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ایمنی یعنی چه؟!

روح اله واصف

همکاران عزیز سالم و خداقوت
این  شدند.  کشته  نفر   449 اتریش  در  تئاتری  در  آتش سوزی  در   1881 سال  در 
نخستین آتش سوزی تئاتر تاریخ نبوده است، اما نخستین آتش سوزی تئاتر جهان 
است که مهندسان آن را مطالعه کردند و متوجه شدند که علت این تعداد باالی 
کشته به خاطر دود بوده و این آغاز تاریخچه سیستم های مدیریت دود در جهان 
در  استاندارد  و  کد  و  مطالعه  و  تحقیق  هزاران صفحه  تاکنون  سال  آن  از  است. 
خصوص این سیستم ها منتشر شده است و دانشمندانی متعدد روی آن کار کرده اند.
آمار دقیق کشته و مجروح شدگان به علت های مختلف در دنیا قابل دستیابی است 
استادارهای  و  دارند تحقیقات  آمارهای دقیق تری  و جالب آن که کشورهایی که 
به روزتری نیز دارند. زیرا خوراک اصلی تحقیق آمار است و علت احساس نیاز به 
دانشگاه های  و  کنفرانس ها  در  ایده های علمی که  است.  آمارها  از  بازهم  تحقیق 
و  بررسی  آن  نتایج  عملی  تحقیقات  در  سپس  و  شده  ارایه  و  تایید  دنیا  مطرح 
صحه گذاری شده است به فرآیندهای مهندسی تبدیل شده است و سپس با دقت 
کنترل و با آمار ثبت می شود. آمارها باز هم بررسی می شوند و این چرخه تکرار 

می شود.
در کشور ما دانش مدیریت دود تنها حدود سه سال است که مورد توجه واقع شده 
است. برداشت های نصفه و نیمه ای از کدها و هندبوک ها که در پیچ وخم ادارات 

چکش کاری شده اند و توسط سازندگان تعبیر شده اند و البته از هیچ بهتر است.
خاصی  ایمنی  سیستم  هیچ  از  که  شده اند  ساخته  ما  کشور  در  ساختمان  هزاران 
حریق  اعالم  سیستم  دارای  تهران  ساختمان های  از  بسیاری  نمی کنند.  استفاده 
هستند که به دلیل فالت های سیستم اعالم، مدارات آنها را قطع کرده اند. سیستم 
اسپرینکلر در ساختمان های کوچک به برق شهری وصل هستند که با وقوع آتش 

سوزی در کابل ها و قطع جریان توسط فیوزها، کارآیی خود را از دست می دهند.
در  نه  و  است  شهرداری  قوانین  و  استانداردها  و  کدها  در  ایمنی  که  بدانیم  باید 
پالسکو،  شین آبادی،  کودکان  یعنی  ایمنی  عوارض!  اخذ  اتاق های  چانه زنی های 
خیابان ها،  در  آتش نشانی  ماشین های  آژیر  نفیر  استخر،  گازکلر  از  مسموم شدگان 
یعنی مرگ های غم انگیز و یعنی ما مهندسان، ما مدیران، ما بازرسان و ما سازندگان. 
ایمنی یعنی معامله نکردن با خون هم وطنمان، یعنی شهرداری بی رحم در اجرای 
قوانین، یعنی گروه های تحقیق روی آتش، آمارها و فیلم ها و نتایج. یعنی هزینه 
اندک روی طراحی تا هزینه بزرگ روی درمان و مرگ ندهیم. ای کاش برای ایمن 
سازی پالسکو یک میلیارد هزینه می کردیم تا آتش نشانان و مغازه داران فوت شده 

آن حادثه تلخ اکنون کنار ما بودند.
تا بعد!
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ترجمه: مهندس نیره شمشیری

سیستم گرمایشی باآتش مستقیم
 AbsolutAire’s R400 سری های 
مستقیم  آتش  با  گرمایشی  راه حل های 
کارایی  و  کیفیت  سبب  که  می کند  ارایه 
سیستم  این  ویژگی های  می شود.  باال 
اینچی   2 دوجداره  کاری  عایق  شامل 
لوله  فوالدی  قاب  میلی متری(،   51(
انرژی  راندمان  با  مشعل  لحیم کاری شده، 
 / ایرفویل بی صدا  تیغه  پلنوم  %99.8 و فن 
جریان  ظرفیت های  می شود.  کارامد  بسیار 
هوا از 4000 تا 130000cfm )از 1888 
تا 61353 لیتر بر ثانیه(؛ ظرفیت گرمایش از 
و  کیلووات(   4982 تا   59(17000 تا   200

هوای خارج 15 تا %100.
اطالعات بیشتر در اینجا 

کنترلر
نسل جدید کنترلر پیشرفته Edge مشخصه 
راندمان باالی  با  جدید دیگ های چگالشی 
ایرکو اینترنشنال است. در میان ویژگی های 
کرد:  اشاره  موارد  این  به  می توان  پیشرفته 
نصب EZ که هزینه های نصب و راه اندازی 
Cali�  ،50 کاهش می دهد%  را با به میزان

bration Assist که زمان کالیبراسیون را 
Virtual Man�  به نصف کاهش می دهد و
برای  را  دیگ  گروه  دو  عملکرد  که   ager
گرمایش و آب گرم با دیگ های متناوب را 

تسهیل می کند. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

آنالیزر گاز دودکش
 Sprint Pro دودکش  گاز  آنالیزر  ویژگی 
از شرکت Crowcon، یک  تله آب کارامد 
سنسور  آسیب  خطر  حذف  به  کمک  برای 
زمانی  در  توقف  زمان  یا  رطوبت  از  ناشی 
است،  قطعات  کردن  خشک  انتظار  در  که 

می باشد.
اطالعات بیشتر در اینجا 

آبگرمکن بدون مخزن چگالشی
چگالشی  مخزن  بدون  آبگرمکن های 
 Noritz America از شرکت NCC1991
هم  و  دارند   94% از  بیش  حرارتی  راندمان 
هزینه  کاهش  بهره برداری  هم  و  نصب  در 
قابل وجهی به همراه دارند. با استفاده از یک 
دستگاه  دو  مخصوص،  سریع  اتصال  کابل 
به هم وصل  را می توان   NCC199-DV
 400000Btu تقریبًا  ورودی  به  تا  کرد 
معادل 422 مگاژول نسبت خاموشی بیشتر 

از 36 به 1 رسید. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

پمپ حرارتی دما پایین
Solstice Ex� پایین دما  حرارتی   پمپ 

گرمایش   SpacePak شرکت  از   treme
آب  با  اقلیم های  در  اولیه حتی  و سرمایش 
و هوای سخت فراهم می کنند. ویژگی های 
این دستگاه ها شامل 66480Btu/h معادل 
فارنهایت  درجه   47 دمای  در  وات   19483
)8.3 درجه سانتی گراد( دمای محیط 3.3 تن 
)11.6 کیلووات( سرمایش در دمای محیط 
فارنهایت )35 درجه سانتی گراد(،  95 درجه 
بخار  تزریق  کم،  انجماد  برابر  در  حفاظت 
تقویت شده و بدون مبرد در فضای اشغال 

شده می باشد. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

دیگ 
هیدرونیک   KN سری های  دیگ های 
حرارتی پیشرفته از 200MBH معادل 49 
 1172 معادل   4000MBH تا  کیلووات 
کیلووات موجودند و با ویژگی های استاندارد 
 HeatNet 3.0 کنترل  فورم  پلت  از جمله 
راه  از  کنترل  و  لمسی  نمایش  صفحه  با 
دور و سیستم احتراق جریان تروی شرکت 
بارگیری می شوند. آنها تاییدشده AHRI در 
%96 هستند و می توانند با فوالد ضد زنگ، 

PVC یا پروپیلن تخلیه شوند. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

معرفی محصوالت جدید

http://www.info.hotims.com/72835-210
http://www.info.hotims.com/72835-213
http://www.info.hotims.com/72835-213
http://www.info.hotims.com/72835-211
http://www.info.hotims.com/72835-206
http://www.info.hotims.com/72835-212
http://www.info.hotims.com/72835-212
http://www.info.hotims.com/72835-214
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و  کانال  ساخت  مصالح،  انتخاب  شامل  کانال کشی   
به  آن  آزمایش  و  تنظیم  آن و چگونگی نصب،  متعلقات 
برای  مناسب  و  کامل  و  پیوسته  هم  به  سیستم  صورت 

کارکرد موردنظر طبق نقشه است.
کار  به  کانال  ساخت  در  که  مصالحی  دیگر  و  ورک   
می رود باید نو و سالم باشد. استفاده از مصالح کارکرده و 

آسیب دیده مجاز نیست. 
 در جدول اندازه ها و حدود رواداری ورق های فوالدی 
گالوانیزه در استاندارد BS2989 حرف Z مربوط به نوع 
فوالد و عدد مقابل آن رو به سطح )Coating( ورق را 
مشخص می کند. در این استاندارد ورق 72G275 برای 
کانال های هوا توصیه شده است. 72 کد مربوط به نوع 
کد   G و  پروفیل سازی  و  خم کاری  برای  فوالدی  ورق 

مربوط به گالوانیزه بوده است.
آلومینیومی،  در  ورق  اندازه های  و  ساخت  مشخصات   
 B209 مناسب برای ساخت کانال های هوا در استاندارد

ANIS / ASTM داده شده است.
استریل  فضاهای  مانند  مخصوص  فضاهای  در   
)Clean Room( که حفاظت هوا در برابر ذرات در حد 
باالیی موردنظر است، ساخت کانال هوا از ورق فوالدی 

زنگ ناپذیر توصیه می شود.
 در ساختمان هایی که در اقلیم  های مرطوب و خورنده 
واقع باشند، ساخت کانال هوا از ورق آلومینیومی توصیه 

می شود.

مردم  میان  در  مالیات  قانون  از  جدیدی  اصطالح  که  است  چندی 
بر  »مالیات  به  مردم  عامه  بین  اصطالح  این  می شود؛  دست به دست 
مالی  مدیران  و  مشاغل  صاحبان  بین  و  بانکی«  های  حساب  گردش 
را  پا  برخی  شناخته می شود.  بانکی«  تراکنش های  بر  »مالیات  نام  با 
فراتر نهاده و آن را رسمًا »قانون مالیات بر حسابهای بانکی« نامیده اند 
و حتی به دنبال فرمول نحوه محاسبه مالیات بر گردش حساب هستند. 
اما به راستی داستان بررسی تراکنش های بانکی و کنترل حساب بانکی 

اشخاص چیست؟

مالیات بر گردش حساب های بانکی؛ یک سوءتفاهم بزرگ!
بهتر  کنیم،  بازگو  را  بانکی  تراکنش های  بررسی  داستان  اینکه  از  قبل 
است ابتدا یک سوءتفاهم بزرگ برای شما رفع شود. آنچه که به عنوان 
یک  صرفًا  است،  محافل  نقل قول  بانکی  تراکنش های  بر  مالیات 
دریافت  قصد  نه تنها  مالیاتی  امور  سازمان  و  دولت  است.  سوءبرداشت 
مالیات از حساب های بانکی را ندارند، بلکه قانون نیز به هیچ عنوان اجازه 
به اشتباه  میان مردم  در  آنچه که  است.  نداده  آن ها  به  را  کاری  چنین 
حقیقت  در  نام گرفته،  بانکی  حساب های  گردش  بر  مالیات  عنوان  با 
اقداماتی قانونی است برای شناسایی افراد و شرکت هایی که قصد فرار 
مالیاتی و یا پول شویی دارند. بهتر است قبل از توضیحات بیشتر، نگاهی 

به چرایی اجرای این قانون بیندازیم.
بررسی گردش مالی؛ یک الزام

هر فردی که در حال کسب درآمد از راه درست و قانونی است، طبیعتًا 
برای درآمد کسب کرده خود به میزانی که قانون مشخص کرده است 
موظف به پرداخت مالیات است. به طور مثال تمامی کارگران و کارمندان 
پرداخت  را  آن  مالیات  و دستمزد خود،  دریافت حقوق  و هنگام  هرماه 
می کنند؛ مالیاتی که توسط کارفرما از حقوق آن ها کسر شده و به اداره 
مالیات پرداخت می شود. از سوی دیگر گردش مالی در کسب وکارهای 
قانونی کاماًل شفاف بوده و مبدأ و مقصد پول مشخص است. مثاًل یک 
تومان حقوق  میلیون  در یک شرکت، 4  کار  ماه  ازای یک  به  کارمند 
دریافت می کند. این 4 میلیون تومان، هزینه کاری است که این کارمند 
در شرکت انجام داده است که هم برای کارمند مبدأ آن مشخص است 

و هم مقصد آن برای شرکت مشخص است.
حاال فردی را در نظر بگیرید که قصد دارد بخشی از درآمد خود را از 
نامشخص می شود.  این صورت مبدأ پول  پنهان کند؛ در  مالیات  اداره 
راه های  از  درآمدزایی  قصد  که  بگیرید  نظر  در  را  فردی  درعین حال 
غیرقانونی همچون قاچاق را دارد؛ طبیعتًا این فرد به دنبال پنهان کردن 

مبدأ و مقصد درآمد خود است.

 مـا و مالـیات

نویسنده: سید فرخ میرحیدری

کدها و استانداردهای بین المللی 
تاسیسات – کانال
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مفهوم مالیات بر گردش حساب های بانکی 

حسین بادامی
کارشناس امور مالیاتی



تحلیل های اقتصادی
برای انجام مطالعه اقتصادی، تحلیل های هزینه چرخه عمر 
)LCCA( برای ارزیابی سیستم انتخاب می شود و گزینه های 
مختلف را مقایسه می کند. LCCA، جمع همه هزینه هاست: 
هزینه های  و  غیرانرژی  بهره برداری  اولیه،  سرمایه گذاری 
این  برای  سوخت(.  و  )برق  انرژی  هزینه های  و  نگه داری 
پروژه، یک عمر 15 ساله و نرخ بهره %0 فرض می شود. نرخ 
تصاعدی برای هزینه های O&M و انرژی در %0 در نظر 

گرفته می شود تا تحلیل ساده تر انجام شود. 
جمله  از  نمونه  مطالعه  این  به  مربوط  هزینه های   1 جدول 
هزینه تجهیزات، بهره برداری و نگهداری و انرژی را نشان 
با  را  تکمیل شده  تحلیل های  نتایج  بخش  این  می دهد. 
بهره گیری از روش هایی که در بخش های قبل توضیح داده 
شده خالصه می کند. مطالعه امکان عملی انجام می شود و 
تحلیل های فنی و اقتصادی ظرفیت گرمایش چیلر بازیابی از 
0 تا 2000 کیلووات )569 تن( و دمای آب گرم خروجی از 
چیلر بازیابی از 104 درجه فارنهایت )40 درجه سانتی گراد( تا 
140 درجه فارنهایت )60 درجه سانتی گراد( را در بر می گیرد. 

هزینه  و  بهره برداری  هزینه  جویی های  صرفه   17 شکل 
و  بازیابی  چیلر  ظرفیت  از  تابعی  ترتیب  به  که  بهره برداری 
همچنین  می دهد.  نشان  را  است  خروجی  گرم  آب  دمای 
نشان  را  برق(   +LPG( انرژی  هزینه  کاهش  مشخصًا 
 40( فارنهایت  درجه   104 برای  صرفه جویی ها  که  می دهد 
درجه سانتی گراد( دمای آب گرم خروجی می تواند به 17% 
برسد. در دمای آب گرم خروجی 140 درجه فارنهایت )60 
درجه سانتی گراد(، صرفه جویی ها در هزینه انرژی بیشتر از 

%26 است. 
و  گرما  چون  دارد،  تاثیر  نیز  بازیابی  چیلر  ظرفیت  افزایش 
سرمای بیشتر توسط مورد دوم تولید می شود. با این وجود، 
صرفه جویی ها در هزینه بهره برداری )OPEX( به دلیل این 
واقعیت که گرمای تولیدشده توسط دیگ  همیشه برای تولید 
الزم  سانتی گراد(  درجه   80( فارنهایت  درجه   176 گرم  آب 

است، به یک آستانه اشباع می رسد. 
شکل 18 به ترتیب هزینه عمر و صرفه جویی های هزینه عمر 
تابع ظرفیت چیلر بازیابی و دمای آب گرم خروجی را نشان 
 +CAPE( می دهد. این شکل مشخصًا کاهش هزینه عمر

عملکرد سیستم گرمایش و سرمایش ترکیبی در محیط های گرم و مرطوب - بخش پنجم

 نویسنده:  دکتر یوسف ریاچی
 ترجمه: مهندس نیره شمشیری

منبع: مجله اشری ماه آگوست 2019

از اشری می خوانید

6

گرمای تلف شده، انرژی است که در فرآیندها تولید می شود، اما به شکل مفید مورد استفاده قرار نمی گیرد. 
سیستم های برق و حرارت ترکیبی )CHP( کاربرد گسترده ای در موتورخانه های مرکزی بزرگ و کاربردهای 
صنعتی پیدا کرده اند و همزمان برق و گرما تولید می کنند و در نتیجه سبب باال بردن راندمان کلی سیستم 
و سرمایش  گرمایش  مشابه  شیوه ای  به  هم   )CCH( ترکیبی  و سرمایش  گرمایش  می شوند. سیستم های 
همزمان فراهم می کنند و پتانسیل زیادی برای استفاده در هتل ها، تاسیسات رفاهی و فرایندهای صنعتی و نیز 

هر جایی که اغلب درخواست همزمان و مداوم برای گرمایش/سرمایش هست، دارند. 
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OPEX + LPG + برق( را نشان 
برای  صرفه جویی ها  که  می دهد 
دمای آب گرم خروجی 104 درجه 
سانتی گراد(  درجه   40( فارنهایت 
دمای  در  برسد.   13% به  می تواند 
درجه   140 خروجی  گرم  آب 
سانتی گراد(،  درجه   60( فارنهایت 
عمر  مدت  هزینه  در  صرفه جویی 

تقریبًا %20 است. 
نیز  بازیابی  چیلر  ظرفیت  افزایش 
سرمای  و  گرما  چون  است،  موثر 
بیشتری می تواند توسط مورد دوم 
تولید شود. با این وجود، صرفه جویی 
این  واسطه  به  اجرایی  هزینه  در 
واقعیت که گرمای تولید شده برای 
تولید آب گرم 176 درجه فارنهایت 
است  الزم  سانتی گراد(  درجه   80(
بیشترین  اشباع می رسد.  استانه  به 
 800 محدوده  در  صرفه جویی ها 
 284 تا   228( کیلووات   1000 تا 
حاصل  بازیابی  چیلر  ظرفیت  تن( 
ظرفیت های  برای  می شود. 
هزینه  صرفه جویی های  بزرگ تر، 
در  زیاد  افزایش  واسطه  به  عمر 
و   )CAPEX( سرمایه ای  هزینه 
هزینه های  در  کمتر  صرفه جویی 

جاری شروع به کاهش می کند. 

7



باشگاه مهندسان

8

و  بیهوده  کاماًل  فرایند  نباشد،  ایمنی  آن  اگر ماحصل  دارد،  پیچیده و سختی هایی که  فرایند  تمام  با  و ساز  ساخت 
بی ارزشی خواهد بود. به عبارت دیگر می توان گفت ایمنی ساختمان مهم ترین فاکتوری است که سازنده و مجریان 
ساختمانی از یک سو و خریداران واحد های مسکونی از سوی دیگر باید به آن توجه کنند. حادثه پالسکو مصداق بارزی 
است بر این مدعا. از این رو، برای درک بهتر موضوع با دکتر جواد نوفرستی رییس انجمن جامعه ایمن و کارشناس 
حوزه انرژی و مهندس داود براتی، معاون سابق پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران گفت وگویی 

انجام داده ایم که در ادامه خواهید خواند.

پرسش این هفته: مهم ترین اقدامات برای ارتقای ایمنی ساختمان ها

 تاسیسات نیوز در نظر دارد تا هر هفته با طرح یک پرسش نظر کارشناسان و
صاحب نظران این حوزه را جویا شود و به بحث و تبادل نظر بپردازد

مهم ترین  خصوص  در  نیوز  تاسیسات  با  گفت وگو  در  نوفرستی 
دو  به  را  ساختمان ها  ساختمان ها،  ایمنی  ارتقای  برای  اقدامات 
تقسیم بندی  جدید  ساختمان های  و  موجود  ساختمان های  دسته 
کرد و گفت: در بحث ساختمان های موجود اعم از تجاری، اداری، 
بحث تعمیر و نگهداری بسیار مهم است که همگی شامل مبحث 

22 مقررات ملی ساختمان می شوند. 

قانون  این  عمر  از  سال  که شش  است  حالی  در  این  افزود:  او 
و  است  نشده  اجرایی  و شاید  باید  که  آنطور  هنوز  اما  می گذرد، 
باید بدانیم تا وقتی این قانون خوب به درستی اجرا نشود، ابزار 
کار قانونی در اختیار متولیان امر یعنی سازمان نظام مهندسی و 
به ویژه سازمان آتش نشانی نیست که بتوانند به این موضوع ورود 

کنند و اخطار دهند، مگر اینکه خود مالک این اجازه را بدهد.
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رییس انجمن جامعه ایمن تصریح کرد: تا زمان اجرایی شدن این 
قانون، باید با کمک رسانه ها و دستگاه های ذی ربط این دغدغه و 
حساسیت را در ساکنان ساختمان های ناامن ایجاد کرد تا متوجه 
یا  و  پالسکو  همچون  ساختمان هایی  شوند.  احتمالی  خطرات 
ساختمان های مسکونی 30 چهل ساله که یا سیستم ایمنی ندارند 
و یا اگر هم داشته  باشند، قطعًا فرسوده شده و باید بررسی شوند؛ 
تاسیسات گرمایش و سرمایش و تاسیسات برقی این ساختمان ها 

حتمًا باید چک شوند. 
نوفرستی به اهمیت حساسیت سازی و ایجاد دغدغه برای ترغیب 
بررسی ایمنی ساختمان ها اشاره و بیان کرد: باید در مردم دغدغه 
ایجاد کرد، با اجبار نمی توان آن ها را آگاه کرد. مشابه این کار را 
داد  انجام  عنوان طرح 999 ساختمان  تحت  آتش نشانی  سازمان 
که ساکنان ساختمان های بلندمرتبه را آموزش دهند و آنها را از 
به  را  تا دست کم ساختمان  کنند  آگاه  ایمنی ساختمان ها  مباحث 

یک خاموش کننده ساده مجهز کنند.
او با اشاره به حادثه پالسکو به متولی ایمنی چنین ساختمان هایی 
پرداخت و گفت: متولی ساختمان هایی همچون پالسکو در درجه 
اول وزارت کار و بعد شهرداری است. وزارت کار هم این اختیار 
را دارد و هم این مسئولیت را تا از چنین ساختمان هایی بازرسی و 
نظارت داشته باشد و حتی در صورت لزوم اقدام به پلمپ کنند چرا 
که بحث ایمنی کارگران مطرح است. در مورد پالسکو هم باید 
این اقدام به صورت جدی تر انجام می شد، اما ابهاماتی وجود داشت 
که مسئولیت آن واحد تجاری با شهرداری بود یا وزارت کار و این 

موضوع پاسکاری می شد.
رییس انجمن جامعه ایمن با بیان اینکه ایمنی ساختمان  ها باید از 
همان ابتدا لحاظ شود، به ایمنی ساختمان های جدید اشاره کرد و 
از شروع فرایند ساخت،  نه تنها  ایمنی ساختمان های جدید  گفت: 
باید در نظر گرفته شود و تمام مولفه های  از زمان طراحی  بلکه 

ایمنی ساختمان مورد توجه قرار گیرد. 
نوفرستی اقدامات ایمنی برخی مجریان ساختمان را ظاهری عنوان 
فرایند  در  ایمنی  مولفه های  بارها مشاهده شده که  و گفت:  کرد 

سازمان های  از  تاییدیه  دریافت  به محض  اما  دارد  وجود  ساخت 
ذی ربط، این مولفه های برداشته می شوند و صرفًا با هدف گرفتن 

تاییدیه ایمنی به کار گرفته می شوند.
را شناسایی  ایمنی  به  برای رسیدن  اولین و مهمترین گام  براتی 
کانون های خطر ساختمان و پیشگیری از بروز حریق و حوادث با 
رعایت اصول و موازین ایمنی دانست و اظهار کرد: در این رابطه 
به عنوان مثال، گاز شهری یکی از مهم ترین کانون های خطر در 
ساختمان ها محسوب می شود و ایمن سازی لوله کشی گاز شهری 
در جهت پیشگیری از نشت گاز و  وقوع انفجار و آتش سوزی نقش  

مهمی در بهبود ایمنی ساختمان دارد.
او شناسایی راه های گسترش و توسعه ابعاد حوادث در ساختمان و 
تالش در جهت پیشگیری از آن را گام بعدی ایمنی توصیف کرد 
و گفت: تدارک وسایل و امکانات و تمهیدات ایمنی و تدافعی از 
قبیل خاموش کننده های آتش نشانی و سیستم های اعالم و اطفای 

حریق در ارتقای سطح ایمنی ساختمان  نقش مهمی دارد.

آموزش ها  تاثیر  به  نشانی  آتش  سازمان  پیشگیری  سابق  معاون 
و تمرینات ایمنی و  تدافعی و به طور کلی فرهنگ سازی شهروندان 
اشاره  ساختمان ها  در  ایمنی  مستمر  بهبود  و  توانمندی  در جهت 
کاستی های  و دارای  ناقص  ایمنی  و مقررات  قوانین  گفت:  و  کرد 
به  ناقص  مقررات  و  قوانین  همان  اینکه  بوده، ضمن  عدیده ای  

درستی اجرا و نظارت نمی شود.
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جامعه  در  را  آن  درآمد  این  بودن  دائمی  تصور  با  هم  )دولت( 
جامعه  به  هم  پول  و  شده  زیاد  کشور  درآمد  می کنند.  تزریق 
پیدا  افزایش  هم  تقاضا  درآمد،  افزایش  با  اما  می شود.  منتقل 
می کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، 
عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر 
هم می خورد، در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد. در یک روند 
زمانی  تأخیر  یک  با  و  می روند  باال  سقفی  تا  قیمت ها  طبیعی 
تولید افزایش پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و 
تقاضا به تعادل قبل بر می گردند. اما بیماری هلندی از زمانی 
رخ می دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کالن وارد کارزار 
از  از طریقی غیر  می شود و سعی می کند به طور مصنوعی و 
به  متوسل  دولت  دارد.  نگه  پایین  را  قیمت ها  تولید،  افزایش 
واردات کاالهای مصرفی ارزان می شود تا قیمت ها را مهار کند 
در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کاالی 
گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند.به گزارش عصربانک 
نمی تواند جلوی  این سیاست  که  اینجاست  نکته  آر،  آی  دات 
تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش های دیگر اقتصادی منتقل 
می کند. به عنوان مثال می توان با واردات کاالهایی نظیر سیب، 
پرتقال، تیرآهن و... قیمت این کاالها را پایین نگه داشت ولی 
برخی کاالها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و 
افزایش قیمت این کاالها را نمی شود با واردات مهار کرد. در 
از  ادامه می دهند.  نتیجه قیمت این قبیل کاالها به رشد خود 
با  که  صنعتی  بخش های  آن  در  جدید  سرمایه گذاری  طرفی 
به  سرمایه ها  و  نمی شود  انجام  شده  مهار  قیمت شان  واردات 
سمت کاالهایی مثل زمین و مسکن هدایت می شود. در نتیجه 
قیمت  و  شده  ایجاد  کاال  این  برای  کاذبی  تقاضای  امر  این 
آن ها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی 
رشد می کنند. عوارض این مشکل به همینجا ختم نمی شود. به 
محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی 
نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت 
در بخش هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی 
صنایع  که  آنجا  از  داد.  خواهد  رخ  فزاینده  سرعتی  با  داشتند 
داخلی هم در اثر همان سیاست های گذشته فلج شده اند قادر به 
پاسخگویی به تقاضاهای جدید نمی باشند و اقتصاد را در ابتدا 
ناکارآمد و سپس فلج می کند. البته هلند این شانس را داشت در 
زمانی که به این مشکل گرفتار شد، سایه کمونیست، شرق اروپا 
را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم 
در دامن کمونیست ها بیفتد کمک های بی دریغی به این کشور 
کردند، با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور 

بتواند کمر راست کند.

بیماری هلندی یا Dutch Disease یک مفهوم اقتصادی است که تالش 
در بخش  رکود  و  منابع طبیعی  از  بی رویه  بهره برداری  بین  رابطه  می کند 

صنعت را توضیح دهد.
این مفهوم بیان می دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می تواند 
اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ 
ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت می گیرد، که بخش صنعت 

را در رقابت ضعیف می کند.
منابع طبیعی می شود،  اکتشاف  به  مربوط  اغلب  بیماری  این  که  حالی  در 
خارجی  ارز  بی رویه  ورود  نتیجه اش  که  توسعه ای  فعالیت  هر  به  می تواند 
کمک  طبیعی،  منابع  قیمت  در  شدید  نوسان  مانند  شود  مربوط  می شود 

اقتصادی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی.
هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات 
این کشور به پول کشورهای دیگر گران تر شده، ولی واردات به آن کشور 
هلندی  بیماری  را  این وضعیت  کلی،  بطور  که  ارزان تر می شود  نسبت  به 

می نامند.

تاریخچه
در سال  1959 برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف شد، این موضوع 
ملی  پول  بی سابقه  تقویت  و  هلند  در  ارزی  درآمدهای  افزایش  به  منجر 
اقتصاد کاالهای  در  رونق  ایجاد  دلیل  به  این فرصت  ولی  آن کشور شد. 
مبادله پذیر و پیش ران شدن آن و بطور طبیعی جابجایی منابع اقتصادی از 
دیگر بخش ها به بخش مزبور، مزیت تولید دیگر کاالهای صنعتی هلند را 
تضعیف کرد و یک بخش کاذب پر رونق دیگری را که از قابلیت مبادله با 

اقتصاد جهانی تهی بود، شکل بخشید.
در اثر این امر در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 صنایع مهم کشور هلند 

تقریبًا ازبین رفته و یا قدرت رقابت بین المللی خود را از دست دادند.
زد  متفاوتی  سیاست های  به  دست  پدیده  این  با  مقابله  برای  هلند  دولت 
که عمدتًا نتیجه بخش نبود. به همین خاطر بعد از سال 1977 به چنین 

پدیده ای اصطالحا بیماری هلندی گفته می شود.
و  تولید  در  انگلیس،  مانند  کشورها  برخی  صادراتی  رونق  در  عارضه  این 
و  70  دهه  60  در  معدنی  مواد  تولید  عرصه  در  استرالیا،  و  نفت  صادرات 
میالدی و اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 

هجری شمسی برمی گردد.
مکانیزم کار بیماری هلندی 

اثر  بر  این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور  به زبان ساده، 
عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می یابد و متولیان اقتصاد کالن 

بیماری هلندی چیست

اقتصاد به زبان ساده



دوره ویژه آموزشی طراحی و نگهداری استخر، 
از  نفره   4 تیم  یک  برای  جکوزی  و  سونا 
مهندسان عراقی در آکادمی کاشانه برگزار شد 
که آموزش کارگاهی و عملی این دوره نیز با 
بازدید از استخر یکی از لوکس ترین برج های 

تهران تکمیل شد.

سوم  ویرایش  شهرسازی  و  راه  وزیر 
مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان 
را که تهیه و تصویب شده و چگونگی 
با  ساختمان های  اجرای  و  »طرح 
می سازد،  مشخص  را  بنایی«  مصالح 

برای اجرا ابالغ کرد.

 آکادمی کاشانه در
سطح  جهانی

 ویرایش سوم مبحث
 هشتم مقررات ملی
ساختمان ابالغ شد

 پیشرفت ۵۰ درصدی
 احداث تصفیه خانه

فاضالب غرب تهران

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: 
با  بهرام(  )فیروز  تهران  غرب  فاضالب  تصفیه خانه 
ظرفیت 529 هزار متر مکعب بر شبانه روز 50 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد. ساخت این تصفیه خانه با 125 
از  بانک توسعه اسالمی  از محل  اعتبار  میلیون یورو  
آذرماه سال 95 آغاز شده است در صورتی که به بهره 
تحت  را  نفر  هزار   442 و  میلیون  دو  برسد،  برداری 

پوشش قرار می دهد.

شهرام دلفانی: در چهارمین همایش ملی ساختمان 
پایدار، مصرف بهینه انرژی هدف ما این است که 
انجمن های فعال در این عرصه که تجارب زیادی 
را اندوخته اند، وارد شوند و انتظارات و راهکارهای 
خود را بیان کنند. چراکه جامعه دانشگاهی ما خالی 

از این دانش و تجربه است.

 جامعه دانشگاهی ما خالی
 از دانش و تجربه در بخش

انرژی است

 شرکت برق آمریکا،
 متهم ردیف اول

آتش سوزی کالیفرنیا

وزش  از  آمریکا  ملی  هواشناسی  خدمات 
بادهای شدید و خسارت بار و رطوبت کم 
آمریکا  برق  و  گاز  شرکت  داد.  خبر  هوا 
مسئول مرگبارترین آتش سوزی در تاریخ 
کالیفرنیا و نهایتا مرگ 85 نفر و تخریب 

هزاران سازه بوده است.

گزیده اخبار
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پاسخ چالش هفته گذشته 

 چالش این هفتهسرگرمی تاسیساتی

پمپ ها دومین تجهیز محبوب در جهان هستند.

یک نصاب از یک شیر اختالط 4 راهه به عنوان رابط بین یک دیگ چدنی متداول 
و یک سیستم پنل تابشی دماپایین استفاده می کند. این سیستم یک آبگرمکن 
غیرمستقیم هم دارد. همان طور که در شکل نشان داده شده، سیستم با لوله کشی 
اولیه / ثانویه نصب می شود. شیر اختالط نزدیک دیگ است. آیا می توانید حداقل 
چهار مورد از جزییات غلط، از دست رفته، ناکارامد یا غیر ضروری را نام ببرید؟ 



منطقه برغان از مناطق دیدنی و جاذبه های گردشگری استان البرز است که 
در فاصله 13 کیلومتری شهر کرج در دره ای زیبا واقع شده و یکی از بهترین 
مقاصد طبیعت گردی برای ساکنان پایتخت است. منطقه برغان از مناطق 
دیدنی و زیبای استان البرز است که از مهم ترین جاذبه های گردشگری این 
استان محسوب می شود. برغان در 13 کیلومتری شهر کرج در دره ای زیبا 
واقع شده است و یکی از محل های دسترسی به این روستا نیز از کیلومتر 
 - باغستان   - کرج  یا  کردان  خروجی  و سپس  قزوین   - کرج  اتوبان   20
خروجی برغان است. منطقه برغان از مناطق شهرستان ساوجبالغ به شمار 
می آید و آب وهوای آن در بهار و تابستان معتدل و در پاییز و زمستان سرد 
است.  رودخانه های شاهرود و سنج که از کوه های البرز مرکزی سرچشمه 
این  زیبایی های  بر  امر  این  و  می کنند  عبور  منطقه  این  کنار  از  می گیرند، 
منطقه می افزایند. تا هوا خیلی سرد نشده آخر هفته سری به این منطقه بزنید 

و از زیبایی های آن لذت ببرید.

آخر هفته مهندسی

www.damandeh.com
021-35272520 - 28

(F300)



 تاسیسات درگذر زمان

این چراغ قدیمی مشابه همان چراغ های 
عالءالدین خودمان است، اما از نوع 

غیرایرانی


