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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
شاید در رسم روزنامه نگاری نباید در فضایی کامًا علمی و تخصصی از 
موضوعات دیگری صحبت کنیم؛ اما قلم هم حرمتی دارد که باید پاس 

داشت. اینجاست که به حرمت همراهی سال های طوالنی قلم با من، باید 
به حرمت او احترام بگذارم و به خواست او بنویسم. 

از سردار شهید قاسم سلیمانی بسیار گفته اند و نوشته اند. از جنبه های 
متفاوت و از دیدگاه هایی متعدد. اما آن چه این روزها این استراتژیست 
بزرگ نظامی جهان حتی در نبود خود به صورتی کامًا آشکار و عیان 
پیاده کرده است، وحدت آحاد جامعه مردم، روشنفکران، سیاستمداران 
و در یک کام اقشار مختلف مردم ما است. افراد موافق یا مخالف با 

سیاست های جاری، از خارج نشین ها تا اپوزیسیون داخلی، از راستی ترین ها 
تا چپی ترین ها و از عموم تا خواص، همه برای این سردار بزرگ ایستادند 
و به احترام کاه از سر برداشتند. دهان ها بسته شد و شانه ها لرزید. حتی 
غرور ملی یا رنگ های دیگر نتوانستند که دلیلی بر این همه عزت باشند. 

این کدامین خصوصیت است که چنین ابرمردی را عزیز می سازد؟
بسیاری او را نه به خاطر فرمانده بودن یا بی باک بودن یا هر عنوان دیگر 

دوست دارند، بلکه او را دوست دارند چون مخلصانه برای ایران کار کرد 
و از جان خود برای ایران گذشت، اما به جز گوری سرد برای خود هیچ 

نخواست. در تمام سال هایی که با داعش جنگید نه چندان مصاحبه ای کرد 
و نه چندان خاطره ای گفت. ولی اکنون خاطراتی از او می شنویم که مو 

بر انداممان راست می کند و جالب آن که این خاطرات از سایر کشورها و 
از سایر اقوام تعریف می شود. به راستی قاسم سلیمانی که بوده است؟ این 

کدام بیرق است که چنین سرافراز مانده است و هنوز مبارز می طلبد؟ 
قاسم سلیمانی استراتژیستی بی بدیل است که پس از سال ها دوباره همه 
ما را با هم آشتی داد و در کنار هم جمع کرد. پیکر بی جان او به ما نشان 
داد که با هم بودن چه لذتی دارد. او به ما نشان داد که این پنج انگشت 
با هم یک مشتند. با هم و برای هم. بارها در فرصت های مناسب به ما 

گوشزد کرده بود که همه با هم باید ایران را بسازیم و اکنون نیز بار دیگر 
این درس را به ما داد. هرچند که خون معلم ما ریخته است اما این قدرت 

درس است که همیشه برقرار است.
مردم ما این درس ها را می دانند. اما ای کاش همه این درس را فرا بگیرند. 

قاسم سلیمانی یک قهرمان ملی بود که به اسطوره ای جهانی تبدیل شد. 
استادی بی بدیل که به سختی این مام وطن چو او را خواهد زایید.

به چنین جنگاوری باید سامی دوباره داد که هنوز قامت استوارش در برابر 
ماست. چون دماوند ایستاده و چون لوت وسیع و چون کارون خروشان. 

نفسش حق باد برای همیشه و خوشا به حال ما که در دوران او زیسته ایم!
تا ابد!

خداحافظ فرمانده
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کاهش حضور در معرض PM2.5 می تواند 
مزایای سالمتی به همراه داشته باشد

اگرچه متاسفانه بسیاری آالینده ها به طور کامل 
بررسی نشده اند، چندین تحقیق سندهای فراوانی 
مبنی بر اثرات منفی حضور در معرض ذرات ریز 

از جمله نتایج مرگ بار فراهم می کنند. برای 
مثال، مطالعات اپیدمیولوژی معمواًل افزایش 6 تا 
7 درصدی مرگ و میر در میان جمعیت مطالعه 

شده را نشان می دهد. این مطالعات معمواًل تنها از 

غلظت های هوای بیرون به عنوان نماینده استفاده 
کرده اند. با این وجود، یک مطالعه جدید روشن 

می سازد که هوای داخل کامًا مهم است، چون قرار 
گرفتن در معرض ذرات داخلی و خارجی احتمااًل 

حدود 70% کل را در آمریکا تشکیل می دهد. 
بررسی دقیق این حوزه تحقیقاتی بزرگ فراتر از 

حوزه این مقاله است. اما برای کمک به خواننده در 
ارزیابی عدد به حداقل رساندن حضور در معرض 
آالینده ها، خاصه کردن چندین نمونه از مقاالت 

تمیزکننده های هوا در منازل مسکونی - بخش دوم

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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از اشری بخوانید

مخصوصًا موارد مربوط به تمیزکننده های هوا 
می تواند مفید باشد. 

تمیزکننده های قابل حمل هوا می تواند نتایج 
سامتی را بهبود بخشد. مطالعات بی شمار در مورد 

تمیزکننده های هوا، ارتباطات آماری مهم بین 
استفاده از تمیزکننده های قابل حمل در خانه ها و 1( 
کاهش میزان ذرات در محیط های سرپوشیده و 2( 

حداقل معیاری یا نشانگری از نتایج بهبود سامت را 
تایید می کنند. برای مثال، آلن و همکارانش در یک 

مطالعه تصادفی در یک دوره هفت روزه روی 45 
فرد بزرگسال سالم در جامعه ای که تحت تاثیر دود 
بودند، از فیلترهای هوای هپا و تصفیه شبه دارویی 
استفاده کردند. فیلترهای هپای قابل حمل، غلظت 

PM2.5 را تا 60% کاهش دادند. این سطح تصفیه 
به عملکرد اندوتلیال بهتر )9.4% افزایش شاخص 

انباشتگی خون واکنشی( و غلظت کمتر نشانگرهای 
 )C التهابی )32.6% کاهش پروتئین واکنشی

مربوط می شود. 
مطالعات دیگر مداخات با دستگاه های قابل حمل 
اثرات مشابهی نشان داده است. مطالب بسیار کمی 

در مورد تصفیه هوای مرکزی روشن است، در درجه 
اول به این دلیل که نسبت به دستگاه های قابل 

حمل مطالعات کمتری روشن شده است. 
قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض آلودگی نیز روی 

سامتی موثر است. بیشتر مطالعات اثرات منفی 
حضور بلندمدت را مستند کرده است. با این وجود، 

شواهد اپیدمیولوژی مستقیمی نیز وجود دارد که 
حضور کوتاه مدت بر سامت تاثیر می گذارد. شوارتز 

و همکارانش یک بررسی تحلیلی در آمریکا )7.5 
میلیون مرگ در 135 شهر آمریکا( انجام داد و 

نرخ مرگ و میر را با غلظت PM2.5 هوای بیرون 
مقایسه کرد. در دوره بررسی شده، هر افزایش به 
میزان 10 میکروگرم بر متر مکعب در غلظت های 

PM2.5 به 0.6 تا 1.5% افزایش مرگ و میر روزانه 
مربوط می شود )تقریبًا 112500 فرد(. 

به اندازه گیری های ذرات هوای بیرون در شکل 2 
توجه کنید. در سانتا باربارای کالیفرنیا در دسامبر 
 PM2.5 ،2017، به دلیل وقوع حریق های شدید

هوا از کمتر از 12 میکروگرم بر متر مکعب به حدود 
150 میکروگرم بر متر مکعب افزایش یافت. رابطه 
سامتی حضورهای کوتاه مدت پیشنهاد می کند در 

مناطق مستعد آتش سوزی، آماده شدن با داشتن یک 
 CADR یا چند تمیزکننده هوای پرتابل با رده بندی
باال برای دود مفید است. پس در صورت وجود دود 

در هوای بیرون آنها را به کار بیاندازید. معیارهای 
کامل تر فراتر از تصفیه هوا نیز در راهنماهای 

مجزای سازمان حفاظت محیط زیست برای پاسخ به 
آتش سوزی ها بحث می شود. خواننندگان عاقه مند 
به جزییات بیشتر اثرات سامتی PM2.5 می توانند 

به مطالعات موجود در خاصه فنی راهنمای سازمان 
حفاظت محیط زیست آمریکا مراجعه کنند. 

شکل 2
 PM2.5 غلظت

در هوای 
بیرون در سانتا 
بارابارای آمریکا 
در سال 2017
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هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و 
تاسیسات سرمایشی و گرمایشی با حضور حدود ۹3 

شرکت کننده از داخل و خارج از کشور در استان 
اصفهان از تاریخ 24 تا 27 دی ماه سال جاری با 
هدف ارائه آخرین دستاوردهای این حوزه برگزار 

خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، علیرضا 
آموخته، مدیرعامل شرکت سایا نمای پارسیان 

در گفت و گو با خبرنگار ما  ضمن اعام این خبر 
گفت:  هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات 
و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی با حضور ۹3 

شرکت داخلی و خارجی در استان اصفهان با هدف 
ارائه محصوالت و خدمات خود و انتقال آخرین 

فناوری ها و تکنولوژی های نوین در روزهای پایانی 
بهمن ماه سال جاری برگزاری می گردد.

آموخته ضمن اشاره به اینکه در شرایط فعلی این 
نمایشگاه ها می تواند فرصتی مناسب برای انتقال 

تجارب و بهره وری بهینه و تبادل اطاعات داخلی 

و خارجی باشد گفت:  نمایشگاه مذکور با حضور 
چین و شرکت های تولید کننده درحوزه محصوالت 

سرمایشی و گرمایشی از سراسر کشور با حضور تنی 
چند از مسئوالن استان و کشور برگزار خواهد شد.

این گزارش حاکی است محصوالت ارائه شده 
در این نمایشگاه شامل دستگاه ها و تجهیزات 

تهویه مطبوع، پمپ، لوله و اتصاالت و شیرآالت، 
سیستم های برودتی، برج های خنک کننده، لوازم و 

دستگاه های گرمایشی و … است.
به گفته مدیر شرکت سایا نمای پارسیان،  مجری 

برگزارکننده این رویداد، نمایشگاه مذکور در 
مقایسه با دوره قبلی خود از رشد 25 درصدی در 
متراژ برخوردار است و همچنین بیش از ۹6 عدد 

از غرفه های شرکت کننده برای حضور در این 
نمایشگاه اقدام به غرفه سازی کرده اند.

گفتنی است نمایشگاه مذکور در استان اصفهان 
از تاریخ 24 لغایت 27 دی ماه سال جاری برگزار 

خواهد شد.

و  تجهیــزات  بین المللــی  نمایشــگاه  هجدهمیــن 
تاسیســات سرمایشــی و گرمایشــی در اصفهــان

اخبار داخلی
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اقتصاد به زبان ساده

بایــد روشــن شــود کــه بابــت هــر ســاعتی کــه کار 
ــما  ــی ش ــول وارد زندگ ــزان پ ــه می ــد، چ می کنی
ــه دســت  ــرای ب ــی دیگــر ب ــه عبارت ــا ب می شــود ی
آوردن 1000 تومــان درآمــد، چنــد ســاعت از عمــر 
ــادگی  ــه س ــیاری ب ــد. بس ــرف می کنی ــود را ص خ
می گوینــد کــه مــن روزانــه هشــت ســاعت و ماهانه 
24 روز کار می کنــم )1۹2 ســاعت( و یــک میلیــون 
تومــان حقــوق می گیــرم، پــس بــرای هــر ســاعت از 
کارکــرد خــود )انــرژی زندگــی خــود(، 5208 تومــان 
ــن ســادگی  ــه ای ــا موضــوع ب ــم. ام ــت می کن دریاف
نیســت. عوامــل بســیاری بایــد روشــن شــوند.

بســیاری از محیــط کار خود خســته هســتند، حوصله 
ــکاران  ــت هم ــد، از دس ــس را ندارن ــادات رئی انتق
ناراحــت می شــوند و از اینکــه کار آنهــا مــورد توجــه 
ــی  ــن ناراحت ــوند، ای ــور می ش ــرد دلخ ــرار نمی گی ق
ــذارد:  ــرج می گ ــما خ ــت ش ــس از کار روی دس پ
ســینما، کافــی شــاپ، خریــد، رســتوران؛ »ایــن حــق 
مــن اســت کــه پــس از یــک روز کاری ســخت، از 

محیــط کار دور شــوم و کمــی بــه خــودم برســم.«
بــه دلیــل اینکــه شــاغل هســتید بــه اجبــار 
ــه ای  ــات اضاف ــا از خدم ــرده ی ــه ک ــی را تهی لوازم
اســتفاده می کنیــد، ایــن مــوارد بــرای مجردهــا یــا 
خانواده هایــی کــه هــر دو والدیــن شــاغل هســتند، 
کاربــرد بیشــتری دارد؛ ماننــد هزینــه  مهد کــودک یا 
ــرای  ــته بندی ها ب ــر دس ــاده.در زی ــذای آم ــه  غ تهی
کشــف ایــن هزینه هــا قــرار داده شــده کــه برخــی 
ممکــن اســت شــامل حــال شــما نشــود یــا ممکــن 
ــد  ــورد شــما صــدق می کن ــزی کــه در م اســت چی
ــه  ــد آن را اضاف ــه می توانی ــد ک ــاده باش ــم افت از قل
ــه آورده  ــکل نمون ــه ش ــا ب ــان و هزینه ه ــد. زم کنی
شــده اند و بایــد آنهــا را بــرای خــود تکمیــل کنیــد.

ــه کار از  ــیدن ب ــرای رس ــما ب ــل: ش ــل و نق حم
ــی و...  ــل عموم ــل و نق ــخصی، حم ــودروی ش خ
اســتفاده می کنیــد کــه ایــن کار هــم هزینــه  
ــوخت  ــه س ــی. هزین ــه  زمان ــم هزین ــی دارد، ه ریال
ــوس،  ــه اتوب ــداری آن، هزین ــه نگه ــل، هزین اتومبی

هر ساعت از عمرتان چقدر ارزش دارد؟!



هفته نامه شماره 272  www.tasisatnews.com

اقتصاد به زبان ساده

زمانــی کــه صــرف می کنیــد تــا بــه محــل کار 
ــا  ــد. ب ــه برگردی ــه خان ــا از ســر کار ب خــود برســید ی
ــدن 5/  ــرف ش ــه )ص ــج روز کاری در هفت ــرض پن ف
ــا  ــان و مث ــاعت زم ــر روز(، 5/ 7 س ــاعت در ه 1 س
ــد. ــل می کنی ــل و نق ــه  حم ــان هزین ــزار توم 50 ه

ــاس  ــد لب ــن بای ــرای رفت ــما ب ــر ش ــاک: اگ پوش
خاصــی بپوشــید، هزینــه  آن هــم بایــد حســاب شــود. 
ــان ها  ــا، آتش نش ــه نظامی ه ــوط ب ــوع مرب ــن موض ای
ــد شــما را  ــا پرســتاران نیســت. شــغل شــما می توان ی
ــد؛  ــی مخصــوص کن ــه پوشــیدن لباس های ــور ب مجب
مثــل کــت و شــلوار. زمانــی را کــه بــه اصــاح روزانه، 
خریــد ادکلــن یــا مــواردی از ایــن دســت می کنیــد نیز 
بایــد حســاب شــود. فــرض کنیــد بــرای ایــن کار یک 
ســاعت در هفتــه و ده هــزار تومــان خــرج می کنیــد.

ــد،  ــر کار بخوری ــد در س ــه مجبوری ــی ک ــذا: غذای غ
ــد،  ــان می کنی ــوش ج ــیر ن ــه در مس ــه ای ک صبحان
وقتــی را کــه بــرای خــوردن چــای یــا قهــوه 
کــه  آمــاده ای  غــذای  یــا  می گذاریــد  صبــح 
می کنیــد.  تهیــه  منــزل  بــه  برگشــت  از  پــس 
ــت  ــذا درس ــه غ ــتید ک ــته تر از آن هس ــون خس )چ
کنیــد(. فــرض کنیــد بــرای ایــن کار 4 ســاعت 
می کنیــد. خــرج  تومــان  هــزار   30 و  هفتــه  در 

خســتگی ناشــی از کار: آیــا شــما پــس از پایــان 
ــه  ــته و کوفت ــا خس ــتید ی ــرحال هس ــراق و س کار قب
جلــوی تلویزیــون لــم می دهیــد؟ ســرگرمی هایی 
ــرای اســتراحت بــه خودتــان هدیــه می دهیــد،  کــه ب
ســریال هایی  می رویــد،  کــه  مســافرت هایی 
شــهربازی...  رســتوران،  ســینما،  می خریــد،  کــه 
و  ســاعت   4 کار  ایــن  بــرای  کنیــد  فــرض   .
می کنیــد. خــرج  هفتــه  در  تومــان  هــزار   50

هر یک ریال؟ آخر چرا؟
ــا  ــا ایرانی ه ــواده  م ــاد خان ــان در اقتص ــال و توم ری
ــر  ــاب ه ــد حس ــرا بای ــدارد. چ ــراب ن ــی از اع محل
یــک ریــال را داشــته باشــیم؟ چــرا آن را بــه صــد یــا 

هــزار تومــان گــرد )round( نکنیــم؟ چــون ایــن کار 
قــرار اســت عادتــی را بــرای تمــام عمــر بــرای شــما 
بســازد. از آن ســو، ایــن رقمــی کــه حــد گــرد کــردن 
ــته باشــد؟  ــد داش ــتانداردی بای ــه اس هزینه هاســت چ
ــذارد و در طــی  ــر می گ ــورم روی آن تاثی ــرخ ت ــا ن آی
ســال ها تغییــر می کند؟بــه دلیــل آنکــه عوامــل فــوق 
و یــا مــوارد دیگــر می توانــد منجــر بــه روشــهای غیــر 
اصولــی شــود و بــه مــرور حساســیت انجــام کار را کم 
کنــد، بایــد هزینــه  هــر یــک ریالــی را کــه وارد جیــب 
شــما شــده یــا از آن خــارج می شــود، داشــته باشــید. 
ممکــن اســت شــما متعهــد بــه گــرد کــردن اعــداد تــا 
صــد تومــان شــوید ولــی ایــن طبیعــت انســان اســت. 
ــار  ــدی از معی ــک درص ــراف ی ــه انح ــروع ب ــر ش اگ
ــاز  ــم ب ــر ه ــای بزرگ ت ــرای انحراف ه ــد، راه ب کردی
می شــود. مثــل کســی کــه کشــیدن روزانــه 20 نــخ 
ســیگار را تــرک کــرده اســت. حتــی اگــر پــس از آن 
ــد، راه  ــخ ســیگار را روشــن کن ــه یــک ن هــر دو هفت
ــود. ــاز می ش ــی ب ــت قبل ــه موقعی ــتن ب ــرای برگش ب

منبع: دنیای اقتصاد
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ت نیوز
سا

تاسی
دانستنـی ها

بادزن های محوری 
)آکسیال( در مقایسه 

با بادزن های سانتریفوژ 
فضای کمتری اشغال کرده 

و معموال به همین دلیل 
توسط طراحان انتخاب 
می شوند. اما سرعت 

)rpm( آن ها باالتر بوده 
و مشکالت عدیده ای از 

لحاظ صدا، ارتعاش و سایر 
عوامل کارکردی ایجاد 

می کنند. 

اگــر بادزن هــای محــوری بــه 
درســتی انتخــاب نشــده باشــند، 
زیــادی  ارتعاشــات  و  صــدا 
ــرد  ــرد. عملک ــد ک ــد خواهن تولی
ــر  ــت تاثی ــادزن تح ــوع ب ــن ن ای
ــرار  ــتم ق ــر سیس ــات ه خصوصی
محــوری،  بادزن هــای  دارد. 
تلرانــس ناچیــز در برابــر خطاهای 
طراحــی و یــا نصــب دارنــد. عالوه 
بــر ایــن، اگــر زانویــی و یــا موانــع 
از  کمتــر  فاصلــه  در  دیگــری 
هفــت برابــر قطــر معــادل کانــال 
تــا ورودی یــا خروجــی آن هــا 
قــرار داده شــده باشــند، احتمــال 
ــد. ــروز مشــکالت شــدت می یاب ب

منبع: مجله صنعت تاسیسات

خطاهای رایج در طراحی تاسیسات - 7
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خبر روز
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ت نیوز
سا

تاسی

عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری آسانسور 
گفت: اخذ گواهی بازرسی ادواری آسانسورهای 

تجاری و مسکونی در اولین مرحله با سیاست های 
تشویقی و بعد اجباری در کشور عملیاتی می شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تاسیسات نیوز، 
عباس ابریشمی با بیان مطلب فوق تاکید کرد: 

ضریب حادثه در آسانسورهای خودمان در مقایسه 
با 15 سال پیش بسیار کاهش یافته است. در 

سال 80 در سطح کشور 250 هزار آسانسور در 
حال فعالیت داشتیم و چون استانداردی جدی در 

این حوزه موجود نبود، در طی یک سال حدود 
100 حادثه منجر به جرح،  نقص عضو و یا فوت 

داشتیم. این در حالی است که امروز، با وجود 
750 هزار آسانسور، میزان حوادث بسیار بسیار 

کمتر از گذشته است.

حوادث آسانسور تقریباَ به صفر رسیده 
است

او تصریح کرد:  حوادث فعلی عمدتًا برای پرسنل 
ما رخ می دهد که دلیل آن نبود آموزش های الزم 

است که در این خصوص نیز دوره های الزم 
پیش بینی شده و به زودی اجرا می شود؛ در نتیجه 

ایمنی شهروندان نیز افزایش خواهد یافت.
ابریشمی همچنین در باره الزامی کردن انجام 
و ارائه گواهی های بازرسی دوره ای استاندارد 

ساالنه آسانسور به خبرنگار تاسیسات نیوز 
گفت:  در حال حاضر درباره انجام و اخذ گواهی 

استاندارد آسانسور و بازرسی های الزم  برخی 
از ساختمان های عمومی انجام می دهند ولی 

متاسفانه ساختمان های مسکونی این کار را انجام 
نمی دهند. 

عباس ابریشمی در گفت وگو با تاسیسات نیوز:
ــکونی و  ــورهای مس ــی ادواری آسانس ــذ گواه اخ

تجــاری اجبــاری می شــود

مصاحبه اختصاصی
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اخذ گواهی استاندارد برای ساختمان های قدیمی با 
رعایت نکات ایمنی تسهیل می شود

رییس اتحادیه کشوری آسانسور درباره دلیل 
عدم استقبال ساختمان های مسکونی از بازرسی 

و اخذ گواهی ادواری آسانسورها گفت:  برخی 
از از آسانسورهای قدمتی بیش از 15 سال در 
ساختمان ها دارند و اگر بخواهند اقدام به اخذ 

گواهی استاندارد کنند ملزم به پرداخت هزینه ای 
گزاف هستند و به این ترتیب آن ها از انجام این 
عمل سرباز می زنند و در این بین اختاف سلیقه 
و نظر بسیاری در بین ساکنان ساختمان ها وجود 

دارد. 
ابریشمی ابراز امیدواری کرد با در نظر گرفتن 
سیاست های تشویقی نظر اعمال تخفیف و یا 

تمهیدات دیگر برای آنها این مشکل را حل کنند.
استانداردهای جدید برای آسانسورها و خانه های 

قدیمی با رعایت شرایط موجود تدوین می شود
او با اشاره به مغفول ماندن دو استاندارد ضروری 

برای آسانسورها، استاندارد آسانسورهای موجود در 
ساختمان های قدیمی را یکی از این دو استاندارد 

عنوان کرد و گفت: استاندارد آسانسورهای 
قدیمی تطابقی با استانداردهای جدید ندارند، لذا 

آسانسورهای ساختمان های قدیمی نمی توانند 
استانداردهای جدید را اخذ کنند؛ بنابراین 

استاندارد های جدیدی در حال تدوین است که با 
در نظر گرفتن محدودیت های ساخت و ساز، ایمنی 

آنها در این استاندارد جدید لحاظ شده است.
رییس اتحادیه کشوری آسانسور درباره استاندارد 
دوم تدوین شده در این حوزه بیان کرد:  استاندارد 
دوم درباره آسانسورهای جدید در ساختمان های 
قدیمی است که این استاندارد با در نظر گرفتن 

تمام شرایط ایمنی و بومی سازی تدوین شده و تا 
قبل از پایان سال به اجرا در خواهد آمد تا شاهد 

افزایش ضریب ایمنی در این زمینه باشیم. 
ابریشمی در ادامه در خصوص اقدامات صورت 

گرفته و یا در دست اقدام جهت الزامی شدن اخذ 
گواهی های دوره ای برای ساختمان های مسکونی 
گفت:  در این زمینه صحبت هایی با شورای شهر 

صورت گرفته است و امیدواریم در مذاکرات هفته 
آتی با نمایندگان شورای شهر، اقدامات الزام آور را 

محقق کنیم.

آسانسورهای قدیمی بی توجه به 
استانداردهای روز جریمه سنگین 

می شوند
او یادآور شد:  البته پلمپ کردن آسانسورهایی 
که برخی از موارد استاندارد را رعایت نکردند 
یا اقدامی برای اخذ گواهی دوره ای استاندارد 

نکرده اند مد نظر ما نیست، چرا که مسلمَا این 
امر باعث مشکات بیشتری برای گروه های 

مختلف خدمات رسانی مانند اورژانس، امداد، آتش 
نشانی و ... خواهد شد. اما در نظر گرفتن جرایمی 
برای کسانی که گواهی دوره ای استاندارد ساالنه 

آسانسور را دریافت نکرده اند شاید در گام اول 
بتواند مردم را به سمت دریافت گواهی استاندارد 

آسانسور سوق دهد و به تدریج به صورت یک 
فرهنگ بدون الزام در کشور جاری و ساری شود و 
ما را به نیز به هدف اصلی خود که استانداردسازی 

در این زمینه است رهنمون کند.

مصاحبه اختصاصی



بیش از ۸۰ درصد لوازم 
آسانسور تولیدی ایران 

استاندارد است
رییس سندیکای آسانسور، پله 
برقی و خدمات وابسته ایران 

گفت: خوشبختانه بین 80 تا ۹0 
درصد لوازم آسانسور در ایران به 
صورت استاندارد تولید می شود.

به گزارش تاسیسات نیوز، فرید 
کوروس سه شنبه شب در آیین 
افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین 

المللی آسانسور، پله برقی، صنایع و 
تجهیزات وابسته اصفهان، شرایط 
و وضعیت صنعت آسانسور را خوب 

توصیف کرد و افزود: نسبت به 
صنایع دیگر، این صنعت متکی به 
بخش خصوصی و به روز است.. 

راه اندازی تهاتر مصالح 
ساختمانی در بورس کاال

مدیرعامل بورس کاال از انجام اولین 
معامات مناقصات بورس کاال برای 
تهاتر محصوالت مورد نیاز ساخت 
مسکن خبر داد و گفت: مذاکرات 

اولیه  بین بورس کاال و وزارت مسکن 
برای راه اندازی بازار تهاتر مصالح 

ساختمانی پروژه های مسکن صورت 
گرفته است.

حامد سلطانی نژاد ضمن اشاره به 
مطلب فوق، از مذاکره بورس کاال 

با وزارت مسکن درمورد تامین مالی 
طرح های حوزه مسکن خبر داد و 

اظهار کرد: مذاکراتی انجام شده است 
که بتوانیم بازار تهاتری محصوالتی 
که برای مسکن و پروژه های انبوه 

نیاز است را راه اندازی کنیم.

تحریم ها، واردات آسانسور 
را به حداقل رسانده است
نایب رئیس سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان اصفهان با بیان اینکه 
به دلیل تحریم ها واردات آسانسور به 
حداقل رسیده است، گفت: تحریم ها 
به نوعی بهترین فرصت برای شرکت 

های داخلی جهت ارائه توانمندی 
های آنها است.

 علی محجوب در مراسم افتتاح 
یازدهمین نمایشگاه تخصصی 

صنعت آسانسور، پله برقی، تجهیزات 
و خدمات وابسته اصفهان، اظهار 
کرد: هم اکنون بیش از 80 درصد 

آسانسورهای پروژه های کشور توسط 
شرکت های داخلی و با توانمندی 

آنها تولید می شود و امیدواریم روز به 
روز شاهد افزایش کیفی آسانسورهای 

تولیدی باشیم.

تودیع و معارفه رئیس 
سازمان نظام مهندسی 

ساختمان عقب افتاد

سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشور در اطاعیه ای از تعویق 
زمان مراسم تودیع و معارفه 

روسای پیشین و تازه منصوب شده 
سازمان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، به نقل از روابط عمومی 

سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشور، مراسم تودیع و معارفه 
رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور که قرار بودسه 

شنبه هفدهم دی ماه برگزار شود، 
به زمان دیگری موکول شد.

 

ادامه توزیع کوپن فعالیت 
مهندسان ناظر

رئیس کانون سراسری انبوه سازان 
با تأکید بر اینکه اگر مرکز 

تحقیقات مسکن مدعی کاهش 
کیفیت ساخت و ساز است، 

نظارت خود را بیشتر کند،  گفت: 
سازندگان دارای صاحیت به 
هیچ وجه از مصالح ساختمانی 
غیراستاندارد استفاده نمی کنند.

جمشید برزگر با بیان مطلب فوق 
گفت: اگر چنین اظهار نظری 
از سوی رئیس مرکز تحقیقات 

مسکن صورت گرفته، باید گفت 
که چرا این مرکز نظارتی در این 
زمینه و اینکه مصالح ساختمانی 
بی کیفیت تولید می شود، ندارد.

استفاده از مصالح 
ساختمانی درجه پایین از 

سوی برخی سازنده ها
رئیس انجمن مهندسی سازه ایران 
با اعتقاد بر اینکه رشد قیمت مصالح 
ساختمانی در دو سال گذشته منجر 
به استفاده مصالح ساختمانی درجه 

پایین از سوی برخی سازنده ها 
شده، گفت: وزارت راه، شهرداری ها 
و سازمان نظام مهندسی مسئول 

کیفیت ساخت و ساز هستند. 
او گفت: احتمال اینکه رشد قیمت 
مصالح ساختمانی در 2 سال گذشته 

باعث شود برخی سازندگان از 
مصالح ساختمانی درجه پایین 

استفاده کنند، وجود دارد، اما اینکه 
افت کیفیت ساخت و ساز در کشور 
تنها به این عامل بستگی داشته 

باشد، این طور نیست.

گزیده اخبار
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ترجمه: سعید سعیدی
CNN منبع: شبکه خبری

پس از کلی خبرهای بد در خصوص گرمایش 
زمین و افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در 

آمریکا، در نهایت این آمار در سالی که گذشت 
)سال 201۹( تغییر جهت داد، طوری که انتشار 
گازهای گلخانه ای در این کشور کاهش 2.۱ 

درصدی را تجربه کرد.
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز به نقل از شبکه خبری سی ان ان، اگرچه 

کاهش 2.۱ درصدی عدد چشمگیری نیست، 
اما این عدد برای آمریکا که دومین منبع بزرگ 

انتشاردهنده گازهای گلخانه ای و دخیل در 
گرمایش جهانی است، عدد قابل توجهی است. 

آنطور که تخمین زده شده، کاهش 2.۱ 
درصدی انتشار گازهای گلخانه  ای در آمریکا 

معادل 124 میلیون تن متریک گاز دی اکسید 
کربن است. بر اساس این گزارش، این میزان 

کاهش معادل میزان انتشار ساالنه گازهای 
گلخانه ای کشور فیلیپین است.

این گزارش حاکی است؛ کاهش انتشار گازهای 
گلخانه  ای در آمریکا عمدتا به دلیل کاهش 

استفاده از زغال سنگ برای تولید برق است. بر 
اساس اطاعات به دست آمده، میزان تولید برق 
با زغال سنگ در سال 201۹، 18 درصد کاهش 
داشته است که این عدد بیشترین کاهش سال 

به سال از سال 1۹75 تاکنون است.
سوزاندن زغال سنگ به منظور تولید برق، 

موفقیت آمریکا در ۲۰۱۹؛ کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
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دی اکسید کربن بیشتری نسبت به سایر 
سوخت های فسیلی و البته منابع انرژی 

تجدیدپذیر مانند باد و خورشید تولید می کند که 
این امر خود در گرمایش زمین بسیار تاثیرگذار 

است.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، تولید برق 

با زغال سنگ تنها مسئولیت یک چهارم انتشار 
گازهای گلخانه ای آمریکا را عهده دارد، این در 

حالی است که بخش های دیگری از جمله حمل 
و نقل، ساخت و ساز، صنعت، کشاورزی و غیره 

نیز در انتشار گازهای گلخانه ای این کشور نقش 
دارند.

به گفته یکی از تحلیل گران ارشد حوزه انرژی 
آمریکا، این سکه دو رو دارد. یک روی سکه 

این است که ما از زغال سنگ برای تولید برق 
فاصله گرفته ایم و روی دوم سکه اینکه به 

سمت انرژی های تجدیدپذیر در حرکت هستیم.
اگرچه کاهش خوبی در انتشار گازهای 

گلخانه ای در سال 201۹ صورت گرفته است، 
اما این کاهش آنقدر قوی نبوده که بتواند 
اهداف ترسیم شده در توافقنامه پاریس را 

محقق کند. هرچند پرزیدنت دونالد ترامپ در 
ماه نوامبر رسما اعام کرد که از توافقنامه 

پاریس کناره گیری می کند. بر این اساس، اگر 
قرار بود به توافقنامه پاریس پایبند بماند، باید 

طی شش سال آینده، به طور میانگین 2.۸ تا 
3.2  درصد انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش 

می داد.

اخبار بین المللی
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 شکل پایین یک سیستم هیدرونیک را نشان 
می دهد که برای چهار رادیاتور پنلی، هر کدام با 
شیر رادیاتور ترموستاتیک خود و یک آبگرمکن 

غیرمستقیم از دیگ چدنی گازسوز در نظر گرفته 
شده است. سیستم با استفاده از لوله کشی اولیه / 
ثانویه طراحی می شود. سیرکوالتور اولیه وقتی به 
کار می افتد که بار گرمایش فضا یا اب گرم غیر 

مستقیم نیاز به گرما داشته باشد. 
می توانید حداقل پنج مورد نادرست را نام ببرید؟
غیر از جزییات غلط، می توانید روش های تامین 

همین رادیاتورها و آبگرمکن با استفاده از قطعات 
کمتر را توضیح دهید؟ 
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شرکت RWE AG که یک شرکت آلمانی 
متخصص در زمینه انرژی تجدیدپذیر است، 
ساخت یک مزرعه خورشیدی 100 مگاواتی 

را در قلب تگزاس تکمیل کرد.
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات نیوز، این 

شرکت آلمانی که مزرعه خورشیدی خود را در میدان 
نفتی پرمینن در جنوب غربی تگزاس بنا نهاده است، 

 SK E&S یک قرارداد طوالنی مدت با شرکت کره ای
دارد که تخصص آن در زمینه گاز طبیعی و انرژی 

تجدیدپذیر است. 
این گزارش حاکی است؛ این مزرعه خورشیدی 

نخستین پروژه خورشیدی شرکت RWE در تگزاس 
است. 

به گزارش بلومبرگ، رونق تولید نفت و گاز در میدان 
نفتی پرمین، تقاضای برق در آنجا را افزایش داد و 

همین امر باعث شد تا انرژی خورشیدی به یکی از 
ارزان ترین منابع تولید برق دراین منطقه تبدیل شود. 

شرکت RWE دارای خط لوله ای است که توانایی 
تولید بیش از 10 گیگاوات انرژی تجدیدپذیر در آمریکا 

را دارد. 

تکمیل مزرعه خورشیدی آلمانی ها در تگزاس



تلفیقی 
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