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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
پیرو قول هایی که هفته قبل دادیم و گرفتیم، همکاران من پیگیری هایی در 

خصوص بازرسی های آبفا و آتش نشانی انجام داده اند و سوال ها و جواب هایی 
مطرح شد. نتیجه برخی از این تاش ها در مجله این شماره منعکس شده است 
و جالب است که برخی از افراد مسئول در برخی از سازمان های نظام مهندسی 

عاقه ای به پاسخ به بدیهی ترین سواالت ما نداشتند!
نگرانی های همه ما در مقام ناظران ساختمان در تناقض برخی از روندها و قوانین 

تنها با تاش تک تک ما به انجام خواهد رسید. اما تاشی که یکپارچه باشد تا 
بتواند مارا به نتیجه برساند. این که عاقه ای به صحبت نداریم یا توان نوشتن 
نداریم یا این تفکر که همه این تاش ها بیهوده است فقط شانه خالی کردن از 

زیر بار یک مسئولیت اجتماعی است.
بازرسی آبفا و آتش نشانی و ماده 33 با وضعیت فعلی می تواند چاه خطرناکی باشد 

که برای فرار از چاله معیشت و گذران هزینه های زندگی ممکن است در آن 
بیفتیم. 

نامشخص بودن برخی از روندها باعث می شود مهندسان را به سمت تصمیماتی 
ببرد که باعث اتفاقات ناخوشایند بعدی شود. مواردی مانند اجبار کارفرما به 

استفاده از جنس خاصی از لوله، بازرسی یا عدم بازرسی سیستم اطفاء حریق یا 
مثال هایی از این دست باعث می شود که کارفرما گمان کند بازرس به دنبال 
نتایجی به جز مباحث فنی است. البته ممکن است خود همین مسأله باعث 

سوءاستفاده تعداد معدودی از همکاران ما شود. یک روند نامشخص و گنگ باعث 
آسیب زدن به همه اجزاء آن می شود و خشک و تر را باهم نابود می کند.

به نظر می رسد ایرادات امروزین ناشی از سستی برخی از مسئوالن در انجام 
وظایف خود است. یک فرآیند پس از آغاز نیاز به بررسی بازخوردهای عوامل دارد 
و پس از آن اصاحات آغاز می شود و این بازخورد و اصاح تا انتهای فرآیند ادامه 

می یابد. اما اکنون ایراداتی را می بینیم که همان روز اول بوده است و هنوز هم 
ادامه دارد.

از همه همکاران می خواهم اتفاقات تلخ و شیرین، بازخوردهای درست و نادرست 
و نقطه نظرات خود را برای ما ارسال کنند. همه آنها را حتی بدون ذکر نام ارسال 

کننده منتشر خواهیم کرد و می دانیم که بسیاری از حضرات آنها را می بینند.
انتخابات گروه های تخصصی در حال کلیدخوردن است. بیاییم یک بار از انتخاب 

شدگان قبلی بپرسیم چه کرده اید و از کاندیداهای فعلی بپرسیم می خواهید چه 
کنید؟

اگر اکنون ایرادی می بینیم قبول کنیم که مقصر اصلی خود ما هستیم که 
پرسشگری را بلد نیستیم. این سوزن ما به خود بود و جوالدوز ما آماده برای 

دیگران!
تابعد!

سوزن و جوالدوز
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ارسال نقشه های نظام 
مهندسی به اداره ثبت اسناد 

الکترونیکی شد
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

گلستان از توافق با اداره کل ثبت اسناد 
و اماک برای ارسال الکترونیکی 
نقشه ها به این اداره کل خبر داد.

 در راستای تفاهم نامه سازمان 
ثبت اسناد و اماک کشور و نظام 
مهندسی ساختمان، محمد ابراهیم 
پور رییس سازمان با مدیر کل ثبت 

اسناد و اماک گلستان دیدار و 
گفتگو کرد.

در این جلسه توافق شد ارسال 
نقشه ها به اداره کل اسناد و اماک 
به صورت الکترونیکی باشد تا از این 
پس از تردد غیرضروری مراجعان به 

این اداره کل جلوگیری شود.

اخبار داخلی

تفاهم نامه نظام مهندسی و 
پدافند غیرعامل با محوریت 

مبحث۲۱ مقررات ملی 
ساختمان

جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری 
سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان تهران و سازمان پدافند 

غیرعامل کشور با حضور مهندس 
سعید سعیدیان، رئیس سازمان، 
مهندس مسعود مینوئیان، معاون 
طرح ریزی و نظارت فنی سازمان 
پدافند غیرعامل کشور و اعضای 

محترم هیئت مدیره سازمان، 
مهندس مجید گودرزی )نماینده و 
مسئول پیگیری انعقاد تفاهم نامه( و 

سیامک الهی فر تشکیل شد.

آخرین اخبار از زمان 
برگزاری آزمون نظام 

مهندسی در سال ۹۹

  طبق آخرین اخبار رسیده،  حامد 
مانی فر در پیامی اعام کرد: امسال 
به یاری خدا آزمون نظام مهندسی 
خواهیم داشت و زمان آن از مهرماه 

فراتر نخواهد رفت.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، همچنین وی از احتمال ثبت 
نام مجدد برای آزمون هم خبر داده 

اند، یعنی با توجه به تعویق چند 
ماهه آزمون، قبل از شروع آزمون 

از داوطلبان جدید نیز ثبت نام بعمل 
می آید.

الزامی شدن نصب شیر آب 
کم مصرف در ساختمان 

سازی
شرکت آب و فاضاب و سازمان 

نظام مهندسی استان تهران با امضای 
توافقنامه ای بر اجرای دقیق مبحث 

16 مقررات ساختمان و رعایت 
الزامات مدیریت مصرف بهینه آب در 
ساخت و سازهای استان تاکید کردند.
 در این توافقنامه که در شرکت آب و 
فاضاب استان تهران به امضای سعید 
سعیدیان، رئیس سازمان نظام مهندسی 
و محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت 
آبفای استان تهران رسید، ضمن اصاح 
و بروز رسانی توافقنامه دوجانبه قبلی که 
دو طرف در سال 13۹5 به امضا رسانده 

بودند، بر رعایت الزامات جدید بهینه 
سازی مصرف آب تاکید شد.

»نظام مهندسی« متولی 
برگزاری آزمون های 

متمرکز
شورای مرکزی نظام مهندسی به عنوان 

مرجع تنسیق کننده امور مهندسی، 
می تواند متولی برگزاری آزمون های 

متمرکز باشد.
روز گذشته نشستی با هدف نحوه راه 
اندازی طرح سامانه آموزشی مجازی 

سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشور و به منظور هماهنگی هرچه 
بیشتر برای انجام وظایف قانونی و 

اجرایی نمودن برنامه های مرتبط در 
قانون با حضور سرپرست و معاونین 

دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی، ریاست سازمان و 

اعضای هیات رئیسه شورای مرکزی و 
کارشناسان دو دستگاه در سازمان نظام 

مهندسی برگزار گردید.

وزیر اقتصاد خبر داد: بورس 
امالک راه اندازی می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعام 
اینکه امسال بورس مستقل اماک 
راه اندازی می شود، گفت: 3 صندوق 
بزرگ قابل معامله بورسی مرکب از 
شرکت های دولتی در بورس عرضه 

می شود.
به گزارش تاسیسات نیوز،  فرهاد 
دژپسند امروز در حاشیه نشست 
بررسی فرصت های استفاده از 

ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین 
مالی بنگاه ها در جمع خبرنگاران 

اعام کرد: بورس اماک و مسکن 
به زودی راه اندازی می شود و اماک 
مازاد دولت را           هم از طریق بورس 

مستقل اماک واگذار می کنیم.
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از اشری بخوانید

بسیاری از اتاق های بیمارستان به خاطر نگرانی های عفونی شدید، نرخ تعویض هوای باال، 
تجهیزات خاص، روندهای منحصر به فرد، بارهای داخلی زیاد و حضور بیمارانی که ایمنی آنها 

در معرض خطر است، به مالحظات طراحی خاصی نیاز دارند. اما در هیچ فضای درمانی دیگری 
طراحی سیستم سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع مهم تر از اتاق عمل نیست. در این اتاق ها 

هدف، به حداقل رساندن عفونت، حفظ آسایش پرسنل و کمک به محیط درمانی بیماران است. 
استاندارد ANSI/ASHRAE/ASHE 170، تهویه تاسیسات مراکز درمانی، اسکلت اصلی 

طراحی تهویه مراکز درمانی را تشکیل می دهد. هدف این استاندارد، ارایه راهنمایی جامع، 
شامل مجموعه ای از حداقل الزامات است که طراحی سیستم تهویه ای را تعیین می کند که به 

کنترل محیطی برای تامین آسایش و پاکیزگی در مراکز درمانی کمک می کند. 

تهویه مراکز درمانی
اتاق های عمل بیمارستان - بخش پایانی

ترجمه: مهندس نیره شمشیری
منبع: ماهنامه اشری اکتبر 201۹
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الزامات سیستم گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
مهم است که سیستم گرمایش، سرمایش و تهویه 
مطبوع بتواند هوای رفت الزم برای حفظ ترکیب 

صحیح دما و رطوبت نسبی در اتاق عمل را تحویل 
دهد. به عنوان یک نمونه از چگونگی تاثیر الزامات 

رطوبت و دمای محیط روی سیستم گرمایش، 
سرمایش و تهویه مطبوع )و چگونگی تاثیر شرایط 

فضای حاصل(، چیلری را در نظر بگیرید که آب 
سرد 42 درجه فارنهایت )5.5 درجه سانتی گراد( 

تامین می کند، اما نمی تواند هوای رفت تهویه شده در 
دمای نقطه شبنم زیر حدود 4۹ درجه فارنهایت )۹.4 

درجه سانتی گراد( با آب سرد 7 درجه فارنهایت 
)3.8 درجه سانتی گراد( فراهم سازد. با فرض اینکه 

بارهای سرمایش معمول اتاق عمل، پایین ترین 
دمای حباب خشکی که می تواند در اتاق عملی که 

برای حفظ رطوبت نسبی 50% طراحی شده به 
دست آید، تقریبًا 72 درجه فارنهایت )22.2 درجه 
سانتی گراد( است. آنچه این مثال نشان می دهد 
این است که در حالی که دمای آب سرد ممکن 

است بیشتر از آن باشد که بتواند حتی نیاز سردترین 
دمای فضا را برآورده سازد، نمی تواند به اندازه کافی 
سرد باشد تا رطوبت گیری الزم که منجر به رطوبت 
نسبی رضایت بخش می شود را تولید کند. این مساله 
می تواند یک عیب مهم برای بیمارستان هایی باشد 

که به دنبال رضایت جراحان از محیط های اتاق 
عمل آسوده تر هستند. مدیران ساختمان دمای 

ترموستات را کم می کنند تا فقط دما را کم کنند. 
اما باز هم شکایت ها ادامه دارد. شکایت اغلب به 

جاست و مساله معمواًل قابل حل است. 
جدول 4 دمای آب سرد تقریبی که باید تامین شود 
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تا ترکیب های مختلف دما و رطوبت فضای اتاق 
حفظ شود، فهرست می کند. روشن است که الزامات 

محیطی فضا تاثیر مستقیمی روی تعیین اندازه و 
انتخاب سیستم گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع 

و نیز نوع سیستمی که می تواند استفاده شود )آب 
سرد، گلیکول یا جاذب( دارد. توجه داشته باشید 

که محاسبات بار واقعی برای تضمین عملکرد الزم 
است؛ این نمودار تنها برای تقریب زدن دماهاست. 

بسیاری اوقات یک دستگاه مرکزی بیمارستان 
)CUP( با استفاده از دماهای آب سرد خروجی 

معمول تر مثل 42 تا 44 درجه فارنهایت )5.5 تا 
6.6 درجه سانتی گراد( طراحی می شود. اگر هم 

بیمارستان و هم اتاق های عمل از شبکه لوله کشی 
توزیع شده CUP ها تغذیه می شوند. ممکن است 

مشکل ایجاد شود. در جدول 4 می بینید که 
محدوده باریکی از نقاط شبنم اتاق عمل وجود دارد 
که با استفاده از دماهای آب سرد باالتر از 40 درجه 

فارنهایت )4.4 درجه سانتی گراد قابل دسترسی 
است. مشخصًا تاش برای تامین شرایط سردتر و 
خشک تر خارج از دسترس است. در موقعیت هایی 
مانند این، دو معیار می توان اجرا کرد. اولین مورد، 
کاهش آب سرد خروجی از CUP است که برای 
کل بیمارستان کار می کند. در حالی که این کار 
می تواند مشکل را در اتاق عمل حل کند، باعث 

باالرفتن مصرف انرژی به میزان حدود 1.5% تا %2 
برای هر 1 درجه فارنهایت )0.56 درجه سانتی گراد( 

کاهش دماست. خیلی اوقات تعیین می شود که 
هزینه انرژی مربوطه بسیار زیاد است یا چیلرهای 

موجود به اندازه کافی برای لیفت الزم برای رسیدن 
به کاشه دمای الزم سایز نمی شوند. 

معیار دوم، تهیه یک سیستم گرمایش، سرمایش 
و تهویه مطبوع خوداتکاست که برای تولید هوای 

رفت رطوبت گیری شده الزم برای اتاق عمل 
طراحی می شود. گزینه ها شامل آب سرد گلیکول 

یا معمول، و سیستم های جاذب مایع و جاذب جامد 
می شود. البته، همیشه بهترین کار طراحی درست از 
آغاز کار است. هرجا تاسیسات موجود باید بازسازی 
شود، هزینه اضافی به بار می آید و زمان ارزشمندی 
هدر می رود. بیشتر عملیات درمانی با مشکل زمان 

و منابع مواجه هستند. 

وقتی تعیین نوع سیستم مد نظر است، می توان از 
راهنمایی های موجود استفاده کرد. اگر دماهای 

هوای رفت خروجی و آب سرد خروجی به درستی 
باالتر از انجماد باشد، می توان از آب سرد معمول 
استفاده کرد. این کار از نظر هزینه اولیه و میزان 
مصرف انرژی می تواند ارزان ترین روش باشد، اما 

تنها وقتی قابل قبول است که بتواند شرایط محیطی 
الزم را تولید کند. براساس دمای مکش مبرد، و در 

صورتی که دمای آب سرد خروجی الزم حاصل شود 
یا زیر انجماد باشد، گاهی باید گلیکول وارد کرد. 

چیلر گلیکول می تواند دومین گزینه با هزینه اولیه 
کم باشد، اما احتمااًل کارامدترین گزینه انرژی 

نیست. موقعیت هایی مانع از استفاده از آب سرد 
می شود، شامل الزامات دمای هوای دقیقًا 32 درجه 

فارنهایت )0 درجه سانتی گراد( است که یخ زدن 
کویل و انجماد کندانس جای نگرانی دارد. اگر 
دمای هوای رفت خروجی الزم نزدیک شود یا 

زیر انجماد باشد، فناوری جاذب باید مد نظر قرار 
گیرد. دینامیک هایی وجود دارد که گزینه صحیح 
را براساس ماحظات هزینه اولیه، مصرف انرژی، 

هزینه چرخه حیات و بازپرداخت، پیچیدگی سیستم، 
الزامات نگهداری، ماحظات زواید و آشنایی 

کارفرما تعیین می کند. اینها فراتر از حوزه این بحث 
هستند.

نتیجه گیری
طراحی اتاق عمل ترکیبی از مطابقت استانداردها و 
کدها همراه با یک دوز سالم بهترین روند مهندسی 
است. احتمااًل هیچ صنعت دیگری در کشور به این 

اندازه تحت حاکمیت قوانین نیست. متخصصان 
حاضر در طراحی این تاسیسات پیچیده باید در 
کنار الزامات متغیر محلی و دولتی باشند و در 

عین حال عاقه مند به تحول سریع فرایند مراکز 
درمانی باشند. مهندسان مسئول سیستم هایی که 
دما، رطوبت، حرکت هوا، تهویه و تصفیه هوا در 

این محیط ها تولید می کنند تحت فشار زیادی 
برای اطمینان از مطابقت طرح هایشان با الزامات 
سخت گیرانه کد قرار دارند در حالی که به پویایی 

پیچیده نتیجه و رفاه بیماران کمک می کنند. 
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بازرسی از ساختمان ها از مهم ترین اقداماتی 
است که ارتباط نزدیکی با ایمنی ساختمان 

هنگام مواجهه با اتفاقاتی از جمله آتش سوزی 
و زلزله و ... دارد. بازرسی در واقع مهر تاییدی 

است بر ایمنی ساختمان و اطمینان خاطر 
دادن به سازنده و مهم تر از آن به ساکن. اما 

فرایند بازرسی از ساختمان های در حال ساخت 
گاها با مشکاتی مواجه می شود و این به 

واحد نبودن متولی این امر برمی گردد. در واقع، 
بازرسی از تاسیسات مکانیکی و آتش نشانی از 
جمله مقوله های مهمی هستند که واحد نبودن 

قانون و عدم اجرای یکسان، در هر شهر به 

نحوی متفاوت از دیگری اجرا می شود. از 
این رو، گفتگویی با دکتر اردشیر آرش، عضو 
هیئت علمی دانشگاه و رییس سازمان نظام 

مهندسی ساختمان استان اردبیل و عضو 
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان اردبیل، عبدالناصر عمرانی، استادیار و 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسامی واحد 
تبریز و عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی 
مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان آذربایجان شرقی و حسین توفیقی، 

عضو هیئت اجرایی نظام مهندسی ساختمان 
دفتر کاشان انجام داده ایم که در ادامه خواهید 

بررسیبازرسیتاسیساتوآتشنشانی
ازساختمانها
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خواند:

دکتر آرش در پاسخ به این سوال که بازرسی 
تاسیسات و آتش نشانی در استان اردبیل به چه 

نحوی انجام می شود، گفت: در بعضی از شهرها 
مانند شهر تهران، بازرس تاسیسات با بازرس 
آتش نشانی متفاوت است و هر کدام بازرس 
مختص خود را دارند، اما این اتفاق متاسفانه 

هنوز در استان اردبیل محقق نشده است. 
وی ادامه داد: این در حالی است که در 

شیوه نامه ماده 33، ناظر و بازرس تاسیسات 
یکی است. یعنی ساختمانی که طراح و ناظر 

تاسیساتی دارد، طراح و بازرس آتش نشانی 
یا گاز متفاوتی ندارد و همان مهندس ناظر 

تاسیسات با درنظر گرفتن تعرفه جداگانه وظیفه 
بازرسی از دیدگاه آتش نشانی و گاز را هم 

عهده دار می شود. البته برای آتش نشانی هیچ 
تعرفه جداگانه ای در نظر گرفته نمی شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
اردبیل افزود: از ابتدای سال ۹۹ نیز فول 

اسپرینکلر بودن ساختمان ها در 
طراحی الزامی شده و این موارد 

به صورت جدی از طریق سازمان 
آتش نشانی کنترل می شود. یعنی 
کلیه نقشه های تاسیساتی طراحی 

شده باید از همان ابتدای کار 
ممهور به مهر تایید آتش نشانی 

باشد.
عبدالناصر عمرانی، به نحوه نظارت 

و بازرسی از ساختمان های در 
حال ساخت در استان آذربایجان 
شرقی اشاره کرد و گفت: نظارت 
تاسیسات مکانیکی ساختمان های 
در دست ساخت و احداث توسط 
همکاران مهندس مکانیک عضو 
سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان آذربایجان شرقی در چهار 

مرحله انجام می گیرد. 
وی در ادامه اظهار کرد: بازدید نظارتی اول در 
مرحله اجرای اسکلت و سقف اول ساختمان، 

بازدید نظارتی دوم در مرحله اتمام سفت کاری 
و حین اجرای لوله کشی، بازدید نظارتی سوم 

در مرحله اتمام لوله کشي و قبل از پوشش 
اجزاي تاسیساتي و باالخره بازدید نظارتی 
چهارم در مرحله اتمام کارهاي تاسیسات 

مکانیکي و نصبیات انجام می شود. 
عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی مکانیک 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
آذربایجان شرقی تصریح کرد: همکاران ناظر 

وظیفه نظارت بر حسن اجرای تاسیسات 
مکانیکی مطابق با نقشه های تاسیسات 

مکانیکی تایید شده در واحد کنترل طراحی 
تاسیسات مکانیکی سازمان نظام مهندسی 

استان را بر عهده دارند. البته الزم به توضیح 
است که چک لیست های نظارت تاسیسات 
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مکانیکی در هیئت رئیسه دوره فعلی گروه 
تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی 

ساختمان مورد بازبینی قرار گرفته است که از 
شهریور ماه سال 13۹8 نظارت ها بر اساس 

چک لیست های جدید توسط همکاران محترم 
ناظر انجام می گیرند.

عمرانی در خصوص نظارت بر سیستم های 
آتش نشانی گفت: نظارت بر اجرای سیستم آتش 
نشانی از مرحله اول نظارت شامل تعیین محل 

استقرار مخزن آتش نشانی، تحت نظارت مستقیم 
مهندسین ناظر قرار می گیرد. در مرحله سوم 

مهندسین ناظر بر اجرای لوله کشی آتش نشانی، 
اسپرینکلرها و اطفای حریق و تعیین محل نصب 
فن ایجاد فشار مثبت راه پله، نظارت کامل دارند. 

در مرحله چهارم نظارت نیز همکاران محترم 
ناظر، بر حسن اجرای نصب مخزن، سیستم 

تامین فشار آتش نشانی و فن ایجاد فشار مثبت 
راه پله نظارت دارند. همه نظارت های مرحله ای 

به صورت گزارش مکتوب از طرف مهندس 

ناظر و از طریق اتوماسیون 
به واحد کنترل نظارت 

تاسیسات مکانیکی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان 
استان ارسال شده و در 

پرونده ساختمان ثبت و ضبط 
می گردد. همچنین مشخصات 
فنی و استاندارد سیستم آتش 

نشانی در شناسنامه فنی 
ساختمان توسط مهندسین 

ناظر تاسیسات مکانیکی 
درج و مورد تایید ایشان قرار 

می گیرد.
وی در ادامه یادآور شد: 

همچنین در خصوص موضوع 
طراحی سیستم آتش نشانی، 

جلساتی در هیئت رئیسه 
گروه تخصصی تاسیسات مکانیکی استان 

برگزار شده است که رویه جدیدی برای طراحی 
سیستم آتش نشانی در حال تدوین است که 
پس از نهایی شدن در اختیار طراحان محترم 

قرار خواهد گرفت.
عمرانی به عملیاتی شدن ماده 33 قانون 

نظام مهندسی پرداخت و گفت: در خصوص 
عملیاتی شدن ماده 33 قانون نظام مهندسی 
و کنترل ساختمان در سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان، باید بگویم که خوشبختانه 
این قانون مطابق آیین نامه اجرایی مربوطه، 
در استان آذربایجان شرقی به صورت کامل 
اجرایی شده است. البته در موضوع مجری 
ساختمان، بحث هایی مبنی بر لزوم استفاده 

از مجریان رشته های تاسیساتی ساختمان از 
جمله تاسیسات مکانیکی ساختمان وجود دارد 
که فعا به نتیجه عملی نرسیده است و انتظار 
می رود در سطح کشور به این موضوع پرداخته 
شده و وحدت رویه ای اتخاذ گردد. همچنین در 

گزارش ویژه
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بحث صرفه جویی در مصرف انرژی 
به کار سیستماتیک بیشتری نیاز 
است که با توجه به اقلیم منطقه 

آذربایجان ضرورت دارد که بیش از 
پیش به آن پرداخته شود.

حسین توفیقی، عضو هیئت اجرایی 
نظام مهندسی ساختمان دفتر 

کاشان نیز به موضوع عملیاتی 
شدن ماده 33 پرداخت و گفت: 

شیوه نامه اجرایی ماده 33 در حد 
طراحی و نظارت در رشته های 

چهارگانه معماری، عمران، 
تاسیسات مکانیک و تاسیسات 

برق در کاشان اجرایی شده که موضوع نظارت 
تاسیسات )مکانیک و برق( و آتش نشانی نیز 

جزء آن هستند.

الزم بذکر است موضوع طراحی و نظارت بر 
سیستم آتش نشانی ساختمانی از متراژ 380 

مترمربع و سه طبقه به باالتر اجرایی شده است.

گزارش ویژه



ت نیوز
سا

تاسی

 مهری بهزادپور
ورود ناظران نظام مهندسی آموزش دیده در سازمان 

آتش نشانی در مجتمع های مسکونی و تجاری با 
هدف کنترل و نظارت سازه های ایمن و رعایت 

موارد ایمن سازی ساختمان ها می تواند درصد وقوع 
حوادث ناخوشایندی چون »پاسکو« و ... را کاهش 

دهد.
وقوع حوادث مختلف که شاید مهم ترین آنها حادثه 

آتش سوزی پاسکو بوده است، باعث شد تا همزمان 
با مطالبه گرشدن مردم در این حادثه، سازمان ها و 
نهادهای مختلف در این زمینه به بحث بنشینند تا 
از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنند و مهم تر از 

آن در ساخت و سازهای جدید نیز با رعایت موازین 
ایمنی در سایه امن ساختمان های ساخته شده، ناظر 

چرخش زندگی باشیم. 

حضور ناظران نظام مهندسی در قالب ناظران 
ایمن سازی در ساخت و سازها

اما پیش از این حدود 3 سال قبل نیز در توافق 
صورت گرفته بین سازمان نظام مهندسی و سازمان 
آتش نشانی کشور قرار بر این شد تا نظام مهندسی 

چهار رشته برق، اتومکانیک،  عمران و معماری 
را در اختیار سازمان آتش نشانی قرار دهد تا با 

آموزش های الزم در قالب ناظران فنی سازمان، 
کار نظارت بر ایمنی فعالیت در عرصه ساخت و 

ساز حضور یابند تا این حوزه نیز با درصد ایمنی و 
سرعت بیشتر ادامه یابد.

از آن زمان به بعد و با افزایش ناظران نظام 
مهندسی کشور، حوادث در این زمینه بسیار کاهش 
یافت. اما همگانی سازی و ترویج فرهنگ پذیرش 
ناظران سازمان آتش نشانی در ساخت و سازها و 

سازمانهایایمن،ارمغانناظراننظاممهندسی
آموزشدیدهدرآتشنشانی

گزارش ویژه
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حتی گنجاندن این مقوله به عنوان یک الزام قانونی 
در اخذ پروانه ساخت و ساز و ... نیازمند فرهنگسازی 
بیشتری است که البته امید است تا طی مسیر مورد 

نیاز، با حوادث غیرقابل جبران دیگری مواجه نشویم. 

استعام آتش نشانی از فرآیند صدور پروانه ساخت و 
ساز حذف شد!

خبر حذف استعام آتش نشانی از فرآیند صدور 
پروانه ساخت و ساز در روزهای پایانی سال گذشته، 

در حالی اتفاق افتاد که بسیاری از مجتمع های 
مسکونی و تجاری پیرو اباغ دستورالعمل های الزم 

جهت پذیرش نمایندگان سازمان آتش نشانی در 
مراحل ساخت و یا بعد از ساخت )با هدف بازرسی 
و ...( را به عنوان یکی از مراحل پیشبرد در پروسه 

ساخت و ساز پذیرفته بودند. 
این در حالی است که کارشناسان شهری معتقدند 
استعام سازمان آتش نشانی که مربوط به سنجش 

استانداردهای ایمنی در ساخت وسازهای شهری 
است از جمله مهم ترین استعامات در پروسه صدور 

پروانه ساختمانی است. از این رو زمانبر بودن این 
پروسه نمی تواند دلیلی برای حذف آن باشد. چراکه 

یکی از مهم ترین عوامل ساخت وسازهای شهری 
با سطح ایمنی پایین حذف این استعامات اساسی 

است و امکان احداث ساختمان های ناایمن در 
شهر با حذف این مرحله افزایش می یابد. از دیدگاه 
کارشناسان اقدام اساسی برای کاهش زمان صدور 
پروانه ساختمانی، شناسایی و تعریف یک مکانیزم 
برای هوشمندسازی این پروسه به جای حذف این 

مراحل است.

با وجود رشد مطلوب، ساخت و سازها هنوز از سطح 
مطلوب فاصله دارد

رعایت نکات ایمنی در مبحث سوم مقررات 
ساختمان و ایمن سازی ساخت و سازها به آن 

پرداخته شده است.
ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به 

اینکه مذاکراتی با شهرداری و شورای شهر صورت 
گرفته تا صدور مجوز نمایندگان سازمان آتش 

نشانی برای تایید سطح ایمنی ساخت و سازها باعث 
کاهش خطرات آتش سوزی و افزایش سطح ایمنی 

شده است گفت:  هر چند استقبال از طرح ورود و 
بازرسی کارشناسان سازمان آتش نشانی برای بررسی 

تجهیزات ایمنی اماکن تجاری و مسکونی بهتر 
شده است، اما از آنجایی که هنوز هیچ اهرم فشار 

و الزامی در این حوزه وجود ندارد همچنان از سطح 
مطلوب فاصله زیادی دارد.

وی همچنین در باره ضرورت حضور و نظارت 
سازمان آتش نشانی گفت: بر اساس مذاکرات 

صورت گرفته بین سازمان نظام مهندسی و آتش 
نشانی قرار بر این بود که ارتقاء سطح ایمنی ساخت 

و سازها با مشارکت هم افزایش یابد، اما با وقوع 
شیوع کرونا این بحث در همان مراحل ابتدایی باقی 

ماند و رشدی نکرد.
ملکی همچنین در باره ضرورت ورود آتش نشانی 

به حوزه نظارت بر ساخت و ساز ساختمان های کمتر 
از 5 طبقه نیز در گفتگو با خبرنگار تاسیسات نیوز 
گفت:  رعایت نکاتی ایمنی در ساختمان های زیر 

5 طبقه نیز از مواردی است که در  حوزه ایمنی و 
پیشگیری در سازمان آتش نشانی مورد توجه بوده 

و از حدود 5 ماه قبل نیز به طور جدی با طرف های 
درگیر به مذاکره در باره آن پرداخته شده است 
و امیدواریم این مورد که با بحران کرونا کمی 

مسکوت مانده بود مجدداَ به شکل جدی مورد توجه 
قرار گیرد. 

گزارش ویژه
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ت نیوز
سا

تاسی

یک نصاب سیستم شکل 1 را لوله کشی 
کرده است. هدف او، تامین دو زون گرمایش 

فضاست. پخش کننده های گرما فن کویل هایی 
هستند که یک افت فشار نسبتاً باال دارند. 
سیستم همچنین با استفاده از یک مخزن 

غیرمستقیم آب گرم بهداشتی را تامین می کند. 

هدف حلقه دیگ، فعال نگه داشتن دیگ باالتر 
از نقطه شبنم گازهای دودکش و حفاظت از 
آن در برابر شوک حرارتی است. ایا می توانید 

مشکالتی که احتماالً با این سیستم پیش 
می آید را معرفی کنید و یک طرح جایگزین 

برای حذف این مشکالت ارایه دهید؟
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دانش تاسیساتی خود 
را به چالش بکشید
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تجدیدپذیرها



ت نیوز
سا

تاسی

تاسیسات نیوز / سعید سعیدی: 
دو انجمن پیشروی آلمان در 
حوزه صنعت تهویه مطبوع و 
تبرید طی ارسال نامه ای به 
مدیران اجرایی و مسئوالن 
برگزاری نمایشگاه چیلونتا، 
خواستار برگزاری نمایشگاه 

چیلونتا 2020 در تاریخ مقرر 
خود در سال جاری شده اند.

به گزارش تیم ترجمه پایگاه 
خبری تاسیسات نیوز، به نقل 

از کولینگ پست، به دنبال این 
نامه نگاری، مسئوالن نمایشگاه 

طی یک جلسه آناین با 
غرفه داران و شرکت کنندگان 
نمایشگاه، به بحث و تبادل 

نظر در خصوص لزوم برگزاری 
نمایشگاه در دوران اپیدمی 

کروناویروس پرداختند. 
بر اساس این گزارش، هرچند 
صنعت نمایشگاهی آلمان به 

دنبال این است که نمایشگاه ها 
و رویدادها از ماه سپتامبر 

دوباره فعالیت خود را از سر 
بگیرند، اما ظاهرا تا این لحظه 

دولت آلمان این طرح را به 
تصویب نرسانده است. به بیان 

دیگر، با توجه به لغو رویداد 
ساالنه »اوکتوبرفست« که 

قرار بود سه هفته قبل از تاریخ 
برگزاری نمایشگاه چیلونتا 

در شهر مونیخ برگزار شود، 
احتمال برگزاری نمایشگاه 

چیلونتا در تاریخ مقرر خود در 
هاله ای از ابهام قرار گرفته 

است. 
به دنبال همین موضوع، 

انجمن صنفی صنعت تبرید 
آلمان و انجمن مرکزی تبرید 

و پمپ های حرارتی تهویه 
مطبوع آلمان طی نامه ای 

سرگشاده از مسئوالن برگزاری 
رویداد چیلونتا خواستار 

برگزاری مهم ترین رویداد 
نمایشگاهی صنعت تبرید و 

تهویه مطبوع آلمان در تاریخ 
مقرر خود شده اند. 

این گزارش حاکی است؛ دو 
انجمن مذکور این مساله 

را پذیرفته اند که در صورت 

برگزاری نمایشگاه، تعداد 
بازدیدکنندگان نمایشگاه 

با محدودیت خواهد بود و 
بازدیدکنندگان کمتری از 

کشورهای خارجی را پذیرا 
خواهند بود. در واقع، اصرار 
این دو انجمن به برگزاری 

نمایشگاه به ماهیت این 
نمایشگاه برمی گردد که جنبه 

تجاری و بازرگانی دارد و 
ماهیتی متفاوت از رویداد 

»اوکتبرفست« دارد. 
آنها همچنین عنوان کردند 

که این نمایشگاه با باالترین 
استانداردهای بهداشتی و 

ایمنی برگزار خواهد شد و 
بازدیدکنندگان با نظم و اصول 
خاصی آنها را همراهی خواهند 
کرد. باید منتظر اخبار دیگری 

بود که آیا برگزاری این 
نمایشگاه قطعی خواهد بود یا 
دولت با برگزاری آن مخالفت 

خواهد کرد!

اخبار بین الملل
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بازگشایی نمایشگاه صنعت تبرید چین
 بعد از کرونا

نمایشگاه صنعت تبرید 2020 چین که به دلیل 
اپیدمی کووید 1۹ به تعویق افتاده بود، قرار است در 

ماه آگوست در شهر چونگ کینگ برگزار شد.
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات نیوز، 

به نقل از کولینگ پست، این نمایشگاه ابتدا قرار 
بود از تاریخ 8 تا 10 آوریل در شهر ووهان - مرکز 

شیوع کرونا – برگزار شود، اما بعد از به تعویق افتادن 
نمایشگاه ها به دلیل شیوع کرونا حاال قرار است این 

نمایشگاه در محل دیگری ۹00 کیلومتر دورتر از 
ووهان در مرکز نمایشگاه بین المللی چونگ کینگ از 

تاریخ 1۹ تا 21 آگوست برگزار شود.
برگزارکننده این نمایشگاه با اشاره به رعایت اصول 

بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه از کرونا در شیوه 

برگزاری این نمایشگاه گفت: سیاست های کنترل و 
پیشگیری از اپیدمی کرونا در کشور در این نمایشگاه 

به طور کامل انجام خواهد شد تا رویدادی ایمن، 
موفقیت آمیز و موثر در این دوران حساس اتفاق 

بیافتد.
پیش بینی می شود نمایشگاه صنعت تبرید چین بیش 

از 60 هزار بازدیدکننده را از سراسر جهان به خود 
جذب کند.

شاید برگزاری این نمایشگاه نقطه عطفی باشد برای 
از سرگیری نمایشگاه های به تعویق افتاده در سراسر 
جهان تا از این طریق، اقتصاد آسیب دیده شرکت ها و 

البته کشورها دوباره احیا شوند. 

دانفوس مدعی تولید کوچک ترین شیر 
انبساط الکترونیکی جهان شد

دانفوس از جدیدترین محصول خود که به اعتقاد خود 
کوچک ترین شیر انبساط الکترونیکی جهان برای 
دستگاه های تهویه مطبوع کوچک است رونمایی 

کرد. بهره وری باال، قابلیت اطمینان و کارکرد 
بی سروصدا از جمله مزایای این شیر انبساط محسوب 

می شود که تولیدکنندگان تجهیزات اصلی می توانند 
از آن بهره مند شود.

به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات نیوز، به 
نقل از کولینگ پست، این محصول جدید که با نام 

ETS 5M عرضه می شود، نسبت به سایر شیرهای 
انبساط هم کوچک تر است و هم سبک تر و همین 
امر فرصتی را برای تولیدکنندگان تجهیزات اصلی 

فراهم می کند تا سیستم های کامپکت طراحی کنند. 

بر اساس این گزارش، محصول جدید دانفوس ضمن 
ارایه قابلیت جریان دوگانه کامل، عملکرد دقیق و 
بی سروصدایی را هم برای سیستم گرمایش و هم 

سرمایش تامین می کند. ETS 5M عاوه بر موارد 
فوق، برای سیستم های تهویه مطبوع اتاق کامپیوتر 

که دارای تبخیر زیادی هستند، نیز مناسب است. 
این گزارش حاکی است؛ کنترل جریان دقت این شیر 
انبساط الکترونیکی کوچک عملکرد بسیار خوبی برابر 
رطوبت و نشتی داخلی دارد که همین امر می تواند به 

اطمینان پذیری سیستم در دیتاسنترها بهبود بخشد.
شایان ذکر است، شیر انبساط جدید دانفوس با 

مبردهایی همچون R32 همخوانی دارد.




