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•کپی بــرداری از مطالــب نشــریه 
بــدون اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق 

بــه آکادمــی کاشــانه اســت.
ــا  ــذف و ی ــح، ح •نشــریه در تصحی
ــیده  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. آزاد اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه 
ــگان منتشــر می شــود. صــورت رای
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق 

بــه گرداننــدگان نشــریه اســت. 

پــس از ســال هــا امــروز بــه ایســتگاه ســیصد رســیده ایــم. ســیصد شــماره یعنــی 
ســیصد هفتــه بــا شــما بــودن و بــرای شــما نوشــتن. بــا احتســاب وقفــه هــای متعدد 

ایــن هفتمیــن ســالی اســت کــه هفتــه نامــه تاسیســات نیــوز منتشــر مــی شــود. 
بــه خــود مــی بالیــم کــه در میــان تمــام صنــوف مختلــف مهندســی، تنهــا صنفــی 
هســتیم کــه دارای هفتــه نامــه اســت و قدیمــی تریــن هفته نامــه اینترنتی مهندســی 
ایــران هســتیم. افتخــار مــی کنیــم کــه تاسیســات نیــوز هســتیم. تاسیســات نیــوز 

! شما
در تمــام ایــن هفــت ســال تــاش کــرده ایــم کــه آینــه صنــف تاسیســات باشــیم. 
ــودیم و  ــددی را گش ــای متع ــده ه ــم. پرون ــس کنی ــیم و منعک ــه بنویس ــی طرفان ب
خبرهــای فراوانــی را منتشــر کردیــم. بــا بســیاری از اســاتید و کارآفرینــان مصاحبــه 
کردیــم و پــای درد دل آنــان نشســتیم. بــا بــزرگان و اســتوانه هــای تاسیســات ایــران 
همــراه شــدیم و تجربیاتشــان را منتقــل کردیــم تــا راه هــای موفقیــت را همــه بدانند. 
بدانیــم کــه ســاده و یــک شــبه نمــی تــوان بــه جایــی رســید. اســتفاده از رانــت برای 

کوتــاه مــدت و بــرای کوتــه فکــران اســت. بایــد راه هــای ســخت را پیمــود.
مــا نشــریه طراحــان بودیــم و ناظــران و پیمانــکاران و تولیدکننــدگان و واردکننــدگان. 

مــا ســعی کردیــم خانــه همــه باشــیم و بــرای همــه مفیــد باشــیم.
تــا چــه انــدازه موثــر بــوده ایــم؟ پاســخ ایــن ســوال همیشــه وابســته بــه همراهــی 
همــکاران اســت. فرازهــا و فرودهــا کــم نبــوده اســت. ســختی هــا همیشــه بیشــتر از 

ســادگی هــا بــوده اســت و خواهــد بــود. امــا مــا همیشــه بــا هــم هســتیم.
الزم اســت از همــه کســانی کــه تاسیســات نیــوز را مجلــه خــود مــی داننــد و همواره 
مــا را بــا نقدهــای خــود مــورد لطــف قــرارداده اند تشــکر کنــم. بســیاری از همــکاران 
در محفــل هــای مهندســی از مــا یــاد کــرده انــد و گاهــی حضــوری مــوارد مختلفــی 
را کــه الزم مــی دانســتند بــه مــا گوشــزد کردنــد. برخــی بــا تلفــن و ایمیــل و برخــی 
روی خــود ســایت نظراتــی را بــه مــا منتقــل نمــوده انــد. از همــه شــما متشــکریم 
و همچنــان هرهفتــه در ســایت و در ایمیــل هــای شــما حضــور داریــم. گــوش مــا 
ــه قــول ســهراب: صــدا کــن مــرا.  ــرای شــنیدن حــرف هــای شــما شنواســت. ب ب
ــه در  ــی اســت ،ک ــاه عجیب ــبزینه آن گی ــو س ــوب اســت. صــدای ت ــو خ صــدای ت

انتهــای صمیمیــت حــزن مــی رویــد. 
بــه امیــد روزی کــه آرزوی مــا بــرآورده شــود و روزنامــه تاسیســات ایــران را منتشــر 
کنیــم. تاسیســات، دانــش آســایش همــه موجــودات جهــان اســت. از جانــداران کــه 
انســان اشــرف آنهاســت تــا حیوانــات و گیاهــان و حتــی از بــی جانــان چــون تابلوهــا 
و آثــار قیمتــی مــوزه هــا. ایــن دامنــه وســیع خبرهــای فراوانــی دارد و ایجادکننــدگان 
ایــن آســایش احتــرام فــراوان دارنــد. تاسیســات نیــوز ســعی کــرده اســت ایــن تاش 

بــزرگ را منعکــس کنــد. البتــه کــه دســت مــا کوتــاه و خرمــا بــر نخیــل!
تا بعد!

همکاران گرامی سالم و خداقوت
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تاکید بر طراحی ، نظارت 
و اجرای صحیح فضاهای 
زیرزمین و تهویه مناسب

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
اســتان البــرز طــی

اطاعیــه ای بــر طراحــی، نظارت و 
اجــرای صحیــح فضاهــای زیرزمین 

و تهویــه مناســب تاکیــد کــرد.

اخبار داخلی

ورود شورای اقتصاد به 
دنبال عدم اجرای مبحث 19 

مقررات ملی ساختمان

مدیــر  هاشــمی،  کــوروش 
بخــش  در  انــرژی  بهینه ســازی 
ســاختمان شــرکت بهینه ســازی 
مصــرف ســوخت، گفــت: در ســال 
کشــور  کل  گاز  مصــرف   139۷
198 میلیــارد مترمکعــب اعــام 
شــده کــه بیــش از 58 میلیــارد 
ــی  ــش خانگ ــب آن در بخ مترمکع
ــت؛  ــده اس ــرف ش ــاری مص و تج
مصــرف گاز خانگــی و تجــاری 
ــه 600  ــال ب ــن س ــتان ای در زمس
میلیــون مترمکعب در روز رســید که 
ــابقه ای را  ــورد بی س ــم رک ــن رق ای
ــرد. ــت ک ــور ثب در مصــرف گاز کش

ویرایش پنجم مبحث 9 
مقررات ملی ساختمان

ــم  ــش پنج ــاغ ویرای ــه اب ــر ب نظ
مبحــث 9 مقــررات ملی ســاختمان 
و  راه  محتــرم  وزارت  توســط 
شهرســازی در مــورخ 99/02/20 
و اعــام مهلــت شــش ماهــه بعــد 
ــای  ــت انقض ــوق جه ــخ ف از تاری
اعمــال   ،94 ســال  ویرایــش 
ایــن  پنجــم  ویرایــش  ضوابــط 
ــی کــه بعــد  مبحــث در طــرح های
ــب  ــه تصوی ــخ 99/08/20 ب از تاری

ــت. ــی اس ــند الزام ــی رس م

روزنه های نفوذ طرح مالیات 
بر خانه های خالی!

ــره  التفــات ســنایی، عضــو هیــأت مدی
ــز، در  ــون وکای دادگســتری مرک کان
خصــوص اصــاح مــاده 54 قانــون 
ــرد:  ــار ک ــتقیم، اظه ــای مس مالیات ه
ــی،  ــای خال ــر خانه ه ــات ب ــرح مالی ط
ــکات  ــت و مش ــبی نیس ــرح مناس ط
ــل  ــاره ح ــد یکب ــتاجر بای ــر و مس موج
ــرح  ــن ط ــد ای ــر می رس ــه نظ ــود؛ ب ش
چنــدان پختــه  و بنیــادی نیســت و 
از اســاس مشــکات در آن در نظــر 

ــت. ــده اس ــه نش گرفت

صدور پروانه های ساختمانی
از این پس تخصصی خواهد 

شد

محمــود محمــودزاده معــاون مســکن و 
ســاختمان در نخســتین جلســه از دوره 
هفتــم شــورای تدویــن مقــررات ملــی 
ســاختمان، گفــت: بــه لحــاظ تغییراتــی 
کــه در حــوزه اقتصــادی کشــور ایجــاد 
ــه در  ــی ک ــع آن تاثیرات ــه تب ــده و ب ش
تمامــی حــوزه هــا از جملــه خدمــات و 
صنعــت ســاختمان و مســکن گذاشــته،  
ناگزیــر هســتیم تــا بــه موضــوع انرژی 
و اقتصــاد، توجــه دقیــق تــری داشــته 
ــدون  ــاد ب ــاس اقتص ــر اس ــیم و ب باش

نفــت، برنامــه ریــزی کنیــم.

شرایط ویژه واگذاری مسکن 
ملی به مهندسین

ــین  ــت: مهندس ــی گف ــین عباس حس
ــرایط  ــام از ش ــت ن ــت ثب ــز جه عزی
ــود را  ــخصات خ ــده مش ــم ش فراه
ــی( ــی و کدمل ــام خانوادگ ــام و ن )ن

از طریــق راههــای ارتباطــی بــا 
ــا  ــازی و ی ــای مج ــازمان در فض س
از طریــق تلفــن 09903223 داخلــی 
1 واحــد روابــط عمومــی اعــام 

ــد. نماین

نظام مهندسی کرمان برگزار 
می کند؛ مسابقه طراحی پل 

زندگی

ــام  ــوز، نظ ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب
مهندســی اســتان کرمــان، طــی یــک 
اطاعیــه از کلیــه عاقمنــدان دعــوت 
بــه عمــل آورد تــا در مســابقه طراحــی 

پــل زندگــی شــرکت کننــد.
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https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%9b-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8/
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دوره آموزشی آنالین نقشه کشی 
تاسیسات مکانیکی و برقی با اتوکد

 مدت دوره: 45 ساعت
روزهای برگزاری: یک شنبه

و سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی آنالین طراحی دریچه، 
دمپر و صداگیر همراه با بازدید از کارگاه

 مدت دوره: 15 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی آنالین عایق ها در 
تاسیسات ساختمان
مدت دوره: 6 ساعت

روزهای برگزاری: پنج شنبه ها
ساعت برگزاری: 14:00-17:00

دوره آموزشی آنالین ساختمان، طراحی 
و تعمیر چیلر جذبی 

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه

پنج شنبه و جمعه
ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی آنالین طراحی تاسیسات 
مکانیکی استخر، سونا و جکوزی 

 مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی آنالین اصول طراحی 
تاسیسات مکانیکی ساختمانی، صنعتی 

و بیمارستانی
مدت دوره: 90 ساعت

روزهای برگزاری: پنج شنبه ها
ساعت برگزاری: 13:00-19:00

کارگاه عملی ساختمان، نصب و تعمیر 
کولر گازی )اسپلیت(
مدت دوره: 16 ساعت

روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه
ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آنالین طراحی سیستم های 
مدیریت دود در ساختمان ها

مدت دوره: 18 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 16:00-19:00

دوره آموزشی آنالین اصول طراحی 
تاسیسات برقی ساختمانی، صنعتی و 

بیمارستانی
 مدت دوره: 50 ساعت

روزهای برگزاری: یک شنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00

دوره آموزشی آنالین طرحی و تعمیر 
چیلرهای تراکمی

مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه و پنج شنبه
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

و پنج شنبه ها 18:00-15:00

کالس های آنالین آکادمی مهندسی کاشانه

https://kaashaaneh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%da%86%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%85%d9%be%d8%b1/
https://kaashaaneh.ir/product/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7-%d8%ac%da%a9%d9%88%d8%b2%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae/
https://kaashaaneh.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/
https://kaashaaneh.ir/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c/
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ــا  ــرای کاره ــی ب ــت، بازاریاب ــا وجــود اینترن ــروزه ب ام
خیلــی راحــت تــر از پیــش شــده اســت. اگــر 
ــدازی یــک  ــا راه ان ــد حتــی ب هوشــمندانه عمــل کنی
کار کوچــک مــی توانیــد وارد رقابتــی بــزرگ در 

ــوید. ــازی ش ــای مج دنی
بــرای ورود بــه دنیــای مجــازی بایــد در ابتــدا بررســی 
ــط  ــی مرتب ــه فضای ــا چ ــه محصــول شــما ب ــد ک کنی
اســت. بــه ایــن معنــی کــه چــه محیطــی بــرای ارائــه 
محصــول شــما مناســب تــر اســت. پاســخ بــه ســوال 
هــای زیــر شــما را در انتخــاب محیــط مناســب یــاری 

خواهــد کــرد.
ــه  ــاوی چ ــد ح ــه ای ــر گرفت ــه در نظ ــی ک محیط

ــه کاالی  ــوط ب ــه مرب ــت ک ــی اس داده های
شــما اســت؟ موضوعاتــی کــه 
بــه معرفــی کاالی شــما هــر 

چنــد بــه طــور غیــر مســتقیم 
کمــک مــی کنــد، مهــم 

هســتند.
آیــا مطلــب و نوشــته ای در 
آن فضــا وجــود دارد کــه بــه 
کاالی شــما مربــوط باشــد؟

ــود  ــا وج ــی در آن فض ــا منبع آی
ــه آن  ــاره ب ــا اش ــما ب ــه ش دارد ک
بتوانید محصولتان را معرفی کنید؟

پــس از انتخــاب یــک محیــط مناســب بــه دنبــال 
یافتــن یــک موقعیــت خــاص باشــید.

ــه  ــک هفت ــک روز، ی ــد ی ــی توان ــت م ــن موقعی ای
ــد  ــی توانی ــما م ــد. ش ــخص باش ــاه مش ــک م ــا ی ی

ــه  ــک واقع ــان مشــخص از ی ــک زم ــاله در ی ــر س ه
ــد. ــان اســتفاده کنی ــی محصولت ــرای معرف تاریخــی ب

ــد.  ــی مانی ــا م ــر ه ــتر در خاط ــب بیش ــن ترتی ــه ای ب
ــان  ــه کارت ــی ب ــه نوع ــد ک ــی را در نظــر بگیری عنوان
مربــوط باشــد، از خودتــان بپرســید کــه چــه رخــدادی 
مــی توانــد بــه موضوعــی بــرای حمایــت از کار مــن 
ــم انتخــاب  ــی خواه ــه م ــی ک ــود؟ موقعیت ــل ش تبدی
ــده  ــز، ســرگرم کنن ــد چطــور باشــد؟ هیجــان انگی بای
یــا متفکرانــه؟ شــما بــا بررســی حــوزه کاری خــود و 
ــاب  ــد انتخ ــتند بای ــما هس ــب ش ــه مخاط ــرادی ک اف

ــید. ــه داشــته باش ــن زمین درســتی در ای
ــرای  ــی ب ــی محصول ــرای معرف ــال ب ــرای مث ب
رخــداد  یــک  انتخــاب  نوجوانــان 
ــی اســت  ــه گزینــه خوب ماجراجویان
ــاب  ــک کت ــی ی ــرای معرف ــا ب ی
مــی توانیــد از یــک حادثــه تاثیــر 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــذار تاریخ گ
بهــره  کتابتــان  موضــوع 
ــش  ــاه پی ــک م ــد. ی بگیری
ــورد  ــان م ــیدن زم از فرارس
نظــر بــه روش هــای مختلــف 
ــل  ــال ایمی ــه، ارس ــل روزنام مث
و... اطــاع رســانی کنیــد. ســعی 
ــد  ــانی کنی ــاع رس ــوری اط ــد ط کنی

گویــی شــما موجــب وقــوع آن رخــداد بــوده که 
ــت  ــات دارای اهمی ــه در تبلیغ ــورد دیگــری ک ــد! م ای
زیــادی اســت بــه روز بــودن اســت، شــما بایــد داعمــا 

ــد. ــا دهی ــود را ارتق ــن خ ــت آنای موقعی

اقتصاد مهندسی

چگونه می توان
برای یک محصول
نــــــــاشـــــــــناختــــه
بازاریابی کرد؟
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اقتصاد مهندسی

بــا توجــه بــه رقابــت شــدیدی کــه در حــوزه رســانه و 
مدیــا وجــود دارد بــرای جلــب توجــه مشــتریانتان دائما 
بایــد از روش هــای جدیــد اســتفاده کنیــد. شــما مــی 
توانیــد از تحقیقــات و بررســی هــای صــورت گرفتــه 
در زمینــه کاری تــان بــه عنــوان یــک امتیــاز خــوب 
ــتفاده  ــان اس ــر محصولت ــه بهت ــی هرچ ــرای معرف ب
کنیــد. همچنیــن بــا توســعه اخبــار منتشــر شــده مثبت 
ــگاه  ــا جای ــه ارتق ــد ب ــی توانی ــان م در حــوزه کاری ت
محصــول در ذهــن مخاطبانتــان کمــک کنیــد. اگرچــه 

ــی  ــرای بازاریاب ــوق ب ــده در ف ــای مطــرح ش روش ه
ــای  ــا روش ه ــی نیســتند، ام ــان کاف ــل محصولت کام
ــی  ــه شــما کمــک م ــه ب ــه ای هســتند ک ــم هزین ک
کننــد محصولتــان دیگــر یــک برنــد ناشــناخته نباشــد.

ــه  ــرای هرچ ــه اج ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــه ب البت
بهتــر هرکــدام از ایــن مراحــل شــما را یــک گام بــه 
ــد./ ــی کن ــک م ــر نزدی ــد برت ــه برن ــدن ب ــل ش تبدی

مجلــه دنیــای اقتصــاد
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گزارش ویژه

ــه  ــتاجر ن ــک و مس ــات مال ــور: تقاب ــری بهزادپ مه
ــی  ــی موضوع ــر جهان ــه در سراس ــران بلک ــا درای تنه
ــا هــر از گاهــی  نیســت کــه تازگــی داشــته باشــد ام
ــه صــدر  ــش اساســی خــود را ب ــوان یــک چال ــه عن ب
خبرهــای رســمی و غیررســمی مــی رســاند و گاهــی 
ــته  ــال داش ــه دنب ــردان را ب ــدی دولتم ــگاه ج ــز ن نی
اســت کــه غالبــًا حکــم مســکن درد بــی درمــان بــازار 

افسارگســیخته مســکن را دارد.
ــازار کســب و کار یکــی از  ــا و کســادی ب شــیوع کرون
آن زمانــی هایــی بــه شــمار مــی آیــد کــه همزمــان بــا 
ــی  ــی مــردم در مواجهــه افزایــش قیمــت ناگهان ناتوان
مســکن و نــرخ اجــاره بهــاء، مجــدداً موضوع روز شــده 
و هــم راســتا بــا ایــن موضــوع دولــت نیــز بــه تــب و 

تــاب ارائــه راه حلــی در ایــن حــوزه شــد.
رویــای اصــالح بــازار مســکن با درخواســت 

عــدم خریــد مســکن از ســوی مردم!
ــار ســوم  ــرای ب ــراً ب ــازی اخی ــر مســکن و شهرس وزی
اعــام کــرد »مســکن نخریــد، ارزان مــی شــود«! راه 
حلــی کــه شــاید پــاک کــردن صــورت مســئله درکنــار 

آن نمــود بیشــتری دارد!
از اوج گیــری شــیوع کرونــا در  در ماه هــای بعــد 
کشــور، مســائل بســیاری در حــوزه مســکن ایجاد شــد 
کــه برآینــد آنهــا مســتاجران را به ویــژه در شــهرهای 
بــزرگ تحــت فشــار زیــادی قــرار داد. ایــن فشــارهای 

اقتصــادی موجــب شــد در کنــار عنــوان اجاره نشــینی، 
ــل کانتینرنشــینی، انبارنشــینی و  ــدی مث ــن جدی عناوی
ــود  ــور ش ــکن کش ــات مس ــینی وارد ادبی پشت بام نش
ــا اســتفاده از  ــن وجــود نداشــت ی ــا پیــش از ای کــه ت
آن چنــدان رایــج نبــود؛ اخبــاری کــه البتــه هنــوز هــم 
ــر  ــا شــواهد ام ــب می شــود ام ــوارد تکذی در بیشــتر م
ــرای  ــت ب ــایعات دارد.  دول ــن ش ــد ای ــت از تایی حکای
ــب  ــه تصوی ــه ای را ب ــتاجران، مصوب ــت از مس حمای
رســانده کــه براســاس آن در دوره شــیوع کرونــا هیــچ 
مالکــی حــق افزایــش نــرخ اجــاره بیشــتر از 25 درصــد 
ــدارد.  ــهرها را ن ــایر ش ــد در س ــران و 20 درص در ته
براســاس ایــن مصوبــه تمــام قراردادهــا تــا یــک ســال 
ــد می شــوند و  ــرخ تمدی ــش ن ــزان افزای ــن می ــا همی ب

موجــر حــق فســخ را نــدارد
ــکن،  ــاره مس ــدگار اج ــت مان ــش قیم افزای

ــاره« ــه اج ــِکن »وام ودیع ــادگار ُمَس ی
اقدامــی کــه شــاید در آینــده ای نــه چنــدان دور کــه 
ــان  ــا ارمغ ــد، تنه ــز نرس ــده نی ــال آین ــان س ــه پای ب
ــره  ــا به ــتاجران ب ــاله مس ــک س ــوان ی ــش ت آن افزای
منــدی احتمالــی از وام ودیعــه اجــاره، افزایــش قیمــت 
ــن  ــرای ای ــدگار ب ــه شــکل مان ــرخ اجــاره مســکن ب ن

ــازار باشــد. ب
معضلــی کــه دولتمــردان مجــدداً بــا هزینــه ای 
بیشــتر در حــوزه انســانی و اقتصــادی بــه دنبــال 

مالکان بی خانه، معضل گم شده
بازار داغ اجاره مسکن

https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b6%d9%84-%da%af%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d8%ac/
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گزارش ویژه
ــه دیگــر  ــا مصوب ــه آن باشــد. ام ســامان بخشــیدن ب
دولتمــردان مبنــی بــر تعییــن ســقف اجــاره بهــا 
مســکن بــرای تهــران و شهرســتان هــا و عــدم صــدور 
حکــم تخلیــه بــرای مســتاجران در صــورت خــروج از 
ســقف تعییــن شــده اجــاره بهــا از ســوی موجــران بــود 
کــه قــوه قضاییــه نیــز بــا اعــام اینکــه ایــن شــکایت 
در دادســراها بررســی نخواهــد شــد مهــر تاییــدی بــر 

ــد. ــدام زدن ــن اق ای
ــی درمــان رشــته ای اســت کــه ســر  ــن درد ب ــا ای ام
ــر اینکــه مســتاجران بســیاری از  دراز دارد و عــاوه ب
ــازوی حمایتــی تعریــف شــده از ســوی دولــت  ایــن ب
ــی در  ــی نظم ــه ب ــد بلک ــرار نگرفتن ــت ق ــورد حمای م
ایــن آشــفته بــازار را صدچنــدان کــرد! ارائــه وام ودیعــه 
اجــاره در حالــی اعــام شــد کــه در روزهــای نخســت 
ــت آن  ــه دریاف ــق ب ــر موف ــا 9 نف اجــرای طــرح ، تنه
ــهر  ــطح ش ــک در  س ــعب بان ــیاری از ش ــدند و بس ش
ــه را  ــن زمین ــنامه ای در ای ــه بخش ــد ک ــام کردن اع

ــد. دریافــت نکــرده ان
ــاد و  ــازار کس ــته از ب ــتاجران خس ــر آن مس ــاوه ب ع
ــی،  ــای کرونای ــه ه ــره و دغدغ ــای روزم ــری ه درگی
غالبــًا یــا بــر حکــم افزایــش نــرخ اجــاره بهــاء گــردن 
ــکونی  ــد مس ــه واح ــه تخلی ــن ب ــه ت ــا اینک ــد ی نهادن

ــد. ــران پرداختن موج
مالکان در حسرت سکونت در خانه های خود!

ــا  ــه ب ــد ک ــم بودن ــی ه ــز گروه ــن نی ــن بی ــا در ای ام
اســتناد بــه مصوبــه حمایتــی دولــت در ایــام کرونایــی، 
در قبــال افزایــش بیشــتر از میــزان اعــام شــده بــرای 
ــرخ اجــاره بهــا توســط موجــران مقاومــت  افزایــش ن

کردنــد و خانــه را تــرک نکردنــد.
برخــی از مالــکان بــا ابزارهــای مختلــف موفــق شــدند 
کــه ایــن گــروه را مجبــور یــا مایــل بــه تخلیــه کننــد. 
امــا در بیــن گــروه »مالــکان« بودنــد افــرادی کــه خود 
مســتاجر بودنــد و یــا بــه دالیــل مختلــف در شــهری 
خــارج از محــل خانــه ای کــه ملکیــت آن را دارا بودنــد 
ــا دوره  ــاره و ی ــان اج ــال پای ــه دنب ــد و ب ــاکن بودن س
حضــور در یــک شــهر دیگــر بنــا بــه انتقــال کاری و... 

. مجبــور بــه حضــور در ملــک خــود و اســتفاده از خانــه 
ــوده  ــار مســتاجر ب ــد کــه پیــش از آن در اختی ای بودن
ــه  ــا اســتناد ب ــا مخالــف مســتاجر ب اســت. و اکنــون ب
مصوبــات دولتــی و کرونایــی حاضــر بــه تخلیــه نبــوده 
و ایــن گــروه از مالــکان نیــز ســرگردان از و حیــران ، 

جــزو گــروه مالــکان بــی خانــه قــرار گرفتنــد.
ــوب  ــکونی در جن ــد مس ــک واح ــک ی ــدی مال محم
ــرار دارد و  ــروه ق ــن گ ــه در ای ــران اســت ک شــهر ته

ــد: ــی گوی ــا م ــگار م ــه خبرن ب
مــن بــه دلیــل ماموریــت کاری بــه مــدت 2 ســال بــه 
یکــی از شــهرهای جنــوب کشــور بــه همــراه خانــواده 
ــا توجــه بــه شــرایط موجــود واحــد  انتقــال یافتــم و ب
ــار  ــاره دراختی ــه اج ــران را ب ــود در ته ــکونی خ مس
مســتاجر قــرار دادم . امــا االن بــه دلیــل پایــان 
ماموریــت و الــزام بــه فعالیــت در محــل کاری خــود در 
شــهر تهــران نیــاز بــه واحــد مســکونی خــود دارم کــه 

ــه مســتاجر مواجــه شــده ام. ــا ممانعــت از تخلی ب
ــام  ــژه در ای ــه وی ــتاجران ب ــروه مس ــت از گ او حمای
ــا  ــد ، ام ــی دان ــندیده م ــری پس ــا را ام ــیوع کرون ش
ــم  ــتند ه ــک هس ــه مال ــراد ک ــی از اف ــرایط برخ ش
ردیــف یــا حتــی پاییــن تــر از مســتاجرانی اســت کــه 

ــوند! ــی ش ــه م ــدون خان ــکان ب ــه مال ــاکن خان س
ــور  ــکان در کش ــروه از مال ــن گ ــت ای ــی وضعی بررس
بــه ویــژه بــرای شــاغانی کــه مــدام در حــال نقــل و 
ــان دار هســتند شــرایط دشــواری را  ــال هــای زم انتق
ــزد  ــه معضــات پیشــین ن ایجــاد کــرده اســت کــه ب

ــزوده شــده اســت. ــز اف مســتاجران نی
ــاظ  ــا لح ــی ب ــات بحران ــب مصوب ــت تصوی ــد اس امی
کــردن شــرایط جامــع فرصتــی بــرای افزایــش بیشــتر 
پریشــانی جامعــه در حــوزه هــای مختلــف را موجــب 
ــاز  ــرای ب ــتر ب ــرمایه بیش ــه س ــد ب ــا نیازمن ــود ت نش

ــد باشــد. ــره هــای جدی ــردن گ ک
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قیمت انواع سیمان و گچ در شهریور ماه 1399

سیمان اصفهان پرتلند تیپ 2
گچ درسا بتوگیپس

15,950
9,000
4,050
3,700
10,000
15,450
8,900
15,950
16,450

حریر گچ 33 کیلوگرم
گچ و خاک اسپیران و جمال

گچ درسا گیپتون
سیمان اصفهان پرتلند تیپ 1
گچ ساوه طالیی 30 کلیوگرم

سیمان اردستان تیپ 2
سیمان اصفهان پرتلند تیپ 5

قیمت (تومان)نام کاال

قیمت تجهیزات آشپزخانه در شهریور ماه 1399

سینک ظرف شویی توکار اخوان
120cm*50cm695,000

فر تو کار بوش
BOSCH oven HBG635BS128,890,000

1,453,000
22,659,200

250,000
456,000

7,780,500
604,800

هود کن مدل اطلس سایز 90
ام دی اف سونوموایچ مدل 6615 پاک چوب

درب mdf کابینت روکش چوب کد 03

هود میالن مدل دینا
فر داتیس مدل DF-675 توکار برقی

SA29 :سینک الماس توکار مدل

قیمت (تومان)نام کاال

نگاهی به بازار 
ت نیوز

سا
تاسی
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دانفوس: 
محصول برتر 

سال 2020
عنــوان  دانفــوس،   )CALM(  CO2 بــا  ســازگار  مایــع  مدیریــت  نســخه 
محصــول ســال 2020 را بــه خــود اختصــاص داد. نســخه دانفــوس بــرای 
بــه مبردهــای دوســت دار محیــط   HVAC&R گــذر صنعــت  بــه  کمــک 

زیســت و کارامــد طراحــی شــد. 
هرســاله، 10 برنــده جوایــز نــوآوری بــرای عنــوان »محصــول ســال« بــا هــم 
رقابــت مــی کننــد. دانفــوس امســال بــا نســخه تبریــد خــود کــه ترکیبــی از 
اجکتــور مایــع و الگوریتــم کنترلــر مایــع بــرای اســتفاده کامــل از ســطح 
ــده ایــن رقابــت  ــور در صفحــات نمایــش و ســردخانه هاســت، برن اواپرات
شــد. ایــن محصــول، تــا 10% راندمــان انــرژی بیشــتر عــاوه بــر صرفــه 

جویــی هــای انــرژی در تبریــد CO2 فراهــم مــی کنــد. 
 2020 AHR Expo ایــن محصــول کــه برنــده گــروه تبریــد جوایــز نــوآوری
مــی توانــد بــرای سیســتم هــای CO2 کوچــک و بــزرگ در همــه اقلیــم هــا 

اســتفاده شــود. 
مدیــر فــروش بخــش صنایــع غذایــی شــرکت دانفــوس می گویــد: »هزینه 
بــرای مشــتریان بســیار مهــم اســت و وقتــی شــما تکنیــک جدیــدی از ایــن 
دســت ایجــاد مــی کنیــد، مقــرون بــه صرفــه بــودن بســیار مهــم تــر مــی 
شــود. پــس بــا ایــن محصــول خــاص کــه ترکیبــی از همــه محصــوالت مــا 
از جملــه وســایل اجکتــور مایــع اســت مــی توانیــم هزینــه را نــه تنهــا در 
محصــوالت بلکــه بــا ایجــاد راندمــان در اســتفاده از خــود سیســتم کــم 

کنیــم.
فراتر از یک محصول

محصــول امســال چیــزی بیشــتر از یــک محصــول اســت. بلکــه ترکیبــی از 
محصــوالت جدیــد ماســت کــه طــی دو ســال توســعه یافتــه اســت.

سیســتم تلفیقــی از دو نــوآوری دانفــوس اســت: الگوریتــم کنترلــر صفحه 
ALC و اجکتــور مایــع. 

الگوریتــم کنترلــر ســبب تزریــق مقــدار اضافــی مبــرد بــه اواپراتورهــا مــی 
شــود کــه دمــای تبخیــر را افزایــش و ســوپرهیت را بــه صفــر کاهــش مــی 
دهــد. ایــن الگوریتــم حداکثــر اســتفاده موثــر از اواپراتــور هــا و در عیــن 

حــال حداقــل عبــور مایــع اشــافی از آنهــا را تضمیــن مــی کنــد. 
ــور  ــه کنتــرل اواپرات ــه بیــش از 80 ســال تجرب ــا توجــه ب الگوریتــم ALC ب

دانفــوس ابــداع شــده اســت. 
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ــایش  ــل و آس ــوای داخ ــت ه ــی، کیفی ــاز طراح در ف
ــی بررســی  ــک نقشــه حرارت ــتفاده از ی ــا اس ــی ب حرارت
شــد. یــک نقشــه حرارتــی، نمایــش دو بعــدی از 
ــط  ــای محی ــاخص ه ــه در آن ش ــت ک ــی اس داده های
ــگ  ــا رن ــزات ب ــت کاری ســاعتی تجهی داخــل و وضعی
نشــان داده مــی شــود. محورهــای افقــی ســاعات 
ــد.  ــی ده ــان م ــا را نش ــودی داده ه ــای عم و محوره
ــن  ــید کرب ــت دی اکس ــی غلظ ــه حرارت ــکل 6 نقش ش
ــوای  ــی ه ــت عال ــد. کیف ــی ده ــان م )CO2( را نش
ــا اســتفاده از DOAS خشــک  داخــل در کل ســال ب
ــته  ــرون بس ــوای بی ــدار ه ــب مق ــرل مناس ــاز و کنت س
بــه غلظــت CO2 داخــل حفــظ مــی شــود. در نتیجــه 
ــتان ــم در زمس ــتان و ه ــم در تابس ــت CO2 ه غلظ

 کمتر از ppm 900 بود.
 TABS ــی زمــان کاری شــکل ۷ نقشــه هــای حرارت
و دمــای اتــاق در ســال هــای 201۷ و 2018 را نشــان 
بیشــتر   TABS  ،201۷ تابســتان  در  دهــد.  مــی 
ــاق  ــرد و دمایات ــی ک ــا، کار م ــز روزه ــه ج ــات، ب اوق
حــدود 25 درجــه ســانتی گــراد )۷۷ درجــه فارنهایــت( 
ــود.  ــک ب ــی خن ــاکنین کم ــرای س ــا ب ــن دم ــود. ای ب
در 2018، بــا عملکــرد متنــاوب TABS، دمــا تــا 
26 درجــه ســانتی گــراد )۷8.8 درجــه فارنهایــت( 
ــه  ــه صرف ــر ب ــه منج ــت ک ــش یاف ــول روز افزای در ط
ــی  ــاوه، حت ــه ع ــد. ب ــرژی ش ــرف ان ــی در مص جوی
ــاق  ــای ات ــر دم ــود، تغیی ــوش ب ــی TABS خام وقت
ــود.  ــدک ب ــم زمســتان بســیار ان ــم در تابســتان و ه ه
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ــی  ــایکرومتریک را نشــان م ــودار س ــک نم شــکل 8 ی
دهــد کــه در آن دماهــای کاری )میانگیــن اعــداد 
ــت  ــراف( و رطوب ــوار اط ــای دی ــوا و دماه ــای ه دماه
در دفتــر رســم مــی شــود تــا بــا زون آســایش 
ــتاندارد ANSI/ASHRAE 55 مقایســه شــود.  اس
ــم  ــای کاری ک ــتم TABS، دم ــتفاده از سیس ــا اس ب
ــی شــود.  ــظ م ــی شــود و آســایش در کل ســال حف م
شــکل 9 نتایــج PMV را در ســال 201۷ و 2018 
نشــان مــی دهــد. در ســال 201۷، پــس از شــروع کار، 
ــتان  ــن و در زمس ــی پایی ــتان کم ــاق در تابس ــای ات دم

 TABS کمــی بــاال بــود. از آنجایــی کــه الگــوی کاری
در ســال 2018 تغییــر  کــرد، PMV در محــدوده0.5± 
اســت. یافتــه  بهبــود  زمســتان  و  تابســتان  در 
شــکل 10، نتایــج بررســی هــای بعــد از ســکونت 
محیــط  مــورد  در  ســاکنین  رضایــت  مــورد  در 
حــدود  دهــد.  مــی  نشــان  را  داخــل  حرارتــی 
۷0% پاســخ هــا رضایتبخــش یــا طبیعــی بودنــد. 
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دکتر اقبال شاکری: رسیدگی به مبحث 
22 حتی از اصالح قانون نظام مهندسی 

مهم تر است

ــن  ــاح ای ــاره اص ــف در ب ــرات مختل ــب نظ وی کس
قانــون بــه منظــور جامــع و مانــع بــودن ایــن قانــون را 

ــت : ــرد و گف ــف ک ــوب توصی ــر و مطل موث
ــر بررســی  ــم زودت ــن مه ــه ای ــم ک ــا بســیار امیدواری م
ــز  ــا مرک ــد ب ــن فرآین ــاره ای ــه نتیجــه برســد و در ب و ب
پژوهــش مجلــس، گــروه هــای تخصصــی و مســئوالن 
ــم و  ــورت داده ای ــای الزم را ص ــورت ه ــه مش مربوط
ــا شــورای مرکــزی نظــام مهندســی و  در ایــن راســتا ب
ــره هــای اســتان تهــران و هــم  ــات مدی ــن هی همچنی
کارگــروه هــای تخصصــی تبــادل نظرهایــی انجــام داده 

یــم و در حــال جمــع بنــدی نظــرات خــود هســتیم.
ــون  ــر قان ــه تغیی ــرد پروس ــدواری ک ــراز امی ــاکری اب ش
ــس  ــین مجل ــای پیش ــه در دوره ه ــی ک ــام مهندس نظ
نیــز مطــرح و اقداماتــی صــورت گرفتــه بــود، در مجلس 
یازدهــم بــا برگــزاری جلســات مســتمر و اخــذ نظــرات 

ــه نتیجــه مطلوبــی برســد. صاحبنظــران ب
اســتقالل و پاســخگو بــودن، دو ویژگــی 
مهندســی نظــام  امــور  تمــام  مهــم 

ــه  ــم در ادام ــس یازده ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
تاکیــد کــرد: قانــون نظــام مهندســی کشــور بایــد از چند 
ــا شــامل؛  ــن آنه ــه عمــده تری ــد ک ــت کن ویژگــی تبعی
ــه  ــه ب ــد ک ــی باش ــود م ــخگو ب ــودن، پاس ــتقل ب مس
ــور ادارات نظــام  ــام ام ــد ســرفصل تم طــور خــاص بای

ــرد . ــرار گی ــور ق ــر کش ــی در سراس مهندس

شــفاف ســازی در گرو رســیدگی جدی و عینی 
بــه اعتراضــات داخلــی نظام مهندســی اســت
وی همچنیــن یــادآور شــد: در فرآیندهــای داخلــی 
ــوان  ــه بعن ــود دارد ک ــی وج ــی اعتراضات ــام مهندس نظ
ــه هــای نظــام  ــه تخصیــص پروان ــوان ب ــه مــی ت نمون
مهندســی بــه افــراد، دریافــت تعرفــه هــا ، نــرخ تعرفــه 
هــای نظــام مهندســی و... اشــاره کــرد و خــود بیانگــر 
ضــرورت بازنگــری در قوانیــن نظــام مهندســی اســت .
ــور  ــازی در انجــام ام ــفاف س ــرد: ش ــد ک ــاکری تاکی ش
ــان  ــران و مخاطب ــه حاض ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب بای

ــه  ــور ب ــد انجــام ام ــه در رون ــد ک ــًا احســاس کنن کام
طــور مســتقیم حضــور دارنــد و تبعیضی در هیچ بخشــی 
اعمــال نمــی شــود  و رانتــی وجــود نــدارد . بــه گفته این 
نماینــده مجلــس نارضایتــی هــای زیــادی در تخصیــص 
ــروه هــای تخصصــی وجــود  ــه گ ــه ســاختمانی ب پروان
دارد کــه بایــد رفــع  شــود و بــا هــدف و برنامــه ریــزی 
مطلــوب جمــع بنــدی مناســبی نیــز صــورت گیــرد. وی 

دکتر اقبال شاکری نماینده مجلس یازدهم طی نشستی با روح اهلل واصف 
مدیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز، با تاکید بر ضرورت اصالح قانون نظام 

مهندسی گفت : این قانون در حال حاضر در کمیسیون در حال بررسی است و 
با یک شور در حال ارجاع به کمسیون عمران است.

https://tasisatnews.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2-%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c/
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 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

تصریــح کــرد: بدیهــی اســت کــه بســیاری از مهندســان 
ــتانی هســتند  ــزو پاکدس ــام مهندســی ج و اعضــای نظ
کــه ســامت کارشــان محــرز اســت و امیدواریــم 
اصاحــات آینــده از داخــل و خــارج از نظــام مهندســی  
ــوب  ــیلهای خ ــتفاده از پتانس ــا اس ــیر و ب ــن مس از ای

ــذرد. ــی بگ اینچنین
رسیدگی به مبحث ۲۲ نظام مهندسی، مهمتر 
از رسیدگی به تغییر قانون نظام مهندســــی

ــه  و  ــث 21 گان ــات مباح ــه ابهام ــه ب ــاکری در ادام ش
ــن  ــت : ای ــت و گف ــی پرداخ ــام مهندس ــث 22 نظ مبح
مبحــث و ماننــد آن از جملــه مــواردی اســت کــه بایــد 
ــت  ــه اهمی ــرا ک ــرد، چ ــه آن ورود ک ــور قطــع ب ــه ط ب
ایــن مبحــث حتــی از اصــاح قانــون نظــام مهندســی 

ــز بیشــتر اســت. نی
کوتاهی نظام مهندســی و وزارتخانه در بیکاری 

جامعه فارغ التحصیل مهندسی پذیرفتنی نیست
همچنیــن  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
ــای  ــته ه ــل رش ــارغ التحصی ــکاری ف ــکل بی ــه مش ب
مهندســی پرداخــت و گفــت: احســاس بااســتفاده بودن 
بــرای جمــع کثیــری از مهندســان و فــارغ التحصیــان 
ــال  ــفانه در ح ــه متاس ــت ک ــی اس ــگاهی واقعیت دانش
حاضــر در جامعــه وجــود دارد، در صورتــی کــه اگــر بــه 
ایــن جمــع بــه عنــوان فرصتــی نگریســت که مــی توان 
بــا اســتفاده از ظرفیتهــای آنهــا  و تاســیس شــرکتهایی 

بــا احــراز صاحیــت مناســب از آنهــا در راســتای نیــل به 
اهــداف از پیــش تعییــن شــده بــه نحــو مطلوب اســتفاده 
کــرد. وی افــزود : کوتاهــی و خساســتی کــه از ســوی 
افــراد مســئول در ایــن حــوزه بــه خــرج داده شــده اســت 
از طــرف وزارت راه و شهرســازی و نظــام مهندســی 

پذیرفتنــی نیســت.
زد و بندهای موجود شایسته کشورمان نیست

ــوارد  ــل م ــل و فص ــه ح ــه مقول ــن ب ــاکری همچنی ش
مشــترک نظــام مهندســی و شــهرداری پرداخــت و 
گفــت : زد و بندهــا و بــده بســتان هــا و پاســکاری هــا 
شایســته کشــور مــا نیســت و حتمــًا بــه طــور جــدی بــه 
ــا  در ایــن زمینــه  ــز ورود خواهیــم کــرد ت ایــن امــر نی

ــم. ــه شــفافیت الزم دســت یابی ــز ب نی
ســال  در  زیــاد  هــای  پرونــده  ارجــاع 
نیســت قبــول  قابــل   ۱00 مــاده  بــه 

ــن  ــود بی ــائل موج ــکات و مس ــرد: مش ــد ک وی تاکی
نظــام مهندســی ســاختمان و شــهرداری هــا حتمــًا بایــد 

ــرد . ــرار گی بررســی و رســیدگی ق
ــه  ــت ک ــی نیس ــًا پذیرفتن ــرد : اص ــان ک وی خاطرنش
هــر ســاله هــزاران پرونــده در ایــن حــوزه بــه مــاده 100 
ارجــاع شــود . شــاکری در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد 
ــی  ــه زودی بررس ــوزه ب ــن ح ــود در ای ــکات موج مش
شــود و کمیســیون عمــران مجلــس نیــز پذیــرای 

ــز هســت. ــاره نی ــن ب پیشــنهادات و نظــرات در ای
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»راهنمــای آمادگــی ســاختمان هــای« جدیــد از »نیروی 
ــتر و  ــات بیش ــامل اطاع ــری« ش ــی اش ــه اپیدم وظیف
شــفاف ســازی هایــی  بــرای بهــره بــرداری  کارفرمایــان 
ــا اجــرای ایــن راهنمــا، ســاختار  از ســاختمان هاســت. ب
ــی  ــم م ــاختمان فراه ــان س ــرای صاحب ــری ب ــوی ت ق
ساختمانشــان  آمادگــی  برنامــه  اهــداف  تــا  شــود 
بــرآورده و نیازهــای ســاکنین پیــش بینــی شــود. 
ــض  ــامل تعوی ــاص ش ــده خ ــه روز ش ــای ب ــه ه توصی

ــرداری  ــره ب ــراد و به ــس از حضــور اف ــل و پ ــوای قب ه
ــود.  ــی ش ــرژی م ــی ان ــه بازیاب ــای تهوی ــتم ه از سیس
ــل  ــه و تحلی ــی و تجزی ــدازی تاکتیک ــه راه ان ــا ب راهنم
برنامــه  یــک  ریــزی  طــرح  بــرای  هــا  سیســتم 
آمادگــی شــغلی، تصفیــه هــوای بیشــتر، اســتراتژی 
هــای تمیــز کــردن هــوا، سیســتم هــای اب لولــه 
ــی  ــرای توانای ــی ب ــای کل ــتی و بهبوده ــی و بهداش کش
ــردازد.  ــی پ ــروس م ــال وی ــش انتق ــرای کاه ــتم ب سیس

به روزرسانی راهنمای ASHRAE در مورد ایمنی 
ساختمان ها در برابر کووید 19

اشری به منظور کمک به کاهش انتقال ویروس کرونا، راهنمای سیستم 
های HVAC خود برای بازگشایی ساختمان ها را به روز کرده است.

برای مشاهده کامل راهنمای ساختمان اشری
و سایر منابع کووید 19، اینجا را کلیک کنید.

https://tasisatnews.com/%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-ashrae-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae/
https://www.ashrae.org/COVID-19
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اصول طراحى تاسیسات برقى
ساختمانى صنعتى و بیمارستانى

دوره آنالین

ــره  ــازی زنجی ــه س ــرای بهین ــدی ب ــه جدی ــر برنام کری
ــه  ــون دالری در هزین ــی 600 میلی ــه جوی ــد و صرف تولی
ــه  ــد برنام ــی گوی ــر م ــت. کری ــرده اس ــام ک ــد اع تولی
ــدگان را  ــا تولیدکنن ــتراتژیک ب ــط اس ــر رواب ــان کری پیم
تقویــت و فرصــت هــای قطعیــت، امنیــت و رشــد بــرای 
ــد. ــی کن ــم م ــدی فراه ــدگان کلی ــن کنن ــر و تامی کری

ــک  ــر ی ــاد کری ــد: »اتح ــی گوی ــر م ــل کری ــر عام مدی
ــدگان  ــن کنن ــرای مشــتریان، تامی ــرد« ب پیمــان »برد-ب
ــور  ــی رود حض ــار م ــود. انتظ ــد ب ــهام داران خواه و س
ــتری در  ــاد بیش ــر، اعتم ــیع ت ــر و وس ــدت ت ــی م طوالن
ــن  ــد و در عی ــی کن ــم م ــای نامشــخص فراه ــان ه زم
ــرای  ــه ب ــرف هزین ــی در مص ــی های ــه جوی ــال صرف ح

ــات  ــای R&D، خدم ــش ه ــذاری در بخ ــرمایه گ س
ــتریان  ــع مش ــه نف ــه ب ــراه دارد ک ــه هم ــال ب و دیجیت
ــود« ــد ب ــارت خواه ــه و تج ــعه حرف ــت توس و در نهای
ــه شــکل مســتقیم از  ــد ب ــه مــی شــود برنامــه جدی گفت
برنامــه کریــر 600 حمایــت مــی کنــد که هــدف آن 600 
میلیــون دالر صرفــه جویــی طــی ســه ســال اســت. ایــن 
ــه،  ــواد اولی ــه م ــی در نتیجــه بازدهــی هزین ــه جوی صرف
بهینــه ســازی پایــه تولیــد، منابــع جایگزیــن و همــکاری 
ــود.  ــی ش ــل م ــن کاال حاص ــرای تامی ــد ب ــای جدی ه
توانــد  مــی  کریــر  شــرکت  برنامــه  ایــن  بــا 
و  اســتراتژیک  معنــادار،  روابــط  بــرای  فرصتــی 
کنــد. فراهــم  کننــدگان  تامیــن  بــا  بلندمــدت 
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گام بلند کریر به سمت تقویت و بهینه 
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https://kaashaaneh.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/
https://tasisatnews.com/%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/
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