar.com/
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 برای اطالع از آخرین اخبار حوزه صنعت ساختمان 
به پایگاه اطالع رسانی عصرساختمان مراجعه کنید.

asresakhteman.com

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

هوشمند  است  مدتی   |  
بین  در  بیشتری  رواج  ها  خانه  سازی 
مزایای  به  اکثریت  و  کرده  پیدا  مردم 
استفاده از این سیستم ها مطلع شده اند 
. مزایایی که هزینه کردن برای هوشمند 
عالوه  تا  کند  می  موجه  را  خانه  سازی 
آسایشی  انرژی  سازی مصرف  بهینه  بر 
دوچندان در استفاده از وسایل خانه  را به 
همراه دارد. در این مقاله مزایا و معایب 

هوشمند سازی خانه را مطالعه میکنید:
تکنولـــوژی  بـــه  خانـــه  اتصـــال 
"Wi-Fi" دارای مزایایـــی اســـت. 
و  کنتـــرل  آن،  مزیـــت  اولیـــن 
راحتـــی اســـت. شـــما می توانیـــد 
ــان  ــه را در همـ ــزی در خانـ ــر چیـ هـ
لحظـــه از طریـــق یـــک برنامـــه 
در تلفـــن هوشـــمند، لپ تـــاپ یـــا 
ــیله یـــک  ــا به وسـ تبلـــت خـــود و یـ
بلندگـــوی هوشـــمند کنتـــرل کنیـــد، 
ایـــن کارهـــا را در عـــرض یـــک 
ــر  ــام داد. اکثـ ــوان انجـ ــه می تـ دقیقـ
ــمند" در  ــه هوشـ ــرکت های "خانـ شـ
ـــه  ـــی" را ب ـــا "راحت ـــتند ت ـــالش هس ت
ـــا  ـــد، آن ه ـــه دهن ـــود ارائ ـــتریان خ مش
ابزارهایـــی بـــه خانـــه شـــما اضافـــه 
را  می کننـــد کـــه زندگـــی شـــما 
کمـــی ســـاده تر می کنـــد، همچنیـــن 
ـــه  ـــت را ب ـــی در وق ـــکان صرفه جوی ام
وســـیله برنامه هایـــی خـــاص فراهـــم 

. می کنـــد
مزیت دوم: این ابزارها با خود اطالعاتی 
را به همراه می آورند. ابزارهای هوشمند 
اطالعات  به  دسترسی  راحتی  به  خانه 
قرار  شما  اختیار  در  را  امنیت  مانند 
به  دسترسی  مثال،  عنوان  )به  می دهند 
هوشمند(.  امنیتی  دوربین های  تاریخچه 
متر هوشمند و مانیتورهای انرژی نیز به 
شما )و همچنین ارائه دهنده این خدمات(  

اطالعاتی در مورد میزان مصرف برق و 
گاز می دهند.

شما  اگر  است.  اتوماسیون  سوم  مزیت 
تمایلی به کنترل دستی خانه خود ندارید، 
می توانید یکی از ابزارهای خانه هوشمند 
را  قواعد  و  برنامه ها  و  کنید  انتخاب  را 
مانند  چیزهایی  به  بسته  کنید.  تنظیم 
فعال  سنسورها  خانه،  از  خروج  یا  ورود 
می شود که در نتیجه امکاناتی را فراهم 
شما  خانه  که  است  این  ایده  می کند. 
می تواند شما، خانواده و یا دوستان شما 
را شناسایی کند و به طور خودکار و بدون 

نیاز به حضور شما کار کند.
گام  می رسیم.  روبات ها  به  نهایت،  در 
بعدی چراغ هایی است که به هنگام دود 
قرمز می شوند و دستگاه های خودکار که 
حاضر،  حال  در  می کنند.  فعال  را  خود 
زنی  چمن  ربات های  وکیوم،  ربات های 
وجود  همگی  رختشویی   روبات های  و 
هنوز  هوشمند  خانه  حال،  این  با  دارند، 
شما  برای  را  خانه  امور  تمام  نمی تواند 

انجام دهد. 
چگونه سیستم خانه را هوشمند کنیم؟

ابتـــدا بایـــد "هـــاب" یـــا ابـــزار 
را  خـــود  هوشـــمند  کنترل کننـــده 
انتخـــاب کنیـــد، امـــا گام بعـــدی 
چیســـت؟ یـــک راه خـــوب بـــرای 
ســـاختن  مـــورد  در  ایده پـــردازی 
ایـــن  خانـــه  هوشـــمند  سیســـتم 
ــای  ــی از خانه هـ ــه گروهـ ــت کـ اسـ
کنیـــد،  انتخـــاب  را  پیش فـــرض 
ســـپس بـــه دنبـــال محصوالتـــی 
ـــاب  ـــتمی انتخ ـــا اکوسیس ـــه ب ـــد ک بروی

کنـــد. ســـازگار  کرده ایـــد، 
محبوب تریـــن  حاضـــر  حـــال  در 
هوشـــمند  خانه هـــای  در  گروه هـــا 
لـــوازم آشـــپزخانه، مانیتـــور بچـــه، 
باغچـــه،  درب،  زنـــگ  دوربیـــن، 
شـــبکه،  روشـــنایی،  سیســـتم 
ــپیکرها و  ــی، اسـ ــتم های امنیتـ سیسـ
ـــت  ـــن حرک ـــت. بنابرای ـــتات اس ترموس

ـــد  ـــا چن ـــک ی ـــاب ی ـــمندانه، انتخ هوش
عـــدد از ایـــن گروه هـــا بـــر حســـب 
ـــزی  ـــاب چی ـــد از انتخ ـــت. بع ـــاز اس نی
ـــد  ـــرای شـــما مناســـب اســـت، بای کـــه ب
ـــازون  ـــا "آم ـــا ب ـــه آی ـــد ک ـــی کنی بررس
 ،  )Amazon Alexa( الکســـا" 
 Google( اسیســـتنت"  "گـــوگل 
Assistant( ، "اپـــل هوم کیـــت" 
یـــا  و   )Apple HomeKit(
 Works(  "ورکـــس ویـــت نســـت"
ـــر. ـــا خی ـــد ی with Nest( کار می کن
مواردی که گفته شد به هیچ وجه، لیست 
هوشمند  تلویزیون  نیست.  گسترده ای 
ممکن است در باالی فهرست شما قرار 
قفل  به  عالقه مند  شما  شاید  یا  بگیرد، 
)که  هوشمند  شاخه های  یا  هوشمند، 
لوازم جانبی و ابزارهای سازگار را به هم 
وصل می کند( و یا پرده هوشمند باشید.

اکوسیســـتم هایی  کـــه  حالـــی  در 
ماننـــد "گـــوگل" یـــا "آمـــازون" 

دســـتگاه های  تمـــام  می تواننـــد 
ــد،  ــط کننـ ــم مرتبـ ــا هـ ــما را بـ شـ
همچنـــان دســـتگاه ها وجـــود دارنـــد 
ـــن  ـــت(. ای ـــال Nest اس ـــن مث )بهتری
ـــر  ـــرای ه ـــی ب ـــاب خوب ـــتم انتخ سیس
ـــتری در  ـــول بیش ـــه پ ـــت ک ـــی اس کس
اختیـــار دارد و از هزینـــه بـــرای یـــک 
سیســـتم تمـــام عیـــار راضـــی اســـت 
ــدار  ــتات، هشـ ــامل ترموسـ ــه شـ )کـ
دوربین هـــای  دود،  از  محافظـــت 
امنیتـــی و سیســـتم محافـــظ امنیتـــی 
می شـــود(، عـــالوه بـــر آن، تمـــام 
از  بســـیاری  بـــا  ابزارهـــا  ایـــن 
محصـــوالت دیگـــر ســـازگار اســـت.
ــا  ــوگل" بـ ــرد "گـ ــه نبـ از آنجایی کـ
ـــش  ـــال افزای ـــان در ح ـــا" همچن "الکس
ـــان  ـــت زم ـــا گذش ـــوگل" ب ـــت، "گ اس
ــه  ــه مجموعـ ــددا، "Nest" را بـ مجـ
خـــود بـــاز گردانـــده و ایـــن دو بـــه 
ـــل  ـــاده تبدی ـــتم فوق الع ـــک اکوسیس ی

ــال  ــن احتمـ ــن ایـ ــده اند. همچنیـ شـ
ــی از  ــوگل برخـ ــه گـ ــود دارد کـ وجـ
ویژگی هـــای بهتـــر را بـــرای دســـتیار 

خـــود نگـــه دارد، 
بـــا  دســـتگاه  یـــک  زمانی کـــه 
ــی کار  ــه خوبـ ــر بـ ــتگاهی دیگـ دسـ
نکـــرد و یـــا شـــما تصمیـــم بـــه 
کنـــار گذاشـــن کار بـــا ترکیبـــی 
گرفتیـــد،  ســـازگار  محصـــوالت  از 
ــمند  ــاب هوشـ ــک هـ ــه یـ ــد بـ بایـ
یـــا اپلیکیشـــن پایه-هـــاب ماننـــد 
یـــا   "IFTTT" ، "Yonomi"
"Stringify" نگاهـــی بیاندازیـــد. 
سیســـتم  اپلیکیشـــن ها  این هـــا 
هســـتند  رایـــگان  عامل هـــای 
تولیدکننـــدگان  آنجایی کـــه  از  و 
ــه ای  ــه گونـ ــود را بـ ــوالت خـ محصـ
ـــا  ـــز ب ـــه چی ـــه هم ـــد ک ـــد می کنن تولی
ـــردن  ـــن ب ـــرای از بی ـــد، ب ـــم کار کن ه
 ... همچنیـــن  و  شـــکاف ها   ایـــن 

هوشمند  خانه  معایب  و  مزایا 
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 برای اطالع از آخرین اخبار حوزه صنعت ساختمان 
به پایگاه اطالع رسانی عصرساختمان مراجعه کنید.

asresakhteman.com

صفر تا صد سیستم های گرمایشی در ساختمان
 برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

 | در میـــان مولفـــه  هـــاي 
ـــا،  ـــاختمان ه ـــرژي در س ـــرف ان مص
سیســـتم هاي گرمایشـــي عمدتـــا 
ــوخت هاي فســـیلي اســـتفاده  از سـ
مصـــرف  جملـــه  از  مي کننـــد، 
ــمار  ــرژي بشـ ــده انـ ــدگان عمـ کننـ
مي رونـــد و از اهمیـــت ویـــژه اي 
برخـــوردار هســـتند، چـــرا کـــه 70% 
ـــه  ـــور ب ـــي کش ـــي مصرف از گاز طبیع
ـــی  ـــرف م ـــاختمان مص ـــش س گرمای

شـــود.
توجـــه بـــه عوامـــل گوناگونـــي 
ــرژي  ــرف انـ ــزان مصـ ــه در میـ کـ
ـــد،  ـــش دارن ـــاختمان نق ـــي س گرمایش
در ارائـــه راهکارهـــاي صرفه جویـــي 
در بخـــش ســـاختمان و کاهـــش 
ـــي،  ـــش خانگ ـــرژي در بخ ـــرف ان مص
تاثیـــر فراوانـــي مي گـــذارد. شـــرایط 
ــاري  اقلیمـــي و آب و هوایـــي، معمـ
ســـاختمان،  مصالـــح  ســـاختمان، 
ــش،  ــتم هاي گرمایـ ــان سیسـ راندمـ
بکارگیـــري تجهیـــزات بـــا ظرفیـــت 
ـــزان  ـــًا در می ـــه اساس ـــاز ک ـــورد نی م
بـــار حرارتـــي ســـاختمان موثـــر 
کنتـــرل  همچنیـــن  و  هســـتند 
ــل  ــش از عوامـ ــتم هاي گرمایـ سیسـ
موثـــر در میـــزان مصـــرف انـــرژي 

ــوند. ــوب مي شـ ــي محسـ گرمایشـ
ــی  ــای گرمایشـ ــتم هـ ــواع سیسـ انـ
ـــود  ـــی ش ـــتفاده م ـــران اس ـــه در ای ک

ــت از: عبارتسـ
سیستم های گرمایش مرکزي     

ـــي  ـــش موضع ـــای گرمای ـــتم ه سیس
ـــا      ـــاري ه - بخ

سیستم های گرمایش آب     
سیستم های گرمایش مرکزي

گرمایـــش  سیســـتم هاي  در 
مرکـــزي، گرمـــاي مـــورد نیـــاز 
ســـاختمان  قســـمت های  تمـــام 
تولیـــد  ســـاختمان  درموتورخانـــه 
مي شـــود و بـــه کمـــک وســـایل 
توزیـــع از قبیـــل رادیاتـــور، فـــن 
ـــاي  ـــه بخش ه ـــال و... ب ـــل، کان کوی
مـــورد نیـــاز فرســـتاده مي شـــود.
اســـاس کار سیســـتم هاي گرمایـــش 
مرکـــزي بـــر ایـــن اســـت کـــه 
ـــه  ـــرژي ب ـــع ان ـــک منب ـــرارت از ی ح
قســـمت هاي مختلـــف ســـاختمان 
انتقـــال مي یابـــد. بـــراي انتقـــال 
حـــرارت وجـــود ســـیال واســـطه اي 
ــوا الزم  ــا هـ ــار و یـ چـــون آب، بخـ
ــن  ــرارت بیـ ــل حـ ــه ناقـ ــت کـ اسـ
دســـتگاه هاي  و  انـــرژي  منبـــع 
گـــرم کننـــده باشـــد. سیســـتم هاي 
ــي داراي  ــزي همگـ ــش مرکـ گرمایـ
یـــک دیـــگ آب گـــرم یـــا دیـــگ 
تفـــاوت  و  مي باشـــند  بخـــار 
مختلـــف  سیســـتم هاي  میـــان 
ــاي  ــزي در پایانه هـ ــش مرکـ گرمایـ
آنهـــا مي باشـــد کـــه مي توانـــد 
ـــوالدي،  ـــا ف ـــي ی ـــور آلومینیوم رادیات
ــن  ــا فـ ــاز یـ ــل، هواسـ ــن کویـ فـ

کویل هـــاي کانالـــي باشـــد.
گرمایش موضعي – بخاري ها

بخـــاري، بیشـــتر بـــراي گرمایـــش 
فضـــاي  از  محـــدودي  بخـــش 
دارد.  موثـــر  کاربـــرد  ســـاختمان، 
ــاط  ــاري در نقـ ــري بخـ ــه کارگیـ بـ

مختلـــف منـــزل، قابلیـــت انعطـــاف 
ــازي  ــه سـ ــر بهینـ ــتري از نظـ بیشـ

مصـــرف ســـوخت دارد.
    

بـــه  بایـــد  بخـــاري  درانتخـــاب 
ـــرف  ـــي، مص ـــل ایمن ـــي از قبی عوامل
کـــم، هزینـــه نصـــب مناســـب، 
رده باالتـــر در برچســـب انـــرژي، 
ـــت  ـــتانداردهاي زیس ـــا اس ـــت ب مطابق
تناســـب ظرفیـــت و  محیطـــي و 
ــه  ــا توجـ ــا فضـ ــیله بـ ــدازه وسـ انـ
و  گازي  بخاري هـــاي  نمـــود. 
ــد  ــا حـ ــدون دودکـــش تـ ــي بـ نفتـ
ـــوي  ـــار و الگ ـــا معی ـــق ب ـــادي مطاب زی

در  هســـتند.  مصـــرف  صحیـــح 
ـــتفاده از  ـــه اس ـــل ب ـــه مای ـــواردي ک م
ـــتید،  ـــي هس ـــي جانب ـــایل گرمایش وس
ــاي  ــاري هـ ــواع بخـ ــتفاده ازانـ اسـ
ـــدون دودکـــش توصیـــه مي شـــود. ب
در  را مي تـــوان  بخاري هـــا  ایـــن 
ـــچ  ـــدون هی ـــزل و ب ـــي از من ـــر جای ه
ــه  ــرد، البتـ ــب کـ ــي نصـ محدودیتـ
توجـــه داشـــته باشـــید، ظرفیـــت 
بخاري هـــا نبایـــد بیـــش از نیـــاز 
ـــوند.  ـــاب ش ـــر انتخ ـــورد نظ فضـــاي م
ــودن  ــاال بـ ــه بـ ــد کـ ــه کنیـ توجـ
ظرفیـــت دســـتگاه ها تضمینـــي بـــر 
ـــد  ـــا نمي باش ـــي آن ه ـــش بازده افزای

ـــدازه  ـــا ان ـــایل ب ـــت از وس ـــر اس و بهت
مناســـب و زمـــان کار طوالني تـــر 

اســـتفاده شـــود.
سیستم گرمایش آب

حـــدود 15 تـــا 20 درصـــد انـــرژي 
ـــن  ـــوار صـــرف تامی ـــر خان ـــي ه مصرف
آب گـــرم بهداشـــتي مي شـــود. از 
ـــب  ـــن مناس ـــاب آبگرمک ـــن رو انتخ ای
تاثیـــر مهمـــي در کاهـــش مصـــرف 

ـــت. ـــد داش ـــوخت خواه س
در  متـــداول  آبگرمکن هـــاي 
دو نـــوع گازي و نفتـــي موجـــود 
هســـتند. اســـتفاده از آبگرمکن هـــاي 
دلیـــل  بـــه  نیـــز  خورشـــیدي 

طبیعـــي  انـــرژي  از  بهره گیـــري 
گســـترش  حـــال  در  خورشـــید 
ـــد  ـــن بای ـــاب آبگرمک ـــت. در انتخ اس
بـــه مـــواردي ماننـــد تعـــداد افـــراد 
خانـــواده، عادت هـــاي بهداشـــتي، 
ــازده  ــوخت، بـ ــرف سـ ــزان مصـ میـ
ــب  ــرژي در برچسـ ــتگاه، رده  انـ دسـ
ـــدازي  ـــه نصـــب و راه ان ـــرژي، هزین ان
و نحـــوه کاربـــرد آن توجـــه نمـــود.
انـــرژي،  برچســـب هاي 
رســـاني  اطـــالع  برچســـب هاي 
ــزات  ــر روي تجهیـ ــه بـ ــتند کـ هسـ
حامل هـــاي  از  کننـــده  اســـتفاده 
... و  الصـــاق مي شـــوند   انـــرژي، 
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قوانین دستوری تولید را نابود می کند
از  جلوگیری  برای   |  
تدوین  مسکن  بخش  در  سوداگری 
یک طرح بسیار میتواند موثر باشد. 
کمیسیون های  حاضر  حال  در 
به  مجلس  عمران  و  اقتصادی 
طرح  روی  بر  مشترک  صورت 
مسکن  عایدی  بر  مالیات  دریافت 
حال  در  استثنائات  برخی  لحاظ  با 
رو  این  از  هستند.  کارشناسی  کار 
بر  مالیات  دریافت  روند  بر  مروری 
مسکن در سال های اخیر و تاثیرآن 
بر بازار مسکن داشتیم که در ادامه 

نید: می خوا
رکود  وارد  مسکن  که   92 سال  از 
شد بسیاری از ابزار ها برای کاهش 
و  مردم  خرید  قدرت  میان  شکاف 
قیمت مسکن در نظر گرفته شد که 
یکی از مهمترین آنها مالیات برخانه 
که   95 سال  از  بود.  خالی  های 
زده شد  آن  عملیاتی شدن  استارت 
نبود ابزار های کافی برای شناسایی 
به  را  برنامه  این  خالی  های  خانه 

انداخت.  می  تعویق 
حال که نیمه دوم سال 97 آغاز شده 
افزایش مالیات عایدی بر مسکن در 
دستور کار مجلس قرار گرفته است. 
روز  و  حال  که  است  حالی  در  این 
ندارد  خوبی  وضعیت  کشور  اقتصاد 
اعمال چنین  برای  مناسبی  زمان  و 

نیست.  سیاستهایی 
ساخت  رشد  دوران  در  قانون  این 
مثبتی  تاثیرات  میتوانست  ساز  و 
همراه داشته باشد. منتها باید توجه 

داشت که اینگونه قوانین، به صورت 
توجه  با  و  است  مناسب  مقطعی 
شرایط  دیگر،  مسائل  و  شرایط  به 
آن  دیگر  و  می کند  تغییر  اقتصاد 
این  نیستند.  کارآمد  گذشته  قوانین 
از  وسیعی  که طیف  است  حالی  در 
دولت  اختیار  در  خالی  های  واحد 
محدودی  تعداد  و  هاست  بانک  و 

است.  اشخاص  اختیار  تحت 
مالیات بر عایدی مسکن

از سال 95 نحوه محاسبه و فرمول 
برمسکن  مالیات  برای  جدیدی 
که  ترتیب  این  به  شد.  وضع 
همه  کشور،  شهری  مناطق  کلیه 
طیف های  از  مسکن  سازنده های 
مختلف شامل »سازنده های حقیقی 
و  بساز  شخصی سازها،  همان  یا 
مسکن«  تعاونی های  و  بفروش ها 
حقوقی  »سازنده های  همچنین  و 
و  ساختمانی  شرکت های  همان  یا 
فروش  برای  مکلفند  انبوه سازان« 
آنها  پروانه ساخت  که  آپارتمان هایی 
از ابتدای سال 95 به بعد صادر شده، 
فروش  و  ساخت  بر  »مالیات  مبلغ 
براساس  را   »77 ماده  موضوع 
مالیاتی  ادارات  به  جدید  فرمول 
افرادی  است  گفتنی  کنند.  پرداخت 
خانه  صاحب  بار  اولین  برای  که 
واحد  تنها یک  که  افرادی  یا  شوند 
را  واحد جدیدی  یا  داشته   مسکونی 
هستند  افرادی  جزو  کنند،  نوسازی 
که مشمول عایدی بر مسکن نمی 

شوند.
محاسبه  پایه  قدیم«،  »فرمول  در 
امالک«  منطقه ای  »ارزش  مالیات، 

بود و مطابق آن، سازنده ها در زمان 
در  مبلغی  آپارتمان ،  فروش  اولین 
روز  قیمت  کل  درصد   0/1 حدود 
یک واحد مسکونی، مالیات پرداخت 

می کردند. 
اما در »فرمول جدید« پایه محاسبه 
مالیات بر ساخت و فروش مسکن، 
به  امالک«  منطقه ای  »ارزش  از 
»میزان درآمد یا همان سودسازنده « 
تغییر پیدا کرده که براساس ساختار 
در  شده  گرفته  نظر  در  نرخ های  و 
میانگین  همچنین  و  جدید  فرمول 
بازار  در  رایج  و سود  قیمت مسکن 
جدید  مالیات  مبلغ  ساز،  و  ساخت 
کل  درصد   4/2 حدود  در  رقمی 
است  آپارتمان  یک  روز  قیمت 
جاری  سال  در  باید  سازنده ها  که 
وسال های آینده هنگام اولین فروش 
نوسازها )آپارتمان های دارای پروانه 
به تاریخ بعد از 28 اسفند سال 94(، 
با عنوان »مالیات بر درآمد خود« به 

بپردازند. دولت 
دولت  چه  اگر  ترتیب،  این  به 
تعریف  اهداف  از  یکی  مطابق 
مالیات های  اصالح  قانون  در  شده 
ساختمانی  فعالیت های  مستقیم، 
و  ساخت  در  سرمایه گذاری  و 
سازهای مسکونی را همچون سایر 
اشخاص  درآمدزای  فعالیت های 
پرداخت  حقیقی و حقوقی، مشمول 
»مالیات بر اساس نسبتی از درآمد« 
تعیین  مالیات  نرخ  حتی  و  کرده 
ساختمانی  فعالیت های  برای  شده 
را هم سطح با سایر شغل های دارای 
اما همین  است  تعیین کرده  درآمد، 

دگرگونی مالیاتی سبب شده در بازار 
برای  مالیات  ریالی  میزان  مسکن، 
سمت عرضه )سازنده ها(، نسبت به 

شود. برابر   40 حدودا  قبل 
بر  جدید»مالیات  فرمول  ساختار 
نشان  مسکن«  فروش  و  ساخت 
حسب  بر  مالیات  نوع  این  می دهد: 
حاصل  درآمد  میزان  و  سازنده  نوع 
متفاوت  نرخ   4 با  فروش،  اولین  از 

شد. خواهد  محاسبه 
تعرفه های  طبقه بندی  اساس  بر 
فروش  و  ساخت  بر  مالیات  جدید 
برای  مالیات  این  نرخ  مسکن، 
مسکن،  سازنده  حقوقی  اشخاص 
سازنده  درآمد  درصد   25 معادل 

است.  شده  تعیین 

سه نرخ دیگر مربوط به سازنده های 
میزان  اساس  بر  که  است  حقیقی 
سطح  سه  در  شده  کسب  درآمد 
این  به  است  شده  تعیین  متفاوت 
از  درآمد سازنده ها  چنانچه  معنا که 
محل »ساخت و فروش اولین واحد 
تومان  میلیون   50 از  مسکونی« 
ساخت  بر  مالیات  نرخ  نکند،  تجاوز 
درآمد  درصد   15 معادل  فروش،  و 
سازنده های  می شود.  اعمال  سازنده 
حقیقی با درآمد 50 تا 100 میلیون 
میلیون   50 تا  درآمد  برای  تومان، 
مالیات  پرداخت  مشمول  تومان، 
آن  بر  مازاد  برای  و  درصدی   15
میلیون   50( تومان  میلیون   100 تا 
و  ساخت  بر  مالیات  مشمول  دوم( 
می شوند.  درصد   20 معادل  فروش 
و  ساخت  محل  از  که  سازنده هایی 

بیش  مسکونی،  واحد  فروش  اولین 
از 100 میلیون تومان درآمد کسب 
کنند، برای دو سطح اول یعنی 50 
به  دوم،  میلیون   50 و  اول  میلیون 
 15 معادل  مالیاتی  مشمول  ترتیب 
درصد و 20 درصد می شوند و درآمد 
از آن )اضافه بر 100 میلیون  بیش 
تومان(، مشمول مالیات 25 درصدی 

شد. خواهد 
در  شده  تعیین  ضوابط  مطابق 
و  ساخت  بر  مالیات  محاسبه  نحوه 
»درآمد  از  منظور  مسکن،  فروش 
»قیمت  مابه التفاوت  سازنده ها«، 
تمام  »قیمت  و  آپارتمان«  فروش 
معنای  به  مسکن  ساخت  شده 
مجموع هزینه ساخت، قیمت زمین 
که  است  استهالک«  هزینه های  و 
از  ملک  بازار  در  ساختمانی  فعاالن 
آن –درآمد- به »سود ساخت« نام 

می برند.
برای  شده  تعیین  تازه  مبنای 
دریافت »مالیات بر ساخت و فروش 
مسکن« به این معنا است که شهر 
از این  تهران که سازنده ها تا پیش 
با  برای فروش یک واحد مسکونی 
قیمت متوسط شهر و میانگین حدود 
حدود  در  مبلغی  بنا،  مترمربع   100
پرداخت  مالیات  تومان،  هزار   400
باید  جدید،  فرمول  با  می کردند، 
مالیات  تومان،  میلیون   17 حدود 

بپردازند.
  ضربه گیرهای مالیات شوکه کننده

تحلیل ساختار فرمول جدید مالیات 
بر ساخت و فروش مسکن، حکایت 
... فرمول  این  که  دارد  آن   از 
 

 

 برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

                           اما و اگرهای مالیات بر عایدی مسکن 
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خلیج سان فرانسیسکو ویو ساکنین برج میرا
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ـــر  ـــه ه ـــج ک ـــه خلی ـــچ رو ب ـــزرگ و مارپی ـــای ب ـــره ه ـــگاه پنج ـــن ن ـــزی دارد و در اولی ـــی متمای ـــرج طراح ـــن ب ـــت. ای ـــاخت اس ـــال س ح
ـــاوس  ـــت ه ـــه و پن ـــه خواب ـــک، دو، و س ـــان ی ـــی از 392 آپارتم ـــرا ترکیب ـــود. می ـــی ش ـــده م ـــد دی ـــی کن ـــود م ـــور خ ـــده ای را محس بینن

ـــت.  ـــذاب اس ـــای ج ه
ـــب  ـــگاه تناس ـــه، باش ـــگ 150 دوچرخ ـــی، پارکین ـــارژ الکتریک ـــتگاه ش ـــه  ایس ـــز ب ـــودرو مجه ـــگ خ ـــامل 340 پارکین ـــی ش ـــرج امکانات ـــن ب ای

ـــت. ـــتوران و... اس ـــف، رس ـــای مختل ـــگاه ه ـــس، فروش ـــاق کنفران ـــدام، ان ان
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