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ــدون  ــریه ب ــب نش ــرداری از مطال •کپی ب

اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
ــه  ــق ب •کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعل

ــت. ــانه اس ــی کاش آکادم
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا خاصه 

کــردن مقاالت رســیده آزاد اســت.
ــه صــورت  ــوی ب ــا اطــاع ثان •نشــریه ت

ــود. ــر می ش ــگان منتش رای
ــه  ــق ب ــوره آن متعل ــوق متص ــه حق •کلی

ــت.  ــریه اس ــدگان نش گردانن

تصویــــــر روی جلـــــــــد مربــوط 
خدمــات  تعرفه هــای  تعییــن  بــه 

حرفــه مهندســی می باشــد.

همکاران گرامی سام و خداقوت 
ــرای حــل  ــه ب ــم ک ــه خــود می دانی ــا خان ــه م ســازمان نظام مهندســی ســاختمان را هم
مشــکات صنفــی، معیشــتی و تظلــم خواهــی در برابــر کارفرمایــان خــود بــه آن مراجعــه 
ــی  ــون نظام مهندس ــاده 3 قان ــد. در م ــا باش ــن م ــه ام ــم خان ــار داری ــم و انتظ می کنی
ســاختمان، دلیــل تشــکیل ســازمان نظام مهندســی ســاختمان تأميــن مشــاركت هــر چــه 
ــون در  ــن قان ــق اهــداف اي ــه ای خــود و تحق ــور حرف وســیع تر مهندســان در انتظــام ام
ــه ایــن مشــارکت  ــر شــده اســت. حــال ســؤال اینجاســت کــه چگون ســطح كشــور ذک

ــود؟ ــیع تر می ش ــه وس ــود؟ و چگون ــن می ش تأمی
ــخ  ــیده و از آن تاری ــب رس ــه تصوی ــال 1374 ب ــاختمان در س ــی س ــون نظام مهندس قان
بیــش از 25 ســال گذشــته اســت. نگارنــده زمانــی کــه بــرای ثبت نــام در نظام مهندســی 
تهــران بــه محــل آن رفتــم، در کل دو اتــاق بــود کــه یــک اتــاق کلیــه امــور مربــوط بــه 
عضویــت و اعضــاء را انجــام مــی داد و یــک اتــاق امــور دیگــر را! اکنــون ســازمان در حــال 
ــد چــراغ راهــی  ــر اســت. ســال های گذشــته می توان ــه ســاختمانی بزرگ ت اثاث کشــی ب

بــرای آینــده باشــد.
بدیهــی اســت کــه تــاش بــرای امرارمعــاش و البتــه درآمــد بیشــتر، مهندســان را به ســوی 
عضویــت در ســازمان و گــذر از هزارتــوی ورودی آن ســوق می دهــد. لــذا صــرف وجــود 
ــی  درآمــد باعــث جــذب مهندســان می شــود و ازایــن رو هیــچ تاشــی الزم نیســت؛ ول

ایــن تمــام ماجــرا نخواهــد بــود.
مهندســان پــس از ورود و قرارگیــری در جایــگاه خــود، شــروع بــه کســب درآمــد می کننــد 
و بعــد از گذشــت زمــان کوتاهــی، بــه فکــر کســب درآمــدی بهتــر و بــا فعالیتــی کمتــر 
ــرکت های  ــار ش ــود را در اختی ــای خ ــی پروانه ه ــه برخ ــت ک ــه اس ــد. این گون می افتن
حقوقــی می گذارنــد و عطــای زحمــات نظــارت و طراحــی ســاختمان ها در قالــب 
نظام مهندســی را بــه لقــای آن می بخشــند. البتــه بســیاری از ایــن مهندســان همچنــان 
ــات  ــه از خدم ــی ک ــی. کارفرمای ــای خصوص ــرای کارفرم ــا ب ــد ام ــارت دارن ــی و نظ طراح
ــی  ــان مهندس ــد! از هم ــتفاده می کن ــر اس ــان دیگ ــت و از مهندس ــی نیس ــازمان راض س
ــب  ــون از غی ــی اکن ــود ول ــد وارد ش ــن فرآین ــه ای ــازمان ب ــرف س ــت از ط ــه می توانس ک
واردشــده اســت! چــرا؟ چــون درآمــد وی از امــور محولــه ســازمان کــم اســت و او وارد 
بــازی دیگــری می شــود. اگــر شــرکت حقوقــی طــراح یــا ناظــر نتوانــد وظایــف خــود را 
درســت انجــام دهــد کفــه تــرازوی ســمت ســازمان ســبک می شــود و وظایــف مهنــدس 
ــد.  ــه وجهــه ســازمان وارد می کن ــه شــدیدی ب خــارج از ســازمان ســنگین تر و ایــن ضرب
ســازمان در افــواه عمومــی بــه کدخدایــی خواهــد مانــد کــه بــدون هیــچ آورده ای تنهــا 

ــت. ــغول اس ــری مش ــه باج گی ب
راه برون رفــت از ایــن بــازی بی فایــده و خطرنــاک، واقعــی کــردن درآمدهــای مهندســان 
از محــل خدمــات آن هــا بــه ســازمان و ایجــاد مســئولیت متناظــر بــا ایــن درآمــد بــرای 
مدتــی منطقــی اســت. اگــر مهنــدس بــا پایــه باالتــر، پــروژه ای شایســته تر و بزرگ تــر و 
بــا درآمــد بیشــتر کســب کنــد و حتــی مهندســان بی پایــه یــا بــا پایــه پایین تــر بــرای 
کمــک بــه آن هــا وارد پــروژه شــوند تــا هــم کار بیاموزنــد و هــم درآمــد داشــته باشــند 

چرخــه پــروژه بــه روال منطقــی خــود خواهــد چرخیــد.
ــات  ــرای خدم ــی ب ــام قیمت های ــود، اع ــرای خ ــازمان ب ــی س ــت تعریف ــون مأموری اکن
اســت تــا بــه شــرکت های حقوقــی کمــک کنــد و خــروج مهندســان خبــره از ســازمان را 

تســریع کنــد!

کدخدای باج گیر!

تا بعد!
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نگاهی به بازار/ قیمت نبشی در بهار 1400 19
دراینگزارشبهبررسیقیمتنبشیدربهار1400پرداختهایم.

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 6
گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفه ای خود و با تکیه بر دانش و 

تجربه موفق اعضا و باتوجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت 
خود در زمینه آموزش را در سال 1387 به صورت غیر رسمی و در سال 1388 به 

صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا 
محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.

گزارش ویژه

صفحه 11

فهرست

اخبار داخلی

صفحه 5

تاسیسات کار خود باشیم/ راه نجات از گیرکردن در آسانسور چیست؟ 22
گیر کردن در آسانسور در زندگی واقعی اصال به فیلم ها شباهتی ندارد، اطالع از 

این که چطور از این وضعیت رها شوید مهم است.

آینده شغلی رشته مهندسی مکانیک در ایران 26
اگر به دنبال یک مهارت آینده دار و مبتنی بر فناوری و توسعه تکنولوژی هستید، 

به یاد داشته باشید که مهندسان مکانیک به شدت در اتوماسیون، انرژی های 
تجدید پذیر و هوش مصنوعی درگیر هستند و نقش دارند. 

خانه های قولنامه ای چگونه در سامانه امالک و اسکان ثبت می شود؟ 20
طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی، قولنامه جزو اسناد عادی محسوب می شود لذا 
عالوه بر واحدهای سنددار، امالک قولنامه ای و قراردادی نیز باید در سامانه امالک 

و اسکان ثبت شود.

مقاله اشری/ حالت های انتقال ویروس و استراتژی های مهاجرت  7
این مقاله که در شماره آوریل 2021 ژورنال اشری منتشر شده است، نگاهی دارد به 

انتقال هوابرد و تاثیر روش های رایج توزیع هوا روی گسترش ویروس.

پیگیری طرح اصالح قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس

صفحه 17

گزارش ویژه

صفحه 25
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تمامی اخبار دارایاخبار داخلی
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

همایش ساالنه ۱۴۰۰ جامعه 
معماری برگزار می شود

ــدان  ــه منتق ــر جامع ــد دبی ــید معتم مهش
معمــاری بــا بیــان اینکــه در هنگامــٔه ورود به 
ســدٔه جدیــد، الزم اســت تا بــه طــور انتقادی 
ــم و  ــگاه کنی ــران ن ــر ای ــاری معاص ــه معم ب
ــر از  ــی، فرات ــگری تخصص ــتای کنش در راس
ــم  ــی مفاهی ــه بررس ــایق، ب ــبک ها و س س
ــش  ــی همای ــر اجرای ــم. دبی ضــروری بپردازی
ســاالنه ۱۴۰۰ جامعــه معمــاری گفــت: ثبــت 
نــام و ارســال اثــر رایــگان و بــدون پرداخــت 
هیچ گونــه هزینــه ای اســت. وی افــزود: 
شــرکت کننــدگان تنهــا تــا ۲۱ تیرمــاه فرصــت 
ــه مســابقه  ــه دبیرخان ــار خــود را ب ــد آث دارن
ارســال کننــد، آثــار دریافتــی تــا ۲۱ مردادمــاه 
داوری و نتایــج نهایــی آن تــا ۲۳ مــرداد اعام 

ــد شــد. خواهن
ــا  ــابقه ب ــن مس ــرد: ای ــاره ک ــان اش او در پای
مشــارکت کمیســیون عمران مجلس شــورای 

ــزار می شــود. اســامی، شــواری شــهر برگ

آموزش های فنی و حرفه ای
و کاردانش توسعه می یابد

آســتانه  در  آموزش وپــرورش  وزیــر 
ــر  ــه وزی ــه ای ب ــاغل، در نام ــه مش هفت
کشــور اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
ــزی توســعه  فرارســیدن فصــل برنامه ری
و  حرفــه ای  و  فنــی  آموزش هــای 
ــی  ــه معرف ــش و در آســتانه هفت کاردان
ــی،  ــای فن ــعه آموزش ه ــاغل، توس مش
حرفــه ای و کاردانــش از ســوی شــوراها 
ــتور کار  ــته، در دس ــازمان های وابس و س

ــرد.  ــرار گی ــتانداران ق اس

قولنامه های سه رنگ مسکن 
بی اعتبار می شوند

در  مهــم  گام  دو  اخیــر  روزهــای  در 
ــه هــای  ــده شــدن قولنام جهــت برچی
ــات  ــمی معام ــناد غیررس ــتی و اس دس
یکــی  کــه  برداشــته شــد  مســکن 
انتقــال ســامانه امــاک و مســتغات از 
وزارت صمــت بــه وزارت راه و شهرســازی 
ــد  ــت ک ــردن ثب ــی ک ــری الزام و دیگ
رهگیــری در معامــات اســت؛ حــاال گام 
نهایــی بایــد انعقــاد قــرارداد بــر اســاس 

ــد. ــی باش ــاک ثبت پ

افزایش پی گیری تخلفات 
ساختمانی توسط

نظام مهندسی
معــاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار 
ــی  ــندی از اقدامات ــراز خرس ــا اب ــزد ب ی
ــات  ــگیری از تخلف ــه پیش ــه در کمیت ک
ســاختمانی بــا محوریــت ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان یــزد صــورت گرفته 
ــن ســازمان توانســته  اســت، گفــت: ای
ــرل و  ــات را کنت ــادی تخلف ــد زی ــا ح ت
ــه  ــازهای دارای پروان ــاخت و س ــار س آم
را افزایــش دهــد امــا هنــوز ایــن حــوزه 
ــات مناســب تری اســت.  ــد اقدام نیازمن
محســن صادقیــان معــاون هماهنگــی 
ــزد در یــک  ــی اســتانداری ی امــور عمران
گفتگــوی اختصاصــی از فعالیت شــفاف 
و رو بــه رشــد ســازمان نظــام مهندســی 
ــرد. ــراز خوشــنودی ک ــزد اب ســاختمان ی

رادیاتور هایی از جنس
خون پرندگان!

 Lund( ''ــد ــگاه لون ــگران ''دانش پژوهش
University( ســوئد دریافته انــد کــه 
خون پرنــدگان هنــگام زمســتان، گرمای 
ــد  ــز تولی ــه پایی ــبت ب ــتری را نس بیش
گلبول هــای  در  می کند.پســتانداران 
میتوکنــدری  هیــچ  خــود،  قرمــز 
ندارنــد امــا پرنــدگان ایــن قابلیــت 
را دارا هســتند. بررســی پژوهشــگران 
ــه  ــد ک ــان می ده ــد نش ــگاه لون دانش
ــد  ــد مانن ــرما می توان ــگام س ــون هن خ
سیســتم گرمایــش مرکــزی عمــل کنــد. 
پژوهشــگران قصــد دارنــد ایــن موضوع 
ــرد،  ــوای س ــا ه ــه آی ــد ک ــی کنن را بررس
همــه توضیــح در مــورد تولیــد گرمــای 
پرنــدگان در  بیشــتر توســط خــون 

ــر. ــا خی ــت ی ــتان اس زمس

میلیاردها نفر، تاسیساِت
شست و شوی دست ندارند!

ایــران  در  یونیســف  دفتــر  رئیــس   
گفــت: ســه میلیــارد نفــر در سراســر 
جهــان، شــامل صدهــا میلیــون کــودک 
ــوی  ــات شستش ــه تأسیس ــه ای، ب مدرس
ــد.  ــی ندارن ــون دسترس ــا صاب ــت ب دس
ــه  ــن اختتامی ــان'' در آئی ــپ اوبرای ''مندی
ــی  ــنواره مل ــر جش ــار برت ــی آث و معرف
نقاشــی آب، افــزود: وی ادامــه داد: زمانی 
ــی  ــاک دسترس ــه آب پ ــودکان ب ــه ک ک
ندارنــد ســامتی، تغذیــه، آمــوزش و 
ــار  ــا دچ ــی آنه ــای زندگ ــر جنبه ه دیگ
ــژه،  ــه وی ــوند. ب ــی می ش ــرات منف تأثی
دخترهــا، زنــان و کــودکان و افــرادی که با 
معلولیــت زندگــی می کننــد بیشــتر متأثر 
ــف در  ــر یونیس ــس دفت ــوند. رئی می ش
ایــران خاطرنشــان کــرد: بــا وجوداینکــه 
ــوف  ــا را معط ــه ه ــا توج ــاری کرون بیم
ــرای  ــت ها ب ــت دس ــت نظاف ــه اهمی ب
جلوگیــری از شــیوع ایــن بیمــاری کــرده 
اســت، امــا ســه میلیــارد نفــر در سراســر 
جهــان، شــامل صدهــا میلیــون کــودک 
ــوی  ــات شستش ــه تأسیس ــه ای، ب مدرس
ــد. ــی ندارن ــون دسترس ــا صاب ــت ب دس

https://tasisatnews.com/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1/
https://tasisatnews.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d8%b3/
https://tasisatnews.com/%d9%82%d9%88%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%be%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%86%d8%b8/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86/
http://www.tasisatnews.com
https://tasisatnews.com/%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%af%d8%a7/
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دوره آموزشی راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی

 مدت دوره: 50 ساعت
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 17:30-20:30
پنجشنبه ها 13:00-16:00

VRF دوره آموزشی
 مدت دوره: 24 ساعت

روزهای برگزاری:
چهارشنبه ها 17:30-20:30
و پنجشنبه ها 13:00-16:00

دوره آموزشی طراحی تاسیسات 
مکانیکی استخر، سونا و جکوزی

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی محاسبه بارهای حرارتی
و برودتی با کریر

مدت دوره: 33 ساعت
روزهای برگزاری:

یکشنبه ها و سه  شنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

ساختمان، نصب و تعمیر
پکیج های حرارتی

مدت دوره: 40 ساعت
روزهای برگزاری:

پنجشنبه ها 14:00-18:00
و جمعه ها 09:00-14:00

کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه وجمعه

ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی مهندسی برودت حرفه ای

 مدت دوره: 33 ساعت
روزهای برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی
مدت دوره: 102 ساعت

روزهای برگزاری:
دوشنبه ها 17:30-20:30

و پنجشنبه ها 13:00-16:00

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه

آموزش

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-vrf/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%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/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-hap-4-9/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/
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%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%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%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa/
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انتقال هوابرد

ــاده  ــوند، م ــی ش ــر م ــوا تبخی ــرات ه ــی قط وقت

ــواد  ــار، م ــرد و غب ــده در قطــره )مخــاط، گ باقیمان

جامــد، ویــروس هــا و...( هســته قطــره را شــکل 

ــد  ــی توانن ــرات م ــته قط ــن هس ــد. ای ــی دهن م

ــد و در  ــق بمانن ــی معال ــان طوالن ــدت زم ــرای م ب

ــوند.  ــل ش ــود منتق ــداء خ ــی از مب ــل طوالن فواص

انتقــال هوابــرد را مــی توانــد بــه انتقــال کوتاه ُبــرد 

و بلندُبــرد تقســیم بنــدی شــود. وقتــی دو نفــر در 

فاصلــه نزدیــک )معمــوالً کمتــر از 2 متــر( باشــند و 

هواویز هــا )aerosol( مســتقیم استنشــاق شــوند، 

ــد.  ــاه رخ می ده ــه کوت ــرد در فاصل ــال هواب انتق

ــدازه ای تبخیــر شــوند  ــا ان وقتــی قطــرات هــوا ت

ــی  ــرای مــدت زمــان طوالن ــد در هــوا ب ــه بتوانن ک

معلــق بماننــد، انتقــال هوابــرد در فاصلــه طوالنــی 

ــد  ــی توانن ــرات م ــن قط ــدًا ای ــد. بع ــی ده رخ م

توســط جریــان هــای هــوا، تــوده هــای دود 

حرارتــی، بارهــای الکترواســتاتیک و اختــاف فشــار 

ــل از  ــای متص ــاق ه ــا ات ــاف ب ــا اخت ــاق ی در ات

ــوند.  ــل ش ــتم HVAC منتق ــق سیس طری

یــک مطالعــه توســط چــن و همکارانــش دریافــت 

در مقایســه انتقــال بلندبــرد و کوتــاه بــرد، حالــت 

ــان  ــال بیشــتری در زم ــاه، خطــر انتق ــرد کوت هواب

صحبــت کــردن و ســرفه دارد. وقتــی قطــرات 

بــزرگ تــر از 100 میکرومتــر باشــند و افــراد در 

فاصلــه نزدیــک قــرار داشــته باشــند )کمتــر از 0.2 

متــر در زمــان صحبــت کــردن و کمتــر از 0.5 متــر 

ــا در  ــزرگ تنه ــرات ب ــه(، قط ــرفه و عطس ــرای س ب

ــد.  ــرار دارن ــرد ق ــاه ب ــال کوت ــت انتق حال

ــادی روی  ــد زی ــا ح ــوده ت ــرد آل ــه ف ــی ب نزدیک

خطــر انتقــال تاثیــر مــی گــذارد. تحقیقــات نشــان 

ــا  ــر )3 ت ــا 1.5 مت ــل 1 ت ــه در فواص ــت ک داده اس

ــن در  ــه در قرارگرفت ــل وج ــش قاب ــوت( افزای 5 ف

معــرض هســته قطــرات استنشــاقی توســط بیمــار 

اولیــه وجــود دارد. وقتــی یــک فــرد آســیب پذیــر 

در فاصلــه نزدیــک بــه منبــع قــرار بگیــرد، تهویــه 

رقیــق ســازی عمومــی بــه طــور مســتقیم روی ایــن 

قطــرات بــزرگ تاثیــر نمــی گــذارد. 

حالت های انتقال ویروس
و استراتژی های مهاجرت

قسمت اول

این مقاله که در شماره آوریل 2021 ژورنال اشری منتشر شده است، نگاهی دارد به انتقال هوابرد و 
تاثیر روش های رایج توزیع هوا روی گسترش ویروس.مترجم مهندس نیره شمشیری

مقاله اشری

https://www.ashrae.org/
https://www.ashrae.org/
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ــی در  ــه طوالن ــرد در فاصل ــال هواب ــت انتق اهمی

ــا  ــال ه ــی س ــاری زا در ط ــل بیم ــترش عوام گس

ــی  ــروس های ــا وی ــت، ام ــوده اس ــث ب ــورد بح م

ماننــد ســرخک هــا و آبلــه مرغــان مــی تواننــد بــا 

انتقــال هوایــی بلندُبــرد عفونــت را منتقــل کننــد. 

ویــروس هــای دیگــری، ماننــد کرونــا و آنفلوآنــزا، 

ــت  ــد از حال ــی توانن ــاص م ــرایط خ ــرًا در ش ظاه

ــل شــوند.  ــرد منتق ــال بلندب انتق

بار ویروس و دوز آلودگی

در ســال 1955، ولــز مفهــوم آلودگــی کوانتــال را بــه 

صــورت واحــد انــدازه گیــری دوز آلودگی پیشــنهاد 

کــرد. یــک کوانتــوم عفونــت، کمتریــن تعــداد ذرات 

آلــوده الزم بــرای تولیــد آلودگــی در میزبــان اســت. 

ــوده  ــداد ذرات آل ــا تع ــد ب ــی نبای ــوای آلودگ کوانت

ــود.کوانتوم  ــتباه گرفته ش ــع اش ــده از منب منتشرش

آلودگــی، انــدازه گیــری ذرات استنشــاقی اســت که 

مــی توانــد ســبب عفونــت شــود. بــرای بعضــی از 

بیمــاری هــا، ماننــد ســل یــا آبلــه، دوز عفونــی الزم 

بــرای تولیــد آلودگــی پاییــن حتــی در انــدازه یــک 

موجــود زنــده اســت. 

ایــده کوانتــوم آلودگــی در معادلــه ولز-رایلــی 

اســتفاده شــد کــه فــرض آن، یــک اتــاق بــا اختاط 

ــره در  ــته قط ــی هس ــت )یعن ــی اس ــوب هوای خ

ــی  ــع م ــا توزی ــر در فض ــورت براب ــه ص ــه و ب لحظ

ــز کوانتــوم آلودگــی را بــه ایــن صــورت  شــود(. ول

تعریــف کــرد کــه وقتــی هــر نفــر یــک ذره آلــوده 

ــوده شــوند.  ــراد آل ــد، 63.2% اف را تنفــس مــی کن

محدودیــت مهــم بــرای معادلــه ولز-رایلــی در 

ــرآورد نــرخ تولیــد کوانتــوم اســت. ایــن  فراینــد ب

نــرخ بایــد از یــک نمونــه شــیوع کــه در آن نــرخ 

حملــه در معادلــه گذاشــته می شــود، تخمیــن زده 

ــوارد  ــه م ــد هم ــرض می کن ــرآورد ف ــن ب ــود. ای ش

آلودگــی بــه دلیــل عفونــت هوابــرد رخ داده اســت؛ 

عوامــل موثــر ماننــد نــرخ بقــا، نــرخ نشســت و .. 

ــف  ــوارد مختل ــرخ در م ــن ن ــد روی ای ــی توانن م

ــد.  ــر بگذارن تاثی

ــم  ــک روش س ــش، ی ــوع دوز-واکن ــدل ن ــک م ی

شناســی بــرای ارزیابــی خطــر عفونــت اســت کــه 

ــل  ــی را ح ــه ولز-دایل ــای معادل ــی از کمبوده بعض

ــای دوز  ــخ، داده ه ــدل دوز-پاس ــد. در م ــی کن م

ــن  ــت. ای ــه الزم اس ــاختن رابط ــرای س ــوده ب آل

داده هــای دوز آلــوده گاهــی تنهــا بــرای حیوانــات 

موجــود اســت و بــرای ســازگاری بــا انســان 

ــخ  ــدل دوز-پاس ــتگاری دارد. م ــه دس ــاز ب ــا نی ه

انعطــاف پذیرتــر از معادلــه ولز-رایلــی اســت و مــی 

توانــد بــرای مــدل ســازی روش هــای انتقــال هــم 

ــاز دارد.  ــای دوز نی ــه داده ه ــا ب ــود ام ــتفاده ش اس

ــار مشــهور دیگــری  ــر اصلــی )R0( معی عــدد تکثی

اســت )جــدول R0 .)1 شــاخص دیگــری از واگیــری 

یــا قابلیــت انتقــال یــک عامــل عفونــی اســت و به 

صــورت میانگیــن تعــداد آلودگــی هــای حاصــل از 

ــوده در یــک جمعیــت آســیب پذیــر  یــک فــرد آل

ــی  ــان م ــک نش ــر از ی ــزرگ ت ــداد R0 ب ــت. اع اس

دهــد عامــل عفونــی مــی توانــد در یــک جمعیــت 

گســترش یابــد. در کل، اگــر اپیدمــی شــیوع پیــدا 

ــد، هرچــه R0 بیشــتر باشــد، کنتــرل گســترش  کن

آن ســخت تــر اســت. در حالــی کــه R0 مــی 

توانــد معیــار مفیــدی باشــد، بایــد دقــت داشــت 

از جدیدتریــن داده هــای موجــود بــرای محاســبه 

ــزارش  آن اســتفاده شــود. بســیاری از R0 هــای گ

ــای  ــیوع ه ــق ش ــای مطل ــوز از داده ه ــده هن ش

ــه  ــد ک ــی کنن ــتفاده م ــتم اس ــرن بیس ــل ق اوای
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امروزه معتبر نیست. 

ــد  ــی توانن ــراد م توجــه داشــته باشــید برخــی اف

بــه عنــوان ابرگســترش دهنــده عمــل کننــد؛ 

اینهــا کســانی هســتند کــه تعــداد زیــادی تمــاس 

ــی  ــک ویژگ ــترش ی ــد. ابرگس ــته ان ــکوک داش مش

ــا  ــاری تلقــی مــی شــود و ب ــادی گســترش بیم ع

ــروس  ــد وی ــیوع مانن ــوارد از ش ــن م ــروز چندی ب

ــیوع  ــگ و ش ــگ کن ــال 2003 در هن ــارس در س س

ــت.  ــط اس ــی مرتب ــره جنوب MERS-CoV در ک
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ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــرم ریی ــد خ احم

ســاختمان در نامــه ای بــه دکتــر محمــودزاده، 

معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی 

بــا انتقــاد از شــیوه تعییــن نــرخ تعرفــه خدمــات 

مهندســی، تعرفــه هــای ناچیــز را موجــب نابــودی 

ــد. ــه مهندســی” خوان “حرف

ــازمان  ــس س ــوز، ریی ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب

نظــام مهندســی ســاختمان در نامــه ای بــه دکتــر 

ــاون مســکن و ســاختمان وزارت  ــودزاده، مع محم

راه و شهرســازی بــا انتقــاد از شــیوه تعییــن نــرخ 

ــز  ــای ناچی ــه ه ــی، تعرف ــات مهندس ــه خدم تعرف

ــد و  ــی” خوان ــه مهندس ــودی “حرف ــب ناب را موج

ــرایط  ــن ش ــور از ای ــرای عب ــن ب ــنهاد جایگزی پیش

ــرد. ــه ک ارای

خــرم در ایــن نامــه تاکیــد کــرده اســت: تــا زمــان 

ــات  ــذاری خدم ــت گ ــی قیم ــف مبان ــن تکلی تعیی

مهندســی، جــدول شــماره ۱۰ مبحــث دوم مقــررات 

ــای  ــاختمان ه ــرآورد س ــره و ب ــق مت ــی از طری مل

نمونــه در هــر گــروه ســاختمانی براســاس فهرســت 

بهــای ســال جــاری بــه روزرســانی و مبنــای 

محاســبه تعرفــه خدمــات مهندســی در ســال ۱۴۰۰ 

شــود.

خرم: تعیین تعرفه های ناچیز خدمات 
»حرفه مهندسی« را نابود می کند

گزارش
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گزارش ویژه

در انتظار خبرهای خوب بازار 
مسکن باشید... /قسمت دوم

زمیــن  بهــای  پرداخــت  نحــوه  درخصــوص 

کنیــد. ارایــه  توضیحاتــی 

ــت  ــددی تح ــات متع ــروژه مصوب ــام پ ــن انج حی

عنــوان اصــاح آییــن نامــه هــای جدیــد بــه دولت 

ارایــه شــد کــه بخــش عمــده ای از مصوبــات اخــذ 

ــا  ــت ت ــذ اس ــال اخ ــر در ح ــش دیگ ــده و بخ ش

ــن  ــا ارزش تری ــه ب شــرایط تســهیل شــود. از جمل

مصوبــات بــرای مــردم، موضــوع فــروش اقســاطی 

ــل  ــزوده قاب ــک ارزش اف ــه در حقیقــت ی اســت ک

ــل  ــی منتق ــه متقاض ــد ب ــی توان ــه ای م ماحظ

و باعــث توانمندســازی خانــوار شــود. فــروش 

ــت  ــه قیم ــت ک ــوم اس ــن مفه ــه ای ــاطی ب اقس

ــذاری، کارشناســی  ــق قیمــت ســال واگ ــن طب زمی

مــی شــود. تنفــس دو ســاله بــرای پرداخــت 

اقســاط در نظــر گرفتــه شــده کــه در دوران ســاخت 

هیــچ اقســاطی بــرای زمیــن پرداخــت نمــی 

شــود. ســپس هشــت ســال اقســاط بــدون ســود 

از طــرف متقاضیــان پرداخــت مــی شــود. بعــد از 

۱۰ ســال خانــوار مالــک عرصــه و اعیــان مــی شــود 

ــه  ــالیانه آن متوج ــزوده س ــا ارزش اف ــه طبیعت ک

ــوار خواهــد شــد. خان

ــورت  ــه ص ــی ب ــدام مل ــد اق ــزار واح ــدود ۷۰ ه ح

مشــارکتی اجــرا مــی شــود و بــا توجــه به ســرمایه 

گــذاری بخــش خصوصــی مقــداری گرانتــر از 

دیگــر واحدهــا اســت. ایــن واحدهــا عمومــا بــرای 

ــت.  ــده اس ــی ش ــاال طراح ــط و ب ــای متوس دهکه

زمیــن آورده دولــت مــی شــود و بخــش خصوصی 

منابــع ســاخت را مــی آورد. یــک شــراکتی ایجــاد 

ــرف،  ــرمایه دو ط ــبت س ــه نس ــه ب ــود ک ــی ش م

ــای  ــاخت واحده ــود. س ــی ش ــهم م ــیم س تقس

مســکونی در ۱۰ شــهر جدیــد بــه اضافــه ۴۲ شــهرک 

از طریــق مشــارکت انجــام مــی شــود کــه ظرفیــت 

معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید که حالوت و شیرینی طرحهای دولت در بازار مسکن در 
آینده مشخص می شود. محمود محمودزاده می گوید که هجوم سرمایه از بازارهای موازی باعث 
رشد قیمت مسکن شده و برای مقابله با گرانی، افزایش عرضه مسکن و طرحهای مالیاتی را در 

دستور کار قرار داده ایم. او معتقد است همانطور که آقای آخوندی تکمیل واحدهای مسکن مهر 
را در دستور کار قرار داد، دولتهای بعدی هم موظفند مسکن ملی را ادامه دهند.

https://tasisatnews.com/%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%af/
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ــده  ــالهای آین ــکن درس ــد مس ــرای تولی ــی ب بزرگ

ــد. ــد ش ــاد خواه ایج

آیا زمین به اندازه کافی در اختیار دارید؟

از حــدود ســه مــاه قبــل بــه تمــام اســتانها اعــام 

کردیــم تــا بــر اســاس نیــاز پنــج ســال آینده کشــور 

بــه مســکن، زمیــن تامیــن کننــد. زمیــن مهمتریــن 

ــن  ــان ای ــه هدفم ــد مســکن اســت ک ــاده تولی نه

ــن  ــن زمی ــف تامی ــا متوق ــروژه ه ــا پ ــت ت اس

ــترده و  ــورت گس ــه ص ــات ب ــن اقدام ــود. ای نش

ــی انجــام شــده اســت. زیربنای

ــه  ــا بیم ــروژه ه ــام پ ــه تم ــر اینک ــوع دیگ موض

ــد،  ــل واح ــد از تحوی ــی بع ــدند. یعن ــت ش کیفی

اجــزای مختلــف واحــد بیــن ۳ تــا ۱۰ ســال بیمــه 

کیفیــت مــی شــود. بعضــی آیتمهــا مثــل عایقهــای 

رطوبــت و آسانســور ۳ ســال، تجهیــزات مکانیکــی 

۵ ســال و ســازه ای ۱۰ ســال بیمــه مــی شــود کــه 

بــا یــک رقــم خیلــی مختصــر ایــن اقــدام صــورت 

گرفتــه و بــه کیفیــت ســاختمانها کمــک مــی کنــد.

دربــاره بــازار اجــاره هــم مقــداری صحبــت کنیــم. 

ــر از  ــاره پایینت ــد اج ــرخ رش ــه ن ــود آنک ــا وج ب

مقــدار رشــد قیمــت مســکن بــوده، از حــدود دو 

ســال قبــل قیمتهــا در بــازار اجــاره افزایــش یافتــه 

ــرده  ــخت ک ــتاجران س ــرای مس ــه را ب ــه عرص ک

اســت. برنامــه دولــت بــرای خانوارهــای مســتاجر 

ــت؟ چیس

ســال ۱۳۹۹ دو اقــدام را در بخــش اجــاره صــورت 

ــد  ــرای تمدی ــقف ب ــن س ــی تعیی ــه یک ــم ک دادی

اجــاره و دیگــری وام ودیعــه مســکن بــود کــه در 

هیــچ دوره ای بــا این گســتردگی ســابقه نداشــت. 

ــه ای در  ــاره داری حرف ــه اج ــن نام ــان آیی همزم

ــت مراحــل تصویــب را  کمیســیون اقتصــادی دول

طــی مــی کنــد کــه تحولــی در بــازار اجــاره خواهــد 

ــاله از  ــن ۹۹ س ــد زمی ــی توانن ــازندگان م ــود. س ب

دولــت بگیرنــد کــه هزینــه زمین برایشــان ســنگین 

نشــود. تســهیاتی نیــز بــه آنهــا داده مــی شــود. 

مــدت اجــاره واحدهایــی کــه از ایــن طریق ســاخته 

مــی شــود نیــز تعییــن مــی شــود تــا مســتاجران 

نگــران قــرارداد کوتــاه مــدت نباشــند.

ــا را وارد  ــه ای، نهاده ــاره داری حرف ــث اج در بح

کردیــم؛ دســتگاههایی مثــل شــهرداریها که نســبت 

ــن  ــات در ای ــه خدم ــذاری و ارای ــرمایه گ ــه س ب

ــاره  ــوع اج ــام موض ــد. تم ــت کنن ــش فعالی بخ

ــه  ــد ک ــد ش ــرل خواه ــنامه دار و کنت داری، شناس

نســبت بــه گســترش واحدهــای اجــاره ای بتــوان 

عملکــرد مناســبی داشــت. البتــه منظــور از کنتــرل 

بــازار تعییــن قیمــت نیســت؛ زیــرا در ایــن حــوزه 

قوانیــن مشــخصی نداریــم کــه بشــود نــرخ 

گــذاری کــرد. بلکــه منظــور گســتردگی واحدهــای 
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اجــاره ای اســت کــه بــا تقاضــای بــازار همخوانــی 

داشــته باشــد.

از طرح جامع مسکن چه خبر؟

و  بازنگــری  حــال  در  مســکن  جامــع  طــرح 

مطالعــات اســت. ایــن طــرح یکــی از موضوعــات 

ــر  ــق ت ــه شــکل دقی ــم ب ــا بتوانی اساســی اســت ت

ــم  ــم. ه ــرآورد کنی ــتاها را ب ــهرها و روس ــاز ش نی

اکنــون بــر اســاس طــرح فعلــی حرکــت مــی کنیــم 

کــه بــه نیــاز ۹۵۰ هــزار واحــد شــهری و روســتایی 

ــال  ــد س ــر چن ــه ه ــن برنام ــی ای ــد دارد. ول تاکی

ــه مــی شــود  ــه آمارهــای رســمی ارای ــار ک ــک ب ی

بایــد بازنگــری شــود و نیازهــای آتــی نیــز بایــد در 

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق دس

یکــی دیگــر از کارهــای بزرگی کــه توســط وزارت راه 

و شهرســازی انجــام شــد ایجــاد ســامانه امــاک و 

اســکان بــود کــه بســیار گســترده و توانمند اســت. 

ــای  ــون مالیاته ــرر قان ــاده ۱۶۹ مک ــال ۱۳۹۴ م س

مســتقیم مصــوب شــد کــه بــه اعمــال مالیــات بــر 

ــی اشــاره دارد. مجلــس یازدهــم  ــه هــای خال خان

در ماههــای اخیــر مــاده ۵۴ الحاقــی را بــه آن 

اضافــه کــرد کــه در واقــع گســترش همیــن قانــون 

ــن  ــرد. ای ــر ک ــوی ت ــی اش را ق ــزار اجرای ــود و اب ب

ســامانه بــر اســاس ایــن زیرســاختها تهیــه شــده و 

از فروردیــن ســال ۱۴۰۰ همــه خانوارهــای سراســر 

کشــور بایــد بــه ســامانه امــاک و اســکان مراجعــه 

و محــل ســکونت بــه اضافــه امــاک خــود را در آن 

ــون  ــن قان ــی در ای ــوقها و موانع ــد. مش ــت کنن ثب

ــیار  ــا بس ــر ب ــال حاض ــت.  در ح ــده اس ــده ش دی

ــاک  ــامانه ام ــه س ــال ب ــرای اتص ــتگاهها ب از دس

ــون  ــت. در قان ــده اس ــرار ش ــاط برق ــکان ارتب و اس

ــتگاهها  ــه دس ــه هم ــده ک ــف ش ــز تکلی ــد نی جدی

ــزام قانونــی دارد.  ــه آن متصــل شــوند و ال بایــد ب

اگــر قبــا موضــوع در تعامــات بیــن دســتگاهی 

بــود کــه هنــوز هــم هســت در اصاحیــه جدیــد، 

ــامانه  ــا س ــاط ب ــد از ارتب ــازه ندارن ــتگاهها اج دس

ــد. امــاک و اســکان خــودداری کنن

وزارتخانــه  و  پیمانــکاران  ســوی  از  انتقاداتــی 

ــه  ــهرداری در ارای ــکاری ش ــدم هم ــوص ع درخص

ــه مــی شــود،  ــی ارای ــه ســاخت مســکن مل پروان

چــرا شــهرداری در ایــن زمینــه همــکاری نمی کنــد؟

ــه  ــاره ارای ــور درب ــا وزارت کش ــه ای ب ــم نام تفاه

ــه  ــی ب ــکن مل ــای مس ــروژه ه ــاخت پ ــه س پروان

امضــا رســیده کــه اکثــر شــهرداریها همــکاری قابــل 

ــی در بعضــی از شــهرها دچــار  ــی داشــتند ول قبول

مســاله هســتیم. در طرحهــای حمایتــی، منافعــی 

بــرای دولــت نیســت و هــر پروانــه ای کــه 

شــهرداری بــا هــر قیمتــی صــادر مــی کنــد متوجــه 

ــه در  ــم ک ــا انتظــار داری شــهروندان مــی شــود. م

حــوزه مســکن همــه کمــک کننــد تــا خانوارهــای 

ــد.  ــه کنن ــکن تهی ــد مس ــکن بتوانن ــد مس نیازمن

ــا  ــتقیم ی ــردم مس ــم م ــی دهی ــن را م ــا زمی م

غیرمســتقیم مــی ســازند. لــذا ایــن مســاعدتی کــه 

ــود  ــهروندان خ ــرای ش ــود ب ــام ش ــت انج الزم اس

ــا وزارت  ــه ب ــم نام ــق تفاه ــت. طب ــهرداری اس ش

ــک  ــای ی ــروژه ه ــرای پ ــه ب ــدور پروان ــور ص کش

تــا ســه طبقــه بایــد رایــگان باشــد و بــرای پــروژه 

ــه و بیشــتر ۵۰ درصــد تخفیــف  ــار طبق هــای چه

داده شــود. درخواســت مــا ایــن اســت کــه ظــرف 

ــد. ــه کنن ــه را ارای ــه اولی ــه پروان ــی دو هفت یک
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وام مســکن ملــی چــه زمانــی از ۱۰۰ بــه ۱۵۰ 

میلیــون ناموت افزایــش مــی یابــد؟

ــوب  ــا مص ــی تقریب ــون تومان ــهیات ۱۵۰ میلی تس

ــوع  ــن موض ــتیم. ای ــاغ هس ــر اب ــده و منتظ ش

بــا مجموعــه برنامــه ریــز در ســتاد اقتصــادی 

دولــت و شــورای عالــی مســکن مطــرح و تقریبــا 

محقــق شــده اســت کــه هــم اکنــون منتظــر ابــاغ 

ــتیم. هس

ــی ابهاماتــی وجــود  در بحــث قیمــت مســکن مل

دارد باالخــره قــرار قیمــت واحدهــا چقــدر اســت؟

دربــاره قیمــت قراردادهــای طــرح اقــدام ملــی الزم 

اســت ایــن توضیــح را بدهــم کــه دو نــوع قیمــت 

ــک  ــان و ی ــرای متقاضی ــت ب ــک قیم ــم؛ ی داری

قیمــت بــرای ســازنده هــا اســت. بــرای متقاضیان 

ــد  ــاظ خواه ــده لح ــام ش ــت تم ــاس قیم ــر اس ب

شــد؛ چــون دولــت نمــی ســازد. دولــت زمیــن و 

ــا خودشــان مــی  تســهیات را مــی آورد. مــردم ی

ــده در  ــام ش ــت تم ــا قیم ــازنده ب ــا س ــازند ی س

اختیارشــان مــی گــذارد. هیــچ وقــت هــم قیمــت 

فیکــس اعــام نشــد. یــک قیمــت دوم وجــود دارد 

ــه ســازندگان وارد کار شــوند. ــرای اینک ب

مــا چنــد تجربــه در قیمت ســاخت داریــم. در طرح 

اقــدام ملــی بــرای اینکــه تابــع شــرایط اقتصــادی 

روز باشــیم و همــه ذی نفعــان چــه مــردم و چــه 

ــاس  ــر اس ــد ب ــت باش ــان راح ــازندگان خیالش س

ضرایــب ســازمان برنامــه و بودجــه اقــدام کردیــم. 

ایــن ضرایبــی اســت کــه در نظــام اجرایــی کشــور 

عمــل مــی شــود. عــددی بــرای ســاختمانهای ۴ و 

۵ طبقــه اســتخراج شــد کــه اگــر تعــداد طبقــات 

کمتــر باشــد رقــم کاهشــی و اگــر افزایشــی 

ــی  ــی بعض ــت. حت ــی اس ــب افزایش ــد ضرای باش

ســازندگان بحــث ۶ و ۷ میلیــون ناموت در هــر متــر 

ــا  ــاک م ــا م ــی فع ــد ول ــنهاد دادن ــع را پیش مرب

ــش  ــد افزای ــا ۵ درص ــون ناموت ب ــری ۲.۷ میلی مت

یــا کاهــش اســت. طبیعــی اســت کــه مــا منافــع 

هــر دو طــرف یعنــی ســازندگان و مــردم را در نظــر 

بگیریــم و تــا آنجــا کــه امــکان دارد منافــع مــردم 

را بیشــتر مدنظــر قــرار  دهیــم. قیمــت بــر اســاس 

فهرســت بهــا اســت و ثابــت نیســت. ضرایــب هــر 

ســه مــاه اعــام مــی شــود بــر اســاس نــرخ نهــاده 

ــا  ــم ی ــا ک ــه ی ــد اضاف هــای ســاختمانی مــی توان

ثابــت بمانــد.

اکثــر قراردادهــا بــا رقــم ۲.۷ میلیــون ناموت منعقــد 

ــاص  ــرایط خ ــا ش ــروژه ه ــی پ ــا بعض ــده ام ش

داشــتند. مثــا در یکــی از شــهرهای شــمال کشــور 

زمیــن سســت بــود کــه بایــد بــرای فوندانســیون 

هزینــه هایــی مــی شــد و ما مقــداری قیمــت باالتر 

را قبــول کردیــم. یــا در بعضــی شــهرهای جنوبی که 

هزینــه حمــل مصالــح ســاختمانی قابــل ماحظــه 

اســت در قیمــت لحــاظ شــده تجدیدنظــر شــد.

قــرار بــود وزارتخانــه آمــار متوســط قیمــت 

ــان ۱۳۹۹  ــه آب ــد ک ــالم کن ــور را اع ــکن در کش مس

ــای  ــار ماهه ــت، آم ــه نیاف ــی ادام انجــام شــد ول

ــود؟ ــی ش ــالم نم ــد اع بع

ــوری  ــار کش ــه آم ــت ک ــتی اس ــع درس ــن توق ای

ــار،  ــار آم ــای انتش ــود. مبن ــه ش ــکن ارای ــازار مس ب

ســامانه کــد رهگیــری اســت امــا تعــداد معامــات 

ــا نمــی  ــر ایــن مبن انــدک اســت و آمــار قیمــت ب

ــی در  ــال وقت ــه طــور مث ــح باشــد. ب ــد صحی توان

ــه  ــود نتیج ــی ش ــام م ــه انج ــهر ۳ معامل ــک ش ی
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ــت  ــه دس ــت ب ــط قیم ــتی از متوس ــری درس گی

نمــی آیــد. ســعی مــا ایــن اســت کــه در شــهرهای 

ــته  ــکا را داش ــل ات ــات قاب ــداد معام ــف تع مختل

باشــیم تــا آمــاری کــه اعــام مــی شــود بــه معــدل 

عمومــی آن شــهر یــا اســتان نزدیــک باشــد. مــی 

توانســتیم آمــار آبــان مــاه بــه بعــد را بدهیــم امــا 

ــت. ــی نیس کار صحیح

ــه  ــر خان دولــت و مجلــس درخصــوص مالیــات ب

هــای خالــی اقداماتــی را در ماههــای اخیــر صورت 

داده انــد. موضوعــی کــه بعضــا مطــرح مــی شــود 

ــا و  ــار بانکه ــای در اختی ــه ه ــاالی خان ــم ب حج

دســتگاههای دولتــی اســت، آیــا بــرای ورود ایــن 

خانــه هــا بــه بــازار مصرفــی چــاره اندیشــی شــده 

اســت؟

بهتریــن روش بــرای اینکــه دســتگاههای حقوقــی و 

شــرکتهای دولتــی اقــدام بــه نگهــداری واحدهــای 

خالــی نکننــد اعمــال جرایــم متعلقــه در مــاده ۵۴ 

ــت. در  ــتقیم اس ــای مس ــون مالیاته ــی قان الحاق

مــاده ۵۴ اشــاره شــده کــه دســتگاههای حقوقــی 

کــه مشــمول همــه دســتگاهها و شــرکتها می شــود 

اجــازه ندارنــد واحــد مســکونی داشــته باشــد؛ زیرا 

ــی  ــت.  جرایم ــوار اس ــکان خان ــرای اس ــا ب واحده

ــی دســتگاههای  ــرای واحدهــای خال ــون ب ــه قان ک

حقوقــی و دولتــی در نظــر گرفتــه دو برابــر جرایــم 

اشــخاص حقیقــی اســت. بــرای اشــخاق حقیقــی 

ــاه  ــار م ــه بیــش از چه ــر خان ــه اگ اشــاره شــده ک

خالــی بمانــد مشــمول مالیــات در ســال اول شــش 

ــر  ــر و ســال ســوم ۱۸ براب ــر، ســال دوم ۱۲ براب براب

ــخاص  ــرای اش ــدد ب ــن ع ــت. ای ــاره اس ارزش اج

ــد  ــی ۱۰۰ درص ــر یعن ــزان دو براب ــه می ــی ب حقیق

افزایــش اعمــال خواهــد شــد.

ــی و  ــخاص حقیق ــی اش ــاه تمام ــن م از ۱۹ فروردی

حقوقــی دو مــاه فرصــت دارنــد تــا امــاک خــود را 

amlak. در ســامانه امــاک و اســکان بــه نشــانی

mrud.ir ثبــت کننــد. اگــر ایــن کار را انجــام ندهند 

واحــد آنهــا بــه ســامانه خانــه هــای خالــی معرفــی 

ــرای  ــن ب ــود. بنابرای ــی ش ــات م ــمول مالی و مش

هیــچ شــخصیت حقیقــی و حقوقــی قابــل توجیــه 

ــون  ــذارد. قان ــی بگ ــا را خال ــه واحده ــت ک نیس

ــمول  ــط مش ــی فق ــای خال ــه ه ــر خان ــات ب مالی

افــراد حقیقــی و حقوقــی نیســت. بعضــی مــوارد  

داریــم کــه ســند ۱۰۰ واحــد مســکونی بــه نــام یــک 

ــت  ــن اس ــر ای ــث س ــت. بح ــی اس ــرکت معدن ش

کــه اجــرای ایــن قانــون، نگهــداری ایــن واحدهــا 

را غیرمنطقــی و غیراقتصــادی مــی کنــد.

در بخــش مســکن چــه نمــره ای بــه دولــت تدبیــر 

و امیــد مــی دهیــد؟

ــم و  ــرف بزن ــم ح ــی توان ــان م ــن از دوره خودم م

ــی  ــردم م ــان و م ــده کارشناس ــه عه ــاوت را ب قض

گــذارم. حجــم کارهایــی کــه در یــک ســال و نیــم 

گذشــته انجــام دادیــم قابــل ماحظــه اســت کــه 

امیــدوارم ثمــرات اجرایــی و حاوتــش بــرای مردم 

مشــخص شــود. مــردم و شــما کــه خبرنــگار ایــن 

بخــش هســتید بایــد بــه مــا نمــره بدهیــد؛ زیــرا 

طبیعتــا هــر مســئولی فکــر مــی کنــد بهتریــن کار 

را انجــام داده اســت.

گزارش ویژه
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ــد  ــدس زهی مهن

ــراح و  ــی- ط زارع

ــک  ــه ی ناظــر پای

تاسیســات برقــی 

/ آنچــه کــه فعــا 

اصاحـــــات  از 

ــده در  ــام ش انج

ایــن طــرح حکایــت دارد و توســط نامــه معــاون 

ــت،  ــده اس ــر ش ــور منتش ــس جمه ــی رئی پارلمان

اصاحــات اساســی انچنــان کــه جامعــه مهندســی 

ــه  ــت ، بلک ــرا دارد نیس ــار آن ــالها انتظ ــس از س پ

ــد  ــه چن ــت ک ــدی هس ــات در ح ــتر اصاح بیش

ــه شــود و  ــف اضاف ــه برخــی تعاری ــاده ب ــد و م بن

یــا از برخــی مــواد بنــد و تبصــره ای حــذف گــردد. 

کــه نقــش زیــادی در تغییــر ماهــوی قانــون نظــام 

مهندســی و کنتــرل ســاختمان نــدارد. مثــا اینکــه 

هیــات مدیــره ســازمان اســتان ســه ســال فعالیــت 

ــال  ــه چهارس ــد ک ــر چن ــال - ه ــا چهارس ــد ی کن

منطقــی تــر هســت- امــا نقــش چنــدان اثرگــذاری 

بــر مشــکات جامعــه مهندســی و حــل معضــات 

ــا  ــدارد. ی ــور ن ــازی کش ــاختمان س ــش روی س پی

اینکــه ارکان ســازمان اســتان  تغییــر کنــد و مثــا 

پیگیری طرح اصالح قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس

مهندس صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس شورای اسالمی در مصاحبه ای که ابتدای سال 
داشته است گفته پیگیر طرح اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس خواهد بود و 

انشاهلل در سال ۱۴۰۰ این طرح به تصویب برسد. 

مقاله
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مقاله
رییــس ســازمان اســتان جــز ارکان آن نباشــد ایــن 

ــا  ــروز ب ــه ام ــی ک ــه مهندس ــکلی را از جامع مش

مســائل فراوانــی روبروســت حــل مــی کنــد؟ هــر 

ــد ایــن تغییــرات در جــای خــود قابــل توجــه  چن

ــد مســاله  ــر انصــاف دهی ــا اگ ــا هســت ام و اعتن

ســاختاری در ســازمان نظــام مهندســی کشــور و یــا 

ســازمان اســتان نیســت، چــه نیکوســت در همین 

ابتــدای ســال کــه نماینــده محتــرم مجلــس چنین 

دغدغــه منــد از تــاش خــود بــرای اصــاح قانــون 

نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان ســخن مــی 

گویــد تغییــرات اساســی بــه نفــع جامعه مهندســی 

و مــردم رقــم بخــورد، مثــا اینکــه مبانــی قیمــت 

ــاخص  ــا ش ــق ب ــی مطاب ــات مهندس ــذاری خدم گ

ــه  ــدی از هزین ــورت درص ــه ص ــالیانه ب ــورم س ت

ــازمان  ــات مدیــره س ــاخت بــا تصویــب هی س

ــرای اعــام آن طــی ســه  اســتان ابــاغ گــردد و ب

مــاه اول ســال شــرط قانونــی لحــاظ گــردد چــون 

ــاغ  ــتانها اب ــی اس ــه برخ ــود ک ــده میش االن دی

ــم و  ــای نه ــی را در ماهه ــات مهندس ــه خدم تعرف

ــت  ــا فرص ــه عم ــد ک ــام میدهن ــال انج ــم س ده

ــه  ــن رفت ــین از بی ــق مهندس ــده و ح ــوزی ش س

ــه در  ــورت گرفت ــف ص ــا تعاری ــه ب ــا اینک ــت، ی اس

قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان حجــم 

زیــادی از شــکایت هایی کــه بــه دلیــل مســئولیت 

مدنــی دامنگیــر  مهندســان ســاختمان مــی گــردد 

کاســته شــود تــا مهندســین مجالــی جهــت ارائــه 

مطلــوب تــر خدمــات مهندســی بیابنــد. از طرفــی 

ــی  ــام مهندس ــی نظ ــون فعل ــاده ۲۹ قان ــق م طب

و کنتــرل ســاختمان بایــد آییــن نامــه نظــام 

ــط وزارت راه و  ــاختمانی توس ــای س ــی کاره صنف

شهرســازی برابــر قانــون نظــام صنفــی بــا تصویــب 

ــه  ــن نام ــن آیی ــود، ای ــن ش ــران تدوی ــات وزی هی

ــات  ــود خدم ــی در بهب ــش مهم ــد نق ــی توان م

ــول  ــش ط ــی افزای ــاختمان و از طرف ــی س مهندس

عمــر مفیــد ســاختمان در ایــران و ارایــه خدمــات 

بهتــر بــه هموطنــان داشــته باشــد، مــاده قانونــی 

ــای ســاختمانی از  ــای بحثه ــه سالهاســت در الب ک

یادهــا رفتــه اســت. نــه آییــن نامــه نظــام صنفــی 

ــاغل  ــه مش ــت ن ــده اس ــن ش ــاختمانی تدوی س

ــد. ــن حــوزه ســاماندهی شــده ان ــف در ای مختل

ــاده ۴۲  ــا م ــاده ۳۶ ی ــل م ــوادی مث ــی م از طرف

قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان 

ــه  ــس شــورای هســتند ک مصــوب ســال ۷۴ مجل

بــا توجــه بــه شــرایط زمانــی اجــرای آنهــا پایــان 

یافتــه اســت ایــن قبیــل مــاده هــای قانونــی بایــد 

بــا مــوارد جدیــد کــه چهارچوب هــای جدیــد تــری 

بــرای ســازمان ترســیم مــی کنــد تصحیــح گــردد 

ــواد  ــی م ــون قدیم ــک قان ــوان از درون ی ــی ت نم

تاریــخ گذشــته را در بررســی مجــدد حــذف نکــرد، 

ایــن مــواد کمکــی بــه حــل مشــکل مهندســین و 

جامعــه در مــورد مســکن و ســاخت و ســاز قانونــی 

آن نمــی نماینــد. لــذا بــه جاســت در همیــن 

ابتــدای ســال کــه ظاهــرا نیــروی مضاعفــی جهــت 

پیگیــری مســائل وجــود دارد بــه ایــن مــوارد توجه 

ــی و  ــه مهندس ــه جامع ــد ک ــردد. باش ــتری گ بیش

ــی  ــرات اساس ــب تغیی ــهروندان از مواه ــوم ش عم

ــرل  ــی و کنت ــام مهندس ــون نظ ــب در قان و مناس

ــد.  ــره ببرن ســاختمان به
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خانه های قولنامه ای چگونه در سامانه 
امالک و اسکان ثبت می شود؟

وزارت راه و شهرســازی در توضیــح علــت لزوم ثبت 

اطاعــات امــاک ملکــی و اســتیجاری در ســامانه 

ــفته  ــان س ــت: جری ــکان  آورده اس ــاک و اس ام

بــازی و احتــکار مســکن در شــهرهای کوچــک بــه 

دالیــل مختلــف از جملــه کشــش درآمــدی خانــوار، 

جمعیــت کــم، پایین تــر بــودن هزینه هــای تولیــد 

مســکن و… رواج کمتــری دارد، لــذا ضــرورت اخــذ 

ــر  ــق کمت ــی در آن مناط ــای خال ــات از خانه ه مالی

ــود. ــاس می ش احس

بــا ایــن وجــود در مراحــل بعــدی بنــا بــر ضــرورت 

ممکــن اســت شــهرهای کوچکتــر نیز مشــمول این 

طــرح شــوند. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه عــدم 

ــاک  ــی ام ــاک در ســامانه مل ــات ام ــت اطاع ثب

ــذ  ــه اخ ــر ب ــک منج ــهرهای کوچ ــکان، در ش و اس

جریمــه از ایشــان خواهــد شــد. همچنیــن اشــاره 

می شــود کــه در تجربــه دیگــر کشــورها نیــز اغلــب 

مالیــات خانــه خالــی بنــا بــه ماحظــات سیاســتی 

در برخــی ایــاالت و شــهرهای خــاص اجــرا شــده و 

تمامــی مناطــق شــهری را مشــمول نشــده اســت.

ثبت اماک حقوقی از دهم اردیبهشت ماه

در خصــوص موضــوع عــدم ثبــت اطاعات توســط 

ــب  ــه حس ــود ک ــاره می ش ــی اش ــخاص حقوق اش

مفــاد قانــون حاضــر تمامــی اشــخاص حقیقــی و 

حقوقــی ملــزم بــه ثبــت امــاک و محــل ســکونت 

خــود در ســامانه ملــی امــاک و اســکان هســتند 

ــر  ــوع در نظ ــن موض ــرای ای ــه ب ــت دوماه و مهل

گرفتــه شــده اســت. لکــن بــه دلیــل جلوگیــری از 

ــه اشــخاص  ــط ب ــن، ۲۱ روز اول فق ــم مراجعی تراک

حقیقــی اختصــاص یافتــه و بعــد از ۲۱ روز، اظهــار 

اشــخاص حقوقــی هــم الزم االجراســت.

ــی امــاک  ــور تمام ــون مذک ــاد قان ــر اســاس مف ب

ــناد  ــا اس ــاک ب ــزء ام ــراردادی ج ــه ای و ق قولنام

عــادی  محســوب می شــوند، لــذا ملــزم بــه ثبــت 

ــاک هســتند. ــی ام ــات در ســامانه مل اطاع

ــوار  ــرای خان ــگاه دوم ب ــا لحــاظ اقامت در  رابطــه ب

ــی  ــکونت اصل ــل س ــهر مح ــر از ش ــهری غی در ش

ــای  ــه اقتض ــت ک ــح اس ــه توضی ــوار، الزم ب خان

ــهری و  ــن ش ــردد بی ــا ت ــب وکاره ــی از کس برخ

ــل  ــر از مح ــهری غی ــت در ش ــل اقام ــود مح وج

ســکونت اصلــی خانــوار اســت. بنابرایــن رویکــرد 

حمایــت از مشــاغل مختلــف و کمــک بــه افزایــش 

ــوار در  ــرای خان ــی ب ــگاه فرع ــود اقامت ــد، وج تولی

طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی، قولنامه جزو اسناد عادی محسوب می شود لذا عالوه بر 
واحدهای سنددار، امالک قولنامه ای و قراردادی نیز باید در سامانه امالک و اسکان ثبت شود.

بر اساس قانون، تمامی امالک قولنامه ای و قراردادی جزو امالک با اسناد عادی محسوب می شوند لذا 
صاحبان آن ملزم به ثبت اطالعات این واحدها در سامانه ملی امالک و اسکان هستند.

مقاله
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مقاله
ــت. ــده اس ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــر ب ــهر دیگ ش

در خصــوص لحــاظ اقامتــگاه جــدا از خانــوار بــرای 

ــا توجــه  ــواده، اشــاره می شــود کــه ب اعضــای خان

بــه تغییــر ســبک زندگــی و برگزیــدن زندگــی 

انفــرادی توســط فرزنــدان در ســنین جوانــی، 

وجــود اقامتگاه هــای جــدا از خانــوار اجتنــاب 

ناپذیــر شــده اســت.   لــذا بــا توجــه بــه شــرایط و 

واقعیــات موجــود در جامعــه، سیاســتگذار اقامتگاه 

جــدا از خانــوار را در متــن قانــون گنجانــده و 

ــرار داده اســت. ــرای آن مدنظــر ق ــط الزم را ب ضواب

ــر اســاس اعــام معاونــت مســکن و ســاختمان  ب

ــه ثبــت اطاعــات  ــزام ب وزارت راه و شهرســازی، ال

در ســامانه ملــی امــاک و اســکان مقدمــه ای بــرای 

ــکن  ــوزه مس ــی در ح ــای اطاعات ــاد بانک ه ایج

ــر  ــد تأثی ــه می توان ــود ک ــد ب ــاختمان خواه و س

ــت گذاری  ــزی و سیاس ــام برنامه ری ــزایی در نظ بس

داشــته باشــد. لــذا ایــن کاســتی بــه تدریــج 

ــا  ــت ت ــار اس ــت گذار ناچ ــده و سیاس ــرف ش برط

ــد. ــاز کن ــد را از گام هــای کوچــک آغ اجــرای فرآین

ــر   ــی ب ــک مبن ــل مال ــرش دالی از طــرف دیگــر پذی

عــدم  خالــی مانــدن ملــک، منــوط بــه ارائه اســناد 

ــتگاه  ــه دس ــد ب ــه بای ــت ک ــه اس ــدارک مثبت و م

مجــری ارائــه شــود.

بــه اســتناد اطاعــات سرشــماری ســال ۱۳۹۵ مرکــز 

آمــار ایــران، حــدود ۲۷.۵ میلیــون واحد مســکونی 

ــود  ــور وج ــوار در کش ــون خان ــدود ۲۴.۲ میلی و ح

داشــته کــه بــر ایــن اســاس نســبت تعــداد واحــد 

مســکونی بــه تعــداد خانــوار معــادل ۱.۱۱ اســت و 

لــذا عــدد محاســبه شــده صحیــح نیســت.

ــاده  ــن م ــی موضــوع ای ــرخ مالیات ــا ن در رابطــه ب

اشــاره می شــود کــه مطابــق بــا مفــاد مــاده )۵۰( 

مکــرر قانــون مالیات هــای مســتقیم، نــرخ مالیــات 

بــر خانه هــای خالــی بــر مبنــای مالیــات بــر درآمــد 

ــال اول  ــرای س ــه ب ــود ک ــبه می ش ــاره محاس اج

ــر  ــال دوم دوازده براب ــر، در س ــش براب ــادل ش مع

و در ســال ســوم هجــده برابــر مالیــات بــر اجــاره 

اســت.

ثبــت  گــزارش،  بنابرایــن  گــزارش  بنابرایــن   

اطاعــات ملکــی و ســکونتی خانوارهــا در ســامانه 

امــاک و اســکان بــه نشــانی amlak.mrud.ir از 

روز پنجشــنبه ۱۹ فروردیــن آغــاز شــده اســت. کلیــه 

ــتایی،     ــهری و روس ــم از ش ــوار اع ــتان خان سرپرس

ــای  ــن واحده ــی مالکی ــتاجر و تمام ــک و مس مال

ــل  ــات مح ــه اطاع ــتند ک ــف هس ــکونی مکل مس

ــت  ــت مالکی ــاک تح ــگاه( و ام ــکونت )اقامت س

خــود )بــا مالکیت هــای رســمی، وکالتــی، تعاونــی 

ــاه از  ــدت دو م ــرف م ــتایی( را ظ ــهری و روس ش

تاریــخ ۱۹ فروردیــن ۱۴۰۰ در ســامانه امــاک و 

ــد. ــکان درج کنن اس

ــه ســامانه  ــه اول زمــان بنــدی مراجعــه ب در مرحل

ــم  ــن رق ــاس آخری ــر اس ــکان ب ــاک و اس ــی ام مل

کــد ملــی سرپرســت خانــوار اســت امــا از ۱۰ 

ــی  ــای مل ــی کده ــرداد تمام ــا ۱۹ خ ــت ت اردیبهش

ــا ۹  ــن ت ــام دارد. از روز ۱۹ فروردی ــت ن ــت ثب قابلی

ــی  ــد مل ــم ک ــن رق ــه آخری ــرادی ک ــت اف اردیبهش

ــر  ــب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صف ــه ترتی ــا ب آنه

ــام  ــت ن ــدام دو روز فرص ــب هرک ــه ترتی ــت ب اس

نویســی دارنــد. ســپس همانطــور کــه گفتــه شــد 

از روز ۱۰ اردیبهشــت تــا ۱۹ خردادمــاه تمامــی افــراد 

مــی تواننــد اطاعــات ملکــی خــود را ثبــت کننــد.
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راهنجاتازگیرکردندرآسانسورچیست؟

چرا آسانسورها گیر می کنند؟

گیــر کــردن آسانســورها رایــج تریــن نقصــی اســت 

کــه از آن هــا دیــده مــی شــود، ولــی همیــن گیــر 

ــی  ــع وقت ــت. در واق ــی نیس ــص اصل ــردن نق ک

مشــکلی در سیســتم حرکــت آسانســور ایجــاد مــی 

شــود، ترمــز فعــال شــده و کابیــن آسانســور نگــه 

ــور  ــردن آسانس ــر ک ــس گی ــود. پ ــی ش ــته م داش

ــینان  ــت از سرنش ــرای حفاظ ــتم ب ــش سیس واکن

کابیــن در مقابــل مشــکات سیســتم محــرک 

آسانســور اســت. گیــر کــردن آسانســور ســه دلیــل 

ــی دارد: اصل

قطعــی ناگهانــی بــرق: ایــن اتفــاق مــی توانــد بــه 

خاطــر مشــکل در خدمــات شــرکت بــرق، خطــای 

انســانی یــا بایــای طبیعــی رخ دهــد.

اســتفاده نادرســت از آسانســور: وقتــی مســافران 

ــه  ــا مکانیکــی آسانســور را ب سیســتم الکتریکــی ی

ــش از  ــا بی ــد، مث ــی کنن ــتکاری م ــی دس طریق

ــا در را  ظرفیــت آسانســور ســوارش مــی شــوند ی

بــه زور بــاز نگــه مــی دارنــد منجــر بــه اخــال در 

ــود. ــدن آن ش ــف ش ــور و متوق ــتم آسانس سیس

نقــص مکانیکــی و الکتریکــی: آسانســور مثــل هــر 

وســیله الکتریکــی و مکانیکــی امــکان دارد با نقص 

روبــرو شــود کــه اگــر ایــن اتفــاق حیــن خدمــت 

رســانی رخ دهــد بــرای جلوگیــری از اتفاقــات 

ناگــوار کابیــن متوقــف مــی شــود.

وقتی گیر کردن در آسانسور چه کنیم؟

حبــس شــدن در اتاقــک کوچــک در زمیــن و هــوا 

مــی توانــد هــر کســی را وحشــت زده کنــد. مهــم 

تریــن نکتــه گیــر کــردن در آسانســور ایــن اســت 

کــه خونســردی خــود را حفــظ کنیــد و بدانیــد کــه 

تاسیسات کار خود باشیم

گیر کردن در آسانسور در زندگی واقعی اصا به فیلم ها شباهتی ندارد، اطاع از این که چطور از این 
وضعیت رها شوید مهم است.
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وقتــی در آسانســور گیــر کــرده ایــد چیــزی بــرای 

ترســیدن وجــود نــدارد.

ــه  ــود و خف ــام ش ــیژن تم ــید اکس ــی ترس ــر م اگ

شــوید تفکــر اشــتباهی داریــد. دیوارهــای کابیــن 

ــه  ــه طــور کامــل ایزول ــل هــوا ب آسانســور در مقاب

ــیژن در  ــود اکس ــکل کمب ــا مش ــز ب ــت. هرگ نیس

ــوید. ــی ش ــرو نم ــور روب آسانس

ــم  ــاز ه ــد ب ــقوط کن ــن س ــید کابی ــی ترس ــر م اگ

تفکــر اشــتباهی داریــد. سیســتم ترمــز اضطــراری 

آسانســور سیســتمی مکانیکــی اســت و از کار 

نخواهــد افتــاد. ســیم بکســل هایــی کــه جابجایی 

ــد هــم بســیار  ــر مــی کنن آسانســور را امــکان پذی

ــیم  ــن س ــی ای ــی طراح ــند. وقت ــی باش ــم م محک

ــر  ــان در نظ ــی برایش ــان باالی ــب اطمین ــا ضرای ه

گرفتــه مــی شــود و امــکان پــاره شدنشــان صفــر 

اســت.

ــن  ــارج از کابی ــراد خ ــا اف ــاط ب ــدی ارتب ــدم بع ق

ــراری  ــن اضط ــورها تلف ــی از آسانس ــت. بعض اس

دارنــد و بقیــه آسانســورها زنــگ خطــر دارنــد کــه 

ــگ  ــدای زن ــاختمان ص ــردن آن در کل س ــا فش ب

پیچیــده و اهالــی را مطلــع مــی کنــد. اگــر هیــچ 

ــه  ــت ب ــد دس ــی توانی ــرد م ــا کار نک ــدام آن ه ک

دامــن تلفــن همراهتــان شــوید. اگــر هــم تلفــن 

آنتــن نــداد ســعی کنیــد داد بزنیــد و بــه در بکوبید 

ــا کســی صــدای شــما را بشــنود. ت

ــل  ــری موبای ــد: بات ــوش نکنی ــه را فرام ــه نکت س

ــاس  ــه تم ــاز ب ــر نی ــا اگ ــد ت ــدر ندهی ــود را ه خ

بــا بیــرون داشــتید بــه کمبــود باتــری برنخوریــد. 

نکتــه دوم و مهــم ایــن اســت کــه از داخــل درهــا 

ــی شــود  ــث م ــن کار باع ــد، ای ــاز نکنی ــه زور ب را ب

ــکل  ــا مش ــات ب ــم نج ــد و تی ــت نکن ــن حرک کابی

روبــرو شــود. ســومین نکتــه ایــن اســت که ســعی 

نکنیــد خــود را از دریچــه فوقانــی آسانســور بیــرون 

ــرق گرفتگــی  بکشــید، چــون امــکان دارد دچــار ب

شــوید و جانتــان را از دســت بدهیــد. تــا رســیدن 

تیــم نجــات کــف کابیــن بنشــینید تــا اگــر کابیــن 

ناگهــان حرکــت کــرد تعــادل خــود را حفــظ کنیــد.

افراد بیرون از آسانسور چه باید کنند؟

ــد.  ــرده را بگیری ــر ک ــراد گی ــال اف ــرح ح ــدا ش  ابت

ــی  ــال خوب ــی ح ــن کس ــل کابی ــراد داخ ــر از اف اگ

ــد. ــر کنی ــس خب ــریع اورژان ــدارد س ن

ــم  ــن ه ــر کابی ــد. اگ ــک کنی ــور را چ ــراز آسانس ت

تــراز بــا طبقــه متوقــف شــده باشــد مــی توانیــد 

بــا کمــک کلیدهــای اضطــراری در را بــاز کنیــد تــا 

ــات  ــن طبق ــن بی ــر کابی ــد. اگ ــرون بیاین ــراد بی اف

ــد. ــگ بزنی ــه آتــش نشــانی زن ــد ب ــرده بای ــر ک گی

ــی  ــا یک ــن را ب ــد، کابی ــر کنی ــد صب ــی توانی اگرنم

ــی  ــد اصل ــدا کلی ــد. ابت ــراز کنی ــم ت ــات ه از طبق

بــرق را قطــع کنیــد و بعــد بــه موتورخانــه برویــد. 

وقتــی قســمت هــای رنــگ خــورده ســیم بکســل 

تاسیسات کار خود باشیم
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تاسیسات کار خود باشیم

ــور  ــه موت ــورده پای ــگ خ ــای رن ــمت ه ــا قس ب

گیربکــس هــم ســطح باشــد یعنــی کابیــن در تــراز 

یکــی از طبقــات اســت. مــا بایــد بــا یــک دســت 

اهــرم ترمــز روی موتــور گیربکــس را فشــار دهیــد 

و بــا دســت دیگــر فلکــه دســتی روی موتــور را در 

برایــی بچرخانیــد کــه راحــت تــر مــی چرخــد. اگــر 

ســرعت چرخــش بــاال رفــت بــا شــل کــردن اهــرم 

ترمــز ســرعتش را کــم کنیــد.

تــا رســیدن بــه وضعیــت هــم تــراز شــدن اهــرم 

ترمــز را رهــا کنیــد تــا کابیــن متوقــف شــود. حــاال 

ــرده  ــدا ک ــن را پی ــت کابی ــاه موقعی ــوراخ چ از س

ــراری در  ــد اضط ــا کلی ــد. ب ــه بروی ــه آن طبق و ب

ــط در  ــد.  فق ــات دهی ــراد را نج ــد و اف ــاز کنی را ب

ــل  ــراد داخ ــات اف ــه نج ــود ب ــرار خ ــرایط اضط ش

کابیــن اقــدام کنیــد. در غیــر ایــن صــورت کار را بــه 

ــپارید. ــانی بس ــش نش ــوران آت مام

ــور  ــی آسانس ــرد کل ــدا و عملک ــت، ص ــر در حرک اگ

ــر  ــرات غی ــا تغی ــت ی ــده اس ــش آم ــکلی پی مش

عــادی مشــاهده مــی کنیــد، بایــد ســریعا پیــش 

از ایــن کــه کار بــه گیــر کــردن افــراد در آسانســور 

بکشــد بــا یــک شــرکت معتبــر ســرویس وتعمیــر 

ــود را  ــت خ ــد و درخواس ــاس بگیری ــور تم آسانس

ــر  ــد. اگ ــت کنی ــور ثب ــی آسانس ــب یاب ــرای عی ب

تعمیــر و نگهــداری آسانســور را جــدی نگیریــد بــا 

مشــکاتی مثــل گیــر کــردن در آسانســور رو بــه رو 

خواهیــد شــد، هــر حرکــت و صــدای غیــر عــادی 

کــه از آسانســور مشــاهده مــی شــود مــی توانــد 

ــات  ــه خدم ــاز ب ــکل و نی ــک مش ــروز ی ــت ب عام

ــد. ــور باش ــر آسانس تعمی
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CO2 اختراع جایگزینی جدید برای
در سیستم تهویه مطبوع

ــن  ــک جایگزی ــد ی ــی کن ــا م ــی ادع ــره جنوب ک

جدیــد بــرای CO2، در سیســتم هــای تهویــه 

مطبــوع متحــرک و پمــپ هــای حرارتــی خانگــی ، 

مــی توانــد راندمــان بیشــتر و فشــارهای عملیاتــی 

ــد. ــم کن ــری فراه کمت

 ،LFR3 گفتــه مــی شــود مبــرد جدیــد بــا عنــوان

از  GWP کمتــر  غیــر قابــل اشــتعال اســت و 

محــدوده ۱۵۰ بــرای سیســتم هــای MAC دارد.

ــده و  ــام نش ــرد اع ــده مب ــکیل دهن ــزای تش اج

ــدی  ــه بن ــد طبق ــه رون ــد را ب ــوز گاز جدی ــره هن ک

ASHRAE تحویــل نــداده اســت. ادعــا مــی شــود 

ــت و  ــر از CO2 اس ــد کارامدت ــرد ۲۰ درص ــن مب ای

ــرد »طبیعــی«  ــر از مب فشــار عملیاتــی ۱۵-۲۰% کمت

ــی باشــد. دارا م

 3 LFR :تبلیغــات کــره در ایــن زمینــه مــی گوینــد

ــر زیســت محیطــی  ــک تاثی ــه ی ــرای رســیدن ب ب

ــک  ــه CO2 در ی ــبت ب ــر نس ــرد بهت ــر و عملک کمت

ــود  ــی ش ــی م ــی طراح ــای محیط ــری از دماه س

ــی در  ــای سرمایش و بــرای یــک ســری کاربرده

ــت. ــب اس ــت مناس صنع

کاربردهــای احتمالــی مــی توانــد در سیســتم هــای 

ــایل  ــوع وس ــه مطب ــی، تهوی ــای حرارت ــپ ه پم

نقلیــه عمومــی و شــخصی، تبریــد ســردخانه هــا 

ــد  ــای تبری ــز کاربرده ــل و نی ــل و نق ــد حم و تبری

تجــاری باشــد.

بــا ایــن وجــود، همیــن مطالــب مــی گوینــد بــازار 

اصلــی آن در بخــش MAC اســت. ایــن نوشــته ها 

  J2765 ــتاندارد ــات MAC اس LFR3 را در ازمایش

انجمــن مهندســان خــودرو بــا CO2 مقایســه

می کنند./ مترجم مهندس نیره شمشیری
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از  بســیاری  بــرای  تحصیلــی  رشــته  انتخــاب 

ــردن کار و  ــدا ک ــا پی ــت ب ــاوی اس ــان مس جوان

داشــتن موقعیت هــای بســیار بــرای اســتخدام در 

ــر را  ــرز تفک ــن ط ــر. ای ــزرگ و معتب ــرکت های ب ش

ــه در  ــرا ک ــت، چ ــی دانس ــیار منطق ــوان بس می ت

کنــار کســب علــم و دانــش ایــن اســتخدام اســت 

ــی  ــد از زمان ــه کســب درآم ــا را ب ــد م ــه می توان ک

ــد و در  ــک کن ــتیم نزدی ــل گذاش ــرای تحصی ــه ب ک

واقــع هــدف بــزرگ همــه مــا از تحصیــل می توانــد 

ــد. ــول باش ــی و قب ــد عال درآم

هنــگام انتخــاب رشــته ابتــدا بایــد عاقــه و 

بعــد بــازار کار آن رشــته تحصیلــی را در نظــر 

ــیعی  ــف وس ــد طی ــه بتوانن ــاغلی ک ــت. مش گرف

شــما  اختیــار  در  را  شــغلی  موقعیت هــای  از 

قــرار دهنــد، در میــان رشــته هایی بــه شــمار 

ــد و  ــی دارن ــازار کار خوب ــران ب ــه در ای ــد ک می آین

می توانیــد روی آنهــا حســاب ویــژه ای داشــته 

ــی در  ــته های مهندس ــان رش ــن می ــید. در ای باش

ــد  ــه شــمار می آین ــن رشــته ها ب ــان پرتقاضاتری می

ــور  ــدون حض ــرکتی را ب ــت و ش ــوان صنع و نمی ت

فــارغ التحصیــان ایــن رشــته تصــور کــرد. امــا بــا 

ایــن حــال، کــدام رشــته مهندســی را بایــد انتخاب 

کنیــد؟ بیشــترین تقاضــای شــغل مهندســی کــدام 

ــده  ــی آین ــاخه مهندس ــته و ش ــدام رش ــت و ک اس

ــانی دارد؟ ــوب و درخش خ

بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤاالت، باید ســراغ بررســی 

ــدام  ــه در ک ــد ک ــت و دی ــغلی رف ــای ش آگهی ه

رشــته و شــاخه مهندســی تقاضــا بیشــتر اســت و 

آینده شغلی رشته مهندسی مکانیک
در ایران

اگر به دنبال یک مهارت آینده دار و مبتنی بر فناوری و توسعه تکنولوژی هستید، به یاد داشته 
باشید که مهندسان مکانیک به شدت در اتوماسیون، انرژی های تجدید پذیر

و هوش مصنوعی درگیر هستند و نقش دارند. 
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ــد. ــتخدام را دارن ــی اس ــترین آگه ــرکت ها بیش ش

ــی،  ــته های مهندس ــن رش ــی از پرتقاضاتری ــا یک ام

مهندســی مکانیــک اســت کــه بــه همیــن خاطــر 

رشــته هــای دانشــگاهی بــرای مهندســی مکانیــک 

نیــز طرفــدار زیــاد دارنــد.

چــرا بایــد تحصیــل در رشــته مهندســی مکانیــک 

را انتخــاب کنیــم؟

ــک،  ــگاهی مکانی ــای دانش ــته ه ــه رش ــق مقال طب

مبحــث  گســترده ترین  مکانیــک  مهندســی 

ــایر  ــی از س ــما بینش ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس مهندس

همچنیــن  و  می دهــد  مهندســی  شــاخه های 

طیــف وســیعی از مشــاغل هنــگام اســتخدام 

مهنــدس مکانیــک، آگهــی شــغلی دارنــد. هنگامــی 

ــته  ــن رش ــه ای ــد ک ــت را بپذیری ــن واقعی ــه ای ک

بســیاری  شــغلی  موقعیت هــای  می توانــد 

داشــته باشــد، ســراغ انتخــاب درســت و عاقانــه 

ــوان  ــه عن ــت ب ــت در نهای ــن اس ــد و ممک می روی

ــده در  ــتخدام ش ــان اس ــارغ التحصی ــی از ف یک

ایــران و در شــرکت های بــزرگ باشــید.

ــی  ــده دار و مبتن ــارت آین ــال یــک مه ــه دنب ــر ب اگ

بــر فنــاوری و توســعه تکنولــوژی هســتید، بــه یــاد 

داشــته باشــید کــه مهندســان مکانیک به شــدت در 

ــوش  ــر و ه ــد پذی ــای تجدی ــیون، انرژی ه اتوماس

مصنوعــی درگیــر هســتند و نقــش دارنــد. توســعه 

ــت  ــی اس ــدان معن ــن ب ــاوری همچنی ــریع فن س

کــه تحصیــل در رشــته مهندســی مکانیــک هرگــز 

کســل کننــده نخواهــد بــود. شــما در میــان اولیــن 

ــای  ــا و فناوری ه ــه تکنیک ه ــتید ک ــانی هس کس

نوظهــور را آزمایــش می کنیــد و بیشــتر مطالعــات 

شــما عملــی و علمــی خواهــد بــود.

آیا مکانیک رشته آینده داری در ایران است؟

بــا مشــاهده گرایــش هــای مهندســی مکانیــک در 

مقاله



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 28هفته نامه شماره 330  

ارشــد و همچنین لیســت دانشــگاه های مهندســی 

مکانیــک ایــران می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید 

کــه مکانیک در رأس کار بســیاری از کارهــا و صنایع 

قــرار دارد و بــه همیــن خاطــر می تــوان بــرای ایــن 

ــور  ــی را تص ــیار خوب ــده بس ــی آین ــته تحصیل رش

ــط  ــاح محی ــل، اص ــل و نق ــاورزی، حم ــرد. کش ک

ــکن،  ــی، مس ــواد غذای ــد م ــی، تولی ــت، ایمن زیس

امنیــت، منابــع آب، مراقبت هــای بهداشــتی از 

ــا  ــد ب ــه می توانی ــتند ک ــع هس ــن صنای ــه ای جمل

ــا،  ــا آنه ــط ب ــغلی مرتب ــای ش ــاهده آگهی ه مش

مســیر شــغلی خــود را بســازید.

بــازار کار رشــته مهندســی مکانیــک بــه چــه صورت 

؟ ست ا

ــورد  ــود در م ــای موج ــن داده ه ــر گرفت ــا در نظ ب

اســتخدام و همچنیــن تعــداد آگهی هــای منتشــر 

شــده بــرای اســتخدام مهندســان مکانیــک در 

کــه  گرفــت  نتیجــه  می تــوان  ملــی،  ســطح 

ــازار  ــا در ب ــته های پرتقاض ــان رش ــک در می مکانی

کار ایــران اســت. اســتخدام و رشــد شــغلی بــرای 

و  اســت  ایــده آل  بســیار  مکانیــک  مهندســی 

ــرای  ــوب ب ــد خ ــار درآم ــوان انتظ ــن می ت همچنی

ــرکار را  ــع ُپ ــاغل در صنای ــک ش ــان مکانی مهندس

ــت. داش

ــد از  ــد بع ــان بتوانن ــارغ التحصی ــه ف ــرای اینک ب

ــازار کار  ــد و وارد ب ــدا کنن ــی کار پی ــارغ التحصیل ف

دارد.  وجــود  بی شــماری  فرصت هــای  شــوند، 

کافــی اســت کمــی بــرای پیــدا کــردن آنهــا وقــت 

بگذاریــد و از ابزارهایــی اســتفاده کنیــد کــه امــروزه 

ــم. ــه آنهــا دسترســی داری ب

چگونــه بعــد از فــارغ التحصیلــی در رشــته مکانیک 

وارد بازار کار شــویم؟

دغدغــه بیشــتر فــارغ التحصیــان دانشــگاه پیــدا 

ــر  ــت. اگ ــازار کار اس ــه ب ــدن ب ــردن کار و وارد ش ک

ــدام  ــن کار اق ــرای ای ــه روش ســنتی ب ــد ب بخواهی

ــیاری  ــای بس ــه فرصت ه ــم ک ــد بگویی ــد، بای کنی

ــا  ــن فرصت ه ــه همی ــد داد ک ــت خواهی را از دس

ــد.  ــول کنن ــار تح ــما را دچ ــده ش ــد آین می توانن

شــما بایــد پیشــرفت تکنولــوژی و ظهــر ابزارهــای 

آنایــن را بــرای پیــدا کــردن کار در نظــر بگیریــد و 

ــد. ــن ابزارهــا بروی ســراغ اســتفاده از ای

ــا اســتفاده از ابزارهــای آنایــن  شــما می توانیــد ب

ماننــد وب ســایت های کاریابــی رونــد کاریابــی 

ــد. ــاه و آســان کنی خــود را بســیار کوت
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