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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 ادامه راه برندسازی شخصی پس از کتاب و کاس و زبان 

انگلیسی به اهمیت مشاوران رسیدیم و مالیات را به عنوان 
یکی از دغدغه ها مثال زدیم و در خصوص آموزش آن صحبت 

کردیم. در ادامه همین راه پس از این همه آموختن باید به 
آرامی شروع به برونداد کنیم و به دیگران خود را نشان دهیم. 
راه غلطی که بسیاری از ما انتخاب می کنیم، تدریس است. در 
حالی که غوره نشده مویز شده ایم! این راه درستی نیست زیرا 
تجربه را به عنوان چاشنی الزم داریم که هنوز نداریم! به هر 

حال مدرسی قابل احترام است که مرجع باشد و در این خصوص 
چند شماره قبل با هم صحبت کرده ایم. راه درست، نمایش 

اطاعات علمی نگارش مقاالت مفید در حوزه کاری ما است.
مقاالت علمی می تواند تجربه ما، تحقیقات ما و یا حتی بازنشر 

یک مقاله خوب به زبان انگلیسی باشد که اکنون ما جای 
خالی آن را در زبان فارسی پر می کنیم. این خدمت به دیگران 
از یک سو کمک به نشر دانش است و از سویی دیگر ما را به 
عنوان یک برند علمی مطرح می کند. اهمیت این برند علمی 

بسیار زیاد است. زیرا در عموم مجات مهم و معتبر بین المللی 
مانند ژورنال اشری، نویسندگانی را می بینیم که به صورت 
مداوم در حال انتشار مقاالت هستند. با انتشار این مقاالت 

علمی نام، تلفن و یا ایمیل ما هم منتشر می شود و رزومه در 
بخش علمی پربار می شود. 

تمرین در نوشتن مقاالت آرام آرام ما را برای انتشار کتاب های 
مفید و پرمغز آماده می کند. گام بعدی برندسازی که در 

هفته های بعد به آن خواهیم پرداخت.
فراموش نکنیم که تا وقتی دانش ما قوی نشده است اجازه 

هیچ بروندادی نداریم. زیرا درخت باید به قدرت برسد تا 
شکوفه کند و از شکوفه به میوه برسد. درخت ما باید بار دانش 

بگیرد تا چرخ نیلوفری را به زیر کشیم.

تا بعد!

مقاله نه تدریس
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ت نیوز
سا

تاسی

رعایت مقررات ملی 
ساختمان در گرو صدور 

شناسنامه فنی وملکی

یکی از محورهای انتخابات چهره سال 
)مدیریت شهری، عمرانی و ساختمانی( 

در گروه روسای سازمان نظام 
 مهندسی استان  ها موضوع »شناسنامه 

فنی و ملکی ساختمان« است.
 شناسنامه فنی و ملکی ساختمان 
به عنوان یکی از الزامات اولیه در 
ساختمان سازی مطرح می شود. 
کارشناسان بر این عقیده اند که 

ساختمان نیز مانند هر کاالی دیگری 
باید دارای شناسنامه حاوی اطاعات 
الزم برای آگاهی از نحوه ساخت و 
نوع تجهیزات و مصالح به کار رفته 

در آن باشد. خودش قائل نباشد؟!

اخبار داخلی

ایمن سازی ساختمان های 
بلندمرتبه در دستور کار قرار 

گرفت

معاون خدمات شهری شهرداری 
تهران در صحن علنی شورا، گفت: 

ایمن سازی ساختمان های بلندمرتبه 
و مراکز فرهنگی و تجاری برای 
اولین بار در دستور کار قرار گرفت.
 بررسی یک فوریت الیحه آیین 
نامه موضوع ماده هفت مصوبه 
تامین منابع مالی پایدار سازمان 

آتش نشانی و راهکارهای ارتقا کمی 
و کیفی تجهیزات و آموزش های 
شهروندی، موضوعی بود که در 

صد و نود و چهارمین جلسه علنی 
شورای شهر تهران در دستور کار 

قرار گرفت.

موفقیت بدمینتون بانوان 
نظام مهندسی تهران

تیم بدمینتون بانوان نظام مهندسی 
تهران به مرحله نیمه نهایی 

مسابقات بدمینتون المپیاد اتحادیه 
زنان کارگر راه یافتند.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، بانوان نظام مهندسی تهران، 

در مسابقات بدمینتون المپیاد ورزشی 
اتحادیه زنان کارگر که در تاریخ 

05/11/۹8 در سالن ورزشی شهید 
معتمدی میان تیم های منتخب 

سازمان ها و شرکتهای استان تهران 
صورت گرفت ،تیم منتخب سازمان 

نظام مهندسی استان تهران به 
مرحله نیمه نهایی راه یافت.

فراخوان دریافت غرفه در 
اولین نمایشگاه بین المللی 
صدور خدمات فنی مهندسی

اولین نمایشگاه بین المللی صدور 
خدمات فنی مهندسی، صنعت 

احداث و فناوریهای نوین مسکن  
از 14 الی 1۷ اسفند ماه۹8 در 

سالن های 8 تا 15 نمایشگاه بین 
المللی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز،   این نمایشگاه با حضور 
نمایندگانی از وزارتخانه ها، 

نهادها،تشکل ها و شرکتهای فنی 
مهندسی در اسفند ماه سال جاری 

برگزاری می شود.

افزایش درآمد جامعه 
مهندسی با هدف ارتقاء کمی 

و کیفی باید محقق شود

توجه ویژه به سرمایه گذاری های 
حساب شده از سوی صندوق 

مشترک سازمان برای افزایش درآمد 
جامعه مهندسی یکی از برنامه های 
نظام مهندسی در کنار رسیدگی به 

امور در تمام استان ها است.
 اعضای شورای مرکزی امروز پس 

از برگزاری جلسه معارفه رئیس 
جدید سازمان، به دعوت وی در یک 
نشست هم اندیشی شرکت کردند. در  
سازمان نظام مهندسی وظیفه داریم 
برای جامعه مهندسی، مقررات ملی 
ساختمان و رفاه و آسایش و امنیت 
مردم در ساختمان ها وقت بگذاریم.

نبود فیلترهای الزم برای 
دانش آموختگان رشته های 

مهندسی

یکی از محورهای انتخابات چهره 
سال )مدیریت شهری، عمرانی و 

ساختمانی( در گروه روسای سازمان 
نظام مهندسی استان ها »آموزش 

مهندسان« است.
  در همین رابطه رئیس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان مازندران 

و عضو شورای مرکزی سازمان نظام 
مهندسی گفت: متاسفانه امروزه نگاه 
کاسب کارانه ای که در زمینه تربیت 
نیروهای انسانی در حوزه های فنی 

و مهندسی در دانشگاه ها وجود دارد، 
جامعه را به سمت و سوی بسیار 

نامطلوبی هدایت کرده است.
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ت نیوز
سا

تاسی

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح 
ملی مسکن در مسیر رفع نیاز جامعه کم درآمد کشور 
به »مسکن« در همه نقاط کشور به طور یکسان و 

منسجم عمل نخواهد کرد.
سید ابوالفضل موسوی بیوکی در گفت وگو با خبرنگار 

تاسیسات نیوز،  با اعام این خبر اظهار کرد:  طرح 
ملی مسکن با توجه به مشکاتی که در حال حاضر در 
کشور وجود دارد، طرحی مناسب تلقی می شود، اما در 
مسیر تحقق اهداف از پیش تعیین شده با مشکاتی 

مواجه خواهد شد.
وی افزود:  با توجه به اینکه بر اساس آمارها در شرایط 

کنونی تقریبا 24 میلیون خانوار در کشور وجود دارد،  
حدود 2 میلیون خانه اضافی داریم، این درحالی است 

که حدود 1 میلیون و 400 هزار نفر در ایران خانه 
ندارند.

موسوی در ادامه گفت:  دولت در چند ماه اخیر عاوه 
بر برنامه ریزی برای اجرای طرح ملی مسکن، اراضی 

گسترده ای را از وزارتخانه ها و دستگاه ها در استان های 

مختلف استحصال کرد و قرار است در این اراضی، 
تولید مسکن به روش مشارکتی عملیاتی شود.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس طرح ملی 
مسکن را در برآوردن رفع نیاز دهک های کم درآمد 

جامعه به عنوان مخاطب اصلی این طرح آنچنان 
موفق ارزیابی نکرد و تصریح کرد:  هدف گذاری دولت 

با توجه به توان اقتصادی جامعه هدف در این طرح 
زیاد همخوانی ندارد و این گروه کم توان مالی را 

نمی تواند به طور کامل پوشش دهد.
به گفته این نماینده مجلس هر شهری متناسب با 

شرایط و ظرفیت های استان خود مشمول این طرح 
شده و امید است که طرح ملی مسکن در بخش تولید 

و توزیع و تقاضا به شاخص های تعریف شده دست 
یابد.

موسوی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد این 
طرح در بعضی از نقاط با توجه به اینکه بدون در نظر 
گرفتن توان مالی و شرایط جامعه هدف موفق نشود 

و حتی نتیجه ای معکوس داشته باشد و باعث تورم در 

نماینده مجلس: اجرای ناقص »طرح ملی مسکن«
 نتایج عکس خواهد داشت

گفتگوی ویژه
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حوزه مسکن شود گفت:  بله احتمال این مساله 
نیز وجود دارد، چرا که وقتی بستر ورود واجدان 
شرایط در این طرح در بعضی از مناطق نباشد، 

کسانی جایگزین خواهند شد که باعث ایجاد 
تقاضای کاذب و تبعات منفی آن خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد : البته این سوال مطرح 

می شود که با تولید این مسکن ها، واحدهای 
در اختیار سازندگان عما به متقاضیان اصلی 

و واقعی واگذار نمی شود، شاید این موضوع 
تا حدودی درست باشد، اما در هر صورت در 
شرایط کنونی کشور با کمبود مسکن فعلی 
می تواند تا حدی به رفع مشکل کمک کند.

گفتگوی ویژه
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کشمکش های  تشکیل اتحادیه کشوری 
آسانسور با وجود مراجعه به مراجع 
قانونی هنوز ره به جایی نبرده است 

و منجر به سرگردانی اعضاء در مسیر 
فعالیت خود شده است. 

تشکیل اتحادیه کشوری بر خالف قانون 
نظام صنفی است

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز،  اختاف 
نظر در صنف آسانسور با تشکیل اتحادیه 

کشوری آسانسور از سوی مخالفان این امر با 
استناد به تبصره ۷ از ماده 21 قانون نظام صنفی 

کشور تا کنون ره به جایی نبرده است. 
این در حالی است که به گفته علی اکبر ایلخانی 
رئیس اتحادیه صنف آسانسور  و تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران وسایل الکترو مکانیکی، شکایت این 

صنف به دیوان عدالت کشوری منجر به رای 
عدم صدور مجوز برای تشکیل اتحادیه کشوری 

دارد که با مخالفت و عدم تمکین مخالفان در 
اجرا مواجه شده است. 

هرج و مرج و هزینه تراشی برای مراکز 
شهرستان حاصل تشکیل اتحادیه 

کشوری 
مخالفان تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور با 

اشاره به اینکه تشکیل اتحادیه کشوری عاوه بر 
اینکه با نص صحیح قانون نظام صنفی مخالف 
است، باعث تشتت امور اداری، انجام هزینه های 

بسیار برای اخذ صدور پروانه از مراکز استان و 
شهرستان ها در نتیجه الزام به مراجعه به دفتر 

مرکزی در تهران و هدر رفتن زمان و پول 
بسیار، هرج و مرج در امور صنفی و مراجعات 

تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور سوار بر
 »پله های روابط و یا قانون مداری«؟!
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و ترددهای بسیار به تهران از سوی متقاضیان 
شهرستانی، انجام امور خارج از روال عادی اداری 

و ... خواهد شد که در نهایت به تضییع حقوق 
عادی شهروندان منتهی می شود. 

صنف آسانسور سرگردان به دنبال 
متولی واحد

علی اکبر ایلخانی طی گفت و گویی با خبرنگار 
تاسیسات نیوز با تاکید بر اینکه این اتحادیه 

مدت مدیدی است که متولی واحد ندارد و اعضاء 
نیز در این راستا سرگردان شده اند گفت: به دنبال 

شکایت ما به دیوان عدالت اداری رای بازگشت 
امور به اتحادیه ما صادر شد و مستندات آن نیز 

موجود است. 
وی در ادامه تصریح کرد: اما متاسفانه از رای 

صادره تمکین نمی کنند و همچنان بر درخواست 
خود مبنی بر ایجاد اتحادیه »کشوری« اصرار 
می ورزند تا تمامی امور صدور مجوز مربوط به 

آسانسور در سراسر کشور را در اختیار گیرند.

سندیکا فقط متولی واردات و صادرات 
است 

وی خاطرنشان کرد:  طبق ماده 5 تعریف شده 
در اتاق بازرگانی، سندیکا تنها مجاز به انجام 
واردات و صادرات است اما سندیکا اقدام به 

انجام امور حقوقی بر اساس روابط نیز می کرده 
که خاف قانون است و در این راستا با اصرار در 

صدد راه اندازی اتحادیه کشوری هستند تا کلیه 
مراجعان را ملزم به عضویت در سندیکا کنند و 

به این ترتیب کلیه درخواست کنندگان برای جواز 

گفتگوی ویژه
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مجبور به حضور و عضویت در سندیکا و پرداخت 
حق عضویت می شوند و مسلمَا این امر قانونی 

نیست و متاسفانه رسیدگی نیز نمی شود.
ایلخانی افزود : درخواست کنندگان تشکیل 

اتحادیه کشوری آسانسور رای نهایی صادر شده 
را به زعم خود تفسیر متفاوتی کرده اند و به 

سنگ تراشی برای ورود به سایت اتحادیه مرکز 
اصناف پرداخته اند و در نهایت به دنبال شکایت 
مجدد ما و پیگیری های صورت گرفته در تاریخ 
۷ بهمن ماه سال جاری، دیوان عدالت کشوری 

دستور به تکمیل مدارک از سازمان صنعت و 
معدن داده اند.

توسعه صنف آسانسور در گرو یافتن 
متولی واحد

وی وضعیت موجود را برای صنعت آسانسور 
مطلوب ارزیابی نکرد و گفت: از سال 44 تاکنون 

بخش باالبر آسانسور جزو اتحادیه ما بوده و 
سندیکای صنعت آسانسور بنا به سیاست های 
منفعت طلبانه خود سعی بر این دارد که عاوه 

بر تحت پوشش قرار دادن تمام بخش های 
آسانسور، این انجمن را به صورت کشوری 

تاسیس کند که در صورت اجرا متقاضیان با 
مشکات بسیار زیادی مواجه خواهند شد.

ایلخانی یادآور شد: این اتحادیه با  4۹3 عضو 
پروانه دار فعال و حدود 150 پرونده در حال 

اقدام در این اتحادیه طی مدت این یکسال که 
با کارشکنی های مرکز اصناف و اتحادیه مواجه 
بوده و فعالیت آن ها به دلیل سیاست ها و خود 
محوری و یکه تازی سندیکای آسانسور معلق 

مانده است. 
رئیس اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و 

تعمیرکاران وسایل الکترو مکانیکی در پایان ابراز 
امیدواری کرد انجام امور و اقدامات جانبی مانند 
اخذ استانداردهای الزم در حوزه آسانسور، بازدید 

رایگان کلیه آسانسورها و استانداردسازی آنها، 
برگزاری کاس های آموزشی فنی حرفه ای در 

مراکز معتبر و ارائه گواهینامه در سطح بین الملل 
و غیره با رفع این مشکات و قرار گرفتن امور 
در مسیر قانونی و روال عادی خود قرار گیرد. 

گفتگوی ویژه



آنچه در کتاب انتقال گرمای جابه جایی 
پیشرفته می خوانید:

انتقال گرمای جا به جایی
مفاهیم پیوستگی و تعادل ترمودینامیکی

فرمول بندی دیفرانسیلی قوانین اصلی
شکل بی بعد معادالت حاکم: پارامترهای تشابه 

دینامیکی و گرمایی
محاسبات یک بعدی دقیق

جریان الیه مرزی: کاربرد در جریان خارجی
محاسبات تقریبی: روش انتگرال

انتقال گرما در جریان کانال
ضریب انتقال گرما در ناحیه کاما توسعه یافته دما

جا به جایی آزاد
روابط همبستگی: جا به جایی اجباری و آزاد

برای خرید و اطاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

آنچه در کتاب سیستم های گرمایش از 
کف می خوانید:

آنچه در کتاب سیستم های گرمایش از کف می 
خوانید:

آشنایی با سیستم گرمایش از کف
طراحی سیستم گرمایش از کف 

نصب سیستم گرمایش از کف
پیوست ها:

1- مقاهیم و روابط مقدماتی
2- جداول طراحی لوله کشی اب سرد و گرم 

مصرفی ساختمان
3- بررسی و مقایسه انرژی مصرفی سیستم 
گرمایش از کف و سیستم گرمایش رادیاتوری

5- انواع مدارهای تاسیسات گرمایی جهت تامین 
انرژی مورد نیاز سیستم گرمایش از کف

برای خرید و اطاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

معرفی کتاب
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در سپتامبر سال گذشته، اویل پرایس در گزارشی 
اعام کرد انرژی های تجدیدپذیر به نقطه عطف 

باورنکردنی خواهند رسید که بر این اساس 
انرژی بادی و خورشیدی در اقصی  نقاط جهان 

ارزان تر از زغال سنگ  خواهند شد. اکنون، 
گزارش جدیدی مبنی بر نقطه عطف دیگری 

برای تجدیدپذیرها منتشر شده است و آن این 
است: چین به زودی به فهرست کشورهایی 

اضافه خواهد شد که زغال سنگ در آنجا دیگر 
نسبت به انرژی های تجدیدپذیر مقرون به صرفه تر 

نیست.
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات 

نیوز، به نقل از اویل پرایس این پیشرفت بسیار 
بسیار مهم است زیرا چین زغال سنگ را هم 

در مقیاس بسیار باالیی تولید و هم مصرف 
می کند. در واقع، کشور چین به تنهایی به اندازه 
جمع بقیه کشورهای جهان زغال سنگ مصرف 

می کند و هر ادعایی مبنی بر گذار چین به سمت 
زغال سنگ پاک، بیشتر شبیه به یک شوخی 

می ماند.
در حقیقت، کاهش قیمت زغال سنگ در بیشتر 

نقاط جهان نشان از پیشرفتی بزرگ در جهت 
مبارزه با تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی 
دارد، به ویژه اکنون که سازمان ملل، جهان را به 

ضرورت استفاده از تجدیدپذیرها به عنوان یک 
راهکار آگاه کرده است؛ اما پیشرفت واقعی بدون 
تصمیم چین برای استفاده نکردن از زغال سنگ 

میسر نخواهد شد. یعنی از آنجایی که مصرف 
زغال سنگ چین برابر با کل جهان است، 

دست نکشیدن این کشور از این نوع سوخت 
تاش های جامعه جهانی برای رسیدن به هوای 

پاک و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای 
را بی نتیجه می گذارد. اکنون به نظر می رسد 
باد تغییرات چرخش از زغال سنگ به سمت 

گزارش ویژه
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برنده دوئل تجدیدپذیرها با زغال سنگ در چین کدام است؟



تجدیدپذیرها به شهر پکن رسیده است.
همچنین گزارش دیگری اخیرا در این خصوص 

منتشر شد که بیان می داشت میانگین قیمت برق 
خورشیدی و بادی در چین در حال حاضر کمتر 

از برق تولیدشده از نیروگاه های حرارتی )گاز 
طبیعی( است که تا سال 2026 از زغال سنگ نیز 

پیشی خواهد گرفت.
اگرچه چین با حرکت به سمت تجدیدپذیرها از 
نظر اقتصادی در مسیر رشد خوبی قرار گرفته 
است، اما برخی از استان های این کشور گویا 

قصد ندارند وابستگی خود به زغال سنگ را به 
این زودی قطع کنند. رقابت پذیری تجدیدپذیرها 
طی چند سال آینده برای برخی از مناطق چین 
در دسترس است، اما برای بقیه مناطق ممکن 

است چندین سال به طول بیانجامد.
گزارش ها حکایت از آن دارند که تقاضا برای 
تجدیدپذیرها در مناطق ساحلی، بخش هایی 
از مناطق مرکزی و شمال شرقی چین جنبه 

رقابتی تری دارند این در حالی است که 
سرمایه گذاری روی تجدیدپذیرها در برخی 

مناطق دیگر شمالی چین از جمله شانگهای 
مشکل تر است و دست کم تا سال 2040 تولید 
زغال سنگ در این منطقه حرف اول را خواهد 

بود.
باید منتظر بود و دید که آیا چین می تواند به طور 

کلی، دست زغال سنگ را از بازار انرژی این 
کشور کوتاه کند و راه را برای تجدیدپذیرها باز 

کند.

گزارش ویژه
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طراحی دریچه، دمپر و صداگیرها
مدت دوره: 12 ساعت؛ تاریخ شروع: 19 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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ت نیوز
سا

تاسی
گزارش ویژه
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اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران 
مانند هر اتحادیه دیگری هر سال تعرفه قیمت 

و دستمزد خدمات را برای پیمانکاران صنف خود 
منتشر می کند.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، یکی از 
وظایف اتحادیه ها اعام قیمت های تصویب شده 

دستمزد انجام خدمات است تا از این طریق، بتواند 
جلوی هرج و مرج و ناهماهنگی در خصوص 

دریافت هزینه بیشتر یا کمتر بابت اجرت انجام 
خدماتی مانند لوله کشی آب و گاز را بگیرد.

بر اساس این گزارش، اما با گذشت بیش از 10 
ماه از سال ۹8، هنوز خبری از انتشار اعام قیمت 

مصوب سال ۹8 نیست و اگر به سایت اتحادیه 
تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران هم که رجوع 

کنید، آخرین تعرفه برای دستمزد لوله کشی آب 
سرد و گرم، شوفاژ و فاضاب، دستمزد لوله کشی 

گاز فشار ضعیف و دستمزد لوله کشی گاز فشار 
قوی مربوط به سال ۹۷ است.

همین امر ما را بر آن داشت تا با تماس با بیژن 
عطارد، پیگیر ماجرای عدم انتشار تعرفه جدید 
دستمزدها باشیم. عطارد در گفتگو با خبرنگار 

تاسیسات نیوز، با اعام خبر جدایی خود از 
ریاست اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان 

تهران طی چند ماه گذشته گفت: اکنون در این 
اتحادیه سمتی ندارم، اما احتمال می رود عدم 

انتشار نرخ نامه جدید به دلیل این باشد که هنوز به 
تصویب نرسیده و اتحادیه هم به همان نرخ سال 

گذشته اکتفا کرده است.
او در ادامه تصریح کرد: اگرچه تعرفه جدید 

دستمزدها برای انجام خدمات لوله کشی آب، 
فاضاب، گاز فشار ضعیف و قوی اعام نشده 

است، اما جالب است بدانید که به دلیل افت 
ساخت و ساز و کم شدن فضای کار، پیمانکاران 

حتی امسال نه تنها خودشان دست به افزایش نرخ 
نزدند، بلکه با نرخی پایین تر از نرخ مصوب ۹۷ 

هم کار می کنند.
حال سوال اینجاست که اتحادیه تاسیسات 

مکانیکی ساختمان تهران آیا برای سال ۹۹ 
تصمیم به انتشار نرخ دستمزد جدید خواهد گرفت 

یا خیر؟ سوال دیگر اینجاست که با وجود تغییر 
ریاست اتحادیه، چرا همچنان نام بیژن عطارد به 

عنوان رییس در سایت وجود دارد؟

چرا اتحادیه تاسیسات مکانیکی
 تعرفه جدید دستمزدها را اعالم نمی کند؟



پرونده ویژه مالیات
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سرگرمی تاسیساتی

پاسخ سوال هفته گذشته
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1.جریان بسیار کمی در مدارهای پنل تابشی 
وجود خواهد داشت چون هیچ سیرکوالتوری 
بین شیرهای اختاط و ایستگاه های چندراهه 

مربوطه آنها وجود ندارد. شکل اصاح شده 
یک سیرکوالتور مجزا برای هر زون را نشان 

می دهد. این سیرکوالتورها بین شیر اختاط و 
ایستگاه چندراهه گذاشته می شود. 

2. هیچ جزییاتی برای حفاظت از دیگ ها در 
مقابل تشکیل کندانس مداوم گاز دودکش 

وجود ندارد. برای روش اصاح آن نکته 6 را 
ببینید. 

3. سیرکوالتور نشان داده شده باالدست جایی 

که مخزن انبساط به سیستم وصل می شود، 
گذاشته می شود. سیرکوالتورها باید همیشه دور 

از جایی که مخزن انبساط به سیستم وصل 
می شود، پمپ کنند و باید مقاومت جریان 

پایینی بین این نقطه و ورودی سیرکوالتور 
وجود داشته باشد. این کار با یک هدر سایز 

عمومی در شکل اصاح شده نشان داده 
می شود. 

4. هیچ مانع جریان برگشتی در سیستم آب 
جبرانی وجود ندارد. این کار تخلف از اغلب 
کدهای مکانیکی/ لوله کشی است. شکل 
اصاح شده یک مانع جریان برگشتی در 

چندین اشتباه در نقشه اصلی دیده می شود که شکل صفحه 
بعد یک راه برای اصالح همه آنها را نشان می دهد.
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سیستم آب یدک دارد. 
5. شیرهای تخلیه به سمت عقب نصب 

می شوند. شکل اصاح شده این جزییات را 
اصاح می کند. 

6. تنها به این دلیل که شیرهای اختاط 
ترموستاتیک اتصاالت لوله 1 اینچی دارند، 
به این معنا نیست که برای چندین گالن در 

دقیقه جریان آب کافی است. بیشتر شیرهای 
اختاط ترموستاتیک کوچک – تا سایر لوله 
یک اینچی – به عنوان وسایل تعدیل کننده 
در سیستم های آب گرم بهداشتی می شوند. 
آنها معمواًل رده بندی های cv پایینی دارند 
و در نتیجه وقتی در سیستم های گرمایش 

هیدرونیک که چندین گالن در دقیقه پیش بینی 

می شود استفاده می شوند، مقاومت های جریان 
بسیار باالیی ایجاد می کنند. این مشکل و نبود 

محافظت در برابر تشکیل کندانس دودکش 
که در شماره 2 توضیح داده شد، با استفاده 

از شیرهای اختاط موتوری که با کنترلرهای 
الکترونیکی که به دمای ورودی دیگ پاسخ 

می دهند تا مانع از تشکیل کندانس همیشگی 
گاز دودکش شوند، اصاح شده است. 

۷. هیچ شیر کنترل برای جلوگیری از برگشت 
جریان از طریق یکی از زون ها وقتی یک 

زون قطع و زون دیگر باز است، وجود ندارد. 
شیرهای کنترل به شکل اصاح شده اضافه 

شده اند. 

سرگرمی تاسیساتی




