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این بیت کویِن شتر گاو پلنگ
همکاران عزیز سالم و خداقوت

در چند روز گذشته مزارع متعدد بیت  کوین در کشور ما از سوی مراجع مرتبط پیدا 
و ضبط شده است. بعد از آن هزینه برق مرتبط اعالم شد. اما سوال اساسی این 
است که آیا در کشور ما برق به اندازه کافی موجود است تا این میزان از مصرف 

تامین شود؟ سوال مهم تر آنکه آب برای ما مهم تر است یا برق؟
اینکه برق یا آب کدام مهم تر است شاید به بیت کوین مرتبط نباشد، اما برای 

تاسیسات بسیار مهم است. اگر برق به اندازه داریم تا گران تر به بیت کوین 
بدهیم، چرا به تاسیسات ندهیم و از تجهیزاتی مانند چیلر جذبی یا کولر آبی 

چشم پوشی کنیم و اگر تامین برق سخت تر از آب است چرا به سمت چیلر جذبی 
یا سیستم های تبخیری نمی رویم. 

قطعًا شما هم به دعوای مهندسان تاسیسات آشنا هستید که هنوز هم هیچ کدام 
از طرفداران چیلرهای جذبی و تراکمی نتوانسته اند حرف خود را به کرسی بنشانند. 

چرا که در بعد کالن و ملی دعوای برق یا آب شفاف نشده است. اگر 90 درصد 
کل آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود پس می توانیم از این 10 درصد 

کمی برای تهویه مطبوع استفاده کنیم و به این شدت برق مصرف نکنیم. چرا 
هیچ دفتر مطالعه ملی در کشور ما وجود ندارد تا به این مسایل کلی ورود کند؟ 

مرکز تحقیقات ساختمان، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و ده ها 
ارگان دیگر اگر به این موضوع ورود نمی کنند پس به چه موضوعی مهم تر از این 

باید توجه کنند؟
توجه کنیم که اگر بیت کوین خوب است، به این دلیل است که تحریم را دور 
می زند؛ آب و برق هم مهم است چون خودشان به تنهایی ما را دچار مشکالتی 

جدی تر و سخت تر از تحریم می کنند.
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روش تست دمپرهای حریق و دود از راه دور 
)بخش دوم(

نویسنده: الری فلکر
ترجمه: مهندس نیره شمشیری  
منبع: مجله اشری، ماه می 2019

تست دمپر از راه دور
فقط دمپرهای راه اندازی شده ای که نشانه موقعیت تولیدی 

کارخانه را داشته باشند، می توان از راه دور کنترل کرد. 
بنابراین، دمپرهای سقفی و دمپرهای حریق پرده ای که 
از یک اتصال ذوب شونده استفاده می کنند باید دستی و 

ظاهری تست شوند. دمپرهای حریق یک و چندتیغه ای اگر 
راه اندازی شده باشند می توانند با استفاده از روش های زیر 

از دور کنترل شوند. 
دمپرهایی که طبق الزامات فصل 9 نصب می شوند، 

بدون هیچ سیم کشی اضافی از راه دورکنترل می شوند. 
نشانه موقعیت و عملکرد از راه دور برای تست های دوره 
ای استفاده می شود. این نشانه ها همیشه در تست های 
تجهیزات سیستم کنترل دود هفتگی به صورت خودکار 

تست می شوند. وقتی بازرسی و تست در کارکردهای عادی 
اختالل ایجاد می کند، مثل وقتی فن ها باید به خاطر 

مسایل ایمنی و جلوگیری از اسیب به کانال خاموش باشند، 
دخالت دستی مرحله به مرحله اجازه تست را می دهد. 

شرکت های سیستم اتوماسیون ساختمان و اعالم حریق 
پنل های UL 864 UUKL7 دارند. اتصال مرکزی به 

هریک بسته به کدهای محلی می تواند برای تست از راه 
دور استفاده شود. معمواًل یک سیستم شبکه ای به جای 

روش های سیم کشی استفاده می شوند )شکل های 3 و 
4(. دمپر ترکیبی معمول که به یک ماژول شبکه وصل می 

شود در شکل 5 نشان دادهشده است. 
همان طور که نشان داده شده یک سیستم بسیار بزرگ 

ممکن است پنل های زیاد و یک ایستگاه کاری اضافی 
داشته باشد؛ این ایستگاه به پنل های کنترل دود و اعالم 

حریق و اتوماسیون ساختمان وصل می شود. سیستم های 
کوچک ممکن است فقط یک پنل با پنل اعالم حریق 

داشته باشد که کارکردهای کنترل دود زیادی انجام می 
دهند و در عین حال دگمه های توقف پنل های FSCS و 

نشانه موقعیت هم دارند. 
از آنجایی که کنترل ها باید برای کنترل دود نصب شوند، 

هیچ هزینه اضافی در تجهیزات برای تست از راه دور با 
دمپرهایی که برای سیستم های کنترل دود فصل 9 نصب 

می شوند وجود ندارد. همه سیستم ها از یک صفحه نمایش 
گرافیکی دیجیتال استفاده نمی کنند. معمواًل یک پنل توقف 

و نشانه جداگانه استفاده می شود. 
دمپرهای مهارکننده فصل 7 نیازی به اتصاالت مرکزی 

ندارند و در نتیجه تست از راه دور سیستم کشی اضافی را 
الزامی می کند. یک رابطه پایاپای بین هزینه اولیه اضافی 

و هزینه تست دوره ای وجود دارد. بعضی مالکان ساختمان 
ممکن است تمایل به تست بیشتر داشته باشند تا همیشه 

سطح ایمنی باالتری را حفظ کنند. دمپرهای ایمنی حیات در 
بسیاری از ساختمان ها تست های دوره ای مداومی انجام 

نمی دهند. تست از راه دور می تواند تا حد زیادی درصد 
تعداد دمپرهایی که به صورت دوره ای تست می شوند را 

افزایش دهد. وقتی دمپرها مخفی هستند یا دسترسی به آنها 
سخت است، تست از راه دور این مزیت را دارد که عالوره 

بر اطمینان از انجام تست منظم، هزینه این کار هم کاهش 
می یابد؛ مثاًل در بیمارستان ها وقتی مهارکننده سقفی نیاز 

به سرویس دارد یا لیفت ها باید به دمپر دسترسی داشته 
باشند مشخص می شود. 

شکل 6 یک روش مقرون به صرفه تست از راه دور 
دمپرهای مهارکننده را نشان می دهد. در حالی که خود 

شکل 6 – پنل تست از راه دور که به دمپر دود و حریق ترکیبی سیم 
کشی شده.

دمپر معمواًل در کانال است و نیاز به نفوذ در سقف و کانال 
برای دسترسی ظاهری هست، یک کلید قطع کن منطقه 

ای و پنل نشانه موقعیت می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
مجموعه کلید از سوی سازنده دممپرها تامین می شود و 

باید با دمپر سفارش داده شود. این وسیله می توان کلیدی 
باشد که از دستکاری مصون باشد یا جایی باشد که سرویس 

و دسترسی عمومی آن راحت باشد. 
برق الکتریکی از طریق راه انداز دمپر را باز می کند؛ چراغ 
باز روشن می شود. کلید تست با استفاده از راه انداز برای 
فنر بسته برق را قطع می کند؛ چراغ باز خاموش و وقتی 

دمپر بسته می شود چراغ بسته روشن می شود. ازاد کردن 
کلید تست، دمپر را به موقعیت باز برمی گرداند و چراغ ها 

عکس می شوند. یک دمپر دود از همان روش استفاده می 
کند و سیم کشی هم همان است؛ جز اینکه هیچ وسیله 

پاسخ به گرمای اولیه 165 درجه فارنهایت )74 درجه سانتی 
گرادی( وجود نخواهد داشت. 

استفاده از کنترلر مرکزی برای تست سیم کشی مشابه 
شکل های 5 و 7 دارد. 

شکل 5 – ساختار سیستم کنترل دود و حریق شبکه ای

شکل 7 – تست از راه دور که از اتوماسیون ساختمان استفاده می کند
خالصه

تست از راه دور دمپرهای ایمنی حیات در استانداردهای 
NFPA 2019 در باره دمپرهای دود و حریق راه اندازی 
شده مجاز است. کنترل های موجود که برای دمپرهای 

سیستم کنترل دودی که طبق فصل IBC 9 و IFC نصب 
شده اند روش هایی برای تست از راه دور ارایه می کنند. 
 IBC 7 با این وجود، دمپرهای مهارکننده که طبق فصل

و IFC نصب می شوند، نیاز به کنترل و سیم کشی بیشتر 
دارند تا اجازه تست از راه دور را داشته باشند. 

رایج ترین روش کنترل راه اندازی شده دمپرهای دود و 
حریق ترکیبی و دود توضیح داده می شود. 

اعتبارسنجی موقعیت بسته و باز دمپر نیاز به تایید دارد. 
دو روش برای تست از راه دور بحث می شود. یکی نصب 
کلید تست منطقه ای با چراغ های نشانه موقعیت و دومی 

استفاده از سیستم اتوماسیون ساختمان یا اعالم حریق برای 
تست از راه دور. 
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تحریم ها به بازار پمپ مخبرالدوله هم رسید
شبنم قبادی نیا: 

خیابان مخبرالدوله را که از سمت میدان بهارستان 
طی کنی، هر دو طرف خیابان فروشندگان و 

تولیدکنندگان محصوالت صنعتی است. آنجا رفتم 
تا ببینم وضعیت صنعت پمپ سازی و بازارش چطور 

است. هنوز این فکر در سرم جریان داشت که با 
ورودم به نخستین پاساژ کمی  شوکه شدم. تک و 
توک آد می  دیده می شد. اول فکر کردم که بازار 

تعطیل است یا هنوز مغازه دارها نیامده اند. اما راستش 
اوضاع طور دیگری بود. همه مغازه دارها داخل مغازه 

بودند و چند نفری هم که بودند حال و حوصله 
حرف زدن نداشتند. تا می گفتی سالم همه می آمدند 

سمتت که شاید خریدار باشی، اما من خبر چندان 
خوبی برایشان نداشتم چون با گفتن این که به دنبال 

گزارش رفته ام همه با هم دور می شدند و به انتقام 
بدخبری مصاحبه نمی کردند، اال چند نفر خریداری 

که از گرانی پمپ ها می نالیدند. جست و جو برای کسی 
که حداقل بخواهد درد و دل کند اگر چه کار آسانی 
نبود اما  چند نفر یافتم که بدانم ریشه این خشم که 

در اصل دلیلش من نبودم از کجاست.
تولید پمپ در داخل کشور ادامه دارد

با ُکردی یکی از کارکنان شرکت تولیدکننده پمپ 
اسپیکو صحبت کردم. از تاثیر مستقیم تحریم ها بر 

صنعت تولید پمپ حرف زد وگفت: »بیشتر کاالهایی 
که ما با آن پمپ تولید  می کنیم مواد اولیه اش از 

کشورهای دیگر وارد  می شود و تحریم ها تاثیر زیادی 
بر این صنعت داشته و میزان خرید و فروش نسبت 

به سال های گذشته کاهش یافته است«. این شرکت 
که هم تولیدکننده و هم واردکننده پمپ است در 

واردات پمپ هم دچار مشکل شده است و به خاطر 
افزایش قیمت ارز کیفیت کاالهای واردشده تغییر 
کرده و از میزان آن کاسته شده است. با این حال 

تولید پمپ در داخل کشور اگر چه با مشکالتی 
روبه رو شده، اما همچنان تولید داخلی این محصول 

ادامه دارد و به قول کردی اگر چه نمی توانیم در 
محصوالت وارداتی مانور دهیم، اما کژدار و مریض 

تولید داخلی ادامه دارد. بر اساس این گفت و گو بیشتر 
پمپ های مورد نیاز کشور در داخل تولید  می شود و 
محصوالت مورد نیاز وارداتی نیز از کشورهایی مثل 

چین، ترکیه و چند کشور دیگر است.

کیفیت پمپ های داخلی کم از خارجی 
ندارند

شهبازی از فروشندگان پمپ در این بازار است. او در 
گفت وگو با تاسیسات نیوز در خصوص خرید و فروش 

پمپ ها گفت: »بیشتر، کاالهای ایرانی به فروش 
 می رود زیرا مردم توان مالی خرید پمپ های خارجی 

را ندارند. در عوض نمونه کاالی مشابه با همان 
کارکرد را  می خرند«.

شهبازی همچنین با اشاره به گستردگی پمپ های 
خارجی در بازار گفت: بیشتر پمپ های خارجی 

محصول وارداتی از ایتالیا هستند که دارای کیفیت 
متوسط هستند و خرید آن ها بیشتر صرف هزینه های 

بیشتر است و  می توان از نمونه های داخلی استفاده 
کرد که هم کیفیت مناسب دارند و هم با صرفه تر 

هستند.
او افزود: از نظر کیفیت هم کشورهایی مثل سوئد و 
آلمان در حوزه تولید پمپ حرف اول را  می زنند، اما 
به دلیل تحریم ها و باال رفتن قیمت ارز وارد کردن 

آنها دشوار است و بیشتر محصوالت وارداتی این 
کشورها از طریق قاچاق است.

این فروشنده در ادامه از کاهش چشمگیر خرید و 
فروش این محصوالت گفت و تصریح کرد: »بازار 

رونق سال های گذشته را ندارد و امیدوارم تا این 
وضعیت بهبود یابد«.

مجید از خریدارنی بود که به خرید پمپ آمده بود 
و برای کار کشاورزی به پمپ نیاز داشت. او از 

یکسان نبودن قیمت کاالهای مشابه در مغازه ها 
گالیه  می کرد و معتقد بود اصلی ترین عامل گرانی ها 

انبار کردن این محصوالت از سوی فروشندگان و 
تولیدکنندگان است. او از تفاوت قیمت ها در زمان 
محدود شش ماهه تا امروز ناراضی بود و  می گفت 

دیگر توان خرید محصول مورد نیاز خود را ندارد.

کاربرد انواع پمپ
پمپ انواع مختلفی دارد که هر کدام از آنها به 

تناسب کارکردشان در بخش های مختلف به کار 
برده  می شوند. در صنعت استفاده از پمپ ها الزم 

و ضروری است و در واقع صنایعی که نیازمند آب 
و یا باد هستند، به انواع پمپ ها نیاز اساسی دارند. 

صنایعی مانند داروسازی، ماشین سازی فوالد و… 
و همچنین در بخش کشاورزی هم پمپ نقش 

مهمی  را ایفا  می کند. حتی  برخی از انواع پمپ هم 
آب مناطق مسکونی و حتی برخی خانه ها به صورت 

مجزا تامین  می کند.
کنترل قیمت ها و توجه به این کاالی ضروری تولید، 
صنعت و کشاورزی  می تواند نقش مهمی  را در تامین 

نیاز بخش های مختلف ایفا کند. اگرچه خوشبختانه 
این محصوالت تولید داخلی دارند، اما به برخی 

قطعات به خارج از کشور وابسته هستند و تحریم 
نقش بسیاری در مشکالت واردات این محصوالت 
ایفا کرده است.  امید است با کنترل قیمت و توجه 

ویژه به این بخش مشکالت موجود حل شود و 
تولیدکنندگان و فروشندگان و خریداران این کاالی 

مهم بتوانند نیازهای خود را برطرف سازند.
89

گزارش تاسیسات نیوز از بازار پمپ تهران 
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حدودی کمتر شده است که امیدواریم این 
موضوع نیز حل شود..

در گشت و گذار از البالی غرفه ها، شرکتی 
که استخرهای پیش ساخته را برای نمایش به 

نمایشگاه آورده بود، چشم نوازی می کرد. به سراغ 
این غرفه رفتیم تا ضمن بازدید از محصوالت 

جالب آن شرکت، گفت وگویی هم با مدیران این 
شرکت داشته باشیم.

علیرضا توانا، مدیر مارکتینگ این شرکت در 
گفت وگو با خبرنگار تاسیسات نیوز، به بازار 

منحصر به فرد محصوالت شرکت اشاره کرد و 
گفت: نظر به اینکه این محصول یعنی استخر 

پیش ساخته خاص و منحصر به فرد است و 
شرکت های زیادی در این حوزه فعال نیستند، 
بازار برای ما بازار بدی نبوده است و حضور در 

نمایشگاه نیز رضایت بخش بوده است.
توانا در پاسخ به این سوال که آیا افزایش 

قیمت ها بر بازار محصوالت شرکت اثر داشته 
یا خیر؟، اظهار کرد: همه بازارها از افزایش 

قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم رنج می برند 
و ما نیز از این امر مستثنی نیستیم. اما با تمام 

این ها، محصوالت ما به جهت اینکه در مقایسه 
با راه اندازی صفر تا صد یک استخر، هزینه 

کمتری را دارد، مشتریان خاص خود را داریم که 
با حضور در نمایشگاه و تبلیغات گسترده، در نظر 
داریم تجهیز خانه ها، ویالها و باغ ها به این نوع 

استخر – پیش ساخته – را گسترده تر کنیم.
اما غرفه دیگری که محصوالت آن متفاوت از 

بقیه بود، شرکتی بود که تجهیزاتی همچون 
حمام  و جکوزی های خاص و شیک در آن 

چشم نوازی می کرد و عده بسیاری از مخاطبان و 
مشتریان را به سمت خود کشانده بود.

نیما آرمان فر، کارشناس فروش این شرکت، 
شرایط تحریم ها را به مثابه سکوی پرتابی عنوان 

کرد و گفت: از نظر من، هر شرایط سختی که 
سر راه ما قرار می گیرد، یک راهکار و شرایط 

بهتر هم به دنبال خود می آورد. تحریم ها اگرچه 
باعث ضربه زدن به اقتصاد ما شده است، اما ما 
با تیم حرفه ای خود توانستیم بر این مشکالت 

فائق شویم و شرایط را به نفع خود کنیم.
وی در ادامه به ضرب المثل »عدو شود سبب 

خیر اگر خدا خواهد« اشاره کرد و گفت: 
تحریم ها و ممانعت از واردات کاال باعث شد 

تا بازار کار ما بهتر شود و مشتریان به بازار 
محصوالت داخلی بیشتر توجه کند.

آرمان فر در پاسخ به این سوال که آیا کیفیت 
محصوالت آنقدر قوی است که بتواند جایگاه 
خود را بعد از رفع تحریم ها و عدم ممنوعیت 

واردات حفظ کند، گفت: ما همواره سعی کرده ایم 
که محصوالت را به باالترین کیفیت عرضه 

کنیم، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که بعد از 
رفع تحریم ها بازار همچنان بر وفق مراد ما 

باشد، چرا که ممکن است اجناس چینی از نظر 
قیمت با محصوالت ما وارد فاز رقابت شوند و 

بازار را تسخیر خود کنند.
عالوه بر این ها، شرکت های دیگری نیز در این 

نمایشگاه حاضر بودند که متمرکز بر عرضه 
شیرآالت، انواع دوش، انواع روشویی، توالت های 

فرنگی  و … بود.

سعید سعیدی:
تهران در هفته ای که گذشت میزبان نمایشگاه 

دیگری بود، نمایشگاهی که این بار اقالمی 
همچون شیرآالت بهداشتی و تجهیزات مربوط 

به استخر و سونا آن را ُپر کرده بود و زرق و برق 
دیگری به محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران داده بود. نمایشگاه بین المللی صنایع 
و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر 

هفدهمین دوره خود را هفته گذشته به پایان 
رساند و ما را بر آن داشت تا برای ارتباط نزدیک تر 

و درک بهتر بازار استخر و تجهیزات مربوط به 
آن، سری به این نمایشگاه بزنیم و گپ و گفتی با 

غرفه داران و برندهای این حوزه بزنیم.
محمدرضا حقیقت دوست، معاون فروش یکی از 

شرکت هایی که در حوزه استخر فعالیت می کند در 
گفت وگو با تاسیسات نیوز به رضایت نسبی خود 

از نمایشگاه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه آنطور 
که پیش بینی کرده بودیم، حضور در این نمایشگاه 
بازده خوبی را برایمان داشته است و طی این چند 
روز توانستیم مشتریان جدیدی را به لیست قبلی 

خود اضافه کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرایط اقتصادی 

حاکم بر ایران و اعمال تحریم ها چه اثری بر 
بازار کار این شرکت داشته است، تصریح کرد: از 

آنجایی که ما تولیدکننده هستیم، تحریم ها اثر 
منفی بر بازار ما نداشته است و بالعکس باعث 

شده تا کمر همت را ببندیم و در بسیاری از 
بخش ها خودکفا شویم و برخی از اقالمی که وارد 

می کردیم را خودمان تولید کنیم.
حقیقت دوست افزود: اما با تمام این ها، به لحاظ 

باال رفتن قیمت ارز و افزایش قیمت ها، قدرت 
خرید کاهش پیدا کرده و مشتریان ما نیز تا 
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شبنم قبادی نیا:
اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران حدود 

هشت سال است که فعالیت خور را آغاز کرده . 
اعضای اتحادیه حدوداً 900 نفر است که در دو 

رسته لوله کشی گاز و لوله کشی آب سرد و گرم کار 
می کنند و عالوه بر این خدماتی مثل لوله کشی 

شوفاژ، فاضالب و آتشنشانی ارائه می دهند.
بیژن عطارد رییس اتحادیه تاسیسات مکانیکی 
ساختمان تهران در گفت و گو با تاسیسات نیوز 

توضیحات گسترده تر و جزئی تری را از وضعیت 
این اتحادیه و مشکالت موجود ارائه داد. او درباره 

خدمات ارائه شده به اعضا به مواردی اشاره کرد که 
می توان به ساماندهی مجریان تاسیسات مکانیکی 

ساختمان در سطح شهر تهران، تشویق اعضا به 
گذراندن دوره های آموزشی مرتبط اشاره کرد. برای 
مثال اتحادیه، اعضای بخش لوله کشی گاز خود را 
ملزم به شرکت در دوره مبحث 18 از مقررات ملی 

ساختمان کرده است تا بتوانند خدمات علمی تر 
و ایمن تر ارائه دهند. عالوه بر این ها برگزاری 

همایش ها و دوره های صنفی و آموزشی در سال های 
گذشته، برقراری کمسیون های پنج گانه اتحادیه 

و… از دیگر خدمات اتحادیه است.
وابستگی صنف به ساختمان سازی

عطارد ضمن اشاره به مشکالت هم صنفان و 
اعضای اتحادیه، با بیان وابستگی کار این صنف به 

ساخت وساز ساختمان ها این نکته را مطرح کرد که با 
کاهش ساخت و ساز  کار آنها دچار رکود شده است 

و اعضای این صنف با مشکالت اقتصادی روبه رو 
شده اند.

او درباره مالیات پرداختی این صنف گفت: »با توجه 
به رکودی که در فعالیت های تاسیسات مکانیکی 

ساختمان داریم فعالیت همکاران ما نیز کم شده است 
و انتظار داریم سازمان مالیات، مالیات کمتری را 

برای این صنف در نظر بگیرد.«

گفت وگوی تاسیسات  نیوز با رییس اتحادیه 
تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

بیژن عطارد: مالیات را باید 
متناسب با درآمدها در نظر 

بگیرند

1213

رییس اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان 
تهران درباره همکاری سازمان مالیات و هم درباره 

مالیات هایی که از نظر هم صنفان او منصفانه به 
نظر نمی آید حرف زد و تصریح کرد: »گاهی پیش 

آمده که همکاران بدون هیچ فعالیت و درآمدی برای 
مصرف برق مانند روشن کردن چراغ و… هم شامل 

پرداخت مالیات شدند که این درست نیست«.
او در ادامه گفت: »بیشتر کار ما شامل تعمیرات 

لوله کشی وسایل سرمایشی و گرمایشی 
ساختمان هاست نه پروژه های جدید در 

ساختمان سازی. در واقع با کاهش ساختمان سازی 
دیگر درآمد کافی برای پرداخت مالیات نداریم. 

حتی با این میزان درآمد به سختی می توان از عهده 
هزینه های یک واحد صنفی برآمد، بنابراین ما تقاضا 

داریم تا مالیات ها را در تناسب با درآمد ها در نظر 
بگیرند تا معاش خانواده این صنف مختل نشود«.

سازمان آب و فاضالب همکاری کند
عطارد یکی دیگر از مشکالت این صنف را 

همکاری نکردن برخی سازمان ها در استفاده از 
نیروهای آموزش دیده و حرفه ای این اتحادیه بیان 
کرد و گفت: » در این زمینه  برخی سازمان های 

دولتی مرتبط همکاری نمی کنند. برای مثال درباره 
لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان ها با سازمان آب 
و فاضالب گفت و گو و این موضوع را مطرح کردیم 
که شما کنتور آب ساختمان هایی را وصل کنید که 
کار لوله کشی آن را افراد حرفه ای دارای صالحیت 

اتحادیه انجام داده اند«.
او در ادامه درباره فواید این کار گفت: »این کار هم 

به نفع اعضای این اتحادیه است و هم باعث می شود 
با بهره بردن از افراد حرفه ای مشکل اقتصادی 

اعضای این صنف حل شود. از بعد دیگر هم تامین 
اصول ایمنی کار را به دنبال دارد و در نهایت منجر 

به افزایش طول عمر تاسیسات ساختمانی و خود 
ساختمان می شود. از این طریق مشکالتی مثل 

مصرف باالی آب کنترل می شود. در واقع این کار 
فواید بسیار دیگری دارد که فقط مواردی از آن ها 

ذکر شد«.
عطارد در ادامه درباره این موضوع صحبت کرد که 

این کار باعث می شود تا مسئولیت کاری برای کسی 
که کار لوله کشی را انجام داده  است ایجاد شود؛ 

اینطور که وقتی کسی که خانه را ساخته و فروخته 
است اگر سیستم لوله کشی دچار مشکل شد مالک 

جدید بتواند مسئول این کار را بیابد و مشکل را رفع 
کند. اگر سازمان آب و فاضالب همکاری کند باعث 

می شود تا کار لوله کشی هم پرونده داشته باشد و 
مسائل مربوط به آن قابل پیگیری شود.

ما تقاضا داریم 
تا مالیات ها را در 
تناسب با درآمد ها 
در نظر بگیرند تا 
معاش خانواده 

این صنف مختل 
نشود.



آب مورد نیاز برای ساختمان از طریق سیستم 
لوله کشی تامین می شود، از این رو لوله کشی یکی 

از امور بسیار مهم در ساختمان سازی است که 
اجرای اصولی آن طول عمر ساختمان را باال برده و 
از خسارات هزینه بردار می کاهد. این سیستم، لوله 

های انتقال آب را در کل ساختمان توزیع می کند و 
آب مصرفی را برای مکان هایی نظیر حمام، سرویس 

بهداشتی و آشپزخانه فراهم می نماید. عالوه بر 
آن این سیستم برای دفع فاضالب از ساختمان نیز 

کارایی دارد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، برای 

لوله کشی آب و فاضالب از لوله های مختلفی 
استفاده می شود که هر کدام دارای مزایا و معایب 
مخصوص به خود هستند. در نوشته های پیشین 

ساختمانچی به معرفی انواع لوله در لوله کشی 
ساختمان پرداخته شد که رعایت استانداردهای الزم 
در استفاده از آنها مزایای بی شماری در پی خواهد 
داشت. لوله کشی استاندارد از نظر اقتصادی بسیار 
مقرون بصرفه است و منجر به کاهش هزینه های 
تعمیر و نگهداری می شود. عالوه بر آن ایمنی را 
برای ساختمان به ارمغان می آورد و سرعت آب و 

فاضالب را در لوله ها کنترل می کند.
 

اصول لوله کشی ساختمان
هنگام قرار دادن لوله ها در زمین باید این نکته را مد 
نظر داشت که لوله کشی نباید بسیار عمیق و یا بسیار 
سطحی باشد. قرار دادن لوله ها در عمق زیاد باعث 
آسیب رسیدن به آنها در اثر فشار خاک می شود و 

تعمیر آنها را با مشکل مواجهه می کند. همچنین اگر 
آنها به صورت سطحی در یک گودال معمولی تعبیه 

شوند نیاز به مراقبت باالیی دارند و ممکن است با 
عبور ماشین سنگین از روی گودال، لوله ها نشست 

پیدا کنند و آسیب ببینند.
تامین کیفیت آب از طریق شبکه های آبرسانی 

عمومی صورت می گیرد که این امر با رعایت قوانین 
و استانداردهای الزم در تامین آب شرب ممکن می 
شود. برای استفاده از آب آشامیدنی سالم بدون تغییر 

رنگ و مزه ابتدا باید لوله ها را از جنس مرغوب و 
با کیفیت انتخاب نمود. در صورت نصب لوله های 
نامرغوب امکان نشتی آب وجود دارد و کیفیت آب 

آشامیدنی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
لوله کشی فاضالب باید دارای ظرفیت مناسب باشد تا 
بدون گرفتگی و انباشتن فاضالب آنها را به فاضالب 

شهری منتقل و ازساختمان دور نماید. عدم توجه 
به ظرفیت لوله ها موجب انباشته شدن مواد جامد 

و رسوب در آنها شده، در نتیجه لوله ها مسدود می 
شوند و نیاز به تخلیه پیدا می کنند.

هنگام لوله  کشی باید به این نکته دقت کرد که 
لوله ها در مکان های دور از انجماد نصب شوند 
زیرا انجماد موجب ترک خوردن آنها و نشتی آب 

می گردد. عالوه بر آن مکان قرارگیری لوله ها باید 
در مکانی باشد که بتوان به آسانی به آنها دسترسی 

داشت و در صورت نیاز به تعمیر آنها را بررسی نمود. 
لوله های آب گرم و سرد اصواًل در مکانی نصب می 

شوند که از خوردگی، سایش، انجماد، انفجار و یا 
عوامل دیگر در امان باشند. لوله کشی و اتصاالت آن 

باید غیر قابل نفوذ باشند تا بتوان آنها را از آلودگی 
ها دور نگه داشت و به راحتی مورد استفاده قرار داد. 
عالوه بر آن مکان هایی که در مسیر لوله کشی قرار 

می گیرند باید در برابر نشتی مقاوم باشند و به آسانی 
بتوان آنها را تمیز نمود.

برای استفاده از آب تمیز باید چند خروجی در 
ساختمان تعبیه شود تا بتوان در مواقع لزوم به آب 

مورد نیاز دسترسی داشت.
برای دسترسی به میزان آب مورد نیاز باید از یک 

پمپ در ساختمان استفاده شود. تامین آب الزم برای 
ساختمان های اداری و یا منازل مسکونی باید بر 

اساس فشار استاندارد باشد.
لوله کشی یک ساختمان باید به گونه ای انجام شود 

انچه باید از لوله کشی ساختمان باید بدانید
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که منجر به هدررفت آب و یا ورود آب تمیز به 
فاضالب نشود. آب آشامیدنی باید از طریق لوله کشی 
صحیح در داخل ساختمان تامین شود. برای رعایت 

بهداشت شخصی، دسترسی آسان به آب امری بسیار 
ضروری است.

طراحی و اجرای سیستم لوله کشی ساختمان باید به 
گونه ای باشد که مواد زائد و فاضالب از طریق لوله 

ها وارد فاضالب شوند. در صورت وجود فاضالب 
شهری در نزدیکی ساختمان، زهکشی ساختمان باید 
به آن ریخته شود. اما در صورت عدم وجود فاضالب 
شهری باید از مخازن مخصوص برای دفع فاضالب 
انسانی و مواد زائد برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت 

برای ساکنین ساکنین استفاده شود.
طراحی سیستم زهکشی ساختمان باید به نحوی 
باشد که باالی آن یک لوله تهویه که سطح آن 
باالی سقف قرار گرفته، نصب شود. هوا باید به 
آسانی از لوله ها عبور کند و بوی نامطبوع را به 
بیرون ساختمان هدایت نماید. عالوه بر آن این 

سیستم باید از بازگشت فاضالب به دلیل سیل یا 
موارد دیگر به لوله کشی ساختمان جلوگیری کند.

هنگام نصب وسایل و تجهیزات گرمایشی باید به 
این نکته دقت کرد که انبساط آب و درجه حرارت 

آن به لوله ها آسیب وارد نکند.
استفاده از سیفون در لوله های فاضالب امری بسیار 
ضروری است. سیفون ها از ایجاد بوی بد فاضالب 

در ساختمان جلوگیری می کنند و مانع از بیرون 
آمدن حشرات می شوند. سیفون ها باید به شیوه ای 

استاندارد نصب و راه اندازی شوند.
در فصل زمستان باید از لوله های نصب شده 

مراقبت نمود تا دچار یخ زدگی و انقباض نشوند.
در صورت استفاده از لوله های پلیمری باید از آنها 
در برابر نور خورشید محافظت شود تا دچار آسیب 

نشوند.
شیب بندی لوله ها خصوصٌا لوله های فاضالب امری 

بسیار مهم در لوله کشی ساختمان به شمار می آید. 
برای توزیع آب در یک شبکه، محل قرارگیری منبع 
باید باالتر از محلی که آب به آن هدایت می شود، 
باشد. این شیب باید هم در لوله های آب و هم در 
لوله های فاضالب رعایت گردد تا مانع از گرفتگی 

لوله ها شود.

بر روی لوله های انتقال آب و فاضالب نمی 
توان وزن اضافی اعمال نمود زیرا منجر به آسیب 
دیدن آنها می شود. از این رو نباید وزن شیرآالت، 

کلکتورها، شیرهای اصلی و فرعی و … را روی لوله 
ها انداخت.

در صورت لوله کشی در فضای باز باید از یک عایق 
مناسب برای محافظت از لوله ها در برابر عوامل 

مختلف استفاده شود.
انواع لوله و اتصاالت

انواع لوله هایی که در لوله کشی فاضالب مورد 
استفاده قرار می گیرند، شامل لوله های گالوانیزه، 

لوله های چدنی و لوله های پی وی سی یا 
پالستیکی می باشند. لول های گالوانیزه به دو دسته 

لوله های گالوانیزه فوالدی و لوله های فوالدی 
گالوانیزه تقسیم بندی می شود.

اتصاالت لوله کشی
اتصاالت لوله انواع مختلفی دارد و استفاده از هر 

کدام در شرایط مختلف، متفاوت می باشد. استفاده از 
اتصاالت، باعث سهولت در تعمیر لوله ها در هنگام 
ایجاد مشکل، می شود. نمونه ای از پرکاربردترین 
انواع اتصاالت لوله کشی ساختمان شامل اتصاالت 

مغزی، درپوش لوله، مهره ماسوره،سه راهی 
اتصال،چهارراهی اتصال، انواع بوشن،اتصاالت زانویی 

و فلنچ و واشر می باشد.
اصول اولیه در لوله کشی فاضالب ساختمان

رعایت اصول اساسی در لوله کشی فاضالب ساختمان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. آن چه که در 

هنگام انجام این کار باید رعایت شود، اتصال لوله 
ها به گونه ای است که از رسوب گذاری داخل آن 

جلوگیری به عمل آید. از دیگر نکاتی که باید به آن 
توجه داشته باشید، آب بندی و هوابندی صحیح آن 
ها می باشد. در صورتی که آب بندی و هوا بندی 

آن به درستی صورت نگیرد، موجب انتقال بوی بد به 
داخل ساختمان می شود. انتخاب مسیر مناسب برای 
لوله کشی ساختمان در جهت جلوگیری از ترکیدگی 

لوله ها از نکات بسیار مهمی است که باید به آن 
توجه شود. در هنگام نصب لوله ها باید توجه داشت، 
که لوله ها به گونه ای قرار گیرند، که وزن زیادی را 
متحمل نشوند. قرار دادن یک وسیله مناسب در زیر 
آن می تواند مقاومت آن را تا اندازه زیادی باال ببرد.
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وام رهن وعده ای که اخیراً از سوی وزارت اقتصاد 
برای حمایت از مستاجران مطرح شده است، اما 

جزئیات آن و اینکه قرار است منابع آن از کجا تأمین 
شود هنوز اعالم نشده و بانک ها نیز در این زمینه 

اطالع چندانی نداشته و آن را دارای مباحث زیادی 
عنوان می کنند.

ادامه در لینک زیر:

الیحه مالیات بر عایدی سرمایه در حالی هنوز در 
انتظار تأیید وزیر اقتصاد است که معاون اقتصادی 

این وزارتخانه از بررسی بخش مسکن در این الیحه 
صحبت کرده است. مسأله ای که نشان می دهد 
احتمااًل الیحه جدید با الیحه پیشین مالیات بر 

مسکن همپوشانی هایی دارد.

ادامه در لینک زیر:

www.tasisatnews.com

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری واقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی با بیان اینکه در دو، سه ماه اخیر 

التهاباتی در بازار مسکن ایجاد شد که منشا آن ارائه 
اطالعات جعلی در سایت  های اینترنتی فروش بوده 

است.

ادامه درلینک زیر:

www.tasisatnews.com     

درحالی که تعویق خرید به عنوان یکی از راهکارهای 
مسؤوالن دولتی و نمایندگان مجلس برای شکستن 

قیمت مسکن ابراز شده، کارشناسان می گویند که 
رشد قیمت مسکن از متغیرهای کالن نشأت گرفته 

و نخریدن، راه حل کاهش قیمت ها نیست. آنان 
معتقدند تقویت عرضه و تقاضا باید به طور همزمان 

دنبال شود.
 

ادامه در لینک زیر:

www.tasisatnews.com
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یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه مجلس اجازه قانونی برای تولید بیت 
کوین تاکنون نداده است گفت: دولت باید در زمینه تولید بیت کوین الیحه ای به مجلس ارائه دهد تا ساز و 

کار قانونی به خود گرفته و اینگونه تولید بیت کوین می تواند به طور اقتصادی انجام شود و مشکل تأمین ارز 
کشور را برطرف کند.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، علی بختیار با اشاره به قوانین و ضوابط موجود در کشور در خصوص 
بیت کوین بیان کرد: بیت کوین یک امکان جدید درتولید ارز مجازی است و مجلس تاکنون نه اجازه قانونی 
در این زمینه داده است و نه ممنوعیتی در این زمینه داشته است. اگر قیمت تمام شده برق را به طور واقعی 
در نظر بگیریم تولید ارز مجازی با توجه به مصرف برقی که دارد این سوال ایجاد می شود که آیا بیت کوین 

اقتصادی است و یا اقتصادی نیست.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصادی بودن تولید بیت کوین با توجه به مصرف برق آن جای تردید دارد. از 

سوی دیگر وزارت نیرو که مسئول تأمین برق واحدهای خانگی و تجاری است این امکان را ندارد که بتواند 
برای سودآوری برای افرادی که تولید ارز مجازی می کنند به آنها برق با تعرفه دولتی ارائه دهد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس تصریح کرد:تولید بیت کوین نیاز به یک کار کارشناسی دارد. 
دولت باید در زمینه بیت کوین الیحه ای را به مجلس ارائه دهد تا مجلس چارچوب معینی برای آن تعیین 

کند. اینگونه تولید بیت کوین می تواند به طور اقتصادی انجام شود و مشکل تأمین ارز کشور را برطرف کند.

ادامه در لینک زیر:
www.tasisatnews.com

باید برای تولید بیت کوین دولت الیحه ارائه دهد
 

اخبار مسکن 

https://tasisatnews.com/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa%e2%80%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%ac%d8%b9%d9%84%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%87%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%88%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%ad%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa/
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خرید کولر گازی شاید هزینه زیادی الزم داشته باشد، 
اما اگر قبل از خرید همه چیز را در مورد ویژگی ها و 

اصطالحات کولر های گازی بدانید، می توانید تا حد زیادی 
کارتان را در خرید کولر های گازی راحت کنید و خرج های 

اضافه برای خرید کولر های گازی را به کلی حذف کنید. 
با این کار نه تنها می توانید انتخاب درست تری در خرید 

کولر های گازی داشته باشید، در بلند مدت می توانید 
هزینه های قبض برق را به شکل چشمگیری کاهش دهید 
تا دیگر از بابت مصرف برق باالی کولر های گازی نگرانی 
نداشته باشید. در این گزارش همه آن چیزی که باید موقع 

خرید کولر های گازی در مورد ویژگی های آن ها بدانید را 
آورده ایم.

کولر گازی پنجره ای بخریم یا اسپلیت؟
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، موقع خرید کولر 

گازی همه چیز به بودجه شما بستگی دارد. اول از همه باید 
با خودتان روراست باشید و مشخص کنید که تا چه حد 

می خواهید برای خرید کولر گازی پول خرج کنید. کولر های 

گازی عموما دو نوع دارند و به صورت یک تکه و پنجره ای 
یا دو تکه و اسپلیت تولید می شوند. کولر های پنجره ای 

کمترین دردسر را دارند. پنجره را باز می کنید و آن را لبه 
پنجره می گذارید. دیگر نه نیاز به نصب کولر روی دیوار 

است، نه نیاز به رد کردن سیم و لوله بین یونیت های داخلی 
و بیرونی. قیمتشان هم خیلی کمتر از کولر های اسپلیت 

است، اما اگر سراغ خرید این کولر های گازی می روید، باید 
با آرامش خانه خداحافظی کنید.

این کولر های گازی با سر و صدای زیادی که دارند حتی 
یک لحظه نمی گذارند خواب راحت داشته باشید و کار به 
جایی می رسد که عرق ریختن را به تحمل صدای آن ها 
ترجیح دهید. مشکالت کولر پنجره ای به سر و صدا ختم 

نمی شود و سر ماه که نگاهی به قبض برق بیاندازید، 
می بینید چه کاله گشادی سرتان رفته. مصرف برق 

کولر های گازی پنجره ای عموما خیلی بیشتر از کولر های 
اسپلیت است و از این نظر می توانید خرید کولر اسپلیت را 

به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت ببینید.

آنچه باید در خرید کولزگازی بدانید

ادامه در لینک زیر:
www.tasisatnews.com
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یک کارشناس بانکداری الکترونیکی معتقد است 
صرف نظر از این که ارز دیجیتال بومی به دلیل 

ماهیت ارزی که باید خارجی باشد، موضوعیت ندارد، 
اما حتی عنوانی مانند پول دیجیتالی هم با توجه به 

این که همان پول ریالی ما به صورت الکترونیکی 
است، جذابیت فناوری و سرمایه گذاری ندارد و از آن 

استقبال نمی شود.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، اگرچه 

موضوع ارزهای دیجیتالی بیش تر از یک سال است 
که در ایران و پیش از آن هم در سایر کشورها 
مورد مناقشه قرار داشتند، اما اخیراً با توجه به 

ورود برخی از مردم به این حوزه، برای استخراج 
بیت کوین با استفاده از برق های صنعتی و کشاورزی 

که تعرفه پایین تری دارند، بیش از پیش به آن ها 
پرداخته می شود و البته به نظر می رسد هنوز در 

کشور ما تصمیم قاطعی درباره ی نحوه ی برخورد با 
استخراج کنندگان و استفاده از این ارز دیجیتال گرفته 

نشده است.
ارز دیجیتال یا Cryptocurrency یک فرم از 

پول الکترونیکی است که از یک فناوری غیرمتمرکز 
استفاده می کنند که به کاربران امکان پرداخت امن 

و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت نام یا استفاده از 
بانک ها و سازمان های واسطه می دهند. سال گذشته 

و زمانی که صحبت از ارزهای دیجیتال در کشور 
ما هم داغ شد، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

از پیاده سازی آزمایشی نخستین ارز دیجیتالی کشور 
توسط پست بانک و عرضه به نظام بانکی برای تأیید 

خبر داد.
آذری جهرمی ارزهای دیجیتال را یکی از تحوالت 

دنیای امروز دانست و با بیان این که رویکرد انفعالی 
در خصوص فناوری و انتظار دستگاه ها از یکدیگر 

باعث عقب ماندگی و در نهایت انفعال حاکمیت 
خواهد شد، اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت های 

موجود ارتباطات و فناوری اطالعات در عرصه 
بانکداری و نظام مالی کشور و نیز ظرفیت باالی 
جوانان کشور، مقرر شد پست بانک ایران با اعالم 

فراخوان و شناسایی نخبگان کشور در این عرصه، 
اولین ارز دیجیتال طراحی شده را به صورت آزمایشی 

پیاده سازی و این مدل را برای بررسی و تأیید به 
نظام بانکی کشور عرضه کند.

فعالیت ارزهای دیجیتال در ایران مفید است
هرچند وزیر ارتباطات همان زمان اعالم کرده بود: 

»اگر ارزهای دیجیتال خارجی در ایران فعالیت کنند 
و بتوانیم در برخی معامالت خرد از آن ها استفاده 
کنیم، مفید خواهد بود. با این حال سیاست بانک 

مرکزی این است که فعاًل بیت کوین، اتریوم و 
سایر ارزها را به رسمیت نمی شناسد.« با وجود این، 
علی رغم گذشت نزدیک به یک سال از زمانی که 

طرح ارز دیجیتال بومی به میان آمده، خبر خاصی از 
راه اندازی این محصول تکنولوژی نشده است.

در این راستا، عماد ایرانی – کارشناس حوزه 
بانکداری الکترونیک- در گفت وگو با ایسنا با بیان 

اینکه رمزارز بومی فارغ از این که چه ماهیتی داشته 
باشد، عبارت غلطی است، گفت: ارز یعنی واحد پولی 

خارجی، بنابراین وقتی کلمه ی بومی به آن اضافه 
شود، عبارت را دچار اشتباه می کند، زیرا ارز داخلی 

نمی شود. اما این که بخواهند پول ریال را به صورت 
توکن هایی )سخت افزاری کوچک است که برای 

ورود کاربر یک سرویس رایانه ای به سامانه به کار 
می رود( تولید کرده و در اختیار مردم قرار دهند که 

معامله روزانه انجام دهند، ذاتًا کار بدی نیست. مثل 
این که در کیف پول نرم افزاری موبایل، 100 هزار 

واحد ریالی باشد که بتوان از آن استفاده کرد.
وی ادامه داد: با وجود این، این موضوع جذابیتی 

ندارد که فردی بخواهد با کیف پول ریالی کار کند. 
نکته دیگر این که سیستم پرداخت الکترونیکی در 

ایران بسیار پیشرفته است. شرکت ویزا می گوید 25 
میلیون دستگاه پوز در دنیا دارد و در حالی که ما در 

کشور خودمان نزدیک هشت میلیون پوز داریم، یعنی 
پرداخت الکترونیک در کشور ما در سال های گذشته 
به شکل کارتی، موبایلی، اینترنتی، کارت به کارت و 
حساب به حساب و راه های دیگر آنقدر بالغ شده که 
اگر شما بخواهید به فردی پول دهید به راحتی این 

کار را انجام دهید.
چه اصراری به بومی سازی داریم؟

این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک با بیان 
اینکه جنبه فناورانه پول مجازی بومی آنقدر جذاب 

نیست که خدمت نوینی باشد، افزود: نکته دیگر 
اینکه 90 درصد افرادی که در حال حاضر جذب 
بیت کوین شدند، مشکل تجارت خارجی نداشتند 
که به واسطه آن انتقال وجه خارجی دهند، بلکه 

بیت کوین را به عنوان عامل سرمایه گذاری خریدند 
که پولشان بی ارزش نشود و ریال هایشان از بین نرود 

و با توجه به این که بیت کوین بر مبنای دالر است، 
خریدند که اگر دالر رشد کرد برایشان سودآور باشد.

ایرانی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر ما توکنی در 
اختیار مردم قرار دهیم که هر توکن معادل یک ریال 
است، نه پایین و نه باال می رود و دیگر ارزی نیست، 

بلکه همان پول ریالی به صورت الکترونیکی است 
که جذابیت فناوری و سرمایه گذاری ندارد. بنابراین 

پول مجازی داخلی پایه ریال بر بستر بالک چین 
به خاطر سهولت انتقال بین مردم، نه جایگاهی 
از نظر فناوری دارد و نه جایگاهی از نظر ارزش 

سرمایه گذاری دارد و از آن استقبال نمی شود.
در شرایطی که کاربران به سراغ استخراج بیت کوین 
رفتند تا به واسطه ی آن بتوانند درآمد دالری خود را 

افزایش دهند و البته تصمیم گیری های منفعالنه و 
تأخیر در مقررات گذاری، همچنان متقاضیان ورود به 
این حوزه را در بالتکلیفی نگه داشته است، مشخص 

نیست اصرار به راه اندازی نمونه ی بومی از پول 
دیجیتالی که در یک سال گذشته خبری از آن نشده 

و از طرفی میزان استقبال از آن در ابهام است، چه 
تأثیری در فضای ورود به حوزه بالک چین دارد.

بیت کوین بومی جذابیت سرمایه گذاری ندارد

2021
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