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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. 

همکاران گرامی سام و خداقوت
گروه تخصصی مکانیک نظام مهندسی از تک تک مهندسان مکانیک عضو تشکیل 

شده است و لذا هریک از ما مهندسان تاسیسات، در این گروه عضو هستیم و این 
جامعه بزرگ را تشکیل می دهیم. هر گروهی نیاز به هیأت رئیسه و رئیس دارد تا 

امور مربوط به آن را رفع و رجوع کنند. مشکات را حل کنند و حتی قانون گذاری 
های مورد نیاز را انجام دهند. 

در خصوص اختیارات گروه های تخصصی نظام مهندسی ماده هفتاد و هفت 
آیین نامه اجرایي قانون نظام مهندسي و کنترل اجراي ساختمان اعام می دارد: 
»گروههاي تخصصي در هر یک از استانها و در هر یک از رشته هاي اصلي که 
تعداد آنها حداقل به هفت نفر بالغ شود، تشکیل مي شود. گروههاي مذکور، امور 
تخصصي مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسي و حل و 

فصل قرار مي دهند و نظرات و پیشنهادات خود را براي نظام مهندسي استان ارسال 
مي دارند. هیأت مدیره نیز قبل از تصمیم گیري در اموري که اختصاصًا مرتبط با 

یکي از رشته هاي اصلي است نظر گروه تخصصي مربوط را استعام نموده، آن را در 
تصمیم گیري هاي خود مورد توجه قرار مي دهد.«

لذا وظیفه قانون گذاری مستقیم به هیأت رئیسه داده نشده است ولی هیأت مدیره 
موظف است نظر هیأت رئیسه گروه تخصصی را جویا شود و هیأت رئیسه گروه 
تخصصی نیز پیشنهادات خود برای قانون گذاری را به هیأت مدیره اعام کند.

هیأت رئیسه گروه های تخصصی از طریق انتخابات و برای یک دوره سه ساله 
انتخاب می شوند و باید خودشان در یک انتخابات داخلی و در نخستین جلسه 

تشکیل، رئیس خود را برگزینند. بدین ترتیب هیأت رئیسه گروه تخصصی باید مدیری 
داشته باشد تا بتواند امور را رفع و رجوع کند و به روند کاری هیأت رئیسه نظام دهد. 
داشتن یک مدیر ارشد از بدیهی ترین اصول مدیریت است که خوشبختانه در قانون 

دیده شده است؛ اما همین اصول بدیهی و قانونی در نظام مهندسی تهران شکلی 
دیگر یافته است! حدود یک سال است که هیأت رئیسه گروه تخصصی مکانیک 

استان تهران رئیس ندارد! یعنی هفت عضو آن نتوانسته اند یک نفر را از بین خود 
انتخاب کنند. جالب است که انتخابات و رأی گیری کار سختی نیست. سوال اساسی 

آن است که چرا این کار ساده اصًا انجام نشده است. چطور ما نایب رئیس گروه 
تخصصی مکانیک را داریم ولی خود رئیس را نداریم؟ آیا افرادی دوست ندارند ما 

رئیس داشته باشیم؟ آیا رئیس مورد نظر برخی باید انتخاب می شده است؟ آیا گروه 
تخصصی خود را بی نیاز از اجرای قانون می داند؟ 

به این پازل جالب بیفزاییم عدم تشکیل بسیاری از جلسات هیأت مدیره گروه 
تخصصی مکانیک را. همچنین استعفای دو نفر ونزدیک به یک سال گذر زمان برای 

جایگزینی آنها از اعضای علی البدل!
حاال برگردیم به سوال اصلی خودمان: چرا گروه تخصصی مکانیک استان تهران 

رئیس ندارد؟
این هیئت رئیسه خسته آیا حال انتخاب رئیس را نداشته است یا زورش را!

   تابعد!   

چرا ما رئیس نداریم؟
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خرم: »صنعتی سازی« نسخه 
درمان بازار بیمار مسکن

ــس ســازمان نظــام مهندســی : رئی
بایــد 40 درصــد ســاخت و  مــا 
ســازهای ایــران را به شــکل صنعتی 
ــا  ــه فع ــی ک ــم در حال انجــام دهی
حــدود 5 درصــد از ســاخت و ســاز 
فعلــی بــه صــورت صنعتــی ســازی 
ــت  ــه کیفی ــرد ک ــی گی ــورت م ص
مناســبی نداشــته، طوالنــی ســاخته 
ــه  ــا قیمــت گــران ب مــی شــود و ب
مصــرف کننــده عرضــه مــی شــود.

اخبار داخلی

مهندس خرم بر وحدت رویه 
مراکز نظام مهندسی استانها

تاکید کرد

مهنــدس احمــد خــرم، رییــس 
مهندســی  نظــام  ســازمان 
بــر  ایــن جلســه  در  ســاختمان 
اهمیــت عملکــرد اســتان هــا بــرای 
پیــاده ســازی اهــداف قانــون نظــام 
مهندســی ســاختمان و آییــن نامــه 
ــرد و در  ــد ک ــه تاکی ــای مربوط ه
ادامــه از راه انــدازی دفتــر نظــارت 
ــرای  ــا  ب ــتان ه ــرد اس ــر عملک ب
اجــرای بنــد »ت« مــاده 116 آیین 
نامــه اجرایــی قانــون خبــر داد.

ارجاع پرونده کلیه مقصران 
مسئولیتهای نظام مهندسی به 

شورای انتظامی

ــه ژئوتکنیــک ســازمان  ــر کمیت دبی
از  ســاختمان  مهندســی  نظــام 
ــی  ــم مهندس ــازمان ناظ ــس س رئی
تهــران درخواســت کرد کــه پرونده 
ــه  ــی ب ــه به نوع ــرادی ک ــه اف کلی
ــف  ــام تکالی ــور در انج ــل قص دلی
خــود  قانونــی  مســئولیت های  و 
مهندســی  خدمــات  ارائــه  در 
می شــوند  مطــرح  ســازمان  در 
ــد  ــام فراین ــت انج ــرعت جه به س
ــی  ــدور آرای احتمال ــی و ص بررس
بــه شــورای انتظامــی ارجاع شــوند.
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خرم وعده ساخت خانه 
مهنــــدس در همه

استانها را داد

شــورای  مهندســی  نظــام  رئیــس 
اســتاندار  بــا  دیــدار  در  مرکــزی 
اردبیــل : خانــه مهنــدس در تمــام 
شــود. مــی  ســاخته  هــا  اســتان 

ــا  ــدار ب ــرم در دی ــد خ ــدس احم مهن
مهنــدس بهنــام جــو، اســتاندار اردبیــل 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــا رئی ب
ــای  ــی ه ــه ویژگ ــاره ب ــاختمان اش س
اســتان اردبیــل از اهمیــت خدمــت بــه 
مــردم و محورهــای اصلــی توســعه 
ــش  ــی بخ ــای کیف ــگری و ارتق گردش
بــر آب  منابــع کــم  در  کشــاورزی 

عنوان کرد.

مجوز انبوه سازی حریم 
شهرها صادر شد

رئیــس کمیســیون عمــران مجلس 
گفــت: طــرح مجلــس بــرای تولیــد 
ــهرها  ــم ش ــکن در حری ــوه مس انب
فــردا تقدیــم هیئــت رئیســه مجلس 
شــده و اعــام وصــول مــی شــود. 
نیــوز،  تاسیســات  گــزارش  بــه 
محمدرضــا رضایــی بــا بیــان ایــن 
کــه عمــده دلیــل بحــران در حــوزه 
مســکن کشــور نبــود تعــادل بیــن 
عرضــه و تقاضاســت، اظهــار کــرد: 
متاســفانه طــی چنــد ســال گذشــته 
ــد مســکن  ــا کاهــش شــدید تولی ب
بودیــم. رو  بــه  رو  شــهرها  در 

پاسخ مجلس به مطالبه نظام 
مهندسی: کاهش تعرفه 

خدمات!!

یکــی از طرحهایــی کــه ظاهــرا در 
روزهــای آغازیــن مجلــس یازدهــم 
و پــس از  و تعییــن هیــات رییســه 
ــد  ــیونها  کلی ــا کمیس ــاب اعض و انتخ
اســت. خــورده، در حــوزه مســکن 

ــه  ــه ب ــکنی ک ــل در مس ــه دلی ــه چ ب
زعــم طراحــان طــرح ده ســال ســاخته 
شــده اســت و شــاید هنــوز اضافــه بنــا 
احتمالــی خــود را بــا شــهرداری تســویه 
حســاب نکــرده , مهندس بایــد نیمی از 
هزینــه هــای خدمــات خــود رابگیــرد.
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شــورای  مجلــس  عمــران  کمیســیون  عضــو 
ــه طــور جــد معضــل ســاختمان  ــن ب اســامی:  م
هــای ناامــن و نظــارت و مقابلــه با آن در کشــور به 
ویــژه کانشــهرها را پــی گیــری مــی کنــم و آماده 
پذیرفتــن هــر گونــه پیشــنهادی بــرای رفــع نقــص 
هــای احتمالــی قانونــی در ایــن زمینــه نیز هســتم.

اقبــال  بهزادپــور:  نیوز،مهــری  تاسیســات 
شــاکری عضــو کمیســیون عمــران مجلــس 
بــا  وگــو  گفــت  در  اســامی  شــورای 
ــت : ــب گف ــن مطل ــان ای ــا بی ــا  ب ــگار م خبرن

وقــوع حــوادث ناشــی از ناایمــن بــودن ســاختمان 
ــران  ــژه ته ــه وی ــهرها ب ــود در کانش ــای موج ه
بــا وجــود ناظرهــای مختلــف در شــهرداری، نظــام 
ــی  ــش نشــانی و... اتفاق مهندســی، وزارت کار ، آت
ــت. ــی اس ــه پذیرفتن ــچ وج ــه هی ــه ب ــت ک اس

وی بــا بیــان اینکــه نظــارت ایــن ســازمانها 
ــاز  ــاخت و س ــه س ــر پروس ــون ب ــب قان ــر حس ب
هــا بــدون اینکــه بــه »خروجــی« مطلوبــی 
افــزود: اســت  فایــده  بــی  شــود  منتهــی 

حــوزه  در  ناظــر  ســازمانهای  تمــام  بیــن  از 

نظــارت بــر ایمــن ســازی ســاختمان های در 
حــال ســاخت و یــا ســاختمان هــای ســاخته 
ــر  ــه فعال ت ــانی از هم ــش نش ــازمان آت ــده س ش
هســت امــا متاســفانه پــس از شناســایی و اعــام 
ناایمــن بــودن ســاختمان هــا هیــچ اقدامــی 
ــد. ــی دهن جهــت اصــاح مشــکات صــورت نم

نماینــده مــردم تهران در پروســه موجــود در نظارت 
ــی ســاختمان هــای ناایمــن و  ، شناســایی و معرف
ــی را  ــه ضابطیــن قضای ــه ب متخلــف در ایــن زمین
ــدام از  ــچ ک ــرا هی ــه چ ــت و از اینک ــفاف دانس ش
ســازمانهای دخیــل در ایــن امــر بــه طــور جــدی 
اقدامــی بــه عمــل نمــی آورنــد ابــراز شــگفتی کرد.

شــورای  مجلــس  عمــران  کمیســیون  عضــو 
ــا بیــان اینکــه مجلــس آمــاده وصــول  اســامی ب
ــاد  ــازمان و نه ــر س ــوی ه ــه ای از س ــر الیح ه
ــع در پروســه ســاخت و  ــع موان ــط جهــت رف ذیرب
ســاز و ایمن ســازی ســاختمانها هســت یادآور شــد:

بــا وجــود اعــام اینکــه مــا آمــاده دریافــت 
ــع  ــت رف ــر جه ــه و نظ ــه الیح ــنهادات و ارائ پیش
ــزی از  ــچ چی ــون هی ــا کن ــتیم ، ت ــص هس نواق

»کالنشهرها« جوالنگاه ساختمان های ناامن در سایه 
امن فقدان ناظران دولتی
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نکردیــم. دریافــت  ســازمانها  از  کــدام  هیــچ 
ــه خاطــر نشــان کــرد:  ســازمان  شــاکری در ادام
ــزارش  ــد گ ــر بای ــال حاض ــانی در ح ــش نش آت
از  حاصــل  هــا  ســاختمان  بــودن  ناایمــن 
بازدیــد ســاختمانهای  از  بازدیــد یــا ممانعــت 
شــهرداری  بــه  را  و...  اداری، تجاری، مســکونی 
ارائــه دهــد تــا در تعامــل بــا قــوه قضایــی مجــوز 
ــد. ــذ کنن ــا آن را اخ ــه ب ــا مقابل ــاح ی ورود ، اص

به گفته وی وزارت راه و شهرسازی نیز در بخشهای 
مرتبــط بــا ایــن امر چنــدان قــوی عمل نمــی کند.

ایــن نماینــده مجلــس وزارت کار را بــا توجــه بــه 
اینکــه در ارتبــاط بــا کارگاه ها و... هســت مــی تواند 
هــم بازرســی هــای جــدی را داشــته باشــد و هــم 
اینکــه بــه عنــوان ضابــط قضایی عمل کنــد گفت :

بــا وجــود ورود همــه نهادهــای مرتبــط اکثــراَ بــه 
خروجــی مناســب در حــوزه اجــرا بــه طــور جــدی 
منتهــی نمــی شــوند و گویــا همچنــان بایــد شــاهد 
حوادثــی چــون پاســکو و کلینیــک ســینا باشــیم.

ــذ  ــه اخ ــروط ب ــان کار مش ــدور پای ــدم ص وی ع
آتــش نشــانی را  از ســوی ســازمان  تاییدیــه 

ســازی  ایمــن  مســیر  در  راهکارهــا  از  یکــی 
کــرد: خاطرنشــان  و  اعــام  هــا  ســاختمان 

ســازمان های ذیربط و مســئول در ایــن زمینه اعتبار 
مالــی دریافــت مــی کننــد تــا بــا نظــارت در ایــن 
حــوزه ، اجراییــات مطلوبــی نیــز داشــته باشــند کــه 
متاســفانه عملکــرد مطلوبــی در ایــن بخــش ندارند.

شــاکری اعمــال مدیریــت شــهرداری را نیــز 
بــا  مقابلــه  بــا  برخــورد  در  موثــر  از عوامــل 
افــزود: و  دانســت  ناایمــن  هــای  ســاختمان 

ــا  ــراه ب ــا مشــارکت بیشــتر هم ــد ب شــهرداری بای
نظارت و بازرســی ســازمان آتش نشــانی مشــکات 
در ایــن بخــش را کاهــش دهــد تــا انشــاهلل 
ــیم. ــی نباش ــن چنین ــکات ای ــاهد مش ــه ش دیگ

وی در پایان تاکید کرد:
ــای  ــاختمان ه ــل س ــد معض ــور ج ــه ط ــن ب م
پــی  را  آن  بــا  مقابلــه  و  نظــارت  و  ناایمــن 
هــر  پذیرفتــن  آمــاده  و  کنــم  مــی  گیــری 
گونــه پیشــنهادی بــرای رفــع نقــص هــای 
ــتم. ــز هس ــه نی ــن زمین ــی در ای ــی قانون احتمال

گزارش ویژه



ت نیوز
سا

تاسی
اقتصاد مهندسی

هفته نامه شماره 294 

ــرکوب  ــه س ــا کلم ــدی- معن ــد مجی ــید محم س
ــود  ــه می ش ــی گفت ــال وقت ــرای مث ــت؟ ب چیس
ــت  ــده اس ــرکوب ش ــودک س ــتعداد ک ــان اس ف
ــه  ــرکوب ب ــت؟ س ــی اس ــه مفهوم ــه چ ــن ب ای
ــت.  ــکوفایی اس ــد و ش ــری از رش ــای جلوگی معن
ــری از  ــه؟ جلوگی ــی چ ــی یعن ــال ســرکوب مال ح
ــناخت  ــرای ش ــی. ب ــش مال ــعه بخ ــد و توس رش
ــورهای در  ــر کش ــه اکث ــب ک ــوم جال ــن مفه ای
ــادی  ــز ســالیان متم ــا نی حــال توســعه و خــود م
ــف بخــش  ــه تعری ــر آن هســتیم نخســت ب درگی
مالــی در سیســتم اقتصــادی می پردازیــم. فــرض 
کنیــد شــما کارآفرینــی هســتید کــه یــک طــرح 
ــا  ــی مث ــد محصول ــرای تولی ــدی مناســب ب تولی
ــده  ــرای آن از عه ــه اج ــد. هزین ــی داری ــن ماه ت
ــه  ــاز ب ــرای اجــرای آن نی شــما خــارج اســت و ب
قــرض داریــد. امــا در صورتــی که پــول مــورد نیاز 
در اختیــار شــما قــرار گیــرد ظــرف دو ســال آینــده 
ــرض  ــه ق ــی ک ــا پول ــه تنه ــود ن ــد ب ــادر خواهی ق
کردیــد پــس دهیــد بلکــه بــه صــودآوری باالیــی 
ــز صاحــب درآمــد  ــادی را نی برســید و عــده  ی زی
ــا  ــدر ی ــد از پ ــع را نمیتوانی ــن منب ــما ای ــد. ش کنی
دوســتانتان قــرض بگیریــد بنابراین تنهــا گزینه ای 
ــت. ــک اس ــد بان ــما می رس ــم ش ــه ذهن ــه ب ک

ــی  ــط مال ــا واس ــک ی ــت؟ بان ــک چیس بان
اســت کــه نقــش مهمــی در چرخــه تولید سیســتم 
اقتصــادی دارد. بانــک واســط بیــن کســانی کــه 
ــا  ــد ب ــد و نمی     توانن ــازاد دارن ــول م ــه پ در جامع
ــده و طراح هــای  ــه ای ــا کســانی ک ــد ب آن کار کن
ــرای انجــام  ــی ب ــول کاف ــا پ ــد ام اقتصــادی دارن
ــا ســپرده های  ــک پول هــا ی ــدارد، اســت. بان آن ن
ــد و  ــع آوری می کن ــردم جم ــن م ــی را از بی جزئ
پــس از یکپارچه ســازی، آن را بــه صــورت منابــع 
مالــی در اختیــار کارآفرینــان قــرار می دهــد. بــرای 

سرکوب مالی به زبان ساده
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ــون  ــدام 5 میلی ــه هــر ک ــر ک ــر 100 نف ــال اگ مث
ــپرده  ــک س ــود را در بان ــول خ ــد پ ــان دارن توم
کننــد، ســرمایه نیــم میلیــاردی بــرای انجــام یــک 
پــروژه تولیــدی مهیــا می شــود. بنابرایــن بانــک و 
هــر واســط مالــی دیگــر نقــش بســیار مهمــی در 
گســترش تولیــد و توســعه اقتصــاد هــر کشــوری 
ــه  ــه وظیف ــاد ک ــش از اقتص ــن بخ ــه ای دارد. ب
ــدی  ــادی و تولی ــای اقتص ــی بنگاه ه ــن مال تامی
ــه می شــود. ــی گفت ــده دارد بخــش مال ــر عه را ب

ــال  ــورهای در ح ــادی کش ــه 70 می ــل از ده قب
ــی  ــا، نگرش ــری تئوری ه ــه یکس ــر پای ــعه ب توس
مشــترک در مــورد بخــش مالــی در پیــش گرفتند. 
آنهــا اعتقــاد داشــتند تنهــا راه به حرکــت درآوردن 
چــرخ تولیــد و گســترش ابعــاد آن در بخش هــای 
ــه و  ــی عرض ــی یعن ــف، ورود بــه بازارمال مختل
تقاضــای وام، بــرای در اختیار گذاشــتن تســهیات 
مالــی ارزان قیمــت در اختیــار تولیدکنندگان اســت. 
تحــت ایــن شــرایط بــا تزریــق منابــع مالــی ارزان 
قیمــت در اختیــار تولیدکننــدگان اســت. تحت این 
شــرایط بــا تزریــق منابــع مالــی ارزان قیمــت بــه 
بخــش تولیــد زمینــه گســترش آن بــه زودی فراهم 
ــن سیاســت ها  ــه ای می شــود. وجــه مشــترک هم
هماننــد آنچــه در کشــور شــاهد آن هســتیم طــرح 

بــود. دولت هــا  اعتبــاری گزینشــی  سیاســت 
تصمیــم گرفتنــد منابــع مالــی را بیــن بخش هــای 
مختلــف تولیــد بــر اســاس اولیــت کشــور تقســیم 
کننــد. بــرای مثــال بخــش کشــاورزی 25 درصــد 
منابــع وام را بــا ســود بانکــی 4 درصــد در اختیــار 
ــرح  ــن ط ــا ای ــکن و ... ام ــش مس ــا بخ ــرد ی گی
ــگان  ــد و هم ــه ش ــنگینی مواج ــت س ــا شکس ب
دریافتنــد ایــن سیاســت مقصــدی جــز هــرز منابــع 
مالــی و افزایــش تــورم نخواهــد داشــت. امــا چرا؟

وقتــی قیمــت وام یــا نــرخ بهــره وام، زیــر مقــدار 
تعادلــی )مقــدار واقعــی کــه بایــد در بــازار باشــد( 
قــرار می گیــرد از دو ناحیــه فشــار ســنگینی 
ــه  ــت آنک ــود. نخس ــی وارد می ش ــش مال ــر بخ ب
ــپرده گذاری در  ــرای س ــری ب ــل کمت ــردم تمای م
بانــک خواهنــد داشــت و ایــن یعنــی کنــد شــدن 
جریــان ورودی منابــع بــه سیســتم بانکــی، و دوم 
ــان  ــی در صــف متقاضی ــروز انگیزه هــای انحراف ب
وام اســت کــه اثــر تشــدید شــده آن بــه نحــوی 
کــه خواهیــم گفــت موجــب ورود منابــع مالــی بــه 
ــد. ماکســول  ــد ش ــع خواه ــرز مناب ــا و ه بخش ه
ــوزه  ــن ح ــی ای ــان اصل ــی از کارشناس ــرای یک ف
کــه تحقیقــات وســیعی در کشــورهای آمریــکای 
جنوبــی و آســیا در ایــن زمینــه انجــام داده اســت، 
ــی را در  ــور اصل ــک فاکت ــا ی ــد آنه ــان می کن بی
نظــر نگرفتنــد و آن هــم بــروز انگیزه هــای رانتــی 
در بیــن متقاضیــان وام اســت. فــرای اعتقــاد دارد 
ــد فراهــم نیســت  در کشــورهایی کــه بســتر تولی
ریســک ســرمایه گذاری بــاال خواهــد بــود در ایــن 
ــت  ــی ارزان قیم ــع مال ــه مناب ــی ب ــان دسترس می
دارایی هــای  در  را  آن  وسوســه ســرمایه گذاری 
ــد.  ــش می ده ــن افزای ــا زمی ــد، خصوص ــر مول غی
مــردم بــه اســم ایجــاد تولیــد در صــف وام قــرار 
گرفتــه، وام کــم بهــره و ارزان قیمــت را دریافــت 
ــوداگرانه  ــای س ــپس آن را در فعالیت ه ــرده س ک
ــد  ــل خری ــی دارد مث ــود فراوان ــه س ــی( ک )دالل
ــن  ــه ای ــد. ب ــرج می کنن ــا، ارز و ... خ ــن، ط زمی
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ترتیــب حجــم زیــادی از منابــع از منابــع مالــی 
ارزان قیمــت از چرخــه اقتصــادی کشــور خــارج 
می شــوند. امــا ایــن پایــان کار نیســت بــا 
ــر  ــای غی ــرمایه گذاری در فعالیت ه ــش س افزای
ــه  ــه رفت ــه رفت ــود در جامع ــول موج ــد، پ مول
افزایــش می یابــد و مــردم همــان مقــدار کاالی 
ــروش  ــد و ف ــتری خری ــول بیش ــا پ ــی را ب قبل
می کننــد و ایــن یعنــی افزایــش تــورم. بــا بــاال 
رفتــن فشــار بــر بخــش مالــی تشــدید می شــود 
از یکســو کســانی کــه پــول خــود را در بانــک 
ــت  ــه عل ــه می شــوند، )ب ــد جریم ــرار می دهن ق
کاهــش ســودبانکی( زیــرا حتــی ارزش زمانــی 
ــان  ــر بی ــه دیگ ــود. ب ــظ نمی ش ــا حف ــول آنه پ
کســانی کــه پــول خــود را در بانــک می گذارنــد 
پــس از یکســال حتــی تــوان خریــد کاالهایــی 
ــد و ارزش  ــر ندارن ــتند دیگ ــابقا داش ــه س را ک
ــن  ــش اســت، بنابرای ــال کاه ــا در ح ــول آنه پ
اگــر ســرمایه آنهــا در حــد مناســبی باشــد آنهــا 
ــا  ــل دارایی ه ــن قبی ــد ای ــه خری ــدام ب ــز اق نی
می کننــد. بنابرایــن هــم حجــم پول هــای 
ســرازیر شــده راهــی بــه ســمت تولیــد ندارنــد 
ــود. در  ــد ب ــورم خواهن ــش ت ــاز افزای و زمینه س
ــا  ایــن میــان ســودجویان وارد عمــل شــده و ب
ــای  ــن کااله ــه تامی ــروع ب ــش واردات ش افزای
مــورد نیــاز مــردم می کننــد. ترکیــب ایــن 
ــی  عوامــل موجــب کوچــک شــدن بخــش مال
و جلوگیــری از رشــد آن، به عبــارت دیگــر 
ــد  ــا تولی ــه تنه ــه ن ــده، ک ــی ش ــرکوب مال س

بلکــه  می رســاند  حداقــل  بــه  کشــور  در  را 
فعالیت هــای ســوداگرانه مثــل خریــد زمیــن، 
ــازده  ــای پرب ــه فعالیت ه ــل را ب ــا، ارز، اتومبی ط
نــزد مــردم تبدیــل می کنــد. از شــاخصه های 
بمشــترک تمامــی ایــن کشــورها حجــک بــاالی 
ــی از  ــزان باالی ــی می ــات بانکــی اســت. یعن معوق
ــه  ــود ک ــت نمی ش ــت پرداخ ــای ارزان قیم وام ه
ــن  ــی و از بی ــای رانت ــه در انگیزه ه ــز ریش آن نی
ــز  ــب را نی ــن مطل ــد دارد. ای ــتر تولی ــن بس رفت
ــن ایــن کشــورها مــردم  ــه کــرد در ای ــد اضاف بای
همیشــه تقاضــای وام دارنــد و بــرای اخــذ وام در 
صــف قــرار دارنــد آن هــم نــه بــرای تولیــد بلکــه 
بــرای مصــرف و ســوداگری. ایــن نتایــج حاصــل 
ــوان  ــی به عن ــش مال ــه بخ ــح ب ــرد ناصحی رویک
مرجــع اصلــی تامیــن طرح هــای تولیــدی در 
ــس از  ــورها پ ــن کش ــیار از ای ــود. بس ــورها ب کش
کنتــرل تــورم اقــدام بــه آزادســازی نــرخ بهــره و 
بــاال بــردن آن بیــش از نــرخ تــورم کردنــد. تحــت 
ایــن شــرایط دیگــر کســانی کــه پــول در بانــک 
ســپرده می کردنــد جریمــه نمی شــدند و تنهــا 
کســانی کــه دارای طرح هــای ارزشــمند بــا بــازده 
بــاال بودنــد می توانســتند در صــف وام قــرار گیرنــد 
ــی دی  ــن بهــره وری کل ــاال رفت کــه نتیجــه آن ب
ایــن کشــورها بــود. وقتــی قیمــت اوم زیــر مقــدار 
ــورم قــرار گیــرد اولیــوت  ــر از ت ــی و گایین ت تعادل
گرفتــن وام نــه بــر اســاس طراح هــای کارآفرینــی 
بلکــه بــر اســاس رابطــه سیاســی، حزبــی، 
ــرد. ــکل می گی ــی ش ــی، فامیل ــت اجتماع موقعی
منبع: دنیای اقتصاد
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ــزاری  ــور:  برگ ــزاد پ ــری به ــات نیوز-مه تاسیس
انتخابــات گروه هــای تخصصــی نظــام مهندســی 
 16 مــاده  اجــرای  راســتای  در  نیــز  امســال 
ــاختمان و  ــرل س ــی و کنت ــام مهندس ــون نظ قان
ــه ای و  ــه منظــور گســترش همکاری هــای حرف ب
جلــب مشــارکت اعضــاء ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان اســتان تهــران با هــدف بهبــود عملکرد 
و کارشناســی دقیــق تــر مســائل رشــته های 
شــد. خواهــد  برگــزار  ســازمان  تخصصــی 

امســال  تخصصــی  هــای  گــروه  انتخابــات 
بررســی  دارد.  دیگــر  بویــی  و  رنــگ  شــاید 
آســیب شناســانه ایــن دوره از انتخابــات کــه 
ــام  ــن « نظ ــات آنای ــتین انتخاب ــوان» نخس عن
ــلمَا  ــد ، مس ــی کش ــدک م ــز ی ــی را نی مهندس
ــت  ــراه اس ــی هم ــدا و نهان ــای پی ــش ه ــا چال ب
کــه نیــاز بــه بررســی هــای بیشــتری دارد.

امــا شــاید مهمتریــن دلیــل مواجهــه بــا بــا چنیــن 
ــروس ناشــناخته ای  ــن وی ــا« ای ــدادی »کرون روی
باشــد کــه عــاوه بــر نشــان دادن روی منحــوس 
خــود،  باعــث شــکوفایی بســیاری از پتانســیل های 
شــناخته شده و ناشــناخته در بخشــهای کشور شد.

از  اســتفاده  و  الکترونیــک  دولــت  توســعه 

خدمــات دیجیتالــی یکــی از ایــن پتانســیل ها 
را  آنایــن«  نمود» انتخابــات  کــه  هســت 
ــمرد. ــت آن برش ــای مثب ــوان از ظرفیته ــی ت م

رای گیری الکترونیکی چیست؟
پروســه رای گیــری آنایــن و الکترونیکــی در 
ــه  ــا رواج نیافت ــور م ــوز در کش ــیع هن ــطج وس س
ــوردار  ــادی برخ ــی زی ــی و کیف ــه کم و از تجری
ــی  ــه ماحظات ــا ب ــد بن ــر چن ــت. ه ــوده اس نب
ــد ،  ــراه باش ــکاالتی هم ــا اش ــه ب ــکان دارد ک ام
امــا بــه نظــر راحــت و رضایــت بخــش مــی آیــد.

انجــام انتخابــات آنایــن بــا یــک دســتگاه 
الکترونیکــی و لمــس صفحــه نمایــش آن بــا 
اســتفاد از فنــاوری های مــدرن صورت مــی گیرد.

ــامل ؛  ــکل ش ــن ش ــه ای ــری ب ــای رای گی مزای
ــری،  افزایــش و تســهیل حضــور  تســریع رای گی
ــش  ــج، کاه ــام نتای ــریع اع ــدگان، تس رای دهن
هزینــه هــای رای گیــری و... از جملــه پارامترهای 
ایــن مقولــه اســت کــه انجــام ایــن روش را 
ــازد. ــی س ــب م ــذی غال ــنتی کاغ ــر روش س ب

ــات  و  ــدل از انتخاب ــن م ــر اینکــه در ای عــاوه ب
بــردن رای مــردم بــه فضــای مجــازی بــه ویــژه 

به بهانه برگزاری نخستین انتخابات 
آنالین گروه های تخصصی نظام 

مهندسی
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ــه نظــر  ــی ب ــه نظــر ضرورت ــی ب در شــرایط کنون
ــت  ــا« »فرص ــد کرون ــه از »تهدی ــد ک ــی رس م
ــت . ــرده اس ــاد ک ــن« را ایج ــری آنای رای گی

معایب و چالش های احتمالی رای 
گیری آنالین و الکترونیکی

در ایــن مــدل از رای گیــری نیــز شــاید بــه 
احتمــال تخلــف در رای  انــدازه کــه  همــان 
ــه  ــد ک ــود باش ــود دارد ، موج ــنتی وج ــری س گی
ــت و  ــتر اینترن ــام آن در بس ــه انج ــه ب ــا توج ب
ــام »هــک« مــی شناســیم. ــه ن ــن ، آن را ب آنای

مشکل احراز هویت
در رای گیــری ســنتی و کاغــذی ، رای دهنــدگان 
بــا حضــور درمحــل رای گیــری و ارائــه مــدارک 
شناســایی ، احــراز هویــت مــی شــوند امــا احــراز 

هویــت در فضــای دیجیتال ســخت تــر خواهد بود.
ــری  ــه رای گی ــی در پروس ــات هویت ــه اطاع ارائ
الکترونیکــی محلــی بــرای تخلفــات در ایــن 
ــی  ــه ترکیب ــد ک ــر رس ــاید بنظ ــت. ش ــه اس مقول
ــن  ــد اجــرای ای ــد بتوان از هــر دو مــدل مــی توان
ــه شــکل مطلوبتــری اجرایــی ســازد. ــداد را ب روی

ــرایط  ــه در ش ــد ک ــی آی ــر م ــال بنظ ــر ح در ه
کــه در حــال گــذر از بحــران شــیوع کرونــا 
ــادن  ــدم نه ــرای ق ــت ب ــن فرص ــتیم ، بهتری هس
ــه  ــی در عرص ــی و دیجیتال ــای الکترونیک در دنی
رای گیــری نیــز باشــیم و شــاید عنــوان نخســتین 
ــی ،  ــام مهندس ــخ نظ ــن تاری ــری  آنای رای گی
ــا در  ــوش از دوران کرون ــره ای خ ــادگار و خاط ی
اذهــان مــا بــه جــای گــذارد کــه بدعتــی پایــدار 
در ایــن عرصــه را بــرای مــا باقــی گــذارد.
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همه چیز درباره 
گرمایش از کف 

الکتریکی

سیســتم گرمایــش از کــف الکتریکی، گرمــا و حرارت 
مــورد نیــاز محیــط را بــه شــکل تابشــی بــه بیــرون 
ارســال می کنــد. ایــن سیســتم ها دارای قابلیــت 
تنظیــم بــوده و می توانیــد آن هــا را بــه عنــوان 
ــد. ــر بگیری ــمند در نظ ــی هوش ــزار گرمایش ــک اب ی

ــور،  ــری بهزادپ ــوز- مه ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب
اگــر در یــک خــط ســیر از گذشــته تــا کنــون 
ــد،  ــگاه کنی ــی ن ــتم های گرمایش ــول سیس ــه تح ب
تغییــر قابــل توجهــی در نــوع عملکــرد، شــکل 
ــتم های  ــی سیس ــزان گرماده ــی می ــری و حت ظاه
مختلــف دیــده می شــود. سیســتم گرمایــش از کــف 
ــی  ــتم های گرمایش ــن سیس ــی از جدیدتری الکتریک
اســت کــه بــه شــکلی کامــا مــدرن عمــل 
ــت  ــی را در حقیق ــف برق ــش از ک ــد. گرمای می کن
گرمایشــی  سیســتم های  جدیدتریــن  از  بایــد 
مســکونی  محیط هــای  بــرای  کــه  بدانیــم 
می رســد. نظــر  بــه  مناســب  اداری  حتــی  و 

ــی،  ــف الکتریک ــی از ک ــتم های گرمایش ــن سیس ای
و  هســتند  دور  راه  از  کنتــرل  قابلیــت  دارای 
هوشمندســازی  ابــزار  از  یکــی  را  آن هــا  بایــد 
ــه  ــا توج ــت ب ــم. در نهای ــی بدانی ــای داخل محیط ه
ــی و  ــف الکتریک ــش از ک ــتم گرمای ــای سیس مزای
ــدازه  ــه ان ــا چ ــزار ت ــن اب ــد ای ــد دی ــب آن، بای معای
جایگزین هــای مقــرون بــه صرفــه ای هســتند.
الکتریکــی کــف  از  گرمایــش  سیســتم 

سیســتم گرمایــش از کــف الکتریکــی، گرمــا و 
ــی  ــکل تابش ــه ش ــط را ب ــاز محی ــورد نی ــرارت م ح
ایــن سیســتم ها  ارســال می کنــد.  بیــرون  بــه 

دارای قابلیــت تنظیــم بــوده و می توانیــد آن هــا 
ــمند در  ــی هوش ــزار گرمایش ــک اب ــوان ی ــه عن را ب
ــی  ــتم گرمایش ــن سیس ــه ای ــر چ ــد. اگ ــر بگیری نظ
و  مــدرن  ســاختمان های  در  مواقــع  بیشــتر  در 
امــروزی ســاز و لوکــس یافــت می شــوند، امــا 
شــما می توانیــد چنیــن سیســتم را در بازســازی 
کنیــد. تعبیــه  نیــز  خــود  قدیمــی  ســاختمان 

سیســتم گرمایــش از کــف الکتریکــی قادر اســت که 
حــرارت مــورد نیــاز محیــط را بــا اســتفاده از انــرژی 
بــرق تامیــن کند و از ســوخت فســیلی بی نیاز اســت.
کاربرد هــای سیســتم گرمایشــی از کــف الکتریکــی

ــتم  ــن سیس ــه ای ــت ک ــد گف ــی بای ــور کل ــه ط ب
گرمایشــی بــرای مناطقــی کــه بــا کمبــود ســوخت 
مواجــه هســتند، باالتریــن کارایــی را دارد. بــه 
ــرق در  ــروی ب ــن شــدن نی ــل جایگزی ــه دلی ــع ب واق
ایجــاد حــرارت، ایــن سیســتم گرمایشــی از نیــاز بــه 
ــود. امــا اســتفاده  ســوخت فســیلی عــاری خواهــد ب
ــه  ــر ب ــا منحص ــی تنه ــن چنین ــتم های ای از سیس
ــت  ــوخت نیس ــع س ــه مناب ــبت ب ــر نس ــق فقی مناط
ــع  ــور های دارای مناب ــیاری از کش ــون در بس و اکن
ــات  ــت تاسیس ــاهد حرک ــز ش ــیلی نی ــوخت فس س
هســتیم. ســمت  ایــن  بــه  ســازی  ســاختمان 
برقــی کــف  از  گرمایــش  سیســتم های  انــواع 

سیســتم های گرمایــش از کــف برقــی را بایــد 
کــف  از  گرمایــش  سیســتم  گــروه  چنــد  در 
برقــی تعبیــه شــده در زیــر کفپــوش، سیســتم 
گرمایــش از کــف برقــی دال بتنــی و سیســتم 
ــم. ــرار دهی ــه ق ــی شمش ــف الکتریک ــش ک گرمای
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ــوش ــر کفپ ــی زی ــف برق ــش از ک ــتم گرمای سیس
ــر  ــن سیســتم مشــخص اســت کــه زی ــوان ای از عن
ــوان  ــه عن ــرد. ب ــرار می گی ــه کفپــوش محیــط ق الی
ــد،  ــت باش ــما لمین ــزل ش ــوش من ــر کفپ ــال اگ مث
ــد  ــرار خواه ــر آن ق ــف، زی ــش از ک ــتم گرمای سیس
گرفــت. همیــن طــور ایــن الیــه حرارتــی می توانــد 
زیــر فــرش یــا موکــت قــرار داشــته باشــد. بــه همین 
تناســب کارشــناس نصــب سیســتم، نــوع فویلــی یــا 
ــد. ــاب می کن ــی را انتخ ــتم گرمایش ــم سیس اکوفیل

ایــن  در  فویلــی:  کــف  از  گرمایــش  سیســتم 
حــرارت  حامــل  برقــی  مدار هــای  فرمــت، 
می گیرنــد. جــای  فویــل  پوشــش  در 

سیســتم گرمایــش از کــف اکــو فیلــم: در ایــن 
از  پوششــی  در  گرمایشــی  سیســتم  حالــت، 
ــه  ــد ک ــرار می گیرن ــی ق ــم کربن ــو فیل ــس اک جن
خاصیــت رســانایی حرارتــی بســیار خوبــی دارد.

در ایــن نــوع از سیســتم گرمایــش از کــف الکتریکی، 
ــه  ــط تعبی ــوش محی ــف پ ــر ک ــرق زی ــای ب کابل ه
ــد. ــال می دهن ــی انتق ــه راحت ــرارت را ب ــده و ح ش
بتنــی دال  برقــی  کــف  از  گرمایــش  سیســتم 

ــک  ــر ی ــا قط ــی ب ــای بتن ــتم، دال ه ــن سیس در ای
ســیم های  کــه  داریــم  انگشــت  بنــد  دو  یــا 
ــن  ــد. ای ــای می دهن ــود ج ــاز را در خ ــرارت س ح
ــه و  ــرار گرفت ــط ق ــن محی ــی در زمی ــای بتن دال ه
کــف پــوش مــورد نظــر اعــم از ایــن کــه لمینــت، 
ــا  ــزی باشــد، روی آن ه ــر چی ــا ه ــرش ی ســنگ، ف

نقــش  اینجــا  در  بتــن  گرفــت.  خواهــد  قــرار 
رســانای حرارتــی را بــه خوبــی ایفــا می کنــد.
شمشــه برقــی  کــف  از  گرمایــش  سیســتم 

ــه کار  ــر نمون ــی ب ــت تکمیل ــول در حقیق ــن فرم ای
قبلــی اســت. بــه ایــن ترتیــب، روی دال هــای بتنــی، 
ــده و  ــتفاده ش ــه اس ــام شمش ــه ن ــه ب ــک الی از ی
ــه  ــرد. ایــن الی تمیــزکاری بیشــتری صــورت می گی
نیــز کامــا رســانای حرارتــی بــوده و حــرارت را بــه 
کفپــوش و از آن جــا بــه محیــط وارد می ســازد.

در سیســتم گرمایــش از کــف برقــی شمشــه، یــک 
ــن  ــه و ای ــرار گرفت ــی ق ــه شمشــه روی دال بتن الی
دال هــای بتنــی زیــر کــف پــوش جــای می گیرنــد.
بــاز فضــای  در  کــف  از  گرمایــش  سیســتم 

ــتم های  ــز سیس ــه ج ــه ب ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــرا  ــیده اج ــط سرپوش ــی در محی ــه همگ ــوق ک ف
ــی را  ــی الکتریک ــتم گرمایش ــن سیس ــوند، ای می ش
ــه  ــرد. ب ــه کار ب ــوان ب ــز می ت ــاز نی ــرای فضــای ب ب
ــفالت و  ــی در آس ــای گرمایش ــب مدار ه ــن ترتی ای
کفپــوش خیابــان تعبیــه شــده و کاربردهایــی، چــون 
ذوب کــردن بــرف و جلوگیــری از یــخ زدگــی دارنــد.
برقــی کــف  از  گرمایــش  سیســتم  مزایــای 

بســیار  گرمایشــی  سیســتم های  ایــن  مزایــای 
ــش از کــف  ــوارد، گرمای ــن م گســترده هســتند و ای
ــتم های  ــن سیس ــی از محبوب تری ــه یک ــی را ب برق
ــه  ــزی ک ــتین چی ــازند. نخس ــل می س ــی تبدی دمای
از مزایــای ایــن سیســتم ها می تــوان نــام بــرد، 
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قابلیــت گــرم کــردن کــف محیــط اســت. بیشــتر 
اوقــات بــا ســرد بــودن ســنگ و ســرامیک کــف 
ــوفاژ، بخــاری  ــودن ش ــن ب ــن روش ــزل در عی من
ــن  ــتم در ای ــن سیس ــا ای ــتیم، ام ــرو هس و... روب
ــن  ــا روش ــود. ب ــد ب ــاز خواه ــوص چاره س خص
شــدن سیســتم گرمایــش از کــف برقــی، بــه جــز 
ــط  ــا محی ــزل و ی ــف من ــط، ک ــرم شــدن محی گ
مــورد نظــر شــما نیــز گــرم شــده و از راه رفتــن 
روی آن، احســاس فــوق العاده ای خواهید داشــت.

همیــن طــور امــکان کنتــرل از راه دور ایــن 
آن هــا  حــرارت  درجــه  تنظیــم  و  سیســتم ها 
ــی را  ــن کارای ــه بهتری ــود ک ــث می ش ــز باع نی
در اختیــار داشــته باشــید. کافــی اســت کــه 
ــن سیســتم گرمایشــی  ــه ای ــوط ب اپلیکیشــن مرب
را روی گوشــی هوشــمند خــود نصــب کــرده 
دور  راه  از  سیســتم  مســتقیم  کنتــرل  بــه  و 
بپردازیــد. بــه ایــن صــورت اتــاف انــرژی 
ــت. ــد گرف ــورت خواه ــد ص ــن ح ــز در کمتری نی

بــا اســتفاده از سیســتم های گرمایــش از کــف 
بــه  شــما  نظــر  مــورد  محیــط  کــف  برقــی، 
خوبــی گــرم شــده و حیــن راه رفتــن ســرمایی 
کــرد. نخواهیــد  احســاس  پــوش  کــف  در 
معایــب سیســتم گرمایــش از کــف الکتریکــی

ــی را  ــف برق ــش از ک ــتم گرمای ــراد سیس ــده ای عم
ــرق آن بدانیــم. بدیهــی اســت کــه  بایــد مصــرف ب
ــه  ــرده و ب ــرق کار ک ــروی ب ــا نی ــتم ب ــن سیس ای
ــا میــزان مصــرف  ــد در تناســب ب همیــن ســبب بای
خــود، انتظــار بــاال رفتــن رقــم نهایــی قبــض بــرق 
ــورد  ــن م ــوان ای ــه می ت ــید. البت ــته باش ــز داش را نی
ــه سیســتم گرمایشــی  ــح و بهین ــم صحی ــا تنظی را ب
ــازه  ــک ب ــرده و در ی ــت ک ــی، مدیری ــف برق از ک
داد. قــرار  خانــواده  بودجــه  در  پذیــرش  قابــل 

تنهــا عیــب سیســتم گرمایــش از کــف را بایــد 
ــه  ــم ک ــه کنی ــاالی آن خاص ــرق ب ــرف ب در مص
ــرل اســت. ــل کنت ــت مصــرف، قاب ــا مدیری ــه ب البت

www.tasisatnews.comهفته نامه شماره 291 

مقاله




