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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

ــخن  ــه س ــوط ب ــد مرب ــر روی جل تصوی
ــت. ــردبیر اس س

 

همکاران عزیز سام و خدا قوت
ــاهین  ــت و ش ــان یاف ــی پای ــث و گمانه زن ــا حرف وحدی ــرانجام ماه ه س
ــت  ــد نشس ــری جدی ــانه های مدی ــر ش ــی ب ــد و دان ــه افت ــال چندان ک اقب
و آقــای رئیســی را رئیس جمهــور ســاخت. چنان کــه ســال ها قبــل در 
آغــاز دولــت آقــای روحانــی چــه در دوره اول و چــه در دوره دوم نوشــتیم، 
ــذارد  ــه می گ ــه عرص ــا ب ــی پ ــا و قول های ــا وعده ه ــد ب ــر جدی ــر مدی ه
ــف  ــارات صن ــد. انتظ ــخ ده ــی را پاس ــد انتظارات ــه بای ــت ک ــی اس و بدیه
مهندســان و به ویــژه مهندســان تأسیســات چیســت و حــل چــه مشــکاتی 

ــتارند؟ را خواس
شــاید بــه قــول ارســطو عامــل در ســریال پایتخــت، یافتــن یــک همســر 
ــر  ــه از ه ــا آنچ ــت! ام ــار داش ــور انتظ ــد از رئیس جمه ــم بای ــوب را ه خ
خواســته ای مهم تــر اســت، توجــه بــه وضــع معیشــت مهندســان 

ــت. ــات اس تأسیس
ــش  ــتناکی افزای ــکل وحش ــه ش ــی ب ــای زندگ ــر هزینه ه ــال های اخی در س
یافتــه اســت. ســوء مدیریــت در بخش هــای اقتصــادی، سیاســی و حتــی 
ــزء  ــا را ج ــه م ــران، ک ــاد ای ــدی اقتص ــاری هلن ــراه بیم ــه هم ــی ب فرهنگ
معــدود کشــورهای جهــان بــا تــورم بــاال در طوالنی مــدت قــرار داده اســت، 
دهک هــای مختلــف را در فشــار ســهمگینی قــرار داده اســت و مهندســان 
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســتند. حقــوق  پاییــن، اجــاره بــاالی مســکن 
ــر  ــه ه ــتند ک ــی هس ــزای پازل ــی اج ــام آور زندگ ــای سرس ــایر هزینه ه و س
مهنــدس بایــد روزهــا و ماه هــا بــرای مرتــب کــردن آن تــاش کنــد. چــه 
ــوان  ــرا ت ــد زی ــد می گذرن ــا فرزن ــر ازدواج ی بســیارند مهندســانی کــه از خی
جنــگ بــا غــول گرانــی را در خــود نمی بیننــد. اینــان در ســنین باالتــر بــه 
آســایش نســبی مالــی می رســند ولــی در ایــن ســن دیگــر بــه فکــر ازدواج 
ــروزی! ــان ام ــای انس ــن نیازه ــاده ترین و خنده دارتری ــد. س و ... نمی افتن

در میــان مهندســانی کــه در صنعــت ساختمان ســازی مشــغول بــه کارنــد، 
ــات در  ــان تأسیس ــات مهندس ــای خدم ــادار تعرفه ه ــودن معن ــن ب پایی
مقایســه بــا معمــاری و ســازه، عمــاً مهندســان تأسیســات را در بن بســت 
قــرار داده اســت. بازدیدهــای متعــدد و چالش هــای همیشــگی بــا 
ــر را  ــر و کار مؤث ــوان فک ــازه، ت ــار و س ــدس معم ــازنده و مهن ــا و س کارفرم
ــد شــرکت و  ــا کار در چن ــه اســت. عــده ای ب از مهندســان تأسیســات گرفت
انجــام پروژه هایــی در منــزل، ســعی در رفع ورجــوع هزینه هــا دارنــد؛ 
امــا مگــر نــه این کــه هــر انســانی بــه چنــد ســاعت خــواب و اســتراحت 
نیــاز دارد؟ چــرا ایــن متخصصــان کارکشــته بایــد جمعه هــا نیــز کار کننــد 
ــد  ــه بای ــی ک ــیارند حرفه های ــه بس ــد؟ البت ــف آرن ــه ک ــی ب ــه نان ــا لقم ت
چنیــن کننــد و صحبــت مــا در خصــوص حرفــه خــود اســت. جالــب اســت 
ــتند و  ــگاهی هس ــته های دانش ــخت ترین رش ــک از س ــرق و مکانی ــه ب ک
نخبه ترین هــا جــذب ایــن رشــته ها می شــوند؛ امــا چــه ســود کــه 

نفعــی از آن نمی برنــد!
ــار  ــد، آم ــته باش ــنوا نداش ــی ش ــد و گوش ــری نکن ــت فک ــن دول ــر ای اگ
مهاجــرت ایــن مهندســان باالتــر خواهــد رفــت و بــه زودی مجبــور خواهیــم 
بــود چنــد برابــر هزینــه کنیــم تــا مهندســانی هنــدی و چینــی پروژه هــای 

مــا را طراحــی کننــد!

انتظارات ما از دولت جدید

تا بعد!

سرمقاله



www.Tasisatnews.com 3هفته نامه شماره 340

نگاهی به بازار/ قیمت مخزن آب 16
قیمــت مخــزن پلــی اتیلــن نســبت بــه ســایر مخــازن مناســب تــر اســت و 
ــه  ــل ب ــن مخــازن را تبدی ــف ای ــاد مختل ــن مخــازن در ابع ــد ای ــت تولی قابلی

ــرده اســت. ــروش ک ــی پرف مخازن

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 6
گــروه فنــی مهندســی کاشــانه در کنــار فعالیــت حرفــه ای خــود و بــا تکیــه بــر 
دانــش و تجربــه موفــق اعضــا و باتوجــه بــه میــل فــراوان بنیانگــذاران خــود به 
امــر آمــوزش، فعالیــت خــود در زمینــه آمــوزش را در ســال 1387 به صــورت غیر 
رســمی و در ســال 1388 بــه صــورت رســمی آغــاز نمــود و با تاســیس آموزشــگاه 
ــرای اشــتراک گذاری تمامــی  ــا محلــی ب مهندســی کاشــانه، تصمیــم گرفــت ت

دانــش مهندســی کشــور فراهــم نماید.

فهرست

مقاله اشری/تهویه آشپزخانه/ قسمت دوم  8
آشــپزخانه هــای صنعتــی از عناصــر مهــم در رســتوران هــا، هتــل 
هــا، بیمارســتان هــا و مراکــز صنعتــی هســتند. در میــان ده هــا 
مســأله  بــه  آنهــا  تاسیســات  طراحــی  در  درشــت  و  ریــز  نکتــه 
مهمــی بایــد دقــت بیشــتری نمــود و آن تهویــه آشــپزخانه اســت.

اخبار داخلی

صفحه 4

اخبار خارجی

صفحه 7

گزارش

صفحه 17

»بحــران آب« نیــاز بــه 
مواجهــه جهانــی دارد

مصاحبه

صفحه 13

یادداشت/ اختالسها در چندسال اخیر بی سابقه بوده است 11
ــف  ــار تأس ــا اظه ــور ب ــاختمان کش ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
ــرد:  ــان ک ــر بی ــال های اخی ــاردی در س ــای میلی ــا و رانت ه از اختالس ه
ــن حــد فســاد و  ــا ای ــه ت ــد ک ــی کردن ــن کشــور ۳۹ سلســله حکمران در ای
اختــالس نهادینــه نشــده بــود و ضــرورت دارد در ارتقــا ســالمت جامعــه و 
دســت اندرکاران امــر بــه درســتی عمــل کــرده و بــر اســاس حــق و حــد بــه 
عشــق مملکــت و مــردم در حوزه هــای کاری خود صادق و ســالم عمــل کنیم.

یادداشت/»بحران آب« نیاز به مواجهه جهانی دارد 17
بحــران آب اکنــون یــک مشــکل جهانــی اســت، اگــر همیشــه بــرای جنگ ها 
ــده در  ــی ش ــاال پیش بین ــود ح ــان ب ــت در می ــای نف ــی ها پ و لشکرکش
ــه شــاید شــدیدترین  ــود ک ــده »آب« مســئله ای خواهــد ب ــد ســال آین چن
ــگ آب  ــوار جن ــان دش ــده زم ــه آین ــد، ده ــم بزن ــا را رق ــا در دنی درگیری ه

اســت.



ت نیوز
سا

سی
تا
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

عمر مفید ۵۰ بیمارستان 
تهران پایان یافته است

ــت بحــران شــهر  رییــس ســازمان مدیری
تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه تهــران نیازمند 
ــه اســت،  ــده ســریع زلزل ۵۰ هشــدار دهن
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــا ۲۰ درصــد ب ــت: تنه گف

ــه آمادگــی داریــم. مخاطــرات زلزل
بــه گــزارش تاسیســات نیــوز، رضــا کرمــی 
ــگیری و  ــازمان پیش ــس س ــدی ریی محم
مدیریــت بحــران شــهر تهــران، بــا اشــاره 
ــه  ــه اینکــه ســامانه هشــدار ســریع زلزل ب
بــا اعــالم هشــدار ۵ ثانیــه پیــش از 
ــه را  ــات زلزل ــد تلف ــه می توان ــوع زلزل وق
۱۰-۱۵ درصــد کاهــش دهــد، گفــت: ایــن 
ــرای مــا بســیار قیمتــی اســت  ســامانه ب
و نیازمنــد ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه 

هســتیم.

زمین خوارترین شهرهای 
ایران اعالم شدند

بــر اســاس اعــالم وزارت راه و شهرســازی 
ــارس،  ــاه امســال اســتانهای ف در خردام
ــه ترتیــب  ــران، ایرانشــهر و بوشــهر ب ته
بــا ۴۷، ۴۱، ۳۰ و ۳۰ مــورد رتبــه هــای اول 
تــا ســوم را از نظــر رفــع تصــرف از اراضی 

دولتــی بــه خــود اختصــاص دادنــد.
بــه گــزارش تاسیســات نیــوز، آمــاری که 
ــی در  ــی و دولت ــای مل ــرف زمینه از تص
ــارس  ــتان ف ــده، اس ــه ش ــاه ارای خردادم
بــا ۴۷ مــورد را در رتبــه اول زمین خــواری 
قــرار می دهــد و جایــگاه دوم بــه اســتان 
ــرد.  ــق می گی ــورد تعل ــا ۴۱ م ــران ب ته
ــران  ــهر  و ته ــارس، ایرانش ــتانهای ف اس
در اردیبهشــت امســال نیــز بــه ترتیــب 
باالتریــن رفــع تصــرف را داشــتند. آمــار 
ــر اســاس بــاب  گویــای آن اســت کــه ب
ــتانهای  ــده اس ــاد ش ــه ایج ــدی ک جدی
ــی هــدف زمین خــواران  ــری و جنوب کوی

شــده اســت.

بیشترین قبض آب در تهران 
چقدر است؟

کاالی  تریــن  ارزان  عنــوان  بــه  آب 
اساســی شــناخته شــده تــا جایــی کــه 
ــل شــرکت  ــه هــای مدیرعام ــق گفت طب
آب و فاضــالب تهــران بیشــترین قبــض 
آبــی کــه تاکنــون در تهــران صــادر شــده 
ــتخرهای  ــه اس ــرادی ک ــرای اف ــی ب حت
ــد بیــش از  ــزل دارن ــزرگ در من بســیار ب

ــت. ــوده اس ــان نب ــزار توم ۲۰۰ ه
ــت  ــوز، قیم ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب
تمــام شــده آب در تهــران نزدیــک ۳۰۰۰ 
ــط از  ــور متوس ــه ط ــت وب ــان اس توم
مشــترکان ۷۰۰ تومــان در هــر متــر 
مکعــب اخــذ مــی شــود، در ایــن بیــن 
ــی هفــت درصــد  ــار ســال متوال در چه
قیمــت آب افزایــش یافتــه اســت؛ یعنی 
طــی چهــار ســال ۲۸ درصــد قیمــت آب 

ــرد. ــدا ک افزایــش پی

تهران در آستانه ورود به 
وضعیت قرمزِ آب

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان تهــران بــا اشــاره بــه وضعیــت 
ایــن  ذخایــر ســدهای  و  بارش هــا 
اســتان گفــت: امســال شــهر و اســتان 
تهــران در قســمت نارنجــی قــرار گرفتــه 
و تــا بــه ایــن لحظــه وارد شــرایط قرمــز 

نشــده ایم.
به گــزارش تاسیســات نیــوز، محمدرضا 
بختیــاری، مدیرعامــل شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان تهــران گفــت: اولویت 
اول مــا اخطــار و ســپس کاهش فشــار 
اســت و بــا ایــن حــال بی توجهــی بــه 
ایــن هشــدارها قطــع آب را بــه دنبــال 
دارد. بــه زودی در مناطــق پرمصــرف هم 
ــم  ــال خواهی ــار آب را اعم ــش فش کاه
کــرد، ولــی برنامــه ای بــرای جیره بنــدی 
و ســهمیه بندی آب تــا ایــن لحظــه 
ــم. امســال مــا  ــران نداری در اســتان ته
ــدی  ــا نوبت بن ــرای قطــع ی برنامــه ای ب
و  نداشــته ایم  امــروز  بــه  تــا  آب 
نخواهیــم داشــت، ولــی وضعیــت 
ــتان  ــدهای اس ــده ای را در س نگران کنن

ــران شــاهد هســتیم. ته
آب  نوبت بنــدی  خصــوص  در  وی 
ــه  ــال ب ــرد: امس ــح ک ــران تصری در ته
لحــاظ کاهــش بارندگــی در کشــور 
ــا  ــژه ای اســت، در مقایســه ب ســال وی
۵۰ ســال اخیــر میــزان بارش هــا در 
ــزان  ــه پایین تریــن می سراســر کشــور ب
ــرف  ــزان مص ــت. می ــیده اس ــود رس خ
اســتاندارد معــادل ۱۴ مترمکعــب برابــر 
ــه  ــت ک ــاه اس ــر در م ــزار لیت ــا ۱۴ ه ب
ــر  ــار براب ــش از چه ــدد بی ــن ع ــر ای اگ
ــد، اخطــار و قطعــی  ــدا کن افزایــش پی

آب را در پــی دارد.
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اخبار داخلی

بحران کاهش عمر مفید ساختمان ها را جدی بگیریم
عقب گــرد عمــر مفیــد ســاختمان هــا از ســی و دو بــه بیســت و شــش ســال در ایــران ، بــه علــل مختلفــی همچــون مصالــح 

غیراســتاندارد، روش هــای اجــرای نادرســت، طراحــی نامناســب و نبــود نظــارت صحیــح نشــأت می گیــرد
بــه گــزارش تاسیســات نیــوز، عقب گــرد عمــر مفیــد ســاختمان هــا از ســی و دو بــه بیســت و شــش ســال در ایــران ، بــه علــل 
مختلفــی همچــون مصالــح غیراســتاندارد، روش هــای اجــرای نادرســت، طراحــی نامناســب و نبــود نظــارت صحیــح نشــأت 
می گیرد.بنــا بــه گفتــه رئیــس آزمایشــگاه فنــی و مکانیــک، عمــر مفیــد ســاختمان ها از حــدود ۳۲ ســال بــه ۲۶ ســال کاهــش 
یافتــه کــه از علــل مختلفــی همچــون مصالــح غیراســتاندارد، روش هــای اجــرای نادرســت، طراحــی نامناســب و نبــود نظــارت 

ــرد. ــأت می گی ــح نش صحی

خبر خوب رئیس نظام مهندسی ساختمان تهران در باره نظارت آبفا
فرآیند بازیابی آب های خاکستری به زودی در مناطق استان تهران انجام خواهد شد.

به گزارش تاسیسات نیوز، علیرضا میرجعفری درباره نظارت آبفا و خبر خوبی که در این زمینه رخ داده است گفت:
دربــاره »آبفــا« هــم نامه نگاری هــای خوبــی انجام شــده و بــر اســاس پیگیری هــای صــورت گرفتــه، فرآینــد بازیابــی آب هــای 

خاکســتری بــه زودی در مناطــق اســتان تهــران انجــام خواهــد شــد.

تصمیم رئیسی برای یارانه نقدی
ــه نقــدی  ــرای یاران ــاره برنامــه خــود ب ــه هــای تبلیغاتــی خــود درب آیــت اهلل رئیســی ، رئیــس جمهــور کشــورمان در مصاحب
توضیحاتــی ارائــه داد. یارانــه نقــدی یکــی از مهــم تریــن کارهــا در دولــت هــا اســت کــه توســط محمــود احمــدی نــژاد ایــن 
طــرح آغــاز شــده کــه در دولــت روحانــی هــم اجــرا شــد و همــه بــه دنبــال ایــن هســتند کــه در دولــت رئیســی تکلیــف یارانــه 
نقــدی چــه مــی شــود.حجت االســالم ابراهیــم رئیســی افــزود: بــه ازای هــر یــک از اعضــای خانــوار در ســه دهــک اول ۲۰۰ هــزار 
تومــان و دو دهــک بعــدی ۱۵۰ هــزار تومــان اعتبــار ماهیانــه تخصیــص می یابــد.وی در ادامــه گفــت: اعتبــار معیشــت، قــرض 
الحســنه بــا کارمــزد ۲% اســت و بازپرداخــت آن زمانــی اســت کــه خانــوار درآمــد کافــی بــرای پرداخــت اقســاط را داشــته باشــد. 

ایــن اعتبــار بــرای خانوارهایــی کــه توانایــی بازپرداخــت اقســاط را نداشــته باشــند، بالعــوض خواهــد بــود.
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کارگاه عملی نصب و تعمیر پکیج های 
حرارتی

 مدت دوره: 40 ساعت
مدرس: مهندس غالمی

روزهای برگزاری:
پنجشنبه ها 14:00-19:00

جمعه ها 9:00-14:00

طراحی سردخانه های مواد غذایی
 مدت دوره: 16 ساعت
مدرس: دکتر شاهدی

روزهای برگزاری:
دوشنبه ها

ساعت برگزاری: 09:00-13:00

طراحی و نقشه کشی سه بعدی 
تاسیسات مکانیکی با نرم افزار رویت

 مدت دوره: 60 ساعت
مدرس: مهندس علی جوکار

روزهای برگزاری:
شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00-21:00

کارگاه عملی ساختمان، نصب و تعمیر 
اسپلیت

مدت دوره: 24 ساعت
اساتید: مهندس نیک خصال، مهندس عزیزی

روزهای برگزاری:
پنجشنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 9:00-17:00

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر، سونا 
و جکوزی

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس واصف

روزهای برگزاری:
شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

طراحی و نقشه کشی سه بعدی 
تاسیسات برقی با نرم افزار رویت

 مدت دوره: 36 ساعت
مدرس: مهندس علی جوکار

روزهای برگزاری:
پنجشنبه ها

ساعت برگزاری: 14:00-17:00

طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات
 مدت دوره: 70 ساعت

اساتید: مهندس واصف، انجرقلی، 
محمدعلی لو، پنجی

روزهای برگزاری:
یکشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 14:00-18:00

طراحی سیستم های بخار

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس رمضانی

روزهای برگزاری:
شنبه ها و سه  شنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00-21:00

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه تیر 1400

آموزش
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اخبار خارجی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

رونمایی از فناوری جدید امرسن
از  ای  خانــواده  ورود  امرســن،  شــرکت 
ــد  ــر کوپلن ــس متغی ــا فرکان ــای ب موتوره
بــرای کاربردهــای تبریــد تجــاری و صنعتی 
بــه گــروه محصــوالت خــود را اعــالم کــرده 
است.امرســن مــی گویــد VFD هــای 
کوپلنــد آن بــا ویژگــی ســهولت نصــب و 
ــاال  ــت ب ــک اولوی ــوان ی ــه عن ــتفاده ب اس
بــا ویژگــی هــای بســیار ماننــد منــوی راه 
انــدازی ســریع بــرای پذیــرش و خدمــات 

ــی طراحــی مــی شــوند.  خطــی اصل

دانفوس هاوس، بزرگ ترین 
ساختمان پایدار جهان

دانفــوس در پــروژه ســاخت یکــی از 
بــزرگ تریــن ســاختمان های مســکونی 
ــح ســاختمانی  ــا مصال ــان ب ــدار جه پای
متــداول و فنــاوری هــای کارامــد موجود 

ــور دارد. حض
ــه  ــک خان ــاخت ی ــروژه ، کار س ــن پ ای
چهارطبقــه را بــه عنــوان یــک مرکــز 
ســنجش و آزمایــش فنــاوری هــای 
ــدف،  ــد. ه ــی بین ــوس م ــرژی دانف ان
ــه  ــی نام ــن گواه ــه باالتری ــیدن ب رس
ســاختمان  یــک  بــرای  پایــداری 
مســکونی بــا آجــر و بتــون اســت.

بنیــاد  پــروژه  ایــن  کارفرمــای 
Bitten&madsاســت کــه در ســال 1791 
توســط بنیــان گــذار دانفــوس تاســیس 
شــده اســت. هدف از تاســیس شــرکت، 
بخشــی از تغییــر نســلی در دانفــوس بــا 
ــرای  ــه ب ــن مجموع ــت ای ــدف تقوی ه

ــت. ــوده اس ــده ب جذاب ترین قطعه انرژی سبزآین
ــات  ــر توجه ــالهای اخی ــدروژن در س هی
زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده و 
ــزرگ  ــرکتهای ب ــتراتژی ش ــون در اس اکن
نفتــی و بســیاری از دولتهــا بــرای کربــن 

ــود. ــی ش ــده م ــع دی ــی صنای زدای
 پنلهــای خورشــیدی و توربینهــای بــادی 
نمــی تواننــد همــه چیــز را پــاک کننــد. 
ــه  ــوالد ب ــد ف ــال تولی ــوان مث ــه عن ب
دمــای باالتــر از دمایــی کــه کــوره هــای 
برقــی ســنتی مــی تواننــد تولیــد کننــد، 
ــه  ــل برنام ــن دلی ــه همی ــاز دارد. ب نی
ــی،  ــرات اقلیم ــا تغیی ــه ب ــای مقابل ه
نقــش بزرگــی را بــرای هیــدروژن در 
ــی و  ــی صنعت ــردن آالیندگ ــدود ک مح
ســوخت خودروهــا، کامیونها و کشــتیها 

ــت.  ــه اس ــر گرفت در نظ

چگونه ساختمان ۱۰ طبقه یک 
روزه ساخته شد؟

ســاخته  پیــش  هــای  ســاختمان 
طــوری طراحــی مــی شــوند کــه بســیار 
ســریع ســاخته شــوند. بــا یــان حــال، 
حتمــاً تــا بــه حــال نشــنیده ایــد کــه 
یــک ســاختمان ده طبقــه تنهــا در 
مــدت یــک روز یــا دقیــق تــر بگوییــم 
ســاخته  دقیقــه   ۴۵ و  ســاعت   ۲۸
ــتفاده از  ــا اس ــرج ب ــد.این ب ــده باش ش
سیســتم ســاخت پیــش ســاخته گــروه 
ســاختمانی Broad ســاخته شــد. یکی 
از جــذاب تریــن مســایل در مــورد ایــن 
ــر  ــاد ه ــه ابع ــت ک ــن اس ــتم ای سیس
ــک  ــدازه ی ــه ان ــاختمان ب ــاژول س م
کانتینــر کشــتی اســت کــه حمــل و نقل 
ــا اســتفاده از  آن بــه هرجــای جهــان ب
ــاده  ــود را س ــری موج ــای تراب روش  ه
مــی کند.هــر مــاژول در یــک کارخانــه 
ــامل  ــود و ش ــی ش ــاخته م ــل س از قب
ــه  ــگ اولی ــد زن ــوالد ض ــازه ف ــک س ی
ــا،  ــی ه ــیم کش ــامل س ــه ش ــت ک اس
عایــق بنــدی، شیشــه کاری و سیســتم 
هــای تهویــه مــی شــود. ایــده اصلــی 
این اســت کــه شــما گروهــی از مــاژول 
ــه محــل  ــر را ب ــدازه کانتین ــه ان هــای ب
ســاختمان مــی بریــد و روی هــم مــی 
چینیــد و بــه هــم مــی بندیــد. بعــد از 
آن آنهــا بــه بــرق و اب و شــهری وصــل 

ــی شــوند. ــاده اســتفاده م و آم

اخبار خارجی
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مقاله اشری

طراحی و یکپارچه سازی سیستم
ایــده آل ایــن اســت کــه تــوازن و یکپارچــه ســازی 

ــا  ــه را ب ــزای تهوی ــادی از اج ــداد زی ــتم تع سیس

ــن  ــن، کارامدتری ــوده تری ــا آس ــد ت ــع کن ــم جم ه

ــرد هــر جــزء و  ــن عملک ــه تری ــه صرف ــرون ب و مق

ــپزخانه  ــه آش ــود. در تهوی ــم ش ــتم فراه کل سیس

ــد  ــن بای ــوای جایگزی ــای ه ــتم ه ــاری، سیس تج

 HVAC ــا سیســتم هــای ــه و ی ــا سیســتم تخلی ب

ســاختمان تلفیــق و متــوازن شــوند. حتــی طراحی 

هــای سیســتم مناســب نیــاز بــه تســت و تعدیــل 

بعــد از نصــب دارنــد. تاییــد مطابقــت بــا طراحــی 

ــای  ــا نیازه ــرح ب ــه ط ــد اینک ــت و تایی ــم اس مه

بهــره بــرداری مطابقــت دارد نیــز بــه همــان انــدازه 

ــه مهــم در  اهمیــت دارد. تعدیــل هــوا یــک مرحل

ــای  ــپزخانه ه ــه آش ــدازی تهوی ــد راه ان ــر فرآین ه

تجــاری  اســت.

 

 اصول 
ــا  ــود دارد ام ــم وج ــتثنایی ه ــوارد اس ــه م اگرچ

مــوارد زیــر اصــول اساســی ادغــام و تعدیــل 

سیســتم هــای خدمــات غــذا بــرای عملکــرد 

آســوده، کنتــرل شــده و مقــرون بــه صرفــه اســت.:

•ســاختمان بایــد همیشــه در مقایســه بــا جــو کمی 

ــا 1.25 پاســکال( باشــد  ــت )مث تحــت فشــار مثب

تهویه آشپزخانه
قسمت دوم

آشپزخانه های صنعتی از عناصر مهم در رستوران ها، هتل ها، بیمارستان ها و مراکز صنعتی 
هستند. در میان ده ها نکته ریز و درشت در طراحی تاسیسات آنها به مسأله مهمی باید دقت بیشتری 

نمود و آن تهویه آشپزخانه است.
 مترجم مهندس نیره شمشیری
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ــه داخــل باشــد.  ــع نفــوذ هــوای بیــرون ب ــا مان ت

هــوای نفوذیافتــه حــاوی آالینــده و حشــرات 

ــار گرمایــی اضافــه مــی کنــد.  ــه ب اســت و ب

ــاق  ــه ات ــد همیشــه نســبت ب •هــر آشــپزخانه بای

ــار آن  ــًا کن ــه دقیق ــاوری ک ــق مج ــا مناط ــا ی ه

ــد  ــی باش ــار منف ــت فش ــی تح ــد، کم ــرار دارن ق

ــو در آشــپزخانه و  ــه مهــار ب ــا ب )0.25- پاســکال( ت

جلوگیــری از مهاجــرت بــه بیــرون آن کمــک شــود. 

•طراحــی HVAC بایــد مانــع برگشــت هــوای 

رفــت ورودی بــه آشــپزخانه و نیــز ورود ایــن هــوا 

بــه مناطــق دیگــر شــود. آلودگــی بــو یــک مشــکل 

مهم اســت. به عــاوه، در شــرایطی ماننــد تغییرات 

فصلــی، وقتــی زون هــای مجــاور ممکــن اســت در 

حــاالت مختلــف باشــند )ماننــد اکونومایــزر در برابر 

تهویــه مطبــوع یــا گرمایــش(، ممکــن اســت اثرات 

بــدی روی آســایش گذاشــته شــود. ایــده آل ایــن 

ــد از  ــپزخانه HVAC بای ــتم آش ــه سیس ــت ک اس

سیســتم HVAC ســایر نواحــی جــدا باشــد. 

ســه موقعیتــی کــه بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد، از 

ایــن قــرار اســت:

-در زمــان تغییــرات فصلــی، زون آشــپزخانه ممکــن 

اســت نیــاز بــه تهویــه مطبــوع هــوا داشــته باشــد 

یــا فقــط بــا هــوای تهویــه کار کنــد، در حالــی کــه 

محــل هــای غذاخــوری بــه گرمایــش نیــاز دارنــد. 

حتــی در آشــپزخانه هایــی کــه ســالن هــای 

ــد  ــه گرمایــش دارن ــاز ب غذاخــوری مجاورشــان نی

ــاف  ــظ اخت ــد، حف ــرمایش الزم دارن ــا س ــا آنه ام

فشــار بیــن ایــن فضاهــا و ادامــه انتقــال هــوای 

ــه آشــپزخانه مهــم اســت.  محــل غذاخــوری ب

-بــرای محــدود کــردن ناراحتــی کارکنان آشــپزخانه، 

ــی  ــوای جبران ــتگاه ه ــم دس ــه تنظی ــرل نقط کنت

ــن  ــی بی ــرات دمای ــری از تغیی ــن و جلوگی دماپایی

فضــای آشــپزخانه و دســتگاه هــوای جبرانــی مهــم 

ــپزخانه  ــی آش ــوای جبران ــتگاه ه ــر دس ــت. اگ اس

ــد،  ــته باش ــش داش ــه گرمای ــاز ب ــی نی اختصاص

ــتگاه  ــش دس ــع گرمای ــتاتیک منب ــرل ترموس کنت

ــای  ــای فض ــاس دم ــد براس ــی بای ــوای جبران ه

آشــپزخانه باشــد نــه دمــای هــوای بیــرون. 

گرمایــش دســتگاه هــوای جبرانــی بایــد بــا 

ســرمایش HVAC آشــپزخانه در ارتبــاط باشــد 

ــان شــود.  ــش همزم ــع ســرمایش و گرمای ــا مان ت

محــل ترموســتات هــای HVAC در آشــپزخانه هــا 

بایــد دماهــای متناقــض احتمالــی را توجیــه کنــد. 

ــی  ــل درک ــوران قاب ــچ ک ــن اســت هی ــده آل ای -ای

ــی  ــرات دمای ــد و تغیی ــوری نباش ــالن غذاخ در س

ــد.  ــن باش ــر 0.6 کلوی حداکث
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 آشــپزخانه هــا نمــی تواننــد بــدون کــوران باشــند؛ 

بــا ایــن وجــود، ســرعت در یــا نزدیــک هودهــای 

تخلیــه نبایــد بیشــتر از 0.4 متــر بــر ثانیــه باشــد. 

اســایش آشــپزخانه تــا حــد زیــادی تحــت تاثیــر 

گرمــای تابشــی در مناطــق کار اســت، امــا حفــظ 

طراحــی  شــرایط   3K در دماهــای محســوس 

مطلــوب اســت. ایــن شــرایط بــا توزیــع یکســان و 

ــق گــردش هــوا در هــر زون توســط تعــداد از طری

 کافــی از دریچــه هــا کــه بــرای ممانعت از ســرعت 

ــه دســت  ــاال ســایز مــی شــوند، ب هــای هــوای ب

ــا اختــاف دماهــای  ــد. اگــر کــوران هــا ی مــی آی

ــتریان  ــد، مش ــته باش ــود داش ــی وج ــل توجه قاب

ــان هــم  ــود و کارکن ــد ب غذاخــوری راحــت نخواهن

معمــوالً آســایش و بازدهــی کمتــری دارنــد. اصــول 

بهــره بــرداری و مفاهیــم طراحــی بــرای یکپارچــه 

ســازی و مناســب در رســیدن بــه نتایــج مطلــوب 

در شــرایط مختلــف دخالــت دارنــد. همیــن اصــول 

در تمامــی جنبــه هــای تهویــه خدمــا ت غــذا مهــم 

هســتند. 

در رســتوران هایــی کــه چندیــن هــود تخلیــه یــا 

هودهایــی بــا سیســتم هــای کنتــرل طبــق تقاضــا 

دارنــد، حجــم جریــان هــوای تخلیــه ممکــن اســت 

در طــول روز متفــاوت باشــد. هــوای جایگزیــن باید 

ــی  ــان از منف ــور اطمین ــه منظ ــا ب ــود ت ــرل ش کنت

ــه مناطــق مجــاور در  مانــدن آشــپزخانه نســبت ب

ــن  ــاف فشــار مناســب بی ــاط کاری، اخت ــه نق هم

آشــپزخانه و ســاختمان حفــظ شــود. هرچــه تخلیه 

متغیرتــر باشــد یــا زون هــای موجــود کوچــک تــر 

و بیشــتر باشــد، طراحــی پیچیــده تــر مــی شــود، 

امــا اصــول رابطــه فشــار کلــی بایــد حفــظ شــود 

تــا آســایش، راندمــان و اقتصــاد مناســب فراهــم 

شــود. 

یــک کاربــرد دیگــر، آشــپزخانه ای اســت کــه یــک 

ــا  ــر ب ــزرگ ت ــاختمان ب ــک س ــه ی ــرف آن رو ب ط

ــه  ــت. نمون ــا از راه دور اس ــترک ی ــوری مش غذاخ

ــک  ــورت در ی ــود ک ــک ف ــامل ی ــواد ش ــن م ای

ــک  ــتوران کوچــک در ی ــک رس ــا ی ــد ی ــز خری مرک

بیمارســتان، فــرودگاه یــا ســاختمان مشــابه اســت. 

فشــار مثبــت در جلــوی آشــپزخانه ممکــن اســت 

باعــث شــود مقــداری از روغــن پخــت و پــز، 

بخــار و بوهــا بــه فضــای ســاختمان پخــش شــود 

ــوردی،  ــن م ــود. در چنی ــد ب ــوب خواه ــه نامطل ک

ــه  ــت ب ــی نس ــار منف ــپزخانه در فش ــش آش بخ

ــا فضــای  ــار ی ــز انب ســایر مناطــق ســاختمان و نی

اداری نگــه داشــته مــی شــود. چنیــن فضاهایــی 

ــن  ــد آب گرمک ــتقیم، مانن ــت مس ــایل ون ــه وس ک

ــظ  ــن را حف ــرد ایم ــار الزم عملک ــد فش ــد، بای دارن

ــد.  کنن
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گزارش

خرم: اختالسها در چندسال اخیر بی 
سابقه بوده است

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور 

بــا اظهــار تأســف از اختاس هــا و رانت هــای 

میلیــاردی در ســال های اخیــر بیــان کــرد: در 

ــه  ــد ک ــی کردن ــله حکمران ــور ۳۹ سلس ــن کش ای

ــه نشــده  ــاس نهادین ــن حــد فســاد و اخت ــا ای ت

ــه  ــامت جامع ــا س ــرورت دارد در ارتق ــود و ض ب

ــرده  ــل ک ــتی عم ــه درس ــر ب ــت اندرکاران ام و دس

ــت و  ــق مملک ــه عش ــد ب ــق و ح ــاس ح ــر اس و ب

ــالم  ــادق و س ــود ص ــای کاری خ ــردم در حوزه ه م

ــم. ــل کنی عم

احمــد خــرم  در دیــدار بــا اســتاندار اردبیــل 

محــل  در  مهندســان  جامعــه  بــا  نشســت  و 

ــه  ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــار ک ــل اظه ــتانداری اردبی اس

ــود  ــل نش ــهرداری ها ح ــدار ش ــد پای ــکل درآم مش

و  تراکم فروشــی  و  کاربری هــا  تغییــر  بــا  مــا 

همچنیــن خیانــت بــه توســعه و عمــران متــوازن 

ــرورت دارد  ــه ض ــود ک ــم ب ــه رو خواهی ــهری روب ش

ــط و مقــررات ســاخت و ســازها  ــر اســاس ضواب ب

ــح و درســت  ــه شــکل صحی ــی ب و کارهــای عمران

ــد. ــاق بیفت اتف

وی تصریــح کــرد: در ۴۲ ســال عمر مدیریتی ســعی 

ــای  ــط و معیاره ــن، ضواب ــع قوانی ــا تاب ــردم ت ک

اصولــی باشــم و بــه رغــم آن کــه فحش هــا 

ــاه نیامــده و هیــچ  خــورده ام از ایــن موازیــن کوت

وقــت قلمــم را در مســیر ناصحیــح و انحــراف 

ــدادم. ــوق ن س

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور 

گفــت: درآمــد پایــدار شــهری از ضرورت هــای 

توســعه شــهر اســت کــه اگــر ایــن گــره حل نشــود 

مــا بــا تغییــر کاربری هــا و تراکم فروشــی های 

زیــادی روبــه رو خواهیــم شــد.
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گزارش
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور 

ــوان معضــل  ــه عن از کاربری فروشــی های شــهری ب

ــان  ــم مهندس ــت: امیدواری ــرد و گف ــاد ک ــدی ی ج

ــم  ــن محک ــررات و قوانی ــای مق ــد پ ــل جدی نس

بایســتند و در حفــظ منافــع مــردم و حقــوق 

ــد. ــاه نیاین ــزی کوت ــچ چی ــهروندان از هی ش

خــرم بــا بیــان اینکــه امــروزه همــه وظیفــه داریــم 

بــه دور از اغــراق و رفتارهــای غلوآمیــز بــه وظیفــه 

ــش  ــور نق ــرفت کش ــرده در پیش ــل ک ــود عم خ

اصلــی و اساســی خــود را ایفــا کنیــم، افــرود: 

ــاز و  ــاخت و س ــوزه س ــارم در ح ــل چه ــروز نس ام

بــا تجربــه ای گران ســنگ  صنعــت ســاختمان 

ــی  ــا دیدگاه ــرورت دارد ب ــد و ض ــدا کردن ورود پی

جهانــی و بــر مبنــای اســتانداردها هــم در مســائل 

ــه  ــی ب ــائل اجتماع ــم مس ــی و ه ــی و تخصص فن

ــی را  ــم تــا بهتریــن خروج ــت کنی ســمتی حرک

شــاهد باشــیم.وی بــه ویژگی هــای نســل های 

ــد از  ــه داد: بع ــرد و ادام ــاره ک ــارم اش ــا چه اول ت

انقــاب صنعتــی و اختراعــات و ابتــکارات انقــاب 

ــی و  ــی. ت ــی، آی. س ــوزه آی. ت ــوم در ح ــوج س م

تولیــد دانــش اتفــاق افتــاده و در مــوج چهــارم مــا 

ــا توســعه علــوم و فنــون و تولیــد اطاعــات بــه  ب

ــتیم. ــه رو هس ــه ای روب ــن و لحظ ــکل آنای ش

خــرم در بخــش دیگــری از ســخنان خــود خاطــر 

نشــان کــرد: روزانــه میلیاردهــا صفحــه اطاعــات 

در دنیــا رد و بــدل می شــود و دانــش بشــری 

هــر روز و هــر لحظــه چندیــن برابــر تحــول پیــدا 

می کنــد.

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور 

بــا اظهــار تأســف از اختاس هــا و رانت هــای 

میلیــاردی در ســال های اخیــر بیــان کــرد: در 

ــه  ــد ک ــی کردن ــله حکمران ــور ۳۹ سلس ــن کش ای

ــه نشــده  ــاس نهادین ــن حــد فســاد و اخت ــا ای ت

ــه  ــامت جامع ــا س ــرورت دارد در ارتق ــود و ض ب

ــرده  ــل ک ــتی عم ــه درس ــر ب ــت اندرکاران ام و دس

ــت و  ــق مملک ــه عش ــد ب ــق و ح ــاس ح ــر اس و ب

ــالم  ــادق و س ــود ص ــای کاری خ ــردم در حوزه ه م

ــم. ــل کنی عم
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چــرا نظام مهندســی ســاختمان صاحــِب امکانــات 

رفاهــی مثــل اســتخر و ... نیســت؟ 

ــای  ــه اعض ــی ب ــات رفاه ــه خدم ــری ارائ میرجعف

ــت و  ــروری دانس ــاختمان را ض ــی س نظام مهندس

گفــت:

ــی در  ــود اقدامات ــی خ ــواِن مال ــه ت ــه ب ــا توج ب

ــا  ــا نه تنه ــت، ام ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــن زمین ای

ســازمان نظام مهندســی اســتان تهــران، بلکــه 

ــش  ــتای کاه ــا در راس ــازمان ها و نهاده ــر س اکث

ــه  ــت بهین ــه مدیری ــدام ب ــا اق ــود هزینه ه و بهب

ــروش  ــه ف ــبت ب ــد و نس ــه کرده ان ــن زمین در ای

مایملــک ســاختمان ها و امــاک امکانــات رفاهــی 

ــداری  ــزاف نگه ــای گ ــا از هزینه ه ــد ت خودکرده ان

ــوی  ــه از س ــد و البت ــی یابن ــا رهای ــاالنه آن ه س

گزارش ویژه

خبرهای خوب در نشستی صمیمانه 
با تاسیسات نیوز)4(

 دی ماه سال گذشته بود که مهندس علیرضا میرجعفری بر کرسی ریاست نظام مهندسی تهران نشست 

و همگان در انتظار نظام بیشتِر »نظام مهندسی تهران« بودند. پس از پیگیری خبرنگاران تاسیسات نیوز 

مقرر شد گفت و گویی با ایشان داشته باشیم که با درخواست ایشان این گفتگو بدون هیچ هماهنگی 

قبلی به گفتگوی زنده تصویری تبدیل شد که از صفحه رسمی پایگاه خبری تاسیسات نیوز در اینستاگرام 

منتشر شد و اکنون قابل مشاهده است. در اینجا بخشی از مصاحبه را مطالعه می فرمایید.
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گزارش ویژه
ــز  ــا مراک ــا ب ــاد قرارداده ــه انعق ــدام ب ــر اق دیگ

تفریحــی ،رفاهــی ماننــد اســتخرها و باشــگاه های 

ــتان  ــطح اس ــف در س ــن مختل ــف در اماک مختل

ــد. ــا کرده ان ــتفاده اعض ــرای اس ب

ــدام را  ــن اق ــاختمان ای ــی س ــس نظام مهندس رئی

ــرای  ــر ب ــر کاهــش هزینه هــا، گامــی مؤث عــاوه ب

توزیــع مطلــوب ارائــه خدمــات رفاهــی بــرای همــه 

اعضــاء ســازمان بــا ارائــه کارت عضویــت معتبــر در 

ــف شــهر دانســت  ــاط مختل نظام مهندســی، در نق

کــه بــر کیفیــت و کمیــت خدمــات خواهــد افــزود.

بــا  تفاهم نامــه ای  انعقــاد  از  همچنیــن  وی 

ــوب  ــا خدمــات مطل ــران ب ــازرگان ته بیمارســتان ب

ــی  ــای نظام مهندس ــرای اعض ــب ب ــت مناس و قیم

تهــران خبــر داد و اظهــار امیــدواری کــرد این گونــه 

ــد. ــش یاب ــتان افزای ــطح اس ــات در س خدم

                                                              تمام

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید
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گزارش ویژه

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید
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نگاهی به بازار

قیمت )ناموت) مخزن آب افقی پلی اتیلن  سه الیه

1/200/000 400 لیتری

1/500/000 500 لیتری

2/500/000 1000 لیتری

3/600/000 1500 لیتری

4/350/000 2000 لیتری

6/700/000 3000 لیتری

9/500/000 4000 لیتری

11/500/000 5000 لیتری
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ــت،  ــی اس ــکل جهان ــک مش ــون ی ــران آب اکن بح

اگــر همیشــه بــرای جنگ هــا و لشکرکشــی ها 

پــای نفــت در میــان بــود حــاال پیش بینــی شــده 

در چنــد ســال آینــده »آب« مســئله ای خواهــد بود 

کــه شــاید شــدیدترین درگیری هــا در دنیــا را رقــم 

بزنــد، دهــه آینــده زمــان دشــوار جنــگ آب اســت.

تصاویــر  حســرت  بــا  آمریــکا  رســانه های 

ــر  ــته منتش ــی را در گذش ــع آب ــا و مناب دریاچه ه

ــی  ــا باق ــزی از آنه ــًا چی ــاال تقریب ــه ح ــد ک می کنن

ــه تشــکیل پلیــس  نمانــده اســت. چالشــی کــه ب

آب منجــر شــده تــا جلــوی هدررفــت آب را بگیــرد 

ــرف  ــراف در مص ــع از اس ــه مان ــال جریم ــا اعم و ب

آب شــوند. ترفنــدی کــه شــاید ِاعمــاِل آن در ایــران 

ــد. ــا باش ــز راهگش نی

»ابرچالــش کــم آبــی«، ایــران را نیــز درگیــر کــرده 

ــی را وجــود مشــکات  ــم آب ــا بحــران ک اســت ام

ــح مصــرف  ــوِد فرهنــگ صحی دیگــری چــون؛ »نب

آب«، »تجهیــزات فرســوده آب در بخش کشــاورزی 

و صنعــت«، و »فقــدان اهــرم هــای اجرایــی بــرای 

ممانعــت از اســراِف ایــن مایــه حیاتــی«، تشــدید 

»بحــران آب« نیــاز بــه مواجهــه 
جهانی دارد

صدیقه بهزادپور: شنیدن کلمه »بحراِن آب« در کشور، واژه ای آشناست که دغدغه های مختلفی 
را پیش روی مردم، مسئوالن و کارشناسان ترسیم کرده، دغدغه هایی که شاید در وهله نخست، گماِن 

اختصاصی بودِن آن برای چند کشور از جمله ایران را ایجاد کند.

گزارش
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کــرده اســت. »فرهنگســازی در خصــوص کاهــش 

و مدیریــت بهینــه مصــرف آب در مــدارس، رســانه 

ــازی  ــی«، »بهس ــی و غیردولت ــازمان دولت ــا و س ه

ــی  ــه راهکارهای شــبکه فرســوده آبرســانی« از جمل

ــن مشــکل در  ــه حــل ای ــد ب ــه مــی توان اســت ک

ــا  ــا ی ــذاری روزه ــک کند.نامگ ــز کم ــدت نی دراز م

ــبی  ــت مناس ــاید فرص ــال، ش ــی س ــا ط ــه ه هفت

باشــد کــه یــک رویــداد فرهنگــی در افــکار عمومــی 

ــت  ــد و فعالی ــاز کن ــود را ب ــای خ ــانه ها ج و رس

هــای فرهنگــی  آموزشــی بســیاری در ایــن زمینــه 

ــای  ــرای انجــام فعالیته ــازی ب ــا آغ ــرد ت انجــام گی

ــا و  ــروس کرون ــیوع وی ــد باشد.ش ــی و جدی اساس

ــه بهداشــت فــردی،  ــزوم توجــه بیشــتر مــردم ب ل

ــش  ــر را افزای ــالهای اخی ــرف آب در س ــزان مص می

ــرای  ــی ب ــردن راههای ــه کارب ــا ب ــت. ام داده اس

ــتی  ــارف بهداش ــوزه مص ــه آب در ح ــرف بهین مص

مــی توانــد میــزان قابــل توجهــی از هدررفــت آب 

ــه را کاهــش دهد.همچنیــن یکــی از  در ایــن زمین

ســاده تریــن کارهایــی کــه مــی تــوان انجــام داد، 

ــه آب  ــای تصفی ــتم ه ــتفاده از سیس ــعه اس توس

ــی  ــم م ــر فراه ــردم آب تمیزت ــرای م ــه ب ــت ک اس

کننــد. ایــن شــامل؛ اســتفاده ازدوش هــای کوتــاه 

تــر، نصــب توالــت هایــی کــه بــا جریــان کمتــر آب 

یــا مصــرف کمتــر آب در فــاش تانــک کارمــی کنند 

نیــز از جملــه روش هایــی اســت کــه اتــاف آب را 

کاهــش مــی دهــد. اســتفاده از پســآب و آبهــای 

خاکســتری هــم از جملــه راهکارهــای مطلــوب در 

ــا مســئله کــم آبــی اســت. حــوزه مواجهــه ب

نقــش دانــش بنیــان هــا و ســاخت دســتگاه هــا 

و تجهیــزات ویــژه در حــوزه مصــرِف بهینــه آب در 

ســالهای اخیــر باعــث کاهــش مصرف آب در کشــور 

شــده اســت کــه حکایــت از مدیریــت صحیــح در 

ایــن حــوزه دارد.اتخــاذ سیاســتهای صحیــح جهت 

مدیریــت مطلــوب مصــرف آب از جملــه اقداماتــی 

ــن  ــورت نپرداخت ــه در ص ــود ک ــی ش ــوب م محس

صحیــح بــه آن منجــر بــه تشــدید بحــران، حتــی 

در زمینــه تامیــن آب آشــامیدنی در سراســر جهــان  

خواهــد شد.اســتمرار اجــرای روشــهای نویــن بــرای 

مواجهــه بــا َاَبرچالــش کــم آبــی در ســطح جهانــی 

ــن  ــی ای ــات جانب ــد از معض ــاید بتوان ــی ش و مل

بحــران در دنیــا بکاهــد و در ایــن راســتا اســتفاده 

ــی و  از پتانســیل هــای بخــش خصوصــی و دولت

تعامــل مناســب در ایــن زمینــه میــزان مشــکات 

آتــی را کاهــش خواهــد داد، در غیراینصــورت بایــد 

ــف  ــای مختل ــه ه ــت در الی ــاد گسس ــر ایج منتظ

اقتصــادی، اجتماعــی و … بــود.

گزارش
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