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•کپی بــرداری از مطالــب نشــریه 
بــدون اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق 

بــه آکادمــی کاشــانه اســت.
ــا  ــذف و ی ــح، ح •نشــریه در تصحی
ــیده  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. آزاد اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه 
ــگان منتشــر می شــود. صــورت رای
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق 

بــه گرداننــدگان نشــریه اســت. 

همکاران گرامی سام و خداقوت
تا انتخابات هیات مدیره گروه تخصصی مکانیک استان تهران تنها 

شش هفته باقی  مانده است و شنیده ها از برنامه ریزی گروه های مختلف 
برای ورود به کارزار انتخاباتی خبر می دهد.

آن چه که باید از سوی تمامی مهندسان مکانیکی که می خواهند 
در این انتخابات شرکت کنند مد نظر قرار گیرد، مطالبات آن ها از 

برگزیدگان است تا بررسی ها نشان دهد چه کسی می تواند مطالبات 
آن ها را پاسخگو باشد. ممکن است کاندیدایی قصد کند تا روی امور 

زیر بنایی متمرکز شود، در حالی که موارد بسیار ساده تر و روبنایی مدنظر 
افراد است و یا برعکس. لذا برای جمع بندی و انتخاب فرد اصلح باید 

مطالبات ما شفاف، مشخص و البته قابل دستیابی باشد.
آنچه مسلم است، گروه مکانیک در سالهای گذشته، به امتیازاتی چون 
بازرسی گاز و بازرسی آبفا دست یافته است اما به نسبت گذشت زمان، 
چند گام عقب است. از دست دادن یک کرسی مهم در هیات مدیره 
سازمان چندان کوچک نیست. بازرسی سیستم آتش نشانی، بازرسی 
آسانسور، بازرسی گاز فشار قوی، عملیاتی کردن مبحث 22 مقررات 
ملی ساختمان و مواردی دیگر برنامه هایی است که باید تاکنون به 

نتیجه می رسید. اگر زمانی شخصیت قدرتمندی چون مهندس بیطرف 
در راس سازمان باعث کمک به اجرای قانون بازرسی تاسیسات 

ساختمان ها موسوم به بازرسی آبفا شد، اما اکنون همین قانون هر روز 
راهیی جدید می رود.

آیا گروه مکانیک توانسته است تعامات سازنده سازمان با سازمان 
آتش نشانی، سازمان ملی استاندارد، مجلس شورای اسامی و ده ها 

سازمان و ارگان دیگر را رقم بزند؟ آیا گروه مکانیک توانسته است در 
سازمان نظام مهندسی پیشرو و تاثیرگذار باشد و خوراک های مناسبی 
به هیات مدیره سازمان، ریاست سازمان، روابط عمومی و... بدهد؟ آیا 
گروه مکانیک توانسته است نقش بازرسان مکانیک را پررنگ و قوی 

کند و عقبه مورد نیاز آنان برای قوانین الزم را تقویت نماید؟
کاندیدا ها برای این سواالت چه پاسخی دارند؟

سواالت خود را آماده کنیم. رای ما به پاسخگوی خوب سواالت تعلق 
دارد.
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در حاشیه خبر » ختم حاشیه 
نشینی« از سوی وزیر راه و 

شهرسازی«!

چنــدی  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
امضــای  مراســم  در  پیــش 
ــازمان  ــا س ــکاری ب ــه هم تفاهمنام
بســیج مســتضعفین بــا اعــام اینکه 
حاشــیه نشــینی را خاتمــه مــی دهد 
ــی  ــت زدای ــذف محرومی ــت : ح گف
ــه  ــروژه ب ــن پ ــداف ای ــه اه از جمل
ــازار  ــد . نابســامانی ب شــمار مــی آی
ــی  ــوان مال مســکن و کــم شــدن ت
مســتاجران بــه اجبــار در تغییــر 
منطقــه و محــل ســکونت شــد و در 
نهایــت بــه روی آوردن بــه شــهرها، 

شهرســتانها و... شــد .

اخبار داخلی

ابالغ اصالحیه مبحث1۶ و الحاقیه مبحث ۳
مقررات ملی ساختمان

هشدار به متقاضیان بدحساب 
مسکن ملی

شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
ــی  ــدام مل اســتان تهــران طــرح اق
دولتــی- مردمــی-  طرحــی)  را 
و  کــرد  عنــوان   ) خصوصــی 
دولــت  کــه  همانگونــه  گفــت: 
ــرح  ــن ط ــزی در ای ــه ری ــا برنام ب
ــرده  ــل ک ــتراتژیک عم ــا اس کام
سرمایه هایشــان  ســازندگان  و 
مــردم   ، آورده انــد  کار  پــای  را 
نیــز می بایســت در ایــن طــرح 
همــکار و همیــار دولــت باشــند تــا 

شــوند. صاحبخانــه 

شمارش معکوس اعمال 
مالیات بر خانه های خالی 

آغاز می شود

طبــق آخریــن گفتــه مدیــر کل 
دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرســازی، هفتــه آینــده از طریــق 
ایــن ســامانه بــه افــرادی کــه بیش 
ــک داده  ــد پیام ــه دارن ــک خان از ی
ســامانه  وارد  آن هــا  و  می شــود 
امــاک و اســکان کشــور خواهنــد 
ــود  ــک خ ــات مل ــا اطاع ــد ت ش
ــات  ــد و اطاع ــاهده و تایی را مش
ــد. ــاری کنن ــود اظه ــکونتی را خ س

زاها حدید جزیره خانه های 
چوبی می سازد

ــد شــرکت معمــاری زاهــا  ــروژه جدی پ
ــه هــای  حدیــد، مجموعــه جزیــره خان
ــدار از  ــی پای ــه طراح ــت ک ــی اس چوب
ویژگــی هــای اصلــی آن بــه شــمار می 
آیــد. مجموعــه هــای مســکونی روتــان 
پروســپرا بــرای جزیــره هنــدوراس 
برنامــه ریــزی شــده و تعــدادی خانــه از 
آپارتمــان هــای کوچــک تــا مجموعــه 
هــای مســکونی چندواحــدی دارد. ایــن 
خانــه هــا بــه صــورت پیــش ســاخته از 
الــوار هــای محلــی ســاخته و در محــل 

ســوار مــی شــوند.
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آموزش
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دوره آموزشی آنالین طراحی و نقشه 
کشی سه بعدی تاسیسات مکانیکی با 

نرم افزار رویت
 

مدت دوره: 60 ساعت
روزهای برگزاری: جمعه ها

ساعت برگزاری: 10:00-14:00

دوره آموزشی آنالین نقشه کشی 
تاسیسات مکانیکی و برقی با اتوکد

 
مدت دوره: 45 ساعت

روزهای برگزاری: یک شنبه
و سه شنبه

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی آنالین طراحی دریچه، 
دمپر و صداگیر

همراه با بازدید از کارگاه
 

مدت دوره: 15 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی آنالین عایق ها در 
تاسیسات ساختمان

مدت دوره: 6 ساعت
روزهای برگزاری: پنج شنبه ها
ساعت برگزاری: 14:00-17:00

دوره آموزشی آنالین ساختمان، طراحی 
و تعمیر چیلر جذبی 

 
مدت دوره: 24 ساعت

روزهای برگزاری: چهارشنبه
پنج شنبه و جمعه

ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی آنالین اصول طراحی 
تاسیسات مکانیکی ساختمانی، صنعتی 

و بیمارستانی

مدت دوره: 90 ساعت
روزهای برگزاری: پنج شنبه ها
ساعت برگزاری: 13:00-19:00

دوره آموزشی آنالین اصول طراحی 
تاسیسات برقی ساختمانی، صنعتی و 

بیمارستانی
 

مدت دوره: 50 ساعت
روزهای برگزاری: یک شنبه

و سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00

دوره آموزشی آنالین طرحی و تعمیر 
چیلرهای تراکمی

مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه

و پنج شنبه
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

و پنج شنبه ها 18:00-15:00

کالس های آنالین آکادمی مهندسی کاشانه

https://kaashaaneh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%da%86%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%85%d9%be%d8%b1/
https://kaashaaneh.ir/product/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/
https://kaashaaneh.ir/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c/
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ــه  ــا کلم ــانه ها ب ــار و رس ــا در اخب ــا و باره باره
رانــت، رانت خــواری، سیســتم رانتــی، مکانیســم 
ــوم  ــا و مفه ــده اید. معن ــه ش ــی و ... مواج رانت
ــوری  ــرا در کش ــت؟ چ ــا چیس ــن واژه دقیق ای
ــاد اســت  ــع در آن زی ــور مناب ــه وف ــا ک ــل م مث
بــه کــرات از ایــن واژه اســتفاده می شــود؟ 
ــر اقتصــاد  ــده ب ــن پدی ــن ای ــی ای ــرات منف تاثی
ــه  ــت ک ــه ران ــت؟ چگون ــردم چیس ــاه م و رف
ــود  ــرای خ ــدادادی ب ــی خ ــی آن را موهبت برخ
ــه بــای اقتصــادی تبدیــل  ــد ب قلمــداد می کنن

می شــود؟
بــه مفهــوم خیلــی ســاده در اقتصــاد هــر 
ــاش، ســودی  ــدون زحمــت و ت ــه ب ــه ک آن چ
ــد  ــی کن ــب کس ــدی نصی ــا درآم ــادی ی اقتص
در طبقه بنــدی رانــت قــرار می گیــرد. اگــر 
ــا  فــردا صبــح کــه از خــواب بیــدار می شــوید ب
ــد کــه شــما  ــان کنن ــد و بی شــما تمــاس بگیرن
ــوت در  ــس از ف ــه پ ــته اید ک ــی داش مادربزرگ
ــه  ــی ب ــد کرده اســت زمین ــه خــود قی وصیت نام
فــان متــراژ بــه شــما برســد؛ در حقیقــت شــما 
صاحــب یــک رانــت اقتصــادی و خیلــی ســاده 
بــدون زحمــت صاحــب مــال و امــوال شــده اید.

رانــت می توانــد انــواع و اقســام امــوال و حتــی 
ــاوه  ــی ع ــود یعن ــامل ش ــز ش ــات را نی اطاع

بــر دارایی هــای فیزیکــی می توانــد شــامل 
ــز بشــود.  ــات، فرصت هــا و موقعیت هــا نی امکان
ــن  ــما زمی ــه ش ــراف خان ــد در اط ــرض کنی ف
وســیعی باســتفاده رهــا شــده اســت و در حــال 
حاضــر مکانــی بــرای انباشــت زباله هــای اهــل 
ــری 5  ــن را مت ــن زمی ــی ای ــت. کس ــل اس مح
ــال  ــن ح ــرد. در همی ــم نمی خ ــان ه ــزار توم ه
ــه در شــهرداری کار  یکــی از دوســتان شــما ک
ــه شــما  ــا شــما تمــاس می گیــرد و ب می کنــد ب
می گویــد هــر چــه داریــد و نداریــد بفروشــید و 
ــرا  ــد زی ــن زمین هــا کنی ــدن ای ــه خری شــروع ب
ــرار  ــور ق ــای مذک ــدم زمین ه ــر ش ــن باخب م
اســت بــه یــک مجتمــع تجــاری عظیــم تبدیــل 
ــت  ــما در حقیق ــت ش ــن دوس ــن تلف ــود. ای ش
یــک رانــت اطاعاتــی اســت. زیــرا شــما بــدون 

اینکــه زحمــت چندانــی 
بکشــید کافــی اســت تا 
زمین هــای مذکــور را با 
قیمــت پاییــن خریداری 
ــدت  ــرف م ــرده و ظ ک
چنــد مــاه میلیاردهــا 
نصیبتــان  تومــان 
قیدمی هــا  شــود. 
از  پیش تــر  خیلــی 
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ــه  ــی ک ــه آفت ــادی ب ــات اقتص ــون و ادبی مت
ــیبی  ــد و آس ــده می کن ــه پراکن ــت در جامع ران
ــف  ــاند واق ــادی می رس ــتم اقتص ــه سیس ــه ب ک
ــن  ــروف در ای ــل مع ــک ضرب المث ــد. ی بوده ان
ــرد« اســت.  ــاد خواهــد ب ــادآورده را ب ــه »ب زمین
ــه واســطه جایــگاه و  اگــر در جامعــه عــده ای ب
روابطــی کــه دارنــد بــدون تــاش بــه راحتــی 
ــات،  ــن امکان ــال و بهتری ــال و من ــب م صاح
منــزل و اتومبیــل صاحــب شــوند امــا کســانی 
ــد و دائمــا در تــاش  ــراوان می برن ــج ف کــه رن
ــه  ــد ب ــا بتوانن ــتند ت ــش هس ــو و پژوه و تکاپ
ــچ گاه  نحــوی وارد چرخــه اقتصــاد شــوند و هی
بــه جایــگاه آنــان نرســند، چــه اتفاقــی خواهــد 
افتــاد؟ هــم منابعــی کــه مفــت نصیــب عــده ای 
ــانی  ــم کس ــود و ه ــل می ش ــف و می ــده حی ش
ــه از ایــن مواهــب بهــر  کــه می دانســتند چگون
ــرای  ــی ب ــر میل ــد دیگ ــی ببرن ــت و اصول درس
رســیدن بــه آنهــا نداشــته و خواســته های خــود 
ــد.  ــال می کنن ــا دنب ــری از دنی ــای دیگ را در ج
ــن امراضــی اســت  ــت یکــی از خطرناک تری ران
ــد. چــرا  ــواند اقتصــاد را متاشــی کن کــه می ـ
وقتــی مــردم عــادی یــک وام 10 میلیــون 
تومانــی می خواهنــد بعــد از ســه مــاه دوندگــی 
ــان از آن  ــون توم ــردن 1.5 میلی ــه ک ــا بلوک ب
ــردی  ــا ف ــوند. ام ــب وام می ش ــره صاح باالخ
ــد  ــی چن ــا تنفس ــره ب ــارد وام کم به ــد میلی چن
ــد و حتــی پــس از عــدم  ســاله دریافــت می کن
جرائــم  بازپرداخــت 
بخشــیده  نیــز  آن 
وجــه  می شــود؟ 
تمایــز افــراد عــادی 
و ایــن قبیــل افــراد 
اقتصــادی  رانــت  در 
ــط  ــی رواب ــت. وقت اس
ــا  ــاس جایگاه ه ــر اس ب
گاه  نســبت های  و 

ــه  ــازی ب ــر نی ــرد دیگ ــکل می گی ــی ش فامیل
دوندگــی و طــب مراحــل پــر پیــچ و خــم 
نیســت. یــک بســته رانتــی بیــان می کنــد 
فــان شــخص چــون از طــرف فانــی معرفــی 
شــده اســت نیــازی بــه گذرانــدن ایــن مراحــل 

ــت. ــت اس ــوم ران ــان مفه ــن هم ــدارد. ای ن

هــرگاه در جایــی دیدیــد شــخصی بــدون 
ــی  ــب منفعت ــی صاح ــت به راحت ــاش و زحم ت
ــادی را  ــت اقتص ــب ران ــد برچس ــد می توان ش
ــت  ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــرد او بزنی روی عملک
نبایــد رانــت را بــا اعتبــار اشــتباه گرفــت، 
ــل  ــت و حاص ــرد اس ــاش ف ــل ت ــار حاص اعتب
ــا  ــرده ت ــرف ک ــه او ص ــت ک ــی اس زمان های
بــه یــک سیســتم  را  خــود و عملکــردش 
معرفــی کنــد. امــا در یــک سیســتم اقتصــادی 
ســالم حتــی معتبرتریــن افــراد همچــون بقیــه 
در صــف دریافــت امکانــات و تســهیات قــرار 
ــکان  ــی ام ــتم رانت ــفانه سیس ــد. متاس می گیرن
تخصیــص درســت منابــع در اقتصــاد را از بیــن 
می بــرد زیــرا افــراد نــه بــر اســاس شایســتگی 
ــط  ــاس رواب ــر اس ــا ب ــه تنه ــود، بلک ــاز خ و نی
ــت  ــب منفع ــی( صاح ــی، فامیل ــخصی، حزب )ش
ــی مشــخص اســت تحــت  ــه خوب می شــوند. ب

اقتصادی
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ــتم  ــر سیس ــر س ــی ب ــه بای ــرایط چ ــن ش ای
ــگاه  ــی در جای ــچ کس ــد هی ــادی می آی اقتص
اصلــی خــود نخواهــد بــود. در هــر جایــی ایــن 
ــع،  ــص مناب ــه تخصی ــت ک ــوده اس ــط ب رواب
ــات و... را  ــتفاده از امکان ــراد، اس ــتخدام اف اس
تعییــن کــرده اســت. پیامــد چنیــن سیســتمی 
تخصیــص نامطلــوب منابــه و انحــراف اقتصــاد 
ــن  ــود. در ای ــد ب ــود خواه ــی خ ــوان واقع از ت
میــان رفــاه مــردم نیــز بــه شــدت متاثــر شــده 
و منافــع اشــخاص محــدودی بــه قیمــت 
ــن  ــه تامی ــردم جامع ــاه م ــن رف ــت رفت از دس
ــتم  ــی سیس ــوارض جانب ــاد از ع ــود. فس می ش
به صــورت  فــردی  وقتــی  اســت.  رانتــی 
ــدون  ــرد ب ــرار می گی رابطــه ای در جایگاهــی ق
ــل رابطه هــا ســر  ــر اســت در مقاب شــک ناگزی
ــی و مردمــی را  ــع مل ــرودآورد و مناف تســلیم ف
فــدای رابطــه و کانیــزم رانتــی کنــد. منظــور از 
مکانیــزم رانتــی ایجــاد ســازوکاری اســت گــه 
در آن افــراد و منابــه نــه بــر اســاس شایســتگی 
ــرآوردن  ــت و ب ــه مصلح ــا ب ــه بن ــاز، بلک و نی
ــص داده شــوند.  ــراد تخصی ــن اف نســبت ای بی

اصــوال سیســتم های رانتــی در کشــورهایی کــه 
دارای مواهــب خــدادی هســتند به راحتــی شــکل 
می  گیــرد زیــرا شــما بــرای حکومــت و اداره 
امــور نیــازی بــه تــاش نداشــته اید و یکســری 
ــان  ــروش آن ــا ف ــرده و ب ــتخراج ک ــع را اس مناب
ــن  ــد. ای ــت آورده ای ــور را به دس ــدرت اداره ام ق
پدیــده در کشــور مــا نیــز شــیوع داشــته اســت. 
ــورت  ــعه به ص ــوم توس ــه س ــمتی از برنام در قس
مســتقیم بــه ایــن پدیــده و تاثیــر منفــی کــه بــر 
ــاره  ــت اش ــور داشته اس ــی در کش روح کارآفرین
شده اســت. پــر واضــح اســت کــه تنهــا راه 
ــت اقتصــادی بســتن  ــن آف ریشــه کن کــردن ای
ــل های  ــهم نس ــع س ــن مناب ــت. ای ــع اس مناب
ــود. وقتــی پول هــای  ــد ب بعــدی مــا نیــز خواهن
ــع آوری  ــف جم ــتم های مختل ــاد آورده از سیس ب
شــوند، ایــن تنهــا انســان [ای شایســته و کاردان 
هســتند کــه توانایــی اداره امــور را خواهنــد 
ــای  ــه بودجه ه ــرایطی ک ــه در ش ــت وگرن داش
کان وجــود دارد حتــی اگــر بخــش اعظمــی از 
آن نیــز هــرز رود بــاز هــم می تــوان امــور را بــه 
ــرای همــه ــه اقتصــاد ب ســر انجام رســاند. - مجل
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گزارش ویژه

جدیدتریــن نشــریه در خصــوص ضوابــط طراحــی 
و نصــب شــبکه هــای بارنــده خــودکار )اســپرینکلر 
ــن  ــران ای ــب نظ ــی از صاح ــاش برخ ــا ت ــا( ب ه
ــوان  ــی ت ــریه را م ــن نش ــد. ای ــر ش ــوزه منتش ح
ترجمــه ای از NFPA13 دانســت. اهمیــت ایــن 
نشــریه در ســازمان انتشــار دهنــده آن اســت.

نشــریه  نیــوز،  تاسیســات  گــزارش  بــه  بنــا 
برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان   822 شــماره 
دســتورالعمل  خصــوص  در  کشــور  ریــزی 
ــودکار  ــده خ ــای بارن ــبکه ه ــب ش ــی و نص طراح
ــد. ــر ش ــا( منتش ــپرینکلر ه ــق )اس ــای حری اطف

اعضــای گــروه تدویــن کننــده ایــن نشــریه 
ــتیانی  ــی آش ــعود جمال ــدس مس ــد از مهن عبارتن
ــات  ــز تحقیق ــش مرک ــات آت ــر بخــش تحقیق مدی
ســعید  دکتــر  شهرســازی،  و  مســکن  راه، 
آتــش،  مهندســی  بخــش  رئیــس  بختیــاری 
ــاور در  ــدس مش ــی مهن ــام طاووس ــدس حس مهن
ــدرس  ــپرینکلر و م ــای اس ــتم ه ــوص سیس خص
ــری. ــی اکب ــا تق ــدس لی ــی کاشــانه و مهن آکادم

در کمیتــه تخصصــی و بازخوانــی به جز ایــن افراد، 
متخصصــان دیگــری چــون مهندس اشــکان نیک 
ــی  ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان آتشنش ــت از س بخ
شــهر تهــران و مجیــد دادخــواه تهرانــی و اســام 
هشــتری از ســازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی 

شــهر اصفهــان نیــز دیــده مــی شــوند. همچنیــن 
ســید محمدرضــا میرعبدالهــی دبیــر وقــت کمیتــه 
تخصصـــی مبحـث سـوم مقـــررات ملی ساختمان 
ــن  ــد. ای ــته ان ــت داش ــم عضوی ــن تی ــز در ای نی
جامعیــت افــراد عضــو و وجــود نماینــدگان متعــدد 
ــل  ــر و دخی ــب نظ ــای صاح ــازمان ه ــه س از کلی
ــت اســت. ــز اهمی ــیار حای ــم بس ــر مه ــن ام در ای

ــن  ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ ــی ب ــگاه کل ــک ن در ی
 NFPA13 نشــریه ترجمــه ای تمــام قــد از
اســت کــه ارزش آن را صدچنــدان مــی کنــد.

ــود  ــاء موج ــد خ ــی توان ــریه م ــن نش ــاپ ای چ
خصــوص  در  ســاختمان  ملــی  مقــررات  در 
نمایــد. جبــران  را  اســپرینکلرها  طراحــی 

دستورالعمل طراحی و نصب اسپرینکلر ها
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کووید 19

ــه  ــرای هم ــص، ب ــات ناق ــود اطاع ــا وج ــی ب حت
تاثیرگــذار،  و  قانونــی  مراجــع  مخصوصــا  مــا 
ــذاری انتخــاب  ــورد چگونگــی تاثیرگ آگاهــی در م
گــذاری  فاصلــه  مــورد  در  شــخصی  هــای 
گســترش  روی  بهداشــتی  مــواد  و  اجتماعــی 
ــود  ــا روی خ ــه تنه ــر آن ن ــاری و تاثی ــن بیم ای
ــاد  ــی و اقتص ــای اجتماع ــتم ه ــه سیس ــا بلک م
اهمیــت ویــژه ای دارد. نتایــج شــدید ظرفیــت 
ــیار  ــوال بس ــیار و معم ــی بس ــای درمان ــتم ه سیس
ــم  ــر بتوانی ــا زودت ــه م ــت. هرچ ــز اس ــم انگی غ
ــم  ــی توانی ــر م ــم، زودت ــطح کنی ــی را مس منحن
ــم.  ــان برگردی ــادی خودم ــن و ع ــی ایم ــه زندگ ب
طبــق گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی، وروس 
کوویــد 19 در درجــه اول از طریــق قطــرات بــزاق 
ــرفه  ــا س ــه ی ــان عطس ــی در زم ــاط بین ــا مخ ی
ــت  ــود. صحب ــی ش ــل م ــوده منتق ــرد آل ــردن ف ک
کــردن و تنفــس هــم مــی توانــد قطــرات و ذرات 

را منتشــر کنــد. قطــرات معمــوال در اصلــه حــدود 
ــد،  ــا ســطوح دیگــر بیافتن ــن ی ــری روی زمی 1 مت
در حالــی کــه ذرات ماننــد آئروســل بیشــتر ماننــد 
ــد در هــوا  ــد و مــی توان یــک گاز عمــل مــی کنن
بــرای مســافت هــای طوالنــی تــر حرکــت کننــد 
و بــه افــراد منتقــل شــده را روی ســطوح بنشــینند. 
ــا ســطوح  ــا دســتانی کــه ب ــد ب ــروس مــی توان وی
آلــوده تمــاس داشــتند منتقــل یــا در زمــان 
حرکــت روی ســطوح در هــوا بــه دام بیافتنــد. 
افــراد   SARS ویــروس   2003 ســال  در 
کــرد؛ الــوده  طوالنــی  فواصــل  در  را 
SARS-CoV-2 بــه عنــوان یــک آئروســل در 
بیمارســتان هــا شــناخته شــده اســت و شــواهدی 
ــای آن  ــویه ه ــی س ــل برخ ــه حداق ــود داردک وج
بــرای 3 ســاعت معلــق و عفونــی باقــی مــی مانــد 
ــن  ــا ای و در نتیجــه احتمــال انتقــال وجــود دارد. ب
ــروس ــال وی ــر انتق ــای دیگ ــم ه ــود، مکانیس وج
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ــال  ــی در انتق ــش کوچک ــا نق ــی تنه ــر درمان ــای غی ــاختمان ه ــتر س ــای HVAC در بیش ــتم ه سیس
بیمــاری هایــی مثــل کوویــد 19 دارنــد. آگاهــی هــا در مــورد کوویــد 19 ویــروس مســبب بــروز بیمــاری 
ــورد  ــی در م ــای منطق ــری ه ــه گی ــت. نتیج ــش اس ــال افزای ــترش آن در ح ــی گس ــا و چگونگ کرون
گســترش بیمــاری را مــی تــوان از شــیوع SARS در ســال 2003 و تــا حــد کمتــر از انتقــال ویــروس 
هــای دیگــر بــه دســت آورد. تحقیقــات اولیــه بــه تازگــی منتشــر شــده امــا رســیدن بــه اجمــاع نظــر 

علمــی احتمــاال ســال هــا طــول مــی کشــد.

مقاله اشری



 از جمله موارد زیر احتماال مهم تر است:
1. تماس مستقیم فرد با فرد

2. تماس غیر مستقیم از طریق اشیاء به ظاهر
بی اهمیت مثل دستگیره درها

3. تماس دست با غشاهای مخاطی مانند بینی، 
دهان و چشم

4. قطرات و احتماال ذراتی که بین افراد نزدیک به 
هم منتقل می شوند.

بــه همیــن دلیــل، اصــل اساســی فاصلــه گــذاری 
اجتماعــی )1 تــا 2 متــر(، تمیزکــردن ســطوح 
ــایر  ــا و س ــت ه ــتن دس ــا، شس ــی آنه و ضدعفون
ــر از  ــم ت ــیار مه ــتی بس ــای بهداش ــتراتژی ه اس
ــت. در  ــتم HVAC اس ــا سیس ــط ب ــوارد مرتب م
ــر،  ــای تئات ــا، ســالن ه ــوزه ه ــا، م ــکا، بازاره آمری
ــازی و ســایر محــل هــای تجمــع  ــن هــای ب زمی

مــردم بســته اســت و دســتورات »در خانــه بمانیــد« 
اجــرا مــی شــود. ایــن یــک بــازی شــانس اســت و 
ــا هــم باشــند،  هرچــه افــراد کمتــری در تمــاس ب
ــود. از  ــی ش ــر م ــاری کمت ــترش بیم ــال گس احتم
ــی  ــا حت ــد روز ی ــرای چن ــم ب ــه عای ــی ک آنجای
ــدام از  ــود، هرک ــی ش ــکار نم ــه اش ــن هفت چندی
مــا بایــد طــوری رفتــار گنیــم کــه گویــی ناقلیــم. 
ضــروری  عمومــی  هــای  ســاختمان  ســایر   
ــواد  ــای م ــگاه ه ــامل فروش ــه ش ــتند ک ــاز هس ب
ــا و  ــتان ه ــه بیمارس ــا و البت ــه ه ــی، داروخان غذای
مراکــز درمانــی مــی شــوند. بعضــی دانشــگاه هــا 
اجــازه حضــور برخــی از پرســنل و دانشــجویان ب 
انجــام کارهــای تحقیقاتــی ضــروری و کاســهای 
آنایــن را مــی دهنــد. بانــک هــا و ســایر ســازمان 
ــا  ــنل و مشــتریان تنه ــرای پرس ــی ب ــای خدمات ه
ــی  ــای دولت ــتند و کاره ــاز هس ــی ب ــرار قبل ــا ق ب
توســط پرســنل در خانــه انجــام مــی شــوند. 
بــاز  بــرای ســاختمان هایــی کــه همچنــان 
ــای ــت ه ــر سیاس ــاوه ب ــد، ع ــی مانن ــی م باق

 باال، اقدامات غیر hvac عبارت است از: 
1. افزایش ضدعفوی سطوحی که غالبا در تاماس 

با افراد هستند
2. نصب توزیع کننده مواد ضدعفونی 

3. نظارت یا تعطیلی محل های تهیه غذا از جمله 
آبدارخانه و کافه تریای ادارات

4. نصب عایم هشدار در آب خوری ها و تشویق 

مقاله اشری
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توسعه تجدیدپذیرها / رهآورد شیوع کرونا
ــه  ــروس« ک ــا وی ــده ای »کرون ــان ناخوان ورود میهم
ــتر  ــا رو بیش ــزرگ م ــان ب ــودن جه ــده« ب »دهک
ــل  ــای غیرقاب ــج و رویداده ــه نتای ــرد، ب ــت ک ثاب
پیــش بینــی منتهــی شــد کــه عــاوه بــر تعامــات 
انســانی و اجتماعــی و ســامت عمومــی، فعالیتهــای 
فلــج ســاخت. تقریبــَا  را  خــرد و کان کشــور 

ــابقه  ــی س ــقوط ب ــوز، س ــزارش تاسیســات نی ــه گ ب
ــل از  ــات حاص ــی از معض ــز یک ــت، نی ــت نف قیم
پاندمــی »کرونــا« در جهــان اســت کــه بــه کشــمش 
هــای بیــن المللی مختلفــی در کشــورهای واردکننده 
و صادرکننــده ایــن محصــول اســتراتژیک انجامیــد.

ــرژی هــای  ــه ان روی آوردن بســیاری از کشــورها ب
تجدیدپذیر که پیش از شــیوع کرونا نیز آن را سرلوحه 
اقدامــات خــود در بخــش تولیــد انــرژی و فعالیتهــای 
اقتصــادی گذاشــته بودنــد، شــدت بیشــتری یافــت.

از  حاصــل  نفــت  قیمــت  ســقوط  حقیقــت  در 
ــرژی هــای  ــرای »ان ــی ب ــد 19، فرصت شــیوع کووی
ــاک  ــوان پ ــه عن ــه ب ــرد ک ــاد ک ــر« ایج تجدیدپذی
ــود  ــرای خ ــی ب ــر،  جای ــال حاض ــرژی ح ــن ان تری
ــتیابی  ــدف دس ــه ه ــق ب ــن طری ــا از ای ــد ت ــاز کن ب

بــه انتشــار کربــن صفــر تــا ســال 2050  در 
ــم. ــت یابی ــز دس ــا نی ــران کرون ــذر از بح ــن گ حی
ــا،  و بحــران  ــی، تحریم ه ــات اقتصــادی جهان تعام
اخیــر» شــیوع کرونــا « و نوســان قیمــت نفــت و ... 
نشــان داده اســت کــه نفــت و گازطبیعــی و زغــال 
ــچ کشــوری  ــرای هی ــی ب ــل اتکای ــع قاب ســنگ منب
ــرا  ــود. چ ــد ب ــدان دور نخواه ــه چن ــده ای ن در آین
کــه عــاوه بــر پایــان پذیــر بــودن آنهــا ، در پیــش 
گرفتــن رویــه اســتفاده از انــرژی هــای قابــل 
ــی را  ــدان مطلوب ــازار چن ــت ب ــه طبیع ــت ب بازگش
پیــش روی انــرژی هــای فســیلی قــرار نخواهــد داد.

تجدیدپذیرها و تامین مالی برای سرمایه گذاری
ســرمایه  بــرای  مالــی  منابــع  تامیــن  امــا 
ــی  ــش های ــی از چال ــه یک ــن زمین ــذاری در ای گ
بــه شــمار مــی آیــد کــه مــی توانــد اجــرای 
ســازد. مواجــه  مشــکل  بــا  را  سیاســت  ایــن 
وجــود ذخایــر نفــت و گاز و زغــال ســنگ و... 
ــه در  ــد ک ــمار آی ــه ش ــی ب ــی از عوامل ــاید یک ش
بســیاری از کشــورها بــا وجــود اقلیــم مناســب 
شــاهد  هنــوز  »تجدیدپذیرهــا«  توســعه  بــرای 
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ــیم. ــوزه نباش ــن ح ــی در ای ــان مطلوب ــق آنچن رون
در نظــر گرفتن سیاســتهای تشــویقی جهت اســتفاده 
ــای  ــذف یارانه ه ــر،  ح ــای تجدیدپذی ــرژی ه از ان
انــرژی هــای موجود چــون؛ نفت، زغالســنگ و گاز و 
...  نیــز از جملــه راهکارهایــی بــه شــمار مــی آید که 
مــی توانــد »رونــق تجدیدپذیرهــا« را موجــب شــود.

همچنیــن رعایــت شــاخص هــای زیســت محیطــی 
نیــز از جملــه پارامترهایــی بــه شــمار مــی آیــد کــه  
باعــث توجــه روزافزون به انــرژی هــای تجدید پذیر 
در عرصــه بیــن الملــل شــده  و در ایــن بیــن بخــش 
خصوصــی نیــز مشــتاقانه و بــا نگاهــی محتــاط بــه 
دنبــال بســتر مناســب در کشــورها و مناطــق مختلف 
در جهــان بــرای ســرمایه گــذاری و فعالیت هســتند.

ایران و تجدیدپذیرها
ــه ای  ــه گون ــران ب ــور ای ــی کش ــت جغرافیای موقعی
اســت کــه تقریبــا در تمامــی ســال تابــش مســتقیم 
ــد  ــن می توان ــد و ای ــود می بین ــه خ ــید را ب خورش
فرصت هــای بســیاری را در خصــوص ســرمایه 
گــذاری در حــوزه انــرژی تجدیــد پذیــر فراهــم کند.

ــای  ــرژی ه ــع ان ــه مناب ــه ب ــا توج ــز ب ــران نی ای
انــرژی  تجدیدپذیــر در ســطح کشــور، ماننــد، 
ــد  ــرای تولی ــی ب ــگاه خوب ــیدی، آب و... جای خورش
ــدی دارد. ــل آن در عرصــه اقتصــادی و تولی و تبدی

امــا ســئوالی کــه قابــل طــرح اســت ایــن اســت که؛ 
ــرژی  ــن ان ــه بهــره وری از ای ــادر ب ــران چقــدر ق ای
ــال  ــد، و در ح ــی باش ــه ای م ــه هزین ــا چ ــا و ب ه
حاضــر در چــه جایگاهــی در ایــن حــوزه قــرار دارد؟

اقلیم ایران  وانرژی خورشیدی
کشــور مــا کــه در بیــن مدارهــای 25 تــا 40 
ــت و در  ــه اس ــرار گرفت ــمالی ق ــرض ش ــه ع درج
ــت  ــه لحــاظ دریاف ــه بـ ــده ک ــع ش ــه ای واق منطق
انــرژی خورشــیدی در بـــین مناطــق مختلــف 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــن رده ه ــان در باالتری جه
ایــران  در  خورشــیدی  انــرژی  تابــش  میــزان 
بیــن 1800 تــا 2200 کیلــووات ســاعت بـــر 
ــت. ــده اس ــن زده ش ــال تخمی ــع در س ــر مربـ متـ

همچنین شــفافیت هـــوا در اکثـــر نقاط ایران بیش 
از 60 درصــد در نظــر گرفتــه مــی شــود و عــاوه 
ــع  ــاط مرتف ــه در نق ــه آن ک ــه ب ــا توج ــن ب ــر ای ب

ــرزمین  ــوده و س ــتر ب ــید بیش ــش خورش ــزان تاب می
ــد  ــم می باش ــتانی ه ــاط کوهس ــز دارای نق ــا نی م
ــر از  ــش از 1000 مت ــی بی ــاط آن ارتفاع ــر نق و اکث
ســطح دریــا دارد ایــن نیــز یــک ویژگــی در بهــره 
گیــری از انــرژی خورشــیدی بــوده و طبیعــی اســت 
اگـــر بکارگیــری انــرژی خورشــیدی بــرای تامیــن 
آب مصرفــی در کشــورهای بــه مراتــب کــم بهــره 
ــد در  ــه باش ــه صرف ــرون ب ــوق مق ــاز ف ــر از امتی ت
کشــور مــا قطعــا مقـــرون بــه صرفــه خواهــد بــود.

پتانسیل های خوب ایران برای جذب سرمایه 
گذاران خارجی

 بــه بــاور بســیاری از کارشناســان اســتفاده از انــرژی 
انگیــزه خوبــی  و خورشــیدی می توانــد  بــادی 
ــه  ــه گفت ــد.  ب ــی باش ــرمایه گذاری خارج ــرای س ب
ــد  ــر، فنان ــد پذی ــرژی تجدی ــوزه ان ــان ح کارشناس
ــه  ــه برنام ــت ک ــورهایی اس ــه کش ــروژ ازجمل و ن
ریزی هــای بســیاری روی ایــن موضــوع داشــته اند.
آن هــا همچنیــن بارهــا ازعاقــه خــود نســبت 
ــد. ــخن گفته ان ــران س ــذاری در ای ــرمایه گ ــه س ب

ایران قطب تولید انرژی های پاک در منطقه
ــت  ــران قابلی ــان،  ای ــر کارشناس ــار نظ ــه اظه ــا ب بن
تبدیــل بــه مرکــز و قطــب تولیــد انــرژی هــای پاک 
در منطقــه باشــد و محلــی بــرای پذیــرش ســرمایه 
ــن راســتا  ــی و خارجــی باشــد و در ای گــذاران داخل
ــد  ــع درآم ــوب، منب ــی مطل ــتغال زای ــر اش عــاوه ب
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مناســبی از ایــن محــل نیــز عایــد کشــور کنــد .
تعلقــات  و  نفــت  بــه  وابســتگی  کاهــش 
دیگــر آن و خــروج از چرخــه تحریــم هــای 
ــعه  ــای توس ــر از مزای ــی از دیگ ــز یک ــود نی موج
انــرژی هــای تجدیدپذیــر در کشــور اســت 
ــت. ــت یاف ــه آن دس ــه ب ــت بهین ــا مدیری ــه ب ک

مزایای تولید انرژی از مسیر تجدیدپذیرها
ــالهای  ــه در س ــدی ک ــه رش ــای رو ب ــت ه حرک
اخیــر در دولــت در ایــن حــوزه صــورت گرفتــه  به 
ایجــاد انگیــزه برای بخــش خصوصــی و همچنین 

دانــش بنیــان هــا تبدیــل شــده اســت و وزارت نیــرو 
نیــز بــا اقبــال بــه ایــن بخــش، ســعی کــرده اســت 
تــا بــا احیــاء و قــرار دادن شــرکت مــادر تخصصــی 
ســاتکاب، زمینــه ارتبــاط بیشــتر شــرکتهایی کــه در 
ایــن حــوزه فعــال هســتند را بــا ســرمایه گذارانــی که 
چشــم انــداز ســرمایه گــذاری روشــن در ایــن بخــش 
را پیــش بینــی مــی کننــد فراهــم ســازد تــا ایــران 
ــار  ــر در اختی ــه چنــدان دور عــاوه ب در آینــده ای ن
ــعه  ــکان توس ــی، ام ــی زیرزمین ــع غن ــتن مناب داش
ــد. ــته باش ــز داش ــر را نی ــای تجدیدپذی ــرژی ه ان
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