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بین الملل

آغازبهکارسرویس»پالس«تپسی
دنیای اقتصاد: سرویس »پالس« به عنوان جدیدترین 
خدمت تاکسی اینترنتی تپسی راه اندازی شد. در این سرویس، 
خودروهایی با مدل و کیفیت بهتر، کار خدمت رسانی به کاربران 

را انجام می دهند. 
سرویس پالس تپسی برای مسافرانی طراحی شده که اولویت 
آنها به دالیل مختلف ممکن است سفر به وسیله خودروهایی 
با مدل باالتر باشد. به عنوان مثال این سرویس می تواند برای 
سازمان هایی که از تپسی برای رفت وآمد مدیران یا میهمان های 
خود استفاده می کنند یا سایر کاربرانی که می خواهند از تپسی 
برای رفتن به مراسم یا رویدادهای خاص استفاده کنند، جذاب 
باشد.  رانندگان این سرویس نیز رانندگانی هستند که طی دوره 

فعالیت شان، بیشترین امتیاز را از مسافران دریافت کرده اند. 
هزینه سفرهای سرویس پالس، ۲۰ درصد از سرویس 
کالسیک بیشتر است. این سرویس جدید تپسی که فعال در 
شهر تهران و از ساعت 6 صبح تا 1۲ شب فعال است، قرار است 
در آینده در سایر شهرهایی که تپسی در آنها به خدمت رسانی 
مشغول است نیز فعال شود.  تپسی پیش از این عالوه بر سرویس 
کالسیک، از سرویس های هم خط )مینی بوس(، پیک، همیار، 

الین و تاکسی نیز رونمایی کرده بود.

تا پایان امسال
آزادراهکنارگذرجنوبیتهران

بهبهرهبرداریمیرسد
دنیای اقتصاد: مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای 
حمل ونقل کشور از پیشرفت فیزیکی 9۰ درصدی آزادراه کنار 
گذر جنوبی تهران و بهره برداری آن تا پایان امسال خبر داد.  
خیراهلل خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از مراحل 
احداث آزادراه کنار گذر جنوبی تهران با اعالم این مطلب در جمع 
خبرنگاران گفت: این پروژه آزادراهی به عنوان موثرترین پروژه 
آزادراهی کشور محسوب می شود و با بهره برداری از آن تحول 
اساسی را در بخش ترانزیت و حمل ونقل در دو استان تهران و 
البرز شاهد خواهیم بود. به واسطه قرار گرفتن این ابرپروژه در 
مسیر کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب کشور و همچنین 
شبکه بزرگراهی آسیایی در شبکه حمل و نقل تاثیر بسزایی دارد.
وی افزود: طول این آزادراه 158 کیلومتر است و با احتساب 
رمپ و لوپ هایی که برای تقاطع مختلف آن احداث شده حدود 
۲4۰ کیلومتر در آن عملیات راهسازی انجام شده است. این 
آزادراه به صورت شش خطه از آبیک در غرب شروع شده و با 
طی 158 کیلومتر از تمام مسیرهای منتهی به شهر تهران عبور 
می کند و به چرمشهر در شرقی ترین نقطه این آزادراه ختم 
می شود.  خادمی درباره تاثیر این آزادراه گفت: مهم ترین نقش 
این پروژه این است که گلوگاه ها، توقف ها و راهبندان هایی را که 
در مسیر فعلی تردد بین استان های تهران و البرز وجود دارد، رفع 
می کند و به این ترتیب تمام ورودی های شهر تهران از طریق 
این آزادراه قابل تبادل است. برای این آزادراه حدود ۲۰ تقاطع 
غیرهمسطح احداث شده است که با تمام جاده های منتهی به 
تهران از سمت جنوب، شرق و غرب تبادل عبوری دارد و از این 

لحاظ یکی از موثرترین آزادراه های کشور خواهد بود.
مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
کشور ضمن ابرپروژه خواندن آزادراه کنار گذر جنوبی تهران 
اعالم کرد: مبلغ هزینه شده در این آزادراه تاکنون 3 هزار میلیارد 
تومان بوده که به صورت مشترک توسط دولت و سرمایه گذار 
پروژه انجام شده و ارزش این پروژه تا به امروز 7 هزار میلیارد 
تومان است. این پروژه هم از لحاظ نوع اقدامات صورت گرفته در 
احداث و هم از لحاظ مبلغ سرمایه گذاری شده یکی از بزرگ ترین 
پروژه های آزادراهی کشور است. به همین دلیل یک ابر پروژه 
و موثرترین پروژه آزادراهی کشور قلمداد می شود. وی افزود: 
آزادراه کنارگذر جنوبی تهران با اجرا و سرمایه گذاری 7۰ درصدی 
قرارگاه خاتم االنبیا و مدیریت و سرمایه گذاری 3۰ درصدی 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور به نمایندگی 

از وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است.  

بعد از دو ماه وقفه انجام شد
برگزارینمایشگاهمصالحساختمانی
وتأسیساتسرمایشیوگرمایشی

دنیای اقتصاد:  بعد از دو ماه وقفه در برگزاری نمایشگاه ها به 
دلیل وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا، یازدهمین نمایشگاه 
تخصصی مصالح نوین ساختمانی، درب و پنجره، آسانسور 
و باالبر به همراه هفدهمین نمایشگاه تخصصی تأسیسات و 
تجهیزات سرمایش و گرمایش در محل دائمی نمایشگاه های 
بین ا لمللی استان فارس برگزار شد. به گزارش »دنیای اقتصاد«، 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس از صدور مجوز 
برگزاری نمایشگاه های تخصصی در شهرهای با وضعیت نارنجی، 
زرد و سفید خبر داد و گفت: این نمایشگاه ها با رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و ضدعفونی 
مداوم تمام سطوح بر پا شد. سید محمود موسوی، گفت: همراه 
داشتن کارت ملی برای ورود به سالن ها الزامی بود و بر اساس 
دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
کشور سالمت تمام مراجعه کنندگان قبل از ورود به نمایشگاه از 
طریق استعالم از پایگاه داده علوم پزشکی پایش شدند تا از ورود 

مبتالیان در دوره نقاهت، قرنطینه و ناقل جلوگیری شود.
موسوی، همچنین افزود: استفاده مداوم از ماسک مناسب 
جهت بازدید از نمایشگاه ها الزامی بوده و در ورودی سالن ها با 
تب سنجی و استقرار دستگاه های ضدعفونی کننده خودکار 

دست ها از شیوع ویروس کرونا جلوگیری شده است.
وی گفت: این نمایشگاه با کاهش متراژ و تعداد شرکت کننده 
در جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی با حضور 44 شرکت 
در سالن حافظ به مساحت 6 هزار مترمربع برگزار شد و 
مشارکت کنندگان با زمینه فعالیت تولید انواع مصالح نوین 
ساختمانی، درب و پنجره، آسانسور، پله برقی، باالبر، تیرچه و 
فوم، لوله و اتصاالت، حفاظ و نرده، دستگاه های تهویه مطبوع، 
سیستم های سرمایشی و گرمایشی، عایق های حرارتی و برودتی، 
دیگ های بخار و برج های خنک کننده و... در این رویداد مشارکت 
داشتند.  موسوی با اعالم این موضوع که این رویداد ویژه بازدید 
متخصصان بود، گفت: 61درصد مشارکت کنندگان این نمایشگاه 
از استان فارس و مابقی از استان های تهران، خراسان رضوی، یزد، 
اردبیل، اصفهان و مازندران بودند که به مدت چهار روز به ارائه 

آخرین دستاوردها، محصوالت و خدمات خود پرداختند. 

فیلیپموریسبهدنبالآیندهایبدونسیگار
دنیای اقتصاد:  شرکت دخانیات فیلیپ موریس آینده ای بدون 
سیگار را برای خود و سرمایه گذارانش ترسیم کرده  و از استراتژی 
خود برای تولید محصوالت کم خطر خبر داده  است. به گزارش 
گروه اقتصاد بین الملل روزنامه »دنیای اقتصاد« به نقل از سایت 
بارونز، شرکت فیلیپ موریس در سال ۲۰۲1، مدیرعاملی جدید 
خواهد داشت. مدیرعامل جدید، جیسک اولزاک مسوولیت تام 
شرکت را بر عهده خواهد گرفت. او گفته است این انتقال به آرامی 
انجام می شود و در این بین، شرکت تمرکزش را روی سوق دادن 
سیگاری ها به سمت محصوالت کم خطر خواهد گذاشت.  بنا بر 
اعالم این شرکت، اولزاک 55 ساله در ماه مه، به عنوان بخشی 
از یک برنامه درازمدت، ریاست هیات  را از آندره کاالنتزوپولوس 
خواهد گرفت. اولزاک در مصاحبه ای با بارونز گفته است تمامی 
انتقاالت حوزه مدیریت به نوعی با رویدادهایی همراه هستند، اما او 
از نزدیک با کاالنتزوپولوس کار کرده است تا همه استراتژی های 
راهبردی در شرکت را تا به امروز یاد بگیرد. او گفته است: »ما با یک 
دستورالعمل شرکت را مدیریت خواهیم کرد و این مهم ترین نکته 

برای شرکت است.«
طبق این دستورالعمل، این شرکت تمرکز خود را روی این مساله 
گذاشته است که سیگاری ها در سراسر جهان را از سیگارهای سنتی 
دور کند. اولزاک می گوید: »این نگاه –که بسیار مهم و هم راستا با 
منافع شرکت، سهامداران و عموم مردم است- این است که سیگار 
را پشت سر بگذاریم.« او ادامه می دهد: »ما واقعا می خواهیم 
محصوالت بهتری جای سیگارهای محترقه را بگیرند.« در کانون 
این برنامه، IQOS قرار دارد، نوعی تنباکوی غیرقابل اشتعال که 
گرم می شود. این محصول از سازمان غذا و داروی آمریکا تاییدیه 
دریافت کرده و طبق این تاییدیه از ابتدای امسال، می توان به عنوان 
جایگزین بهتر سیگار، برای آن تبلیغ کرد. اولزاک می گوید امید 
دارد در سال ۲۰۲1 حدود 9۰ تا 1۰۰ میلیارد واحد از این محصول 
را بفروشد که افزایش ۲۰ تا 3۰ درصدی را نسبت به امسال و هدف 

شرکت نشان می دهد. 
البته سال ۲۰۲۰، برای فیلیپ موریس، مانند سایر شرکت ها، 
سالی پرچالش بود. همه گیری کرونا، عادات مصرف کنندگان را 
تغییر و در برخی موارد درآمد آنها را کاهش داد. به گفته اولزاک 
این دو عامل نقشی تعیین کننده در مصرف تنباکو دارند. به عالوه، 
تعطیلی ها، چالش هایی را هم در زمینه زنجیره تامین بر سر راه 
فیلیپ موریس قرار داد، اما او می گوید این شرکت توانسته از 
این مشکالت عبور کند. فروش دیجیتالی هم در دستور کار قرار 
گرفته است که عمده تمرکز بر تنباکوهای غیرقابل اشتعال بوده 
است، چرا که مصرف کنندگان در شرایط بحران سالمتی، تمرکز 
بیشتری روی مقوله سالمت دارند.  این مساله باعث شد این شرکت 
روابط ارزشمندی با مصرف کنندگان خود ایجاد کند. درحالی که 
صنعت تنباکو همیشه به صورت سنتی با مدل B2B  )مدلی که 
در آن کسب وکار با کسب وکار دیگری معامله می کند نه با فردی 
که مصرف کننده است( اداره می شود، شرکت فیلیپ موریس به 
سمت مدل B2C )مدلی که در آن کسب وکار با مصرف کنندگان 
معامله می کند( پیش می رود. اولزاک می گوید: »این جریان ما را 
از بقیه متمایز می کند.« حرکت به سمت مدلی که تمرکزش را بر 
مصرف کننده گذاشته است، مزیتی برای محصوالت آتی خواهد 
بود. خریداران از پلت فرم های آنالین به مرور برند را می شناسند و 
به آن اعتماد می کنند. محصوالت آتی این شرکت می تواند همان 
سیگارهای بخارشونده ای )الکتریکی( باشد که قبال در نیوزیلند 
به فروش رفته است. اولزاک می گوید فیلیپ موریس از فناوری 
بهره گرفته است تا با مشکل مصرف سیگارهای الکتریکی توسط 
مصرف کنندگان زیر سن قانونی مقابله کند. این دستگاه باید 

به گونه ای فعال شود که سن مصرف کنندگان را مشخص کند. 
اولزاک گفته است شرکت او از زمان دولت اوباما، مسیر خود را 
در جهت آینده بدون تنباکو آغاز کرده است. ارزش سهام فیلیپ 
موریس طی یک سال گذشته تا به امروز، کمی زیر یک درصد 
رشد کرده است، اما اولزاک می گوید سرمایه گذاران متوجه 
فرصت های این شرکت هستند. او معتقد است تولید محصوالت 
کم خطر می تواند به اهرمی قدرتمند برای پیشرفت این شرکت 

تبدیل شود. 

دنیای اقتصاد:  فرم ساختمان در طول تاریخ، 
همیشه عالوه بر عملکرد، تابع ترس از شیوع 
بیماری های عفونی و واگیردار هم بوده است. 
حال که با شیوع ویروس کرونا دوری از اماکن 
عمومی شهر و ماندن در خانه یک الزام جهانی 
شده، کارشناسان بر این باورند که باید تغییراتی 
در ساختمان ها ایجاد شود؛ اما سوال این است که 
آیا برای ساختمان های ساخته شده نیز چاره ای 
وجود دارد؟ در ساخت وسازهای آینده باید چه 
تغییراتی انجام دهیم؟ آیا می توان فضاهای 
مشاعات مثل راه پله ها، راهروها و آسانسورها را 
بزرگ تر در نظر گرفت؟ در این زمینه پرسش های 
زیادی مطرح است که نیازمند تحلیل و بررسی 

است.
در همین راستا نشستی با حضور تعدادی از 
کارشناسان و مسووالن حوزه ساخت وساز و 
تهویه برگزار شد و در این گفت و گو ضمن اشاره 
به لزوم تغییر سبک زندگی و کار در دوره کنونی 
شیوع کرونا، راهکارهای ایجاد تهویه مناسب در 

ساختمان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
براساس این گزارش، الگوهای طراحی و 
معماری به کاررفته در شهر تهران در دیگر شهرها 
نیز کپی برداری می شود. در این راستا سوال این 
است که مجوزهای ساخت وساز در پایتخت با چه 
دیدگاهی صادر می شود و چه دغدغه هایی برای 
ساخت یک ساختمان مسکونی در شهر تهران 
وجود دارد؟ آیا در ساخت وسازها به مسائلی مانند 
بیماری ها فکر کرده بودیم که حال بخواهیم برای 

آنها چاره بیندیشیم؟
 تهویه ساختمان در کشور ما مساله تزئینی 

است
تولیدکنندگان  انجمن  هیات مدیره  عضو 
سیستم های تهویه مطبوع در این نشست با 
بیان اینکه بعد از مطرح شدن بیماری کرونا در 
دنیا اثرات سیستم های تهویه بسیار مورد توجه 
قرار گرفته است، گفت: متاسفانه در کشور ما در 
بین دستورالعمل های صادره در خصوص ساخت 
وساز، تهویه ساختمان جایگاه خاصی ندارد. 
بسیاری از موارد در ضوابط ساخت وساز مورد 
توجه قرار گرفته، اما به تهویه توجه نشده است. 
در صورتی که تهویه ساختمان باید به درستی و 

منطبق بر استانداردهای مدون اجرایی شود.
مهدی بستانچی با یادآوری اینکه موضوع 
همه گیری کرونا یک بحث جهان شمول است، 
گفت: در موسسات مختلفی که در سراسر دنیا 
تدوین این دستورالعمل ها را انجام می دهند، 
به این مباحث بسیار دقت و توجه و روش هایی 
را ایجاد کرده که این روش ها کمک می کند تا 

انتقال بیماری به حداقل برسد.
رئیس هیات مدیره گروه بستانچی با بیان اینکه 
دو بحث مهم در ساخت وسازها مطرح است که 
یکی طراحی و دیگری استفاده بهینه از طراحی 
است، گفت: یعنی ضمن اینکه طراحی ساختمان 
باید درست باشد، از آن طراحی درست باید 

استفاده بهینه هم صورت بگیرد.
 انتقال ناقص تکنولوژی در بخش سیستم های 

تهویه وارداتی
برای رعایت  اینکه  به  بستانچی در پاسخ 
پیش شرط ها از سال 14۰۰ به بعد چه تدابیری 
را می توان اندیشید، گفت: تهویه و تهویه مطبوع 
در ساختمان ها دو بحثی است که در ساختمان ها 
و مقررات ملی به صورت کلی به آنها توجه شده 
و تنها بخش هایی از آن مورد توجه قرار گرفته 
است، اما نکته مهم این است که به خاطر کاهش 
قیمت تمام  شده، کمتر به بحث تهویه مطبوع 

توجه شده است.
وی با بیان اینکه بحث تهویه در کنار تهویه 
مطبوع باید موردتوجه قرار بگیرد تاکید کرد: ما در 
ساختمان ها یک سیستم کلی به نام تهویه مطبوع 
داریم. یعنی ساختمان ها را به وسیله دستگاه هایی 
شامل انواع چیلرها و کولرها به دمای مطلوب یا 
دمای آسایش می رسانیم، اما در کنار آن بحث 
تهویه هوا و ورود هوای تازه به محیط زندگی مان 

نیز مطرح است.
تولیدکنندگان  انجمن  هیات مدیره  عضو 
سیستم های تهویه مطبوع با ابراز تاسف از اینکه 
اغلب سیستم های تهویه که در سال های اخیر 
وارد کشور شده اند، تهویه هوای ساختمان را 
انجام نمی دهند، تشریح کرد: در بخش زیادی 
خاطر  به  داخلی،  تولیدی  سیستم های  از 
شرایط اقلیمی کشور این موضوع موردتوجه 
تولیدکنندگان قرار گرفته است؛ اما طراحی بخش 

عمده ای از سیستم هایی نظیر چیلرها و کولرهای 
گازی وارداتی که در این سال ها بسیار در کشور 
باب شده، بر اساس سیکل هوای بسته بوده و در 
آنها به تهویه و گردش هوا توجه نشده است. به 
این معنا که محیط باید بسته باشد تا بتوانید با 
استفاده از این سیستم ها به دمای مطلوب تری 

در فضا برسید.  
نتقال دانش در بخش  به گفته بستانچی، ا
استفاده از دستگاه های برودتی روز به صورت 
کامل انجام نشده و تنها بخشی از آن یعنی 
سرمایش انجام گرفته و تهویه هوا انجام نشده 
است، به همین دلیل به جای پیشرفت، عقب گرد 

داشته ایم.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی کرونایی 
در  گفت:  است،  مهم  بسیار  هوا  تهویه 
دستورالعمل های صادرشده در این حوزه، تاکید 
شده که سیستم تهویه باید با حداکثر ظرفیت و 
به صورت شبانه روزی فعال باشد اما در برخی 
ساختمان ها به رغم صرف هزینه سنگین برای 
اما  تهویه مطبوع ساختمان،  تامین سیستم 
سیستم تهویه به نحوی طراحی شده که ورود 
هوای تازه در آنها صورت نمی گیرد، بنابراین افراد 

مجبورند که پنجره ها را باز بگذارند. 
وی ادامه داد: امروز در دنیا و حتی در ایران 
 19 کووید- بیماری  مخصوص  سیستم هایی 
طراحی  شده که بتواند در یک محیط بسته، هوا 
را تصفیه کند و دوباره به محیط بازگرداند که به 
جلوگیری از پرت انرژی هم در این سیستم توجه 
شده است، اما پیش فرض نیست و باید به صورت 
جداگانه خریداری و در محیط نصب شود. حداقل 
کاری که می توان در مکان هایی که گردش 
هوای آنها بسته است انجام داد، این است که این 
سیستم ها را به آن محیط اضافه کنند یا پنجره ها 
را باز بگذارند و تامین گرما و سرما را اولویت دوم 

قرار دهند.
این کارشناس تاکید کرد: سیستم های داخلی 
مثل کولرآبی که از قدیم در کشور ما طراحی 
 شده، به عنوان سیستم باز تهویه ای در این شرایط 
بیشتر جوابگو است و عملکرد بهتری در زمینه 

جابه جایی هوا از خود نشان می دهد. 
 رویکرد جدید در عرصه تولید مصالح و 

مشاعات الزامی است
در ادامه مدیرکل معماری و ساختمان معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید 
بر اینکه بیماری ها به تدریج تاثیر خود را روی 
ساختمان ها هم می گذارند، گفت: در پایان قرن 
19 و آغاز قرن ۲۰ شاهد تغییر سبک معماری 
بودیم. در قرن 19 شیوع بیماری های سل، 
طاعون و امثال آن باعث شد طراحان ساختمان ها 
به این فکر بیفتند که فضاهای بهداشتی را در 
میزان  و همچنین  دهند  تغییر  ساختمان ها 
نور وارد شده به ساختمان را افزایش دهند. 
بنابراین بیماری کرونا هم تاثیرات خود را روی 
ساخت وساز خواهد گذاشت و مطالعات فراوانی 
در کشورهای دنیا انجام  شده که ما هم در حال 

بررسی آنها هستیم. 
 مهدی صالحی ادامه داد: چند نکته مهم مطرح 
است؛ اول اینکه تا به امروز به واحدهای مسکونی 
به عنوان محل خواب نگاه می کردیم. یعنی به 
این فکر نمی کردیم که یک روز مجبور باشیم 
مدت زمان زیادی را در خانه بگذرانیم، اما اکنون 
مجبوریم که در شرایط قرنطینه در کنار خانواده 
باشیم و حتی  کالس درس فرزندان و جلسات 
والدین در خانه برگزار می شود. به این ترتیب 
محل کار ما در کنار محل زندگی و استراحت ما 

قرار گرفته است.  وی با طرح این پرسش که آیا 
فضاهای مسکونی ما کشش این نوع فعالیت ها 
را دارند، ادامه داد: شرایط فعلی به ما یادآور شد 
که خانه های ما صرفا محل استراحت و خواب 
نیستند و باید در بهترین حالت طراحی و ساخته 
شوند؛ همان طور که در قدیم نیز این رویه در 
کشور رایج بود. در فرهنگ قدیمی ما، محل کار 
و محل سکونت بسیار به هم نزدیک بود. طبقه 
پایین محل کار بود و طبقه باال محل زندگی. 
ما این را فراموش کردیم و امروز محل کار ما به 
قدری از محل زندگی دور شده که ساعت ها باید 
در ترافیک حرکت کنیم تا به محل کار برسیم. 
با شیوع بیماری کرونا، امروز دوباره محل کار 
به محل سکونت برگشته است و نیاز است که 

تدابیری اندیشیده شود.
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران 
افزود: موضوع دوم این است که باید در عرصه 
تولید مصالح ساختمانی فعالیت های جدیدی 
را شروع کنیم. باید بتوانیم آلودگی را مدیریت و 
کنترل کنیم و در این عرصه مطالعات جدی تری 

انجام شود.
وی در ادامه بیان کرد: موضوع سوم مشاعات 
ساختمان ها است؛ امروز ده ها واحد مسکونی در 
حالی در یک مجتمع ساخته می شود که کمترین 
توجه به مشاعات آنها صورت می گیرد. فرزندان ما 
بیرون نمی توانند بروند و در داخل ساختمان ها 
هم فضای تفریحی برای آنها تدارک ندیده ایم. 
آسیب های روحی و روانی که پس از شیوع کرونا 
به خانواده ها وارد شد، نشان داد که توجه به 

مشاعات یک موضوع جدی است.
صالحی همچنین با تاکید بر اینکه در شرایط 
کنونی، بام سبز به یک اولویت در ساختمان ها 
تبدیل شده است گفت: در ساختمان هایی که 
به بام های آنها توجه شده، خانواده ها توانستند 

روزهای بهتری را سپری کنند. 
 چالش بهره برداری در پی اجرایی نشدن 

مبحث 22 مقررات ملی 
 مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران 
در ادامه با بیان اینکه با دو دسته از ساختمان ها 
در تهران مواجه هستیم، افزود: ساختمان های 
تازه تاسیس منطبق با ضوابط ساخته می شوند و 
ضوابط مهندسی با دقت بیشتری در ساخت آنها 

رعایت می شود. 
صالحی ادامه داد: هر چند طی هماهنگی با 
سازمان نظام مهندسی، ساختمان های کوچک 
مقیاس را هم در این عرصه وارد کرده ایم که 
آنها دقت  تهویه  و  تاسیساتی  به موضوعات 
کافی شود؛ اما قطعا حجم ساختمان هایی که 
مبتنی بر اصول مهندسی ساخته شده، زیاد 
نیستند. ساختمان های آموزشی به خصوص 
ساختمان های دولتی از ما مجوز ساخت دریافت 
نمی کنند و زیر نظر سازمان نظام مهندسی 
احداث نمی  شوند. وی افزود: یک چالش جدی 
در ساختمان های موجود که از قدیم ساخته شده، 
بحث بهره برداری و رعایت مبحث ۲۲ مقررات 
ملی ساختمان است. به رغم اینکه مبحث ۲۲ چند 

سال پیش مصوب شده؛ اما اجرایی نشده است.
صالحی ادامه داد: امروز چالش در بخش 
با  مرتبط  موضوعات  و  مکانیکی  تاسیسات 
گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع فضا، ناشی 
از این است که ما خوشبختانه یا متاسفانه انرژی 
به اندازه کافی داشته ایم و به همین دلیل توجه 

چندانی به این موضوعات نکرده ایم. 
وی با اشاره به وجود این ویژگی ها در معماری 
بومی ایران گفت: در معماری بومی ما به این 

موضوع توجه می شد و مصداق بارز آن بادگیرهایی 
است که در شهرهای کویری ایجاد می شد که 
هم به تهویه و هم تامین و سرمایش و گرمایش 

کمک می کرد. 
صالحی ادامه داد: تصور می کردیم که با 
نصب کولر، چیلر و فن کوئل می توانیم همه 
اینها را پوشش دهیم، اما امروز می بینیم  که اگر 
بیشتر به موضوعات اقلیمی توجه می کردیم، 
به یقین مصرف انرژی را کاهش می داد. در 
مورد ساختمان هایی که در حال حاضر احداث 
و  طراحی  دقت  می توان  هرچند  می شوند، 
همچنین اجرا را تا یک حد نسبی تعیین کرد، 
اما چالش بهره برداری همچنان به قوت خود باقی 
است. صالحی خاطرنشان کرد: بیماری کرونا 
در بخش ساخت وساز و استفاده از سیستم های 
تاسیساتی و تهویه نیز اثرات مثبت خود را به دنبال 
خواهد داشت و ما در آینده هرچند از سختی این 
روزها یاد خواهیم کرد، اما اثرات مثبت آن را نیز 

حتما مرور خواهیم کرد.
 سرانه ها باید در محیط کار و زندگی تغییر 

کند 
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران 
نیز در این نشست گفت: اتفاقات ناشی از بیماری 
کرونا در کنار خود آورده هایی دارد و موجب 
تحوالتی می شود که در نهایت شرایط زندگی ما 

را ارتقا می دهد. 
سعید سعیدیان با بیان اینکه برای مقابله با 
بیماری کرونا چه بسا سرانه ها باید تغییر کند، 
گفت: سرانه هایی که به ازای هر فرد در محیط کار 
و زندگی، الگویی برای طراحی ساختمان ها بود، 
باید تغییر کند. امروز وجود فضاهای باز به ویژه 
بالکن در ساختمان های مسکونی و حتی محیط 
کار به عنوان یک موضوع ضروری تلقی می شود. 

وی در خصوص نقش سازمان نظام مهندسی 
در این زمینه گفت: سازمان هم با کمیسیون ها 
و گروه های تخصصی که در این موضوع دارد، 
به طور قطع وارد این بخش خواهد شد و با 
استخراج نکات ضروری و الزم به ارائه آموزش های 
الزم به مهندسان حوزه های حرفه ای در بخش 
طراحی نظارت و اجرا در عرصه ساخت وساز 
خواهد پرداخت تا در نهایت بتوانیم ضمن 
هماهنگی با شهرداری و سایر نهادهای متولی و 
تاثیرگذار در این زمینه، الگوهایی را ایجاد کنیم 
که شرایط بهتری را برای زندگی مردم رقم بزنیم.

سعیدیان تاکید کرد: فضای کار باید در محیط 
زندگی پیش بینی شود. حتی مباحث آموزشی و 
سایر شرایط فراهم خواهد شد تا بتوانیم فرآیند 

بهتری را برای مقابله با کرونا تجربه کنیم.
 ضرورت تغییرات در سیستم های تهویه برای 

مقابله با کرونا
رئیس نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به 
اینکه طراحان و ناظران چقدر به مساله تهویه هوا 
در دوره بهره برداری از ساختمان ها توجه می کنند 
گفت: حتی در ساختمان های جدیدی که ساخته 
و به تهویه آنها توجه می شود، سیستم های موجود 
برای مقابله با کرونا کارآیی چندانی ندارد. بنابراین 
کارشناسان باید مطالعات الزم را انجام دهند که 
با ایجاد تغییراتی در سیستم های تهویه موجود، 

بتوانیم با انتقال بیماری کرونا مقابله کنیم.
سعیدیان با اشاره به اقدامات نظام مهندسی 
در این بخش گفت: در اوایل شیوع بیماری کرونا 
کارشناسان سازمان، طی بررسی هایی که انجام 
دادند، متوجه شدند که حتی سیستم های تهویه 
بیمارستان ها نیز برای مقابله با شیوع بیماری هایی 
نظیر کرونا پیش بینی نشده و ویروس کووید-19 
در بیمارستان ها پخش می شود. در این راستا 
کارشناسان ما فیلترهایی را پیش بینی کردند که 
در بیمارستان تجریش به عنوان یک الگو اجرایی 

شد و خوشبختانه بی اثر هم نبود.
سیستم های  روی  باید  کرد:  تاکید  وی 
تهویه موجود هم تدابیری اندیشیده شود، 
اما در مجموع اینکه مهندسان ما چقدر در 
بحث نگهداری و بهره برداری از ساختمان ها 
موثر هستند، باید گفت متأسفانه مبحث ۲۲ 
مقررات ملی ساختمان هنوز عملیاتی نشده 
است.  سعیدیان ابراز امیدواری کرد: با اقدامات 
انجام شده از سوی شورای مرکزی و وزارت راه، از 
ابتدای سال 14۰۰ این موضوع عملیاتی شود و 
ابتدا برای ساختمان های بزرگ مقیاس در تهران 
الزامی شود که به دوره نگهداری ساختمان توجه 
ویژه شود و در نهایت توجه به این قبیل موارد 

را الزامی کنیم.

پیش شرط های رعایت اصول تهویه ساختمان ها از سال ۱۴۰۰

راهکاراساسیبهبودعملکردبانکها
به طور اخص روش BPMN ابزار اصلی در تکنولوژی مدیریت 
فرآیندهای کسب و کار است؛ این روش به عنوان الگوی استاندارد 
مدیریت فرآیند کسب و کار شناخته می شود. در واقع می توان گفت 
مزیت اصلی استفاده از این تکنولوژی، قابلیت تبدیل آن به زبان هایی 
است که قابل درک توسط موتورهای گردش کار و فرآیند است. روش 
مزبور برای انواع مخاطبان )مدیران، کارشناسان، تحلیلگران و ...( 
قابل درک و فهم است. پس از ترسیم فرآیندها انتظار می رود موارد 

زیر شفاف شده و به ابهامات پاسخ داده شود.  
1- سازمان چه فرآیندهایی در حال اجرا دارد. 

۲- وزن هر فرآیند و میزان اهمیت آن چقدر است. 
3- تفکیک فرآیندها بر اساس کاربردهای آن مشخص شود. 
)فرآیندهای اداری، فرآیندهای بازرگانی و فرآیندهای اصلی کسب 

و کار و ...( 
4- مشخص شود هر فرآیند از کجا شروع شده و به کجا خاتمه 

می یابد. 
5- ارتباط یکپارچه فرآیندها با یکدیگر مشخص شود. 

6- مشخص شود هر فرآیند با محیط پیرامونی خود )سایر نرم افزارها، 
سایر پایگاه های داده و ...( چگونه ارتباط دارد و تعامل می کند. 

7- مشخص شود در سازمان هر فرد چه کاری هایی را در چه مقاطع 
زمانی انجام می دهد. 

8- مشخص شود قواعد )قوانین و مقررات( هر فرآیند چیست. 
با استفاده از این زبان نمادین مدلسازی می توان فرآیندهای اعتباری 

را مدلسازی کرد.  
 شاخص های اندازه گیری و ارزیابی عملکرد فرآیندها

 بانک ها نیز مانند هر سازمان بزرگ دیگری به منظور آگاهی از 
میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های اعتباری خود به ویژه در 
محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی فرآیندهای 
کاری دارند. از این رو به طور کلی می توان اثرات طراحی مجدد 
یک فرآیند را  از چهار بعد اساسی شامل هزینه، زمان، کیفیت و 
انعطاف پذیري بررسی کرد.   در شرایط رقابتی موجود، بانک ها نیاز 
دارند راه های جدید افزایش رضایت مندی مشتریان را از طریق بهبود 
در کیفیت خدمات انجام دهند. به کارگیری روش هایی مانند مدیریت 
فرآیندهای کسب و کار و مهندسی مجدد فرآیندهای کاری  از جمله 
روش هایی است که می توان برای این منظور به کار گرفت و به طور 

مستمر فرآیندهای خود را بهبود داد.

دنیای اقتصاد: شرکت الکهید مارتین اعالم کرد که توافق 
کرده شرکت »آئروجت راکت  داین هلدینگز« را با همه بدهی ها 
و نقدینگی خالص آن به قیمت 4/4 میلیارد دالر بخرد. آئروجت 
راکت داین هلدینگز، یک شرکت آمریکایی است که سازنده 
موتورهای موشک است. این شرکت مبتکر و مبتنی بر فناوری 
است که بالغ  بر 5هزار کارمند دارد و راه حل های ابتکاری در 

زمینه هوافضا و دفاع به مشتریان خود ارائه می کند.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل روزنامه »دنیای اقتصاد« 
به نقل از رویترز، این معامله بزرگ ترین خرید الکهید مارتین 
از زمان منصوب شدن جیم تایکلت به عنوان مدیرعامل این 
شرکت است. تایکلت برای رقابت با شرکت های تازه واردی مانند 
»اسپیس ایکس« و »بلو اوریجین« برای عقد قراردادهای فضایی 
با دولت آمریکا به دنبال تقویت توانایی های پیشرانه شرکت 
الکهید مارتین است. تایکلت در بیانیه ای اظهار کرد: »خرید 

آئروجت راکت داین موجب حفظ و تقویت مولفه ضروری پایگاه 
صنعتی دفاعی داخلی خواهد شد و هزینه های مشتریان ما و 
مالیات دهندگان آمریکایی را کاهش خواهد داد.«  ایلین دریک، 
مدیر عامل شرکت آئروجت در بیانیه ای گفت: »ما به عنوان 
بخشی از الکهید مارتین، فناوری های پیشرفته خود را با تخصص 
و منابع قابل توجه الکهید روی  هم می گذاریم تا دستیابی به 
هدف مشترکمان را که همان دفاع از مردم ]آمریکا[ و اکتشافات 
فضایی است تسریع کنیم.« الکهید اعالم کرد که 56 دالر به 
ازای هر سهم شرکت آئروجت راکت داین پرداخت خواهد کرد. 

شرکت بتسدا که در مریلند آمریکا مستقر است در حال حاضر 
از سیستم های پیشرانه آئروجت راکت داین در صنایع هوایی، 

موشکی و کنترل آتش خود استفاده می کند.
الکهید بیان کرد این معامله، قرار است با نظارت مقامات قانونی 
به این شرکت جایگاه برتری در صنایع دفاعی ببخشد، انتظار 

می رود در نیمه دوم سال ۲۰۲1 میالدی نهایی شود.
تایکلت که در ماه ژوئن سمت مدیرعاملی شرکت الکهید 
مارتین را برعهده  گرفته است، در ماه نوامبر شرکت اینتگریشن 
اینوویشن را برای الکهید مارتین خرید. اینتگریشن اینوویشن، 
یک شرکت سازنده نرم افزار و سیستم سالح های ماورای صوت 
است. این خرید قابلیت های الکهید مارتین در طراحی، توسعه 
و تولید سیستم های یکپارچه سالح های مافوق صوت را برای 

مشتریانش گسترش می دهد.
الکهید مارتین، یکی از بزرگ ترین شرکت ها در صنعت 
هوافضا، دفاعی، پشتیبانی، نظامی، تسلیحاتی، امنیتی و 
فناوری های پیشرفته آمریکایی است که در سال 1995 از به 
هم پیوستن شرکت های الکهید کورپوریشن و مارتین مریتا 
تاسیس شد. این شرکت یکی از بزرگ ترین پیمانکاران صنایع 

جنگ افزاری جهان محسوب می شود.
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