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نشــریه  مطالــب  از  •کپی بــرداری 
ــت. ــوع اس ــی ممن ــازه کتب ــدون اج ب
•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق بــه 

آکادمــی کاشــانه اســت.
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا 
ــیده آزاد  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه صــورت 

رایــگان منتشــر می شــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق بــه 

گرداننــدگان نشــریه اســت. 

روح اله واصف

همکاران گرامی سام و خداقوت
تب کرونا شاید آخرین اتفاق تلخ امسال باشد که دامن پرچین کشور ما را گرفته 

و البته بسیار خبرساز شده است. شایعات متعدد و اتفاقات ریز و درشت را همه 
دیده ایم و شنیده ایم. آنچه که در این میان بسیار رخ می نماید، ضعف های بزرگ 

در ساختارهای ما است که می تواند در چنین شرایطی باعث رشد مشکل و 
نه بهبود آن شود. به عنوان مثال، وابستگی شدیدی که سال هاست به مراجعه 
حضوری به سازمان ها و ارگان ها وجود دارد و هیچ تصمیمی برای کاهش یا 

حذف آن گرفته نمی شود. مراجعات متعدد به یک بانک یا سازمان دولتی برای 
تحویل فتوکپی مدارک و نشان دادن اصل کارت ملی یا شناسنامه در حالی که 

همه چیز قابل دسترسی و مشاهده در اینترنت است. 
تمام سازمان ها می توانند کد ملی و تصویر شما را در شبکه ملی ببینند ولی شما 

باید کپی را تحویل بدهید. بخشنامه ای هم داریم که گرفتن کپی شناسنامه را 
ممنوع کرده است! برای باز کردن حساب در هر شعبه یک بانک باید یک بار 

شناسنامه و کپی آن را تحویل بدهید. کارت ملی هم دادیم!
سرعت اینترنت بسیار پایین و در برخی ساعات هجوم افراد به آن افتضاح 

می شود. در بسیاری مناطق فقط مخابرات می تواند خدمات اینترنت بدهد و 
سایر اپراتورها امکان آن را ندارند. پس اصلی ترین مولفه زیرساخت های مقابله 
با شرایط بحرانی ضعیف و ناکارآمد است. هنوز هم در برخی از جاده های مهم 

کشور شبکه رادیویی خدمات نمی دهند و ده ها ایراد دیگر.
روی دیگر سکه وجود بیمارستان ها، مراکز بهداشت، مساجد، پایگاه های بسیج، 

دانشگاه ها و ده ها مرکز دیگر است که در کل کشور وجود دارد و امکان ارایه خدمات 
را دارند؛ اما الزم است در این مواقع با هم منسجم شوند و یکپارچه عمل کنند. 

اگر دولت الکترونیک محقق می شد، امروز مراجعات ما به بسیاری ادارات کم و 
حتی به صفر می رسید و الزم نبود بسیاری از کارکنان دولت مرخصی بگیرند و از 
ترس بیماری به محل کار خود نروند. همچنین تردد مردم نیز در محیط شهری 

کاهش می یافت. 
اگر اینترنت قوی داشتیم، فرزندان ما می توانستند آناین از کاس استفاده کنند 
که معلم آن در منزل است و این همه نگرانی از شیوع بیماری بی مورد بود. در 

ضمن دولت الکترونیک نیازمند شبکه اینترنت قوی است. 
کرونا بیماری ساده ای است که طبق گفته سازمان بهداشت جهانی، 80 درصد 

مردم بدون نیاز به درمان خاصی بهبود می یابند. اما اگر این بیماری خطرناک تر، 
وحشی تر و همه گیرتر بود چه باید می کردیم؟ ای کاش این کرونا عامل خیری 

باشد تا از بدتر از آن جلوگیری کنیم. 
فکر کنیم امروز، همان فردایی است که منتظرش بودیم، روز مبادا!

تا بعد!
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لزومورودرشتهمهندسی
حریقدردفترچهکنکور

جانشین معاون ایمنی و پیشگیری 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
تهران بر ضرورت لزوم تدریس رشته 
مهندسی حریق در دانشگاه ها خبر 

داد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز،  در این باره اظهار کرد: طبق 
برنامه هر ساله این همایش تحت 
عنوان ایمنی و آتش نشانی برگزار 
خواهد شد که البته تاریخ برگزاری 
آن نسبت به سال گذشته چند روز 
تغییر کرده است. این همایش از 

روز یازدهم تا سیزدهم اسفندماه در 
سالن های هتل المپیک ادامه خواهد 

داشت.

اخبارداخلی

آزموننظاممهندسیهماز
کرونادراماننماند

معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی به منظور جلوگیری 
از احتمال شیوع کرونا از تعویق زمان 

آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان 
ها و معماران تجربی در 15 و 16 اسفند 

سال جاری خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، 

معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی در اطاعیه ای از لغو 
آزمون های ورود به حرفه مهندسان، 
کاردان ها و معماران تجربی در 15 و 

16 اسفند سال جاری )15 و 16 اسفند 
۹8( به دلیل احتمال شیوع کرونا خبر 

داد. مشغول به کار شوید.

اصالحتعرفهخدمات
مهندسی

رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان فارس از اصاح 

تعرفه های خدمات این سازمان خبر 
داد و گفت: براساس تعرفه جدید، 
هزینه نظارت بر ساخت و سازها 

مناسب سازی شده است.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، مرتضی سیف زاده، از طراحی 

برنامه راهبردی سازمان نظام 
مهندسی فارس خبر داد و گفت: 
یکی از موارد مد نظر حل و فصل 
ابهامات در حوزه قوانین ساخت و 
ساز بوده که مد نظر قرار داشته 

است.

تشخیصنشتآبدر
ساختمانبافناورینانو

برای تشخیص نشت آب در 
ساختمان، حسگری ساخته شده 

است که بی نیاز از باتری بوده و با 
قیمت بسیار کم قابل تولید است. 
این حسگر مبتنی بر فناوری نانو 
درصورت بروز نشت آب، به تلفن 

همراه هشدار می فرستد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، به نقل از ستاد توسعه فناوری 
نانو، پژوهشگران دانشگاه واترلو 

حسگر جدیدی ساختند که بی نیاز از 
باتری بوده و می تواند نشت آب در 
ساختمان را تشخیص دهد، مشکلی 
که موجب بروز خسارات زیادی در 

سازه ها می شود.

ضرورتتجدیدنظردر
آموزشمهندسان

محمد شکرچی زاده گفت: پس 
از سال ۹1، به طور متوسط 

ساالنه بیش از 13 درصد افزایش 
دانشجویان در رشته های مهندسی 

رخ داده است.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، رئیس مرکز تحقیقات راه، 

مسکن و شهرسازی گفت: هم اکنون 
از 4 میلیون و 400 هزار دانشجو 

نزدیک به یک میلیون و 200 هزار 
دانشجو در رشته های مهندسی در 
حال تحصیل هستند که این میزان 
دانشجو حاکی از رشد دانشجویان در 
رشته های مهندسی در سالیان اخیر 

بوده است.

بانورخورشیدساختمانها
راخنککنید!

یک تیم استارت آپی با استفاده از 
فناوری نانو، پوششی ایجاد کرده که 
می تواند نور خورشید را جذب و با 

طول موج های باالتر نشر دهد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 

نیوز، به نقل از ستاد توسعه 
 )SolCold( فناوری نانو، سولکولد
استارت آپ فعال در حوزه فناوری نانو 

است که از پوشش نانومقیاس 
برای بهره برداری از نور خورشید 

به منظور خنک کردن استفاده می کند. 
این سامانه می تواند فضای داخل 

ساختمان، خودرو و حتی داخل لباس 
را خنک کند.
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ترجمه: مهندس نیره شمشیری 
 منبع: سازمان بهداشت جهانی 

کروناویروس ها، خانواده بزرگی از ویروس ها هستند 
که ممکن است باعث بیماری در حیوانات یا انسان ها 

شوند. در انسان ها، چندین کروناویروس شناخته 
شده اند که سبب عفونت های تنفسی از سرماخوردگی 

عادی تا بیماری های شدیدتر مانند سندروم تنفسی 
خاورمیانه )MERC( و سندروم حاد تنفسی 

)SARS( می شوند. جدیدترین کروناویروس کشف 
شده سبب بیماری COVID-1۹ می شود. 

COVID-1۹ چیست؟
COVID-1۹، بیماری عفونی است که توسط 

ویروس کرونای جدید ایجاد می شود. این ویروس و 
بیماری جدید تا قبل از شیوع آن در ووهان چین در 

دسامبر 201۹ ناشناخته بود. 
عایم COVID-1۹ چیست؟

رایج ترین نشانه های COVID-1۹، تب، 
خستگی و سرفه خشک است. برخی بیماران ممکن 
است درد، گرفتگی بینی، آبریزش، گلودرد یا اسهال 

داشته باشند. این نشانه ها معمواًل خفیف هستند و 
به تدریج شروع می شوند. بعضی مردم آلوده می شوند 

اما هیچ عامتی ندارند. بیشتر مردم )حدود %80( 
بدون نیاز به درمان خاص بهبود می یابند. افراد 

مسن تر و کسانی که مشکاتی مانند فشار خون 
باال، مشکات قلبی یا دیابت دارند بیشتر به بیماری 

جدی مبتا می شوند. حدود 2% افراد مبتا به 
بیماری تاکنون فوت کرده اند. افراد دارای تب، سرفه 

و مشکات تنفسی باید به پزشک مراجعه کنند. 
ویروس کرونا چگونه گسترش می یابد؟

مردم ممکن است COVID-1۹ را از کسانی 
که این ویروس را دارند، بگیرند. بیماری می تواند 

از طریق قطرات ریز موجود در دهان یا بینی افراد 
مبتا در زمان سرفه کردن منتقل شود. این قطرات 

روی اشیاء و سطوح افراد فرد می نشینند و سایر 
افراد با لمس این سطوح و سپس دست زدن به 

چشم ها، بینی یا دهان مبتا می شوند. همچنین اگر 
کسی در زمان سرفه کردن یا عطسه فرد مبتا در 
آن هوا نفس بکشد، مبتا می شود. به همین علت 

رعایت فاصله بیشتر از 1 متر از فرد بیمار مهم است. 
سازمان بهداشت جهانی همچنان به تحقیقات خود 

در مورد روش های گسترش این ویروس ادامه 
می دهد. 

آیا ویروس کرونا می تواند از طریق هوا منتقل شود؟
مطالعاتی که تا به امروز انجام شده نشان می دهد 

این ویروس اساسًا از طریق تماس با قطرات تنفسی 
منتقل می شود نه هوا. 

مهمترینپرسشهاازسازمانبهداشتجهانی
درخصوصکرونا
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آیا COVID-1۹ از فردی که هیچ عامتی ندارد، 
گرفته می شود؟

دلیل اصلی گسترش بیماری، از طریق قطرات 
تنفسی است که توسط فردی که سرفه می کند، 

پراکنده می شود. خطر گرفتن COVID-1۹ از فرد 
بدون عامت در کل بسیار پایین است. با این وجود، 
بسیاری افرادی که COVID-1۹ دارند، نشانه های 

مایمی دارند. این امر مخصوصًا در مراحل 
اولیه بیماری درست است. پس امکان گرفتن 

COVID-1۹ از کسی که به طور مثال فقط سرفه 
خفیفی دارد ولی احساس بیماری نمی کند، وجود 

دارد. 
برای محافظت از خود و گسترش بیماری چه کاری 

می توانیم انجام دهیم؟
COVID-1۹ هنوز بیشترین شیوع را در چین 

داشته و در برخی کشورها در حال گسترش است. 
بیشتر کسانی که آلوده شدند، بیماری سبکی را 

تجربه کردند و بهبود یافتند، اما ممکن است برای 
برخی دیگر شدید باشد. با انجام کارهای زیر 

می توانید از خود و دیگران محافظت کنید:
• تمیز کردن مداوم دست ها با دستمال الکلی یا 

شستن آنها با آب و صابون. 
چرا؟ شستن دست ها با آب و صابون یا استفاده از 

دستمال الکلی ویروس های روی دستان شما را 
می کشد.

• حداقل 1 متر بین خودتان و کسی که عطسه یا 
سرفه می کند، فاصله قرار دهید. 

چرا؟ وقتی کسی سرفه یا عطسه دارد، قطرات مایع 
کوچک که ممکن است حاوی ویروس باشد را در 

هوا پراکنده می کند. اگر شما خیلی نزدیک هستید، 
می توانید در این قطرات تنفس کنید.

• دست هایتان را به چشم ها، بینی و دهان نزنید. 
چرا؟ دست ها با سطوح زیادی در تماس هستند و 
می توانند ناقل ویروس باشند. بعد از آلوده شدن، 

دست ها می توانند ویروس را به چشم، دهان یا بینی 
منتقل کنند. از اینجا، ویروس وارد بدن شما می شود 

و بیمارتان می کند. 
آیا برای محافظت از خودم باید ماسک بزنم؟

کسانی که هیچ نشانه تنفسی مانند سرفه ندارند 
نیازی به زدن ماسک ندارند. سازمان بهداشت 
جهانی، استفاده از ماسک را برای کسانی که 

نشانه های COVID-1۹ دارند و یا افرادی که 
عایمی مانند سرفه یا تب دارند توصیه می کند. 

استفاده از ماسک ها برای کارکنان مراکز بهداشتی 
و کسانی که از بیماران مراقبت می کنند، ضروری 

است. 
سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند تنها در 

صورتی از ماسک استفاده کنید که یا نشانه های 
تنفسی )سرفه یا عطسه( دارید و یا از فرد مشکوک 

مراقبت می کنید.
موثرترین راه برای محافظت از خودتان و دیگران 

در برابر COVID-1۹، شستن مداوم دست ها، 
پوشاندن دهان در زمان سرفه کردن و رعایت 

فاصله حداقل یک متری از کسانی که سرفه یا 
عطسه دارند، است. 

این ویروس چه مدت روی سطوح می ماند؟
هنوز دقیقا مشخص نیست که ویروس عامل 

COVID-1۹ چه مدت روی سطوح می ماند، اما 
به نظر می رسد رفتاری مشابه سایر ویروس های 

کرونا داشته باشد. مطالعات نشان می دهد 
کروناویروس ها برای چندین ساعت یا چند روز روی 

سطوح می مانند که در شرایط متفاوت )مانند نوع 
سطح، دما یا رطوبت محیط( متفاوت است. 

اگر شما فکر می کنید ممکن است سطحی آلوده 
باشد، آن را ضدعفونی کنید. دست هایتان را با 

دستمال الکلی یا آب و صابون تمیز کنید و آنها را 
به چشم، بینی و دهانتان نزنید. 

آیا آنتی بیوتیک ها برای پیشگیری یا درمان 
COVID-1۹ موثرند؟

خیر. آنتی بیوتیک ها علیه ویروس ها عمل نمی کنند 
و فقط برای مقابله با عفونت های باکتریایی به کار 

می روند. COVID-1۹ در نتیجه یک ویروس 
ایجاد می شود، در نتیجه آنتی بیوتیک ها موثر 

نیستند. آنتی بیوتیک ها نباید به عنوان وسیله ای 
برای پیشگیری یا درمان COVID-1۹ استفاده 

شوند و تنها طبق تجویز پزشک باید مصرف شوند. 

پروندهویژه
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پروندهویژه

بیش از دو ماه از شیوع ویروس کرونا می گذرد. این 
ویروس که سرمنشا آن، شهر ووهان چین است در 

مدتی کوتاه به سرعت رشد کرد و عده زیادی را 
مبتا و همچنین به کام مرگ کشاند. اما حاال این 
بیماری تنها محدود به مرزهای چین نیست، بلکه 
کشورهای بسیاری از جمله کشورهای خاورمیانه 

به ویژه ایران از اثرات و پیامدهای این ویروس در 
امان نماندند. طبق گزارش های منتشر شده، سایه 
شوم این ویروس اکنون در شهرهای بسیاری از 

کشورمان سایه گسترانیده و تعدادی را هم به کام 
مرگ کشانده است.

امروز شرایط به قدری وخیم است که سازمان 
جهانی بهداشت شرایط را بسیار خطرناک اعام 
کرده و خبر از شیوع همه گیری این ویروس در 

سراسر جهان داده است. کروناویروس ارتباط بسیار 
نزدیکی با ویروس سارس دارد و به نوعی از یک 
خانواده هستند، از این رو، با استناد به فاکتورهای 

موجود در ویروس سارس، آزمایش هایی زیادی 
برای تولید واکسن برای این ویروس انجام شده 
است. هرچند طی چند روز اخیر، خبرهایی جسته 
و گریخته از تولید آزمایشی واکسن کرونا منتشر 

شده است، اما هنوز این خبرها به قطعیت الزم 
نرسیده اندو در مرحله بالقوه بودن جامانده اند.

آنطور که گفته می شود این ویروس از یک بازار 
گوشت فضای باز در ووهان به انسان ها منتقل 

شده است، یعنی جایی که حیوانات وحشی زنده در 
آنجا به فروش می رسد و اکنون از همان فرد به 

بقیه انسان ها در این شهر گسترش یافته و به نقاط 
بسیاری در جهان رسیده است. عائم این بیماری 
مانند آنفلوآنزا است که با سرفه و مشکل تنفسی 

همراه است. 
نقش رطوبت در کاهش سرعت گسترش 

کرونا ویروس
شرایط خاصی به زنده بودن طوالنی مدت این 

ویروس کمک می کند. دمای خیلی پایین )6 درجه 
سانتی گراد( و رطوبت خیلی پایین 30 درصد( 

شرایطی را فراهم می کند که ویروس برای مدت 
طوالنی تری روی سطوح و جریان هوا زنده بمانند. 

این ویروس نه تنها در دمای متعادل 20 تا 30 
درجه سانتی گراد، بلکه در هوای خشک نیز زنده 

می ماند. 
دمای خیلی باال یعنی دمای بیش از 30 درجه 

اخل
اید

یهو
بساز

رطو
بام

کنید
کند

نارا
کرو

گسترش
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سانتی گراد اما این ویروس را غیرفعال می کند. 
به همین دلیل است که ویروس هایی با چنین 

شاخصه هایی در ماه های زمستانی و هوای سرد 
به وفور منتشر می شوند و افراد را مبتا می کنند. 

به نظر می رسد که کرونا ویروس جدید نیز 
رفتاری مشابه سایرکرونا ویروس ها داشته باشد و 

عکس العمل مشابهی در مقابل رطوبت و دمای باال 
داشته باشد. به گفته دکتر والتر هوجنتوبلر و دکتر 

استفان تیلر از دانشگاه هاروارد، شرایط دمایی داخل 
محیط تاثیر بسزایی در انتقال این ویروس از انسان 
به انسان دارد. این به آن معناست که شرایط دمایی 

در داخل خانه و سیستم های حمل ونقل عمومی 
که معموال بین 20 تا 24 درجه سانتی گراد تنظیم 

می شود که دمای آسایش نام دارد، اگر به باالی 30 
درجه سانتی گراد افزایش پیدا کنند، کمک شایانی 

در جلوگیری از گسترش پرسرعت این ویروس 
می کنند.

مرطوب کردن هوا روشی بسیار کارامد در جلوگیری 
از گسترش ویروس توسط افراد است. پس سیستم 

تهویه خانه و تجهیزات تاسیساتی برای مرطوب 
کردن فضای داخل و باال بردن کیفیت هوای 

داخل بسیار اهمیت دارد. عاوه بر این، سیستم 
دفاعی دستگاه تنفسی در تمام افرادی که در هوای 

مرطوب تنفس می کنند تقویت شده و سیستم 
ایمنی آنها نیز بهبود می یابد. افزایش رطوبت هوا 
خطر گسترش ویروس را در بیمارستان ها و سایر 
ساختمان ها با کمترین هزینه و بدون هیچگونه 

عوارض جانبی کاهش خواهد داد.
مرطوب سازی هوا را می توان خیلی راحت هم در 

ساختمان های دولتی و هم خصوصی انجام داد 
و شرایطی را فراهم کرد تا افراد حاضر در آن به 

صورت فعال و بدون اینکه خودشان متوجه باشند، با 
این ویروس مبارزه کنند. کنترل شرایط آب و هوایی 

بیرون برای انسان ها غیرممکن است، اما مدیریت 
هوای داخل محیط برای ما امکان پذیر است و 

می توانیم با مرطوب سازی هوا سطح سامت را 
افزایش و گسترش ویروس را در محیط داخلی 

کاهش داد. 

پروندهویژه
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HVACسایهشومکروناویروسبرصنعت
سعید سعیدی: این روزها هر جا که قدم بگذاری و 
پای صحبت هر کسی بنشینی، حرف غالب آدم ها، 

چیزی نیست جز کرونا؛ برخی آن را به شوخی 
گرفته اند و خیلی به ابعاد آن توجه ندارد، برخی دیگر 

هم از آن ور گود افتاده اند و از کاه کوه ساخته اند، 
طوری که تمام ابعاد زندگی شان معطوف به کرونا 

شده است. 
اما فارغ از دیدگاه های این چنینی افراد، چه 

بخواهیم چه نخواهیم، چه قبول کنیم و چه نکنیم، 
کرونا ویروسی است که نه تنها سامت انسان ها را 
تحت تاثیر قرار داده، بلکه به اقتصاد زندگی آن ها 

نیز آسیب زده است.
صنعت HVAC و سایر صنایع مربوطه نیز از این 

قاعده مستثنی نیست و ضررهای اقتصادی بسیاری 
به این صنایع متوجه شده است. اگر نگاهی گذرا 

به خبرهایی که اخیرا منتشر شده داشته باشید، در 
می یابید که کرونا در همان مراحل اولیه در چین، 
صنعت انرژی خورشیدی این کشور را تحت تاثیر 

قرار داد و حتی برگزاری سال نو چینی را به تعویق 
انداخت. 

اما خسارت اقتصادی وارد به صنایع مربوط به 
HVAC تنها به صنعت خورشیدی محدود نشد 

و گسترش شیوع کرونا سبب شد تا برگزاری 
بزرگ ترین نمایشگاه بین المللی سیستم های تهویه 

مطبوع و تبرید در چین لغو شود و به تاریخ دیگری 
که هنوز مشخص نیست، موکول شود. عاوه بر 
این ها، بازار نفت هم از این ضررها مستثنی نبود.

اما حاال کرونا به ایران راه پیدا کرده و سایه شوم 
خود را بر سر این صنعت نیز گسترانیده. در هفته ای 
که گذشت، یکی از بزرگ ترین مراسم های سازمان 
نظام مهندسی ساختمان که به مناسب بزرگداشت 

روز مهندس قرار بود در روز دوشنبه برگزار شود، به 
خاطر کرونا لغو شد. عاوه بر این، رویداد دیگری به 
همین مناسبت قرار بود توسط انجمن تولیدکنندگان 

سیستم های تهویه مطبوع ایران، اتحادیه 
فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع تهران 

برگزار شود که کرونا مانع از برگزاری آن شد. اخیرا 
نیز خبر از لغو برگزاری مهم ترین آزمون مهندسان 

یعنی آزمون نظام مهندسی پایه 3 منتشر شد.
اما با وجود تمام بدی هایی که کرونا ویروس به 
صنعت HVAC وارد کرد، این صنعت همچنان 

مهربان است، چرا که گرمایش و دمای باال می تواند 
گسترش شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد. 

تهویه هوا نیز بسیار مهم است و باال بردن کیفیت 
هوای داخل و استفاده از سیستم گرمایشی برای 

گرم کردن اتاق ها و رساندن دما کمی باالتر از حد 
آسایش )30 درجه سانتی گراد( می تواند طول عمر 

ویروس کرونا روی سطوح را کاهش دهد. 



گفتگویویژه
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عدم توجه کافی به ماحظات ایمنی و برخی 
اشتباهات محرز در انتخاب، طراحی و اجرای 

تاسیسات گرمایشی و لوله کشی گاز ساختمان ها، 
سامت و ایمنی هموطنان را شدیدا با خطرات 

گازگرفتگی و آتش سوزی تهدید می کند.
این وضعیت، نتیجه عدم توجه به ذیصاح بودن 

طراح، مجری و ناظر؛ فقدان، ضعف یا نقص 
نظارت ها، قانون گریزی یا عدم پایبندی به قوانین، 
مقررات و استانداردها یا عدم اجرای کامل الزامات 

مقررات ملی ساختمان و همچنین نقص و حتی 
تناقضات موجود در برخی مقررات ملی ساختمان 

است.
مطالبه ارتقای ایمنی ساختمان ها: گرمایش ایمن

رفع چالش های موجود با هدف ارتقای ایمنی 
ساختمان ها و ارتقای ایمنی و سامت شهروندان، 
نیازمند راه حل اساسی و ریشه ای در مقررات ملی 
ساختمان از جمله مبحث 17 است که پیگیری آن 

تا حصول نتیجه، در برنامه انجمن قرار دارد.
پیرو نشست ملی پیشگیری از حوادث گازگرفتگی 

در تاریخ 13۹8/10/03 که به پیشنهاد انجمن 
جامعه ایمن کشور و به میزبانی شرکت ملی گاز 
ایران برگزار شد؛ فهرستی از دغدغه های جدی 

که حاصل مطالعات و تحقیقات میدانی چند 
ساله کارگروه و انجمن و حاصل همفکری ها و 
تبادل نظر با اساتید، صاحبنظران و کارشناسان 
متخصص این حوزه و همچنین پیشنهادات و 
بازخوردهای بسیار زیاد دریافتی است، مجددا 

برای اظهارنظر و همفکری کارشناسان محترم 
منتشر می شود و متعاقبا بصورت مکتوب و 

رسمی برای دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی ارسال خواهد شد و درخواست 
و پیگیری خواهیم کرد تا به همراه چند نفر از 
اساتید و صاحبنظران متخصص مجرب، برای 

ارائه و تبیین چالش ها و دغدغه ها و تبادل نظر 

ساختمانهایناایمن،تهدیدجدی
برایایمنیوسالمتشهروندان



یادداشت

درباره راهکارهای عملی، با متولیان امر تدوین و 
بازنگری مقررات، نشست تخصصی برگزار کنیم.
چالش های جدی؛ دغدغه های موجودبخش اول:

1- عطف به بخشی از بند 6 صورتجلسه نشست 
ملی 13۹8/10/03، ضرورت تعیین سقف تعداد 

واحد )مسکونی و غیرمسکونی( برای تفکیک 
کنتور گاز و ضرورت الزامی کردن طراحی و 

اجرای موتورخانه مرکزی )یا سیستم حرارت و 
برودت مرکزی( بدون »اما و اگر، مشروط و راه 

فرار«؛ برای ساختمان های باالتر از آن با توصیه به 
طراحی و اجرای آن پشت بام ساختمان ها. )توصیه  

به تعیین سقف 10 واحد که طبق مقررات ملی 
ساختمان، مشمول مقررات ساختمان های عمومی 

است(.
شرح کامل تر این چالش جدی و بحران ساز، در 

یادداشت اختصاصی بعدی منتشر خواهد شد.
2- الزام طراحی و جانمایی مناسب برای نصب 
پکیج رومسیلد )محفظه احتراق بسته( بصورت 
رومسیلد واقعی با دودکش دوجداره استاندارد، 

در داخل واحد مسکونی با تاکید و یادآوری این 
هشدار که، غالب پکیج های رومسیلد، بصورت 

رومسیلد یعنی با دودکش دوجداره نصب 
نمی شوند.

نکته .حقوق_شهروندی
شهروندان عزیز حتی بهای باالتری را برای 
سیستم ایمن تر پرداخته اند، اما بصورت ایمن 

جانمایی و درنتیجه نصب نمی شوند.
3- ضرورت اباغ ممنوعیت اتصال دودکش 

فن دار محصوالت رومسیلد )آبگرمکن، پکیج و 
بخاری( به دودکش دیوار ساختمان

توضیح: بدلیل عدم طراحی و جانمایی مناسب 
محل نصب توسط طراح ساختمان و طراح و ناظر 

تاسیسات ساختمان و یا بدلیل ایجاد تغییرات در 
محل نصب بعد از نصب کابینت ها، به اتکای 
مسئولیت نهایی نصاب و در آگاهی و سکوت 

شرکت ها و ناظرین )گاز، تاسیسات و ساختمان(، 
دودکش فن دار به دودکش داخل جداره دیوار 

ساختمان ها وصل می شود که اقدامی بسیار 
خطرناک است.

4- ضرورت شفاف سازی و تاکید مجدد در مبحث 
14 و مبحث 17 مقررات ملی ساختمان، در 

خصوص الزامات مبحث2 مبنی بر الزام استنادی 
»گزارش اتمام عملیات نصب تجهیزات مکانیکی 

روکار« توسط ناظر تاسیسات ساختمان )شامل 
پکیج، رادیاتور، آبگرمکن و حتی کولر آبی( طبق 
نقشه های تاسیساتی، قبل از صدور پایان کار یا 

صدور مجوز سکونت یا قبل از تحویل واحد.
بدیهی است مطابق مبحث2، چنانچه ساختمان 

ناظر تاسیسات نداشته باشد، این مسئولیت به ناظر 
ساختمان منتقل می شود.

5- بررسی، آسیب شناسی و تعیین تکلیف وضعیت 
نابسامان نصب پکیج و آبگرمکن در بالکن یا 

تراس ساختمان ها )راهکار ناقص
چرایی نصب پکیج رومسیلد در بالکن با وجود 

رومسیلد بودن )زیر سوال بردن فناوری محصول(، 
ضرورت الزام تدوین دستورالعمل سازنده )یعنی 
تایید نصب در بالکن( و ماحظات مهم دیگری 

شامل راندمان، عمر مفید، هزینه تعمیرات و 
نگهداری از جمله احتمال یخ زدگی و ترکیدگی 
برخی اجزای پکیج و همچنین وضعیت نمای 

ساختمان یا سیمای شهری، قابل بررسی و تامل 
جدی است.

راهکار اساسی: الزام در مقررات ملی ساختمان 
مبنی بر جانمایی درست محل نصب در داخل 

واحد )آشپزخانه(، طراحی و اجرای اتاقک پکیج 
روم یا طراحی و ساخت فضای بسته مناسب 

بعنوان محافظ و عایق دستگاه، ضمن توجه به 
ماحظات زیبایی نمای ساختمان، به رفع چالش و 

دغدغه جدی فعلی کمک خواهد کرد.
این یادداشت ادامه دارد ….
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سوالاینهفته

 به تازگی درخواستی از سوی یک 
طراح عنوان شده که می خواهد بعضی 

بارهای دمای باال را با بارهای دمای 
پایین ترکیب کند. بار دما پایین 

از طریق یک شیر اختالط موتوری 
سه طرفه تامین می شود. وقتی یک 
شیر اختالط استفاده می شود، باید 

یک سیرکوالتور بین شیر اختالط 
و نشرکننده های گرمای دما پایین 
وجود داشته باشد. برای جداکردن 

هیدرولیکی این سیرکوالتور از 
سیرکوالتور سیستم اصلی، طراح یک 
طرح لوله کشی بسیار مشابه آنچه در 

شکل 1 نشان داده شده ارایه کرد.
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کمیسیون تخصصی مبحث 22 سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان تهران طی فراخوان از 

کلیه اساتید، مهندسان و سایر متخصصان و دست 
اندرکاران 4 رشته تخصصی عمران، معماری، 

تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی دعوت می 
کند.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به منظور 

اجرای بهینه قوانین و مقررات ملی ساختمان از کلیه 
افرادی که در ارتباط با صنعت ساختمان هستند به 
منظور تهیه پیش نویس ویرایش جدید مبحث 22 

مقررات ملی ساختمان  ایران طی یک فراخوان  
دعوت به عمل آورد .

این گزارش حاکی است ، نظرات و پیشنهادات خود 
را در خصوص پیش نویس ویرایش جدید مبحث 

22 )مراقبت و نگهداری از ساختمان ها( که از اینجا 
قابل دریافت می باشد حداکثر تا تاریخ 15/12/۹8 
به ایمیل mabhas-22@tceo.ir ارسال نمایند.

فراخوانویرایشجدیدمبحث۲۲مقرراتمّلیساختمان

https://www.tceo.ir/portal/file/?249883/%D9%BE%D9%8A%D8%B4-%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-22.pdf



