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ا صرف نظر از تورم های رایج در بازار امالک و مستغالت، با توجه به قیمت زمین، مجوز، هزینه های ساخت و ... در بناهای بلند شاهد ب

توان گردد که چگونه میاین سوال مطرح می حالباشیم. های ساختمانی بلند میی در پروژهعدم صرفه اقتصادحتی سود حداقلی و 

 بازار مقیاس شدن المللیبین امروزه ای قیمت گذاری پریمیوم را تدوین نمود؟.هاستراتژیو  کردهبلند را سودمند  های ساختمانیپروژه

 برندی به شدن تبدیل قالب در خود فعالیتی کیفیت افزایش پی در کار و کسب بازار فعاالن تا است شده سبب رقابت سطح شدن شدید و

 بازار نیاز به دقیقتر تأملی و است صادق نیز مستغالت و امالک بازار در موضوع این. باشندو از همین طریق، پریمیوم کردن قیمت  سرشناس

 مستغالت و امالک برند ارزش پیش چندی تا. شود تحول و تغییر دچار ساختمان یک بودن برند در دخیل مفاهیم تا است شده آن سبب

 کردن تبدیل برای سازندگان هایاستراتژی ترینرایج از یک ، location, location, location شعار و شدمی تعیین آن مکانی موقعیت با

 موقعیت خدمات، چهارگانه مفاهیم از ایمجموعه توسط برج یا و ساختمان یک ارزش امروزه آنکه حال. بود معتبر برندی به ساختمان یک

 ایحوزه به تبدیل خدمات مفهوم، چهار این میان در. شودمی تعیین( عملکرد و طراحی) ساختمان خود هایویژگی و ذهنی تصویر مکانی،

 مدیریت اصطالح با جهان سرتاسر در را آن امروزه که است شده ، خصوصا بناهای بلندساختمان در برند مفهوم گیریشکل از جدانشدنی

 مراحل تا و شده آغاز ساختمان یک ساخت برای اولیه هایگیریتصمیم از که است گسترده فرآیندی اموال مدیریت. شناسندمی اموال

 در ساختمان یک به مخاطب جذب سبب ساختمان ذاتی هایویژگی و ذهنی تصویر مکانی، موقعیت درحالیکه. دارد ادامه برداریبهره

های با ارزش و همواره آنرا در دسته ساختمان شد خواهد زمان طول در بنا مداوم حیات سبب که است مفهومی خدمات هستند، اول وهله

در  اموال مدیریترده بندی فعالیت های  برای مراتبی سلسله و چارچوب تدوین پی در رو پیش نوشتاردهد. سرمایه گذاری باال قرار می

دیگر ابعاد برندینگ در ساختمان در نوشتارهای جداگانه ای مورد  با انطباق بر بازار ایران است. جهانی تجارب به توجه بابناهای بلند 

 بررسی قرار خواهند گرفت. 

 

 اموال مدیریت برند، قیمت گذاری پریمیوم، بلندمرتبه، بناهای: کلیدی واژگان

 

شی المللی شدن مقیاس بازار و شدید شدن سطح رقابت سبب آن شده است که فشار برای به وجود آمدن مفاهیم خدماتی در کسب و کارها به منظور پیامروزه بین

ایده به وجود آوردن خدماتی سرشناس و منحصربه فرد است، یعنی برند. کسب و کارهای  گرفتن در رقابت افزایش یابد. در این میان، یکی از مفاهیم بسیار حیاتی

آفرینان اصلی این حوزه مشتریان هستند که نیازهای آنها باید توسط خدمات، امکانات شوند. نقشهای خدماتی میپرسود حوزه امالک و مستغالت مربوط به فعالیت

متمایلند که در محدوده معینی تبدیل به برندی سرشناس شوند. برند شدن این  real estateهای د. برخی از شرکتپشتیبانی شو real estateهای و ویژگی
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بازار گسترده تری را در اختیار داشته  امالک و مستغالتهای مرتبط به کند که بازار را در تصرف خود داشته باشند و در حرفهها بسیار به آنها کمک میشرکت

شود، خدمات نیز میباشند. محصوالت و خدمات همواره بر یکدیگر تأثیرگذارند و در عصر امروز بدون همدیگر قابل تصور نیستند. یک محصول برند که شامل ارائه 

توان کند. بنابراین میکننده، خود را از دیگر محصوالت متمایز میازهای مصرفشاید فرقی با دیگر انواع محصوالت نداشته باشد اما، با ارائه خدماتی منطبق با نی

 نگریم. گفت مفهوم برند تنها یک مفهوم و معنای تبلیغاتی نیست بلکه انتخابی استراتژیک است. در واقع ما به مفهوم برند از دیدگاهی نوین می

سازد که اگر ساخت و ساز در حوزه بلندمرتبه سازی از قیمت و شرایط بازار تبعیت کند، رای ما شفاف مینگاهی به بازار ساخت و ساز امروز ایران این موضوع را ب

بنابراین تنها راه حل ممکن برای سودآور شدن این نوع ساخت و ساز که با توجه به شرایط شهرهای رو به رشد سود چشمگیر و یا حتی مناسبی نخواهد داشت. 

شود که برند به وسیله یک اسم، لوگو یا مشخصاتی ویژه تعریف میبه یک برند سرشناس و موفق است.  بنای بلنداب است، تبدیل کردن امروزی گاهی غیرقابل اجتن

خت آن کننده حاضر به پرداسازد، اما در واقع برند چیزی بیش از این است. برند ارزش و بهایی اضافه است که مصرفمحصول ما را از محصوالت مشابه متمایز می

شود که کاال میبه نسبت محصوالت مشابه است. اگر یک محصول برند قادر نباشد امتیاز و برتری نسبت به محصوالت دیگر ارائه کند، رفته رفته تبدیل به یک 

 کند. های موجود بازار ارزیابی میارزش آن را تنها قیمت

خدمات، موقعیت شود: کنندگان در واقع ساکنان هستند. ارزش یک ملک برای مصرف کننده توسط چهار عامل تعیین میدر حوزه امالک و مستغالت مصرف

  های خود ساختمان )طراحی و عملکرد(.مکانی، تصویر ذهنی و ویژگی

 

گرچه سالها پیش موضوع برندینگ در صنعت ساختمان با موضوعاتی همچون موقعیت مکانی 

و یا نام و آوازه معمار و طراح برج رقم می خورد، امروزه این موضوع با مفهوم جدید برندسازی، 

اهمیت این «.  موقعیت مکانی، عملکرد، خدمات، تصویرذهنی»: اینچنین جایگزین شده است

به سلیقه مشتری ممکن است متفاوت باشد. در واقع امروزه، مشتریان و نیازها و چهار عامل بنا 

کند. تفاوت یک ایفای نقش می ساخت یک بنا های آنها از همان گام طراحی در فرآیندخواسته

کند و در های متفاوت تقسیم میدر این است که مشتریانش را به گروه سازنده موفقشرکت 

 های آنها را در محصول خود بگنجاند. کند خواستهیبهترین روش ممکن سعی م

به سطح رضایت  در مواردی که ذکر شد، خدمات، بخشی کامال نوین در این صنعت است. بدین معنا که سازندگان تنها به طراحی فیزیکی ساختمان بسنده نکرده و

توانیم با مفهوم ها در این کسب و کار در بلندمدت حفظ شود. این مفهوم را میو آسایش ساکنین نیز فکر کنند. این رضایت سبب خواهد شد ارتباط دو طرفه آن

property management   )در ارتباط بدانیم. به عنوان مثال، طراحی تأسیسات داخلی هر واحد مسکونی در برج به نحوی صورت گیرد که )مدیریت اموال

در ارتقای کیفیت و برند  مدیریت اموالبدون ایجاد مزاحمت برای ساکنین، در هفته یکبار به آنها سرکشی شود. این مثال نشان از آگاه بودن یک طراح به نقش 

دهد. زیرا، خدمات متنوع به خدمات نوین و جذاب به ساکنین یک ساختمان، تا حد زیادی تصویرذهنی دیگران از آن ساختمان را نیز شکل می ساختمان است. ارائه

 شود. ندگان میکنسازی نسبی در استفادهکند و همین امر سبب یکپارچههای مختلف تقسیم میدلیل ایجاد تفاوت در ارزش مالی ساختمان، گروه مخاطبان را به گروه

شود هویت برند خود را حفظ کرده و رضایت مشتریانش شود یک بنای بلند تبدیل به برند شود و از سوی دیگر سبب میاهمیت به این چهار عامل از طرفی سبب می

تنها به دلیل حفظ هویت برند آن ساختمان و تداوم ها در یک بنای بلند از سوی بسیاری از شرکت مدیریت اموالرا در بلندمدت تکمیل کند. بنابراین ارائه خدمات 

 حیات سودمند آن است.

های برند با کاربری محل کار جمع آوری شد. طبق نتایج به ساختمانهای کنندگان( در مورد ویژگیطبق یک نظرسنجی، آراء تعداد بسیار زیادی از افراد )مصرف

باید بتواند به سرعت خود را به روز کند و به ساختمان ی، موقعیت مکانی و عملکرد. یک برند در صنعت ترتیب اهمیت موارد این چنین است: خدمات، تصویر ذهن

این بخش در برند شدن یک کمپانی بسیار قوی شود را تحت کنترل قرار دهد. نقش صورت مداوم تأثیرات جدیدی که از سمت محیط اطراف بر آن وارد می

 بناهای بلند است. در حفظ و تداوم اعتبار  مدیریت اموالها( حاکی از نقش غیرقابل انکار )سرویس
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 (office)های اداری برند در ساختمان

 

توانیم به موضوع برندسازی در صنعت ساختمان خصوصا در بخش دفاتر اداری موضوعی حساس است. نیازهای یک دفتر اداری برای تبدیل شدن به برند را می

انی، عملکرد و وضعیت فنی، خدمات، ارتباطات و تصویرذهنی. باید این موضوع را در کبندی کنیم که مهمترین آنها عبارتند از: موقعیت مهای مختلفی طبقهگروه

بررسی چندین شرکت و کمپانی تواند برای برند شدن یک شرکت ایفای نقش کند. طبق نظر داشت که محیط کالبدی یا ساختمان یک دفتر اداری به تنهایی نمی

 اند به شرح زیر است:عواملی که در برند شدن آنها سهیم بوده

کند و خواستار آن است. موضوع دسترسی مناسب، مهمترین فاکتور در موقعیت مکانی جزء اولین فاکتورهایی است که هر شرکتی برای برند شدن به آن اشاره می

های حائز های مختلف، چیدمان و فراهم بودن پارکینگ بسیار مورد تأکید است. از دیگر شاخصهنین در بین شاخصهتعریف یک موقعیت مکانی خوب است. همچ

 های محیط اطراف و امکانات و خدمات موجود در محیط است. اهمیت در یک موقعیت مکانی خوب، زیرساخت

ید بتواند در مقابل هرگونه تغییر منعطف عمل کند. در عمل این بدان معناست که واحد اداری پذیری؛ از دید مستأجران دفاتر اداری مالک باپذیری و تطبیقانعطاف

به راحتی تأمین نماید یا از مناسب واحدی است که به راحتی قابل تغییر و تبدیل باشد. مالک باید بتواند قادر باشد تا نیازهای مستأجران برای فضاهای بیشتر را نیز 

 تمان دیگر یا اجاره کردن فضاهای مازاد. طریق تأمین در یک ساخ

های شوند، باید بتوان به این موضوع اعتماد داشت که سیستممکان دفتر اداری باید امن، سالم و از لحاظ اکولوژیکی پایدار  باشد. در امالکی که به خوبی نگهداری می

باشند. به عالوه بسیاری از مشتریان های امنی میوانینی که در آنها وضع شده است محیطفنی و ساختمان هواره در موقعیتی بسیار مناسب قرار دارند و از طریق ق

 هایی سالم نیز هستند و برایشان این فاکتور اهمیت دارد. به عنوان مثال تهویه فضاهای داخلی. خواستار محیط

به آن نیاز دارد. مجهز کردن ساختمان به تجهیزات مدرن و با کیفیت  با کیفیت باال نیازی است که امروزه هر آفیس مدرنی  سیستم ارتباطات از راه دور

telecommunication  .به برند شدن ساختمان بسیار کمک خواهد کرد 

که نباید آنرا وبی است برای بسیاری از دفاتر امروزه، نیروهای کار مهمترین سرمایه آنها هستند. بنابراین راضی نگه داشتن کارمندان در محیطی مطلوب تأثیر مطل

این موضوع از  دست کم گرفت. باید اعتراف داشت که از مهمترین وظایف مالک در اینجا این است که آسایش کارمندان یک دفتر اداری را در نظر داشته باشد.

 های دیگر امکانپذیر است. طریق طراحی، ارائه خدمات و بسیاری راه

های دیگری در آن ساختمان و میت است. هنگام انتخاب یک محل کار که قرار است برند باشد، اینکه چه شرکتانتخاب محیط کار جدید موضوعی بسیار حائز اه

های متعددی وجود دارد، آن تواند بسیار در کالس اجتماعی دفتر کار تأثیر داشته باشد. هنگامی که برای یک دفتر کاری انتخابیا در آن محیط استقرار دارند می

  ب خواهند کرد که بهترین ترکیب اجتماعی از مشاغل مرتبط وجود داشته باشد و بتوانند بهترین بازار پتانسیل را در یک مکان داشته باشند.مکانی را انتخا

کند رسال میهایی که یک شرکت برای مخاطبانش اسیگنال"بهتر است میان برندگان باشیم، اینجا جایی برای همه نیست!"کند. موفقیت همچون یک آهنربا عمل می

 را یادآوری کند.  در برند شدن آن مهم است. منظور از سیگنال؛ نام، شعار، لوگو و هر چیز دیگری است که در ذهن مخاطبان بتواند نقش ببند و خدمات آن شرکت

 

 

  ساختمانیهای برند مالکان شرکت

 

یک ساختمان بلندمدت است، بنابراین برای یک شرکت برند همواره این  همواره یک موضوع استراتژیک است. چرخه حیاتامالک ومستغالت برند مالکان 

دیگر، گاهی این موضوع که عملکرد ساختمان را به روز نگه دارند و یا ارزش ساختمان را در طی طوالنی مدت به صورت پایدار حفظ کنند اهمیت دارد. از سوی 

های ارائه دهنده خدمات و حتی گذاران، شرکتآید. به عنوان مثال، سرمایهرند دیگر به وجود میاعتبار برای یک شرکت از طریق همکاری با دیگر شرکت های ب

دهنده خدمات است که مشتریان جذب یک محصول شوند در اعتبار این برند سهیم هستند. گاهی تنها به اعتبار یک شرکت ارائهکسانی که در آن ساختمان ساکن می
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کنند زیرا مداومت امکانات با کیفیت در طول عمر استفاده از آن ساختمان برای آنها بسیار ی بسیار مثبت را برای شرکت سازنده ایفا میها تأثیرشوند و این شرکتمی

از دست داده  هاها و شرکتهای بلند مرتبه در آمریکا که رها شده بودند و جذابیت خود را برای کمپانیمهم است. تجربه نشان داده است که بسیاری از ساختمان

ها صورت گرفته است. به عنوان مثال، مجهز کردن این ، توانستند به حیات مجدد برگردند. این احیاء تنها از طریق تزریق خدمات نوین متناسب با نوع ساختمانبودند

بدیل یک محصول به محصولی که بتواند خود را با نیازهای های مرکزی اینترنتی و مرکز تکنولوژی، سیستم تعمیر و نگهداری و ... . تغییر و تها به سیستمساختمان

کند تا طول مفید یک محصول در باالترین حد ممکن قرار جدید بازار منطبق سازد، از جمله وظایف حیاتی مدیریت اموال است. در واقع مدیریت اموال کمک می

 توانند جدا سازند. کنند قیمت محصوالت خود را از نُرم متداول بازار میارائه می امالک و مستغالتگیرد.  برندها به دلیل خدماتی که در حوزه 

 

 

 ارائه خدمات در راستای برندینگ ساختمان

 

، حالیکه موقعیت مکانی از میان عناصر چهارگانه برندینگ، خدمات موضوعی است که اصلی ترین نقش را در ادامه حیات یک بنای بلند می تواند ایفا کند. در

ازار گاه ساختمان در بنی و عملکرد ساختمان سهم بسزایی در انتخاب یک ساختمان برای خرید و یا اجاره دارند، خدمات عنصری است که در حفظ جایتصویر ذه

و این موضوع در قالب وم دارند نقش مهمتری را برعهده دارد. امروزه بناهای بلندمرتبه نیاز به ساز و کاری جامع تر و سازمان یافته تر برای دریافت خدمات مدا

ن فازهای اولیه تصمیم گیری و ت نقش مدیریت اموال و ارائه خدمات در راستای برندینگ پروژه باید از همامدیریت اموال باید در فرآیندی نظام مند تعریف شود. 

 طراحی ساختمان در نظر گرفته شود تا موجب فرآیندی کارآمد گردد. 

دانست که به معنای سیستمی جامع از نظارت بر دارایی های یک فرد یا مجموعه است. همچنین  1وعه ای از مدیریت داراییمدیریت اموال را می توان زیرمجم

بناهای بلند با تعداد  های زیرمجموعه آن تفکیک کرد که همین موضوع سبب تقسیم کار بهتر و عملکرد باالتر خصوصا در موردتوان به بخشمدیریت اموال را می

 واحد باال خواهد شد. 

 

 مدیریت دارایی

صطالح هم ممکن است برای شود که اموال با ارزش متعلق به یک شخص یا گروه را نظارت و یا نگهداری کند. این امدیریت دارایی به هرگونه سیستمی اطالق می

های مالی. مدیریت دارایی اراییهای ذهنی و دهای غیرملموس همچون نیروی انسانی، سرمایهداراییها به کار رود و هم راجع به های ملموس همچون ساختماندارایی

 شود. یک فرآیند سیستماتیک است که شامل اجرا، نگهداری، ارتقاء سطح، فروش و ... می

هایی است که از سوی رود و به معنای افراد و شرکتبه کار می 2گذاریاین اصطالح در بیشترین استفاده خود در دنیای تحلیل مالی و در مفهوم مدیریت سرمایه

گذاری در مورد اموال یک صندوق بازنشستگی انجام دهند. به عنوان مثال، کاری که مدیران سرمایههای مختلف را انجام میگذاریدیگران امور مربوط به سرمایه

 دهند. می

ور مالی شرکت است. در معنای شود و دومی در حوزه امای میرود. اولی مرتبط به خدمات مشاورهبه کار می یگرو در کنار یکد مدیریت دارایی در دو مفهوم عمده

گذاری، تأمین بودجه، مایهنخست، مدیریت دارایی به این معناست که یک مشاور یا یک شرکت خدماتی اموال مالی مشتری خود را مدیریت کند، به عنوان مثال، سر

شود که شامل وس گفته میهای ملموس و غیرملمسازی از وضعیت دارایخت بیمه و مالیات. در اصطالح دوم، مدیریت دارایی به فرآیند اطمینانحسابداری، پردا

 شود. نگهداری، اصالح، ارتقا و استفاده کردن در بهترین زمینه و باالترین بازدهی می

 ها شامل موارد زیر هستند:گیرد. این حوزهوتی به خود میهای مختلف، معنای متفااصطالح مدیریت دارایی در حوزه
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 های مالیمدیریت  دارایی -

 های زیرساختی مدیریت دارایی -

 های شرکتیمدیریت دارایی -

 های عمومیمدیریت دارایی -

یات بلندمدت و کارآمد اموال بنابراین همانطور که اشاره شد، مدیریت اموال بخشی از مدیریت دارایی را تشکیل میدهد که وظیفه آن اطمینان خاطرسازی از حفظ ح

و اصطالح مدیریت  می شودمی باشد. در مورد یک کسب و کار ساختمانی این موضوع از نقطه تصمیم گیری های استراتژیک ساخت و نحوه سرمایه گذاری آغاز 

 اموال برای حفظ و نگهداری یک ساختمان و عمدتا یک بنای بلندمرتبه و یا با زیربنای باال در آن کاربرد دارد. 

 

 3مدیریت اموال

بیکاری جهانی و رکود  عضل، زمان رکود اقتصادی جهانی، همزمان با م1930دهه مدیریت اموال تنها یک معنا داشت و آن جمع آوری اجاره بها بود. در گذشته 

اینجا بود که مفهوم موال نداشتند. ااداره این حجم از هیچ دانشی راجع به جای پرداخت بدهیشان تصرف کردند در حالیکه  بازار سهام، بانکها اموال مشتریانشان را به

ست و یکم در اموال بود. اما رشد سرمایه گذاری در قرن بی. تا مدت ها هر شخص ناخودآگاه یک مدیر متولد شد Property managementاموال  مدیریت

بسیار حساس به  صنعت امالک و مستغالت توسط شرکت های بزرگ و سرمایه گذاران مختلف سبب شد که مدیریت اموال به عنوان شغلی تمام وقت و با نقشی

شود. نقش اده( گفته می)پرکاربردترین استف Real estateتفاده و نظارت بر برداری، کنترل، نگهداری، اسصورت مستقل به وجود آید. مدیریت اموال به بهره

ها و همچنین نیازمند سیستم شودمدیریت در این زمینه، مراقبت، نظارت و کنترل حیات مفید و موقعیت امالک و مستغالت است. مدیریت اموال در فرآیند انجام می

ین حد سود و حفظ ارزش مدیر اموال از سمت صاحب یا صاحبان زمین یا ملک در پی آن است که باالترال است. و نیروهای انسانی برای مدیریت چرخه حیات امو

ای مدیریت چرخه حیات اموال ها و نیروهای انسانی بر شود و همچنین نیازمند سیستمفعلی را از اموال مذکور کسب کند. مدیریت اموال در یک فرآیند انجام می

 ، تکنولوژی ارتباطات، مدیریت مالی، حقوقی و حسابرسی در این رشته انکارناپذیر است.  ITیاتی کامپیوتر، است. امروزه نقش ح

 بندی کرد:توان وظایف مدیریت اموال را در قالب سه مورد جمعبه طور خالصه می

 ائه مشاوره در تصمیماروی از بازار امالک ومستغالت است.  ارائه خدمات مشاوره ای از جمله وظایف مهم یک مدیر اموال باتوجه به دانش و تجربه .1

 ،نعت امالک و مستغالتگذاری در ص های بازار برای سرمایه مشاوره برای استفاده از فرصت  ،های مربوط خرید و فروش با علم به شرایط بازار گیری

رتقای سطح امالک امشاوره جهت لزوم  منظور افزایش ارزش افزوده،به به کارفرما  در ساختمان Premiumهای ایجاد خدمات  روش ارائه و پیشنهاد

 یاتی مدیریت اموال است. و مستغالت: تغییر و تبدیل یک محصول به محصولی که بتواند خود را با نیازهای جدید بازار منطبق سازد، از جمله وظایف ح

ره، مذاکره با مشتریان، انجام کارآمد، قرارداد صحیح و شرایط مربوط به رهن و اجااجاره داری حرفه ای؛ مدیر اموال در این زمینه مسئول تنظیم قوانین  .2

ریافت اجاره بها و امور مربوط د بررسی و نظارت بر اعتبار متقاضی اجاره، امور اداری و یا قانونی، بودجه بندی مالی سالیانه، پیدا کردن گروه مخاطب و

در این گروه تقسیم  ... همگی وظایفی است کهدر حل اختالفات، فعالیت های تبلیغاتی و ترویجی و  به حسابداری، نقش واسط میان مستأجر و مالک

 بندی میشود. 

 . میتواند تقسیم بندی شود 4امور مربوط به تعمیر و نگهداری که در دسته مدیریت مشاعات .3

و پیگیری امور و شرکت در دعوی  real estateها و امور مالی مربوط به حسابامور بسیار دیگری نیز در رابطه با این حرفه وجود دارد، به عنوان مثال مدیریت 

های بیمه. ممکن است یک وکیل قضایی نیز در این تیم برای پیگیری امور قانونی فعالیت داشته باشد. علی الخصوص با قضایی با مستأجران، پیمانکاران و شرکت

خدمات از پیش تعیین توجه به حساسیت نقش قوانین مربوط به مالکان و مستأجران؛ به عنوان مثال، خلع قرارداد، عدم پرداخت اجاره، تعرض به مال، عدم تعهد به 

ی امور قانونی شهرداری، .. از جمله موارد قانونی حائز اهمیتی هستند که مدیران اموال باید به آن بپردازند. بسیار مورد تأکید است که یک مدیر اموال، به تمامشده و .
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بسیاری از مستأجران به دلیل درگیر نشدن با تمامی این موارد فرآیندهای بسیار وقت گیر و گاهی پرمشقتی را به همراه دارند که شهر، استان و یا کشور مسلط باشد. 

تمامی این فرآیندها سبب افزایش ضریب اطمینان خاطر و سطح آسایش آنها از اجاره واحد در یک بنای بلند طفره میروند. حال آنکه اطمینان خاطر از پیگیری 

 برای ساختمان رقم خواهد زد.  مستأجران و یا مالکان شده و ارزش افزوده ای به مراتب بیشتر از فعالیت های دیگر

افراد حقیقی و بدون مجوز  تواند توسطباشد. در برخی از کشورها این امور میدر کشورهای مختلف دنیا امور مربوط به مدیریت اموال دارای قوانین مختلفی می

 جباری است.ا real estateن تحت استخدام یک شرکت کسب و کار صورت پذیرد، در حالیکه در بیشتر کشورهای دنیا مجوز مدیریت اموال و یا کار کرد

م بیشتری خواهند داشت موضوع حائز اهمیت در این است که درصورتیکه این خدمات در یک چارچوب تدوین شده قانونی به مرحله اجرا در بیایند، نظم و انسجا

 اند: انگلستان در ادامه بررسی شدهبه عنوان مثال کشور آمریکا و  و تمامی مالکان ملزم به رعایت آن خواهند شد. 

 ایاالت متحده آمریکا:

مدیریت اموال باشند تا از این طریق بتوانند  نیاز به این دارد که در استخدام یک شرکت 5در اکثر ایاالت همچون نیویورک، تگزاس و کولورادو فعالیت افراد واسطه

ک برای اجاره و یا مذاکره برای رهن و اجاره و غیره را انجام دهند. یک مدیر اموال ممکن است همان اموری همچون پیگیری دریافت اجاره بها، مدیریت لیست امال

باشد، اما به طور کلی چیزی که اهمیت دارد داشتن مجوز کار در این حوزه است. در برخی از ایاالت چنین اموری  real estateمسئول فروش در یک شرکت 

به تنهایی اعتبار ندارد. در اکثر ایاالت آمریکا افرادی که قصد دارند امالکشان را  brokerامکانپذیر است و مجوز  real estateتنها با داشتن مجوز یک شرکت 

 ندارند اما حتما باید پروانه کسب و کار داشته باشند.  real estateخودشان مدیریت کنند، نیازی به داشتن مجوز 

جوز داشته باشند تا بتواند شناخته شده و م real estateدر حوزه  brokerهای واسطه باید تحت قانون مشخصی به عنوان شرکتدر ایالت کالیفرنیا چه افراد و چه 

 هر فعالیتی در حوزه اجاره، فروش، رهن، مذاکرات فروش، تعویض، اصالح و بهبود و ... را انجام دهد. 

 انگلستان:

باشند، همچون انجمن عامالن  های خاصی مختص به امور امالکنونی برای انجام امور مدیریت اموال باید عضو انجمنها به جای داشتن مجوز قادر انگلستان، شرکت

نین امالک و مستغالت را ها و مدیران امالک نسبت به قواها وظیفه آگاهسازی شرکتاجاره امالک مسکونی و انجمن عامالن مدیریت امالک مسکونی. این انجمن

ربوط به رهن و اجاره امالک فعالیت دهند و همچنین در جهت بهبود قوانین و شرایط امور مو راهنمای امور را به صورت مداوم در اختیار آنها قرار می به عهده دارند

 کنند. می

تقای سطح رضایتمندی سایش و اربه طور خالصه می توان گفت مدیریت اموال سبب تقویت برند سازنده و یا بهره بردار می شود و همین موضوع، یعنی ایجاد آ

 مشتریان، گامی است برای آغاز مراحل بعدی همکاری و توسعه کسب و کار. 

 

  6مدیریت مشاعات

شود و اصطالحی تخصصی در حوزه مدیریت یا مدیریت شرکت سهامی نیز شناخته می body corporate managementگاهی اوقات این اصطالح با نام 

انات مشترک اموال است که شامل اداره روزانه و مدیریت اموالی است که به صورت مشترک در مالکیت چند نفر است و شامل واحدهای چندگانه، نواحی و امک

های مشترک در ساختمانهای که در مورد مدیریت مالکیت strata titleاست. این اصطالح از مفهومی استرالیایی راجع به قانون امالک استخراج شده است به نام 

ها از همین قانون تبعیت کردند و همچنین یکی از سریعترین اشکال ها و هندیشود. در بازار رو به رشد دبی، ابوظبی، فیلیپینیآپارتمانی و چندطبقه به کار برده می

های مشترک و شود. چنین مدیریتی در صورتی موفق خواهد بود که ساختارهای قانونی برای مالکیتمی رو به رشد تملک خانه در امارات متحده امریکا محسوب
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تصویب شده است  1343ن با مدیریت مشاعات محسوب میشود که در سال مرتبط ترین قانودر حال حاضر در ایران قانون تملک آپارتمانها چندکاربره فراهم باشد. 

 و بنابراین لزوم به روز شدن این قانون و پشتیبانی اجرایی مناسب و کارآمد در بحث مدیریت مشاعات ضروری است. 

شوند. از انجمن یا گروه مالکان می برند. مالکان در این نوع از مالکیت به طور خودکار عضویمیبسیاری از ساختارهای قانونی از مشاعات با عنوان اموال مشترک نام 

های ستخرهای شنا و سالناهای تفریحی همچون ها و یا زیرساختاین انجمن باید مسئولیت هرگونه مدیریت یا نگهداری از اموال مشترک همچون راهرورها، البی

این است که با این انجمن مالکان  بگیرند. همچنین این انجمن مسئول اداره امور مالی مربوط به ملک نیز هستند. در اینجا نقش مدیریت مشاعاتبدنسازی را به عهده 

یف در این حیطه شامل ز دیگر وظاکار کرده و تشکیل کمیته اجرایی دهند تا بتوانند با بازده باالتری اموال مشترک را مدیریت، کنترل، نگهداری و اداره کنند.  ا

 موارد ذیل است:

 حسابداری عمومی  -

 جمع آوری شارژ ساختمان و امور مربوط به حسابداری -

 تهیه صورتحساب عوارض و هزینه خدمات  -

 هاتدارک برای قرارمالقات -

 پیگیری امور با ذینفعان از اموال -

 هماهنگی امور مربوط به نگهداری  -

 پیگیری امور مربوط به قوانین و مقررات  -

 هاها، سفارشات و گواهینامهصدور اعالمیه -

 گریوظایف عمومی منشی -

 حفظ امنیت ملک -

 پیگیری امور مربوط به بیمه ساختمان -

 نقش واسط میان مستأجران در حل اختالفات -

ر(؛ که این سرفصل بیشتر در ساختمان های اداری، تجاری، تفریحی )مدیریت دارایی در مقیاسی دیگ 7مسئول نگهداری و حفظ اموال متعلق به ساختمان -

 و خصوصا لوکس معنا پیدا میکند.

ساختمان های کوچکتر و با  درمیان موارد ذکر شده، امور مربوط به نگهداری بخش بسیار مهمی است که میتوان آنرا در فصل مدیریت امکانات طبقه بندی کرد. در

انات زیرمجموعه ای از مدیریت همان مدیر امکانات است. اما در بناهای بلندمرتبه و با تعداد مستأجر و یا مالک باال، مدیریت امک مسئولیت کمتر، مدیر مشاعات

 تواند توسط یک گروه و یا گروه زیرمجموعه انجام و پیگیری شود. مشاعات است که می

 

 8مدیریت امکانات

گیرد تا بتواند سطح عملکرد محیط می های مختلفی را در بر شغلی که زمینه مدیریت امکانات یعنی:  International FM Association(IFMA)9طبق تعریف 

توان وظایف مدیریت امکانات را طبق جدول به طور خالصه میها به باالترین درجه ممکن برساند.  ها، فرآیندها و تکنولوژی افراد، مکان ترکیبفیزیکی را از طریق 

 کرد:زیر دسته بندی 
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9IFMA  .اصلی ترین سازمان تصدی مدیریت امکانات در جهان می باشد 
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 حوزه فعالیت مدیریت امکانات در یک ساختمان -1جدول 

 موضوع زیرمجموعه بخش ها

 ورودی و دسترسی آسانسورها آسانسور، دستگاه ها موتورهای آسانسور، کنترلرهای

 )مونوکسید کربن( COهای شناسایی  سنسور

 و گاراژ و دربهای امنیتی درهای نبار

 کنترل  کننده های درب هابازکننده های خودکار در و 

 زیرساخت های پارکینگ دوچرخه ها

 پارکینگ

 ها، نیمکت ها میزها، صندلی ها، آینه

 تلویزیون ها، مونیتورها، تکرار کننده های برنامه های تلویزیونی

النج های مسکونی و فضاهای 

 نشستن

 سالمتی و تندرستی

 سبز فضاهای ها، بام های سبز، باغچه های گیاهان خوراکی ساختمانی، کوددهی با مواد آلی گیاهان آپارتمانی، باغچه

Gym سالمتی و ورزش و دیگر تجهیزات ورزشی 

 گرمایش استخر سیستم

 تهویه و ترموستات ها تجهیزات کنترل دما،

 آب پمپ ها و فیلترهای

 کلر و کنترلرهای کلر منبع

 استخر، سونا و اسپا

 outdoorخدمات اوقات فراغت  یا الکتریکی باربکیو، میزها و صندلی های باربکیو ضد زنگ دستگاه

 ویدئو، دوربین و دستگاه های ضبط ویدئویی سیستم

 دوربین های امنیتی )داخلی و خارجی(

 دوربین های امنیتی پارکینگ ها و آسانسورها

 امنیت نظارت ویدئویی

 روشنایی امنیتی درب خروجی، روشنایی در پارکینگ ها و محوطه بیرونی ساختمان روشنایی اضطراری، روشنایی

 اضطراری خروجی های

 منبع ذخیره آب اطفاء حریق

 پمپ، شیر و شلنگ آتش نشانی

 سنسورهای تشخیص دهنده آتش، سنسورهای دود، آالرم ها، سیستم آب پاش

 ایمنی حفاظت در برابر آتش

 مدیریت سیستم برق ساختمان

 (LPG)گاز  مدیریت سیستم

 ترانسفورمرها

 تأسیسات انرژی های پایدار و تجدیدپذیر

 اندازه گیری انرژی )برق و گاز( و دیگر خدمات نظارتی مربوطه کنتورهای

 روشنایی )راهروها، نورپردازی خارجی و ...(

 انرژی تأمین انرژی ساختمان

 پمپ آب، پمپ جریان، شیر تقویت کننده

 فیلترهای آب

 آب و دیگر وسایل نظارتی مربوطه نتورک

 آب آب آشامیدنی

 گرم کن )گازی، خورشیدی، الکتریکی(، مخازن آب گرم آب

 پمپ های خطی ؛ پمپ های آب گرم خورشیدی

 آب گرم سرویس

 فن های سقفی، تهویه هوا، فن های تهویه کننده و استخراجی، فن های پشت بام

 موتورهای فن و کنترل کننده ها

 HVAC تهویه

 واحدهای تهویه مطبوع

 کننده های گرم کننده ها و بویلرها کنترل

 برج خنک کننده آب

 گرمایش و سرمایش
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 خدمات پست نگهبانی، پذیرش و

 کامپیوترها، پرینترها، دستگاه های فکس، گاو صندوق 

 خدمات مالکین و ساکنین بخش ورودی ساختمان

 پسماند زباله زباله، فن تهویه محیطتجهیزات جمع آوری و سیستم شوتینگ 

 نظافت کابینت ها و قفسه های ذخبره مواد خطرناک، کابینت های ذخیره مواد شوینده

 پذیرایی heater ، ماکروفر،oven یخچال،

 ارتباطات دستگاه مخابره داخل ساختمان، تلفن ها، پردازنده اطالعات

 

صورت  11BASو  10BMSهمچون های مدیریت هوشمند ساختمان تواند و بهتر است از طریق سیستمها میبزرگ و برجمدیریت امکانات در مورد ساختمان های 

 گیرد تا عالوه بر کاهش هزینه های نیروی انسانی از ضریب اطمینان خاطر و دقت بیشتری نیز برخوردار باشد. 

شود که بنا به نوع ساختمان و کاربری آن می 14و مدیریت پذیرایی 13مدیریت تعمیر و نگهداری، 12سه دسته اصلی و مهم در مدیریت امکانات شامل مدیریت انرژی

رژی یک ساختمان هریک از آنها ممکن است از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشند. مدیریت انرژی از جمله مباحث به روز و حساس دنیاست که با کنترل سطح ان

رضایت خاطر ه پایدار و برخورداری از وجه مثبت اجتماعی، سبب کاهش هزینه های پرداخت مستأجران شده و همین موضوع عالوه بر همراستا بودن با مباحث توسع

مدیریت تعمیر و نگهداری در معنای مدرن و امروزی آن دیگر به معنای تعمیر سریع تجهیزاتی که نیازمند تعمیر هستند نمی مورد دوم یعنی کند. باالیی را فراهم می

دسته  هزینه ممکن.د. مدیریت تعمیر و نگهداری مدرن یعنی حفظ تجهیزات در باالترین حد تواناییشان و گرفتن خروجی از آنها در بلندترین بازه و با کمترین باش

 شود. سوم یعنی مدیریت خدمات پذیرایی امروزه جزئی از خدمات لوکس در مجموعه ها محسوب می

وضوعات زیرمجموعه ماست که نقش آن در یک بنای بلند باید از مراحل اولیه طراحی و ساخت در نظر گرفته شود. برخی از موضوعی یی پذیرادیریت خدمات م

 این بخش شامل این موارد است:

 نظافت؛ شامل استقرار خشکشویی در بنا و بخش نظافت روزانه واحدها -

 سرو غذا و نوشیدنی در واحدها -

 ارائه خدمات حمل و نقل و گردشگری -

 مجموعه استخر و سونا -

 مجموعه ماساژ و اسپا -

 باشگاه های بدنسازی  -

 سالن همایش -

 مدیریت مراسم ها و ... -

تمان  دارند و بسیار می توانند روی هر سه دسته زیرمجموعه خدمات امکانات، از لحاظ تصویر ذهنی نیز تأثیر بسزایی در ایجاد نقش مثبت در راستای برندینگ ساخ

 واحدها تأثیرگذار باشند.  قیمت گذاری پریمیوم

ختمان باید عملیاتی و اجرا سادر یک ساختمان است که برای ارائه خدمات در راستای برندینگ  تعریف شده نمودار زیر خالصه ای از چارت عملکردی مدیریتی

 شود. 
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 بلنددر ارائه خدمات به بناهای  ه مراتب مدیریتیسلسل :2شکل شماره 

 

 

 بندیجمع

 

و معمار، برند ناشی از موقعیت مکانی ویژه و  ، مالکائم از برند نشأت گرفته از نام سازندهدهد که انواع مختلفی از برندها مطالعه نشان می

تواند سبب ایجاد تصویر ذهنی به تنهایی نمیساختمان خود دهد از سویی تجربه نشان میتواند وجود داشته باشد. میساختمان در غیره 

خدمات ارائه های مختلف روش تا حد زیادی از امروزهرسد این موضوع به نظر می. باشدقوی و یا شهرت بسیار در میان اذهان عمومی 

 کند.میایجاد  یزی است که این سیگنال قوی راچ د آنتواند ارائه کنمیخدماتی که یک ساختمان  تواند موثر باشد.می

تنهایی کافی نیست و ساخت یک برند نیازمند تعهد، مشارکت ساختن یک برند نیازمند مدت زمانی طوالنی است. حتی عامل زمان هم به 

و مدیریت است. برند ممکن است به راحتی در صورتیکه یک سازمان برای حفظ آن به اندازه کافی نکوشد از بین برود. برای اینکه این 

این نکته نیز در نظر داشتن همچنین اند. هایش خاطر نشان سازد و بگنجموضوع پیش نیاید، سازمان باید هویت برند را در تمامی فعالیت

 ای مداوم خود را به روز کند. ضروری است که برند همزمان با تغییرات جامعه باید در چرخه

یک  GIG Washington Conference Nunnignton (2002)شوند. به عنوان مثال طبق گزار ش لق میبرندها برای کسب سود بیشتر خ

کند وقتی دارای برند باشد. همچنین طبق این گزارش نرخ اجاره یک مشابهش سود کسب می دفاتردرصد باالتر از  20تا  دفتر اداری

های دیگر باالتر خواهد بود حتی در دوران رکود. این گونه محبوبیت نساختمان برند در موقعیتی معمولی از شهر همواره نسبت به ساختما

 آید. یا در مثالکند به وجود میای که ساختمان ارائه میمان از طریق محیط جذاب و آرامش بخش و خدمات چندمنظورهتدر یک ساخ

شوند یک ساختمان با جا انداختن ده و خالی میهای اداری دچار رکود شای از شهر که تمامی ساختمانتوان دید در محدودهدیگری می

 برند خود از طریق گنجاندن خدمات با کیفیت تکنولوژیک، توانسته است مشتریان دائم داشته باشد. 

Asset Management 

 مدیریت دارایی

Investment management 

 مدیریت سرمایه گذاری
Property management 

 مدیریت اموال

Lease & Sale 

 اجاره و فروش
Strata Management 

 مدیریت مشاعات
Business Consultancy 

 مشاوره کسب و کار

Building Asset Management 

 مدیریت دارایی های ساختمان
Facilities Management 

 مدیریت امکانات
Financial & Secretarial Services 

 خدمات مالی و مشاوره ای

Energy Management 

 مدیریت انرژی
Maintenance management 

 مدیریت تعمیر و نگهداری
Hospitality management 

 مدیریت پذیرایی
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تواند مدام مشتریانشان را به خرید از آنها ترغیب برندها می بر آن تأثیرگذار است، و شرایط کلی اقتصادی در بازاری که همواره زمان

تر از حد نرمال بازار ارائه کنند.  برندها مسلما از این به بعد در بازار امالک و مستغالت نقشی مهم ایفا خواهند کرد کنند و حتی قیمتی باال

در این مقاله برند عامل اصلی قیمت گذاری پریمیوم و در نتیجه سودآور ها به آنها وابسته خواهد شد. و میزان فروش و اجاره ساختمان

بودن پروژه های بلندمرتبه بیان شد. عالوه بر نقش مهم شرکت های متولی ساخت، اصلی ترین عوامل ایجاد برند چهار عامل موقعیت 

بر آن بود تا از میان این چهار عامل، نقش خدمات مکانی، تصویر ذهنی، خدمات و ویژگی های ذاتی ساختمان ذکر شد. در این مقاله سعی 

 بررسی و در قالب چارچوبی مدون و استاندارد تعریف شود. 
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