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نشــریه  مطالــب  از  •کپی بــرداری 
ــت. ــوع اس ــی ممن ــازه کتب ــدون اج ب

•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق بــه 
آکادمــی کاشــانه اســت.

•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا 
ــیده آزاد  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه صــورت 

رایــگان منتشــر می شــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق بــه 

گرداننــدگان نشــریه اســت. 

روح اله واصف

همکاران گرامی سام و خداقوت
در راه برندسازی شخصی یکی از وظایف مهم ما، 

زمان بندی انجام کارها و مسوولیت های مختلفی است 
که بر عهده ما است. زمان انجام همه کارها در سه 

محدوده قرمز، زرد و سبز قرار دارد. محدوده سبز زمانی 
است که فرصت کافی و مناسبی برای انجام آن است. با 

نزدیک شدن به زمان نهایی وارد محدوده زرد می شویم و 
سرانجام در بازه زمانی بسیار نزدیک به اتمام مهلت انجام، 

در محدوده قرمز قرار داریم. درس خواندن در شب های 
امتحان یعنی فعالیت در محدوده قرمز. این زمان بندی و 
رعایت آن ما را از استرس دور می کند و باعث می شود 

کاری را فراموش یا رها کنیم.
یکی از وظایف مهم ما انجام تکالیف مالیاتی است که در 
این روزها فرار از آن ممکن نیست و انجام ندادن آن در 

موعد مقرر جرایم سنگینی بر ما تحمیل خواهد کرد. 
انجام تکالیف مالیاتی باید در کل سال انجام شود، اما 

اظهارنامه در اردیبهشت یا خردادماه باید به سازمان مالیاتی 
تحویل داده شود. پس فروردین بازه زرد انجام آن است. 

اما در همین بازه زرد باید مدارکی جمع آوری شود که شاید 
همه آن ها به این سرعت در دسترس نباشد.

سوال اساسی این است که چه مدارکی را باید جمع کرد و 
چه مدارکی را باید به سازمان مالیاتی تحویل داد و شاید 
از آن مهم تر این که اصوال تکالیف مالیاتی چیست و چه 

کاری باید انجام بدهیم؟
این روزها همانگونه که الزم است همه ما آموزش های 

رانندگی را فرا بگیریم، الزم است در خصوص مالیات نیز 
آموزش هایی ببینیم تا با تکالیف خود آشنا شویم و بدون 

نگرانی در محدوده سبز زمانی، این تکالیف را انجام دهیم. 
فراموش نکنیم که امروزه دایره فرارهای مالیاتی بسیار 

تنگ شده است مانند درآمدهای دولت.
تا بعد!

محدوده قرمز
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شهرداری مسئول کیفیت 
ساخت و ساز نیست؟!

خوب به یاد داریم که در یکی از 
برنامه های نظام مهندسی که در 

سالن اجاس سران برگزار می شد، 
قالیباف، شهردار وقت تهران در 

واکنش به انتقاد ها در مورد کیفیت 
ساخت عنوان کرد: »شهرداری 

مسئول کیفیت ساخت و ساز نیست«
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، آن روز بعد از رفتن شهردار، 
مهندسان در مورد این اظهار نظر 
شروع به انتقاد کردند که مگر می 
شود شهرداری پول و درآمدش 
از ناحیه ساخت و ساز باشد اما 

مسئولیتی در این خصوص برای 
خودش قائل نباشد؟!

اخبار داخلی

زمان تحویل ساختمان جدید 
پالسکو به کسبه اعالم شد

معاون بنیاد مستضعفان با اشاره به 
این که عوارض پروانه نکته اصلی 
اختاف نظر بین بنیاد به عنوان 

سازنده پاسکو و شهرداری منطقه 
است، گفت: همه تاش خود را 

می کنیم که بتوانیم در سالگرد بعدی 
پاسکو در سال 13۹۹ این ساختمان 
را ساخته شده به کسبه تحویل دهیم.

 منوچهر خواجه دلویی، درباره  آخرین 
وضعیت ساخت وساز در ساختمان 
پاسکو و اختافات با شهرداری 

اظهار کرد: ساخت وساز در ساختمان 
پاسکو هیچ مشکلی ندارد و به 

صورت شبانه روزی در این ساختمان 
کار و فعالیت انجام می شود.

سازمان های نظام مهندسی 
همواره مورد غضب برخی از 

شهروندان است

رئیس سازمان نظام مهندسی 
اصفهان بابیان اینکه علی رغم رکود 
چندساله در ساخت وساز کشور بخش 

ساخت وساز در اصفهان همچنان 
فعال است. گفت: از شهریور سال 

۹۷ تا شهریور امسال حدود 8 
میلیون مترمربع ساخت وساز در حال 

انجام است.
 غامحسین عسکری گفت: میزان 
ساخت وساز در اصفهان نسبت به 
سال های دوران رونق با کاهش 4 
تا 5 میلیون مترمربعی روبرو شده 
که این کاهش در تمامی شهرهای 

کشورعمومیت دارد.

وقتی سود سازندگان، 
مقررات کیفی سازی را به 

مسلخ می برد

4 دهه از تدوین قانون مقررات ملی 
ساختمان در کشور می گذرد اما به 

گفته کارشناسان مسکن، 22 مبحث 
مطرح شده در این قانون همچنان 
برای سازندگان و فعاالن ساختمانی 

مهجورند و رعایت نمی شوند، از 
سوی دیگر تجربه نشان داده که 
انتقادات وارده به وزارت راه و 

شهرسازی هم که مطابق با ماده 
33 قانون نظام مهندسی، مسوولیت 

نظارت بر اجرای مقررات ملی 
ساختمان در طراحی و اجرا را دارد، 

راه به جایی نمی برد.

برخورد قانونی با مماشات 
ماموران شهرداری با ساخت 

و سازهای غیرمجاز

معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری تهران گفت: بر اساس 
تبصره ۷ کمیسیون ماده 100 با 

ماموران شهرداری که جلوگیری از 
ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده 

خود نداشته اند، برخورد قانونی 
می شود.

 محمد تقی زاده معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری تهران، درباره 

پیشگیری از ساخت و سازهای 
غیرمجاز در استان تهران اظهار 

داشت: موضوع ساخت و سازهای 
غیرمجاز عمدتا در کمیسیون ماده 

100 مطرح می شود.

شهروندان عملکرد نظام 
مهندسی را قضاوت کنند

اگر در دوره های اول از افراد باتجربه 
جهت کاندیداتوری در انتخابات 

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی 
دعوت می شد؛ امروز می بینیم که 
در انتخابات سازمان نظام مهندسی 
ساختمان، تبلیغات، البی ها و هزینه 

های سنگینی صورت می گیرد، 
تنها به این دلیل که افراد منتخب 
از طریق این منصب می توانند به 
جایگاه مناسبی در دریافت حقوق، 
امتیاز و سهمیه دست پیدا کنند. 
یکی از اهداف مهم سازمان نظام 

مهندسی ساختمان، نظارت و کنترل 
بر کیفی سازی ساختمان ها است
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درخواست نهایی نکردن حکم انتصاب »احمد خرم« 
توسط رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت 
جهت رسیدگی بیشتر به صاحیت وی  و همچنین 

»نحوه انتخابات صورت گرفته«،  حاشیه های همیشگی 
در این سازمان را افزایش داده است.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، انتخابات در 
نظام مهندسی ساختمان غالبَا با اختاف نظرها و 

معترضانی روبرو بوده است که در سال های اخیر شدت 
بیشتری یافته است.

تغییر آخرین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
» فرج اله رجبی« و معرفی »احمد خرم« وزیر راه و 

شهرسازی دولت دوم خاتمی، با حاشیه هایی همراه بود 
که رنگ و لعاب دیگری به این تغییرات داد.

صدور چکی در مهر ماه سال گذشته به مبلغ 15 
میلیارد تومان از حساب متعلق به سازمان نظام 

مهندسی تهران با وجود واکنش دستگاه های امنیتی 
و انتظامی نسبت به این مسئله،  همچنان دلیل صدور 
و …. در هاله ای از ابهام و سواالت پاسخ داده نشده 

باقی مانده است.  
برخی از اعضاء درون سازمان و یا برخی همکاران 
خارج از سازمان به روند انتخاب رئیس سازمان و 

فرمالیته بودن انتخاب هیئت رئیسه شورای مرکزی 
معترض هستند و معتقدند که سازمان نظام مهندسی 
ساختمان از اهداف و اصول اولیه فعالیت خود به ویژه 
در سال های اخیر فاصله گرفته و تخلف های بسیاری 

درآن صورت گرفته است.
دوری از روزهای اوج بر اساس اولویت های تعریف 

شده مجلس شورای اسامی در این سازمان چون؛  
دوری از صدور خدمات فنی مهندسی به خارج کشور،  

اشتغال و معیشت مهندسان، اصاح قانون نظام 
مهندسی و آئین نامه اجرایی آن، ترویج اجرای مقررات 

ملی ساختمان و ساخت و ساز اصولی مهندسی در 
افکار عمومی، توسعه معماری اسامی ایرانی و غیره 

همزمان با انجام تخلفاتی چون صدور چک 15 میلیارد 
تومانی مهر ماه گذشته توسط این سازمان بذر بدبینی 

و ناکارآمد بودن به این سازمان را در دل همگان 

سایه سنگین اختالف بر ریاست جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان

تحلیل هفته
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کاشته است.
انتخاب احمد خرم وزیر اسبق وزارت راه و شهرسازی 

به ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان پس از 
»فرج اله رجبی« نیز از قاعده اعتراض در سطوح 

مختلف جامعه خارج نبوده است تا جایی که به ارسال 
نامه احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت 
و عدالت به محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، 

جهت ممانعت از صدور حکم رئیس جدید سازمان 
نظام مهندسی کشور، پیش از رسیدگی جدی دیده بان 

شفافیت و عدالت منجر شد.
وی دلیل درخواست خود را اعمال نفوذ برخی 
سیاسیون در دولت مبنی بر دست کاری لیست 

منتخبین انتخابات دوره هشتم شورای مرکزی نظام 
مهندسی اعام کرده است.

به گفته وی، دو نفر دیگر منتسب نیز دارای مسائل 
اساسی بوده و صاحیت ریاست شورای مرکزی را 

به هیچ وجه ندارند. فلذا درخواست صادر نشدن حکم 
احمد خرم جهت بررسی های بیشتر در این زمینه شده 

است.
اما شاه منصوری مدیر روابط عمومی سازمان در گفت 

و گو با خبرنگار ما دلیل تعویق حدود دو هفته ای 
مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید نظام 
مهندسی ساختمان را وقوع حوادث اخیر )شهادت 

سردار حاج قاسم سلیمانی، سقوط هواپیمای اوکراینی 
و … ( در کشور دانست و گفت:  این مراسم به زودی 

از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام می شود.
به گفته وی، حکم »احمد خرم« جهت ریاست سازمان 
نظام مهندسی ساختمان صادر و نامه منتشر شده است 

و درخواست رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و 
عدالت به رئیس دفتر رئیس جمهور جهت ممانعت از 

صدور حکم رئیس سازمان جدید مانعی در اجرای این 
مراسم ایجاد نمی کند.

تحلیل هفته

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان تهران گفت: اگر می خواهیم در 

صنعت ساختمان تحول ایجاد کنیم باید 
مانع حضور غیرمتخصصان شویم.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز،  سعید 
سعیدیان در مراسم آغازین کمپین »نما، هویت شهر 
ما« در منطقه 1۹ ضمن اشاره به این مطلب، افزود: 
وقتی که در آثار معماری گذشتگان کشور کنکاش 

می کنیم، از ذوق و سلیقه آن ها لذت می بریم و متوجه 
ضعف و عقب ماندگی معماری امروز می شویم.

وی با بیان اینکه از معماری ایرانی – اسامی فاصله 
گرفته ایم، ادامه داد: همین امروز بناهایی مانند گنبد 
سلطانیه در دانشگاه های ایتالیا تحلیل و موردبررسی 

قرار می گیرد در حالی که ما از این هویت تاریخی در 
بخش معماری غافل هستیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 

اظهار داشت: ما باید به دنبال ارج نهادن به معماری 
گذشته و ارتقای آن باشیم. معماری امروز شهر 

تهران اغلب باعث خستگی و عدم آرامش شهروندان 
می شود.

سعیدیان خاطرنشان کرد: قطعًا وضعیت آشفته 
امروز محصول ورود افراد غیرمتخصص به صنعت 

ساختمان است در حالی که امروز با انبوه مهندسان 
فارغ التحصیل و بیکار مواجهیم. امیدوارم با توجه به 
تخصص و دلسوزی آقای حناچی، به عنوان شهردار 

تهران و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری 
تهران صنعت ساختمان را به سمت تخصصی شدن 

پیش ببریم.
سعیدیان با اشاره به اینکه باید همچون جامعه 

پزشکی مانع ورود افراد غیرمتخصص به ساخت وساز 
شویم، افزود: قطعًا بهبود اوضاع صنعت ساختمان با 

همدلی و همکاری تمام متصدیان حاصل می شود.

سعیدیان: مانع حضور غیر متخصصان در صنعت ساختمان شویم
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توصیه هایی برای تمیزکننده های هوای 
پرتابل

سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا توصیه 
می کند تمیزکننده هوای پرتابلی انتخاب شود که در 
زمان حذف ذراتی به اندازه دود، نرخ تحویل هوای 

تمیز )CADR( باالیی داشته باشد. با این حال برای 
ارایه راهنماهای فنی قوی چالش هایی وجود دارد، 

چون دستگاه های قابل حمل مشمول استاندارد 52.2 
اشری یعنی استانداردی که ضوابط عملکردی برای 

رده بندی های MERV فراهم می کند، نمی شوند. 
در نتیجه، برای رده بندی های عملکرد دستگاه قابل 
حمل، راهنماهای سازمان حفاظت از محیط زیست 

 )AHAM( به »اتحادیه سازندگان لوازم خانگی
اشاره می کند؛ سازمانی که رده بندی های عملکردی و 
اعتبارسنجی برای حذف ذرات توسط تمیزکننده های 

هوای پرتابل ارایه می کند. 
تست AHAM »نرخ تحویل هوای تمیز« 

 ،CADR .وسیله را اندازه گیری می کند )CADR(

تمیزکننده های هوا در منازل مسکونی - بخش آخر

به عنوان یک متخصص HVAC&R، ما در انجمن اشری گاهی از خودمان سواالتی در 
مورد کیفیت هوای داخل )IAQ( در منازل مسکونی و چگونگی بهبود آن می پرسیم. کدام 
آالینده ها خطرناک هستند و چه طور می توانیم از شر یک بوی خاص خالص شویم؟ آیا 

باید از این تمیزکننده هوا یا آن فیلتر استفاده کنیم؟ معموالً وقتی می گوییم این مساله کمی 
پیچیده است متاسفانه، دوستان و خانواده از ما ناامید می شوند. اما کافی است فصل های 
46، 60 و 62 هندبوک کاربردهای HVAC اشری را بخوانید، چون اطالعات زیادی آنجا 
خواهید دید. در کل، ما می دانیم کسانی که به دنبال اطالعات هستند با این توصیه مفید 

بی نتیجه می مانند. معموالً پرسش به این شکل تکرار می شود: »شما حرفه ای هستید. پس 
چرا نمی توانید به این سوال جواب دهید. من در خانه ام باید چه کار کنم؟«

ترجمه: مهندس نیره شمشیری
نویسنده: لیو هریمن

منبع: ماهنامه اشری، سپتامبر 2019
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مقدار هوا )به cfm( است که در سه محدوده اندازه 
از ذرات پاکسازی شده است. این محدوده ها با اسامی 

که مصرف کننده ها بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند 
نامیده می شوند: »دود«، »گرد و غبار« و »گرده«. 

AHAM اینها را به صورت 0.0۹ تا 1.0 میکرومتر 
برای دود، 0.5 تا 3 میکرومتر برای گرد و غبار و 5 تا 

11 میکرومتر برای گرده تعریف می کند. 
به عاوه، CADR همچنین تاثیر تصفیه هوا – 
کاهش غلظت ذرات در فضای اشغال شده را بر 

اساس حداکثر سطح توصیه شده برای دستگاه برآورد 
می کند. انتظار می رود دستگاه ها 80% ذرات کوچک 

هوا )0.0۹ تا 1.0 میکرومتر( را در یک ساعت بگیرند 
که باالتر و پایین تر از تعداد ذراتی است که به طور 

طبیعی می نشینند. حذف رده بندی شده براساس 
این فرضیات است که ارتفاع سقف بلندتر از 8 فوت 
)2.4 متر( نیست و مبادله فضا کمتر از یک بار جا به 
جایی هوا در ساعت با فضاهای دیگر است. راهنمای 
سازمان حفاظت محیط زیست برای مصرف کنندگان 

 CADR می نویسد دستگاه هایی که رده بندی های
بزرگ تر دارند، بهترند و اگر ارتفاع سقف بیشتر از 8 
فوت باشد )2.4 متر( )مانند فضاهایی با سقف های 

کلیساها(، مصرف کننده باید به استفاده از یک دستگاه 
بزرگ تر یا چند دستگاه فکر کند تا به کاهش 80 

درصدی در غلظت ذرات برسد. 
توجه کنید مهم ترین فرض این است که دستگاه 

وقتی فضای مورد نظر دارای سکنه است مداوم کار 
کند. زمان های کار کوتاه، اثربخشی آن را محدود 

می کند، چون تاثیر تصفیه هوای سیستم های مرکزی 
را کاهش می دهد و با تمیزکننده های هوای پرتابل، 

نویز کاری هم می تواند مساله باشد. میزان نویزی 
که CADR یک دستگاه در آن ایجاد می شود، روی 
برچسب تاییدشده AHAM توضیح داده نشده است. 

خوب است بسته بندی مصرف کننده میزان صدایی 
که در آن رده بندی CADR حاصل می شود را 

نشان دهد، تا مبنایی برای انتخاب های بهتر مصرف 
کنندگان فراهم شود. 

تاثیر بهبود استانداردهای صنعت و اشری
کمک به به روز کردن راهنماهای سازمان حفاظت از 

محیط زیست، دیدگاه مولف را تقویت کرده است که 
نیاز فوری به یک روش تست و برنامه اعتبارسنجی 

برای تمیزکننده های هوای پرتابل وجود دارد؛ این 
برنامه ها باید حذف ایمن آالینده های گازی را اندازه 
بگیرند. پیشرفت در این حوزه کمتر از افزایش تعداد 

محصوالت بوده است. 
AHAM در فرایند سخت اجماع بین المللی برای 

تدوین مجموعه ای از الزمات دستگاهی برای 
تست حذف آالینده های گازی مشارکت می کند. 

بعد از توافق بر سر این تصمیمات، ما انتظار داریم 
تاش های بیشتری برای رسیدن به توافق بین المللی 

بر سر یک روش آزمون و سیستم رده بندی برای 
برچسب محصوالت صورت گیرد. این کار ابزار مهمی 

برای حفاظت از جامعه در برابر اوزون و محصوالت 
جانبی ناخواسته فناوری های نوین تمیزکردن گازی 

خواهد بود. 
وسیله ای که ادعا می شود آالینده های گازی را با 

وسایل فوتوشیمیایی یا الکتروشیمیایی حذف می کند 
هنوز توسط هیچ سازمان مستقلی تست و رده بندی 

نشده است. راهنمای سازمان حفاظت از محیط 
زیست مشخصًا می گوید اوزون آالینده ای است که 
باید از آن دوری کرد و بدون تست و اعتبارسنجی 

مستقل، نمی توان به سادگی نه ایمنی و نه اثربخشی 
فناوری های متکی بر اوزون، پاسما یا یونیزاسیون را 

ارزیابی کرد. راهنما پیشنهاد می کند تا زمانی که تست 
و تایید موجود شوند، مصرف کننده باید بداند فیلترهای 
زغال فعال، آالینده های گازی هوا را جذب می کنند و 

تبدیل آالینده با جاذب هایی مانند پرمنگنات پتاسیم 
کاربرد گسترده ای برای تمیزکردن گازی در گذشته 

داشته است. 
می توان برای کمک به مالکان خانه ها استاندارد 

اشری را اصاح کرد. تحقیقات اشری تایید می کند 
که در حالی که رده بندی های MERV برای مقایسه 

محصوالت مفیدند، نیاز مهمی برای تعریف الزامات 
برای چارچوب هایی که این فیلترها را نگه می دارند 

وجود دارد. عاوه بر زمان های کاری کوتاه مدت 
از تجهیزات بزرگ، بای پس هوا از لبه های فیلترها 
علت مهم عدم حذف ذرات از فضاهای تهویه شده 
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است. استانداردهای بیشتر اشری می تواند از طریق 
محدود کردن مقدار جریان هوایی که می تواند از یک 
مجموعه تصفیه هوای مسکونی عبور کند، به کیفیت 

بهتر هوای داخل در خانه ها کمک کند. 
در نهایت برای نتایج سامتی بهتر از طریق تمیزکردن 

هوا، ما نیاز به ساعات کاری تصفیه بیشتری داریم. 
برای پرتابل ها، کاهش میزان نویز فعلی پیشنهاد 

می شود. برای سیستم های مرکزی، نیاز به ساعات 
کاری بیشتر به این معناست که ما باید جبران انرژی 
 ،HVAC کار مداوم فن را کاهش دهیم. در انجمن

ما می دانیم چه طور این کار را انجام دهیم: کانال های 
رفت و برگشت باید کوتاه، صاف، بزرگ، هوابند و 
عایق بندی شده باشند. به عبارت دیگر، ما نیاز به 

بودجه های ساختمانی و طرح های معماری داریم که 
اجازه دهند سیستم ها به گونه ای که همه متخصصان 

HVAC انتخاب می کنند، طراحی و نصب شوند. 
خالصه 

بر اساس تحقیقات انجام شده مبنی بر تایید راهنمای 

تمیزکننده هوای مسکونی سازمان حافظت محیط 
زیست در سال 2018، پاسخ های نسبتًا ساده ای وجود 
دارد که می تواند به ارایه توصیه در مورد تصفیه هوا و 
تمیزکردن هوا در خانه ها کمک کند. ابتدا اجازه دهیم 

بدانیم کاهش غلظت ذرات ریز )PM2.5( مزایای 
سامتی خوبی به دنبال دارد. سپس، بهترین راه 

کاهش ذرات، اجتناب از تولید آن با سیگار نکشیدن 
در محیط های سرپوشیده و خارج کردن مقادیر زیاد 
ذرات حاصل از پخت و پز است. بعد از این مراحل 

اصلی، برای حذف ذرات PM2.5 با استفاده از 
تمیزکننده های هوای قابل حمل، دستگاه هایی را 

انتخاب کنید که رده بندی CADR باالیی برای دود 
دارند و در زمان استفاده از سیستم مرکزی، فیلتر با 
رده MERV13 یا باالتر انتخاب کنید. در نهایت به 

خاطر داشته باشید که برای هر روش تصفیه هوا، 
ساعات کاری بیشتر، اثربخشی بهتری فراهم می کند 
که خود احتمال مزایای سامتی را افزایش می دهد. 

از اشری بخوانید
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(F300) شرکت باکاراک – تولیدکننده تجهیزات دتکتور گاز
– اعام کرده است که نرم افزار مدیریت مایع مبرد 

که برنده جایزه نیز شده است را به صورت رایگان در 
دسترس قرار داده است.

به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات نیوز، به 
نقل از کولینگ پست گفته می شود که این نرم  افزار 

مبتنی بر فضای ابر برای هر سازمانی که به دنبال 
کاهش نشت مایع مبرد و همچنین حمایت از ردیابی 

نظارتی است ایده آل خواهد بود.
این نرم افزار یک سیستم با قابلیت ردیابی مصرف 

مبرد، تشخیص نشتی و محل نشتی است که 
می تواند عاوه بر این موارد گزارش انطباق را برای 

 GreenChill و CARB، F-gas ،608 EPA
فراهم کند. دسترسی رایگان این نرم افزار شامل تمام 

امکانات کامل، استفاده کننده های نامحدود، سایت ها و 
ارزیابی مبرد است.

از جمله امکانات این نرم  افزار می توان به تقویم 
تطبیقی اشاره کرد که به صورت اتوماتیک برنامه ریزی 

و زمان بندی می کند و موعد برنامه ریزی شده را به 
کاربران خود یادآوری می کند. محاسبه گر نرخ نشتی 

در این نرم افزار امکان بررسی 12 ماهه از مصرف 
مایع مبرد را فراهم می کند.

بر اساس این گزارش، این نرم افزار برای 
مدیران تاسیسات و مدیرانی با مکان هایی مانند 

سوپرمارکت ها، کارخانه های فرآوری غذا، سردخانه ها، 
بیمارستان، دانشگاه ها یا مدارس سر و کار دارند، 

طراحی شده است.
شرکت باکاراک می گوید این نرم افزار همچنین برای 

سازمان های کوچک و پیمانکاران حوزه تاسیسات 
مکانیکی و سیستم های تبرید که می  خواهند مدیریت 
تبرید را به عنوان بخشی از خدمات خود به مشتری 

ارایه دهند، ارزشمند است.

نرم افزار مدیریت مایع مبرد
دستاورد جدید شرکت باکاراک

اخبار بین الملل
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برخی ابتکارات به مثابه نمادی از مدرنیته و 
تحوالت اقتصادی هستند، از ارسال کانتینر با 

کشتی و موتورهای درون سوز داخلی گرفته 
تا مباحث کامپیوتر و بارکد. تکنولوژی های 

سرمایشی به ویژه در مبحث تهویه مطبوع و 
تبرید هم قطعاً یکی از این ابتکارات هستند. 

توانایی ما برای دستکاری دما تقریبا تمام 
جنبه های زندگی مان را دستخوش تغییراتی 
کرده؛ از چگونگی انتقال غذا و دارو گرفته تا 
ایجاد و حفظ دارایی های حیاتی مانند مراکز 

داده )دیتا سنتر( و تسهیالت انرژی.
تقاضا برای سیستم های سرمایشی روی ریل افزایش 

قرار گرفته است و این جنبه ای از توسعه اقتصادی 
است. زمانی که سطح درآمد خانوارها به سطح خاصی 
می رسد، آنها به دنبال این هستند که از وسایل رفاهی 
مدرن تر مانند سیستم های تهویه مطبوع و سرمایشی 

به ویژه در آب و هوای گرم تابستان بهره ببرند. زندگی 
شهرنشینی نیز تقاضا را برای استفاده از سیستم های 

سرمایشی افزایش می دهد، زیرا شهرها که عمده 
جمعیت جهان در آن جا متمرکز هستند، بیشتر با گرما 

دست و پنجه نرم می کنند. افزایش دمای ناشی از 
تغییرات آب و هوا دلیل دیگری بر افزایش تقاضا برای 

سیستم های سرمایشی هستند.
برطرف کردن نیاز برای سیستم های سرمایشی در حال 

حاضر و آینده مستلزم رویکردهای مبتکرانه و سریع 
خواهد بود. سیستم سرمایشی ارزان برای رفاه اجتماعی 

بسیار ضروری است، اما انتشار گازها به طور مستقیم 
و غیرمستقیم از وسایل سرمایشی کنونی نقش مهم و 

فزاینده در تغییرات آب وهوایی دارد. بدون بهبود اساسی 
در طراحی محصوالت، تغییر رفتار، سیاست گذاری و 

درگیری بیشتر از صنایع، تقاضای افزایش یافته برای 
سیستم های سرمایشی شرایط نامطلوب آب و هوایی را 

تشدید خواهد کرد.
این گزارش بر اساس مصاحبه های متخصصان و 

کارشناسان و همچنین یک مدل اقتصادسنجی جدید 
برای تقاضای سیستم های سرمایشی است.

سیستم سرمایشی چیست و چه کسی از آن 
استفاده می کند؟

تبرید و تهویه مطبوع نخستین فرم های سیستم 
سرمایشی در مصارف امروزه ما هستند. تبرید 

سیستم هایی را توصیف می کند که حرارت را از بین 
می برد و تمام چیزهای فیزیکی حتی مایعات را در یک 

دمای ثابت نگه می دارد. سیستم های تبرید در خارج 
از خانه، ورودی های اساسی در امکانات و فرایندهای 

شیمیایی و برای تکنولوژی های پزشکی مانند 
تصویربرداری و اسکن هستند که مستلزم کنترل دقیق 

دما هستند.
تهویه مطبوع، سیستم هایی را توصیف می کند که 

دمای محیط یا دمای هوای پیرامون را کنترل می کند 
تا افراد ساکن در خانه یا محیط کار از خنکای آن بهره 

ببرند. در ساختمان ها، تهویه مطبوع ممکن است با 
یک دستگاه ثابت کوچک یا چیلرهای مرکزی بزرگ 

گزارش ویژه

نگاهی به افزایش تقاضا برای سیستم های سرمایشی
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که با آب خنک گرما را از بین می برند، تامین شود. 
سیستم های تهویه مطبوع خانگی که معموال در کنار 

پنجره ها تعبیه می شوند، حدود ۷0 درصد از سیستم های 
امروزی مصرفی را تشکیل می دهند.

چه کسی از سیستم سرمایشی استفاده 
می کند؟ چگونه؟

هدف سیستم سرمایشی فارغ از فراهم کردن رفاه، 
حفظ مواد غذایی و دارو در سطح ایمن است. طیف 

متنوعی از افراد و سازمان ها از انواع زیادی از وسایل 
سرمایشی استفاده می کنند، از سیستم های تهویه 
مطبوع کوچک که در اتاق های انفرادی استفاده 

می شود گرفته تا سیستم های گرمایشی و سرمایشی 
یک تکه برای خانه ها و چیلرها که کل ساختمان و 

فرایندهای صنعتی را سرد می کنند. در این گزارش، ما 
چهار نوع سیستم تهویه مطبوع را تحلیل و پیش بینی 

می کنیم:
مسکونی: تهویه مطبوع در خانه ها؛

تجاری: سیستم تهویه مطبوع در مکان های تجاری 

مانند سوپرمارکت ها، فروشگاه ها، دفاتر کاری و هتل ها؛
صنعتی: سیستم تهویه مطبوع در فضاهای تولیدی، 
ورکشاپ ها، کارگاه ها، انبارها و البراتورها )هم برای 

غذا هم برای دارو(؛
متحرک: سیستم تهویه مطبوع در خودروها و 

اتوبوس ها
در این گزارش، ما چهار نوع سیستم تبرید را تحلیل و 

پیش بینی می کنیم:
داخلی: یخچال ها و فریزرهای خانگی

تجاری: یخچال ها و فریزرها در سوپرمارکت ها، 
فروشگاه ها و رستوران ها

صنعتی: سیستم سرمایشی برای حفظ سرما و برای 
فرایندهای خاص صنعتی مانند تست محیطی 

محصوالت در کارخانه های تولیدی و برای فراوری 
مواد غذایی مانند پنیر

حمل و نقل: سرمایش و تبرید برای جلوگیری از 
نابودی و خرابی محصوالت در مسیر رسیدن به 

مشتری مانند غذاهای تازه و داروها

گزارش ویژه
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طراحی دریچه، دمپر و صداگیرها
مدت دوره: 12 ساعت؛ تاریخ شروع: 12 بهمن 98؛ روزهای برگزاری:  شنبه ها 

شما پس از گذراندن این دوره، توانمندی های زیر را کسب خواهید کرد:
• انتخاب صحیح دریچه با توجه به کاربری هر فضا

• طراحی صحیح دریچه با توجه به ابعاد کانال و با در نظرگیری سطح مفید
• طراحی صحیح دریچه با توجه به سطح مفید و سرعت روی دریچه جهت کاهش صدای هوای عبوری از دریچه

• تعبیه فضای مورد نیاز برای نصب و اجرای هر دریچه پیش از اجرا
• کنترل دقیق نحوه اجرای هر دریچه در مقاطع مختلف کانال

• هماهنگی دریچه های هوا با المان های معماری
• کنترل و بازرسی دقیق و مهندسی در حین تحویل کاال

• کنترل مهندسی جریان هوا روی دریچه با کمک دمپرهای پشت دریچه ای
• بر طرف شدن مشکات عینی پروژه های مرتبط با حضار

برای اطاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

متره و برآورد تاسیسات مکانیکی و برقی 

مدت دوره: 27 ساعت؛ تاریخ شروع: 12 بهمن 98؛ روزهای برگزاری: شنبه ها و 
دوشنبه ها

هدف از برگزاری این دوره این است که دانش پژوهان با مفاهیم کلی و پایه در مورد متره و برآورد آشنا 
شوند، از ضوابط و مقررات حاکم به روند تهیه متره و برآورد مطلع گردند، اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط 
با این امر را شناخته و از جایگاه آنها مطلع شوند. به عبارت دیگر با اصول نظری و عملی کار آشنا شوند تا 

حداقل بتوانند متره و برآورد یک پروژه، همچون پروژه پایانی این دوره را انجام دهند.
برای اطاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

آموزش
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سا

تاسی
پرونده ویژه مالیات

از دیرباز تاکنون مالیات یکی از مهم ترین و چالشی ترین 
نقاط رابطه حاکمان و مردم بوده است. شاید بتوان 

ادعا کرد که مالیات مهم ترین دستاورد مالی بشر 
برای پیشبرد تمدن بوده است. با تمام این ها همچنان 

بسیاری از مردم و حتی برخی متفکران با مالیات 
مخالف هستند. 

در هر منبعی که جست وجو کنید اولین پاسخی که 
برای سؤال مالیات چیست پیدا می کنید، تعریف سازمان 

همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( از مالیات 
است که بر اساس آن »مالیات پرداختی است الزامی و 
باعوض که ممکن است به شخص، مؤسسه، دارایی 

و غیره تعلق گیرد«. با این  حال شاید ابتدایی ترین 
ذهنیتی که برای همه ما از مالیات وجود دارد، هزینه ای 

است که افراد یک جامعه برای هزینه های عمومی 
پرداخت می کنند.

برای پاسخ دادن به سؤال مالیات چیست بهتر است اول 
و به طور کامل سراغ تعریف مالیات برویم و تعاریفی که 

از مالیات شده است را مرور کنیم.

تعریف مالیات
تعریف مالیات در منابع مختلف به شکل های 

متفاوتی دیده می شود، هرچند که تمامی آن ها تقریبًا 
مشابه یکدیگر هستند. در زیر تعریف مالیات از دید 

اندیشمندان و اقتصاددانان مختلف را می خوانید.

تعریف مالیات از زبان »دیوید هیوم«، 
فیلسوف شهیر اسکاتلندی: »مالیات، بها و 

جبران خدماتی است که از دستگاه دولت عاید اشخاص 
می گردد«.

تعریف مالیات از نگاه »کنت دو میرابو«، 
سیاستمدار و اقتصاددان شهیر قرن هجدهمی 
فرانسه: »مالیات، پیش پرداختی است که افراد برای 

استفاده از انتظامات عمومی می دهند«.
تعریف مالیات از دید »شارل دو منتسکیو«، 
فیلسوف فرانسوی: »مالیات، قسمتی از دارایی 

است که شخص برای امنیت بقیه دارایی خود یا برای 
این که بتواند از بقیه دارایی با آسایش بهره مند شود 

پرداخت می کند«.

فلسفه مالیات
شاید بتوان فلسفه مالیات را در تعاریفی که از مالیات 

شد پیدا کرد. با این حال در نظام های اقتصادی مختلف 
در دنیا، نحوه اخذ مالیات و نرخ مالیات، تعیین کننده 

فلسفه مالیات در آنجا است. به طور مثال فلسفه 
مالیات در سیستم مالیاتی ای که بر روی اخذ مالیات از 
ثروتمندان تمرکز می کند، با فلسفه مالیات در سیستمی 

که از همه شهروندان به طور برابر مالیات اخذ می کند 
متفاوت است.

آشنایی با مفهوم مالیات و فلسفه آن
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همه افراد حقیقی و حقوقی به  نوبه خود تکلیف به 
پرداخت مالیات دارند، اما این به این معنی نیست 

که در حال پرداخت مالیات تکلیفی هستند. مالیات 
تکلیفی نوعی روش اخذ مالیات است که استفاده 

کلمه »تکلیفی« در آن بسیاری را در تعریف آن دچار 
گمراهی می کند. 

مالیات تکلیفی به مالیاتی گفته می شود که وظیفه 
پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بر عهده فرد 
دیگری غیر از فرد پرداخت کننده آن قرار دارد. به 

طور مثال، مالیات حقوق نوعی مالیات تکلیفی است 
که از حقوق کارگر کسر می شود اما توسط کارفرما 
به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود. این مثال 

ساده به میزان بسیاری شما را با مالیات تکلیفی آشنا 
می کند، اما این روش اخذ مالیات، انواع مختلفی دارد 

که در ادامه آن ها را می خوانید.

انواع مالیات تکلیفی
تهیه لیست کاملی از انواع مالیات تکلیفی کار چندان 

آسانی نیست، اما با استناد به همان قاعده اصلی 
مالیات تکلیفی تا حدودی می توان به یک لیست کلی 

از انواع مالیات تکلیفی رسید؛ مالیاتی که از سوی 
شخص دیگری غیر از پرداخت کننده به سازمان امور 

مالیاتی پرداخت می شود. از انواع مالیات تکلیفی 
می توان به مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد 
اجاره اماک، مالیات بر درآمد حق الوکاله، مالیات بر 

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از ایران، مالیات 
بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر ارزش افزوده اشاره 

کرد.

مالیات تکلیفی حقوق
معروف ترین مالیات تکلیفی و منفورترین مالیات بین 

حقوق بگیران، مالیات تکلیفی حقوق است. کارفرمایان 
موظف اند هنگام پرداخت حقوق کارکنان خود، مالیات 

بر درآمد حقوق را از آن کسر کرده و در موعد مقرر 
به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. در اصل، این 

مالیات که از حقوق کارکنان کسر شده است، باواسطه، 
توسط کارفرمای آن ها به سازمان امور مالیاتی پرداخت 

می شود و خود کارکنان در پرداخت آن نقشی ندارند.

مالیات تکلیفی اجاره امالک
در مورد مالیات تکلیفی اجاره اماک یک نکته بسیار 

مهم وجود دارد و آن این است که تنها از اماکی 
مالیات تکلیفی اجاره اماک دریافت می شود که توسط 
یک شخص حقوقی به اجاره رفته اند. در واقع اشخاص 
حقوقی ای که ملک اجاره ای در اختیاردارند، موظف اند 
مالیات بر درآمد اجاره اماک صاحب خانه خود را هر 
ماه به سازمان امور مالیاتی پرداخت و رسید آن را به 

صاحب ملک خود تقدیم کنند. طبیعی است که اگر 
ملک خود را به اشخاص حقیقی اجاره داده باشید، 

پرداخت مالیات بر درآمد اجاره اماک آن سالیانه و 
مستقیمًا توسط خود شما انجام می شود و پرداخت آن 

به صورت مالیات تکلیفی منتفی است.

جرائم عدم پرداخت مالیات تکلیفی
همان طور که مشخص شد، برخی از افراد موظف به 
دریافت مالیات تکلیفی و پرداخت آن به سازمان امور 
مالیاتی هستند. در قانون برای عدم انجام این وظیفه 
جرائم و مجازاتی در نظر گرفته شده است. پیش فرض 

قانون در موارد عدم پرداخت مالیات تکلیفی، عدم 
پرداخت آن توسط فرد واسط است. در حقیقت چه 

شما مالیات تکلیفی را از مودی دریافت کرده باشید و 
چه دریافت نکرده باشید، در صورت عدم پرداخت آن 
به سازمان امور مالیاتی به اندازه مؤدی مقصر بوده و 

مشمول پرداخت جریمه خواهید بود.
عدم پرداخت به موقع مالیات تکلیفی، مشمول 

جریمه ای معادل 10 درصد میزان مالیات پرداخت نشده 
است. عاوه بر این به ازای هر ماه دیرکرد 2.5 درصد 
به این میزان افزوده می شود. همان طور که می بینید، 

این میزان در ارقام باال، مبلغ قابل ماحظه ای می شود. 
در کنار این ها در صورت شکایت سازمان امور مالیاتی، 

ممکن است به مجازات درجه ششم که شامل شش 
ماه تا 2 سال حبس تعزیری و بسیاری چیزهای دیگر 

است نیز محکوم شوید.

پرونده ویژه مالیات
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مالیات بر درآمد مشاغل یکی از انواع مالیات های 
مستقیم است که بر اساس آن، درآمدی که شخص 
حقیقی از طریق اشتغال کسب می کند، پس از کسر 
معافیت ها، هزینه ها و استهاکات، مشمول این نوع 

مالیات است. این نوع مالیات را افرادی پرداخت 
می نمایند که اصطاحا به آن ها کسبه، اصناف، 

پیشه وران و صنعت گران گفته می شود، همچنین سایر 
افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل 
از اشتغال که به طور انفرادی یا با مشارکت مدنی فعالیت 
می کنند نیز مشمول این نوع مالیات می شوند. صاحبان 
مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و 

یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند.
گروه اول: مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال 

قبل یا سی برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده 
)قبل از کسر معافیت( طبق آخرین برگ مالیات قطعی 
)مجموع اصلی و متمم( عملکرد سال 13۹1 و به بعد 

که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی 
اباغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال 

باشد. )گفتنی است براساس بند هـ تبصره 8 بودجه 
سال 13۹8 عبارت »ده برابر« در متن تبصره ماده)100( 
قانون مالیات های مستقیم با اصاحات و الحاقات بعدی 

آن برای عملکرد سال های 13۹۷ و 13۹8 به عبارت 
»سی برابر« اصاح شده است(.

گروه دوم: مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال 
قبل یا سی برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده 

)قبل از کسر معافیت( طبق آخرین برگ مالیات قطعی 
)مجموع اصلی و متمم( عملکرد سال 13۹1 و به بعد 

که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی 
اباغ شده باشد. هرکدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا 

سی میلیارد ریال باشد.
گروه سوم: مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار 

نمی گیرند، جزء گروه سوم محسوب می شوند.
اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل مکلف به انجام 

تکالیفی از جمله ثبت نام در نظام مالیاتی، صدور 
صورتحساب و درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله 

در صورتحساب ها و قراردادها، استفاده از صندوق 
مکانیزه فروش، ارائه صورت معامات فصلی، نگهداری 
دفاتر، اسناد و مدارک فعالیت های شغلی خود با رعایت 

اصول و ضوابط تنظیم دفاتر تجاری، تنظیم و ارائه 
اظهارنامه بر اساس دفاتر و اسناد مذکور در مهلت مقرر 

قانونی و در نهایت پرداخت مالیات تکلیفی هستند.
به طور کلی، تکالیف مودیان گروه سوم در خصوص 

نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک به این صورت است 
که صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند، 

مکلف اند برای هرسال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به 
معامات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کاال یا ارائه 

خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کاال و خدمات و 
نیز اسناد هزینه انجام شده را نگهداری و خاصه درآمد 
و هزینه ساالنه خود را در چارچوب فرم »خاصه درآمد 

و هزینه ساالنه گروه سوم« تهیه شده توسط سازمان 
امور مالیاتی کشور تنظیم کنند. لیکن طبق دستورالعمل 
اخیر سازمان امور مالیاتی کشور، برخی صاحبان مشاغل 
واجد شرایط در گروه سوم می توانند از نگهداری اسناد و 
مدارک مذکور و ارائه اظهارنامه معاف شوند که در ادامه، 
شرایط الزم برای بهره مندی مودیان از این دستورالعمل 

را بررسی می کنیم.
یکی از تسهیات ارائه شده به برخی صاحبان مشاغل 

در گروه سوم، اباغ دستورالعمل مالیات مقطوع 
در راستای تکریم و تسهیل وصول مالیات و ایجاد 

هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 
13۹۷ است. مطابق این دستورالعمل، مالیات صاحبان 

مشاغل بابت عملکرد سال 13۹۷، بر مبنای مالیات 
قطعی عملکرد سال 13۹6، به صورت مقطوع تعیین 

می شود، بدین صورت که مودیان با میزان مالیات قطعی 
تا 25 میلیون ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد 

حقوق و تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی
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سال 13۹6 تعیین شده است.
همچنین مودیان با میزان مالیات قطعی بیش از 25 
میلیون ریال تا 50 میلیون ریال با 5 درصد افزایش، 

مودیان با میزان مالیات قطعی بیش از 50 میلیون ریال 
تا 100 میلیون ریال با ۹ درصد افزایش و مودیان با 

میزان مالیات قطعی باالتر از 100 میلیون ریال با 15 
درصد افزایش نسبت به عملکرد سال 13۹6 تعیین شده 

است.
الزم به توضیح است موارد فوق مربوط به کلیه صاحبان 

مشاغل گروه سوم موضوع ماده )2( آیین نامه اجرایی 
ماده ۹5 قانون مالیات های مستقیم است که مجموع 

فروش کاال و خدمات آن ها در سال 13۹۷ حداکثر سی 
برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم 

)مبلغ 8.280.000.000 ریال( باشد.
مودیانی که تمایل به استفاده از این شرایط را دارند، 

می بایست از طریق سیستم الکترونیکی) طبق فرم 
www.tax.gov. مربوطه( از طریق پایگاه اینترنتی

ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعام نمایند. 

مودیان در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوطه، از 
نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی 

معاف خواهند بود.
صاحبان مشاغل مذکور در صورتی که سال 13۹۷ اولین 

سال فعالیت آنها است )در سال 13۹6 فاقد فعالیت 
باشند( و همچنین صاحبان مشاغل مشارکتی که در 

طی سال 13۹۷ شرکای آنها تغییر نموده باشد، )تغییر 
هر یک از شرکا( مشمول مفاد این دستورالعمل نبوده و 
مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه 

مالیاتی در موعد مقرر هستند.
همچنین در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات 
مقطوع موضوع دستورالعمل فوق را به صورت یکجا در 

خردادماه 13۹8 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا 
چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود که در این 

صورت، عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت 
تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسید های مقرر، 

مشمول پرداخت جریمه خواهد بود.
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سوال این هفته

از یک نصاب خواسته می شود دو زون مستقل گرمایش از کف حجم باال را به یک 
دیگ گازسوز وصل کند. چیدمانی که او انتخاب می کند، در شکل نشان داده شده است. 
شیرهای اختاط ترموستاتیک لوله یک اینچی برای تامین دو حالت تنظیم دمای رفت 
مختلف استفاده می شوند. انتظار می رود هر ایستگاه چندراهه با نرخ جریان 10 گالن در 

دقیقه کار کند. 

آیا می توانید چند اشتباه در این چیدمان را نام ببرید؟ می توانید یک اصالحیه 
پیشنهاد دهید؟ 
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معرفی کتاب

آنچه در کتاب راهنمای کامل نرم افزار 
)Carrier HAP( می خوانید:

آشنایی با نرم افزار
گام های اولیه برای شروع کار با نرم افزار

وارد کردن دادها به نرم افزار
نحوه کار با تاسیسات مرکزی چیلر،دیگ و برج 

خنک کننده
وارد کردن نرخ های برق و سوخت در نرم افزار

HAP تهیه گزارشات در نرم افزار
بررسی یک پروژه

یک مثال عملی از طراحی سیستم
گرداوری داده ها

والردکردن داده ها
تهیه گزارشات

انتخاب تجهیزات
برای خرید و اطاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

در کتاب آنچه طراحان می دانند می خوانید:

آشکار کردن دانش طراحی
چرا دانش طراحی ویژه است؟

منابع و انواع دانش
ترسیم ها و انواع دانش طراحی

پرداختن هنرمندانه به دانش طراحی نهفته در 
طرح ها

تبادل دانش طراحی با رایانه ها
گفتگوهای فرایند طراحی

دانش نظری و تجربی در طراحی
دانش تخصصی در طراحی

برای خرید و اطاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
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تاسیسات در گذر زمان

در گذشته که تکنولوژی در زمینه سیستم سرمایشی هنوز آنقدر پیشرفت 
نکرده بود، معماران ایرانی با هوش و ذکاوت خود، خانه ها را طوری 

طراحی می کردند که مجهز به سیستم سرمایشی و خنک کننده تحت عنوان 
بادگیربود. معماری خانه های قدیمی شهر یزد مصداق این مدعا است. 

بادگیرها را می توان از قدیمی ترین سیستم های سرمایشی جهان دانست.


