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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

در هفته ای که گذشت جامعه تاسیسات ایران یکی دیگر از پیشکسوتان 
خود در عرصه تولید را از دست داد. حاج ناصر جنتی کارآفرین مطرحی 
بود که در عرصه تولید خوش درخشید و خدمات بزرگی انجام داده بود. 

می توان او را با افتخار یک کارآفرین خواند.
کارآفرینی نیازی است که هر جامعه ای برای رشد اقتصادی خود به 

آن نیاز دارد. بدیهی است فعالیت هایی چون سفته بازی در ساختمان یا 
بورس یا هر بازار دیگری درآمدهایی بهتر نصیب بازیگران آن می کند؛ 

اما این درآمد مختص خود شخص است و دیگران از آن بی بهره اند.
کارآفرینی خدمتی است که باعث ساماندهی اقتصادی و کاهش نرخ 

بیکاری می شود. کارآفرینان ارتباطات کشورها با هم را ایجاد و تقویت 
می کنند. چنان که دیدیم در سال های قبل و در اوح روابط تیره میان 

ایران و ترکیه، اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به ایران آمد و در خصوص 
نرخ های گمرکی ایران بر پوشاک ترک مذاکره کرد و نتیجه گرفت و 

رفت. این یعنی اقتصاد مقدم بر سیاست است و این اقتصاد را در جوامع 
پیشرفته کارآفرینان می سازند.

امروزه نام ایی چون هوآوی، آیفون و مایکروسافت را زیاد می شنویم؛ 
چون مدیران عامل آنها مقدم بر سیاستمداران کشورهای آن ها هستند. 
این اصل مهم که دولت تنها باید به تسهیل روندهای اقتصادی بپردازد 

سرلوحه کشورهایی است که آنها را جهان اول می نامیدیم و امروزه 
توسعه یافته می خوانیم. بسیاری از جوانانی که در راس شرکت های 

فروشنده تاسیسات در سال های رونق بودند امروزه به خارج از کشور 
مهاجرت کرده اند و شکرت ها را تعطیل. این یعنی نسل جوان ما روی 
خوشی به کارآفرینی نشان نمی دهند. همین مشکل است که ما را به 

دامن کشورهای توسعه یافته می اندازد.
تا بعد!

در سوگ کارآفرین
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توافق نظام مهندسی ایران و 
اتریش برای همکاری جدید 

در صنعت ساختمان

ســازمان نظــام  مهندســی ســاختمان 
تدویــن   اهــداف  راســتای  در 
شــده خــود و بــه منظــور نیــل 
در  پایــدار  توســعه  اهــداف  بــه 
بخــش ساخت و ســاز، تفاهم نامــه 
هــای  ســازمان  بــا  همــکاری 
فراینــد  بــا  مرتبــط  بین المللــی 
جملــه  از  ســبز  ساخت و ســاز 
ــش  ــدار اتری شــورای ســاختمان پای

امضــا کــرده اســت.

اخبار داخلی

خرم: آمادگی راه اندازی 
سامانه آموزش را داریم

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
ســاختمان تاکیــد کــرد: در صــورت 
واگــذاری کامــل امــورات آموزشــی 
بــه ســازمان، آمادگــی داریــم کلیــه 
ــامانه  ــدازی س ــای راه ان ــه ه هزین
آمــوزش را پرداخــت و از همــان 
وزارتخانــه  مدنظــر  نیروهــای 
اســتفاده کنیــم , ضمــن اینکــه 
اجــرا  درگیــر  نبایــد  وزارتخانــه 
ــا واگــذاری برخــی امــور  شــود و ب
بــه ســازمان مــی توانــد بــه برنامــه 

ــردازد. ــائل کان بپ ــزی مس ری

الزام استفاده از مصالح 
ساختمانی دارای استاندارد 

ملی اجباری

طبــق مــواد 15، 16، 19، 40 و 51 
قانــون تقویــت و توســعه نظــام 
ــواد  ــوب 1396 و م ــتاندارد مص اس
34 و 35 قانــون نظــام مهندســی و 
کنتــرل ســاختمان مصــوب 1374؛ 
تولیــد، توزیــع و اســتفاده از مصالــح 
ــی  ــتاندارد مل ــاختمانی دارای اس س
اجبــاری در کلیــه پــروژه هــای 
ســاختمانی توســط تولیدکننــده، 
مالــک، طــراح، ســازنده ذی صاح 

ــی اســت. و ناظــر الزام

آیین نامه بتن ایران
منتشر شد

رییــس مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و 
شهرســازی از انتشــار نســخه ویرایــش 
ــی  ــررات مل ــم مق ــث نه ــده مبح ش
ســاختمان؛ طراحــی و اجرای ســاختمان 
هــای بتنــی و انتشــار آییــن نامــه بتــن 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــر داد. ب ــران خب ای
کــه بیــش از 50 درصــد ســاختمان هــا 
ــاق  ــن اتف ــی هســتند، ای در کشــور بتن
کشــور،  عمــران  مهندســی  بــرای 
رخــداد مهمــی محســوب می شــودو از 
ــی  ــس، طراحــی ســازه های بتن ــن پ ای
متکــی  داخلــی  آیین نامه هــای  بــه 

می شــود.

اعالم هزینه ساخت و ساز هر 
متر مربع بنا برای گروه های 

چهارگانه ساختمانی

در پــی موافقــت مهنــدس محمــد 
ــا  ــازی ب ــر راه و شهرس ــامی وزی اس
رئیــس  خــرم،  مهنــدس  پیشــنهاد 
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
ــت  ــودزاده معاون ــود محم ــر محم دکت
و  راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن 
بــه  ای  بخشــنامه  در  شهرســازی, 
مدیــران کل راه و شهرســازی کلیــه 
ــه ســاخت و  اســتان هــا، جــدول هزین
ســاز هــر متــر مربــع بنــا بــرای گــروه 
ــرای  ــاختمانی را ب ــه س ــای چهارگان ه

ــرد. ــاغ ک ــرا اب اج

برگزاری دوره های آموزشی 
آنالین گروه های تخصصی 

نظام مهندسی

محمــد حســام الدیــن قیاســی ، مدیــر 
آموزشــی ســازمان نظــام مهندســی 

ــت : ــاختمان، گف س
ــا ، ســازمان  ــا شــیوع کرون ــان ب همزم
نظــام مهندســی ســاختمان بــه منظــور 
ــری از  ــوزش و جلوگی ــر آم ــعه ام توس
ــی  ــا هماهنگ ــوزه ب ــن ح ــه در ای وقف
ــاختمان  ــکن و س ــور مس ــت ام معاون
بــه  اقــدام  راه و شهرســازی  وزارت 
ــای  ــه دوره ه ــامانه یکپارچ ــاد س ایج
محوریــت  بــا  مجــازی  آموزشــی 
ــای  ــروه ه ــا گ ــط ب ــات مرتب موضوع
ــه نظــام مهندســی کــرده اســت  هفتگان
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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 طراحی تاسیسات 
مکانیکی استخر، سونا و جکوزی 

 مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

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 محاسبه بارهای 
حرارتی و برودتی با نرم افزار کریر

مدت دوره: 27 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

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
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https://kaashaaneh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af/
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ت نیوز
سا
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ــرای سیاســت گذاری  ــی- دکت امیرحســین خالق
ــولینی،  ــران - بنیتوموس ــگاه ته ــی دانش عموم
رهبــر جنبــش فاشیســت ایتالیــا، زمانــی در 
توصیــف جنبــش گفتــه بــود از واژه هــا ترســی 
نــدارد و شــاید فــردا خــودش را » شــهریار 
ــوای  ــد، پیش ــان(« بخوان ــگرایان )مرتجع واپس
ــد عظمــت  ــود کــه بای ــاور ب ــن ب ــر ای ــزرگ ب ب
گذشــته ایتالیــا را زنــده کــرد و در ایــن راه 
و  راســت  واپســگرا،  ماننــد  برچســب هایی 
چــپ، محافظــه کار و دموکــرات وماننــد آن 
ــل  ــن رو تحلی ــد. از ای ــی ندارن ــدان اهمیت چن
میانــه  ســال های  یــادآور  کــه  فاشیســم 
قــرن 20 و حکومت هــای آملنــا و ایتالیــای 
ســال های پیــش از جنــگ جهانــی دوم اســت، 
ــده  ــده پیچی ــن پدی ــت. ای ــوار اس ــیار دش بس
ویژگی هــای متضــاد و متعارضــی را کنــار هــم 
ــخت  ــن کار را س ــت و همی ــرده اس ــع ک جم
ــج  ــای رای ــم در طبقه بندی ه ــد. فاشیس می کن
ــان  ــه در گفتم ــت ک ــب نیس ــد، غری نمی گنج
ضدیــت  از  مایه هایــی  همزمــان  فاشیســم 
ــا ســرمایه داری و سوسیالیســم وجــود داشــته  ب
باشــد و می تــوان دیــد کــه ارتجاعــی و انقابــی 
ــی  ــانی آن را حت ــت. کس ــم اس ــا ه ــر دو ب ه
ــرا خــود  ــد، زی ــی هــم نامیده ان ــوژی منف ایدئول
ــا  ــر ایدئولوژی ه ــا درگی ــت ب ــی مخالف را در نف
ــپ  ــه چ ــاح »ن ــه اصط ــد و ب ــف می کن تعری
و نــه راســت« توضیح هــای متفاوتــی کــه 
بــرای  ســرمایه داری  خشــن  ترفنــد  را  آن 

تــا  گرفتــه  می دانــد  پرولتاریــا  ســرکوب 
را  آن  کــه  وبــری  جامعه شناســی  دیــدگاه 
زندگــی  بــا  ضدیــت  در  توده هــا  واکنــش 
را  آن  کــه  لیبرال هایــی  و  می دانــد  مــدرن 
پیامــد ناامیــدی از تحقــق کمونیســم می داننــد. 
اینهــا نشــان می دهــد کــه حتــی تعریفــی 
ــت.  ــاده نیس ــدان س ــم چن ــت از آن ه سرراس
بــا ایــن حــال، شــاید بتــوان برخــی مولفــه [ای 
ــر آن  ــان کــرد کــه در شــناخت بهت ــی را بی کل
کمــک می کنــد. یکــی از ابعــاد بســیار پررنــگ 
 Ultra( ــی ــاوری افراط ــی ب ــم مل در فاشیس
ــد  ــانی گفته ان ــت، کس Nationalism( اس
ــی  ــد دوران طای ــه بازگردان ــل ب ــم می فاشیس
گذشــته و غرور آفریــن یــک ملــت اســت، 
ــد  ــر می کن ــان تصوی ــاع را چن ــم اوض فاشیس
ــت  ــت مل ــده و عظم ــر ش ــی همه گی ــه تباه ک
از میــان رفته اســت و آنهــا می خواهنــد آن 
ــع  ــد. در واق ــده کنن ــان را زن ــته در خش گذش
ــی(  ــی و خیال ــی )آرمان ــر پوتوپیای ــی عنص توع
ــته  ــه گدش ــود دارد ک ــه فاشیســم وج در اندیش
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ــان  ــد .خواه ــان می ده ــل نش ــده ال و کام را ای
ــا  ــورد نازی ه ــه در م ــت، چنانک ــرار آن اس تک
می تــوان دیــد کــه ظهــور آنهــا را پیامــد 
شکســت امپراتــوری آلمــان در جنــگ جهانــی 
مدعــی  یارانــش  و  هیتلــر  می داننــد؛  اول 
بودنــد کــه می خواهنــد ننــگ پیمــان و رســای 
ــد و آن را  ــاک کنن ــان پ ــت آلم ــن مل را از دام
بــه جایــگاه واقعــی اش بازگرداننــد، همــان 
ــا  ــان از آنه ــه یهودی ــا توطئ ــه ب ــی ک جایگاه
دیگــر  ویژگی هــای  از  شده اســت.  گرفتــه 
فاشیســم، ایجــاد جامعــه ای توده ای و یکدســت 
و  اصنــاف  و  احــزاب  و  اتحادیه هــا  اســت، 
ــر کنش هــای سیاســی در جامعــه محــدود  دگی
و ممنــوع می شــوند، حــوزه خصوصــی و جامعــه 
ــز  ــی ج ــردم هویت ــود، م ــا می ش ــی بی معن مدن
ــواره مشــغول  ــد هم ــد و بای ــود ندارن ــت خ ملی
نشــان دادن عشــق و عاقــه بــه رژیــم مســتقر 
باشــند. در رژیــم فاشیســت یــک معیــار بیشــتر 
ــد  ــت و بای ــت اس ــم ملی ــدارد و آن ه ــود ن وج
ــواده  ــی آن را نشــان داد. خان ــور جمع ــام ام تم
ــد،  ــان نمی مان ــم در ام ــد فاشیس ــم از گزن ه
ــواده  ــاد خان ــرای نه ــه کاران ب ــد محافظ هرچن
اهمیتــی داتــی قائلنــد. اینجــا نقــش خانــوده در 
تولیــد مثــل خاصــه می شــود تــا بــا افزایــش 
جمعیــت، ملــت را قدرتمندتــر کنــد. موســولینی، 
اصلــی را بیــان می کــرد کــه بــه خوبــی 
نشــان دهنده جهت گیــری فاشیســم اســت: 
همــه چیــز بایــد در دولــت جــا بگیــرد و هیــچ 

چیــز بیــرون و علیــه دولــت نبایــد باشــد!)دولت 
فاشیســم  پیداســت کــه  تاگفتــه  توتالیتــر( 
ــتوار  ــی( اس ــم )عوام گرای ــی پوپولیس ــر نوع ب
ــم  ــردازی و رمانتیسیس ــاد و نمادپ ــت و نم اس
ــت.  ــوی اس ــیار ق ــاس گرایی( در آن بس )احس
شــخص پیشــوا و حــزب او ارزش نمادیــن 
ــه صــورت  ــد و پرســتش وی ب ــی می یابن باالی
ــای  ــه صورت ه ــه ب ــد ک ــن در می آی ــک آیی ی
گوناگــون در مناســک جمعــی توده هــا تمریــن 
می شــود. ســتایش جنــگاوری و جنــگ و جــان 
را بــرای ملــت فــدا کــردن از دیگــر ویژگی های 
ــان دهنده  ــی نش ــه نوع ــه ب ــت ک ــم اس فاشیس
بــزرگ  برایآرمان هــای  خــود  از  گذشــت 
)میلیتاریســم(  نظامی گرایــی  اســت.  ملــی 
پررنــگ  بســیار  فاشیســتی  در جنبش هــای 
ــان  ــی ان در الم ــه عال ــه نمون ــت، چنان ک اس
ــه  ــی ک ــدرت مل ــش ق ــد؛ نمای ــازی دیده ش ن
ــر  ــمار ظاه ــان پرش ــن نظامی ــاط آهنی در انضب
می شــود از جنبه هــای اصلــی نمادپــردازی 

می آیــد. به شــمار  فاشیســم 
مالکلیــت  فاشیســم،  در  اقتصــادی  دیــد  از 
خصوصــی از بیــن نمــی رود، ولی دولــت، اقتصاد 
ــت  ــم، دول ــد. در فاشیس ــزی می کن را برنامه ری
کنشــگر اصلــی عرصــه اقتصــاد تلقی می شــود، 
ناسیونالیســم  مایه هــای  حاکــم  نخبــگان 
ــد و  ــغ می کنن ــی را تبلی ــاوری( افراط ــی ب )مل
ــری  ــا رویک ــور را ب ــاد کش ــد اقتص می خواهن
حمایتــی بــه خودکفایــی )autarky( نســبت 
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بــه بیــرون برســانند. فعالیــت آزاد و ســودمحور 
ــد در  ــا بای ــدارد و آنه ــی ن ــز جای شــرکت ها نی
خدمــت ارتقــای قــدرت ملــی باشــند. در ایــن 
ــارف رد  ــای متع ــه معن ــرمایه داری ب ــا س معن
ــی از  ــودمحوری و بهره کش ــرا س ــود، زی می ش
کارگــران باعــث می شــود کــه آنهــا بــه ســمت 
سوسیالیســم ســوق داده شــوند. پــس بایــد بــا 
ــت  ــخت و دخال ــفت و س ــررات س ــع مق وض
انحراف هــا  جلــوی  اقتصــاد  در  گســترده 
اتحادیه هــای  دیگــر  ســوی  از  گرفــت.  را 
ــد آن هــم ممنــوع می شــوند،  کارگــری و مانن
زیــرا تاکیــد آن هــا چیــزی جــز ملیــت اســت، 
ــتی  ــکل های فاشیس ــه تش ــد ب ــران بای کارگک
بپیوندنــد. امــروزه فاشیســم در گفتــار هــرروزه 
ــت و از  ــی اس ــزای سیاس ــی ناس ــتر نوع بیش
انجایــی کــه برخــی عناصــر آن در گروه هــای 
غیرفاشیســت بــه ویــژه گــروه [ای راســت 

ــیاری آن را  ــود، بس ــده می ش ــم دی ــی ه افراط
ــن  ــا ای ــد، ب ــه کار نمی برن ــق ب ــی دقی در معنای
حــال اگــر بخواهیــم توصیفــی خاصــه از رژیــم 
ــن  ــه ای ــوان ب ــیم، می ت ــته باش ــتی داش فاشیس
مــوارد اشــاره کــرد: دولــت تمامیت خــواه اســت 
و هیــچ محدودیتــی بــر قــدرت آن وجــود نــدارد؛ 
حضــور یــک رهبــر خودکامــه کــه نمــاد قــدرت 
ملــت اســت در تمــام عرصه هــای جمعــی تبلیــغ 
ــتم  ــک سیس ــی از ی ــاد ترکیب ــود؛ اقتص می ش
»ســرمایه داری« بــا بوروکراســی شــدید دولتــی 
اســت؛ تولیدکننــدگان در کارتل هــا ســازماندهی 
ــی معناســت؛  ــا ب ــتقل آنه ــوند و فعالیتمس می ش
اصــل  اســاس  بــر  اقتصــادی  برنامه ریــزی 
خودکفایــی پیــش مــی رود؛ دولــت هزینــه 
و  می کنــد  نظامی گــری  صــرف  را  فــراوان 
سیاســت های امپریالیســتی و توســعه طلبانه را 

ــاد ــای اقتص ــه دنی ــرد./ مجل ــی می گی پ

اقتصاد مهندسی
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گزارش ویژه

سیاستهای اتصال برق یا اتصالی مشترکان!
ــور: اجــرای ترفندهــا و سیاســتهای  مهــری بهزادپ
ــدی اســت  ــرو ، چن ــه در وزارت نی ــش گرفت در پی
ــیلهای  ــر پتانس ــراوان ب ــیار ف ــکای بس ــا ات ــه ب ک
گرفتــن  نظــر  در  بــدون  مردمــی  اجرایــی 
ــت.  ــال اجراس ــه در ح ــوس جامع ــای ملم واقعیته
مســلمًا مدیریــت صحیــح و بهینــه در هــر بخشــی 
ــا »دیپلماســی« مناســب  ــد ب ــی اقتصــادی بای حت
ــراه  ــی هم ــی و خارج ــه داخل ــش در عرص آن بخ
ــاهد  ــوب را ش ــه ای مطل ــد نتیج ــا بتوان ــد ت باش
ــیاری و  ــا هش ــر ب ــت اگ ــن سیاس ــا ای ــد. ام باش
احتــرام بــه شــعور مخاطــب همــراه نباشــد ره بــه 
ــه  ــه نتیج ــچ، بلک ــرد هی ــد ب ــه نخواه ــی ک جای
ــت! ــد داش ــراه خواه ــه هم ــز ب ــس را نی ای عک

اســت  سیاســتی  بــرق«  مصــرف  »کاهــش 
کــه چنــدی اســت از طــرف وزارت نیــرو بــه 
طــور جــد بــا ترفندهــای مختلــف در حــال 
ــظ  ــداف حف ــد اســت اه ــه امی ــه البت اجراســت، ک
منافــع ملــی و... را بــه دنبــال داشــته باشــد.

ارســال پیامک، سیاســت تشــویقی کاهش مصرف، 
خاموشــی اجبــاری صنایــع، اجــرای طــرح ناقــص و 
نــاکام تعویــض کولرهــای فرســوده، کاســتن درجه 
کولرهــای گازی در حیــن افزایــش تعــداد کولرهــا 
در زمــان برگــزاری مراســم دولتــی و... . از جملــه 
ــی  ــه شــمار م ــرو ب ــی وزارت نی ــای مدیریت ابزاره
آیــد کــه تــا کنــون بــه آن دســت یازیــده اســت!

امــا ســخن اخیــر وزیــر نیــرو مبنــی بــر اینکــه »ما 
خاموشــی بــه خانــه ای نمــی دهیــم، هــر خانــه ای 
برقــش قطــع شــد بــه دفتر مــن زنــگ بزنــد«!!! به 
راســتی بــا چــه پشــتوانه ای اجرایــی خواهــد شــد؟

ــی  ــه قطع ــت ک ــن اس ــا ای ــن ادع ــوم ای ــا مفه آی
ــت  ــم اس ــدری ک ــه ق ــور ب ــر کش ــرق در سراس ب
ــن  ــه ای ــخگوی هم ــر پاس ــر وزی ــن دفت ــط تلف خ
تماســها خواهــد بــود؟ یــا اینکــه امــور اداری 
و کارهــای اجرایــی دفتــر وزیــر آنقــدر کــم 
ــهای  ــه تماس ــخگویی ب ــوان پاس ــه ت ــت ک هس
ــده را دارد؟!!! ــع ش ــرق قط ــترکان ب ــراوان مش ف

ایــن دیپلماســی در مدیریــت صنعت بــرق در بخش 
مصــرف و ارتبــاط نزدیــک بــا مشــترکان و مردم در 
جایــی نمــود بیشــتری پیــدا می کنــد و بیانگــر این 
اســت کــه جایــگاه مردمــی در ایــن وزارتخانــه بــه 
قــدری بــاال اســت!! که بــه مردمــی کــه ماینرهای 
ــد!!! ــی دهن ــزه م ــد  جای ــو بدهن ــی را ل غیرقانون

البتــه کســانی هــم کــه در گرمــا درجــه کولرهــای 
گازی خــود را کــم کننــد هــم جایــزه مــی گیرنــد!

و خــب شــاید کســانی هــم کــه کًا کولــر را 
لــو  را  خامــوش کننــد و ماینرهــای متخلــف 
دهنــد هــم جایــزه ای ویــژه دریافــت کننــد!

ــر  ــی در ه ــه جوی ــت صرف ــال ، سیاس ــر ح در ه
بخــش و صنعــت همــواره پســندیده اســت ، 
امــا در حالــی کــه ایــن سیاســت یــک بــا م 
و دو هــوا نداشــته باشــد، و ابزارهــای اجرایــی

در این بخش به غیر از پتانسیل های نیروهای 
مردمی با ترفندها و سیاستهای تخصصی و 

کارشناسی بیشتری نیز همراه باشد.
به امید آن روز.
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ت نیوز
سا

تاسی

پــس از پوشــش مــوارد قســمت قبــل، چندیــن کار 
مربوط به سیســتم های HVAC پیشــنهاد می شــود 
کــه مــی توانــد بــر گســترش ویــروس موثــر باشــد:

1. افزایش تهویه هوای بیرون )دقت بیشتر در 
مناطق بسیار آلوده(؛ با جمعیت کمتر در ساختمان، 
این کار تهویه رقیق سازی موثر به ازای هر فرد را 

افزایش می دهد. 
2. غیر فعال کردن تهویه کنترل شده طبق تقاضا 

 )DCV(
3. بازکردن بیشتر دمپرهای هوای خارج تا 100% و 
در نتیجه حذف بازچرخانی در فصول با آب و هوای 

مایم، این نیاز روی اسایش حرارتی یا رطوبت 
تاثیری نمی گذارد، اما مشخصًا در آب و هوای شدید 

سخت تر است(.
4. بهبود تصفیه هوای مرکزی با MERV-13 یا 
باالترین سازگاری با رده فیلتر و درزبندی لبه های 

فیلتر برای محدودکردن بای پس. 
5. کارکردن مداوم سیستم ها، در صورت امکان 

24 ساعت و در تمام ایام هفته، به منظور تقویت دو 
عمل باال.

6. تجهیز تمیزکننده های سیار هوای اتاق با 
فیلترهای هپا.

7. تجهیز UVGI )تابش میکروب کشی ماوراء 
بنفش(، با در نظر گرفتن حفاظت از ساکنین در برابر 
تابش، مخصوصًا در فضاهای پرخطر مانند اتاق های 

انتظار، زندان ها و پناهگاه ها.
ــای خاصــی  ــش ه ــا چال ــای ســاختمانی ب کارگاه ه
ــه رو هســتند. بســیاری از کارهــای ســاختمانی  رو ب

الزامــات اجتماعــی توصیــه شــده ای دارند و بســیاری 
در فضــای بــاز یــا در اماکــن نیمــه سرپوشــیده انجام 
ــه  ــا تهوی مــی شــوند و بنابرایــن ســاختمان هــای ب
خــوب هســتند و بســیاری از کارگــران از تجهیــزات 
محافظ شــخصی مانند ماســک و دســتکش اســتفاده 
مــی کننــد. دولــت هــای بعضــی مناطــق توقــف و 
ــد  ــرده ان ــاری ک ــاختمانی را اجب ــق س ــتن مناط بس
ولــی در بقیــه مناطــق کارهــا در حــال انجــام اســت. 
ــی  ــام م ــی انج ــاهدات میدان ــه مش ــانی ک مهندس
ــد  ــژه بای ــا وی ــدازی ی ــای راه ان ــی ه ــد، بازرس دهن
ــود،  ــی ش ــام م ــه انج ــوع کاری ک ــه ن ــه ب ــا توج ب
اجــرا شــود و تدابیــر خــاص در صــورت عــدم 
ــرد.  ــرار گی ــر ق ــد نظ ــل م ــد از مح ــکان بازدی ام
اپراتورهــای  بــه  شــده  خواســته  شــما  از  اگــر 
ســاختمان مشــاوره بدهیــد، لطفــًا از راهنمایــی 
هــای بــاال اســتفاده کنیــد و اطمینــان حاصــل 
ــاص  ــتم HVAC خ ــوع سیس ــات ن ــد اطاع کنی
ــرد.  ــی گی ــرار م ــر ق ــد نظ ــاختمان م ــک س در ی
تــوان  مــی  را  هماننــد همــه خطــرات، خطــر 
ــس  ــرد، پ ــذف ک ــوان ح ــی ت ــا نم ــش داد، ام کاه
همیشــه اطاعــات خــود در مــورد محدودیــت هــای 
ــورد  ــود در م ــی خ ــش فعل ــتم HVAC و دان سیس
ــد.  ــه روز کنی ــا  را ب ــترش آنه ــا و گس ــروس ه وی
همــه مــا در کنتــرل گســترش ایــن بیمــاری نقــش 
داریــم. HVAC بخشــی از آن اســت و فاصلــه 
گــذاری اجتماعــی، رعــای مســایل بهداشــتی و تاثیــر 
مــا روی رفتــار شــخصی از آن هــم مهــم تــر اســت. 
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ساخت وسازها با وجود رشد منفی اقتصادی
2 برابر شد

ــر از  ــگار و تقدی ــت روز خبرن ــبت بزرگداش ــه مناس ب
ــار عرصــه ســاخت و  ــان اخب ــان تفکــر و راوی صاحب
ســاز و خدمــات مهندســی، بــا رعایت کامــل پروتکل 
هــای بهداشــتی، مراســمی در محــل ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان خراســان رضــوی برگــزار شــد.

افزایش تعرفه خدمات مهندسی در سال99
دکتــر مزدا نوبــری اظهار داشــت: یکــی از داعیه های 
به عنــوان  نظام مهندســی  کــه  اســت  ایــن  مــا 
بزرگتریــن جامعــه صنفی-تخصصــی کشــور بایــد در 
ــعه ی ــای توس ــی نظام ه ــی و تخصص ــش علم بخ

شهر نقشی پررنگ و مسوولیت پذیر داشته باشد.
دبیــر ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان 
رضــوی گفت: تمامــی اعضــاء سازمان نظام مهندســی 
از بابــت عضویــت خــود در این ســازمان، شــخصیتی 
از بخــش غیردولتــی محســوب می شــوند و علیرغــم 
ــش  ــاغ افزای ــف در اب ــتانی، توق ــای اس پیگیری ه
تعرفه هــای خدمــات مهندســی ســال99 تاایــن 
ــریعتر ــه س ــت هرچ ــوده و الزم اس ــه، روا نب لحظ

 در این زمینه اقدام اجرایی صورت پذیرد.
الزام به رعایت قوانین و مبانی فنی

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
ــرد:  ــار ک ــه  اظه ــه جلس ــوی در ادام ــان رض خراس
امــروز صاحبــان رســانه و فکــر سرنوشــت ها را تعیین 
می کننــد و بــا شــفاف ســازی و آشکارســازی مســائل 
ــوند.  ــری مســووالن می ش ــم گی ــاز تصمی ــه س زمین
اهالــی رســانه نبایــد هیچ فــرد یــا جریانــی را به حال

 خود رها کنند، باید پنهان ها را آشکار نمایند.
اهالــی  از  داد:  ادامــه  شــرکاء  محمدحســین 
ــتگاه های  ــرد دس ــی رود از عملک ــار م ــانه انتظ رس
اجرایــی و مدیــران آنهــا گــزارش تهیــه کننــد 
شــفاف کار،  ســامت  و  هزینــه  میــزان  و 

سازی و عملکرد هر مدیر مشخص شود.
ــرکاء در  ــین ش ــت، محمدحس ــن نشس ــه ای در ادام
ــه  ــان اینک ــا بی ــگاران، ب ــواالت خبرن ــه س ــخ ب پاس
ــان  ــی خراس ــام مهندس ــازمان نظ ــره س ــأت مدی هی
ــاختاری و  ــرات س ــته تغیی ــال گذش رضــوی از دو س
ــرد:در  ــار ک ــت، اظه ــته اس ــادی داش ــردی زی عملک
ایــن مــدت هشــتمین هیــأت مدیــره ســازمان بــرای 
ــی  ــای کیف ــه، ارتق ــان حرف ــش صاحب ــای دان ارتق
ســاختمان ســازی، ســامت و شــفاف ســازی رونــد 
ــیار  ــاش بس ــی ت ــاء فروش ــری از امض کار و جلوگی

کرد و مباحث آموزشی را در پیش گرفت.
وی افــزود: متأســفانه در ساخت وســازها قوانیــن 
ــتی  ــرل درس ــود و کنت ــت نمی ش ــتی رعای ــه درس ب
ــی دو  ــرد. ط ــورت نمی گی ــرای آن ص ــر اج ــز ب نی
ــا  ــادی و ب ــود اقتص ــود رک ــا وج ــته ب ــال گذش س
ــازها ــم ساخت وس ــد، حج ــی 12.5 درص ــد منف رش

 از 4 به 8 میلیون متر مربع رسیده است.
ــازمان  ــره س ــو هیات مدی ــین پور عض ــدس حس مهن
نظــام مهندســی خراســان رضــوی نیــز در پاســخ بــه 
ــته  ــال گذش ــت: س ــگاران گف ــی از خبرن ــوال یک س
مهندســی  نظــام  ســازمان  بیــن  تفاهم نامــه ای 
ســاختمان، ثبــت اســناد و شــهرداری منعقــد شــد که 
ــه نقشــه های  ــک هفت ــدت ی براســاس آن ظــرف م
ــط  ــختگیرانه توس ــن س ــا قوانی ــان کار ب ــه پای پای
ــر ایــن اســاس قــرار  نظــام مهندســی تهیــه شــد. ب
ــه  ــه های پای ــان کار، نقش ــدور پای ــد از ص ــد بع ش
ــر اســاس همیــن ــا ب ــه اداره ثبــت ارجــاع شــود ت ب

 اسناد، سند برای واحدهای تفکیکی صادرگردد.
در انتهــای مراســم، از فعــاالن رســانه ای در حــوزه 
ســاخت و ســاز بــا اهــداء لــوح، تقدیــر بــه عمــل آمد.
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از ساخت آبگرمکن در 1۴ سالگی
تا تداوم کارآفرینی در ۷۷ سالگی

زندگی نامه مرحوم حاج ناصر جنتی

مقاله

ناصر جنتی ابرمرد کارآفرین ایران در شرایطی روز یکشنبه 
دیده از جهان فرو بست که تا آخرین روزهای زندگی نیز روحیه 

کارآفرینی را با خود به همراه داشت.
ــت  ــی اس ــراغ راه ــران ، چ ــق ای ــردان موف ــه م ــی نام زندگ
بــرای موفقیــت ایــن مــرز و بوم.یکــی از ایــن مــردان موفــق 
ــیس  ــا تاس ــه ب ــی ک ــر جنت ــز ناص ــود ج ــی نب ــران کس ای
ــه  ــر را ب ــزار نف ــه 3 ه ــک ب ــتغالزایی نزدی ــند اش ــی پس گیت
ــی  ــه زندگ ــا نگاهــی ب صــورت مســتقیم صــورت داده بود.ام
نامــه ایــن مــرد بــزرگ نشــان مــی دهــد روحیــه کارآفرینــی 
ــوده اســت. ــر ب ــی ناپذی ــک اصــل جدای و اشــتغالزایی در او ی

ناصر جنتی که بود؟
وی متولــد 1322در اصفهــان مــی باشــد. در یک خانواده نســبتا  
پرجمعیــت بــه دنیــا آمــد. اصالــت وی بــه آبــاده شــیراز بازمــی 
گــردد. در آن زمــان تحصیــل چنــدان متــداول نبــود و ناصر هم 
ماننــد بیشــتر کــودکان آن زمــان، همزمان با تحصیل مشــغول 
بــه کار شــد. تــا مقطــع راهنمایــی درس خوانــد امــا بعــد از آن 
بــا ســختی هــای معیشــتی کــه در آن زمــان وجــود داشــت، به 
اجبــار تــرک تحصیــل کرد و مشــغول بــه کار شــد. از آنجاییکه 
قبــا در مغــازه بــرادرش کار مــی کــرد و عاقــه زیــادی به کار 
داشــت در ســن حــدودا 14 ســالگی توانســت یــک آبگرمکــن 
بســازد. بعــد از چنــدی بــه یــک مغــازه فلــزکاری در بــازار رفت 
و شــروع بــه ســاخت درب و پنجــره، فایــل و کشــوهای فلــزی 
نمــود. بــا شایســتگی هایــی که از خــود نشــان داد  در ســن 17 
ســالگی ده کارگــر تحــت نظــر ایشــان مشــغول بــه کار بودنــد.

تاسیس اولین کسب وکار
ــام فــوالد ســابان تاســیس  ــه ن ــه ای ب بعــد از جنــگ، کارخان
ــه  ــت و ب ــا درخواســت مســئوالن وق ــدی ب ــد از چن ــرد. بع ک
ــای  ــاره ه ــد خمپ ــه تولی ــروع ب ــاره، ش ــود خمپ ــت کمب عل
ــین  ــه کار ماش ــز ب ــگ نی ــد از جن ــود. بع ــری نم 81 میلیمت
ــع ســنگین، شــروع  ــا اعــام صنای ســازی مشــغول شــد و ب
بــه تولیــد ماشــین هــای 3متــری کردنــد. ســپس بــه همــراه 
ــرکت  ــدی، ش ــای وعی ــام آق ــه ن ــود ب ــتان خ ــی از دوس یک

ــازن،  ــد خ ــه تولی ــه ب ــد، ک ــیس کردن ــند را تاس ــی پس گیت
لولــه هــای ســبز و محصــوالت دیگــر ســاختمانی پرداختنــد.

توسعه کسب وکار
حاصــل مطالعــات، آزمایشــات و تولیــدات مجموعــه در 
ایــن ســال هــا، ایجــاد و آغــاز بــه کار ســی و هشــت 
واحــد تولیــدی در صنایــع واســطه ای و پایین دســتی، بــا 
ــز  ــدازی و تجهی ــب و راه ان ــادی مناس ــی و اقتص ــه فن توجی
ــوژی،  ــرژی، متال ــامل ان ــر ش ــی دیگ ــز تحقیقات ــت مرک هف
ســاختمان، شــیمی، مکانیــک، معــدن و کشــاورزی می باشــد..

ــه و اتصــاالت تــک  ــد لول ــا تولی ــل ب گیتی پســند ســال ها قب
الیــه آذیــن لولــه و پنج الیــه نیوپایــپ، پــای در بــازار صنعــت 
ــش  ــواره نق ــه هم ــوری ک ــت. حض ــور گذاش ــات کش تاسیس
موثــری در تغییــر و اصــاح مدل هــای اجرایــی در ایــن 
ــپ،  ــه و نیوپای ــد از آذین لول ــی بع ــته اســت. کم ــت داش صنع
دیگــر برندهــای ایــن گــروه صنعتــی متولــد شــدند و هرکــدام 
ــازار  ــه ب ــردی را ب ــه و کارب ــوالت پای ــه ای از محص مجموع
ــد، ســپهرفوم ،  ــان عرضــه داشــتند. کیمیاجاوی مصــرف ایرانی
FLXT ، نیوفلکــس ، SGP ، RSN ، دیناپلیمــر ، نانوکیــم 
ــند  ــی پس ــاری گیت ــای تج ــایر برنده ــووارم س ــو و نی ، گیتک
هســتند کــه محصــوالت آن هــا در صنایــع نفت و پتروشــیمی، 
ــه  ــت و ب ــده اس ــناخته ش ــودرو و... ش ــاختمان، خ ــر، س پلیم
صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم در خانــه و زندگــی اغلــب 
ــد  ــه تولی ــاده اولی ــه م ــا اینک ــد ی ــور دارن ــران حض ــردم ای م
محصــوالت بســیاری از واحدهــای تولیدی در کشــور شــده اند.

یکــی از محصــوالت ســاختمانی کــه شــرکت گیتــی پســند 
ــود کــه جــای  ــه ســبز پلیمــری ب ــران کــرد، لول ــازار ای وارد ب
لولــه هــای آب گالوانیــزه را گرفــت و بازخــورد بســیار خوبــی 
میــان مــردم داشــت. منبــع: خانــه خبــر گیتــی پســند
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داوری-  مهــدی  مهنــدس 
مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی 
شــهرداری  ایمنــی  خدمــات  و 
تهــران - دربــاره لــزوم خــروج 
از  شــیمیایی  مــواد  انبارهــای 
ــران  ــهر ته ــه ش ــهرها از جمل ش
ــیمیایی،  ــواد ش ــای م ــرد: در خصــوص انباره اظهارک
شــرکت ســاماندهی مشــاغل شــهرداری تهــران 
فعالیــت گســترده ای را آغــاز کــرده و تــا بــه 
ــا  ــن انباره ــادی از ای ــداد زی ــه تع ــته ک ــال توانس ح
را از ســطح شــهر خــارج و تخلیــه کنــد. ایــن 
فعالیــت البتــه از مــدت هــا قبــل آغــاز شــده اســت.

وی افــزود: از نظــر ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات 
ایمنــی شــهرداری تهــران نیــز مــکان نگهــداری مواد 
شــیمیایی، شــهر نیســت و هــر جا کــه باشــد ضروری 
اســت کــه اصــول ایمنــی بــرای آن رعایــت شــود. هر 
ــداری  ــواد شــیمیایی شــرایط خــاص نگه ــدام از م ک
ــداری  ــی نگه ــیوه اصول ــه ش ــد ب ــا بای ــد و حتم دارن
ــود. ــر ش ــه و خط ــوع حادث ــال وق ــا احتم ــوند ت ش

ــای  ــق ه ــد از حری ــد درص ــه چن ــاره اینک داوری درب
تهــران مربــوط بــه انبار مــواد شــیمیایی اســت، گفت: 
تعــداد ایــن حریــق هــا زیــاد نیســت امــا از آن جایــی 
ــه جــز انفجــار  کــه آتــش ســوزی مــواد شــیمیایی ب
مــی توانــد آثــار دیگــری هــم داشــته باشــد امــا هــر 

چنــد کــه بایــد بــه احتمــال وقــوع ایــن حریــق هــا 
توجــه بســیاری کــرد چــرا کــه بســیار خطرزا هســتند.
مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی تهــران ادامــه داد: 
شــرایط نگهــداری و انتقــال ایــن مــواد بســیار خــاص 
اســت و از نظر بین المللی اســتانداردهای بســیار دقیق 
و ســختگیرانه ای دارد بــه طــوری کــه در ایــن زمینــه 
هــم مصــرف کننــدگان و هــم دســتگاه هــای ناظــر 
بایــد عملکــرد و نظــارت بســیار دقیقی داشــته باشــند.
حمــل  بلکــه  نگهــداری  تنهــا  نــه  افــزود:  وی 
موضوعــی  نیــز  شــیمیایی  مــواد  نقــل  و 
گیــرد. قــرار  توجــه  مــورد  بایــد  کــه  اســت 
داوری در ادامــه گفــت: حمــل و نقــل مــواد شــیمیایی 
نیــز دارای اســتاندارد هــای دقیــق مربــوط بــه خــود 
ــی  ــش نشــانی تهــران متول ــه ســازمان آت اســت البت
نظــارت بــر حمــل و نقــل مــواد شــیمیایی نیســت بــه 
خصــوص در جــاده هــا کــه خــود راهــداری بایــد ایــن 
مــورد را کنتــرل کنــد و در شــهر نیــز ســازمان هــای 
دیگــری نظــارت مــی کننــد. ایــن حمــل و نقــل بایــد 
در شــرایط خــاص و کنتــرل شــده ای انجــام شــود.
ــران  ــه در ته ــت ک ــوان گف ــی ت ــه داد: نم وی ادام
ــرای حمــل  ــده الزم ب ــرل کنن شــرایط خــاص و کنت
و نقــل مــواد شــیمیایی وجــود نــدارد امــا مــی تــوان 
ــواد  ــل م ــل و نق ــه حم ــت ک ــه الزم اس ــت ک گف
شــیمیایی در تهــران بایــد بــا دقــت و کنتــرل 

مقاله

حادثه انفجار در بیروت موجب ابراز نگرانی برخی مسووالن از 
جمله یکی از اعضای شورای شهر تهران درباره »انبار نفت« 

شهران شد و از آن با عنوان »فاجعه ای دهشتناک تر از بیروت 
در کمین تهران « نام برد. مدیرعامل سازمان آتش نشانی می 

گوید که این سازمان از مراکز نفتی پایتخت بازدید می کند.

پیشگیری قبل از بحران/ لزوم خروج 
انبارهای مواد شیمیایی از شهرها
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مقاله

بیشــتری صــورت بگیــرد و نظــارت بــر حمــل 
ــد. ــش یاب ــران افزای ــیمیایی در ته ــواد ش ــل م و نق

آتــش نشــانی تهــران  مدیــر عامــل ســازمان 
دربــاره انبارهــای نفتــی شــهر تهــران اظهــار کــرد: 
انبارهــای نفتــی دارای اســتانداردهای خــاص خــود 
ــم از  ــت ه ــه نف ــبختانه وزارتخان ــه خوش ــتند ک هس
آن وزارتخانــه هایــی اســت کــه نظــارت دقیقــی دارد 
ــیاری از  ــم بس ــد کردی ــا بازدی ــه م ــی ک ــا آن جای ت
مســائل رعایــت مــی شــود امــا بــه طــور دقیــق کــه 
ــه  ــا ن ــود دارد ی ــای الزم وج ــتم ه ــام سیس ــا تم آی
موضوعــی اســت کــه خودشــان بایــد توضیــح دهند.

وی افــزود: مــا بازدید های بســیاری از تمام مجموعه 
هــای تهران داشــته ایم. جلســات و حتــی مانورهایی 
نیــز توســط آتــش نشــانی برگــزار شــده اســت. اگــر 
مــوردی بــوده بــه آن هــا گفتــه شــده اســت.

داوری بــا بیــان اینکــه انبارهــای نفتی تهران در ســه 
منطقــه واقــع شــده اســت، گفــت: ایــن انبارهــا در 

شــهران، ســوهانک و ری واقــع شــده انــد. همــه  ایــن 
هــا توســط آتــش نشــانی بازدیــد شــده اســت همچین 
تعامــل بیــن ما و ایــن مجموعه هــا همواره ادامــه دارد.
ــه  ــش نشــانی تهــران اضاف ــر عامــل ســازمان آت مدی
ــی  ــتگاه های ــن دس ــی از اولی ــت یک ــرد: وزارت نف ک
اســت کــه به موضــوع HSE اهمیــت داد و اســتاندارد 
هایــی را دنبــال کــرد. خوشــبختانه تــا بــه حــال حادثه 
جــدی هــم در آن هــا اتفــاق نیفتاده اســت البتــه ایمنی 
فاکتــور متغیــری اســت بنابرایــن مــی توانــد تغییــر کند 
و امیدواریــم کــه نظــارت دقیقــی وجــود داشــته باشــد.
ــای  ــت تانکره ــه وضعی ــم ک ــی دانی ــه داد: م وی ادام
ســوخت و پمــپ بنزیــن هــای تهــران بــا تاشــی کــه 
طــی ســال هــای گذشــته انجــام شــد، ارتقــا پیــدا کرد.
مراکــز  ایــن  اینکــه  گفــت:  پایــان  در  داوری 
بایــد در شــهر باشــد یــا خبــر بایــد در سیاســت 
شــود. گیــری  تصمیــم  کان  مدیریتــی  هــای 
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