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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
دهکده جهانی با همه خوبی ها و لذاتش دارای معایبی هم هست. نمونه بارز آن 
همین ویروس کوچک است که اگر در میان بازاری در چین، یک نفر را درگیر 

کند، ما مجبور می شویم در خانه خود نیز دستمان را ضدعفونی کنیم. به هرحال 
یک مشکل جهانی از همین یک نفر شروع شده است و تمام دنیا با هم در حال 
درآوردن این سنگ بزرگ از درون چاه هستند. حال این سوال مطرح است که 
وقتی چنین مشکات بحرانی را می توان با پروتکل هایی سریع و عالمانه مهار 

کرد، چرا از حل برخی مشکات بدیهی عاجزیم؟
یکی از مشکات بحرانی و فوق حاد جامعه نظام مهندسی تهران، نبود هیچ 

راهکاری برای بازرسی سیستم های اطفاء حریق ساختمان های کوچکی است که 
همکاران ما برای بازرسی اسمی سیستم آبفا ولی برای بازرسی کل سیستم تاسیسات 

آن وارد می شوند و نمی دانند که بازرسی سیستم اطفاء با آنان هست یا خیر.
این دوراهی بازرسی یا عدم بازرسی چنان جدی است که شنیده های ما حاکی از 

بروز مشکاتی برای برخی همکاران در دادگاه شده است و منجر به صدور احکام 
محکومیت برای آنها شده است.

سازمان آتش نشانی نیز با وجود دریافت وجوهی برای این ساختمان ها از بازرسی 
آنها سرباز می زند و این ماجرا پیچیده تر می شود.

در میان این بحبوحه مشکات عدیده، نفر دیگری به نام سازمان آبفا وارد می شود و 
با نادیده گرفتن تمام پیشرفت های چشمگیر در تاسیسات آب و فاضاب ساختمان ها 
با تندی با مهندسان خدوم مکانیک برخورد می کند و بازی را یک طرفه برهم می زند.

سوال اساسی اینجاست که آیا ما دارای گروه تخصصی مکانیک نیستیم؟ آیا ما 
دارای هیئت رئیسه و رئیس نیستیم؟ همکاران ما به مبلغی ناچیز نسبت به هزینه 

ساخت ساختمان، با جان خود در ساختمان ها بازی می کنند ولی باید محکوم شوند 
و توهین بشنوند و در قامت عمله طرب در ساختمان ظاهر شوند!

به خوبی به یاد دارم که وقتی در حدود چهار سال پیش برای نخستین بار برای 
بازرسی ساختمان های متراژ کوچک وارد این سازه ها می شدیم کارفرما و متاسفانه 
اکیپ های اجرا با مفهومی به نام ونت و نحوه اجرای آن کامًا بیگانه بودند. تست 

فاضاب و خط آب بهداشتی و سیستم گرمایش و سرمایش را از ما آموختند و 
اکنون سازمان آبفا چنین رفتاری با ما دارد. همکارانی که در قامت گروه تخصصی 
سازمان ایفای نقش می کنند، در حال انجام چه وظیفه خطیری هستند که پس از 
گذشت چند سال هنوز این مشکات بنیادی حل نشده باقی مانده است؟ برگشت 

به عقب در نظام مهندسی که داعیه مدیریت بازار ساخت و ساز را دارد به چه 
معناست؟ در این خصوص قصد داریم چراغ قوه خود را به برخی زوایای تاریکی 

بیندازیم که گویی سال هاست فراموش شده است و شاید باعث ارتزاق برخی! 
دانسته ها، مدارک و نقطه نظرات خود را برای ما بنویسید.

تابعد!
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تمدید خودکار پروانه اشتغال 
به کار مهندسان تا پایان 

خرداد
سرپرست دفتر توسعه مهندسی 

ساختمان وزارت راه و شهرسازی، 
مهلت اعتبار پروانه های اشتغال به 
کار مهندسی را تا  پایان خرداد ماه 
سال جاری تمدید کرد. به گزارش 
تاسیسات نیوز، مهندس حامد مانی 
فر، سرپرست دفتر توسعه مهندسی 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی، 

اعتبار پروانه های اشتغال به 
کار مهندسی/کاردانی/معماران 

تجربی  را که پیش از این تا تاریخ 
31/02/13۹۹ تمدید شده بود با 
ارسال نامه ای مهلت پروانه های 
مذکور را تا پایان خرداد ماه سال 

جاری تمدید کرد..

اخبار داخلی

اعتبار پروانه اشتغال به کار 
نظام مهندسی ساختمان 

تمدید می شود
حامد عبدالرزاقی، رییس اداره نظام 

مهندسی و کنترل مقررات ملی 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
قزوین با اعام این خبر گفت: با 
توجه به اباغ قبلی دفتر مقررات 
ملی و کنترل ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی مبنی بر معتبر بودن 

پروانه های اشتغال به کار مهندسی، 
کاردانی و معمار تجربی تا پایان 
اردیبهشت ماه سال ۹۹ به علت 

رعایت بهداشت عمومی جامعه و به 
منظور کنترل و پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا، این مهلت تا  پایان 

خرداد تمدید شد.

اعالم ساعات کار نظام 
مهندسی تهران در ماه 

رمضان
سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان تهران، ضمن آرزوی قبولی 
طاعات ساعات کاری خود را در ماه 

رمضان را اعام کرد.
روابط عمومی سازمان نظام 

مهندسی ساختمان استان تهران،با 
تبریک حلول ماه مبارک رمضان 

،ماه ضیافت الهی اعام کرد:ساعات 
کار اداری کارکنان سازمان مرکزی 
طی روز های شنبه تا چهارشنبه از 
ساعت 8 صبح تا 14 بعداز ظهر و 
ساعات کاری دفاتر نمایندگی در 
سطح استان تهران طی روزهای 

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 صبح تا 
13 ظهر خواهد بود.

خرم: قانون مداری در احقاق 
حق عامه از اولویت های 

نظام مهندسی است

مهندس خرم در این جلسه با 
قدردانی از زحمات همه دست 
اندرکاران امر خطیر قضاوت در 

زمینه امور حرفه ای سازمان نظام 
مهندسی ساختمان، براهمیت قانون 
مداری تأکید و اظهار نمود قضاوت 
در راستای اجرای عدالت و احقاق 
حقوق عامه در هر جایگاهی امری 

واجب و اجتناب ناپذیر است.
جلسه هم اندیشی ریاست سازمان 
و هیات رئیسه شورای مرکزی با 
اعضای شورای انتظامی و رؤسای 
شعبات هم عرض نظام مهندسی 

ساختمان برگزار شد.

اطالعیه نظام مهندسی تهران 
در باره اظهارنامه مالیاتی 

۱۳۹۸

سازمان نظام مهندسی تهران ، 
دستور العمل سازمان امور مالیاتی 

در خصوص تسلیم اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده )فصل 

زمستان( سال 13۹8 را اعام کرد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 

نیوز،  سازمان نظام مهندسی 
تهران ، دستور العمل سازمان 

امور مالیاتی در خصوص تسلیم 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
)فصل زمستان( سال 13۹8 را 

اعام کرد.

راه اندازی طرح سامانه 
اطالعات یکپارچه هوشمند 

نظام مهندسی

سامانه یکپارچه نظام مهندسی 
ساختمان به منظور ارائه خدمات 

هوشمند در راستای برقراری ارتباط 
موثر بین سازمان با اعضا و نهادهای 
وابسته و مردم راه اندازی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 

نیوز، سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور طی نشستی با 

اعضای سازمان ، مهمترین اهداف 
هوشمند سازی خدمات و یکپارچگی 
اطاعات سازمان، وحدت رویه و آغاز 
تحوالت اساسی و بهبود فرآیندهای 
خدمات نظام مهندسی کشور برآورد 

کرد.
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از اشری بخوانید

بسیاری از اتاق های بیمارستان به خاطر نگرانی های عفونی شدید، نرخ تعویض هوای باال، 
تجهیزات خاص، روندهای منحصر به فرد، بارهای داخلی زیاد و حضور بیمارانی که ایمنی آنها 

در معرض خطر است، به مالحظات طراحی خاصی نیاز دارند. اما در هیچ فضای درمانی دیگری 
طراحی سیستم سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع مهم تر از اتاق عمل نیست. در این اتاق ها 

هدف، به حداقل رساندن عفونت، حفظ آسایش پرسنل و کمک به محیط درمانی بیماران است. 
استاندارد ANSI/ASHRAE/ASHE 170، تهویه تاسیسات مراکز درمانی، اسکلت اصلی 

طراحی تهویه مراکز درمانی را تشکیل می دهد. هدف این استاندارد، ارایه راهنمایی جامع، 
شامل مجموعه ای از حداقل الزامات است که طراحی سیستم تهویه ای را تعیین می کند که به 

کنترل محیطی برای تامین آسایش و پاکیزگی در مراکز درمانی کمک می کند. 

تهویه مراکز درمانی
اتاق های عمل بیمارستان - بخش دوم

ترجمه: مهندس نیره شمشیری
منبع: ماهنامه اشری اکتبر 201۹

تحلیل بار سرمایش، گرمایش و تهویه 
مطبوع اتاق عمل

در طراحی اتاق های عملی که محیط باید خنک و 
خشک باشد، باید یک تحلیل بار جامع انجام داد تا 

همه بارهای مربوط به شرایط محیط بیرون، شرایط 
فضای داخلی مطلوب )هم دما و هم رطوبت(، الزامات 

هوای تهویه، بهره حرارتی ساختمان، نفوذ هوا به 
داخل، منابع حرارت داخلی و سایر عوامل اضافی موثر 
روی تعیین اندازه سیستم گرمایش، سرمایش و تهویه 

مطبوع را در بر بگیرد. رسیدن به شرایط محیطی 
مطلوبی نیازمند مطابقت همزمان اجزای بار نهان و 

محسوس است. تحلیل بار اتاق عمل به استثنای 
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چندین مساله کلیدی، یک فرآیند نسبتًا روشن و 
ساده است.

یک جنبه مهم تحلیل بار گرمایش، سرمایش و 
تهویه مطبوع که نباید نادیده گرفته شود، تعیین 
مناسب بخش نهان به کمک اختاف فشار بخار 

بین اتاق عمل و محیط اطراف است. اختاف فشار 
بخار از اختاف رطوبت مطلق بین مناطق ایجاد 

می شود. رطوبت مطلق را می توان به صورت مقدار 
بخار آب موجود در یک حجم واحد )فوت مکعب 
هوا( تعیین و با اینچ جیوه اندازه گیری کرد. توجه 

کنید که رطوبت مطلق با دمای هوا تغییر نمی کند. 
فشار هوا معمواًل با اینچ آب اندازه گیری می شود. 

با توجه به اینکه وزن جیوه 13 برابر آب است، 
روشن می شود که فشار جزیی بخار آب نیروی قابل 

توجهی وارد می کند. 
شکل 1 نشان می دهد این مساله می تواند نیروی 

محرکه قابل توجهی ایجاد کند که به میزان زیادی 
به انتقال رطوبت از محیط اطراف به اتاق عمل 

کمک می کند. توجه داشته باشید که نفوذ هوا به 
داخل و بار همراه آن باید از میان ترک ها و منافذ 

ساختمان عبور کند، در حالی که بخار آب می تواند 
از طریق کل سطح ساختمان منتشر شود و تنها 

رده بندی های نشتی و مقاومت های اضافی به واسطه 
تله های بخار مانع آن می شود. بسیاری از سقف ها 

و دیوارهای داخلی و بعضی دیوارهای خارجی 
در یک بیمارستان تله بخارهای درستی ندارند یا 
ممکن است درست نصب نشده باشند یا آسیب 

دیده باشند. اتاق عملی که تحت فشار مثبت برای 
اختاف جریان هوای 0.01 اینچ آب به ازای هر 

0.0025 کیلوپاسکال است، نمی تواند در برابر حرکت 
رطوبت به فضا که به دلیل فشارهای باالتر بخار 
آب ایجاد می شود و نیز مسیرهای انتقال رطوبت 
در مصالح ساختمانی مقاومت کند. باید بدانید که 

برای طراحی یک اتاق عمل با شرایط بسیار خنک 
و رطوبت گیری شده مانند 15.5 درجه سانتی گراد 

حباب خشک و رطوبت نسبی 40 تا 50%، برآورد 
کم مقدار حرکت بخار در فضا می تواند تاثیر منفی 

داشته باشد. به عاوه، بارهای نهان مربوط به افراد 
و سایر منابع رطوبت داخلی و خارجی باید مد نظر 
قرار گیرد. تحلیل این مقدار ممکن است خارج از 

حوزه نرم افزارهای محاسبه بار یک ساختمان تجاری 
معمول باشد و نیازمند ارزیابی سایکرومتریک بیشتر 

برای تایید بررسی مناسب جزء رطوبت می باشد. 
بخش مهم دیگر تحلیل بار، نقش هوای تهویه 
خارج است. بسته به زون اقلیمی، الزامات تهویه 
هوای خارج می تواند حدود 40% بار پیک تهویه 
مطبوع در یک اتاق عمل باشد، بنابراین انتخاب 

شرایط محیط بیرون که در تحلیل بار استفاده 
می شود، و ارزیابی مناسب ظرفیت سیستم گرمایش، 

سرمایش و تهویه مطبوع الزم، مراحل مهم در 
تعیین تاثیر کلی آن هستند. 

در زمان مراجعه به اطاعات اقلیمی، اشری 5 
مجموعه داده مختلف ارایه می کند که باید از میان 
آن ها انتخاب صورت گیرد. ما تنها در مورد دو مورد 
از آنها بحث می کنیم. اول، حباب خشک سرمایش 

 ،)MCWB( میانگین حباب تر منطبق /)DB(
داده های »روز طراحی سرمایش« تلقی می شود 

و معمواًل در زمان سایززدن کاربری های »کم 
اهمیت تر« مانند ساختمان های اداری تجاری 

انتخاب می شود. مجموعه داده های دوم، نقطه شبنم 
رطوبت زدایی )DP(/ نسبت رطوبت )HR(/میانگین 

حباب خشک منطبق )MCDB(، داده های »روز 
طراحی رطوبت گیری« به شمار می آید و معمواًل در 
زمان سایز زدن ساختمان هایی انتخاب می شود که 

همیشه یک مساله »مهم تر« در حفظ رطوبت نسبی 
داخلی الزم وجود دارد، مخصوصًا روزهایی از سال 
که مرطوب تر از بقیه اوقات هستند، مثل روزهای 

گرم و بارانی اواسط تابستان. بعضی ها این شرایط را 
حسی مانند »پوشیدن یک پالتوی خیس« توصیف 

می کنند. 
برای نشان دادن تاثیر در انتخاب یک مجموعه 

شرایط نسبت به موقعیت دیگر، اجازه دهید 
اطاعات جمع آوری شده برای فرودگاه بین المللی 

جرج بوش در هوستون را بررسی کنیم: روز طراحی 
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سرمایش: ۹7.5 درجه فارنهایت )36.4 درجه 
سانتی گراد( DB/ 76.4 درجه فارنهایت )24.7 

درجه سانتی گراد( MCWB، که به آنتالپی 
Btu/lb )92.4 kJ/kg 39.74( تعبیر 

می شود. 
روز طراحی رطوبت گیری: 78.0 درجه فارنهایت 

 DP/146.1 HR/82.8 )26 درجه سانتی گراد(
درجه فارنهایت )28.2 درجه سانتی گراد( 

 Btu/lb 42.78 که به آنتالپی ،MCDB
kJ/kg 99.51(( تعبیر می شود. این اختاف 

کوچک در آنتالپی ممکن است بی اهمیت به نظر 
برسد، اما در واقع تاثیر مهمی روی توانایی سیستم 
گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع برای برآوردن 

کردن الزامات بار نهان بیشتر دارد. 
 cfm 10,000 در تاش برای خنک کردن

L/s 4719( هوای بیرون، از شرایط روز طراحی 
 52°F رطوبت گیری برای تامین هوای رفت
 DB/ 51°F WB )11.1°C/10.5°C

WB(، یک سیستم گرمایش، سرمایش و 
تهویه مطبوع که از داده های آب و هوایی روز 
طراحی سرمایش استفاده می کند، با تقریبًا 25 

تن )88 کیلووات( ظرفیت سرمایش نهان و 11 
تن )3۹ کیلووات( ظرفیت کل سرمایش، کمتر 

سایز می شود. این خطا )مخصوصًا در محیط های 
مراقبت ویژه( می تواند منجر به تاثیرات مصیبت 

باری شود و توانایی سیستم گرمایش، سرمایش و 
تهویه مطبوع را در تولید شرایط فضای محیطی 

مناسب محدود کند. در نتیجه اتاق عملی خواهیم 
داشت که باالتر از سطوح رطوبت داخل قابل قبول 

است. توجه کنید در زمان ساخت اسکجوئل های 
تجهیزات گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، 

برای مهندس مهم است که الزامات روز طراحی 
سرمایش و رطوبت گیری را فهرست کند و مطمئن 
شود تجهیزات گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع 

انتخاب شده با هر دو مطابقت دارد. 
معادله 1، اجزای مختلفی که محاسبات 

مورد استفاده برای تعیین شرایط هوای رفت 
رطوبت گیری شده الزم برای مطابقت با بار نهان 

در اتاق عمل را نشان می دهد. بدون توجه به 
روش مورد استفاده برای محاسبه این بار، تعیین 
شرایط محیط اتاق عمل، مخصوصًا مقدار کنترل 

رطوبت )نقطه شبنم( در آغاز هر محرله طراحی به 
ایجاد مبنایی که یک سیستم گرمایش، سرمایش و 
تهویه مطبوع با اندازه مناسب براساس آن می تواند 

مهندسی شود، کمک می کند. 
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Q = نرخ جریان هوای الزم برای حذف 
)cfm( رطوبت اتاق عمل

gr/( کل بار رطوبت داخلی اتاق عمل = Wt
)hr

)lbs/ft3( دانسیته هوا = d
60 = دقیقه بر ساعت

Mm = میزان کنترل رطوبت در اتاق عمل 
)gr/lb(

Mc = میزان رطوبت هوای خشک تامین 
)gr/lb( شده برای اتاق عمل

بدون توجه به محل، بیشتر مناطق ایاالت متحده )و 
شاید جهان( نیازمند رطوبت گیری دقیق هستند تا الزامات 

رطوبت و دمای کمتر مربوط به محیط اتاق عمل را 
برآورده سازند. به عاوه، رطوبت زنی ممکن است در 

زمان های خاصی از سال الزم باشد، چون هوای اتاق 
عمل در ماه های سرد زمستان خیلی خشک می شود. این 

جنبه کنترل محیطی در این مقاله بررسی نمی شود. 
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تاسیسات نیوز / مهری بهزادپور: 
عضو کمیسیون عمران مجلس 

شورای اسالمی ابراز امیدواری کرد 
که طرح اصالح قانون نظام مهندسی 
کشور، در کشمکش های اختالف نظر 
دولت و نظام مهندسی و .... با وجود 
طرح چندین باره در جلسات علنی و 
کمیسیون عمران، به عمر نمایندگان 

 این دوره از مجلس قد دهد.
سید ابوالفضل موسوی بیدکی در گفت و گو با 

خبرنگار تاسیسات نیوز با بیان این مطلب گفت:  
اصاح قانون نظام مهندسی پیش از آخرین 

باری که در سال گذشته در مجلس مطرح و به 
بحث گذاشته شده بود، باز هم مطرح و روی 
آن کار شده بود و جلسات مختلفی با حضور 
اعضای کارگروه مرتبط و اعضای کمیسیون 

اصلی برگزار و به امور اصلی آن نیز پرداخته 
 شد.

وی افزود :پس از بررسی های فراوان و تصویب 
بسیاری از بخش های مورد بحث در این الیحه، 

دولت با نهایی شدن طرح مخالفت کرد و 
مجلس نیز در واکنش به این امر درخواست 

ارائه الیحه جدید از سوی دولت کرد که 
 متاسفانه این امر تا سال گذشته اجرایی نشد.

نماینده مردم یزد در ادامه ضمن تاکید بر 
اینکه اصاح قانون نظام مهندسی باید انجام 
شود گفت: وجود اختاف سلیقه های فراوان 

بین وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی 
سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام مهندسی 
استان ها باعث می شود که در مسیر پیش بردن 

و قطعی کردن این الیحه مشکاتی ایجاد 
 شود.

آیا اصالح قانون نظام مهندسی به مجلس این 
دوره قد می دهد؟



به گفته موسوی اختاف نظرها در حوزه نظارت، 
برنامه ریزی،  ساخت و ساز و ... است که با وجود 
مطرح شدن طرح در کمیسیون عمران و جلسات 

 علنی مجلس هنوز ره به جایی نبرده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نظامات فنی و 

اجرایی طرح تصویب شده و حتی گزارش های مورد 
نظر به چاپ نیز رسیده است گفت: مباحث دیگر در 

جلسات بعدی به نوبت طرح نرسیده یا با اختاف 
 نظر مواجه شده است.

وی افزود: اولویت قانون نظام ارزش افزوده و ... 
با ارائه طرح دوفوریتی در مجلس ارائه شده است 

و امیدواریم که در مجلس این دوره با حضور 
نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و نهایی شود.

www.damandeh.com
021-35272520 - 28

(F300)

گفتگوی ویژه

اصاح قانون نظام مهندسی پیش از آخرین باری 
که در سال گذشته در مجلس مطرح و به بحث 

گذاشته شده بود، باز هم مطرح و روی آن کار شده 
بود و جلسات مختلفی با حضور اعضای کارگروه 

مرتبط و اعضای کمیسیون اصلی برگزار و به امور 
 اصلی آن نیز پرداخته شد.
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تاسیسات نیوز / مهری بهزادپور: 
همزمان با لغو نمایشگاه های مختلف به 

دلیل مقابله با شیوع کرونا، بسیاری از 
عالقه مندان و فعاالن اقتصادی نگران از 

دست دادن فرصت مطلوب تجارت در 
عرصه نمایشگاه و معرفی حضور خود و 

دستیابی به بازارهای داخلی و خارجی  در 
بزرگ ترین نمایشگاه بین المللی تاسیسات 

و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 
هستند.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، نمایشگاه ها، 
بزرگ ترین عرصه تبلیغاتی در دنیا به حساب می آیند 

که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی همواره سعی 
دارند با حضور موثر در آن، خروجی مطلوب در ابعاد 

مختف در دنیای مدرنیته امروزی را داشته باشند. 
نمایشگاه   فرصت بسیار ارزشمندی را برای صاحبان 
صنایع فراهم می آورد تا توانمندی ها، محصوالت و 
دستاوردهای خود را در سطع وسیعی عرضه کنند.
نمایشگاه ها به ویژه در عصر کنونی  سبب ارتقای 

سطح صادرات و واردات کشورها می شوند و در 
حقیقت تقاضا و درخواست های ملت های مختلف 
را در سطوح بین المللی خود، تشخیص می دهند و 
برای رفع مشکات آنان جمعی از کارشناسان و 
متخصصان پر آوازه را در کنار هم، جمع می کنند
لغو نمایشگاه ها یعنی از دست دادن زمان طایی 

حضور در شرایط تحریم
با توجه به مطلب فوق، خبر لغو بزرگ ترین 

نمایشگاه های داخلی و خارجی همزمان با شیوع 
کرونا، تبدیل به یکی از دغدغه های فعاالن 

اقتصادی شده است که عاوه بر گذر از شرایط 
سخت تحریم زمان طایی ارائه محصوالت و 
خدمات خود را در محلی با عنوان »نمایشگاه« 

جهت حضور در بازارهای داخلی و خارجی از دست 
می دهند.

کرونا تا کی تعطیلی برگزاری نمایشگاه ها را به 
دنبال خواهد داشت؟

نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های 

جاللی در گفتگو با تاسیسات نیوز مطرح کرد:
نمایشگاه تاسیسات به قوت خود باقی است

گزارش ویژه
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 IRAN HVAC&R  سرمایشی و گرمایشی تهران
ساالنه با حضور جمع کثیری از شرکت های صنعتی 

داخلی و بین المللی برگزار می شود. این نمایشگاه 
طی هجده سال گذشته به عنوان بزرگ ترین رویداد 

تاسیسات در خاورمیانه، همواره با استقبال بی نظیر 
صاحبان صنایع مواجه بوده است.

 شرکت های صنعتی در این نمایشگاه 
محصوالت، قابلیت های فنی و نوآوری های خود 
را به بازدیدکنندگان عرضه می کنند و از تعامل با 

دست اندرکاران صنعت تاسیسات و فرصت های 
تجاری موجود بهره می گیرند.

بنا به روال گذشته، خبر برگزاری نوزدهمین دوره 
نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های 

سرمایشی و گرمایشی در تاریخ 30 مهر ماه سال 
13۹۹ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران فعاالن این صنعت را به تکاپو واداشت تا خود 
را برای حضور در این گردهمایی بزرگ مهیا کنند.

اما شیوع ویروس کرونا و لغو بسیاری از نمایشگاه ها 

عاقه مندان به حضور در این رویداد بزرگ را نگران 
از لغو گردهمایی فعاالن این عرصه جهت بهره وری 

از فرصت های تجاری ارزشمند آن ساخت.
جالی: نمایشگاه تاسیسات در تقویم برگزاری 

نمایشگاه ها همچنان باقی است
عبدالکریم جالی مدیر اجرایی این نمایشگاه، در 

گفت و گو با خبرنگار تاسیسات نیوز، با بیان اینکه 
برگزاری این نمایشگاه به مثابه سال های گذشته 

همچنان در برنامه تقویم برگزاری قرار دارد اطمینان 
خاطر داد این تجربه جهانی فرصتی مطلوب برای 

اقتصاد کشورمان به ارمغان آورد.

فراخوان ثبت نام در نمایشگاه، اردیبهشت ماه سال 
جاری

وی ضمن اشاره به اینکه بر اساس پیش بینی 
کارشناسان تا زمان برگزاری این نمایشگاه شیوع 

ویروس کرونا نیز به خاموشی و حداقل در حد 
کنترل شده جدی خواهد رسید گفت: بر اساس 

گزارش ویژه
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برنامه ریزی های انجام شده، فراخوان برای حضور 
در این نمایشگاه و ثبت درخواست شرکت کنندگان 

از اردیبهشت ماه سال جاری انجام خواهد شد و 
امیدواریم برگزاری این فرصت بزرگ تجاری برگ 

برنده ای باشد که بازدیدکنندگان همزمان با قطع 
زنجیره کرونا در دست خواهند داشت.

توسعه فیزیکی با رعایت پارامترهای پساکرونایی
جالی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه مطمئنَا 

بدون حضور بازدیدکننده و مصرف کننده از جذابیت 
چندانی برخوردار نخواهد بود گفت: توسعه فیزیکی و 
افزایش درصد مشارکت ها از جمله پارامترهایی است 
که امیدواریم در دوران پساکرونایی در برگزاری این 

نمایشگاه لحاظ کنیم.
وی همچنین معرفی توانمندی ها و محصوالت، 

برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان، شناخت رقبا 
و محصوالت آنان، ارتباط با تامین کنندگان مواد 

خام، به روز رسانی دانش تخصصی،  فرصت جذب 
سرمایه گذار،  انعقاد قراردادهای متعدد و  … را از 

مزایای برگزاری نمایشگاه بر شمرد.
عبدالکریم جالی مدیراجرایی این نمایشگاه 

ضمن ابراز امیدواری به برگزاری این نمایشگاه 
در تاریخ 30 مهر ماه سال 13۹۹ در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران ، به خبرنگار ما 
گفت: نمایشگاه مذکور به احتمال زیاد در تاریخ 

مقرر با حضور نمایندگانی از داخل و خارج برگزار 
خواهد شد و البته پیش از آن، شرایط حضور در این 

رویداد بزرگ بین المللی ساالنه،  از طریق فراخوان 
در روزهای آتی در اردیبهشت ماه سال جاری اعام 

خواهد شد.
وی توقف و خبر کنسلی برگزاری نمایشگاه ها به 
دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان را تجربه ای 

جدید دانست که گریبان تمام دنیا را گرفته و مسلمَا 
در این بین باعث آسیب های اقتصادی فراوانی 

خواهد شد.
جالی یادآور شد:  مسلمًا طوالنی شدن شیوع کرونا 
در سطح جهان، باعث خواهد شد تا همگان به فکر 
برگزیدن راهکارهای مقابله با این مشکل و تداوم 

زندگی در حوزه های مختلف کنند.
مدیر اجرایی نمایشگاه تاسیسات ضمن اشاره به 

اینکه البته هیچ گزینه ای جای برگزاری نمایشگاه،  
به عنوان بهترین فرصت جهت ارائه و عرضه آخرین 

دستاوردها و خدمات و محصوالت در رشته های 
مختلف را نخواهد گرفت گفت: در حین گذر از 
شرایط کرونایی، ما نیز در صدد هستیم تا زمان 
برگزاری نمایشگاه های واقعی،  اقدام به برپایی 

نمایشگاه های مجازی در حوزه های مختلف کنیم 
و البته این تجربه را پیش از این، با بهره گیری 

از ابزارهای نوین عرصه تکنولوژی های نوین نیز 
داشته ایم.

مدیر نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های 
سرمایشی و گرمایشی تهران در ادامه برپایی 

نمایشگاه های بهاره به شکل کوچک تر را نمونه ای 
از نمایشگاه های مجازی در سطحی کوچک تر 
دانست که با ارائه کاتالوگ و اطاعات مجازی 

برگزار می شود ولی کار فروش در آن انجام 
نمی شود.

جالی یادآور شد:  ما نیز به احتمال زیاد اقدام به 
نمایشگاه صنایع موازی با نمایشگاه مذکور در کشور 
خواهیم کرد، چرا که متقاضیان این صنعت در کشور 

همواره منتظر فرصتی برای ارائه محصوالت و 
دستاوردهای خود به بازار بوده اند.

وی این نمایشگاه ها را مکمل نمایشگاه بین المللی 
تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 

تهران دانست و افزود:  به طور یقین این نمایشگاه 
نمی تواند جایگزین نمایشگاه واقعی باشد. اما 

می توانیم با در اختیار داشتن بانک اطاعات اصناف 
و خدمات آنها در این حوزه یاری بخش تولید و 

چرخش اقتصاد باشیم.
وی در پایان تصریح کرد:  شرایط حضور و 

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات و 
 IRAN(سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران
HVAC&R( طی روزهای آتی به اطاع همگان 
خواهد رسید و متعاقبَا شرایط برگزاری نمایشگاه های 

مجازی در این زمینه نیز اطاع رسانی خواهد شد.
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تاسیسات نیوز / سعید سعیدی: انرژی 
خورشیدی و بادی ساحلی اکنون جزء 

ارزان ترین منابع جدید تولید برق هستند 
که دست کم دوسوم جمعیت جهان از آن 

بهره می برند و این منابع در واقع تهدیدی 
هستند برای پایان دو منبع سوخت فسیلی 

یعنی زغال سنگ و گاز طبیعی.
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات 

نیوز، به نقل از بلومبرگ، از نیمه دوم سال 
گذشته، هزینه ترازشده برق برای پروژه های 

بادی ساحلی با کاهش ۹ درصدی به ۴۴ دالر 
برای هر مگاوات ساعت رسیده که این عدد برای 

برق خورشیدی نیز با کاهش ۴ درصدی به ۵0 
دالر برای هر مگاوات ساعت تقلیل یافته است.

بر اساس این گزارش، این قیمت ها حتی در 
کشورهایی مانند آمریکا، چین و برزیل پایین تر 
هم هستند. هزینه های تجهیزات کاهش یافته، 

تکنولوژی ها تقویت شده  و به دنبال آن دولت ها 
در سراسر جهان با تالش در جهت مبارزه با 

تغییرات آب و هوایی، اهداف خود در خصوص 
تولید انرژی های پاک را تقویت کرده اند. توسعه 

کارخانه های جدید تولید انرژی از سوی نهادها و 

سازمان های درگیر، اقدامی است که استفاده از 
زغال سنگ و گاز طبیعی را محدود خواهد کرد.

تیفن برندلی، از تحلیلگران بلومبرگ در 
بیانیه ای اعالم کرد که هزینه بهترین پروژه های 

خورشیدی و بادی تا قبل از سال ۲0۳0 به 
زیر ۲0 دالر در هر مگاوات ساعت کاهش پیدا 

خواهند کرد، چرا که ابتکارات و ابداعات زیادی 
در این مسیر وجود دارد که باعث کاهش هزینه 

خواهند شد. 
با این وجود هنوز مشخص نیست که آیا تاثیر 

کرونا ویروس روی قیمت های زغال سنگ و گاز 
باعث از بین رفتن رقابت پذیری انرژی های بادی 

و خورشیدی خواهد شد یا خیر!
این گزارش حاکی است؛ در یک دهه اخیر، 
هزینه انرژی خورشیدی بیش از ۳00 دالر 

برای یک مگاوات ساعت بود، در حالی که این 
هزینه برای انرژی بادی ساحلی کمی بیش از 
100 دالر بود. امروز، انرژی بادی ساحلی در 
آمریکا ۳7 دالر و در برزیل ۳0 دالر است، و 

هزینه انرژی خورشیدی در چین ۳۸ دالر است 
که ارزان ترین منابع برق جدید در این کشورها 

محسوب می شوند.
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شیوع کرونا باعث فرصت طلبی بسیاری از افراد و 
شرکت ها شده است. یکی از سودجویی ها در زمینه 
تاسیسات و تهویه مطبوع، به کاهبردارانی مربوط 
می شود که ادعای عرضه سیستم تهویه مطبوعی 
را دارند که قادر به ریشه کن کردن کروناویروس 

هستند.
به گزارش تیم ترجمه پایگاه خبری تاسیسات 

نیوز، به نقل از کولینگ پست، شرکت دایکین با 
توجه به سودجویی های مذکور، به مصرف کنندگان 
ژاپنی به استفاده از این سیستم های تهویه مطبوع 

تقلبی هشدار داده است.
این گزارش حاکی است؛ دایکین، این تولیدکننده 

ژاپنی که در زمینه تولید سیستم های تهویه مطبوع 
مطرح و شناخته شده است گزارش هایی را مبنی 

بر سواستفاده از نام این برند دریافت کرده که 
حکایت از تماس سودجویان با افراد مختلف جهت 

فروش سیستم تهویه مطبوع ویروس کش تحت 
برند دایکین دارد.

بر اساس این گزارش، برخی مدعی هستند که 
شرکت دایکین مایع مبرد خاص را توسعه داده 
است که قابلیت گندزدایی دارد و برخی دیگر 

اظهار دارند که وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت 
ژاپن جایگزین هایی رایگان برای تهویه مطبوع 

ارایه می دهند. 
دایکین در بیانیه ای با اعام اینکه سیاست شرکت 

به نحوی نیست که فروش تلفنی محصوالت را 
به صورت برون سپاری انجام دهد، به مشتریان در 
خصوص این گونه تلفن های مشکوک هشدار داد.

اخبار بین الملل
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کریر به سمت استفاده از مبرد R32 می رود

شرکت کریر از غول های بزرگ تهویه مطبوع، 
اخیرا مبرد R410A در چیلرهای حلزونی 

تجاری در اروپا را با مبرد R32 جایگزین کرده 
است.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، به نقل 
 R32 از کولینگ پست، کریر دلیل انتخاب مبرد

را تاثیر ناچیز آن روی محیط زیست، بهره وری 
انرژی باال و سهولت در دسترسی و استفاده عنوان 

کرده است.
این گزارش حاکی است؛ بسیاری از رقبای اصلی 

کریر از جمله لنوکس، میتسوبیشی الکتریک، 
میتوبیشی هوی ایندستریز و دایکین، مایع مبرد 
R32 را جایگزین R410A کرده اند. الزم به 

ذکر است که اکنون کریر مبرد نسبتا اشتعال پذیر 

A2L را به جای مبرد غیرقابل اشتعال 
R466A انتخاب کرده است.

 HVAC کریس نلسون، مدیر تجاری بخش
شرکت کریر می گوید: برند کریر تمرکز خود را 
روی انتخاب و استفاده از مبرد درست معطوف 
کرده تا مشتریان بتوانند باالترین بهره وری و 

نتیجه را از چیلرهای خود داشته باشند.
شایان ذکر است که کریر در سال 2018 نیز 

مبرد R454B را به عنوان جایگزین برای مبرد 
R410A در کمپرسورهای حلزونی پیشنهاد داده 

بود که در آمریکای شمالی هم به فروش رفت. 
اما اکنون به دلیل باال بردن بهره وری دستگاه، در 

نظر دارد از مایع مبرد R32 استفاده کند.




