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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. 

متاسفانه یکی از مشکات مهمی که در روند طراحی تاسیسات در کشور ما وجود 
دارد، نبود استانداردها و یا روند های طراحی مشخص برای برخی از زیر سیستم 

های تاسیساتی است. در پروژه ای برای همکاری که وظیفه کنترل را برعهده 
داشت ساعت ها توضیحات مبسوطی دادم و بازهم مرغ ایشان یک پا داشت، زیرا 

فکر می کرد چون کنترلر است پس باید حرفش درست باشد. مشکل بدتر آن 
است که برخی بی اطاعی ها باعث انتخاب اشتباه می شود و به هیچ وجه قابل 

دفاع نیست. 
در این خصوص در کشورهای توسعه یافته جهان استانداردهایی تدوین شده 

است که البته با توجه به فرهنگ مصرف مردمان آنها، کدهای جهانی و تحقیقات 
مداوم به دست آمده است. استفاده از نتایج تاش های انجام شده در این 

کشورها و تصحیح آنها برای کشور ما راه نه چندان سختی است که باید متولی 
خود را بیابد و انجام شود. 

سازمان نظام مهندسی کشور از جمله مراکزی است که می تواند به راحتی پرچم 
دار این امر مهم شود و به سادگی با استفاده از پتانسیل عظیم نهفته در مرکز 

تحقیقات ساختمان و مسکن، دفتر تدوین مقررات ملی، سازمان ملی استاندارد 
ایران و دفتر فنی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور این پروژه را راهبری کند 

و به هدف برساند. در خود سازمان، این هیأت مدیره گروه تخصصی مکانیک 
است که باید چنین مشکل و نقیصه ای را درک کند، رای زنی های مورد نیاز را 

انجام دهد؛ روند را تدوین و مشخص کند و به شورای مرکزی سازمان منتقل 
کند. در نهایت با پیگیری موثر کار را به انجام رساند.

سوال اساسی این است که چرا تاکنون به این ایده مهم نرسیده ایم؟ بدون شک 
ایجاد وحدت رویه تا به حال در دستور کار نبوده است. زیرا برنامه های اولیه و 

گزارش های نهایی ارائه شده است و در هیچ یک چنین مسأله ای را نخوانده ایم. 
این به معنای آن است که هیأت مدیره گروه تخصصی مکانیک با واحد کنترل 
نقشه سازمان ارتباط تنگاتنگی ندارد که اگر داشت این مشکات فنی و علمی 
باید به آنها گزارش می شد. شاید هم هیأت مدیره گروه تخصصی با اعضای 

حرفه ای و طراح عضو سازمان نتوانسته است ارتباط برقرار کند و شنونده دغدغه 
های آنها باشد. تمام این موارد نشان می دهد که در هیأت مدیره گروه تخصصی 

مکانیک باید کسانی باشند که به صورت حرفه ای مشغول به طراحی هستند و 
این مشکات را حس کرده باشند.

آیا الزم است که مربیان ورزشی یک تیم، عکسی با لباس ورزشی داشته باشند؟
تا بعد!

عکسی با لباس ورزشی!

همکاران گرامی سالم و خداقوت
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ثبت اعتراض به آراء 
کمیسیون های ماده ۱۰۰ 

غیرحضوری شد

ــن  ــرکل تدوی ــلیمی مدی ــد س حام
ــه  ــدور پروان ــارت و ص ــط، نظ ضواب
در  گفــت:  تهــران  شــهرداری 
ــازی و  ــد هوشمندس ــتای فرآین راس
بــه منظــور رفــاه حــال شــهروندان 
تهرانــی و تســریع در امــور، امــکان 
ــه آراء  ــراض ب ثبــت درخواســت اعت
صــادره کمیســیون هــای مــاده 100 
ــه  ــت دفاعی ــکان ثب ــن ام و همچنی
ــت خــاف  ــرم وضعی ــه ف نســبت ب
بــه صــورت برخــط و از طریــق 
کارتابــل شــهروندی مالکیــن در 
“ســامانه تهــران مــن” فراهــم شــد.

اخبار داخلی

مهندسان ناظر تخلفات را 
گزارش و ساخت و ساز را 

متوقف کنند

بهرنــگ دیلمقانــی، رییس ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
ــده  ــه زن ــی در برنام آذربایجان غرب
ــه  ــاره ب ــا اش ــدوز ب ــی اول تلویزیون
پیچیــده بــودن فرآینــد ســاخت 
مســکن گفــت: ســاختمان قبــل از 
پایــان کار نبایــد مــورد بهره بــرداری 
قــرار گیــرد درحالــی کــه متاســفانه 
از  قبــل  ســاختمان ها  شــهر  در 
بهره بــرداری  مــورد  کار  پایــان 
کار  ایــن  کــه  گرفته انــد  قــرار 

ــی دارد. ــات خطرناک تبع

استفاده از مجری ذی صالح 
در ساختمان های منطقه ۲ 

تهران الزامی شد

رئیــس  حبیــب زاده،  افشــین 
ــران شــورای اســامی  ــه عم کمیت
ــای  ــم امض ــران در مراس ــهر ته ش
ــتفاده  ــاماندهی و اس ــه س تفاهم نام
حقیقــی  ســازندگان  خدمــات  از 
/ حقوقــی ذی صــاح مســکن و 
ســاختمان در شــهر تهــران اظهــار 
کــرد: موضــوع اجرایــی شــدن 
شــهر  در  ذی صــاح  مجــری 
ــود  ــی ب ــزام قانون ــک ال ــران ی ته
ــود. ــده ب ــف ش ــال ها متوق ــه س ک

توسعه پایدار شهری قوانین 
جدید می خواهد

طاهــره نصــر، عضــو شــورای مرکــزی 
ــاختمان:  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
از آنجایــی کــه توســعه پایــدار شــهری 
توســعه ای تک بعدی نیســت، دســتیابی 
ــه آن، چــه در حــال و چــه در آینــده  ب
مســتلزم شناســایی دقیــق عوامــل 
کلیــدی موثــر بــر آن و همچنیــن 
تاثیراتــی کــه ایــن عوامــل بــر یکدیگر 
دارنــد، اســت، بنابراین »توســعه پایدار« 
ــتای  ــار در راس ــک معی ــوان ی ــه عن ب
تدبیــر بــرای ارزیابــی تــوان اکولوژیــک 

ــد. ــر باش ــد مدنظ ــرزمین می توان س

اتصال ۲ ایستگاه آتش نشانی 
به سامانه هشدار سریع زلزله

و  پیشــگیری  ســازمان  رییــس 
ــران از  ــهر ته ــران ش ــت بح مدیری
ــوت دو  ــال پایل ــزی اتص ــه ری برنام
ــه ســامانه  ایســتگاه آتــش نشــانی ب
هشــدار ســریع زلزلــه خبــر داد. رضــا 
کرمــی محمــدی ، درایــن بــاره 
ســامانه های  از  اســتفاده  گفــت: 
از  یکــی  زلزلــه  ســریع  هشــدار 
مــواردی اســت کــه همواره از ســوی 
مدیریــت  و  پیشــگیری  ســازمان 
ــد  ــورد تاکی ــران م بحــران شــهر ته

قــرار دارد.

نماینده مجلس به تاسیسات 
نیوز گفت: »تاسیسات« 

پراهمیت ترین بخش در ایمن 
سازی ساختمان

اقبــال شــاکری، عضــو کمیســیون 
ــت  ــم در گف ــس یازده اقتصــادی مجل
و گــوی اختصاصــی بــا مــا، تاسیســات 
و  ســاخت  بخشــهای  مهمتریــن  از 
ســاز محســوب شــده و نقــش موثــری 
ــار  ــه اظه ــا ب ــت دارد. بن ــن صنع در ای
ــه  ــات« ب ــان »تاسیس ــر کارشناس نظ
معنــی »ایجــاد شــرایط مناســب بــرای 
ســکونت« اســت و بخشــی حیاتــی در 

ــمار ــه ش ــاختمانی ب ــروژه س ــر پ ه
می آید.

https://tasisatnews.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-100-%d8%ba%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b0%db%8c%e2%80%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%db%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%aa%d8%b4%e2%80%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87/
https://tasisatnews.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2-%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c/
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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

کارگاه عملی ساختمان، نصب و تعمیر 
کولر گازی )اسپلیت(
مدت دوره: 16 ساعت

روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه
ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آنالین طراحی سیستم های 
مدیریت دود در ساختمان ها

مدت دوره: 18 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 16:00-19:00

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-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af/
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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%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7-%d8%ac%da%a9%d9%88%d8%b2%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/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae/
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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هرچــه هســت در نوشــتن اســت: اولیــن 
و بزرگتریــن مزیــت یــک برنامــه مالــی شــخصی 
ایــن اســت کــه نوشــته شــده اســت. شــما اهدافتان، 
اســتراتژی هایتان بــرای رســیدن بــه اهــداف، روش 
تخصیــص دارایــی پیشــنهادیتان بــا توجــه بــا توجــه 
بــه پروفایــل ریســکتان، اینکــه چــه زمانــی وارد یک 
کاس از دارایــی شــوید و جــه زمانــی از آن خــارج 
شــوید و مانند این هــا را در درون آن خواهید داشــت. 
حــاال آنچــه بایــد انجــام دهیــد فقــط دنبــال کــردن 
ــورت  ــه ص ــتید ب ــور نیس ــر مجب ــما دیگ ــت. ش اس
ــر  ــان را ب ــع دارایی ت ــا توزی ــتراتژی تان ی ــب اس مرت
ــه  ــد. ب ــر دهی ــد تغیی ــه می افتن ــی ک ــای اتفاقات مبن
عــاوه شــما اهدافتــان را بــه صــورت نوشــته شــده 
ــرای  ــه ب ــد ک ــوب می دانی ــی خ ــد و خیل در آن داری
چــه داریــد برنامه ریــزی و کار می کنیــد. وقتــی 
شــما یــک هــدف را می نویســید آن را متصــور 
بــرای  را  توانایی هایتــان  می توانیــد  و  می شــوید 
ــته ــداف نوش ــد. اه ــز کنی ــه آن متمرک ــیدن ب رس

 نشــده فقط به گمراهی و سردرگمی می انجامند.
شــما را درون یــک فرآینــد قــرار 
فکــر  ایــن  بــه  تاکنــون  آیــا  می دهــد: 
ــک  ــغلی ی ــا ش ــرکت ی ــر ش ــرا ه ــه چ ــد ک کرده ای
ــه  ــی دارد ک ــا قرارداهای ــد ی ــای فرآین ــری راهنم س

بایــد پیگیــری شــوند؟ ایــن اقدام بــرای از بیــن بردن 
ــری  ــی از تصمیم گی ــا احساس ــاری ی ــای رفت خطاه
ــخصی  ــی ش ــه مال ــند برنام ــما س ــی ش ــت. وقت اس
ــه  ــه چ ــد می دانیدک ــود داری ــش روی خ ــود را پی خ
ــرای  ــد. ب ــی آن را نجــام دهی ــد و چــه زمان کار کنی
ــما  ــه ش ــت ب ــن اس ــا ممک ــی برنامه ه ــال برخ مث
بگوینــد کــه چــه زمانــی بایــد دســت از ســهامداری 
ــش  ــان را پی ــد وام هایت ــی بای ــه زمان ــا چ ــید ی بکش
ــر در آن لحظــه شــما در  ــی اگ ــد. حت پرداخــت کنی
ــدن ســرمایه خوبــی هســتید برنامــه،  حــال بازگردان
شــما را در رســیدن بــه آنچــه کــه بــرای رســیدن به 
اهــداف مالیتــان بــرای شــما خــوب اســت راهنمایــی 
ــه  ــدی ک ــد از فرآین ــما می توانی ــی ش ــد. وقت می کن
توســط شــغل یــا شــرکت شــما تنظیــم شــده شــده 
تبعیــت کنیــد پــس نبایــد در پیگیــری برنامــه

 مالی شــخصی خودتان دشواری داشته باشید.
وقتــی  می کنــد:  فعــال  را  شــما 
اســتراتزی فکــر شــده ای وجــود داشــته باشــد 
می شــوید.  فعــال  بیشــتر  رویکردتــان  در  شــما 
بــرای مثــال بــه جــای انتظــار کشــیدن وقــوع یــک 
رویــداد عجیــب، بــرای اتفــاق افتــادن یــک برنامــه 
ــه  ــد ک ــی می کن ــما را راهنمای ــخصی ش ــی ش مال
ــداری  ــد خری ــه بای ــدار بیم ــه مق ــه ای و چ ــه بیم چ

اقتصاد مهندسی
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اقتصاد مهندسی
ــما  ــی ش ــردش مال ــت گ ــه موقعی ــگاه ب ــا ن ــود، ب ش
ــتباه  ــال اش ــا در ح ــه کج ــد ک ــت دریابی ــن اس ممک
ــد  ــت بردای ــی الزم اس ــه گام های ــتید و چ ــن هس رفت
تــا امــور را بهتــر کنیــد، ســبد وامتــان مــورد بررســی 
قــرار می گیــرد و ممکــن اســت بــه شــما مشــاوره داده 
شــود کــه برخــی از وام هایتــان را تســویه کنیــد وگرنه 
ــد،  ــا ببینی ــود را در تنگن ــده خ ــت در آین ــن اس ممک
ــل ریســک  ــر ســبد ســرمایه شــما مناســب پروفای اگ
ــه  ــبدتان ب ــع در س ــه موق ــرات ب ــد تغیی ــما نباش ش
ــا اعتمــاد  ــا عــدم ثبــات را ب شــما توصیــه می شــود ت
ــی ــدت طوالن ــرای م ــد و ب ــت کنی ــش مدیری ــه نف ب

 به ان وفادار بمانید تا به اهدافتان برســید.
بــه شــما در رزرو ســود کمــک می کنــد: 
ــود را  ــز رزرو س ــی نی ــزان مال ــه ری ــه، برنام بل
توصیــخ می کننــد، ولــی نــه بــه آن شــکل کــه شــما 
می  خواهیــد. یــک برنامــه مالــی شــخصی دارای یــک 
اســتراتژی مشــخص و تعریف شــده تخصیــص دارایی 
ــاره مــورد بازبینــی و  ــد دوب اســت کــه هــر ســال بای
موازنــه قرارگیــرد. وقتــی شــما شــیوه تخصیــص خــود 
را دوبــاره تنظیــم می کنیــد رزرو ســود به صــورت 
خــودکار اتفــاق می افتــد. ایــن تخصیــص در درآوردن 
ســود از کاس دارایــی رو بــه رشــد و ســرمایه گذاری 
بیشــتر در کاس دارایــی ای کــه اکنــون کــم کار 
ــاال و اســت کمــک می کنــد. پــس مفهــوم فــروش ب

 خرید پایین به صورت خودکار اعمال می شــود.
ــت  ــع از وصعی ــدی جام ــما دی ــه ش ب
از یــک  مالیاتــن می دهــد: اگــر شــما 

ــته  ــدف نوش ــچ ه ــا هی ــد ی ــت نمی کنی ــد تبعی فرآین
شــده ای در پیــش روی خــود نداریــد احتمــاال در 
ــم  ــر تصمی ــم ب ــک تصمی ــر ی ــت از تاثی ــال غفل ح
دیگــر هســتید. ببینیــد، همــه مــا ابزارهــای محــدودی 
ــان  ــداف متعددت ــه اه ــا ب ــا آنه ــد ب ــه بای ــم ک داری
برســیم. شــما بایــد از اثــری کــه  تصمیمتــان در مــورد 
ــداف  ــر اه ــاص ب ــدف خ ــا ه ــرمایه گذاری ی ــک س ی
ــداز  ــس ان ــا پ ــید. مث ــدارد آگاه باش ــان می گ دیگرت
کــردن بــرای خــرج دانشــگاه فرزنــدان یــا ازدواج یکی 
ــع  ــتر مناب ــر بیش ــی اگ ــت ول ــم شماس ــداف مه از اه
را بــه آن اختصــاص دهیــد چگونــه پس اندازتــان 
ــرد؟  ــرار می گی ــر ق ــت تاثی ــتگی تح ــرای بازنشس ب
یــک برنامــه مالــی شــخصی نوشــته شــده بــه شــما 
ــک می کنــد تاســناریوهای مختلــف را متوجــه  کم
ــر«ی  ــود اگ ــه می ش ــوال های »چ ــام س ــوید و تم ش
ــد. ــخ دهی ــرد پاس ــکل می گی ــان ش ــه در ذهنت را ک

یــک جملــه بســیار محبــوب وجــود دارد که بــه فرمول 
6 پــی معــروف اســت-»برنامه ریــزی مناســب قبلی از 
عملکــرد ضعیــف جلوگیــری می کنــد«؛ و ایــن حقیقتــا 
درســت اســت. مــا همــه مقــداری برنامه ریــزی مالــی 
ــم و بیشــتر  ــان انجــام می  دهی ــی روزمره م را در زندگ
آنهــا فاقــد ســاختار هســتند. اگــر شــما برنامــه مالــی 
ــته  ــود داش ــراه خ ــده ای را هم ــته ش ــخصی نوش ش
باشــید می توانیــد در عمــل بــه رویکــرد خــود بســیار 
ســازمان یافتــه باشــید. شــما چــه فکــر می کنیــد؟ آیــا 
ــخصی  ــی ش ــه مال ــک برنام ــتن ی ــه داش ــد ک موافقی
در تصمیم گیــری مالیتــان تغییــر ایجــاد می کنــد؟
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مهــری بهزادپــور/ جمــاران و 12 محلــه خــاص دیگر 
واقــع در نقــاط مختلــف شــهر تهــران را بــا توجــه بــه 
ــاوت  ــرد و متف ــه ف ــت منحصــر ب ــورداری از باف برخ
بــا بافــت غالــب شــهری، »روســتا محلــه« نامیــد. در 
میــان روســتا محله هــای تهــران، حفاظــت از بافــت 
ــت تاریخــی  ــل برخــورداری از هوی ــه دلی ــاران ب جم
توجــه  مــورد  خاص تــر  شــکل  بــه  سیاســی  و 
ــوع،  ــن موض ــر از ای ــا صرف نظ ــرد؛ ام ــرار می گی ق
ــط  ــه لحــاظ ضواب ــتامحله پایتخــت ب ــام 13 روس تم
ــهر  ــای ش ــایر محله ه ــا س ــازی در مقایســه ب شهرس
ــده اند. ــده ش ــررات دی ــژه در مق ــور وی ــران به ط ته

ــاص  ــای خ ــن محله ه ــه ای ــترک هم ــی مش ویژگ
ــری  ــتایی و دیگ ــت روس ــورداری از باف ــی برخ یک
ــای  ــن محله ه ــت. ای ــدن آنهاس ــی مان ــد باق منجم
ــد  ــظ کرده ان ــود را حف ــی خ ــت طبیع ــاص اصال خ
و تقریبــا تمــام خانه هــای موجــود در آنهــا بیــن 
ــا را  ــوان آنه ــه هســتند کــه می ت ــا ســه طبق ــک ت ی
ــاخص  ــک ش ــد. ی ــی نامی ــی قدیم ــای ویای خانه ه
ــن محله هــا  ــاوت ای ــرای نمایــش تف ــی دیگــر ب اصل
ــا ســایر محله هــای شــهر تهــران ایــن اســت کــه  ب
هنــوز برج ســازها اجــازه ورود بــه ایــن محله هــا 
را پیــدا نکرده انــد. جمــاران، حصــارک واقــع در 

منطقــه یــک، درکــه، اویــن، بــاغ فیــض، تجریــش، 
ــت،  ــج، حکم ــه پن ــع در منطق ــارک واق ــذر، حص چی
دربنــد، فرحــزاد، کــن، گابــدره و مرادآبــاد کــه 
در مجمــوع مســاحتی حــدود 200 هکتــار از کل 
را  عرصــه 640 کیلومتــر مربعــی شــهر تهــران 
ــاص  ــه خ ــد، 13 محل ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ب
و ثروتمنــد شــهر تهــران هســتند کــه ســاکنان 
ــد. ــورداری غافلن ــن برخ ــا از ای ــن محله ه ــب ای اغل
آنچــه ایــن محله هــا را بــه کانــون توجه کارشناســان، 
مــردم و مدیــران شــهری تبدیــل کــرده اســت، 
اتفاقــات اخیــر دربــاره ساخت و ســاز بــا ارتفــاع بیــش 
ــت  ــط دول ــا توس ــتا محله ه ــاز روس ــدوده مج از مح
در محلــه جمــاران بــود کــه البتــه بــا ورود مدیریــت 
شــهری بــه ایــن موضــوع، فعــا دوئــل میــان دولــت 
ــر ســر مجــوز ساخت و ســاز در  و مدیریــت شــهری ب
ــه کارشناســی  ــده کمیت ــرر ش ــق و مق ــا تعلی ــن بن ای
ــن  ــاری در ای ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال در ش
رابطــه تصمیم گیــری کنــد. بنابرایــن شــورای مذکــور 
ــا از روی  ــه آی ــرد ک ــم بگی ــت تصمی ــد در نهای بای
ــی  ــتا محله های ــرای روس ــی ب ــرح تفصیل ــط ط ضواب
ــا  ــوزی ب ــت و مج ــد گذش ــاران خواه ــه جم از جمل
ــدا  ــدور پی ــکان ص ــت، ام ــوب دول ــات مطل مختص

روستامحله هایی بهتر از برج در تهران!
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خواهــد کــرد یــا اینکــه ایــن ضوابــط تثبیــت خواهــد 
شــد و همچنــان محدودیت هــای ساخت و ســاز در 
ــه  ــد. پهن ــی می مان ــر باق ــه دیگ ــاران و 12 محل جم
بافــت روســتا محله هــای تهــران در طــرح تفصیلــی 
ــایی  ــل شناس ــوان »R211« و »R212« قاب ــا عن ب
ــا کــه در ایــن پهنه هــا ســاخت  ــه ایــن معن اســت، ب
ــه  ــر 3 طبق ــا حداکث ــم 2 ی ــا تراک ــا ب ــاز صرف و س
ــود  ــع موج ــی وض ــه نوع ــود و ب ــد ب ــن خواه ممک
ابنیــه قــرار اســت بــرای همیشــه حفــظ شــود.

مقصــود از ایــن ثــروت پنهــان و از نظــر دورمانــده، از 
یکســو داشــته های طبیعــی و منحصــر بــه فــرد ایــن 
ــر  ــای دیگ ــب محله ه ــه در اغل ــت ک ــا اس محله ه
شــهر تهــران بــه ایــن شــکل وجــود نــدارد. عــاوه 
ــود  ــا وج ــور ب ــای مذک ــاکنان محله ه ــن س ــر ای ب
برخــورداری از مزایــای آب و هوایــی بافــت روســتایی 
کــه در آن ســاکن هســتند، بــه امکانــات شــهری نیــز 
دسترســی کامــل دارنــد و ایــن یعنــی آنهــا از آرامــش 
و ســامت تــوام بــا دسترســی های شــهری برخــوردار 
هســتند. از طرفــی منافــع اقتصادی ســاختمانی در این 
محله هــا نیــز اگرچــه از جنــس ســایر ســاختمان های 
ــد  ــدت می توان ــان و بلند م ــا در می ــت، ام ــهر نیس ش
کســب عایــدی قابــل توجهــی را بــرای آنهــا تضمیــن 
ــازها  ــت برج س ــن از آف ــا همچنی ــن محله ه ــد. ای کن
و مال ســازها در امــان بــوده و در نتیجــه عنصــر 
ترافیــک و آلودگــی در آنهــا آزاردهنــده نیســت. امــا 
ــاختمان های  ــادی س ــع اقتص ــی از مناف ــروت ناش ث
ایــن محله هــا به صــورت مشــروط امــکان نقــد 
ــف شــهرداری  ــن شــرط، ادای تکالی شــدن دارد و ای
تهــران در قبــال روســتا محله هــای پایتخــت اســت. 
ــاکنان  ــویق س ــرای تش ــد ب ــران بای ــهرداری ته ش
ایــن روســتا محله هــا بــه حفــظ وضــع موجــود 
پرداخــت  از  معافیــت  همچــون  مشــوق هایی  از 
ــه  ــی ک ــی برخــی مالیات های ــوارض شــهری و حت ع
ــهری  ــوارض ش ــات و ع ــا مالی ــتقیمی ب ــاط مس ارتب
ــی  ــن پیش بین ــر ای ــزون ب ــد. اف ــتفاده کن ــد، اس ندارن
کاربــری هدفمنــد و ســازگار بــا بافــت روســتا محلــه 

ــا از  ــن محله ه ــگری در ای ــرد گردش ــت کارک و تقوی
ــال  ــوان مث ــوردار اســت. به عن ــت بســزایی برخ اهمی
ــاز و سرپوشــیده  ــه محله هــا در فضــای ب ایجــاد کاف
ــم  ــد ه ــا می توان ــن محله ه ــی ای ــای ویای خانه ه
ــا را  ــم آنه ــود و ه ــی منجــر ش ــی اهال ــه درآمدزای ب
ــادی از  ــدی اقتص ــب عای ــرای کس ــاز ب از ساخت وس
ساختمان شــان بی نیــاز کنــد. اجــرای پروژه هــای 
ــر  ــهری نظی ــت ش ــط مدیری ــاص توس ــدی و خ کلی
تملــک امــاک کســانی کــه قصد فــروش ســاختمان 
خــود را دارنــد، توســط شــهرداری و ایجــاد کاربــری 
عمومــی بــرای ایــن امــاک از دیگــر اقداماتی اســت 
کــه محــرک توســعه در عیــن حفاظــت از محله هــای 
ــهری  ــای ش ــت المان ه ــد. مرم ــد ش ــور خواه مذک
ــا و نماهــای ســاختمان های مســکونی  ــر دیواره نظی
ــا  ــد ب ــز بای ــای نی ــن محله ه ــکونی در ای و غیرمس
ــال  ــهری دنب ــت ش ــوی مدیری ــلیقه از س ــن س حس
ــاک  ــت ارزش ام ــاز تقوی ــد زمینه س ــا بتوان ــود ت ش
مذکــور شــود. در واقــع ایــن ثــروت بــا پیش شــرطی 
ــت  ــوی مدیری ــاص از س ــف خ ــس ادای تکالی از جن
ــد.  ــد ش ــد خواه ــدت نق ــان و بلندم ــهری در می ش
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ــه  ــد اگرچ ــد بدانن ــاص بای ــای خ ــاکنان محله ه س
ــن  ــاز در ای ــاخت و س ــاد س ــل انجم ــه دلی ــون ب اکن
در محله هــای  زمیــن  و  قیمــت مســکن  نقــاط، 
مذکــور نســبت بــه بافــت معمولــی شــهری در 
ــای  ــا ویژگی ه ــت، ام ــر اس ــا پایین ت ــاورت آنه مج
ــه چنــدان دور  ایــن روســتامحله ها قطعــا در آینــده ن
ــای  ــی از کانون ه ــه یک ــاط را ب ــن نق ــد ای می توان
ثروت آفریــن در کانشــهر تهــران تبدیــل کنــد. طــی 
پنــج ســال اخیــر بســیاری از ســاکنان تهــران تمایــل 
بــه مهاجــرت بــه روســتاهای اطــراف تهــران نظیــر 
لواســان، کــردان و نظایــر آن را پیــدا کرده انــد تــا از 
مزایــای زیســتن در بافــت ســبز ایــن نقــاط در عیــن 
نزدیکــی بــه تهــران برخــوردار شــوند؛ امتیــازی کــه 
ــاال  ــن ح ــت همی ــتامحله های پایتخ ــاکنان روس س
از آن برخــوردار هســتند. محله هــای گران قیمــت 

شــهر تهــران کــه از دهه هــای گذشــته ســر و 
ــعه  ــد توس ــرده و در فرآین ــدا ک ــاوت پی ــکلی متف ش
ــده اند،  ــل ش ــازی تبدی ــای بلندمرتبه س ــه کانون ه ب
ــر امــاک،   ــی باالت ــن قیمت ــا میانگی ــون ب شــاید اکن
ــا  ــند، ام ــه نظــر برس ــتامحله ها ب ــر از روس برخوردارت
ــر تراکــم  ــه مذکــور نظی امتیازهــای خــاص 13 محل
ــرانه های  ــت س ــا ظرفی ــب ب ــول متناس ــت معق جمعی
ــد  ــرض تهدی ــد و در مع ــه را ندارن ــی آن نقط خدمات
ــذب  ــی از ج ــی ناش ــک و آلودگ ــازی و ترافی مال س
ــای  ــتند. برتری ه ــتامحله ها هس ــن روس ــه ای ــفر ب س
ایــن روســتامحله ها نســبت بــه بیــش از 300 محلــه 
ــه  ــس برتری هــای منحصــر ب دیگــر پایتخــت از جن
ــط  ــاره در محی ــق دوب ــل خل ــه قاب ــت ک ــردی اس ف
شــهری نیســتند و ارزش مــادی و معنــوی آنهــا 
ــت. ــد یاف ــور خواه ــروز و ظه ــی ب ــال های آت در س
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جوایز 
فناوری

ASHREA
ــه دســتاوردهایی از اعضــا اعطــا مــی شــود کــه  ــاوری اشــری، ب ــز فن جوای
طراحــی هــای نوینــی در زمینــه تاسیســات ســاختمان در حــوزه هــای 
آســایش ســاکنین، کیفیــت هــوای داخــل و حفــظ انــرژی ارایــه مــی کننــد. 
در شــماره هــای آتــی هفتــه نامــه تاسیســات نیــوز قصــد داریــم بــه معرفی 
این پروژه ها که شرح آنها در ماهنامه اشری چاپ شده اند، بپردازیم.

20
20

مقاله اشری



ت نیوز
سا

تاسی

www.tasisatnews.com هفته نامه شماره 299  

جویــی  صرفــه  تاثــر  طراحــی،  فــاز  در 
شــد. محاســبه   TABS پیــک  بــار  در 

شــکل 1 مقایســه بــار ســرمایش بیــن ســاختمان 
ــن را  ــی در ژاپ ــاختمان معمول ــک س ــوگوکوکان و ی ش
نشــان مــی دهــد. ابتــدا، با یــک عایــق کاری خــوب، بار 
سرمایـــــش پیک تــا 2.8W/ft2( W/m2 30( کاهش 
مــی یابــد. بعــد، وقتــی TABS در شــب کار مــی کنــد، 
 )1.9W/ft2( W/m2 20 بــار سرمایـــــــــش تــا
دیگــر هــم در طــول روز کــم مــی شــود.  در فــاز اجــرا، 
تســت عملکــرد ظرفیــت حرارتــی TABS انجــام شــد.

ــد.  ــی ده ــان م ــت را نش ــن تس ــه ای ــکل 2 نتیج ش

دمــای ســطح بتــون تــا 1 درجــه ســانتیگراد )1.8 درجــه 
ــع آب ســرد  ــد از قطــع منب ــت( ســه ســاعت بع فارنهای
ــر، 1.5  ــاعت دیگ ــد از دو س ــد و بع ــی یاب ــش م افزای
درجــه ســانتیگراد )2.7 درجــه فارنهایت(زیــاد مــی 
ــی  ــا حت ــد گرم ــی ده ــان م ــه نش ــن نتیج ــود. ای ش
وقتــی منبــع آب ســرد قطــع اســت، ذخیــره مــی شــود. 

ــای  ــتم ه ــا و سیس ــع گرم ــوداری از مناب ــکل 3 نم ش
تهویــه مطبــوع را نشــان مــی دهــد. ســرمایش و 
ــن  ــا ســه سیســتم تامی ــن ســاختمان ب ــش در ای گرمای
ــی  ــارج اختصاص ــوای خ ــتم ه ــک سیس ــود: ی ــی ش م
را  بیــرون  )DOAS(، کــه هــوای  خشــک ســاز 
سیســتم  )نوعــی   TABS کنــد؛  مــی  مدیریــت 
ســرمایش و گرمایــش تابشــی( و یــک دســتگاه هواســاز 
)AUH( کــه بارهــای داخلــی را اداره مــی کنــد. 
ــر پمــپ  ــوع چیل ــع حــرارت شــامل ســه ن سیســتم منب
حرارتــی هواخنــک مــی شــود. در تابســتان، آب گــرم از 
چیلــر بازیابــی گرمــا بــرای بازیابــی یــک خشــک ســاز 
ــرد  ــک، آب س ــای هواخن ــود. چیلره ــی ش ــتفاده م اس
ــه  ــد: 7 درج ــی کن ــن م ــف تامی ــای مختل را در دو دم
ــرای دســتگاه  ســانتی گــراد )44.6 درجــه فارنهایــت( ب
ــه  ــانتیگراد )53.6 درج ــه س ــوع و 12 درج ــه مطب تهوی
 TABS آب ســرد بــرای .TABS فارنهایت(بــرای

مقاله اشری

ساختمان شوگوکوکان/توکیو قسمت دوم
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مقاله اشری
فارنهایــت(  درجــه   60.8( ســانتیگراد  درجــه   16 در 
ــود.  ــی ش ــن م ــی تامی ــدل حرارت ــور از مب ــد ازعب بع
یــک سیســتم تهویــه مطبــوع در یــک ســاختمان 
ــاز اســت  ــتگاه هواس ــک دس ــن ی ــول در ژاپ اداری معم
کــه از 100% هــوا بــه عنــوان واســطه انتقــال حــرارت 
ــاختمان، %50  ــن س ــل ای ــر مث ــد. اگ ــی کن ــتفاده م اس
ــد، ــر کن ــه آب تغیی ــوا ب ــرارت از ه ــال ح ــطه انتق واس

 توان انتقال تا حدود 45% کاهش می یابد.

ــرژی ایــن ســاختمان  شــکل 4 و 5، مصــرف واقعــی ان

ــوع ســاختمان اداری معمــول  ــک ن ــا ی را در مقایســه ب
 90.1-2007 اســتاندارد  مبنــای  خــط  و  ژاپــن  در 
از  دهــد.  مــی  نشــان   ASHRAE/IESNA
ــتر  ــاختمان بیش ــن س ــاعات کاری ای ــه س ــی ک آنجای
ــرای  ــاراتی، ب ــرکت انتش ــت ش ــل ماهی ــه دلی ــت، ب اس
ــن  ــدی کاری در ای ــان بن ــه زم ــر، برنام ــه بهت مقایس
شــکل هــا اصــاح شــد. در ســال 2017، یعنــی اولیــن 
ســال بعــد از ســکونت، مصــرف انــرژی نتوانســت 
ــتم  ــرد سیس ــون عملک ــد، چ ــی برس ــدف طراح ــه ه ب
پیشــرفته ســاختمان بــا پتانســیل کاملــش حاصــل نشــد. 
ــدازه گیــری  ــد براســاس ان ــا ایــن وجــود، بعــد از تایی ب
هــا و اصاحــات عملیاتــی، مصــرف انــرژی تــا 15% در 
ــان مقایســه اعــداد  ــت. در زم ســال 2018 کاهــش یاف
واقعــی در ســال 2018 بــا نتایــج زمــان بنــدی تصحیــح 
شــده، داده هــا یــک کاهــش 52 درصــدی از اســتاندارد 
ــش 36  ــک کاه ــن و ی ــرژی ژاپ ــی در ان ــه جوی صرف
ــد.  ــی ده ــان م ــری را نش ــتاندارد اش ــدی از اس درص

شکل 3. نمودار منابع حرارتی و سیستم های تهویه مطبوع

شکل 4. مقایسه مصرف
انرژی ماهانه

شکل 5. مقایسه عملکرد
انرژی ساالنه
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گزارش ویژه

دکتر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم، تاسیسات و 
مهندسان تاسیسات را از مهمترین شاخص های ایمن سازی در ساختمان ها 

در ممانعت از تلفات حوادث احتمالی و ایمن سازی ساختمان ها ذکرکرد.

»تاسیسات« پراهمیت ترین بخش برای آسایش ساختمان

ــس  ــال شــاکری، عضــو کمیســیون اقتصــادی مجل اقب
یازدهــم در گفــت و گــوی اختصاصــی بــا ما، تاسیســات 
از مهمتریــن بخشــهای ســاخت و ســاز محســوب شــده 
ــه اظهــار  ــا ب ــری در ایــن صنعــت دارد. بن و نقــش موث
ــاد  ــی »ایج ــه معن ــات« ب ــان »تاسیس ــر کارشناس نظ
ــی ــت و بخش ــکونت« اس ــرای س ــب ب ــرایط مناس ش

حیاتی در هر پروژه ساختمانی به شمار می آید.
سیســتم  تعبیــه  انــرژی،  مصــرف  ســازی  بهینــه 
طــول  افزایــش  گرمایشــی،  و  سرمایشــی  هــای 
عمــر ســازه، سیســتم آب و فاضــاب، گازرســانی، 
ــه  ــنایی، تهوی ــرق و روش ــتی ، ب ــای بهداش ــتم ه سیس
ــط  ــه توس ــت ک ــهایی اس ــه بخش ــوع و... از جمل مطب
و  شــده  انجــام  تاسیســات  و  مکانیــک  مهندســان 
ــی ــی کیف ــت اصول ــاختمان و رعای ــر س ــش عم افزای

در کار است که راندمان کار افزایش می یابد.
ــش  ــن بخ ــان در ای ــه کار مهندس ــراف ب ــر و اش تبح
ــن  ــه درای ــی ک ــات و خدمات ــودن اطاع ــه روز ب و ب
ــوژی  ــا تکنول ــب آن ب ــد و تناس ــی دهن ــه م ــوزه ارائ ح
هــای نویــن و هوشــمند باعــث مــی شــود کــه 
تعمیــر و نگهــداری ایــن تجهیــزات آســانتر شــده

و کاربرد آن برای کاربران نیز تسهیل شود.
اســتفاده از تجهیــزات و انــرژی هــای تجدیدپذیــر 

مصــرف  کاهــش  بــه  طــرح  مجریــان  توســط 
انــرژی و کاهــش قبــوض قبــض و حفــظ محیــط  
زیســت نیــز کمــک بیشــتری مــی کنــد آســایش 
ــکونی،  ــای اداری، مس ــاختمان ه ــاکنین س ــتر س بیش
ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی و... را ب ــاری، ورزش تج
ــش  ــر؛ آت ــی نظی ــت بحرانهای ــر مدیری ــویی دیگ از س
تجهیــزات  کارگیــری  بــه  بــا  و...  زلزلــه  ســوزی، 
ایمــن  امــکان  مهندســان  توســط  نیــز  هوشــمند 
ــرد و  ــد ک ــتر خواه ــاختمانی را بیش ــای س ــازی فض س

ــد. ــی کن ــم م ــی فراه ــرای زندگ ــی ب ــده آل ــرایط ای ش
بــا وجــود اینکــه اکثــر کارشناســان معتــرف هســتند کــه 
»تاسیســات« قلــب تپنــده هــر ســاختمان محســوب می 
شــود، متاســفانه از ســوی برخــی از نهادهــای ذیصــاح 
ــات  ــه خدم ــی تعرف ــرد و حت ــورد توجــه قرارنمــی گی م
مهندســی درنظر گرفته شــده برای آن بســیار نامتناســب 
ــت. ــاز اس ــاخت و س ــوزه س ــر در ح ــات دیگ ــا خدم ب
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ــی  ــروه تخصص ــه گ ــی ب ــی توجه ــری و ب ــی مه ب
ــک  ــدود ی ــی ح ــه حت ــت ک ــدی اس ــا ح ــات ت تاسیس
ســال اســت کــه پــس از کنــاره گیــری رئیــس

سابق از انتخاب رئیس جدید محروم است.
اقبــال شــاکری عضو کمیســیون عمران مجلــس یازدهم 
نیــز در گفــت و گــو بــا تاسیســات نیــوز، بــا تاکیــد بــر 
اهمیت و نقش مبحث تاسیســات در در ایمنی ســاختمان 
و مقولــه هایــی کــه با ایــن امر ارتبــاط می یابنــد گفت :

بــا توجــه بــه پیشــرفتهای ایجــاد شــده در ایــن 
بخــش و ســامانه هــای جدیــد در ایــن حــوزه، و 
ــروه  ــن گ ــال در ای ــت تاسیســات و مهندســان فع اهمی
در فرآینــد ســاخت و ســاز حتمــًا بایــد جایــگاه و 
ــود. ــروه ش ــن گ ــه ای ــوزه ب ــن ح ــد در ای ــه جدی توج

فضاهــای  کلیــه  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــی و...  ــاری، ورزش ــکونی، تج ــم از مس ــاختمان اع س
ــت : ــد گف ــی کن ــاء م ــی را ایف ــش مهم ــات نق تاسیس

بهینــه  مقولــه  در  تاسیســات  مهندســان  جایــگاه 
ســازی مصــرف انــرژی و امنیــت ســاخت و ســاز 
اختیــار  اســت و در صــورت در  بــارز  هــا کامــًا 
کار  و  ســاز  آمــدن  فراهــم  و  تســهیات  داشــتن 

مصــرف  افزایــش  از  تــوان  مــی  مناســب  هــای 
ــز  ــیاری نی ــد بس ــه تاکی ــز ک ــاختمان نی ــرژی در س ان

توسط وزارت نیرو براین مقوله شده است کاست.
ــود  ــکارات موج ــه ابت ــس در ادام ــده مجل ــن نماین ای
را  ســاز  و  ســاخت  امــر  در  تاسیســات  حــوزه  در 
ــرد: ــان ک ــر و خاطرنش ــد ذک ــوع و کارآم ــیار متن بس
ــگاه  رســانه هــا و شــفاف ســازی آنهــا در اهمیــت جای
و  اصولــی  کارگیــری  بــه  و  تاسیســات  مهندســان 
صحیــح از توانمنــدی هــا و تجهیــزات آنهــا مــی 
توانــد مانــع از وقــوع بســیاری از اتفاقاتــی شــود 
کــه بــه حــوادث و اتفاقــات ناگــوار مــی انجامــد.
بــه گفتــه شــاکری نقــش نظارتــی رســانه هــا در ایــن 
ــف هــای  ــد از بســیاری فرارهــا و تخل حــوزه مــی توان
ســاختمانی در ایــن بخش جلوگیری کنــد و به ماندگاری 
فرهنــگ اصولــی ســاخت و ســازها منتهــی شــود.
ــاختمان  ــازی س ــن س ــرد ایم ــدواری ک ــراز امی وی اب
ســازی بــا تقویــت ســازه هــای تاسیســاتی رشــد 
میــزان از  تــا  باشــد  داشــته  در جامعــه  بیشــتری 

تلفات حوادث احتمالی نیز کاسته شود.

گزارش ویژه

الیوهای کاشانه را از دست ندهید!
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مهــری بهزادپــور: حســام عقبایــی بــا اشــاره بــه 
ــا ضمانــت  ــا کرون اینکــه مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه ب
اجرایــی دارد،افزود:طبــق دستوردادســتانی تهــران هیــج 
ــتاجر  ــرای مس ــاره را ب ــرخ اج ــدارد ن ــق ن ــری ح موج
از 25 درصــد در کانشــهرها،20 درصــد در  بیــش 
ــزرگ و 15 درصــد در شــهرهای کوچــک  شــهرهای ب
ــوع رخ ــن موض ــاف ای ــر برخ ــه اگ ــد ک ــش ده افزای

دهد مستاجر حق دارد که خانه را تخلیه نکند.
روی  دادســتانی  دســتور  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــت  ــا ضمان ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد اجرای ــه س مصوب
دادســتانی  دارد،تصریح کــرد:  را  الزم  اجرایــی 
تهــران از مســتاجرانی کــه در برابــر زیاده خواهــی

موجران می ایستند حمایت می کند.
وی در مــورد پیش بینــی وضعیت مســکن در ســال جاری 
اظهــار داشــت: پیش بینــی مــن ایــن اســت کــه حداقــل 
ــی  ــد افزایش ــه رون ــا ب ــال قیمت ه ــهریورماه امس ــا ش ت
خــود ادامــه دهنــد و ایــن افزایــش قیمــت در شــهرهای

بزرگ حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود.
ــی  ــونامی قیمت ــکن س ــوزه مس ــزود: در ح ــی اف عقبای
ــال ــر احتم ــهرهای کوچک ت ــت. در ش ــم داش نخواهی

افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
رئیــس ســابق اتحادیــه مشــاوران امــاک تهــران 
ــت  ــی از قیم ــه تابع ــاره البت ــرخ اج ــرد: ن ــح ک تصری

ــاره  ــازار اج ــه ب ــی ک ــل گوناگون ــه عل ــا توج ــت. ب اس
قیمــت  کــرده،  رهــا  زیــادی  حــدود  تــا  را  بهــا 
ــون  ــه تاکن ــرد و البت ــد ک ــد خواه ــز رش ــا نی اجاره به
هــم بــه رونــد افزایشــی خــود ادامــه داده اســت.
ایــن  در  افزایــش  البتــه  کــرد:  عنــوان  عقبایــی 
ــد  ــورم خواه ــرخ ت ــدازه ن ــه ان ــر ب ــز حداکث ــش نی بخ
بــود؛ چراکــه مســتاجران کشــور ظرفیــت افزایــش 
قیمــت بیشــتر را ندارنــد و هــم اکنــون نیــز بــا

شرایط دشواری دست و پنجه نرم می کنند.
وی متذکــر شــد: در ســال گذشــته هــم برخــی موجــران 
ــت  ــد قیم ــز مانن ــا نی ــاره به ــرخ اج ــتند ن ــل داش تمای
واحدهــا 100 درصــد رشــد کنــد کــه چنین نشــد؛ چراکه 
ــی را نداشــته اســت. در  ــن امکان ــچ مســتاجری چنی هی
ایــن بخــش هــم افزایش نــرخ اجــاره بهــا در شــهرهای

بزرگ بیش از شهرهای کوچک خواهد بود.
ــه  ــی ب ــون تومان ــه 50 میلی ــای وام ودیع ــی اعط عقبای
ــرای  ــم ب ــکار مه ــک راه ــران را ی ــتاجران در ته مس
ــت:  ــت، و گف ــش دانس ــر زحمتک ــن قش ــه ای ــک ب کم
تولیــد مســکن اســتیجاری 50 متــری در شــهر تهــران 
بایــد در رئــوس برنامه هــای دولــت قــرار بگیــرد.

نایــب رئیــس اتحادیــه صنــف مشــاوران امــاک 
تهــران اضافه کــرد: در شــرایط کنونــی حــدود 40 
مستاجرهســتند  تهــران  شــهر  ازســاکنان  درصــد 

حمایت دادستانی تهران از مستاجران در 
برابر موجران زیاده خواه
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دوره آنالین

ــای  ــت و نهاده ــوی دول ــد از س ــا بای ــرای آنه ــه ب ک
شــود. اساســی  فکــری  نظارتــی  و  اجرایــی 

ــکن در  ــد مس ــن خری ــرخ میانگی ــرد: ن ــی تاکیدک عقبای
شــهر تهــران بــه 19 میلیــون تومــان رســیده اســت و بــه 
ــی دیگــر همچــون بورس،طــا  طورقطــع بازارهــای مال
و ارز مــی تواننــد روی بــازار مســکن تاثیربســزایی 
داشــته باشــند امــا ایــن تاثیرگــذاری در بلندمــدت اســت.

امــاک  اتحادیــه صنــف مشــاوران  رئیــس  نایــب 
ــا  ــازار بورس،ط ــا در ب ــش نرخ ه ــزود: افزای ــران اف ته
مســکن نــرخ  گرانــی  موجــب  می توانــد  ارز  و 

شود که این روند گرانی باید کنترل شود.
ــدی  ــا 40 درص ــهم 35 ت ــا س ــکن ب ــه داد: مس وی ادام
ــر خواهــد شــد  ــورم عمومــی متأث از اقتصــاد کشــور از ت
ــده از  ــی اعام ش ــورم عموم ــم ت ــد ببینی ــن رو بای و ازای
ســوی دولــت و تــورم واقعــی چــه میزانــی اســت.

وی بــا اشــاره بــه این کــه امیدواریــم مرکــز آمــار تــورم 

واقعــی را اعــام کنــد کــه همیــن انتظــار هــم مــی رود،  
ــورم،  ــرای ت ــی ب ــا ســقف اعام ــن ت ــرد: بنابرای اضافه ک
ــت.  ــد یاف ــش خواه ــال 99 افزای ــکن در س ــت مس قیم
ــورم  ــر ت ــش از 2 براب ــت مســکن بی ــته قیم ــال گذش س
پیش بینــی می شــود  امســال  امــا  یافــت،  افزایــش 
ــرد. ــد ک ــور نخواه ــورم عب ــرز ت ــکن از م ــت مس قیم
گفــت:  امــاک  مشــاوران  اتحادیــه  نایب رئیــس 
ــق  ــم رون ــکن ک ــازار مس ــال ب ــم امس ــی می کن پیش بین
خواهــد بــود،  امــا رکــود تورمــی بــر بــازار حاکــم اســت.
عقبایــی اظهــار کــرد:  درمجمــوع رشــد قیمــت مســکن 
ــورم  ــقف ت ــه س ــال ب ــی امس ــزرگ ط ــهرهای ب در ش
از ســوی دولــت نزدیــک می شــود زیــرا  اعامــی 
ــن  ــا ای ــت ام ــر اس ــا کمت ــه و تقاض ــن عرض ــوازن بی ت
افزایــش قیمــت بــرای شــهرهای کوچــک کمتــر 
بــوده و فاصلــه آن بــا خــط تــورم بیشــتر اســت.
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