
 تاســـــیسات نیوز
نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران

سال ششم هفته چهارم اسفندماه 1397-شماره 242              

هفته نامه 
ویژه نامه نوروزی

ت تاسیسات و ایمنی
و با بزرگان و صاحبنظران صنع

گفت  و گ
12 نکته برای نوروز

آماده باش آتش نشانی و 

محیط زیست برای نـــوروز



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 2

سال ششم- هفته چهارم اسفندماه 1397- شماره 242      www.tasisatnews.com

سردبیر: روح اله واصف
مدیر ارتباطات و روابط عمومی: سعید سعیدی

واحد خبری: مصطفی رحمانی
سرپرست تیم ترجمه: مهندس نیره شمشیری

امور آگهی ها: فرزانه بختیاری
گرافیک: مهندس صدرا واصف

تیراژ: 20000 نسخه

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
WWW.TASISATNEWS.COM

02188758152-3

همکاران گرامی سالم و سال نو مبارک
همکارم در زد و وارد شد. به رسم همیشه پرسیدم چه 
کار دارد و با لبخندی به من گفت هیچی. دیگه وقتی 
به  شد.  تمام  سال  و  خداحافظی  برای  آمده ام  نیست. 

همین سادگی.
شدیم  بیدار  رفت.  و  آمد  روز  پنج  و  و شصت  سیصد 
ساخته  و  ساختیم  گذراندیم.  و  خوردیم  و  خوابیدیم  و 
داشتیم  دوست  ساختیم.  نو  از  و  کردیم  خراب  شدیم. 
اما  باشیم.  داشته  فرصت  کمی  شاید  بکشیم  را  ترمز 
ترمز ما هیچ وقت کار نکرد، نباید کار می کرد که زمان 
از دست ما خارج بود. این زمان بود که می تاخت و ما 
سوار بر این اسب سرکش، بی مهار و بی افسار رفتیم و 

نمی دانم به مقصد رسیدیم یا نه!
اسب زمان تاخت و گاهی سوارانی را پیاده کرد. گاهی 
سوارانی سوار شدند. هر یک به نوبت. نوبتی که الزم 
نبود در صفی منتظر بمانیم. نمره گرفته ایم و منتظریم 

تا حوادث خود به ما برسند.
در مجموعه کاشانه هزاران نفر ساعت آموزش داده شد 
و صدها نفر آموختند. بار آن ها اکنون سنگین تر است و 

اسب آن ها راهوارتر.
ده ها مقاله حرفه ای در تاسیسات نیوز و سایت کاشانه 

ترجمه و تالیف و منتشر شد.
خوش به حال آن ها که خواندند و آموختند.

حال این ماییم و این اسب سرکش و این زمان جاری 
و این فرصت پیش رو. سیصد و شصت و پنج روز دیگر 
و خدایی که یک سال دیگر به ما فرصت داده است. 

یک سال دیگر. یک فرصت دیگر.
بر  سالم  سالم.  جدید  سال  و  بدرود  گذشته  سال 

فرصت ها و سالم بر زمانی که بر آن سواریم.
به امید خدا تا بعد!

خیلی ساده، خداحافظ!

روح اله واصف
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اینفوگرافیک و پوستر آموزشی
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افزایش تعرفه خدمات مهندسی
ساختمان کفایت می کند؟

اواخر سال پس از کش و قوس فراوان میان وزارت راه 
ساختمان،  مهندسی  نظام  سازمان های  و  شهرسازی  و 
مهندسی  خدمات  حق الزحمه  تعدیل  اختیار  واگذاری  با 
پنج  هیاتی  به  شهرسازی  و  راه  وزیر  توسط  ساختمان 
نفره متشکل از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، 
استان،  مرکز  استان، شهردار  و شهرسازی  راه  مدیر کل 
و  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
شهرسازی  و  راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاون 
 25 سقف  تا   9۷ سال  در  مذکور  خدمات  تعرفه  افزایش 
شد. ابالغ  تهران  استان  در   9۶ سال  به  نسبت  درصد 

اقدامی که گرچه در جهت هماهنگی بیشتر تعرفه خدمات 
مهندسی با افزایش قیمت ها در سایر بخش های اقتصادی 
در سال جاری قلمداد می شود، اما برای ایجاد تناسب میان 
مسوولیت ها، خدمات و حق الزحمه مهندسی ساختمان الزم 
است تا تمهیدات مناسبی برای رفع مشکالت این عرصه 
اجرا و نظارت ساختمان ها  در حوزه های مختف طراحی، 
برخی  به  ادامه  در  پذیرد.  صورت  امر  مسووالن  توسط 
مشکالت در ارائه خدمات مهندسی نظارت اشاره می شود.
در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های 
اجرایی آن عوامل و شرایط مختلفی برای تامین کیفیت 
ساختمان ها دیده شده است. تهیه مقررات و ضوابط و نظارت 
عالیه بر اجرای آنها که بر عهده وزارت راه و شهرسازی 
گذارده شده، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها که به 
شهرداری ها سپرده شده، احراز صالحیت حرفه ای عوامل 
از مهندسان، کاردان ها و کارگران  درگیر در ساخت و ساز 
وزارت  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  توسط  که  ساختمانی 
کار انجام می شود، الزام شهرداری ها به عنوان مرجع صدور 
توسط  تنها  که  محاسباتی  و  نقشه ها  پذیرش  به  پروانه 
به  صاحب کاران  الزام  می شود،  تهیه  ذی صالح  طراحان 
اجرای  برای  ذی صالح  سازندگان  خدمات  از  استفاده 
ساختمان هایی  بر  نظارت  به  ناظران  الزام  ساختمان ها، 
الزام  می شود،  اجرا  ذی صالح  سازندگان  توسط  تنها  که 
مجریان ذی صالح به ارائه تضمین نامه کیفیت ساخت یا 
مجریان  الزام  ساختمان،  کیفیت  تضمین  بیمه نامه  ارائه 
مجریان  الزام  استاندارد،  مصالح  از  استفاده  به  ذی صالح 
مهارت  پروانه  دارای  کارگران  به کارگیری  در  ذی صالح 
و… . مجموعه عوامل و شرایطی که در صورت تحقق 

و قرارگیری در کنار یکدیگر منتج به تحویل ســاختمانی 
باکیفیت به بهره برداران می شود.

بعد از دوره ساخت و در زمان بهره برداری نیز به کارگیری 
نگهداری  و  مراقبت  درخصوص  ضوابطی  مجموعه 
و  ساختمان ها  کیفیت  دوام  به  منجر  ساختمان ها  از 
بهره گیری بیشتر از منابع و سرمایه های ملی می شود. اما 
مقررات  و  قوانین  آنچه  با  کشور  در  ساخت و ساز  شرایط 
تعیین  کیفیت  مدیریت  و  مهندسی  اصول  مبنای  بر 
یکی  که  ذی صالح  مجریان  دارد.  بسیار  فاصله  کرده اند 
تامین کیفیت ساختمان ها هستند  از مهم ترین حلقه های 
و نظامات اداری ساخت وساز بیشترین وظایف را در بین 
است،  کرده  تعریف  ایشان  برای  کارگاهی  عوامل  سایر 
استفاده  چون  ندارند  حضور  ساختمانی  کارگاه های  در 
صاحبکاران  به  مسوول  مراجع  توسط  ایشان  خدمات  از 
ساختمان ها  برخی  در  بعضا  نمی شود.  الزام  )سازنده ها( 
تعهد  برگه  ثبت  به واسطه  این حضور  از  جنبه ای صوری 
اداری  ضوابط  ارضای  برای  تنها  امضا،  و  مهر  ارائه  و 
می شود. مشاهده  کیفیت،  ارتقای  در  اثرگذاری  نه  و 

در نتیجه با اجرای ساختمان توسط افراد فاقد صالحیت، 
انتظار و امکان تحقق بسیاری از موارد مانند اجرای ساختمان 
ماهر،  کارگران  به کارگیری  نقشه های مصوب،  اساس  بر 
ارائه تضمین کیفیت ساخت، استفاده از مصالح استاندارد، 
رعایت ایمنی و مسائل زیست محیطی کارگاه، تهیه دفترچه 
و  فنی  شناسنامه  صدور  مبنای  که  ساختمان  اطالعات 
منتفی می شود.  نیز  دیگر  موارد  و  است  ملکی ساختمان 

ادامه  این یادداشت را اینجا بخوانید

مهندس حامد خانجانی
کارشناس ارشد مدیریت ساخت

https://tasisatnews.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C/
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اینکه در حال حاضر  به  با اشاره  راه و ترابری  وزیر سابق 
قشر  بی بهره ترین  کشور  تحصیل کرده  جامعه  میان 
گفت:  است،  ساختمان  رشته  هفت  در  مهندسی  جامعه 
 450 مهندسی  رشته  هفت  در  مهندس  هزار   ۶00 از 
نمی کنند. فعالیت  خود  رشته  در  مهندسان  از  نفر  هزار 

امروز  احمد خرم  نیوز،  تاسیسات  پایگاه خبری  گزارش  به 
با  ساختمان  و  راه   9۷ سال  چهره  جشنواره  اختتامیه  در 
بی بهره ترین  تحصیل کرده  جامعه  میان  براینکه  تأکید 
است،  ساختمان  رشته  هفت  در  مهندسی  جامعه  قشر 
مهندس  هزار   ۶00 بین  از  که  خورد  تأسف  باید  گفت: 
از  نفر  هزار   450 از  بیش  مهندسی  رشته  هفت  در 
بیکار هستند. یا  و  ندارند  فعالیت  رشته خود  در  مهندسان 
بی برنامگی  از  انتقاد  با  دولت  انبوه سازان  انجمن  رئیس 
گفت:  کشور  مهندسان  جامعه  اشتغال  برای  دولت 
و  مهندسان  اشتغال  برای  برنامه ای  دولت  متأسفانه 
ندارد. به کشورهای دیگر  صدور خدمات فنی و مهندسی 
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 
خاطرنشان کرد: امتیازاتی که در کشور برای صدور خدمات 
فنی و مهندسی داده می شود معادل یک دهم کشور همسایه 

یعنی ترکیه است و متأسفانه با این امتیازات صادرات خدمات 
شد. خواهد  سخت  دیگر  کشورهای  به  مهندسی  و  فنی 
مقام  قائم  نصرتی  مسعود  جشنواره  این  در  همچنین 
این  گفت:  کشور  وزارت  دهیاری های  و  شهرداری ها 
تشکل های  برای  خصوصی  بخش  همت  به  جشنواره 
و  است  شده  برنامه ریزی  عمومی  نهادهای  و  دولتی 
موضوعاتی  سال  طی  در  که  کرده  فراهم  را  فضایی 
شود. گذاشته  رأی  به  شده  برنامه ریزی  جامعه  در  که 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 1۷50 میلیارد تومان سرمایه 
سرگردان در جامعه وجود دارد، گفت: ما نتوانسته ایم از این 
ظرفیت و این سرمایه سرگردان به خوبی استفاده کنیم، پس 
مسئوالن باید نگاه جدی به مطالبه شهروندان داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه حضور مردم در این جشنواره نشان 
داد که شهروندان به دنبال همکاری و همیاری با مسئوالن 
امیدواریم  گفت:  هستند،  جامعه  مشکالت  حل  مورد  در 
 98 سال  در  دهیاران  انتخابات  برای  فاکتورهای  مردم 
کنیم. تجلیل  نیز  مسئوالن  این  از  بتوانیم  تا  باشند  داشته 

جلسه  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  حسینی  مازیار 
کشور  ساختمان  مهندسی  نظام  مرکزی  شورای   23۷
مهندسی  نظام  سازمان های  ریزی  بودجه  نظام  گفت: 
شود. شفاف سازی  و  ساماندهی  باید  استان ها  ساختمان 
حسینی افزود : از دی ماه 9۷ که من به سمت معاونت مسکن 
سازمان  برای  را  وقتم  بیشتر  منصوب شده ام،  و ساختمان 
نظام مهندسی ساختمان گذاشته ام و ماحصل موضوع چهار 
است. مهندسی  خدمات  تعرفه  آنها  اولین  که  است  مورد 
اعطای  دوره  این  در  ما  سیاست  گفت:  وی 
در  ما  کار  و  استان هاست  به  اختیارات  حداکثر 
است. تسهیل گری  و  سیاست گذاری  وزارتخانه 

داده ایم  نفره  چهار  هیئت  به  را  اختیارات  استان ها  در  ما 
چرا که شرایط ساخت و سازها در استانها یکسان نیست.
در بخشنامه ها ما با امکان تعدیل تعرفه تا 25 درصد موافقت 
کرده ایم که شامل کاهش یا افزایش مبلغ تعرفه است و در 
سال 98 نیز اگر الزم باشد تعرفه را باز هم اصالح خواهیم کرد .

حق  درصد  به  مربوط  دوم  مورد  افزود:  حسینی 

موضوعات  این  باید  ما  سازمان هاست.  الزحمه 
تابعه  شهرستان های  و  استانها  با  متناسب  هم  را 
شماست. با  آن  کردن  عملیاتی  و  ببینیم  استان 
ما این امکان استانی را به این صورت فراهم کرده ایم که 
در مورد حق الزحمه سازمان ها بسته به گروه ساختمان ها 
به  شود  عمل  عمومی  مجمع  و  مدیره  هیئت  تصویب  با 
 4 ج  گروه  درصد،   5 تا  ب  و  الف  گروه  که  صورت  این 
شود. گرفته  نظر  در  درصد  سه  دال  گروه  برای  و  درصد 
و  راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاون  گفته  به 
که  است  کار  ارجاع  به  مربوط  سوم  بحث  شهرسازی، 
می کنیم. نظرخواهی  نیز  مرکزی  شورای  اعضای  از  ما 
سازمان  که  است  آن  ما  پیشنهاد  افزود:  حسینی 
این  در  و  بدهد  ارجاع  را  کار  ساختمان  نظام مهندسی 
نرم افزاری  کارگروهی،  توسط  آینده  ماه   3 طی  زمینه 
وزارتخانه  و  بوده  وزارتخانه  تایید  مورد  که  می شود  تهیه 
باشد. داشته  نظارت  آن  بر  برخط  صورت  به  بتواند 

احمد خرم: اشتغال 450 هزار مهندس ساختمان در رشته غیرمرتبط

حسینی: نظام بودجه ریزی نظام مهندسی ها باید ساماندهی و شفاف شود
------------------------------------------------------------
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محمد طاهری رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران 
درباره افزایش نظارت بر طرح های ساختمانی در شهر تهران 
تهران  شهر  در  ساز  و  ساخت  طرح های  از  بازرسی  گفت: 
است. تهران  استان  مهندسی  نظام  کار  دستور  در  جد  به 
و  ساخت  نظام  در  تخلفی  اینکه  برای  داد:  ادامه  وی 
پروانه های  صدور  مراجع  نگیرد  صورت  تهران  در  ساز 
نام  و  باشند  داشته  را  الزم  همکاری  باید  هم  ساختمانی 
در  تا  شود  درج  ساختمانی  پروانه  در  صالح  ذی  مجری 
صورت بروز مشکل مشخص شود چه کسی مسئول است.
وی عدم رعایت مقررات ملی ساختمان را از جمله دالیل کاهش 
عمر مفید ساختمان ها دانست و بیان کرد: عمر مفید ساختمان 
در کشورما نسبت به متوسط جهانی بسیار پایین است و زمانی 
افزایش می یابد که از جانب افراد دارای صالحیت ساخته شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه 
ساختمان های بی کیفیت باعث هدر رفت سرمایه ملی می شود 

تصریح کرد: بیش از 50 درصد ساختمان های شهری را افراد 
بی صالحیت می سازند، به همین منظور در تفاهمی که بین 
ما، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری صورت گرفت، حضور 
مالکین  و  است  اجباری  ساز  و  ساخت  در  ناظر  مهندسین 
موظف خواهند بود از مجری دارای صالحیت استفاده کنند.

صدور  و  نظارت  ضوابط،  تدوین  کل  اداره  سرپرست 
پروانه  درصدی صدور  رشد 11  از  تهران  پروانه شهرداری 
داد. خبر  گذشته  به سال  نسبت  جاری  در سال  ساختمانی 
حامد سلیمی با اشاره به آخرین آمار صدور پروانه در تهران 
گفت: تا  13 اسفند ماه سال 9۷، 9801 پروانه ساختمانی و 
پروانه تخریب و نوسازی از سوی شهرداری تهران صار شد.

آمار صدور پروانه ساختمانی و  این گزارش، وی  بر اساس 
تخریب و نوسازی در مدت مشابه سال قبل را 8820 مورد 
عنوان کرد و افزود: براساس این آمار امسال با رشد 11 درصدی 
صدور پروانه نسبت به سال گذشته رو به رو هستیم. همچنین 
در این سال شاهد رشد 14 درصدی متراژ پروانه ها بودیم.

با توجه به رشد روزافزون ساخت وساز بنا در کشور، تخلفات 
ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماه 100 در کنار آن رو به 

افزایش است.
به  ارجاعات  و  ساختمانی  تخلفات  از  بسیاری  آنکه  حال 
کمیسیون ماده 100 ناخواسته از سوی سازنده اتفاق می افتد 
و بسیاری از همین تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون 
ماده 100 موجب ضرر هایی بس چشمگیر می شود و چه بسا 
تخلفات ساختمانی با رأی کمیسیون ماده 100 موجبات قلع 
و قمع یا )خراب کردن( بنا را فراهم کرده و این همان چیزی 
است که بسیاری از اشخاص در خصوص تخلفات ساختمانی 
هستند. بی اطالع   100 ماده  کمیسیون  آن  از  مهمتر  و 

درخصوص اضافه بنا که زائد بر مساحت درج شده در پروانه 

ساختمانی واقع شده و در محدوده استفاده از اراضی است، 
کمیسیون ماده 100 می تواند در صورت عدم ضرورت، قلع 
اضافه بنا را با عنایت به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به 
اخذ جریمه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع 
ساختمان از نظر مصالح مصرفی صادر و شهرداری را ملکف 
به وصول جریمه کند و در صورتی که جریمه شده از پرداخت 
جریمه خودداری کند، شهرداری را ملکف کرده است با ارجاع 
مجدد پرونده به کمسیون ماده 100 صدور رأی تخریب را 
تقاضا کند که کمیسیون ماده 100 در این مورد نسبت به 
آورد. به عمل خواهد  را  اقدام مقتضی  صدور رأی تخریب 

ادامه خبر را در اینجا بخوانید

الزام حضور مهندسان ناظر در طرح های ساخت و ساز

صدور پروانه ساختمانی 11 درصد رشد داشته است

تخلفات ساختمانی در چه مرجعی رسیدگی می شود؟

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
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بازار مسکن در امسال با مشکالت متعددی از جمله افزایش 
برای  مسئوالن  که  بوده  مواجه  رکود  و  قیمت ها  بی رویه 
مصالح  کارت  ارائه  چون  متنوعی  راهکارهای  ساماندهی 
ساختمانی، دریافت مالیات از خانه های خالی را مطرح کرده اند.
عوامل  به  کشور  در  مسکونی  واحد  هر  شده  تمام  نرخ 
ارزش  آن  مهم ترین  که  دارد  بستگی  متعددی  بسیار 
پس  و  می شود  ساخته  آن  در  ساختمان  که  است  زمینی 
امسال  طی  که  است  ساختمانی  مصالح  نرخ  آن،  از 
داشته اند. نرخ  افزایش  بازار  در  دالر  نرخ  تاثیر  تحت 

همچنین کارشناسان بازار مسکن بر این عقیده اند که کاهش 
پایین  در  مثبتی  تاثیر  می تواند  کلنگی  خانه های  نرخ  در 
آوردن نرخ تمام شده آپارتمان داشته باشد، به عالوه عمر 
ساختمان نیز در تعیین نرخ واحد مسکونی بی تاثیر نیست.
موضوع افزایش نرخ مسکن زمانی اهمیت پیدا می کند که 
عمر مفید ساختمان ها در ایران کمتر از 40 سال است، یعنی 
میانگین  در  ساختمان ها  عمر  متوسط  سوم  یک  از  کمتر 
جهانی، حال با کنار هم قرار دادن این دو جمله در کنار هم 
به این نتیجه می رسیم که هر ایرانی به طور متوسط بیش از 
10 درصد درآمد ساالنه خود را به خاطر پایین بودن کیفیت 
ساختمان ها از دست می دهد، از طرفی نرخ تمام شده هر متر 
مربع زیر بنا در ایران به نسبت دیگر کشور های دنیا باالتر است.

برای  آمده  پیش  وضعیت  به  توجه  با  و  تفاسیر  این  با 
چند  در  مردم  خرید  قدرت  کاهش  و  مسکن  بازار 
و  مجلس  نمایندگان  که  هستیم  این  شاهد  اخیر،  ماه 
خصوص  در  تصمیماتی  شهرسازی  و  راه  وزارت  مدیران 
کرده اند. اتخاذ  بازار  این  در  ثبات  ایجاد  و  ساماندهی 

وزیر راه و شهرسازی در چند ماه اخیر تغییرات گسترده ای در 
بدنه این وزارت خانه و معاونان خود اعمال کرده و طرح ها و 
برنامه های مختلفی را در راستای افزایش قدرت خرید مردم و 
حمایت از تولید کنندگان مسکن در دستور کار قرار داده است.
ادامه سودا گری  ارز همچنان شاهد  ثبات در نرخ  با وجود 

این  در  آنها  فعالیت  و  هستیم  حوزه  این  در  بازی  دالل  و 
بازار موجب شده تا نرخ خرید یا اجاره خانه بی دلیل افزایش 
یابد که همین امر موجب شده تا متقاضیان خرید مسکن از 
تصمیم خود برای خرید واحد مسکونی صرف نظر کرده و نبود 
نقدینگی در حوزه مسکن، این بازار را دچار رکود کرده است.
در این میان وزیر راه و شهرسازی به تازگی تدابیری برای 
خانه  وزارت  کار  دستور  در  مسکن  شده  تمام  نرخ  کاهش 
اعتباری  کارت های  توزیع  آنها  از  یکی  که  داده  قرار  خود 
است. مسکن  انبوه  سازندگان  میان  ساختمانی  مصالح 
محمد اسالمی در رابطه با توزیع کارت های اعتباری خرید 
مصالح ساختمانی معتقد است که این راهکار موجب کاهش 
هزینه های ساخت وساز و بازگشت بساز و بفروش ها به این بازار 
می شود و در مجموع شاهد افزایش قدرت خرید مردم هستیم.

و  خانه  ساخت وساز  وظیفه  گفت:  ادامه  در  اسالمی 
عهده  بر  جامعه  ضعیف  اقشار  کردن  دار  خانه  همچنین 
این  منظور  همین  به  و  است  شهرسازی  و  راه  وزارت 
است  امیدوار  مسکن  بنیاد  سازمان  کمک  با  خانه  وزارت 
در  مسکونی  واحد  هزار   400 ساخت  با   99 سال  پایان  تا 
هزار   500 تکمیل  و  کشور  شهر های  ضعیف  بافت های 
دهد. انجام  خوبی  به  را  وظیفه  این  مهر،  مسکن  واحد 
طبق اظهارات معاونان وزارت راه و شهرسازی و سرمایه گذاران 
آغاز  ابتدای سال 98  از  واحد  هزار  بازار، ساخت 400  این 
خواهد شد و تا پایان همان سال حدود نیمی از 500 هزار 
واحد مسکن مهر تکمیل و آماده فروش و استفاده خواهد شد.

عوامل تعیین کننده قیمت مسکن
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کاهش  از  مکانیکی  تأسیسات  اتحادیه  رئیس 
قیمت  افزایش  واسطه  به  تقاضا  حجم 
و  ساز  و  ساخت  کاهش  تولیدی،  محصوالت 
داد. خبر  دولت  عمرانی  بودجه های  کاهش 

تأسیسات  کار  و  کسب  صنفی  شرایط  درباره  عطارد  بیژن 
ساز  و  ساخت  حجم  کاهش  با  کرد:  اظهار  مکانیکی، 
به  ساختمان  مکانیکی  تأسیسات  کار  و  کسب  ساختمان، 
و ساز ساختمان  و در صورتی که ساخت  افت کرده  شدت 
می یابند. رونق  تولیدی  و  شغلی  رسته   ۷0 حدود  یابد  رشد 

یادآور  ساختمان  مکانیکی  تأسیسات  اتحادیه  رئیس 
تولید  صنف  این  در  مصرفی  محصوالت  اکثر  شد: 
اندکی  حجم  که  مشتریان  تقاضای  بر  بنا  و  است  داخلی 
دارند. را  خود  به  خاص  مشتری  می دهند  تشکیل  را 

وی خاطرنشان کرد: گرانی ارز، دستمزد، حق بیمه، مالیات 
و … عاملی شده تا قیمت محصوالت مصرفی، رشد قابل 
بازار  در  تقاضا  کاهش  کنار  در  که  بگیرد  خود  به  توجهی 
است. خورده  رقم  صنف  فعاالن  برای  نامناسبی  شرایط 
عطارد از انباشت محصوالت تولیدی خبر داد و گفت: با توجه به 

آنکه حجم قابل توجهی از مواد اولیه و مصرفی تولید می شود، در 
پی کاهش حجم تقاضا در بازار انباشت بسیاری از محصوالت 
تولیدی هم چون لوله های پالستیکی و اتصاالت رخ داده است.

با  این که  بیان  با  مکانیکی  تأسیسات  اتحادیه  رئیس 
گرفته  خود  به  صعودی  روند  قیمت ها  بازار  در  رکود  وجود 
تأسیسات  متقاضی  و  خریدار  بزرگترین  شد:  یادآور  است، 
دولتی  بودجه  کاهش  به  توجه  با  که  است  دولت  مکانیکی 
سال  در  تقاضا  حجم  آن  عمرانی  بودجه  خصوص  به 
می یابد. کاهش  نیز  آن  پیمانکاران  و  دولت  سوی  از  آینده 
عموم  هدف  بی  و  گردش  در  سرمایه  به  اشاره  با  عطارد 
از  هر  مردمی  سرمایه  اخیر  سال های  در  گفت:  مردم، 
چندگاهی از بازارهای مختلف به بازار دیگری وارد می شود 
که به دلیل آنکه مردم تنها به دنبال سود لحظه ای هستند، 
از آن خارج می شوند  و  قرار می دهند  تأثیر  را تحت  بازارها 
و هیچ گونه تولید و کسب و کار پرثمری را به همراه ندارد.
وی تصریح کرد: اگر دولـت بتواند سرمایه سرگردان مـردم 
را در تـولید به درستی استفاده کند، می تواند اقتصــاد را به 

سمت رونق سوق دهد.

بازار تاسیسات ساختمانی
 با کاهش تقاضا روبرو است
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تجهیزات  باید  و  می رود  گرم شدن  به سمت  کم کم  هوا 
یکی  کرد.  راه اندازی  و  سرویس  را  خانه ها  سرمایشی 
بسیار  روزها  این  که  سرمایشی  سیستم های  این  از 
است. مطبوع  تهویه  سیستم  می شود،  استفاده  آن  از 

اما قبل از اینکه نخستین موج گرما عرض اندام کند، باید 
این سیستم را برای رهایی از گرمای تابستان آماده کرد. 
می توان  آن ها  رعایت  با  که  دارد  وجود  ساده  اقدام  چند 
ببرید. خود  تهویه  سیستم  از  را  استفاده  بهینه ترین 

• تعویض فیلتر
تعویض فیلتر هرچند ممکن است ساده ترین کار باشد، اما 
بسیار مهم تر از آن چیزی است که تصور کنید. همانطور که از 
نام آن پیداست، کار فیلتر مشخص است. وقتی سیستم تهویه 
مطبوع را روشن می کنید، از داکت ها برای پراکنده کردن 
هوای تهویه شده به تمام بخش های خانه استفاده می کنید.
این کار با دمیدن هوا از طریق داکت ها انجام می شود. زمانی 
که هوا دمیده می شود، گرد و خاک مستقرشده در داکت ها 
می کشاند. خانه  داخلی  فضای  به  خود  همراه  به  نیز  را 
مسئول گیر انداختن این گرد و خاک ها فیلتر است. از این 
رو، باید فیلتر سیستم تهویه مطبوع را چندین بار در سال 
تعویض کرد و این چیزی است که اغلب فراموش می شود.
به  بودن،  ارزان  و  آسان  ضمن  فیلتر  تعویض 
می کند. کمک  خانه  داخل  به  تمیز  هوای  هدایت 

• نقش سرویس کار حرفه ای
آیا این امکان دارد که بدون تعویض روغن یا سرویس، 
از خودرو برای چندین سال استفاده کرد؟ قطعًا خیر. اگر 

به این صورت از خودرو استفاده کنید، ماشین شما سال ها 
زودتر از آنچه باید، خراب می شود.

این کار در مورد سیستم تهویه مطبوع نیز صدق می کند. 
تهویه  از دستگاه  بدون سرویس کردن،  اگر چندین سال 
مطبوع خود استفاده کنید، ابتدا بهره وری خود را از دست 
می دهد و پس از مدت کوتاهی به طور کامل خراب می شود.

می شود  باعث  حرفه ای  سرویس کار  به  کار  این  سپردن 
دستگاه  بودن  سالم  یا  مشکل  وجود  از  خیالتان  تا 
سرویس  می کنند،  تصور  افراد  از  بسیاری  باشد.  راحت 
آن ها  برای  صرفًا  مطبوع،  تهویه  دستگاه  کردن 
کار  این  که  است  حالی  در  این  است،  هزینه تراشی 
می دهد. نجات  بیشتر  به مراتب  هزینه های  از  را  آن ها 
در واقع، با تشخیص به موقع مشکل، هزینه تعمیر بسیار 
پایین تر است و در درازمدت یک صرفه جویی اقتصادی است.

• تمیز کردن سیستم تهویه مطبوع
ممکن  اما  کارهاست،  ساده ترین  از  یکی  کردن  تمیز 
پاییز  طول  در  شود.  سپرده  فراموشی  دست  به  است 
باران،  و  برف  بارش  و  برگ  ریزش  دلیل  به  زمستان،  و 
مطبوع،  تهویه  سیستم  بیرونی  بخش  اینکه  احتمال 
باال است. کثیف شود و گرد و غبار به خود بگیرد بسیار 
از این رو، قبل از راه اندازی سیستم، اطراف سیستم تهویه 
مطبوع و قسمت درها و حتی قسمت داخلی را تمیزکاری 
کنید. برای تمیزکاری می توانید از شلنگ هم استفاده کنید.

ترجمه: سعید سعیدی

3 نکته ساده برای 
استفاده بهینه از

 تهویه مطبوع در تابستان
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ستون تمدن، کتاب و مطبوعات است

این کتاب را می توانید از تاسیسات بوک خریداری نمائید

نام کتاب: راهنمای طراحی سیستم های تهویه مطبوع

ترجمه: بیژن شادپی

قیمت: 42100 تومان

ناشر: انتشارات یزدا

نوبت چاپ:  اول - 1397

http://www.tasisatbook.com
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ترجمه:
مهندس حسین شرفی 

مارس 2003

منظور  به  نیاز  مورد  اولیه(  )فشار  شارژ  پیش  فشار 
می شود: تعیین  زیر  صورت  به   NPSHr تأمین 
1. پیدا کردن NPSHr از نــرم افزار یا منــحنی انتخاب 

پمپ، که توسط کارخانة سازنده ارائه می شود.

2. محاسبة افت فشار اصطکاکی  
سیال. جریان  جهت  در  پمپ  مکش  تا  منبع  از 

3. تعیین فشار بخار اشباع سیال Pυ )به صورت نسبی(، 
در حداکثر دمای مورد نظر در سیستم. در قسمت بعدی 
تعیین دمای سیال بحث خواهد شد. شکل 2،  چگونگی 
ترسیم  دما  به  نسبت  که  را   psig بر حسب   Pυ منحنی 
معمواًل   Pυ اشباع  بخار  )فشار  ببینید.  را  است  شده 
دراینجا  اّما  می باشد،  دسترس  در  مطلق  فشار  براساس 
نسبی  فشار  حسب  بر  که   Pi محاسبة  منظور  به  ما 
داریم(. نیاز  اشباع  بخار  نسبی  فشار  بخش  به  است، 

4. محاسبة اختالف فشار استاتیکی 
از طریق  از منبع تا مکش پمپ. این محاسبه به  راحتی 
می شود  انجام  نقطه  دو  این  بین  ارتفاعی  تراز  اختالف 
می باشد(.  آب  فوت  اندازه گیری  واحد  فشار  )برای 

5. محاسبة اختالف فشار سرعتی 
در سیستم لوله کشی در نقطه ای که منبع به مکش پمپ 

وصل شده است. فشار سرعتی با مربع )توان دوم( سرعت 
سیال در لوله ها تناسب دارد )که برابر است با         بر 
حسب psi که در آن V سرعت و بر حسب ft/s می باشد(. 
معمواًل این فاکتور )فشار سرعتی( ناچیز بوده و عمدتًا نادیده 
گرفته می شوند. به ویژه زمانی که سایز لوله در نقطة اتصال 
منبع انبساط به سایز لوله مکش پمپ نزدیک باشد، که 
باعث می شود فشارهای سرعتی تقریبًا با هم برابر باشند.

)به   Pi اولیه  شارژ  یا  اولیه  فشار  حداقل  محاسبة   .۶
می شود: محاسبه  زیر  صورت  به  نسبی(  صورت 

فشار حداکثر
حداکثر فشار منبع انبساط Pmax  به صورت زیر تعیین می شود:

1. تعیین حداکثر فشار مجاز سیستم   Pmax و نقطة فشار 
بحرانی CPP. CPP ضعیف ترین قسمت اتصالی سیستم 
از نظر رده بندی فشار تجهیزات است. حداکثر فشار مجاز، 
حداکثر  در  سیستم  اجزا  و  تجهیزات  فشار  ردة  از  تابعی 
کننده ها  تولید  طرف  از  )که  انتظار  مورد  عملیاتی  دمای 
تجهیزات  این  قرارگیری  موقعیت  و  می گردد(  ارائه 
می باشد. پمپ  به  نسبت  و  ارتفاع  به  نسبت  سیستم  در 
به منظور پیدا کردن CPP، فهرستی از اجزاء و تجهیزات 
را همراه با رده بندی فشار حداقلی آن ها تهیه کنید )اغلب 
بین  اختالف  سپس  دیگر(،  فشار  تحت  منابع  و  دیگ ها 
استاتیکی(  )اختالف  عمودی  ارتفاع  و  آن ها  رده بندی 

توضیح کارکرد منابع انبساط - بخش سوم
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عنوان  )به  شود.  محاسبه  اصولی  واحدهای  در  آن ها 
مثال: تبدیل رده بندی فشار بر اساس psig به واحدهای 
تجهیزات(. ارتفاع  مؤلفه  کردن  کم  و  آب(  )فوت  هد 
کمترین  دارای  که  سیستم  از  اجزایی  فهرست،  این  در 
سیستم  اتصالی«  قسمت  »ضعیف ترین  هستند  اختالف 
می باشند. این موقعیت از CPP در قسمت دهش پمپ بوده 
و حداکثر فشار Pmax ، فشار رده بندی تجهیزات می باشد.

2. موقعیت شیر تخلیه فشار. شیر تخلیه فشار به منظور 
حفاظت در سیستم قرار گرفته و معمواًل بهترین محل نصب 
در نزدیکی نقطة CPP می باشد اّما یک موقعیت رایج، نصب 
در نزدیکی محل اتصال منبع انبساط به سیستم، جائیکه شیر 
قطع کنندة ارتباط منبع انبساط از سیستم قرار گرفته است 
می باشد، شیر تخلیه در این موقعیت باید در سمت سیستم 
ارتباط(. قطع  شیر  تا  سیستم  فاصل  حد  )در  شود  نصب 

3. محاسبة اختالف فشار استاتیکی
از نقطة CPP تا نقطة اتصال شیر تخلیة فشار. این محاسبه 
به سادگی از طریق اختالف تراز ارتفاعی بین این دو نقطه 
انجام می شود )برای فشار بر اساس واحد فوت آب(. این فشار 
ممکن است )درصورتی که CPP باالتر از PRV( مثبت 
و یا )در صورتی که CPP پایین تر از PRV( منفی باشد.

 CPP 4. در صورتی که شیر تخلیه در پایین دست نقطة
باشد، افت فشار اصطکاکی  

روشن  پمپ  که  هنگامی  تخلیه  شیر  تا   CPP نقطة  از 
که  صورتی  در  موضوع،  )این  شود.  محاسبه  است 
شده  واقع   CPP نقطة  باالدست  در  تخلیه  شیر 
حتی  فشار  حداکثر  زیرا  است.  صرف نظر  قابل  باشد، 

شد. خواهد  حفظ  است  خاموش  پمپ  که  زمانی 
5. محــاسبة نقطة تنظیم فشار در شـیر تخلیــه Prv به 

صورت زیر خواهد بود:
 

برای بیشتر سیستم های موجود در ساختمان های یک طبقه 
به منظور تنظیم نقطة عملکرد شیر تخلیه معمواًل از فشار 
20۷kPa( 30psig( استفاده می شود، حتی زمانی که نتایج 

محاسبات باال، مقدار بزرگتری را بدست دهد. این ]فشار 
30psig[ ردة فشاری استاندارد بسیاری از دیگ های کم 

فشار می باشد، در حالی که بیشتر دیگ ها با رده  بندی فشار 
بیشتر )]۶0psig]414kPa( با هزینه کم یا بدون افزایش 
هستند. دسترس  در  پایین تر  فشارهای  به  نسبت  هزینه 

۶. محاسبة اختالف فشار استاتیکی
این  انبساط.  منبع  تا  فشار  تخلیه  شیر  اتصال  نقطة  از   
ارتفاعی  تراز  اختالف  طریق  از  سادگی  به  محاسبه 
واحد  از  فشار  )برای  شود  می  انجام  نقطه  دو  این  بین 
است  ممکن  فشار  این  که  می شود(.  استفاده  آب  فوت 
یا  و  مثبت  باشد(  منبع  از  باالتر   PRV که  )درصورتی 
)در صورتی که PRV پایین تر از منبع باشد( منفی باشد.

۷. در صورتی که منبع در پایین دست شــیر تخلیه واقع 
شود، زمانی که پمپ روشن است، افت فشـار اصطکاکی 

بین شیر تخلیه تا منبــع انبساط 
را محاسبه کنید.

8. محــاسبة حداکثر فشار منبع Pmax )به صورت فــشار 
نسبی( به صورت زیر است:
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چین به منظور ترویج مزایای زیست محیطی و اقتصادی اقدام به 
طراحی شهری جنگلی کرده که در سال 2020 افتتاح خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، از آنجایی که حضور 
مؤثر گیاهان در بهبود کیفیت هوا نقش مؤثری دارد و با توجه 
به مهاجرت ساالنه 14 میلیون چینی از روستا به شهر و مواجه 
آن ها با آلودگی هوا، دولت اقدام به ایجاد شهری جنگلی کرده 
است که با تولید ساالنه 5۷ درصد اکسیژن و کاهش دمای 
هوا دارای مزایای زیست محیطی و همچنین اقتصادی بسیار 
بسیار متمایز است که در صورت  پروژه طرحی  این  است. 
موفقیت تبدیل به نمونه ای یگانه از طراحی شهرهای سبز 
در میان سایر نقاط چین و همچنین سراسر دنیا خواهد بود.
توسط  آلودگی  با  مبارزه  به  کمک  هدف  با  جنگلی  شهر 
زمینی  در  و  شده  طراحی   Stefebo Boeri چینی  معمار 
در   Liujiang دریاچه  کنار  هکتار،   1۷5 مساحت  به 
دست  در  چین  شمال  در   Guangxi کوهستانی  استان 
اتمام  به   2020 سال  تا  که  می رود  انتظار  و  است  احداث 

بیش  با  گیاه  و  گل  میلیون  یک  تقریبا  با  شهر  این  برسد. 
از 100 گونه گیاهی و 40 هزار درخت پوشیده خواهد شد.
این حجم گل و گیاه در مجموع ساالنه حدود 10 هزار تن دی 
اکسید کربن و 5۷ تن آالینده را به خود جذب کرده و 900 تن 
اکسیژن تولید می کنند در نتیجه این شهر می تواند به کاهش 
دمای هوا و بهبود کیفیت هوای محلی کمک کرده، از میزان 
سر و صدای ناشی از شلوغی شهرها بکاهد، زیستگاه های 
جدید ایجاد کند و تنوع زیستی را در منطقه بهبود ببخشد.
طرح  اجرای  شهر  این  کامل  خودکفایی  برای  عالوه  به   
گرمایی  زمین  انرژی  تجدیدپذیر همچون  منابع  از  استفاده 
انرژی خورشیدی پیش بینی  شده است. از سوی دیگر  و 
شهر جنگلی به مناطق مختلف تجاری، مسکونی و فضاهای 
تفریحی تقسیم بندی شده و در آن یک بیمارستان و دو مدرسه 
ساخته خواهد شد. این شهر همچنین به کمک یک خط راه 
آهن الکتریکی سریع به شهر Liuzhou متصل خواهد بود.

نخستین شهر جنگلی جهان طراحی شهری را به چالش می کشد
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آشنایی با هوشمندسازی ساختمان
مجبور  که  است  آمده  پیش  هم  شما  برای  حال  به  تا  اگر 
شده اید به خانه خود برگردید تا از بستن شیر آب، درب و یا 
خاموش بودن کولر مطمئن شوید،احتماال به هوشمند سازی 
ساختمان و کنترل از راه دور اجزا آن نیز فکر کرده اید. در 
یک خانه هوشمند و با بهره گیری از لوازم متصل و یکپارچه، 
می توانید در هر جایی که باشید بر خانه خود نظارت کنید.

از طریق  تا  اجازه می دهد  دوربین ها و سنسورهای به شما 
گوشی هوشمند بر وضعیت خانه و پارامترهای مختلف آن 
نظارت داشته باشید و سناریوهای مختلف مورد نظر خود را با 
پیوستگی بخش های مختلف ساختمان پیاده سازی و اجراکنید.

خانه هوشمند چیست؟
ساختمان،  یک  توصیف  برای  هوشمند«  »خانه  عبارت 
شامل یک شبکه ارتباطی برای اتصال لوازم مختلف خانه 
به  کاملی  دسترسی  و  نظارت  کنترل،  تا  می دهد  اجازه  که 
قسمت های مختلف خانه خود داشته باشید، استفاده می شود. 
دستگاه های هوشمند به اینترنت متصل می شوند و بسیاری 
از برنامه های گوشی های هوشمند به شما اجازه می دهد تا 
را  آنها  و  باشید  داشته  دسترسی  آنها  از   Wi-Fi طریق  از 
بر  از فرایندها  کنترل کنید. در یک خانه هوشمند بسیاری 
اساس داده هایی که از سنسورها دریافت می گردد به صورت 
می گردد. اجرا  مختلف  سناریوهای  اساس  بر  و  خودکار 

خانه هوشمند چه کارکردهایی دارد؟
خانه های  در  مهم  دستاوردهای  از  یکی  مصرف  کاهش 
مدت  در  ساختمان ها،  هوشمندسازی  با  است.  هوشمند 
زمان کوتاهی کاهش هزینه انرژی، آب و برق را بر روی 
نگران  اگر  قبض های خود مشاهده خواهید کرد. همچنین 
امنیت خانه خود هستید، هوشمندسازی امنیت خانه، خیالتان 
را تا حدود بسیار زیادی آسوده خواهد کرد، چرا که هم در 
مواقع خطر به موقع هشدارهای مربوطه را دریافت خواهید 
خانه،  بر  باشید،  که  جایی  هر  در  دور،  راه  از  هم  و  کرد 
داشت. خواهید  نظارت  خود  خانگی  حیوانات  شاید  و  لوازم 
از دستاوردهای  زندگی مدرن یکی دیگر  سهولت و سبک 
انجام  از  کار  این  با  ساختمان هاست.  هوشمندسازی 
کارهای تکراری در خانه معاف خواهید شد و سیستم های 
حتی  و  مطلوب  روشنایی  نور،  دما،  خانه تان،  هوشمند 
دید. خواهند  تدارک  شما  برای  را  دلخواهتان  موسیقی 

محصوالت خانه هوشمند چیست؟
یک خانه هوشمند می تواند شامل بخش های مختلفی باشد. 
دوربین های  سرمایش،  و  گرمایش  روشنایی،  سیستم های 
نظارتی و امنیتی، درب ها و دستگیره ها و کلید و پریز تنها 
بخش هایی از خانه شما هستند که می توانند هوشمند باشد. 
حدود  این  از  می توانیم  کنیم  فکر  پروازانه  بلند  کمی  اگر 
فراتر برویم و تمامی وسایل خانه مانند یخچال، فریز، پلوپز، 
را هم  غیره  و  تصویری  و  و سیستم های صوتی  ماکروویو 
در بستر خانه هوشمند یکپارچه کنیم. در این صورت هرگز 
به  و  کنید  طی  را  معکوس  مسیر  کنترل  برای  نیست  نیاز 
از جایی شروع  تا هوشمندی  اما الزم است  برگردید.  خانه 
کجاست؟ خانه تان  هوشمندی  برای  شما  آغاز  نقطه  شود. 

دزدگیر اماکن:
دزدگیر اماکن دستگاهی پیشرفته برای اعالم سرقت است 
که حتی می توان بدون نیاز به کابل هم آن را نصب کرد. این 
دستگاه دارای چندین چشمی الکترونیکی است که با شناسائی 
کوچکترین حرکت در محیط شما، به سرعت با به صدا در 
آوردن آژیر امنیتی اعالم سرقت کرده و همچنین امکان تماس 
گیری با شما در صورت حضور نداشتنتان در محل را داراست.
دزدگیر اماکن که از آن با نام های زیر نیز یاد می شود، سیستم 
ضد سرقت برای پیشگیری و اعالن سرقت از اماکنی مانند 
ویال،  سوپرمارکت،  بویتک،  فروشگاه،  مغازه،  خانه،  منزل، 
سوله، سالن تولید کارخانه و انبارهایی با اجناس ارزشمند است.

سیستم صوتی هوشمند:
خانه  های  قابلیت  از  دیگر  یکی  هوشمند  صوتی  سیستم 
هوشمند است که به واسطه ی آن، می توانیدکنترل سیستم 
های صوتی و تصویری و یا تجهیزات تکمیل کننده آن را به 
عهده بگیرید. با استفاده از سیستم صوتی هوشمند، امکان 
پخش موزیک های متفاوت در نقاط مختلف ساختمان وجود 
دارد و یا با کمک این سیستم صوتی هوشمند بسیار پیشرفته 
برد. بهره  نور  و  صدا  کیفی  سطح  باالترین  از  توان  می 
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نیروگاه های  ظرفیت   ،WindEurope آمار  اساس  بر 
کل  ظرفیت  درصد   48 حدود  اروپا،  در  شده  نصب  بادی 
سال  در  اروپا  اتحادیه  در  شده  نصب  برق  نیروگاه های 
اروپا  شده  نصب  بادی  برق  ظرفیت  و  است  بوده   2018
بوده است. با رشد 11.3 گیگاواتی همراه  در سال 2018 
 2018 سال  در  اروپا  در  بادی  برق  شده  اضافه  ظرفیت   
که  آماری  اساس  بر  است.  رسیده  گیگاوات   11.3 به 
منتشر   WindEurope اروپا،  بادی  برق  انجمن 
در  اروپا  شده  نصب  بادی  برق  ظرفیت  است،  کرده 
است. بوده  همراه  گیگاواتی   11.3 رشد  با   2018 سال 
گیگاوات   11.3 این  بر  عالوه  اساس،  همین  بر 
سال  در  هم  گیگاوات   0.4 شده،  اضافه  ظرفیت 
است. شده  خارج  رده  از  برق  نوع  این  از  گذشته 
مقدار  این  از  می گوید  اروپا  بادی  برق  انجمن  آمار 
به  مربوط  گیگاوات   8.۶ شده  اضافه  ظرفیت 
 ۷۷ برابر  مجموع  در  که  است  بوده  ساحلی  نیروگاه های 
است. بادی  نیروگاه های  شده  نصب  ظرفیت  درصد 
به  مربوط  هم  گیگاوات   2.۶5 آن  کنار  در 
درصد.  23 با  برابر  یعنی  است  فراساحلی  نیروگاه های 

در مقایسه با سال 2018، این ارقام کاهشی 30 درصدی را 
نشان می دهند. الزم به ذکر است که سال 201۷ از نظر ظرفیت 
نصب نیروگاه های بادی یک رکورد برای اروپا به همراه داشت.

بر اساس آمار WindEurope، ظرفیت نیروگاه های بادی 
نصب شده در اروپا، حدود 48 درصد ظرفیت کل نیروگاه های 
برق نصب شده در اتحادیه اروپا در سال 2018 بوده است.

در سال 2018، قرارداد نزدیک به 10.1 گیگاوات نیروگـاه 
بادی در اتحادیه اروپا امضا شد:

آلمان بیشترین میزان افزایش ظرفیت های جدید نیروگاه های 
بادی را داشت.  این کشور توانست با اضافه کردن 3.4 گیگاوات 
نیروگاه جدید که 9۶9 مگاوات آن نیروگاه فراساحلی بود، 
میزان ظرفیت خود را در انرزی بادی به 59 گیگاوات برساند.
بریتانیا بعد از آلمان قرار دارند، این کشور با اضافه کردن 
1.9 گیگاوات انرژی بادی به نیروگاه های نصب شده خود، 
ظرفیت نیروگاه های بادی خود را به 21 گیگاوات رساند و 
از این میان، 1.3 گیگاوات آن نیروگاه فراساحلی بوده است.

در رتبه بعدی فرانسه با افزایش 1.۶ گیگاواتی قرار گرفته است، 
که تمامی آن نیروگاه بادی ساحلی است، و میزان ظرفیت 
نیروگاه های بادی این کشور به 1.3 گیگاوات رسیده است.
ظرفیت  شده،  اضافه  ساحلی  نیروگاه   0.۷ با  سوئد 
رساند. گیگاوات   ۷.4 به  را  خود  نیروگاه های 
کشور های غیر از اتحادیه اروپا هم توانستند 1.۶ گیگاوات 

ظرفیت جدید نیروگاه های بادی را راه اندازی کنند.
میزان  توانست  جدید،  ظرفیت  مگاوات   49۷ با  ترکیه 
برساند. گیگاوات   ۷.4 به  را  نیروگاه ها  این  تولید 

داشت  جدید  ظرفیت  مگاوات   480 ترکیه  از  بعد  نروژ 
برساند. گیگاوات   1.۷ به  را  خود  ظرفیت  توانست  و 
به طور کلی، کل ظــرفیت نصب شده نیروگاه های بـادی 
در اروپا به 189 گیگـاوات رسیده که 1۷9 گیگــاوات آن 

مربوط اتحادیه اروپاست.

نزدیک به 50 درصد نیروگاه های 
اروپا، انرژی بادی هستند
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آتش سوزی کارگاه مبل سازی دو 
کشته و مجروح بر جای گذاشت

در حدود ساعت 4 صبح سه شنبه 21 اسفندماه در 
پی آتش سوزی یک باب کارگاه مبل سازی واقع 
در بزرگراه آزادگان، شهرک گلریز، خیابان محمد 
حسنی و طی تماس تلفنی شهروندان با سامانه 
محض  به  سازمان  این  فرماندهی  ستاد   ،125
دریافت خبر این حادثه، آتش نشانان ایستگاه های 
امداد  35، 22، 4۷، 81، 9۶، 12، 125 و گروه 
ونجات ۶ این سازمان به همراه چندین دستگاه 
تانکر حامل آب 30 هزار لیتری، خودروی حامل 
کف، خودروی ویژه حمل دستگاه تنفسی و نیز 

دو خودروی نردبان را روانه محل حادثه کرد.
بهنام ریاضی مدیر عملیات منطقه هفت سازمان 
حادثه  این  از  گزارشی  طی  تهران  آتش نشانی 
اعالم کرد: یک باب کارگاه مبل سازی به وسعت 
که  آن  از  مترمربع   500 حدود  مربع،  متر   ۶00
به صورت مسقف بود، به علت نامشخصی دچار 

آتش سوزی شد.
در  آتش نشانان  رسیدن  هنگام  کرد:  اضافه  وی 
محل حادثه، این کارگاه کامال شعله ور بود و بنا 
بر اعالم شهروندان، دو نفر از کارگران کارگاه نیز 

در داخل آن درمیان دود و آتش بدام افتاده اند.
در  نشانی  آتش  هفت  منطقه  عملیات  مدیر 
داشت:  اظهار  نیروها  عملیات  چگونگی  مورد 
گاز  و  برق  قطع  از  پس  بالفاصله  آتش نشانان 
کارگاه و مجهز شدن به دستگاه تنفسی، به دو 
و  امداد  و  آتش  کردن  خاموش  عملیاتی  گروه 
نجات تقسیم شدند که دراین میان دو تیم برای 
برای  تیم هم  پنج  افراد محبوس شده و  یافتن 

مهار آتش به محل حادثه رفتند.
خاموش  ویژه  آتش نشانان  داد:  ادامه  ریاضی 
و کف  آبده  لوله های  از  استفاده  با  آتش  کردن 
آغاز  ضلع  چهار  از  را  خود  عملیات  آتش نشانی 
کردند که سرانجام با تالش بسیار موفق شدند 
 ۶ گذشت  از  پس  را  آتش  مهیب  شعله های 
ساعت مهارکرده و از گسترش و سرایت آن به 

کارگاه های مجاور جلوگیری کنند. 

نجات معجزه آسای کارگر مقنی از عمق چاه

به دنبال تماس شاهدین با سامانه 125 و اعالم محبوس شدن یک 
بالفاصله  تهران  آتش نشانی  سازمان  فرماندهی  ستاد  چاه،  در  کارگر 
نیروهای آتش نشانی ایستگاه ۷3 و گروه امداد و نجات 13 این سازمان 
را در ساعت 11:10 دقیقه دوشنبه 20 اسفندماه به محل حادثه واقع در 

خیابان شریعتی، خیابان معلم اعزام کرد.
مهدی حقی مدیر منطقه ۶ عملیات سازمان آتش نشانی تهران که در 
محل حادثه حضور یافته بود در این باره گفت: یک کارگر چاهکن در 
عمق 5 متری چاه یک منزل مسکونی در حال ساخت مشغول حفر بود 
که ناگهان دیواره خاکی چاه ریزش کرد و او تا زیر چانه در میان خاک 
به وضع  توجه  با  آتش نشانی  نیروهای  کرد:  تصریح  مدفون شد. وی 
موجود و ریزش مداوم دیواره چاه، با استفاده از ابزار موجود به تثبیت 
سازی محل پرداخته و سپس به تخلیه خاک از عمق چاه و اطراف بدن 

این کارگر مشغول شدند.
سرانجام  عملیات  شروع  از  ساعت   2 گذشت  با  کرد:  اضافه  حقی 
نیروهای آتش نشانی موفق شدند این کارگر افغانی که مردی 2۷ساله 
بود را صحیح و سالم از چاه خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دهند.

مصدومیت یک کارگر هنگام
 تخریب ساختمان قدیمی

اسفندماه توسط  این حادثه ساعت 09:35 دقیقه صبح دوشنبه 20 
ستاد  هماهنگی  با  که  شد  داده  اطالع   125 سامانه  به  شاهدان 
فرماندهی آتش نشانی تهران بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 8۷ این 
الغدیر شمالی  میدان  آباد،  یافت  بلوار  واقع  به محل حادثه  سازمان 

اعزام شدند.
تهران  آتش نشانی  ایستگاه 8۷ سازمان  رئیس  قربانی  محمدحسین 
در مورد چگونگی بروز این حادثه گفت: تعدادی از کارگران مشغول 
تخریب ساختمان دو طبقه قدیمی بودند که به دلیل رعایت نکردن 
دیوار  از  بخشی  ناگهان  تخریب ساختمان،  هنگام  به  ایمنی  اصول 
از سنگ  تلی  زیر  در  کارگران  از  یکی  و  فروریخت  آن  دوم  طبقه 

وخاک گرفتار شد.
وی افزود: آتش نشانان بالفاصله پس از ایمن سازی محل، مشغول 
بسرعت  و  شدند  ساله   52 افغانی  کارگر  این  روی  از  آواربرداری 

توانستند او را زنده از زیر آوار خارج کنند.
قربانی ادامه داد: این کارگر که از چند قسمت از بدن دچار آسیب 
دیدگی شده بود، به عوامل اورژانس تحویل داده شد و به بیمارستان 

انتقال یافت.

ایـــمنی و آتش نشانی
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تقویم بهاره آکادمی کاشانه
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راه هایی سریع و ارزان برای شاد کردن کارکنان - 3

در دو بخش قبلی این مطلب به هشت مورد از راه های ساده 
و سریع افزایش احساس شادی در کار در میان کارکنان 
مثبت  بازخورد  دادن  نشان  از  بودند  عبارت  که  اشاره شد 
غذا  کارکنان،  برای  مدیران  اتاق  در  گذاشتن  باز  روزانه، 
خوردن مدیران و کارکنان در کنار هم در محل کار، انتقال 
زدن  لبخند  کارکنان،  به  مدیران  دانسته های  و  مهارت ها 
مدیران در محل کار،گل خریدن برای کارکنان،حمایت از 
و  کار  پخش شدن مطالب شادی آور و خنده دار در محل 
این  پایانی  و  سوم  بخش  در  کارکنان.  از  عملی  قدردانی 
مطلب به چند راه ساده دیگر افزاینده شادی در کارکنان 
که مدیران می توانند با صرف کمترین هزینه و انرژی و به 
سادگی و خیلی سریع آنها را عملی سازند اشاره خواهد شد.

حتما در محیط کار موسیقی پخش کنید
شادسازی  کم هزینه  بسیار  و  ساده  راه های  از  دیگر  یکی 
کارکنان در محل کار به پخش کردن موسیقی برای آنها 
در محل کار مربوط می شود. تحقیقات علمی نشان داده 
که موسیقی اثرگذاری شگفت انگیزی بر روح و روان افراد 
محل  در  آرامش بخش  و  الیت  موسیقی  چنانچه  و  دارد 
بر  زیادی  بسیار  حد  تا  شود  پخش  کارکنان  برای  کار 
شکل گیری و تقویت احساس شادی در آنها و به تبع آن 
بهبود عملکرد و بهره وری آنها در محل کار افزوده خواهد 
شد. بنابراین به هیچ عنوان در برابر عالقه کارکنان برای 
گوش کردن به موسیقی مقاومت نکنید و حتی برای وارد 
کردن موسیقی به محل کارتان پیش قدم شوید وسعی کنید 
در فضاهای عمومی شرکت حتما این مورد را عملی کنید.

موفقیت های کارکنان تان را جشن بگیرید
هنگامی که یکی از کارکنان تان به هر شکلی به موفقیتی در 
کارش دست یافته است یا در زندگی اش اتفاق خوشایندی 
شما  کرده  ازدواج  یا  آمده  دنیا  به  فرزندش  مثال  و  افتاده 
می توانید و باید این موفقیت را به باشکوه ترین شکل ممکن 
گرفتن  این جشن  از  و  بگیرید  فرصت جشن  اولین  در  و 
به عنوان ابزاری برای تزریق روحیه شادی به کلیه کارکنان 
و در عین حال الگوسازی برای آنها استفاده کنید. شما باید 

به یاد داشته باشید که جشن های کاری و در محیط کار 
تاثیر بسزایی در افزایش روحیه شادکاری در میان کارکنان 
داشته و آنها را نسبت به کارشان عالقه مندتری سازد. در 
این میان نیازی نیست جشن های پرهزینه و مفصل ترتیب 
و  ابعاد کوچک  در  چنین جشن هایی  است  بهتر  بلکه  داد 
اجرا شود. و  برنامه ریزی  بیشتری  اما در دفعات  خودمانی 

روحیه مثبت اندیشی و امید را به محیط کارتان 
تزریق کنید

از قدیم گفته اند: »آنکه امید به بردن ندارد، از قبل باخته 
رهبران  به عنوان  مدیران  که  است  الزم  بنابراین  است.« 
مجموعه های کاری و کسانی که الگوی کارکنان در رفتار 
و کردار محسوب می شوند به اهمیت و جایگاه مثبت اندیشی 
و تزریق روحیه مثبت و امیدبخش به کارکنان شان توجه 
کنند و به هیچ عنوان اهمیت مثبت اندیشی در محیط کار 
را دست کم نگیرند و به یاد داشته باشند که بیان جمالت 
انگیزشی و مثبت حتی در سخت ترین شرایط و پرچالش ترین 
دل  در  است  امیدی  کورسوی  مدیران،  توسط  موقعیت ها 
کارکنان برای ادامه مسیر و امیدوار شدن نسبت به آینده.

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی
منبع: دنیای اقتصاد



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 24

سال ششم- هفته چهارم اسفندماه 1397- شماره 242      www.tasisatnews.com



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 25

سال ششم- هفته چهارم اسفندماه 1397- شماره 242      www.tasisatnews.com



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 2۶

سال ششم- هفته چهارم اسفندماه 1397- شماره 242      www.tasisatnews.com

نوروز باستانی 1398 بر همه مبارک
نوروز فرصتی را در اختیار تحریریه تاسیسات نیوز قرار داد تا بتواند به این بهانه با 
تعدادی از مهندسان و صاحبنظران عرصه تاسیسات گپ و گفتی داشته باشد. در این 
گفتگوها سعی کردیم نظر این کارشناسان را در خصوص چشم انداز سال آینده از بعد 
اقتصادی و کسب و کار و ارزیابی سال 97 جویا شویم. عالوه بر این ها، گریزی هم به 
تعطیلی نوروز زدیم تا با نقطه نظرات آن ها در خصوص این فرهنگ باستانی آشنا شویم. 
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مهندس حمیدرضا شاهرخی
مدیرعامل موسسه فنی شاهرخی

. سال 97 هم به خاطره پیوست و باید وارد سال 98 شویم. سالی که در طالع بینی ها سـال خــوک است. حیوانی که سمبل پول 

و ثروت است. با توجه به این نامگذاری، چشم انداز شما برای وضع اقــتصاد و کسب و کار به ویژه در صنعت تاسیسات چیست؟

به نظر من همه سال ها، سال به دست آوردن ثروت است. اسم خوک را ما بر سر این ســال گذاشتیم پس ما می توانیم 
همه سال ها را سال خوک بدانیم. 

.  اگر وارد این حرفه نمی شدید، فکر می کنید االن چه شغل دیگری داشتید؟

شغــل مهم نیست، تالش برای رسیدن به هدف مهم است. در هر شغلی می شود ثروتمند و موفق شد، 
به شرطی که تمرکز داشته باشید.

. آیا سال 97 برای شما سال خوبی بود؟ تلخ ترین و شیرین ترین اتفاقاتی که در این سال برای شــما و شرکت متبوع شما رخ 

داد، چه چیزی بود؟

بله سال خوبی بود. تلخ ترین آن، خواب پروژه های عمرانی در سطح کشور و شیرین ترین آن پـــروژه بازار 
بزرگ ایران بود.

. مهم ترین دستاوردهایی که شرکت  شما در سال 97 کسب کرد چه بودند؟ آیا در این سـال توانستید به برنامه ها و اهدافی که 

سال گذشته تعیین کرده بودید، برسید؟

مهم ترین دستاورد، ایجاد بزرگترین آزمــایشگاه محصوالت بود. در خصوص بخـــش دوم سوال هم باید 
بگویم که تا حدودی ولی نه کامل به اهدافمان رسیدیم.

. رویایتان برای سال آینده چیست؟ چه اقداماتی برای تحقق این رویاها انجام می دهید؟

ما به دنبال رویا نیستم، هدف و چشم انداز تعییین می کنیم. چشم انداز ما برای سال آینده، افزایش صادرات 
است که اقدامات اولیه آن را انجام داده ایم.

. بهترین خبری که دوست دارید در سال 98 بشنوید چیست؟

تولید چند محصول جدید و رفع وابستگی

. یک کتاب پیشنهاد کنید.

کتاب »هاروارد چه چیزهایی نمی آموزد« نوشته »مارک اچ. مک کورمک«
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دکتر جواد جوهری
مدیرعامل شرکت تهویه آذرنسیم

. سال 97 هم به خاطره پیوست و باید وارد سال 98 شویم. سالی که در طالع بینی ها سـال خــوک است. حیوانی که سمبل پول 

و ثروت است. با توجه به این نامگذاری، چشم انداز شما برای وضع اقــتصاد و کسب و کار به ویژه در صنعت تاسیسات چیست؟

این که می گویم سال 9۷ به خاطره ها پیوست بله قطعا سال 9۷ را سپری کردیم و سال 98 پیش روی ما قرار 
گرفته ولی اینکه بگویم  سال 98 سال خوک و خوک سمبل پول و ثروت هست به نظر بنده نگاه قشنگ و خوبی 
نیست.  اواًلپول و ثروت هدف یک انسان نیست ما ثروت می خواهیم اما ثروت را در پول نمی بینیم هر کسی 
اعتبار، معنویت، قلب، مغز و مدیریت  خوبی داشته باشد، این ها همه ثروت هستند. ثروت فقط به پول نیست 
بنابراین  باید نگاهمان را تغییر دهیم . اگر دنبال ثروت هستیم اول باید ثروت را بشناسیم اگر دنبال پول هستیم 
باید اول راه درآوردن پول و راه خرج کردن آن را یاد بگیریم وگرنه پول  به تنهایی خودش می شود غده سرطانی.

.  اگر وارد این حرفه نمی شدید، فکر می کنید االن چه شغل دیگری داشتید؟

قبل از ورود به این عرصه، کارمند سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی بودم. شاید اگر وارد این عرصه 
نمی شدم االن یک پست و مقام باالتر در آن سازمان داشتم.

. آیا سال 97 برای شما سال خوبی بود؟ تلخ ترین و شیرین ترین اتفاقاتی که در این سال برای شــما و شرکت متبوع شما رخ 

داد، چه چیزی بود؟

حتما سال 9۷ برای ما سال خوبی بود همه سالها برای ما خوب بوده من آدمی هستم که همه چیز را خوب 
می بینم حتی اتفاقاتی که پیش می آید یا خسارت های مالی که وارد می شود یا خیانت های که شاهد آن هستم. 
من معتقد هستم که باید به موضوعات زیبا نگاه کنم، لذا سال 9۷ به دالیل مختلف برای ما سال بسیار خوبی 
بود؛ در سالی که تحریم ها بیداد می کرد، اقتصاد کشور به هم ریخته بود، نابسامانی بازار بیداد می کرد، ما یک روز 
فروش مان را نبستیم. نه تنها تعدیل نیرو نداشتیم بلکه افزایش نیرو هم داشتیم خدا را شکر اوضاعمان خوب بود.  

. مهم ترین دستاوردهایی که شرکت  شما در سال 97 کسب کرد چه بودند؟ آیا در این سـال توانستید به برنامه ها و اهدافی که 

سال گذشته تعیین کرده بودید، برسید؟

ما برگزارکننده سمینارهای تخصصی کلین روم هستیم لذا مشتریان و مصرف کننده ها و ارباب رجوع های 
لذا  محصوالت  تولید  برای  باشیم  مرجع  معتبرترین   و  تکنولوژی  کیفیت،  بهترین  با  که  دارند  انتظار  ما 
اروپایی دریافت  ما امسال معتبرترین گواهینامه های مربوط به هایژنیک و کلین روم را چه  داخلی و چه 
کردیم CEMARK/EN1886-1/Vdi6022 -3/Vdi6022-GMP -ISO14644 این در واقع در سال 9۷ دریافت 
کنم. دریافت  اروپا  اتحادیه  از  استراتژیک   مدیریت  افتخاری  دکترای   9۷ در سال  موفق شدم  بنده  شد. 
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. رویایتان برای سال آینده چیست؟ چه اقداماتی برای تحقق این رویاها انجام می دهید؟
ما رویایی نداریم، واقعیت ها یا حقیقت هایی را برای سال 98 برنامه ریزی کردیم که یکی از برنامه هایمان افتتاح 
ساختمان اداری جدید است که بالغ بر 1400 مترمربع مساحت دارد. رضایت خداوند و رضایت مشتری که در 
برنامه همه ساله ما بوده، هست و خواهد بود. رضایت مشتری را اگر برنامه کاری خود قرار دهیم، برنامه سال 
آینده مان برنامه سنگین و پر مسئولیتی خواهد بود یعنی می بایست به تکنولوژی های جدید دست پیدا کنیم و 
خودکفا بشویم، کیفیت مان را افزایش بدهیم و رضایت مشتریمان را که عالی هست می بایست عالی تر شود.

.  کمی در خصوص خانه تکانی و نوروز برایمان بگویید.
آمدن بهار بسیار پیام دارد این طور نیست که بگوییم بهار آمد، سال عوض شد، سرما رفت، عیدی دادیم 
انرژی  های مرده تان را در بهار  بازدید رفتیم. زنده شدن طبیعت به ما می گوید  و عیدی گرفتیم و دید و 
زنده کنید، اگر در یک کاری موفق نشدید ناامید نشوید. بهار به ما می گوید به یاد آر دوران کودکی ات را 
که هزاران بار زمین خوردی ولی ناامید نشدی باز بلند شدی و راه رفتی و االن میدوی. یکی از پیام های 
نوروزی همین هست. یک سال گرد و غبارها، ریخت و پاش ها و بی نظمی هایی اتفاق افتاده و حاال نوبت 
آن رسیده که جمع کنید. خانه تکانی دارد به ما درس می دهد که فقط نباید به تمیز کردن خانه بپردازید 
بلکه باید خانه دل و روحت تکانده شود. یکسال کینه و نفرت در دل و خودبینی در وجود ما بوده که باید 
در خانه تکانی پایان سال همه این ها لحاظ شود. هر روز و هرماه باید به عملکرد خودمان رسیدگی کنیم.  

. بهترین خبری که دوست دارید در سال 98 بشنوید چیست؟
من هیچ وقت انتظار ندارم خبر خوبی را بشنوم یا انتظار ندارم که خبر خوبی به من بدهند. اعتقاد و عقیده 
لذا هیچ  بلکه ساختنی هست  نیست  یافتنی  رفت. کشور خوب  دنبال خبر خوب  باید  که  این هست  من 
انتظاری ندارم خبر خوبی در سال 98 بشنوم حتی از بعد معنوی هم بخواهیم نگاه کنیم فرج امام عصر 
بشریت  برای  خبر  خوشحال کننده ترین  که  چید  را  ظهور  مقدمه  باید  افتاد  نخواهد  اتفاق  انتظار  با  )عج( 
هست. لذا اعتقاد من این هست که باید دنبال خبرهای خوب رفت ولی آنچه که از دست ما خارج هست 
و انتظار داریم مسئولین مربوطه اش نسبت به این کار اقدام کنند و خبر خوشی را به مردم بدهند حداقل 
بیافتد.   اتفاق  عزیزمان  دولت  طرف  از  داخل  تولید  از  حمایت  و  خوب  کارآفرینی  و  بازار  ثبات  یک  آن 

.  یک فیلم و یک کتاب پیشنهاد کنید.
چون خیلی وقت زیادی صرف تماشای فیلم نمی کنم و بی هدف فیلم و سریال تماشا 
آموزش  هم  سریال،  این  در  می کنم.  پیشنهاد  را  »مختارنامه«  سریال  تنها  نمی کنم 
مدیریتی بسیار زیادی وجود دارد و هم آگاه سازی داریم  یعنی علت های موفقیت ، 
شکست، معنویت  و از همه باالتر بحث مدیریت که در این سریال نهفته است و کتاب 
راز پنهان موفقیت را پیشنهاد می کنم که نویسنده آن خودم هستم  و اگر بخواهم کتاب 
تاسیساتی را معرفی کنم کتاب »محاسبات تاسیسات ساختمان« نوشته »مهندس سید 
مجتبی طباطبایی« را توصیه می کنم که مطالعه آن برای تمام مهندسین الزامی است.
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مهندس محمدرضا مرشددوست
معاون فرمانده عملیات آتش نشانی

. سال 97 هم به خاطره پیوست و باید وارد سال 98 شویم. سالی که در طالع بینی ها سـال خــوک است. حیوانی که سمبل پول 
و ثروت است. با توجه به این نامگذاری، چشم انداز شما برای وضع اقــتصاد و کسب و کار به ویژه در صنعت تاسیسات چیست؟

بزرگترین سرمایه در هر حرفه ای قطعا نیروی انسانی است و با توجه به اینکه صنعت تاسیسات، حرفه ای 
کامال تخصصی است افرادی در این حوزه موفق خواهند بود که از نیروی انسانی با انگیزه و پرانرژی که 

به سالح دانش و مهارت مسلح باشند استفاده کنند.

.  اگر وارد این حرفه نمی شدید، فکر می کنید االن چه شغل دیگری داشتید؟
عالقمندی بنده از نوجوانی و جوانی به حوزه امداد و نجات خالصه می شد اما اگر شرایطی پیش نمی آمد که وارد 
شغل شریف آتش نشانی شوم سعی می کردم در بخش پژوهش در زمینه پیشگیری از حوادث در کشور فعالیت کنم.

. آیا سال 97 برای شما سال خوبی بود؟ تلخ ترین و شیرین ترین اتفاقاتی که در این سال برای شــما و سازمان آتش نشانی رخ 
داد، چه چیزی بود؟

به طور کلی سال 9۷ با تمام تلخی و شیرینی هایی که داشت، برای من مطلوب بود. در روز آتش نشان که 
هفتم مهر ماه است، من به عنوان آتش نشان نمونه انتخاب شدم که شیرین ترین و ماندگارترین خـــاطره 

من در سال 9۷ را رقم زد.

. آیا در این سـال توانستید به برنامه ها و اهدافی که سال گذشته تعیین کرده بودید، برسید؟
با توجه به برنامه ریزی های انجام داده به تمامی آنچه که در نظر داشتم رسیده ام هرچند حواشی شرایط 

اقتصادی کشور گاها بخشی از فعالیت ها را تحت تاثیر قرار داد.

. کمی در خصوص خانه تکانی و نوروز برایمان بگویید.
افرادی که در حوزه ایمـنی فعالیت دارند نگاهشان هیچگاه از موضوع خانه تکانی خارج نیست. به بیشترین  

حوادث در خانه تکانی اشاره می کنم تا خوانندگان با آگاهی از آن نسبت به پیشگیری اقدام کنند:
الف- سقوط از ارتفاع )نردبان، کابینت، صندلی، کمد و ...(

ب- قرار گرفتن شوینده ها و ضدعفونی کننده ها در دسترس کودکان )مسمومیت(
ج- عدم توجه به قطع برق در زمان شستشوها )احتمال برق گرفتگی(

. بهترین خبری که دوست دارید در سال 98 بشنوید چیست؟
یکسان سازی مدیریت سازمان های امدادی در کشور تحت مدیریت یک تیم تخصصی از افراد خبره، باسواد و ماهر 

. یک فیلم و یک کتاب پیشنهاد کنید.
کتاب »فراتر از بودن« نوشته »کریستیان بوبن« و فیلم »آتش در ازای آتش« ساخته »دیوید برت« را پیشنهاد می کنم.
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مهندس داود براتی
معاون سابق پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران

. چشم انداز شما برای وضع اقــتصاد و کسب و کار به ویژه در صنعت تاسیسات چیست؟
پیش بینی وضع اقتصاد و کسب و کار به ویژه در صـنعت تاسیسات در سـال آتی کار راحتی نیست البتــه 
بنظر می رسد که با توجه به رشد و افزایش قابل توجه قیمت ساختمان و امالک در سال جاری در صـنعت 

تاسیسات در سال 1398 شاهد رونق بیشتر وتولید ثروت بیشتری باشیم.

.  اگر وارد این حرفه نمی شدید، فکر می کنید االن چه شغل دیگری داشتید؟
اگر وارد این حرفه نمی شدم معلمی را انتخاب می کردم از کودکی به شغل معلمی عالقه داشتم هرچند در طول 
30سال گذشته همزمان با فعالیت در بخش تاسیسات و ایمنی و آتش نشانی، مدیر گروه رشته های امداد و نجات و 
امداد و سوانح در مراکز علمی وکاربردی بوده و افتخار شغل تدریس ومعلمی به دانشجویان این دورشته را داشته ام.

. آیا سال 97 برای شما سال خوبی بود؟ تلخ ترین و شیرین ترین اتفاقاتی که در این سال برای شــما و شرکت متبوع شما رخ 
داد، چه چیزی بود؟

لیسانس فرزند پسرم  اتمام دوره فوق  این سال شاهد  برایم بود در  سال 139۷ بحمدا.. سال نسبتا خوبی 
شدن  فعال  همچنین  و  بودم  دندانپزشکی  رشته  در  دخترم  فرزند  دکتری  دوره  اتمام  و  برق  رشته  در 
شرکت ایمن پرشیا که در سالیان گذشته فعال نبود و با حضور موثر فرزند پسرم این شرکت  فعال شد.

. مهم ترین دستاوردهایی که شرکت  شما در سال 97 کسب کرد چه بودند؟ آیا در این سـال توانستید به برنامه ها و اهدافی که 
سال گذشته تعیین کرده بودید، برسید؟

مهم ترین دستاورد شرکت ایمن پرشیا در سال 139۷ ؛ شناخت نیازها پس از انجام مطالعات  و تدوین برنامه و برنامه 
ریزی برای حضور پویا و موثر شرکت  در عرصه خدمات ایمنی و حفاظت ساختمان ها در برابر حریق و حوادث است .

. رویایتان برای سال آینده چیست؟ چه اقداماتی برای تحقق این رویاها انجام می دهید؟
در  فعال  شرکت های  و  فهیم  مردم  برای  برکت  و  خیر  از  پر  سالی   ،1398 سال  برای  ما  رویای 
تجارب  از  بهره گیری  و  توان  تمام  با  رویا  این  تحقق  برای  شرکت  این  و  بود  خواهد  تاسیسات  صنعت 
کرد. خواهد  کوشش  و  تالش  آتش نشانی  و  تاسیسات  ایمنی،  عرصه  در  مستمر  فعالیت  سال   3۷

.  کمی در خصوص خانه تکانی و نوروز برایمان بگویید.
مرتب  و  تمیز  را   کار  محل  و  منزل  وسایل  قسمت ها،  همه  که  همانطور  نوروز،  و  تکانی  خانه  مورد  در 
به  نسبت  محبت  و  مهر  کردن  جایگزین  و  قلب هایمان  از  کدورت  و  ناراحتی  زدودن  به  نسبت  می کنیم 
خانواده و دوستان و همه کسانی که ارتباط کاری داریم در لحظات پایانی سال 139۷ به آن توجه کنیم.

. بهترین خبری که دوست دارید در سال 98 بشنوید چیست؟
بهترین خبری که در سال 1398 انتظار شنیدن آن را داریم رفع کاستی های اقتصادی مرتبط با تحریم و 
شرایط خاص اخیر  و شروع تحول و رونق در فعالیت های اقتصادی و به ویژه در صنعت تاسیسات است.

. یک فیلم و یک کتاب پیشنهاد کنید.
فیلم »راز« و کتاب »معجزه شکرگزاری«  از راندا برن را پیشنهاد می کنم.



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 32

سال ششم- هفته چهارم اسفندماه 1397- شماره 242      www.tasisatnews.com

دکتر رامین قاسمی اصل
عضو گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی استان تهران

. سال 97 هم به خاطره پیوست و باید وارد سال 98 شویم. سالی که در طالع بینی ها سـال خــوک است. حیوانی که سمبل پول 

و ثروت است. با توجه به این نامگذاری، چشم انداز شما برای وضع اقــتصاد و کسب و کار به ویژه در صنعت تاسیسات چیست؟

رونق صنعت تاسیسات وابسته به وضعیت ســاخت و ساز شهری و ابنیه عمرانی است. همانگونه که  خوک در 
بدن خود میزبان انگل ها و سایر موجودات است برای رهایی از انگل ها و معضالت مـــوجود در حوزه صـنعت 
ساختمان بایستی نسبت به جراحی آن و اصالح ساختار این بخش اقدام تا به تبع آن در سایر بخش های پایین 

دستی از جمله حوزه تاسیسات گره گشایی به وجود آید.

.  اگر وارد این حرفه نمی شدید، فکر می کنید االن چه شغل دیگری داشتید؟

همیشه به این موضوع فکر می  کنم  اما بارها و بارها به این نتیجه رسیدم بهـترین انتخاب برای بنده در 
حوزه فعالیت های کاری مهندسی مکانیک در گرایش تاسیسات ساختمان بوده و خواهد بود.

.  آیا سال 97 برای شما سال خوبی بود؟ تلخ ترین و شیرین ترین اتفاقاتی که در این سال برای شــما و شرکت متبوع شما رخ 

داد، چه چیزی بود؟

سال 9۷ سال مواجهه با جنگ اقتصادی بود. لذا انتظار یک سال پر بار از جهت اقتصادی در فعالیت های 
مهندسی نمی تواند باشد. تلخ ترین اتفاقاتی که در این سال با آن مواجه بودیم تغییرات فزاینده در قیمت 
اقالم مورد استفاده برای تاسیسات ساختمان بوده که قدری باعث رکود در انجام فعالیت های جاری شده 
است. شیرین ترین اتفاق امسال را حضور وزیر جدید راه و شهرسازی بر مسند وزارتخانه مذکور می دانم.

.  مهم ترین دستاوردهایی که شرکت  شما در سال 97 کسب کرد چه بودند؟ آیا در این سـال توانستید به برنامه ها و اهدافی که 

سال گذشته تعیین کرده بودید، برسید؟

با توجه به پاسخ سوال قبلی شاید مهمترین دستاورد ما در سال 9۷ حفظ و بقای فعالیت شرکت در سال 
9۷ بوده تا بتوان از بحران به وجود آمده طی طریق نمود. بنابراین هدف گذاری ها برای سال 9۷ به طور 
امیدواریم. نشده  سلب  ما  از  فعالیت  توان  موجود  شرایط  در  که  همین قدر  لیکن  نرسیده  نتیجه  به  کامل 
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.  رویایتان برای سال آینده چیست؟ چه اقداماتی برای تحقق این رویاها انجام می دهید؟

به عنوان یک حرفه   این رشته  به  با توجه به مظلوم بودن رشته تاسیسات ساختمان و عدم توجه جدی 
که  رویاهایی  مهم ترین  از  یکی  ابنیه  و  ساختمان ها  از  بهره برداری  در  مردم  رفاه  و  آسایش  برای  موثر 
به  کارشناسی  از  مکانیکی  تاسیسات  ارشد  کارشناسی  رشته  تاسیس  و  ایجاد  پیگیری  دارم  آینده  برای 
مکانیکی  تاسیسات  ارشد  کارشناسی  رشته  همچنین  و  مکانیک  مهندسی  رشته  برای  ارشد  کارشناسی 
اقدامات  انجام  مشغول  حاضر  حال  در  این هدف  به  نیل  برای  است.  ارشد  کارشناسی  تا  دیپلم  مقطع  از 
هستیم. آن  برای  الزم  مجوزهای  اخذ  و  رشته  تعریف  برای  غرب  تهران  واحد  آزاد  دانشگاه  در  قانونی 

.  کمی در خصوص خانه تکانی و نوروز برایمان بگویید.

است.  درونی  صورت  به  یکی  و  ظاهری  صورت  به  یکی  دارد  وجه  دو  نظرم  به  عید  تکانی  خانه 
در  باید  آن  کنار  در  اما  می کنیم.  پاکیزه  و  تمیز  توان  حد  در  را  می بینیم  چه  آن  هر   ظاهری  شکل  در 
کند   یک  اجتماعی  اخالق  و  رفتار  در  سال  همان  وضعیت  بررسی  به  نسبت  هم  درونی  سیرت 
کنیم. اقدام  خود  درون  در  ساختارها  اصالح  به  نسبت  جدید  سال  برای  و  گرفته  صورت  جدی  و  کاو 

. بهترین خبری که دوست دارید در سال 98 بشنوید چیست؟

رونق اقتصادی و بهبود و اصالح  معشیت زندگی مردم

. یک فیلم و یک کتاب پیشنهاد کنید.

به نظرم فیلم »راپسودی بوهمی« با بازی »رامی مالک« که اســکار بهترین نقش اول مــرد را در سال 
2019 کسب کرده، ارزش دیدن را دارد. جلد اول رمان »اولیس« نوشته »جیمز جویس« که توسط دوست 

عزیزم آقای »فرید قدمی« ترجمه و در بهار 98 توزیع خواهد  شد.
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مهندس میالد حاتمی
سردبیر نشریه مهندسی ایمنی

. سال 97 هم به خاطره پیوست و باید وارد سال 98 شویم. سالی که در طالع بینی ها سـال خــوک است. حیوانی که سمبل پول 

و ثروت است. با توجه به این نامگذاری، چشم انداز شما برای وضع اقــتصاد و کسب و کار به ویژه در صنعت تاسیسات چیست؟

کسب وکارهای  و  شرکت ها  افراد،  و  واسطه ها  وادادن  و  حرفه ای ها  ماندن  کار،  بازار  غربالگری 
و  طبیعی  شکل  به  وضعیت  این  جهان  تمام  در  حاال  است.  عادی  امری  رقابتی  بازار  در  کوچک 
دوباره  آغاز  سال   ،98 می دهد.  رخ  معیشتی،  و  اقتصادی  مشکالت  و  تحریم  جبر  به  ایران  ما  کشور  در 
به  رسیدن  کشیدن؛  قد  و  رستن  برای  مضاعف  کوشش  و  تالش  بهینه سازی،  و  تفکر  موعد  است؛ 
مبتکر  ایرانی  و  بازار  باشید  مطمئن  نیستیم؛  بلد  را  بی مضیقه  کار  و  زندگی  اصاًل  ما  دارد.  هزینه  آفتاب 
می شویم. سبز  دوباره  ما  می رسد؛  آفتاب  به  ما  آب،  دست های  به  ما  ریشه های  می کند،  پیدا  را  خود  راه 

.  اگر وارد این حرفه نمی شدید، فکر می کنید االن چه شغل دیگری داشتید؟

البته این ســؤال در مورد من صدق نمی کند چــون اکنون هم روزنامه نگار هستم اما اگــر شغل فعلی را 
نداشتم بی شک به دنبال عالقه ی اولم، سینما می رفتم.

.  آیا سال 97 برای شما سال خوبی بود؟ تلخ ترین و شیرین ترین اتفاقاتی که در این سال برای شــما و شرکت متبوع شما رخ 

داد، چه چیزی بود؟

سرعت گذار را می توان شاخصه اصلی 9۷ محسوب کرد. سالی که بی ثباتی تمرکز همگان را در وهله های 
مختلف به هم ریخت و کسی متوجه آمدن و رفتن ماه ها و فصل هایش نشد؛ گویا سگ )که بر اساس تقویم 
مغولی حیوان سال 9۷ است( به دنبال همه  ما گذاشت! برای من اتفاق شیرین شاید ایستادگی و انتشار متواتر 
نشریه مهندسی ایمنی و تلخ، اجبار برای جدایی از برخی همکاران و تن دادن به تعدیل برای فرار از تعطیل باشد.

.  مهم ترین دستاوردهایی که شرکت  شما در سال 97 کسب کرد چه بودند؟ آیا در این سـال توانستید به برنامه ها و اهدافی که 

سال گذشته تعیین کرده بودید، برسید؟

چند  و  کاغذ  شدهی  برابر  هفت  قیمت  به  توجه  با  )که  بقا  برای  جنگ  است.  مهم  ماندن  فقط  گاهی 
آغاز  اردیبهشت  همان  از  نیست(  غلوآمیز  اصاًل  انتشار،  تامه   علل  تشکیل دهنده   اقالم  دیگر  شدن  برابر 
شد و تمام رشته ها را پنبه کرد. برنامه ها و اهداف فراموش شدند و ماراتن استقامتی آغاز شد. در چنین 
اوضاعی پای لنگ و هیکل نیمه جان نشریه ای را به 98 رساندن خود به عنوان دستاورد محسوب می شود.
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.  رویایتان برای سال آینده چیست؟ چه اقداماتی برای تحقق این رویاها انجام می دهید؟

هر  است.  ترسیده  دلمان  که  سوخته  دستمان  آن قدر  اما  امیدواریم  ما  و  است  گناه  بزرگ ترین  ناامیدی 
هم  به  را  آن  ناگهانی  و  بیرونی  فشاری  ریختیم،  برنامه  وقت  هر  و  شد  توسعه  و  اعتال  حرف  بار 
گذاشته  باقی  پردازی  رویا  برای  جایی  دویدن ها  و  دادن ها  جاخالی  نکنم  گمان  باشیم  اگر  واقع بین  زد. 
می نمایاند  عبث  تحققش  برای  تالش  و  خیال بافی  مصداق  رویا  به  کردن  فکر  امروز  متأسفانه  باشد. 
خوک  که  امیدواریم  و  است  بهبود  برای  امید  نیست  اگر  رویا  شد،  اشاره  هم  پیش تر  که  همان طور  اما 
بیاید.  برایمان پیش  بسازد و دوباره رخصت رویاسازی  ما  با  نماد ثروت و نیک بختی  )حیوان سال 98(، 

.  کمی در خصوص خانه تکانی و نوروز برایمان بگویید.

باورش سخت است اما روزگاری به جز جانماز همیشه خوش بوی مادربزرگ، عیدی، توپ و حتی کاغذ رنگی در 
نوروز بوی خاصی داشت! اکنون که می نویسم در دفتر مجله هستم و شخصی برای نظافت شب عید آمده است؛ 
مردی باوقار که در گپ چای خوری خود را مهندس برق صنعتی معرفی کرد. مگر می شود خوش بود؟ پیشنهاد 
می کنم اگر برای خرید به خیابان می روید چشمتان را از روی سنگ فرش ها برندارید! حال خیلی ها خوب نیست. 
اما اگر از حال خانه تکانی خواسته باشید برقرار و بر دوام است. باور کنید خانه تکانی آخرین مقوله ای است که 
اگر بنا به نابودی نوروز هم باشد )که آن روز دور باد(، حذف می شود. این یکی از سالح های قابل اتکای زنان 
برای تالفی یک ساله است و چنان از کیان آن حمایت می کنند که مطمئن باشید تا ابد االباد برقرار خواهد بود.

. بهترین خبری که دوست دارید در سال 98 بشنوید چیست؟

9۷ یک شوخی بود!

. یک فیلم و یک کتاب پیشنهاد کنید.

فیلم »افسانه نارایاما« محصول 1983 از ساخته های »شوهی ایمامورا« و رمــان »همنوایی شبانه ارکستر 
چوب ها« به قلم »رضا قاسمی« که در سال 1380 در ایران 

به انتشار رسید.
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مهندس وحید دوستی
دبیر کمیته صنعت کنفرانس بین المللی مکانیک

. سال 97 هم به خاطره پیوست و باید وارد سال 98 شویم. سالی که در طالع بینی ها سـال خــوک است. حیوانی که سمبل پول 
و ثروت است. با توجه به این نامگذاری، چشم انداز شما برای وضع اقــتصاد و کسب و کار به ویژه در صنعت تاسیسات چیست؟

سال آینده تاسیسات در ایران، حتما از سیاست های اقتصادی دولت نشات می گیرد. اگر روال کــار همانند 
سال 139۷ باشد، شرکت های تولیدی، راهی جز تعطیلی نخواهند داشت. با این روند، آینده روشــنی برای 

این صنعت پیش بینی نمی شود.

.  اگر وارد این حرفه نمی شدید، فکر می کنید االن چه شغل دیگری داشتید؟
نمی  توان فکرهایی برای این موضوع کرد ولی از کودکی دوست داشتم در حرفه مهندسی به فعالیت بپردازم.

.  آیا سال 97 برای شما سال خوبی بود؟ تلخ ترین و شیرین ترین اتفاقاتی که در این سال برای شــما و شرکت متبوع شما رخ 
داد، چه چیزی بود؟

بله، بجز مشکالت اقــتصادی که همه در کشور دست به گریبانند، ســال خوبی بود. نهایی شدن و استفاده از 
اپلیکیشن تلفن همراه سیستم گرمایش از کف، پس از دو سال تحقیق و کار، از خاطرات شیرین سال 9۷ بود.

.  مهم ترین دستاوردهایی که شرکت  شما در سال 97 کسب کرد چه بودند؟ آیا در این سـال توانستید به برنامه ها و اهدافی که 
سال گذشته تعیین کرده بودید، برسید؟

اجرای برنامه های از پیش تعیین شده و رسیدن به اهداف صـنفی، مواردی بود که در سال 9۷ تا حـدودی 
به آن دست پیدا کردیم.

.  رویایتان برای سال آینده چیست؟ چه اقداماتی برای تحقق این رویاها انجام می دهید؟
رویا با همت و تالش و نظر خداوند محقق خواهد شد. اهداف ما بیشتر در زمینه باالبردن سطح علمی 
صنف خواهد بود. دو کتاب در دست تالیف داریم که به لطف خداوند به صنف تاسیسات کمک خواهد کرد.

.  کمی در خصوص خانه تکانی و نوروز برایمان بگویید.
از رسوم کهن این سرزمین زدودن گرد و غبار از محل زندگی و بالطبع از دلهایمان است. در سال جدید و 
نوروز با گرد و غبار در افکار، روح و روان را پاکسازی کرده و در سال جدید با انرژی نو، سال را آغاز کنیم.

. بهترین خبری که دوست دارید در سال 98 بشنوید چیست؟
مشکل معیشتی همه هموطنان حل بشود.

. یک فیلم و یک کتاب پیشنهاد کنید.
کتاب »دو قدم تا لبخند« و دیدن فیلم »به وقت شام« اثری از »ابراهیم حاتمی کیا« را توصیه می کنم.
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مهندس حامد فتاحی
مدیر توزیع و فروش شرکت صنایع روشنایی مازی نور

. سال 97 هم به خاطره پیوست و باید وارد سال 98 شویم. سالی که در طالع بینی ها سـال خــوک است. حیوانی که سمبل پول 
و ثروت است. با توجه به این نامگذاری، چشم انداز شما برای وضع اقــتصاد و کسب و کار به ویژه در صنعت تاسیسات چیست؟

عدم  درگیر  خارجي  فشارهاي  جز  به  سالي که  بود.  کشور  اقتصاد  در  سختي  سال   9۷ سال 
است  سخت تر  مراتب  به   98 سال  بودیم.  کشور  داخل  در  اقتصادي  ساختارهاي  در  هماهنگي 
بالطبع  و  مي کند  پیدا  کاهش  شدت  به  خانوارها  اقتصادي  قدرت  مي شود.  شروع  باال  تورم  با  و 
بود. خواهیم  افول  و  افت  دچار  هم  تاسیسات  در  کار  و  کسب  فضاي  جمله  از  حوزه ها  همه  در 

.  اگر وارد این حرفه نمی شدید، فکر می کنید االن چه شغل دیگری داشتید؟
فکر مي کنم مي توانستم معلم باشم یا مدرس. البته که این روزها تدریس را مي شود به عنوان یک عالقمندي 

تعقیب کرد ولي منظورم به عنوان شغل اصلي است.

.  آیا سال 97 برای شما سال خوبی بود؟ تلخ ترین و شیرین ترین اتفاقاتی که در این سال برای شــما و شرکت متبوع شما رخ 
داد، چه چیزی بود؟

در کل سال خوبي بود. اتفاق شیرین براي من به دنیا آمدن دخترم بوده و اتفاق تلخ هم براي همه ما کوچک 
شدن سفره هایمان بود.

.  مهم ترین دستاوردهایی که شرکت  شما در سال 97 کسب کرد چه بودند؟ آیا در این سـال توانستید به برنامه ها و اهدافی که 
سال گذشته تعیین کرده بودید، برسید؟

در سال 9۷ مهم ترین دستاورد شرکت حفظ پرسنل و جایگاه خود در زمینه روشنایي بوده که بسیار مهم است.

.  رویایتان برای سال آینده چیست؟ چه اقداماتی برای تحقق این رویاها انجام می دهید؟
رویاي من براي هر سال زندگي بهتر بوده و هست براي تحقق آن هم در حال تالش دائم هستم.

.  کمی در خصوص خانه تکانی و نوروز برایمان بگویید.
اصال رابطه خوبي با خانه تکاني ندارم در نوروز و به نظرم میتوان این کار را در طی سال انجام داد.

. بهترین خبری که دوست دارید در سال 98 بشنوید چیست؟
بهترین خبر براي من سربلندي کشورم و مردم ایران است.

. یک فیلم و یک کتاب پیشنهاد کنید.
Wonder یک فیلم درام به کارگردانی »استیون شباسکی« 
و محـصول ســـال 201۷ است و بهترین کــتاب »انسان 

خردمند« اثر »یووال نوح هراری« را پیشنهاد می کنم.
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دکتر حسین فخرایی
استاد دانشگاه

. سال 97 هم به خاطره پیوست و باید وارد سال 98 شویم. سالی که در طالع بینی ها سـال خــوک است. حیوانی که سمبل پول 

و ثروت است. با توجه به این نامگذاری، چشم انداز شما برای وضع اقــتصاد و کسب و کار به ویژه در صنعت تاسیسات چیست؟

امیدوارم خوب باشد. هرچند که کشور همیشه با مشکالت مواجه بوده است ولی صنعت بطور کلی و صنعت 
تاسیسات به خصوص، رو به جلو بوده است.

.  اگر وارد این حرفه نمی شدید، فکر می کنید االن چه شغل دیگری داشتید؟

باز هم همین صنعت را ترجیح می دهم.

.  آیا سال 97 برای شما سال خوبی بود؟ تلخ ترین و شیرین ترین اتفاقاتی که در این سال برای شــما و شرکت متبوع شما رخ 

داد، چه چیزی بود؟

تلخ ترین خبر، جهش قیمت دالر بود که تاثیر منفی بر روی فعالیت ها داشته است. شیرین ترین آن، دیدن 
فعالیت جوان های کوشا در این صنعت است.

.  مهم ترین دستاوردهایی که شرکت  شما در سال 97 کسب کرد چه بودند؟ آیا در این سـال توانستید به برنامه ها و اهدافی که 

سال گذشته تعیین کرده بودید، برسید؟

به اهداف بطور رضایت بخش نرسیدیم شاید به علت شوک های اقتصادی بود.

.  رویایتان برای سال آینده چیست؟ چه اقداماتی برای تحقق این رویاها انجام می دهید؟

فقط کوشش و تالش و امید به آینده

. بهترین خبری که دوست دارید در سال 98 بشنوید چیست؟

توجه بیشتر صنعت به دغدغه های زیست محیطی و فعال تر شدن 
آزمایشگاه معتمد زیست محیطی

. یک فیلم و یک کتاب پیشنهاد کنید.

فیلم »روزی که دنیا از حرکت ایستاد« به کارگردانی »اسکات 
درکسون« و کتاب »راهبری مدارس پایدار« نوشته »دبرا ماسی«
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مهندس محمد سراج
طراح تاسیسات

.  چشم انداز شما برای وضع اقــتصاد و کسب و کار به ویژه در صنعت تاسیسات چیست؟
سـال آینده با توجه به شرایط اقتصادی کالن کشور سال خوبی را برای تمام صنایع باالخص تاسیــسات 

پیش بینی نمی کنم.

.  اگر وارد این حرفه نمی شدید، فکر می کنید االن چه شغل دیگری داشتید؟
بنده از  صنایع نفت وگاز وارد این حوزه شدم ، اگر وارد تاسیسات نمی شدم احتماال در همان صنایع  ادامه فعالیت می دادم.

.  آیا سال 97 برای شما سال خوبی بود؟ تلخ ترین و شیرین ترین اتفاقاتی که در این سال برای شــما و شرکت متبوع شما رخ 
داد، چه چیزی بود؟

امسال برای اکثر مردم ایران )به جز یه عده معدود( سال خوبی نبود و برای منم همینطور. قاعدتا تـلخ ترین 
اتفاق، شــرایط اقتصادی امسال بود که مثل ســونامی زندگی همه را زیر و رو کرد. شیرین ترین اتفـــاق 
راه اندازی و افتتاح بخشی از موتورخانه های ایران مال )بزرگترین موتورخانه ایران( بود که بــنده در ایــن 

دوسال اخیر افتخار همکاری در این پروژه بزرگ تاسیساتی را به عنوان سرپرست مهندسی داشتم. 

.  مهم ترین دستاوردهایی که شرکت  شما در سال 97 کسب کرد چه بودند؟ آیا در این سـال توانستید به برنامه ها و اهدافی که 
سال گذشته تعیین کرده بودید، برسید؟

دستاورد امسال ما به انجام رساندن بعضی از نوآوری ها در صنعت تاسیسات در پروژه موتورخانه ایران  مـال 
بود که برای اولین بار در ایران انجام می شد، که با کمک همکاران به این امر نائل شدیم.

.  رویایتان برای سال آینده چیست؟ چه اقداماتی برای تحقق این رویاها انجام می دهید؟
تمام  با  و  بشوند  ملت  وخیم  شرایط  متوجه  کشور  مسئولین  که  است  این  آینده  سال  برای  بنده  آرزوی 
تجربیاتی  تا  شود  پیدا  فرصتی  دارم  دوست  خیلی  بنده  بدهند.  انجام  اوضاع  بهبود  برای  کاری  وجود 
بگذارم.  اشتراک  به  جوانتر  دوستان  با  را  آوردم  به دست  تاسیسات  حوزه  در  اخیر  سال  چند  این  در  که 

.  کمی در خصوص خانه تکانی و نوروز برایمان بگویید.
معموال دم عید درد قدیمی زانوهام که از دوران فوتبال بازی کردنم یادگاری دارم ســر وکلش پیدا میشه، 
کـه بهونه خوبیه برا پیچوندن. نوروز امسال فقط باید به هم امید بدهیم و حرف های مثبت بزنیم چـون به 

شدت کشور دچار فضای ناامیدی شده است.

. بهترین خبری که دوست دارید در سال 98 بشنوید چیست؟
سالمتی همه نزدیکان و دوستان 

. یک کتاب پیشنهاد کنید.
کتاب »همیشه برخاستن« به تالیف »رضا یادگاری« کتابی است که خیلی چیزها به ما یاد می دهد.
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نکات ایمنی، تعمیر و نگهداری
برای  نــوروز



تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 41

سال ششم- هفته چهارم اسفندماه 1397- شماره 242      www.tasisatnews.com

مناسب  لوله کش  کردن  پیدا  آنجاکه  از 
سخت  سال  آخر  به  منتهی  شب های  در 
عید،  شب های  از  قبل  است  بهتر  است، 
کنیم. تعمیر  را  آب  لوله های  بگیریم  تصمیم 
اِشکال و شکستگی و نم و نشتی در لــوله های ساخـتمان 
عالوه بر آسیب های مالـی، ظاهر و شکل سـاختمان را نیز 

تحت تأثیر قرار خواهد داد.
شکستگی  مانند  مختلفی  به دالیل  است  ممکن  نشتی 
باشد. لوله ها  فرسودگی  و  سوراخ شدن  و  اتصاالت 

با وجود این، با تشخیص و اقدام به موقع و کارشناسی دقیق، میزان 
خسارت های وارده را می توان کاهش داد و به حداقل رساند.

با مشاهده ی نم و رطوبت در دیوارها یا کف و سقف، در 
مرحله ی اول باید از کارشناسان لوله کشی آب  و  فاضالب 
ساختمان بخواهید دلیل اصلی را مشخص کنند و با استفاده 
از  کجاست:  از  اشکال  دهند  تشخیص  فنی،  تجهیزات  از 
.  … یا  شیرآالت  یا  فاضالب  لوله کشی  یا  آب  لوله کشی 
دارد؛  وجود  نشتی  دلیل  تشخیص  برای  نشانه هایی 
لوله  هنوز  و  ندارید  آب ریزی  درصورتی که  مثال 
است. آب  لوله کشی  از  مشکل  احتماال  دارد،  نشتی 
جلوگیری  و  بهداشتی  نکات  رعایت  برای  است  بهتر 
در  قارچ ها،  و  کپک  رشد  و  محیطی  آلودگی  از 
کنید. استفاده  متخصصان  کمک  از  فرصت  اولین 
با تشخیص صحیح، عملیات تخریب و کنده کاری آخرین 
راهکار خواهد بود و در وقت و هزینه صرفه جویی خواهد شد.
امــروزه، لوله های فاضالب در مـحل هایی تعبیه می شوند 
که درصورت نیاز به تعمیرات، کمترین تخریب را به همراه 

داشته باشند.
بُروز هرگونه  مزیت سیستم روکار این است که درصورت 
بود. خواهد  آسان تر  تعمیرات  برای  دسترسی  اشکالی، 
داخل  از  و  نصب  سقف  زیر  فاضالب  لوله های  اکثر 
کاذب  سقف  با  سپس،  می شوند.  داده  عبور  رایزر 
مشکل،  بُروز  درصورت  و  می شوند  پنهان  دید  از 
است. امکان پذیر  هزینه ها  کمترین  با  آن ها  تعمیرات 

و  رایزر  سیستم  از  که  قدیمی  خانه های  در  این حال،  با  
برای  شاید  است،  توکار  لوله ها  و  نکرده  اند  استفاده  داکت 
تعمیر راهی به جز تخریب کف و دیوارها وجود نداشته باشد.
اگر سیستم لوله کشی خانه و آشپزخانه نیز توکار است، برای تعمیر 
لوله ها حتما از متخصص لوله کشی ساختمان کمک بگیرید.

سرویس  کاشی های  و  سرامیک  و  توالت  سنگ  اگر 
شده اند،  شکستگی  و  تََرک  دچار  حمام  یا  بهداشتی 
و  نم  مشاهده   صورت  در  کنید.  پیگیری  را  دلیلش  حتما 
قارچ ها  رشد  یا  بیماری   ایجاد  از  جلوگیری  برای  نشتی، 
متخصصان  کمک  با  را  نشتی  دقیق  محل  هرچه سریع تر 
کنید. تعمیر  را  لوله ها  و  پیدا  نشت یاب  دستگاه  و 
تعویض  را  سرامیک ها  و  کاشی  نیاز،  درصورت  همچنین 
مشکالتی،  چنین  دوباره ی  بُروز  از  جلوگیری  برای  کنید. 
از  قبل  لزوم  درصورت  و  کنید  بررسی  را  عایق کاری 
دهید. انجام  را  شیب بندی  و  رطوبتی  عایق  کاشی کاری، 

و  کاشی  تعویض  با  توکار  لوله های  تعویض  معموال 
سرامیک همراه خواهد بود. برای انجام کاشی و سرامیک  
بگیرید. کمک  متخصص  از  حتما  ساختمان  کاری 
آنچه در سطور قبل به آن ها اشاره شد، کارهایی کامال تخصصی 
است. هرگونه سهل انگاری در تعمیرات لوله کشی ساختمان، 
ممکن است خسارت های جبران ناپذیری به ساختمان وارد کند.
کاشی کاری و سرامیک کاری به نیروی کار ماهر و دقیق و 
باسلیقه نیاز دارد. هرگونه درز و شکاف بین کاشی ها باعث 
نفوذ آب به الیه های زیرین و به مرور زمان، آسیب به کف 

یا سقف خواهد شد.

چگونگی تعمیر لوله های زیرکار قبل از عید
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جواد نوفرستی در گفت وگو با تاسیسات نیوز:

همه در قبال پیشگیری از حوادث مسئولیت داریم
یکی از مهم ترین جنبه های زندگی انسان، ایمنی است. ایمنی در تمام ابعاد از ساختمان سازی گرفته تا رانندگی و ... 
نمود پیدا می کند. مرگ های خاموش، ساختمان های ضعیف در برابر زلزله، عدم رعایت اصول کلیدی برای جلوگیری 
از آتش سوزی و ... همه از مواردی هستند که ایمنی را به چالش می کشند. فرا رسیدن نوروز باستانی را بهانه ای قرار 
دادیم تا در این باره گفت وگویی با دکتر جواد نوفرستی داشته باشیم و مساله ایمنی را از زوایای مختلف بررسی کنیم.

چند سال است که در حوزه ایمنی وارد شده اید و 
این مبحث را به صورت حرفه ای دنبال می کنید؟
ما  ماهیت شغل  بوتان شدم،  وارد گروه صنعتی  سال ۷1 
رعایت ایمنی را ایجاب می کرد و ورود من به این شغل، 
قدم اول برای دنبال کردن و عالقه مند شدن به مباحث 
 84 و   83 سال های  در  جدی تر  طور  به  اما  شد.  ایمنی 
پیشگیری  برای  که  داشتیم  ماموریت  شرکت  طرف  از 
شرکت  اجتماعی  مسائل  راستای  در  سوانح  و  حوادث  از 
همکاری  و  تعامل  غیردولتی  و  دولتی  سازمان های  با 
کارگروه  و  ایمن  جامعه  موضوع  با  که  از سال 8۷  کنیم. 
وارد  کردم،  پیدا  آشنایی  خاموش  مرگ های  از  پیشگیری 
فاز گسترده تر و رسانه ای شدم که تا به امروز نیز ادامه دارد. 

ایمنی  به  ایمنی،  بخش ها  مهم ترین  از  یکی 
ساختمان مربوط می شود. ایمنی ساختمان مستلزم 
رعایت چه نکاتی است؟ چه استانداردهایی برای 
ارتقای ایمنی ساختمان باید در نظر گرفته شود؟

است.  ساختمان  ایمنی  بحث  ایمن،  جامعه  در  ما  اولویت 
حوادث زیادی از زمان ساخت تا بهره برداری وجود دارد. اگر 
مقرات ملی ساختمان که اکنون وجود دارد - هر چند نیاز 
به بروزرسانی و بعضا رفع مغایرت ها و در برخی از حوزه ها 
که نقص هایی دارد – به دررستی اجرا شود ساختمان ها در 
برابر حوادث مقاوم تر و ایمن تر می شوند. مهم ترین و شاید 
تنهاترین مبحثی که به دوره بهره برداری بر می گردد مبحث 
22 مقررات ملی ساختمان است که البته متاسفانه با ورود 
به ششمین سال از ابالغ آن، هنوز طرح پایلوت هم نشده 
است چه برسد به اجرای سراسری. تمامی مقررات 22 گانه 
از  اجرایی شود ولی در واقعیت خیلی  باید  ملی ساختمان 
مباحث به درستی انجام نمی شود، نظارت هم نمی شود و در 
طراحی ها هم به طور کامل رعایت نمی شود. طبق قوانین 
و مقررات ملی ساختمان، باید از مصالح استاندارد استفاده 
شود که این هم رعایت نمی شود یا اصال مصالح استاندارد 
در  می شوند  ساخته  که  ساختمان هایی  نهایت  در  نداریم. 
حوادث  ما  می گیرد.  قربانی  بهره برداری  و  ساخت  زمان 
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سخت،  جسم  با  برخورد  ارتفاع،  از  سقوط  نظیر  زیادی 
حوادث برق گرفتگی، گاز گرفتگی، آتش سوزی، حوادث 
آسانسور، ناایمن بودن ساختمان در زمان زلزله را در کارگاه 
ساختمانی شاهد هستیم. امیدواریم در آینده شاهد تحوالت 
بگوییم  باید  نقدها  این  کنار  در  هرچند  باشیم،  مثبتی 
است.  بوده  بهبود  به  رو  به یک دهه گذشته  نسبت  روند 

یکی از مشکالت و معضالتی که هر ساله با آغاز 
فصل سرما شاهد آن هستیم، مساله مرگ خاموش 
است. با توجه به تعدد این رخداد در سال های قبل، 
چرا هر سال باز شاهد چنین اتفاقات تلخ هستیم. 
از نظر روانشناسی مردم چرا رعایت نمی کنند، 
چرا فکر می کنند این اتفاق برای آن ها نمی افتد؟
ناایمن هستند. این عدم  اکثر ساختمان ها دارای دودکش 
مشاهده  اجرا  و  نظارت  در  چه  و  طراحی  در  چه  ایمنی 
می شود. با توجه به این ناایمن بودن، تنها می توان گفت 
که کمک غیبی است که میانگین تعداد مرگ های خاموش 
در سال فقط 800 عدد است و خیلی شانس آورده ایم که 
از این تعداد فراتر نرفته است؛ هرچند این تعداد هم خیلی 
باالست. ما در بحث ایمن بودن سیستم گرمایش و نکات 
در  داریم.  زیادی  بهبود  جای  بهره برداران  توسط  ایمنی 
استاندارد  دودکش  نام  به  دودکشی  اصال  ساخت  زمان 
حاال  که  نشده  نوشته  آن  برای  بند  یک  هنوز  نداریم، 
جدا  غیراستاندارد  از  را  استاندارد  دودکش های  بخواهیم 
کنیم. دودکش های حال حاضر، بعد از این همه سال، هنوز 
شامل استانداردهای اجباری نیست. این زانویی ها، کالهک 
H و قائم فلزی و نظیر این ها زود سوراخ و پوسیده و خراب 
را رقم می زنند. مردم هم نسبت  تلخ  می شوند و حوادثی 
به ایمنی کم توجه هستند و درس نمی گیرند و این تصور 
و  آموزش  بحث  است.  همسایه  برای  حادثه  که  دارند  را 
یادآوری مکرر بسیار مهم است، ولی واقعیت تلخ این است 
که ما در رسانه ها مخصوصا امسال آموزش های ایمنی را 
برنامه  و  ایمنی  آقای  مثل  برنامه هایی  زمانی  نمی بینیم. 
در  زیرنویس هایی  می شد،  پخش  تلویزیون  در  آبی  شعله 
حوزه دودکش ها دائم به چشم می خورد، اما دیگر خبری از 
این تیزرها و برنامه ها نیست. در این حوزه همه مسئولیت 
دارند. مسئولیت بیشتر را دستگاه هایی دارند که باید همین 
آگاهی را به مردم بدهند و با جهل ایمنی مردم مبارزه کنند. 
ایمنی  جهل  از  جلوتر  مسئولین  ایمنی  جهل  که  هرچند 
مردم است و این خودش یک دغدغه در جامعه ایمن است. 

به عنوان یک فعال حوزه ایمنی، بعد از فرو ریختن 
ساختمان پالسکو چه احساسی داشتید؟ آیا روزی 
فکر می کردید ساختمان به این بزرگی ریزش کند؟
در خصوص پالسکو خیلی متاثر شدم که چرا به پیشگیری 
ولی  داده شده  بارها هشدار  که  حادثه ای  نمی شود.  توجه 
و شجاعت  ایثار  به  درود  است. ضمن  نشده  توجه  آن  به 
از دست  را  این عزیزان  واقعا حیف که  آتش نشانان عزیز 
نه  ریختم،  هم  اشک  حادثه  کلیپ های  دیدن  با  داده ایم. 
صرفًا از باب دلسوزی بلکه از اینکه آیا من هم می توانم 
یا مشابه پالسکو  از چنین حوادثی کوچک  پیشگیری  در 
سهیم باشم؟ واقعیت این است که خیلی از ما، از پالسکو 
حوزه های  در  مسئولین  چه  و  مردم  چه  نگرفتیم،  درس 
فقط  اجرایی  دستگاه های  که  نیست  قرار  صرفا  مختلف. 
خواستند،  ما  از  که  پالسکو  گزارشات  در  بگیرند.  درس 
من به کوتاهی و عدم توجه نقش دستگاهی اشاره کردم 
که در گزارشات دیگر نبود. اینکه شورای شهر هم تاکید 
باید  نیست،  روز  به  قانون شهرداری مان  ما  اینکه  به  کند 
تا االن چه کاره بودید در شورای  اینها گفت که شما  به 
شهر. چهار سال آنجا بودید بیشتر یا کمتر، چرا بروز رسانی 
برای  ما  قانون شهرداری  نداشتید که  یعنی خبر  نکردید؟ 
قوه  مجلس،  دیگر  موضوع  است؟  قبل  سال   50 چهل 
است.  دیگر  و دستگاه های  فرمانداری  دادستانی،  قضاییه، 
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و  بارها  را  پالسکو  خطر  گزارش  دستگاه ها،  این  مگر 
آیا  نگرفته اند.  تهران  آتش نشانی  و  شهرداری  از  بارها 
بوده  اطالع  جهت  فقط  می دانند،  که  رونوشت هایی  این 
را جدی می گرفتند؟  این موضوع  نباید  بایگانی کنند،  که 
محترم،  فرمانداری  که  می طلبد  استمداد  دارد  آتش نشانی 
دادستانی محترم کمک کنید. ممکن است برای پالسکو 
حادثه تلخی اتفاق بیافتد، اما خیلی از این دستگاه ها این 
نامه ها را بایگانی کرده اند. دنبال مقصر نگردیم و به گذشته 
برنگردیم. اما آیا بعد از دو سال و اندی از حادثه پالسکو 
نقص های قوانین برطرف شد. خیلی فریاد زدیم، اما خیر. 
باید ببینیم که آتش نشانی می تواند در حوادث ساختمانی 
به عنوان ضابط قضایی ورود کند؟ آیا اصال می تواند وارد 
دهد؟  هشدار  گازگرفتگی  حادثه  مورد  در  و  شود  خانه ای 
بخواهند  مردم  که  است  این  کار  این  الزمه  خیر.  قطعا 
خانه هایشان  وارد  عزیز  آتش نشانان  که  دهند  اجازه  و 
نیافتد. اتفاق  دیگر  حادثه ها  این  از  امیدوارم  شوند. 

انجمن جامعه ایمن ایران چه وظایف و راهکارهایی را 
برای باال بردن سطح ایمنی در جامعه انجام می دهد؟

در انجمن جامعه ایمن که یک سازمان مردم نهاد داوطلب 
و غیرانتفاعی است، استراتژی ما که بر پیشگیری از حوادث 
قربانیان، مصدومین، معلولین،  و سوانح، کاهش کشته ها، 
بر سه  دارد،  تاکید  حوادث  در  و خسارت ها  آسیب دیدگان 
رکن اساسی استوار است: 1( آگاه سازی، 2( حساس سازی، 
3( مطالبه گری. آگاه سازی یعنی آگاه کردن جامعه نسبت 
به خطرات و دستگاه به ضرورت یک اقدام. مخاطبان ما 
صرفا مردم نیستند. آگاه کردن مسئولین به مسئولیت شان 
خودشان  دارند  دوست  یا  کرده اند  فراموش  یا  بعضا  که 
به  مردم  آگاه کردن  آن طرف  از  و  بزنند  فراموشی  به  را 
مسئولیتشان به عنوان یک شهروند مسئول و آگاه کردن 
بحث  در  کنند.  مطالبه  که  ایمنی  حوزه  در  حقوقشان  به 
حساس سازی خیلی از ما، از خطرات آتش سوزی آگاهیم. 
همه مردم حادثه پالسکو را دیدند، اما آموزش باید به تغییر 
رفتار و تغییر نگرش تبدیل شود. این میسر نمی شود مگر 
اینکه ایمنی به یک دغدغه و یک باور تبدیل شود، لذا به 
تنهایی آموزش و آگاهی کفایت نمی کند و اگر به دغدغه 
و حساسیت منجر نشود، ما نتیجه نخواهیم گرفت. ضمن 
آگاه سازی و حساس سازی، ما تاکید داریم بر مطالبه گری، 
یعنی همه ایمنی را در همه حوزه ها بخواهیم. ما در جامعه 
موقع  آن  چون  نیستیم،  اقتصادی  منافع  دنبال  به  ایمن، 
که  مثال کسی  داریم،  دغدغه  ما  که  نمی کنند  باور  مردم 

کاالی ایمن می فروشد، فکر می کنم دنبال مادی است تا 
ایمنی. بنابراین ما هدفمان این است که ضمن مطالبه گری 
کنیم.  دعوت  همکاری  به  را  سازمان  حساس سازی  و 

ایمنی  ارتقای  عنوان  تحت  کمپینی  اخیرا 
سوری،  چهارشنبه  تکانی،  خانه  قالب   4 در 
زیست  محیط  و  خانواده  و  ترافیک  ایمنی 
کمپین  این  رسالت  و  وظایف  کرده اید.  ارایه 
از  جلوگیری  برای  را  اقداماتی  چه  چیست؟ 
است؟ داده  انجام  نوروز  در  حوادث  بروز 
رسانه ها،  در  که  است  این  کمپین ها  این  در  ما  رسالت 
حساس سازی و مطالبه گری کنیم. در این خصوص، صدا 
ما  است،  داشته  ایمن  جامعه  با  خوبی  همکاری  سیما  و 
نیز با کمک خبرنگاران و رسانه ها می کوشیم تا از طریق 
رسانه های مختلف به مردم اطالع رسانی کنیم و هر کدام 
از مردم خود یک رسانه اند. ما در نوروز 9۷، میانگین روزانه 
قانونی( و 2 هزار مصدوم  آمار پزشکی  52 قربانی )طبق 
حوادث  کاهش  برای  که  داشته ایم  اورژانس(  آمار  )طبق 
کشور  دادستانی  با  مکاتباتی  ترافیک  ایمنی  کمپین  با 
داشته ایم و از پلیس راهور خواسته ایم اقدامات جدی تری 
در خصوص ایمنی در نوروز 98 داشته باشد. به عنوان مثال، 
مردم را با نقاط حادثه خیز، پرتکرار و پرتصادف جاده ها آشنا 
کنیم تا با رسیدن به این محدوده ها ایمن تر رانندگی کنند.

که  است  این  کمپین  این  شعارهای  از  یکی 
کیست؟ همه  از  شما  تعریف  مسئولیم«.  »همه 
مردم هم  و مسئولین هستند. خود  مردم  مخاطبان، همه 
سازند.  مطلع  را  همدیگر  ایمنی  پیام های  رساندن  با  باید 
خودمراقبتی کنیم و از گروه های حساس به ویژه کودکان 
مراقبت کنیم. مثال در سفرهای نوروزی به قوانین رانندگی 
گذاشتن  کورس  پرخطر،  رفتارهای  از  بگذاریم،  احترام 
خودمان  جان  قبال  در  ما  پس  کنیم.  پرهیز  سرعت  و 
مسئولیم.  عزیزانمان  و  وطنان مان  هم  همسفرمان، 
بگیریم.  درس  حوادث  از  و  باشیم  حساس  باشیم،  آگاه 

به  دادن  آکاهی  جهت  در  سلبریتی ها  وظیفه 
چیست؟ ایمنی  سطح  ارتقای  برای  جامعه 
افرادی مانند چهره های هنری، ورزشی و غیره که در یک 
جایگاه اجتماعی ویژه و مورد حمایت مردم هستند، حتما از 
این کمپین ها حمایت کنند و هر کدام یک سفیر ایمنی باشند.
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تمهیدات سازمان آتش نشانی تهران در استقبال از نوروز 1398
مــعاون عملیات سازمان آتش نشانی برنامـه ها 
و تمهیدات سازمان آتش نشانی تهـــران را در 

استقبال از نوروز 1398 اعالم کرد.
واحد کیانی معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات 
از  استقبال  برنامه های  تشریح  در  تهران  شهرداری  ایمنی 
و  جدید  سال  رسیدن  فرا  به  توجه  با  داشت:  اظهار  نوروز 
سازمان  شده  تعیین  پیش  از  برنامه ریزی های  اساس  بر 
بهار،  از  استقبال  طرح  اجرای  خصوص  در  آتش نشانی 
استقرار  با  جاری  سال  ماه  اسفند  اول  از  آتش نشانان 
در  روزانه  صورت  به  کامل  تجهیزات  همراه  به  خودروها 
آماده  باش  به صورت  تجمعی  اماکن  و  پرتردد شهر  نقاط 
در 2۶0 نقطه مستقر و در خدمت شهروندان خواهند بود.

فروردین  یکم  تا  اسفند  پانزدهم  از  داد:  ادامه  وی 
به  عملیاتی  تیم   ۷ قالب  در  آتش نشانان   ،1398
منظور  به  شهر  ورودی  مبادی  در  شبانه روزی  صورت 
ایمنی  بر  نظارت  نوروزی،  مسافران  ایمنی  تامین 
دارند. عهده  بر  را  مسافران  نوروزی  اسکان  کمپ های 

برگزاری  روزهای  در  تهرانی  آتش نشانان  افزود:  وی 
اقالم و کاالهای  به منظور خرید  بهاره که  نمایشگاه های 
نوروزی در سه نقطه از پایتخت برپا می شود، استقرار داشته 
می دهند. قرار  بررسی  مورد  را  غرفه ها  و  محل  ایمنی  و 

بیان  سال  پایان  چهارشنبه  شب  ایام  به  اشاره  با  کیانی 
ایام  با توجه به نزدیک شدن به  کرد: سازمان آتش نشانی 
چهارشنبه پایان سال، آمادگی خود را جهت ماموریت های 
محوله انجام خواهد داد و از روز سه شنبه 28 اسفندماه همه 
130 ایستگاه فعال آتش نشانی و کلیه آتش نشانان به منظور 
پوشش ایمنی شهر و با استقرار بیش از هزار تیم عملیاتی 
جهت تامین ایمنی شهروندان در آماده باش کامل هستند.
سازمان ها،  نمایندگان  از  تعدادی  شب  این  در  افزود:  وی 

عوامل  همانند  پشتیبان  همکارهای  و  امدادی  ارگان های 
اورژانس، نیروی انتظامی، ستاد بحران، عوامل پلیس راهور 
تامین  و  نظم  برقراری  وظیفه  که  رانندگی  و  راهنمایی  و 
عهده  بر  را  شهروندان  به  موقع  به  امدادرسانی  و  ایمنی 
دارند در ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران مستقر هستند.

سازمان  افزود:  آتش نشانی  سازمان  عملیات  معاون 
چهارشنبه  مراسم  جشن  برگزاری  از  تهران  آتش نشانی 
پایان سال و استقبال همشهریان از نوروز، به عنوان یک 
شهروندان  کنار  در  استقرار  با  و  می کند  یاد  دیرینه  رسم 
احتمال  به  توجه  با  و  بود  خواهد  سهیم  آنها  شادی  در 
در  این شب  در  ترافیک های کاذبی که ممکن است  بروز 
حوادث  محل های  به  رسیدن  زمان  دهد،  رخ  تهران  شهر 
می دهد. کاهش  را  شهروندان  به  امدادرسانی  و  احتمالی 
طول  در  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  به  اشاره  با  وی 
سال برای آمادگی در برابر حوادث این روز گفت: با توجه 
و  آموزش  اهمیت  و  آتش نشانی  سازمان  مهم  رسالت  به 
ارتقا سطح دانش ایمنی شهروندان، نیروهای سامانه 13۷ و 
شهربان شهر تهران نیز اصول اولیه ایمنی و آتش نشانی را 
فرا گرفته و به همراه امکانات و خاموش کننده های دستی 
در اماکن مختلف حضور دارند تا در صورت مشاهده هرگونه 
آتش سوزی اقدامات اولیه را تا رسیدن نیروها انجام دهند.
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از  کرد:  تصریح  آتش نشانی  سازمان  عملیات  معاون 
با  شهروندان  بیشتر  آشنایی  برای  اسفندماه  دوم  نیمه 
اتوبوس  یک  ایمنی  فرهنگ  اشاعه  و  ایمنی  موضوعات 
تحت عنوان پیک ایمنی و یک غرفه عکاسی و نمایشگاه 
خودرویی در 22 ایستگاه منتخب و در هر یک از مناطق 
است. شده  پا  بر  مردم  بازدید  برای  تهران  شهرداری 
در  ایمنی  تمهیدات  اجرای  برای  آتش نشانان  افزود:  وی 
بوستان ها  کلیه  از  را  خود  ایمنی  بازدیدهای  طبیعت،  روز 
آغاز کرده و این نظارت ها تا پایان روز سیزدهم فروردین 
آماده باش 130  بر  نیز عالوه  روز طبیعت  در  و  دارد  ادامه 
بوستان ها  در  عملیاتی  تیم   240 آتش نشانی،  ایستگاه 
همراه  به  را  ایمنی  تامین  شهروندان،  تجمع  اماکن  و 

عهده  بر  سیکلت  موتور  و  سنگین  و  سبک  خودروهای 
دارند تا در هنگام بروز حادثه به امداد شهروندان بشتابند.
یاد  به رسم زیبای صله رحم و گرامیداشت  اشاره  با  کیانی 
مدیران  تاکید کرد: طبق رسم همه ساله،  و خاطره شهدا 
عملیاتی و ستادی سازمان آتش نشانی به دیدار خانواده های 
آنان  از  دلجویی  ضمن  و  می روند  شهدا  معظم  و  معزز 
مقدس  دفاع  و  سازمان  عملیات  شهدای  خاطره  و  یاد 
عملیاتی  تیم   30 راستا  همین  در  و  می دارند  گرامی  را 
تامین  برای  و  زهرا)س(  بهشت  به  منتهی  مسیرهای  در 
سال  پایان  جمعه  و  پنجشنبه  در  قبور  اهل  زائرین  ایمنی 
هستند. عزیز  مردم  ایمنی  تامین  و  خدمت رسانی  آماده 
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معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
به مدیران کل  نامه ای  حفاظت محیط زیست در 
حفاظت محیط زیست استان ها خواستار هماهنگی، 
حضور  و  اجرایی  عوامل  و  مسئوالن  آماده باش 
به موقع عوامل و تجهیزات در مناطق حساس شد.

در نامه حمید ظهرابی آمده است: با توجه به سفرهای انبوه و 
تردد پرحجم هم میهنان در ایام تعطیالت نوروز 98 و به ویژه 
اعمال  منظور  به  و  فروردین(   13( طبیعت  با  انس  روز  در 
نظارت، کنترل و پایش محدوده مناطق تحت مدیریت جهت 
خدمت رسانی مناسب، آموزش و اطالع رسانی، افزایش سطح 
آگاهی مسافران، آمادگی، پیشگیری و مقابله با بروز مخاطرات 
احتمالی در عرصه های طبیعی به ویژه بروز حریق و تخریب 
منابع، ضروری است نسبت به هماهنگی و آماده باش مسئوالن 
در  تجهیزات  و  عوامل  به موقع  حضور  و  اجرایی  عوامل  و 
مناطق حساس، اقدام الزم و به موقع متناسب با ویژگی های 
پذیرد. صورت  زیستگاهی  های  حساسیت  و  اکولوژیک 
مقررات  و  ضوابط  چارچوب  در  گذشته  سال های  مشابه 

موجود  های  ظرفیت  و  امکانات  توان،  اساس  بر  و  جاری 
کنند: اعمال  را  مقتضی  اقدام  زیر  موارد  انجام  به  نسبت 
1. چادرهایی با نام و نشان محیط زیست در مبادی ورودی 
شهرها و نقاط گردشگری در استان با همکاری سمن های 
آموزشی،  فرهنگی-  اقالم  و  شود  برپا  زیستی  محیط 
فشرده  لوح های  و  استانی  نقشه های  مربوطه،  توصیه های 
شود. توزیع  ها  خانواده  بین  گردشگری  و  محیطی  زیست 
2. هماهنگی با نیروی انتظامی، گمرکات و سازمان دامپزشکی 
به منظور نظارت دقیق تر و پیشگیری از ورود و خروج غیرمجاز 
جلوگیری  و  استان  خروجی  و  ورودی  مبادی  در  گونه ها 
جاده ها در  گونه ها  غیرقانونی  جابجایی  و  نقل  و  حمل  از 
زیبایی های  انعکاس  برای  رسانه ها  ظرفیت  از   .3
رادیویی  برنامه های  پخش  و  تولید  و  استان  طبیعت 
با  زندگی  مهارت های  آموزش  و  تلویزیونی  و 
شود. گرفته  کمک  زیست  محیط  حفظ  معیارهای 
4. از کیسه های پارچه ای که دارای نشان محیط زیستی و شعار 
مناسب  باشند، برای توزیع اقالم فرهنگی- آموزشی استفاده شود.

آماده باش سازمان حفاظت محیط زیست در نوروز 98
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5. مأموران اجرایی ادارات کل در اماکن مهم و حساس که 
احتمال آتش سوزی و تخریب بیشتر است، حضور فعال یابند 
و نسبت به آگاه سازی و اطالع رسانی حضوری درخصوص 
است  کند همچنین الزم  اقدام  بوم ها  زیست  اهمیت حفظ 
هماهنگی های الزم با سازمان آتش نشانی و سازمان امداد 
و نجات برای استقرار تجهیزات و ادوات مورد نیاز در نقاط 
حادثه خیز و مستعد آتش سوزی به منظور پیشگیری و مقابله 
با بروز مخاطرات احتمالی در عرصه های طبیعی انجام گیرد.
۶. با تخصیص شماره هایی از گردشگران و مسافران درخواست 
کنند هرگونه آلودگی و تخریب محیط زیست و آتش سوزی 
دهند. اطالع  کل  اداره  آن  به  مزبور  شماره  طریق  از  را 
۷. در این خصوص ضروری است شماره های تخصیص داده شده 
در ورودی شهرها و در نقاط تجمع گردشگران همچنین نقاط 
حادثه خیز به طرق مختلف در معرض دید گردشگران قرارگیرد.

و  گردشگران  بین  رایگان  زباله  کیسه های  توزیع   .8
سایر  و  زیستی  محیط  سمن های  همکاری  با  مسافران 
منظور  به  مردم  به  آموزش  و  ذیربط  های  دستگاه 
جمع  های  محل  به  پسماندها  تفکیک  و  جمع آوری 
گیرد. صورت  طبیعت  با  انس  روز  در  ویژه  به  زباله  آوری 
جلوگیری  منظور  به  پیشگیرانه  اقدامات  انجام   .9
سمندرها،  انواع  مانند  وحشی  جانوران  فروش  از 
سایر  کوچک  مارهای  و  و  الک پشت ها  قورباغه ها، 
مهاجم  و  بومی  غیر  گیاهان  برخی  همچنین  و  خزندگان 
آن. از  بعد  و  نوروز  به  منتهی  ایام  در  آبی  سنبل  مانند 
با  شهری  پارک های  در  مکان هایی  تعبیه   .10
ماهی های  جمع آوری  برای  ها  شهرداری  هماهنگی 
از  پیشگیری  جهت  شهروندان  به  اطالع رسانی  و  قرمز 
آبی منابع  سایر  و  انهار  و  رودخانه ها  در  آن ها  رهاسازی 
از  رایگان  بازدید  امکان  کردن  فراهم   .11
اطالعات  ارائه  با  همراه  طبیعی  تاریخ  موزه های 
گیرد. قرار  نظر  مد  بازدیدکنندگان  به  آموزشی 
زیستگاه ها،  سواحل،  کوهستان،  پاکسازی  درخصوص   .12

همکاری  با   … و  شهرها  خروجی  و  ورودی  جاده ها،  کنار 
و  زیستی  محیط  سمن های  اعضای  و  دستگاه ها  سایر 
شود. برنامه ریزی  طبیعت  در  حاضر  اجتماعی  سرمایه های 
13. نسبت به برگزاری مسابقات علمی، محیط زیستی، ورزشی 
و فرهنگی در پارک ها و فضاهای تفریحی شهر مساعدت شود.
قبل  متخلفان  از  وحشی  جانوران  توقیف  درصورت   .14
جداً  آنها  رهاسازی  از  بودن  بومی  غیر  یا  بومی  تعیین  از 
مشخص  از  قبل  بودن  بومی  صورت  در  و  شود  خودداری 
نشوند. رهاسازی  کشور  در  آن  پراکنش  و  زیستگاه  شدن 
15. با چاپ بروشور و توزیع آن بین گردشگران و مسافران نوروزی 
و نصب بنر در مبادی ورودی شهرها، موارد ذیل متذکر شود:
محل  مسافران  گیاهان،  گل دهی  فصل  به  توجه  با    -
اسکان خود را در اماکنی انتخاب کنند که از پوشش گیاهی 
به  رساندن  آسیب  از  و  باشد  برخوردار  کمتری  جنگلی  و 
کنند. خودداری  درختان  سرشاخه های  شکستن  و  گیاهان 
آماده  غذاهای  امکان  حد  تا  هموطنان  طبیعت،  روز  در   -
در  و  باشند  داشته  به همراه  نیست  پخت مجدد  نیازمند  که 
صورت نیاز به آتش، حتی االمکان به جای چوب و هیزم از 
زغال آماده استفاده و از شکستن هرگونه سرشاخه درختان 
خودداری و حتمًا خاکستر آتش را نیز با آب و یا خاک خاموش 
کنند، همچنین از روشن کردن آتش کنار درختان خودداری 
است. پیک نیکی  گاز  داشتن  همراه  هم  کار  بهترین  کنند. 
- مسافران کیسه مخصوص جمع آوری زباله به همراه داشته 
ایستگاه های  به  را  تولیدی  زباله های  پایان روز  باشند و در 
مستقر تحویل دهند و زباله های خود را در جنگل، ساحل دریا، 
کنار چشمه های آب، مناطق کوهستانی و دره ها رها نکنند.

- مسافران و گردشگران از شکار و صید گونه های جانوری و 
حمل هرگونه سالح، تبر، اره و تور صیادی جداً خودداری کنند.

عبور  تابلوی  که  مناطقی  یا  و  جنگلی  مناطق  در   -
سرعت  کمترین  با  دارد،  وجود  وحشی  یا  اهلی  حیوانات 
باشند. بی پناه  حیوانات  مراقب  و  کنند  رانندگی  ممکن 
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فیلم چه ببینیم؟!

در تعطیالت نوروزی سالن های تئاتر، کنسرت و سینما را با حضور خودمان سبز کنیم.
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برخورد نزدیک از نوع سوم
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