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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 خدا قوت

در راه برندسازی شخصی پس از مطالعه کتاب و آموختن زبان انگلیسی، آموختن از 
مهندسان با تجربه را مرور کردیم و در همین مسیر به سمت مدرسان مرجع رفتیم. 
حال می خواهیم مدرسان مرجعی را بیابیم که می توانند به جز دانش، به ما بینش و 

راهکار بیاموزند.  
مدرس مرجع کیست؟

مدرس مرجع کسی است که اگر تمام دانش را ندارد، راه آموختن آن را می داند. یعنی 
می داند هر قطعه پازل را باید از کجا بیابد. برای مدرس مرجع، دانستن همه ماجرا 

نیست. او باید طراحی و نظارت و اجرا کرده باشد. ساعت ها روی پروژه های واقعی کار 
کرده باشد و از هر بند مقررات و کد و استاندارد تجربه ای اندوخته باشد. چنین است 
که وقتی مرحوم منصف در کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع 

به صورتی کامًا نمادین و تشریفاتی، کاس کوتاهی برای آموزش طراحی تاسیسات 
بیمارستان برگزار کرد عمده شرکت کنندگان موسپیدهایی بودند که هریک ده ها 

بیمارستان را طراحی کرده بودند. اما مدرس مرجع منصف بزرگ بود و حتی دقیقه ای 
حضور در محضر وی، یک برگ ارزنده در رزومه هرکسی است. چرا مرحوم منصف را 
مدرسی مرجع می دانیم؟ زیرا او تجربه داشت، دانش داشت، راهکار و بینش داشت و 

در نهایت به زایش علمی رسیده بود. این مدرس مرجع کتاب هایی می نویسد که علم 
تاسیسات ایران را چندین گام به جلو می برد. در تدوین مقررات ملی می درخشد و چنان 

با دیگران رفتار می کند که همه از حسن خلق وی تعریف می کنند.
برای مدرس مرجع ما مهم نیست که چند کتاب نوشته یا ترجمه کرده است. برای او 
کیفیت کارش مهم است. او برای پول کار نمی کند. اما کار عالی او برایش درآمدهای 
خوبی ایجاد می کند. هر تجربه ای که می اندوزد به دیگران منتقل می شود. یا در یک 

مقاله، یا در یک کتاب، یا در یک سخنرانی و یا حتی در یک کاس درس. اما وقتی به 
کاس درس پا می نهد که بداند برای انتقال دانش و بینش و راهکار آمده است؛ نه این 
که در کاسی مطلب آموخته است و حال باید به دیگران بیاموزد. او طوطی وار کاس 

دیگران را درس نمی دهد. او مرجع است.
در محضر چنین مدرسی آموختن یعنی کسب سال ها تجربه و دانش. در محضر او 
بودن ارزشمند است و می ارزد که چنین کاسی را در رزومه خود بنویسیم و به آن 

ببالیم. چنین استادی را چگونه بیابیم؟
رزومه پروژه های انجام شده، به اسم و نشانی، کمک بزرگی است. عنوان طراح بزرگ 
قرن! یا طراح پروژه های بزرگ به همان اندازه که قشنگ است می تواند فریبنده باشد. 

کدام پرژه و در کجا و با چه مشخصاتی؟
سن و سال مدرس بسیار مهم است. با دو سال سابقه که اتفاقًا در خال خدمت 

سربازی بوده است چه چیز عاید ما می شود؟
مدت زمانی که مدرس برای تدریس صرف می کند نیز نکته خوبی است. کسی که هر 

روز از صبح تا شب تدریس می کند یک مدرس است و نه یک مهندس حرفه ای. 
مدرس مرجع کمیاب است. باید برای یافتن کاالی خوب، زمان زیادی صرف کنیم. 

چنانی که برای هر خریدی وقت می گذاریم!
تا بعد!

مدرس مرجع کیست؟
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خوشبختانه دو منبع جدید می تواند به شما در پاسخ 
بهتر به این سواالت کمک کند. مورد اول، راهنمای 

کیفیت هوای داخل مناطق مسکونی، خاصه 
جامعی از IAQ برای خانه ها و آپارتمان هاست که 

توسط همکاران من و توسط اشری در 2018 منتشر 
شده است. این کتاب برای متخصصان و دیگرانی 

که عاقه بیشتری به درک و بهبود IAQ  مسکونی 
دارند، مفید است. یک کتاب 280 صفحه ای 

چیزی بیشتر از آن است که اغلب مصرف کنندگان 
 IAQ می توانند انتخاب کنند. خوشبختانه، نگرانی
ساکنین ساده تر و خاص تر است: »یعنی اینکه چه 

نوع فیلتر هوایی باید استفاده کنیم؟«
بعضی از ما سواالت دیگری هم شنیده ایم، چون 

آگاهی عمومی در مورد آلودگی ذرات هوا باالست. 
آتش سوزی های سهمگین در آمریکای شمالی و 
اروپا، بادهای شدید در آسیا و آفریقا و سوزاندن 

تمیزکننده های هوا در منازل مسکونی - بخش اول

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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زیست توده ها در آمریکای شمالی و آسیای جنوب 
شرقی اغلب در رسانه های جمعی مورد توجه قرار 

می گیرد. وقتی شما به سواالتی در مورد تصفیه 
هوای مسکونی و تمیزکننده های هوا از دوستان و 

خانواده می رسید، خوب است بدانید سازمان حفاظت 
از محیط زیست آمریکا به تازگی مطالب مفیدی در 
 ،EPA 2018 این باره منتشر کرده است. راهنمای

به طور خاص برای اطاع رسانی به مصرف کنندگان 
و نیز متخصصان فنی می نویسد که در اینجا خاصه 

ساده ای از این راهنما را برای شما می آوریم:
• ابتدا، موثرترین راه بهبود کیفیت هوای داخل، 
کاهش یا حذف منابع آالینده و تهویه با استفاده 

از هوای تازه تمیز است. برای مثال، ممنوع کردن 
کشیدن سیگار در محیط های سرپوشیده، یک راه 

حل مهم و فوری است. 
• اگر آن قوانین مشکل را حل نکرد یا قابل اجرا 
نبود، می توان از یک تمیزکننده هوای متحرک 

استفاده کرد یا اصاح فیلتر هوا در یک کوره 
 IAQ می تواند به بهبود HVAC مرکزی یا سیستم

کمک کند. 
• تمیزکننده های هوای متحرک می توانند برای 

تصفیه هوا در یک اتاق یا منطقه استفاده شوند. 
برای تصفیه ذرات، یک تمیزکنننده هوای متحرک 

انتخاب کنید که یک نرخ تحویل هوای تمیز 
)CADR( باال داشته باشد. مخصوصًا یک پرتابل 

با یک برچسب CADR انتخاب کنید که نشان 
می دهد برای اندازه اتاق یا منطقه مورد نظر کافی 
است. هرچه CADR بیشتر باشد، ذرات بیشتری 

در تمیزکننده هوا می توانند تصفیه شوند و سطحی 
که پوشش می دهند بزرگ تر است. با این وجود، 
تاییدیه CADR تنها می تواند ذرات را پوشش 

دهد. برای تصفیه گازها، می توان تمیزکننده هوای 
پرتابلی انتخاب کرد که مقدار زیادی واسطه جاذب 

مثل فیلتر کربن فعال داشته باشد. با این وجود 
خوب است بدانید در حال حاضر هیچ روش تست 

عمومی یا برنامه تاییدیه ای وجود ندارد که اثربخشی 
و ایمنی وسایل تصفیه گازی درجه مصرف کننده را 

تضمین کند. 
• فیلترهای سیستم HVAC و کوره مرکزی برای 
تصفیه هوای در یک خانه طراحی می شوند. وقتی 

هدف، حذف مقدار قابل توجهی ذرات ریز هوا )یعنی 
 )]PM2.5[ :ذرات با قطر 2.5 میکرومتر و کوچک تر
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یا حتی ذرات بسیار ریز )یعنی ذرات کوچک تر از 
100 نانومتر( باشد، یک گزینه خوب برای یک فیلتر 
سیستم HVAC مرکزی، فیلتر با کمترین راندمان 

)MERV( 13 یا بیشتر است. 
• بدانید برای فیلترهای هوای پرتابل و سیستم های 

مرکزی، اثربخشی تصفیه هوا )یعنی حذف واقعی 
ذرات از یک فضای تهویه شده( با تعداد ساعات 

کار فن محدود می شود. وقتی یک دستگاه پرتابل 
کار نمی کند، ذرات هوا حذف نمی شوند و زمان 

کار فن ها در سیستم های مسکونی معمواًل کمتر از 
25% ساعات در یک سال است. برای حذف موثر 
PM2.5 از فضا، زمان های کاری بسیار بیشتری 

برای سیستم های مرکزی و پرتابل الزم است.
 

راهنمای سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا
راهنمای EPA که در جوالی 2018 منتشر شد، 

شامل دو سند در قالب PDF است: پاسخ های 
خاصه برای مصرف کنندگان و خاصه فنی جامع 

برای متخصصان. این اسناد در حوزه عمومی 
هستند. »راهنمای تمیزکننده های هوا در خانه« 

یک سند 8 صفحه ای برای مصرف کنندگان است 
که به بسیاری از سواالت که اغلب توسط کارکنان 

بخش محیط های سرپوشیده در سازمان حفاظت 
از محیط زیست دریافت می شود، پاسخ می دهد. 
همچنین نکاتی برای کمک به مصرف کنندگان 

برای انتخاب براساس درک جاری از نتایج مطالعات 
و تحقیقات اشری فراهم می سازد. »تمیزکننده های 
هوای مسکونی – یک خاصه فنی« یک سند 74 
صفحه ای است که تحقیقاتی جاری در مورد تاثیر 
تجهیزات تمیزکردن هوای مسکونی روی غلظت 

آالینده ها و سامت انسان را خاصه می کند. 
همچنین در مورد بعضی شکاف های مهم که در 

برداشت های ما باقی می ماند، توضیح می دهد. 
چندین توصیه خاص از این اسناد در ادامه با 

جزییات بیشتر بحث می شود. 

از اشری بخوانید





www.tasisatnews.com هفته نامه شماره 271 

ت نیوز
سا

تاسی
اقتصاد به زبان ساده

ــد؟  ــواد می گویی ــانی بی س ــه کس ــه چ ــما ب ش
پــس  از  نمی تواننــد  کــه  همکارانــی  بــه 
ــره  ــه نم ــان ک ــه فرزندت ــد؟ ب ــود برآین کار خ
ــتی  ــه دوس ــا ب ــه؟ ی ــه نگرفت ــی در مدرس خوب
ــت؟  ــد نیس ــت را بل ــت وجو در اینترن ــه جس ک
ــواد  ــم س ــه بخواهی ــش از آنک ــت پی ــر اس بهت
ــه  ــود کلم ــم خ ــم ببینی ــف کنی ــی را تعری مال
ــه  ــر ب ــای دیگ ــه و در زمینه ه ــی چ ــواد یعن س
ــا  ــد آنه ــد و بع ــواد می گوین ــانی با س ــه کس چ
ــم. شــما  ــی شبیه ســازی کنی ــا مســائل مال را ب
چگونــه در بقیــه زمینه هــا بــه برخی هــا باســواد 
می گوییــد؟ یــک معلــم، یــک مهنــدس، یــک 
ــه  ــه ب ــری چگون ــس دیگ ــر ک ــا ه ــر ی دکت
ــتند؟  ــواد هس ــتی باس ــه درس ــا ب ــما ی ــر ش نظ
یــک باســواد کســی اســت کــه کارش را 
ــردن در  ــوال ک ــت، از س ــد اس ــی بل ــه خوب ب
ــدارد،  ــی ن ــد ابای ــه نمی دان ــی ک ــورد چیزهای م
انتقادپذیــر اســت، دانــش انجــام کارش را دارد، 

ــه از ابزارهــای موجــود اســتفاده  می دانــد چگون
ــد،  ــر می کن ــش فک ــورد حرف های ــد، در م کن
عواقــب تصمیم هایــش را پیــش از اجــرای 
آنهــا  بــرای  و  می شناســد  و  می دانــد  کار 
ــت؟ ــی چیس ــواد مال ــا س ــزی دارد. ام برنامه ری

ســواد مالــی یــک ســواد اجرایــی اســت. ســواد 
تئوریــک و بــا کاربردهــای دانشــگاهی نیســت 
و البتــه کــه ســواد مالــی موشــک هــوا کــردن 
هــم نیســت و نیــاز بــه تحصیــات دانشــگاهی 
ــه  ــواد ب ــه از س ــانی ک ــیاری از کس ــدارد. بس ن
ــر  ــد، بهت ــره ای نبرده ان ــی آن به ــای عموم معن
ــار  ــول رفت ــا پ ــا ب ــیاری از تحصیلکرده ه از بس
می کننــد و بــا آن کنــار می آینــد. برخی هــا 
ذاتــا ســواد مالــی خوبــی دارنــد و اتفاقــا شــاید 
خیلــی از تئوری هــا از روی عملکــرد خــوب 
آنهــا نوشــته شــده اســت و توصیــه کارشناســان 
ــن  ــن اســت کــه اگــر از ای ــواده ای اقتصــاد خان
افــراد خــود ســاخته مالــی در قــوم و خویــش و 

سواد مالی شما چقدر است؟
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اقتصاد به زبان ساده

ــد و درس  ــا بروی ــه ســراغ آنه ــد ب آشــنایان داری
یــاد بگیریــد. هــر چنــد بــا توجــه بــه اینکــه روی 
ــری  ــک س ــده، ی ــی کار ش ــوع خیل ــن موض ای
ــط  ــد رواب ــه می توان ــده ک ــت آم ــه دس ــول ب اص
شــما را بــا پــول درســت کردنــد و اصــاح 
ــواده  ــاد خان ــان اقتص ــه کارشناس ــا اینک کند.ام
ــی  ــواد اجرای ــک س ــی، ی ــواد مال ــد س می گوین
ــردی دارد؟  ــه کارب ــا و چ ــه معن ــن چ ــت، ای اس
یــک ســواد اجرایــی چیســت؟ مثــا ســواد 
یــک مهنــدس اجرایــی ســاختمان چیســت؟

ســواد او دانــش در مــورد مجوزهای شــهرداری و 
ــه نقشــه های اجرایــی،  شــیوه گرفتــن آنهــا، تهی
تعامــل بــا ارائه کننــدگان مــواد اولیــه، تعامــل بــا 
مباشــرین، متخصصیــن، کارگرهــا، کنتــرل کیفی 
اجــرا، داشــتن برنامــه زمان بنــدی و کنتــرل آن، 
بــرآورد هزینه هــا و داشــتن مهــارت تصمیم گیری 
ــا،  ــه برخــی از متغیره ــی اســت ک ــان های در زم
ــت  ــل درس ــد عکس العم ــوند، مانن ــوض می ش ع
ــد؟ ــت کردی ــه. دق ــدن بودج ــع ش ــان قط در زم

ســواد اجرایــی، ریاضــی و مقاومــت مصالــح 
ــزار  ــا اب ــت. اینه ــگاهی نیس ــای دانش و درس ه
دســت یــک مهنــدس هســتند. ایــن مــوارد ابــزار 
یــک طــراح هســتند. خوشــبختانه ابــزار )دانــش 
تئوریک( ســواد مالی شــخصی بســیار ســاده است 
و می تــوان همــه آنهــا را در یــک صفحه نوشــت.
ــی خــود را بســنجید؟ ــد ســواد مال ــا می خواهی آی

ــنجید،  ــود را بس ــی خ ــواد مال ــه س ــرای اینک ب
اول بایــد کشــف کنیــد کــه کاس چنــدم 
هســتید؟ بایــد در آزمونــی شــرکت کــرده و 
تعییــن ســطح شــوید. بــرای آنکــه ســطح 
دقیــق ســواد مالــی خــود را دریابیــد بایــد 
ــد: ــخ دهی ــر پاس ــش های زی ــه پرس ــه ب صادقان

ــر شــیوه ای و  ــه ه ــد؟ ب ــی داری ــد جانب ــا درآم آی
البتــه بــاالی دویســت هــزار تومــان در مــاه. ایــن 
ــود. ــم می ش ــی ه ــود بانک ــامل س ــوع ش موض

ــوع  ــر ن ــد؟ ه ــرمایه گذاری داری ــه س ــا تجرب آی

ســرمایه گذاری و البتــه بــاالی دویســت هزار 
ــن موضــوع شــامل گذاشــتن  ــاه. ای ــان در م توم
نمی شــود  بانکــی  ســپرده های  در  پــول 
مهارت هــای  توســعه  بــرای  اگــر  ولــی 
ــد  ــرج کرده ای ــی خ ــود پول ــغلی خ ــردی و ش ف
بیاوریــد. حســاب  بــه  را  آنهــا  می توانیــد 

ــرای  ــاده ب ــرایطی فوق الع ــه ش ــد ک ــرض کنی ف
ســرمایه گذاری پیــش آمــده، ظــرف یــک هفتــه 
ــد؟  ــور کنی ــان ج ــون توم ــاه میلی ــد پنج می توانی
)پس انــداز، وام، قــرض و...(چقــدر درون خانــواده 
)البتــه  می کنیــد؟  صحبــت  پــول  مــورد  در 
ــان  ــول ف ــه پ ــت ن ــان اس ــول خودت ــور پ منظ
ــران و  ــاردر و همســایه و کســری بودجــه ای میلی
ــی  ــتر از گران ــما بیش ــای ش ــه و ...( حرف ه یاران
ــوزش؟  ــا و آم ــا از فرصت ه ــت ی ــتن اس و نداش
آیــا فرزنــد 10 ســاله شــما بــا اصطاحاتــی مثــل 
پس انــداز، ســود، وام، قســط... آشــنا اســت؟

ــود را  ــخ های خ ــا پاس ــد. لطف ــام ش ــان تم امتح
نوشــته و بــه آن فکــر کنیــد. حتــی ایــن پاســخ ها 
را بــا تاریــخ امــروز، در فایلــی ذخیره کــرده و چند 
ــش ها  ــن پرس ــه ای ــاره ب ــد، دوب ــال بع ــاه و س م
ــد  ــر بگیری ــه را در نظ ــن نکت ــد. ای ــواب دهی ج
بــاال  پرســش های  بــرای  نیســت  کــه الزم 
ــت  ــی وق ــا کم ــر ب ــما اگ ــود، ش ــه ش ــد ارائ کلی
ــد  ــد، می توانی ــواب دهی ــا ج ــه آنه ــتن ب گذاش
میــزان ســواد مالــی خــود را بســنجید. امــا نکتــه 
ــد  ــه بای ــدن چ ــواد ش ــرای باس ــه ب ــم آنک مه
ــه برداشــتن  ــاز ب ــرای باســواد شــدن نی ــرد؟ ب ک
گام هــای دیگــری اســت. همان طــور کــه اشــاره 
ــی اســت و  ــک ســواد اجرای ــی ی شــد ســواد مال
ــرکت  ــاب و ش ــاگ و کت ــدن وب ــا خوان ــما ب ش
آموزشــی،  صوتــی  دوره هــای  و  ســمینار  در 
نمی توانیــد بــه جایــی برســید مگــر آنکــه 
ــد. ــه کار ببندی ــده را ب ــه ش ــای آموخت روش ه

منبع: دنیای اقتصاد



www.tasisatnews.com هفته نامه شماره 271 

ت نیوز
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دانستنـی ها

ــانتریفوژ  ــای س ــر بادزن ه اگ
المان هــای  بــا  همــراه 
ــت  ــرل ظرفی ــب کنت مناس
ــوند و در  ــرده نش ــه کار ب ب
از  کمتــر  ظرفیت هایــی 
CFM حداکثــر خــود کار 
ــدیدی  ــات ش ــد، ارتعاش کنن
کــرد. خواهنــد  ایجــاد 

ــت  ــا ظرفی ــرای سیســتم هایی ب ب
از  کمتــر،  یــا   10000  CFM
متغیــر  فرکانــس  محرک هــای 
دار  هــادی  ورودی هــای  یــا 
اســتفاده کنیــد و در سیســتم 
ــر حتمــا  ــا ظرفیــت باالت ــی ب های
ــر  ــس متغی ــای فرکان از محرک ه
ــیوه  ــن ش ــد. موثرتری ــره ببری به
بــرای تعدیــل نــرخ جریــان یــک 
ــرعت آن  ــر دادن س ــادزن، تغیی ب
اســت. ایــن عمــل باعــث می شــود 
تــا نقطــه عملکــرد بــادزن در 
ــا  ــخصه جابج ــی مش روی منحن
ــواه  ــت دلخ ــه وضعی ــده و ب گردی
برســیم. پیشــرفت فنــاوری در 
ــال های  ــک در س ــته الکترونی رش

ــا  ــت ت ــده اس ــب ش ــر موج اخی
قیمــت محرک هــای  و  هزینــه 
دور متغیــر )فرکانــس متغیــر( 
کاهــش یافتــه  و بــرای اکثــر 
باشــند.  اقتصــادی  کاربردهــا 
متغیــر  جریــان  محرک هــای 
ــر  ــا تغیی ــد ب ــی می توانن فرکانس
دادن فرکانــس و ولتــاژ، موتــور را 
ــه کار  ــر ب ــرعت های پایین ت در س
واداشــته و حداکثــر راندمان را در 
شــرایط بــار جزئــی تامیــن کنند. 
البتــه مشــابه ایــن محرک هــا 
نیــز  مســتقیم  جریــان  بــرای 
مشــکل  ولــی  دارد  وجــود 
اینجاســت کــه موتورهــای جریان 
ــی  ــر پیچیدگ ــود ب ــتقیم خ مس
قیمــت  می افزاینــد.  سیســتم 
نگهــداری  روال هــای  و  بــاال 
ــا  ــود ت ــب می ش ــوص موج مخص
ــان  ــای جری ــا و محرک ه موتوره
مهندســان  بیــن  در  مســتقیم 
نباشــند.  محبــوب  چنــدان 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــش  ع ــزن مک بادب
موجــب ازدیــاد اثــرات سیســتمی 
ــان  ــرخ جری ــت ن ــده و در نهای ش
یافــت.  خواهــد  کاهــش  هــوا 

منبع: مجله صنعت تاسیسات
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درگیری و اختالف نظر فی مابین مسئوالن 
صنعت آسانسور و نبود متولی واحد برای 

این صنف باعث شده تا مشکالت این 
صنعت پابرجا باقی بماند.

علی اکبر ایلخانی، رئیس اتحادیه صنف آسانسور و 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی 

تهران در گفت وگو با خبرنگار تاسیسات نیوز با 
بیان اینکه صنف آسانسور حدود یک سال است که 

متولی ندارد گفت:  االن در حدود یک سالی است که 
سندیکای آسانسور قصد تاسیس اتحادیه کشوری را 

دارد و از اتحادیه ما که پیش از این متولی اجرایی 
این صنعت بود منفک شدند، البته متعاقب شکایت 

ما به دیوان عدالت اداری، رای بازگشت امور 
مربوطه به اتحادیه ما صادر شده است و پرونده های 

آن نیز موجود است. 

مرکز اصناف و بازرگانان و سندیکای 
آسانسور از رای صادره دیوان عدالت 

اداری کشور تمکین نمی کنند
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 و بر این اساس تمام 
متقاضیان حتی در شهر زاهدان نیز ملزم به مراجعه 

به آن ها در یک شهر شوند.
ایلخانی در ادامه با اشاره به اینکه در این راستا 

مجدداَ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند تا این 
امر به روال سابق بازگردد گفت: من رئیس اتحادیه 
صنف آسانسور و صنف الکترومکانیک تهران هستم 

که رشته های مختلفی را در بر می گیرد. اما االن 

تاسیسات نیوز بررسی می کند

صنف آسانسور متولی واحد ندارد
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مصاحبه اختصاصی

رسته آسانسور را مرکز اصناف بسته و بر خاف 
قانون سایت را نیز بسته اند و متاسفانه هنوز راه به 

جایی نبرده ایم. 

منتظر رسیدگی دیوان عالی کشور با رای 
صادره در ۷ بهمن هستیم

رئیس اتحادیه یادآور شد: بخشنامه و رای نهایی 
را مرکز اصناف به زعم خود تفسیر کرده است و 

اجرا نمی کند و ما نیز منتظر رای مجدد دیوان عالی 
کشور در هفتم بهمن متعاقب شکایت مجدد خود 

دراین زمینه هستیم.  
ایلخانی در ادامه افزود: متاسفانه صنعت آسانسور 
همواره بدون متولی و یتیم بوده است و به همین 

دلیل نیز مشکات این صنعت تقریبَا به قوت خود 
باقی مانده است.

وی با اشاره اینکه از سال 44 تاکنون بخش باالبر 
آسانسور جزو اتحادیه ما بوده است گفت : انجمن 

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. 

49۳ عضو اتحادیه ما سرگردان قربانی 
سیاست های منفعت طلبانه 

علی اکبر ایلخانی، رئیس اتحادیه صنف آسانسور و 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی 
تهران ضمن بیان اینکه در حال حاضر 4۹3 عضو 

پروانه دار فعال و حدود 150 پرونده در حال اقدام در 
این اتحادیه عضویت دارند گفت:  فعالیت این گروه 

طی مدت این یکسال که با کارشکنی های مرکز 
اصناف و اتحادیه مواجه بوده ایم، هیچ اقدام جدی 

برای اجرا و انجام امور این اعضاء انجام نداده و 
فعالیت آنها معلق مانده است. 

وی یادآور شد طی مدت یکسال گذشته که درگیر 
اختاف نظرها و سیاست های یکه تازی سندیکای 
آسانسور بوده ایم، اجرای اقدامات تسهیل کننده ما 

در این صنف برای متقاضیان با سنگ اندازی ها و 
شکایت های بی دلیل متوقف شده است و اعضای 

صنف نیز نیز واقعَا سردرگم شده اند. 
ایلخانی یادآور شد: بر اساس تبصره 7 ماده 21 

قانون، درخواست آنها مبنی بر راه اندازی اتحادیه 
کشوری خاف قانون است و این امر باید ابتدا 

در سطح استان، سپس شهر و در نهایت کشوری 
راه اندازی شود، در حالی که آنها می خواهند از همین 
ابتدای کار قدم در پایان کار بگذارند و متاسفانه طی 
اقدامی نامعقول و غیرانسانی اقدام به مسدود کردن 

سایت نیز کرده اند. در حالی که ما طی این مدت 
موفق به برداشتن گام های بسیار مثبتی در این حوزه 

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 
برداشته ایم، اما متاسفانه با اقدمات خودسر صنف با 
وجود درخواست مقامات از همکاری با ما از انجام 

بازمانده اند و ما نیز از ادامه کار بازمانده ایم.
وی خاطرنشان کرد:  طبق ماده 5 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 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: االن در حدود یک سالی 
است که سندیکای آسانسور قصد 
تاسیس اتحادیه کشوری را دارد 
و از اتحادیه ما که پیش از این 
متولی اجرایی این صنعت بود 

منفک شدند
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عضو هیات مدیره کشوری آسانسور در 
تدوین استانداردهای جدید آسانسور 

منطبق با استانداردهای روز اروپا خبر داد 
که تا پایان سال جاری تدوین، نهایی و به 

مرحله اجرای درخواهد آمد.
عباس ابریشمی عضو هیات مدیره کشوری آسانسور 
در گفت و گو با خبرنگار ما از تدوین استانداردهای 

جدید در حوزه ساخت و نظارت خبر داد و گفت: 
 استانداردهایی در خصوص آسانسور کامل است و 

استانداردهایی که االن توسط کمیسیون مربوط 
تدوین شده است استانداردهای 50 ورژن اروپا است 

که سه سال هست در اروپا در حال اجرا است و 
استانداردهای جدید نیز بر همین مبنا تدوین شده و 
برای تایید نهایی به شورای عالی استاندارد فرستاده 

شده است. 

استاندارد آسانسورها و ایمنی آنها در ایران 
مطلوب است

وی افزود: این استانداردها بر اساس پیش بینی هایی 
که در این حوزه وجود دارد،  تا یک ماه آینده نهایی 
خواهد شد و ایران نیز بر مبنای استانداردهای اروپا 

در زمینه آسانسور فعالیت خواهد کرد. 
ابریشمی همچنین در ارزیابی از نظارت موجود 

در خصوص آسانسورهای موجود در مجتمع های 
مسکونی – اداری و ساختمان ها در باره کنترل 
کیفیت و ایمنی آنها گفت:  وضعیت استاندارد و 

ایمنی آسانسور در ایران در حال حاضر مطلوب است 
و البته شاید این خاف گفته دوستان ما در موسسه 
استاندارد ایران مبنی بر اینکه ۹0 درصد آسانسورها 
گواهی استاندارد ندارند، است ولی این به معنی این 
است که آنها گواهی بازرسی ادواری ندارند و این به 

عباس ابریشمی در گفت وگو با تاسیسات نیوز:

استانداردهای جدید آسانسور در راه است

مصاحبه اختصاصی
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معنی ایمنی سخت افزاری »آسانسورها« نیست. 
ابریشمی ابراز امیدواری کرد تا این مشکل با 

تمهیدات اندیشیده شده با سازمان های مرتبط 
حل شود و شاهد اجرای ایمنی در آسانسور از نظر 
سخت افزاری و بازرسی به طور کامل باشیم و به 

کاهش ساالنه 10 درصدی از رقم اعام شده ۹0 
درصد موسسه استاندارد باشیم تا به تدریج این رقم 

به صفر برسد.

بیشترین مشکالت آسانسورها در 
مسکن های مهر بوده است

عضو هیات مدیره کشوری آسانسور درباره دلیل 
مشکات آسانسورها در ساختمان ها به ویژه 

ساختمان ها و مجتمع های مسکونی اطراف شهر 
تهران بعد از مدت کوتاهی از استفاده آنها که 

گاهی به اختال در فعالیت و حتی سقوط و تلفات 
جانی و مالی می انجامد گفت:  این مشکل بیشتر 

در شهرستان های اطراف تهران و به ویژه در 
مسکن های مهر اتفاق افتاده که متاسفانه در خرید 

ادوات الزم در این زمینه دقت زیادی به کیفیت 
نشده است. البته ما نیز به سازمان ملی مسکن 

گزارش امر را اطاع رسانی کردیم.
قبل از پایان کار و گرفتن گواهی الزم آسانسور 
مسکن های مورد نظر به صاحبان تحویل داده 

شده اند و حادثه های پیش آمده نیز در ساختمان هایی 
پیش آمده که سکونت ساکنین پیش از دریافت 
استاندارد آسانسور صورت گرفته است و مسلمَا 
در این حوزه باید وزارت مسکن و راه و ترابری 

نظارت بیشتری اعمال کند تا بعد از گواهی پایان 
کار ساختمان ساکنان اجازه سکونت در ساختمان را 
داشته باشند تا با حوادث این چنینی مواجه نباشیم. 

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تعامل و نظارت 
بیشتری در این حوزه صورت گیرد. 

رئیس اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی 
و خدمات وابسته گفت: نخستین میز تعمیق 

ساخت داخل صنعت آسانسور با محوریت 
داخلی سازی ریل، سیم بکسل و گرلس 

)بدون جعبه دنده( آسانسور برگزار می شود.

به گزارش تاسیسات نیوز، »عباس ابریشمی« 
افزود:  اکنون موتور گیربکس های با قدرت تا 7.5 

کیلو وات در داخل کشور تولید می شود که مختص 
آسانسورهای معمولی تا هشت نفر ظرفیت و با کمتر 

از هشت توقف است، اما موتور گیربکس های با قدرت 
باالتر از ایتالیا، چین و ترکیه وارد می شود.

وی گفت: با هماهنگی انجام شده بین این اتحادیه 
و معاونت امور صنایع و دفتر ماشین سازی وزارت 
صنعت، در تاش هستیم تا نخستین میز تعمیق 

ساخت داخل را در این صنعت برگزار کنیم.
ابریشمی بیان داشت: عمده کمبودهای صنعت 

آسانسور شامل ریل، سیم بُکسل آسانسور و 
موتورهای گرلس و نیازمند داخلی سازی است. 

رئیس اتحادیه کشوری آسانسور افزود: هر چند برخی 
شرکت های داخلی در راستای تولید سیم بکسل 

تاش هایی داشته اند، اما محصول نهایی آنها به دلیل 
نوع جنس مورد استفاده و فناوری بافت از کیفیت 

الزم برخوردار نیست و پس از یک سال باید تعویض 
شوند.

وی خاطرنشان کرد:  در زمینه موتورهای گرلس، 
تاکنون دو شرکت با مشارکت خارجی ها برای 

داخلی سازی آنها اقدام کرده اند تا بخشی از نیاز کشور 
را تامین کنند.

ابریشمی، تعداد آسانسورهای فعال در حاِل کار کشور 
را بین 700 تا 750 هزار دستگاه عنوان کرد و گفت:  
نزدیک به 50 هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم 

در بخش های مختلف تولید، طراحی، مونتاژ و 
سرویس و نگهداری آسانسور در کشور فعالیت دارند.

تالش برای داخلی سازی تجهیزات آسانسور

مصاحبه اختصاصی



شهروندان تهرانی به 
پیمانکاران نصب انشعاب 

فاضالب پول ندهند

شرکت آب و فاضاب استان 
تهران با صدور اطاعیه ای تاکید 
کرد: پیمانکاران فعال در نصب 
انشعاب فاضاب در خارج از 
منزل به هیچ عنوان مجاز به 

دریافت هزینه برای انجام عملیات 
لوله گذاری تا محل نصب نیستند.
شرکت آب و فاضاب استان 

تهران، در این اطاعیه آمده است: 
با توجه به اجرای گسترده عملیات 
نصب انشعاب فاضاب در مناطق 
مختلف تهران، شهروندان برای 

پیشگیری از هرگونه سوء استفاده  و 
مشکات احتمالی هوشیار باشند. 

شرکت گاز متولی انجام 
لوله کشی داخل ساختمان ها 

نیست
مدیر روابط عمومی شرکت گاز 

کردستان گفت: عملیات گازرسانی 
به واحدهای مسکونی یا تجاری 
و صنعتی، تا مرحله نصب علمک 
انجام می شود لذا لوله کشی داخل 

ساختمان ها جزو اختیارات و وظایف 
این شرکت نیست.

هوشنگ اولی زاده در پاسخ به این 
سوال که اگر مشترکی توان پرداخت 
هزینه لوله کشی داخل ساختمان را 
نداشته باشد، امکان کمک به وی 
از سوی شرکت گاز وجود دارد یا 
نه؟ اظهار داشت: با توجه به اینکه 

پروژه های گازرسانی به شکل مناقصه 
و توسط پیمانکاران انجام می شود، 

چنین کاری امکانپذیر نیست.

ساخت  و ساز از مهم ترین 
عوامل آلودگی هواست

مدیرعامل بانک مسکن بخش 
ساختمان را یکی از مهمترین عوامل 

آلودگی هوا دانست و گفت: بیش 
از 80 درصد تسهیات ارائه شده از 

سوی بانک مسکن در سال جاری در 
بخش سنتی سازی استفاده شده است.
 ابوالقاسم رحیمی انارکی در مراسم 

افتتاحیه نخستین جشنواره ملی 
نوآوری در حوزه ساخت  و ساز که 

صبح امروز در کارخانه نوآوری آزادی 
برگزار شد و با بیان اینکه بخش 

ساخت و ساز در حوزه نوآوری نسبت 
به سایر حوزه ها عقب تر است، گفت: 
در حال حاضر بیش از 40 درصد از 

سوخت فسیلی جهان در حوزه ساخت 
و ساز و مسکن مصرف می شود.

صادرات خدمات فنی 
و مهندسی ساختمان به 

کشورهای اسالمی

دبیرکل مرکز مهندسین کشورهای 
اسامی از صادرات خدمات فنی و 
مهندسی ساختمان به کشورهای 
اسامی خبر داد و گفت: ارتقاء 
صدور خدمات فنی مهندسی در 
دستور کار باشد که این هدف از 
طریق شرکت ها و متخصصان 

ایرانی  محقق می شود.
 علی طبرستانی   گفت: جامعه 
مهندسان نقشه بردار ایران با 

همکاری و حمایت مرکز مهندسین 
کشورهای اسامی و فدراسیون 
توسعه علوم فناوری کشورهای 

اسامی، اقدام به برنامه ریزی جهت 
برگزاری نشست با هدف توسعه 

صادرات ساختمان کرده است.

اتمام حجت به استفاده 
نکردن از مصالح ساختمانی 

بی کیفیت

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی با اشاره به افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی گفت:  

این اتفاق سبب افزایش استفاده از 
مصالح بی کیفیت در ساخت مسکن 

اقشار متوسط را افزایش می دهد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 

نیوز، محمد شکرچی زاده  در 
مراسم افتتاحیه همایش صنعت 

ساخت با بیان اینکه این صنعت از 
نظر ایجاد اشتغال و گردش مالی 
جزو صنایع برتر محسوب می شود، 
گفت: رشد یا عدم رشد اقتصادی 
رابطه دوسویه با صنعت ساختمان 

دارد.

خورشید مصنوعی چین 
امسال تکمیل خواهد شد

مقامات چینی اعام کردند ساخت 
خورشید مصنوعی خود را تا آخر 

امسال به پایان می رسانند.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، ماه نوامبر بود که پژوهشگران 

چینی راکتور تجربی پیشرفته 
 )EAST( ابر رسانای توکامک
را معرفی کردند؛ یک خورشید 
مصنوعی که از روند هم جوشی 
هسته ای خورشید واقعی برای 

تولید انرژی الهام گرفته است و به 
نحوی طراحی شده تا با دستیابی 
به دمای الکترونی 100 میلیون 

درجه سانتی گراد به نقطه عطفی در 
فناوری همجوشی هسته ای تبدیل 

شود.

گزیده اخبار
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پاسخ سوال هفته گذشته

 T یک سپراتور هیدرولیکی، نیاز به استفاده از 
های با فاصله نزدیک به هم در زمان اتصال 

مدارهای بار را حذف می کند. همه مدارهای بار 
می توانند در هدرها لوله کشی شوند. این هدرها 

باید کوتاه و در اندازه عمومی باشند. این کار افت 
فشار را در طول هدر بسیار کوچک )یعنی ناچیز( 
نگه می دارد. دبی کند در ارتفاع عمودی سپراتور 

هیدرولیکی چیزی به این افت فشار اضافه نمی کند. 
پس، اختاف فشار بین هدرهای باالیی و پایینی 

لزومًا صفر است. هر بار متصل در هدرها نمی تواند 
وجود مدارهای بار دیگر را تشخیص دهد. 

استفاده از T های با فاصله نزدیک به هم در 
پایین دست سپراتور هیدرولیکی یک جداسازی 

هیدرولیکی غیرضروری و نامطلوب بین مدار 
»اختاطی« دماپایین و سپراتور هیدرولیکی اضافه 

می کند. مدار پایین تر تنها وقتی مدارهای متصل 
در هدر فعال باشند، آب گرم دریافت می کند. سایر 

اوقات، آب برگشتی به هدر پایین تر به سادگی 

یک U-Turn ایجاد می کند و به بخش گرم شیر 
اختاط کشیده می شود. راه حل ساده است: همه 
بارها را در هدرها طبق شکل زیر لوله کشی کنید. 
سایر خطاها در سیستم اولیه که در نقشه اصاح 

شدند، شامل این موارد است: 
• نداشتن یک مخزن انبساط و مجموعه آب 

جبرانی
• شیر تخلیه وارونه در محل اشتباه در مدار دمای 

پایین تر
• نبود شیرهای تخلیه با فاصله مناسب

• اضافه کردن یک شیر کنترل در محل مناسب 
در بخش برگشت بار دما پایین به طوری که بار در 

هدرها وصل شوند. 
• اضافه کردن شیر کنترل دیگر در ورودی کویل 
باالیی مخزن غیرمستقیم برای به حداقل رساندن 

سیفون شدن حرارتی در لوله باالیی
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شرکت میتسوبیشی در نظر دارد طرحی جدید از 
کمپرسور اسکرول و مایع مبرد R32 را به طیف جدید 

چیلرهای پمپ حرارتی هوا خنک که در ژاپن عرضه 
می شوند، اضافه کند.

به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات نیوز به 
نقل از کولینگ پست، این طرح جدید تحت عنوان 
سری MSV2 در 4 مدل از نسخه های 40 تا 70 
اسب بخاری در تابستان سال آینده در ژاپن عرضه 

 R32 خواهد شد. گفته می شود استفاده از مایع مبرد
و کمپرسور اسکرول3D-e که اخیرا توسعه یافته 

به ضریب عملکرد محصوالت پیشروی بازار کمک 
می کند. به عنوان مثال، مدل های 60 و 70 اسب بخاری 

به ترتیب ضریب عملکرد 3٫۴۶ و 3٫33 دارند.
گفتنی است که کمپرسور اسکرول 3D-e با کمپرس 

کردن عمودی و افقی، در طول بارگیری های کم، بازده 
را تقویت می کند. عاوه بر این، تغییر شکل کمپرسور 
اسکرول توانسته از میزان نشتی کاهش دهد. شایان 

ذکر است که استفاده از یک فن بزرگ، دهانه شیپوری 
بلند و پیچ های نازک در مبدل حرارتی هوا به افزایش 

بازده و بهره وری دستگاه کمک کرده است.
بر اساس این گزارش، عاوه بر موارد فوق، سرعت 

این دستگاه های جدید در لحظه استارت سه برابر 
نمونه های قبلی است که این امر منجر به کاهش 

نوسان در دمای آب می شود. همچنین قابلیت خنک 
سازی این دستگاه، استفاده از آن را در شرایط آب و 
هوایی بسیار گرم و سکونتگاه هایی که درجه حرارت 

آن ها باالی 52 درجه سانتی گراد است، امکان پذیر 
می کند.

رونمایی از چیلر جدید میتسوبیشی



تصویری از یک پمپ آب قدیمی و آنتیک


