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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. 

همکاران گرامی سام و خداقوت
اهریمن کرونا در جنگ بی امان با انسانها به پیش می تازد و آثار دردناک خود را برجا 

می گذارد. روزی نیست که خبر فوت یکی از دوستان یا آشنایان نرسد. از اطرافیان 
ما تا رییس جمهور نچسب آمریکا! همانگونه که ما قوی تر می شویم و داناتر، این 
جنگجوی بی رحم استراتژی جدیدی طرح می کند و از دری دیگر وارد می شود. 

روزی به کودکان می تازد و روزی دیگر به جوانان. امروز در کاشان غوغا می کند و 
فردا در بندرعباس. واکسن ساخته می شود ولی بی نیاز به هیچ جاسوسی کرونا مطلع 
می شود و جهش می کند و این اشرف مخلوقات را به سخره می گیرد. به راستی که 

چقدر ما ضعیفیم با این همه دانش و هوش و تجربه.
در این میان مجبور می شویم که قواعد بازی را رعایت نکنیم. اجتماعی از پی 

اجتماعی دیگر، مسافرتی از پی مسافرتی دیگر و نمایشگاهی از پی نمایشگاهی دیگر 
می آید و می رود و هربار مسافری از قطار زندگی پیاده می شود.چاره ای نیست. 

زندگی خرج دارد و دولت هم پول ندارد که به همه مرخصی بدهد. به هرحال همه 
باید کار کنیم و اتفاقاً سخت تر از همیشه! پس چه کنیم؟ 

نمایشگاه یکی از محل های خطرناکی است که از همه شهرها به آنجا می آیند 
و تجمع می کنند و دستگاه ها هم که فیلتری ندارد و خاصه هرچه خوبان همه 

دارند تو یکجا داری! شرکت برگزار کننده نمایشگاه بین المللی تهران البته تمهیداتی 
اندیشیده است تا بیماری کمتر شود. تبلیغات کمتر برای آن که تنها متخصصان باخبر 
باشند و بیایند، تعبیه متعدد دستگاه های حاوی مواد ضدعفونی و پاشش اتوماتیک آن 
به افراد وارد و خارج شونده به سالن ها و تب سنجی افراد از جمله این اقدامات است. 

البته خوب است و کافی نیست. 
طی بازدیدی که اینجانب از نمایشگاه صنعت غذا داشتم و نیز صحبت های دوستانم 

که از نمایشگاه های دیگر بازدید کرده اند، مشاهده می شود که نمایشگاه ها با 
استقبال خوبی روبرو شده اند. هرچند نمی توان نمایشگاه دوران کرونا را با دوران قبل 
از آن مقایسه کرد. نمایشگاه امسال را باید با نمایشگاه امسال سنجید و بس. تمام این 

مشاهدات و شنیده ها حاکی از عزم جزم کسانی است که قصد دارند در این دوران 
بحران زده اقتصادی، زیر حمله بی امان ویروس کرونا و در محاصره سخت اقتصادی 
صنعت کشور از داخل و خارج تولید کنند، بفروشند و روزگار خود و صدها نیروی مولد 
دیگر را بگذرانند. مانند دوران جنگ تحمیلی که پدران ما امروز در اداره بودند و فردا 

در جنگ و شاید پس فردا در بیمارستان. اما بودند و جنگیدند. سوال بزرگ اما این 
است که مایی که اکنون هستیم و می جنگیم خواهیم توانست این دوران را به اتمام 

برسانیم یا نه! پاسخ این سوال را سالی دیگر می توان دید.

تابعد!

کرونا، بودن یا نبودن!
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اخبار داخلی

مبحث ۲۳ نهایی و در حال 
ارسال به وزارتخانه است

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی: اقدامات ما در حوزه 

زلزله و آتش آخرین مراحلش را طی 
می کند و پیشنهاد ما به وزارت راه 
و شهرسازی این بوده که به عنوان 
مبحث 23 منتشر شوند. خوشبختانه 
مراحل نهایی مبحث 23 در مرکز 
انجام شده است و آماده ارسال به 

وزارتخانه است.

کولر اسپلیت جایگزین 
کولرهای پنجره ای 

هرمزگانی ها می شود

احمد مرادی نایب رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس، با حضور در آئین 
افتتاح پروژه های صنعت برق 
هرمزگان گفت: کولر اسپلیت 
جایگزین کولرهای پنجره ای 

هرمزگانی ها می شود.

افزایش قیمت ملک در کیش 
هم رکورد زد

علی معقول کارشناس مسکن  تبلیغ 
جزیره کیش به عنوان یک نقطه 

سفید و همچنین افزایش قیمت دالر 
و حجم سرمایه گذاری که از طریق 

بورس وارد جزیره کیش شد باعث شد 
تا قیمت های مسکن و زمین نه تنها 

نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند 
بلکه قیمت امروز نسبت به
سه ماه پیش نیز 50 درصد

افزایش داشته است.

اصالح قانون نظام مهندسی 
در نوبت طرح جلسه علنی 

مجلس است

صدیــف بــدری، نماینــده مــردم اردبیــل 
ــزود:  ــامی  اف ــورای اس ــس ش در مجل
ــون نظــام مهندســی  طــرح اصــاح قان
ســاختمان را بــه صــورت یــک فوریتــی 
تهیــه کرده ایــم و اکنــون در نوبــت 
طــرح در صحــن علنــی مجلــس اســت. 
ــن طــرح در صحــن  ــدن ای چنانچــه آم
علنــی طوالنــی شــود، ایــن طــرح را بــه 
ــا در  ــم ت ــل می کنی ــادی تبدی ــرح ع ط
ــورای  ــس ش ــران مجل ــیون عم کمیس

ــم. ــه آن بپردازی اســامی ب

ــه  ــرآورد هزین ــن ب آخری
ــر  ــر مت ــاخت ه ــرای س ب

ــکن مس

ــه افزایــش قیمــت شــدید  باتوجــه ب
مختلــف،  شــهرهای  در  مســکن 
ــا  ــه ت ــم گرفت ــرا تصمی ــت اخی دول
از  تا به حــال  کــه  جوانانــی  بــه 
نکرده انــد؛  اســتفاده  مســکن  وام 
طریــق  از  تومــان  میلیــون   400
ســپرده گذاری تســهیات دهــد. امــا 
ــا  ــن رویه ه ــد ای ــان معتقدن کارشناس
خانــه دار  بــه  منجــر  نمی توانــد 

ــود. ــراد ش ــدن اف ش

سعیدیان: مسکن ۳۵ متری 
روی زمین خواهد ماند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان تهران گفت: شاید ما بخواهیم 
روزی برای ساخت مسکن به سمت 

صنعتی سازی برویم اما من تا به حال 
به یاد ندارم که چنین طرحی جواب 
داده باشد.طرح اقدام ملی مسکن در 

حالی پس از یک دوره طوالنی کاهش 
شدید تولیدمسکن و افزایش بی سابقه 
قیمت آن، با هدف تولید و ساخت 400 
هزار واحد مسکونی در 18 آبان سال 

گذشته کلید خورد.

طرح جامع شهر جدید تابناک تصویب شد

با توجه به نزدیک شدن زمان اجرای طرح برق امید، پایگاه اینترنتی این طرح 
نیز به آدرس http://bargh-omid.ir راه اندازی و در دسترس عموم قرار 
گرفت. در این پایگاه ضمن معرفی کامل ابعاد طرح برق امید، اهداف و برنامه ها 

و همچنین جداول دقیق مصرف ماهیانه شامل این طرح و چگونگی بهره مندی از 
مزایای آن درج شده است

ورود نظام مهندسی اصفهان به 
پروژه مسکن ملی

سیدعبدالرضا لقمانی رئیس اداره نظام 
مهندسی و مقررات ملی ساختمان 
استان اصفهان، با اشاره به ضرورت 

تسهیل در نحوه ارائه خدمات مهندسی 
در اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن 
استان گفت:بهره مندی از ظرفیت ها و 

پتانسیل های موجود در جامعه مهندسی 
استان میتواند زمینه ساز افزایش سرعت 
و تسهیل در ارائه خدمات به متقاضیان 

طرح اقدام ملی مسکن شود.  

https://tasisatnews.com/%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-23-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://tasisatnews.com/%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%87/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b4-%d9%87%d9%85-%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d8%af/
https://tasisatnews.com/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%84%D8%B3/
https://tasisatnews.com/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-35-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af/
http://وبسایت برق امید راهاندازی شد
https://tasisatnews.com/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85/
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دوره آموزشی اصول طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمانی
صنعتی و بیمارستانی
مدت دوره: 95 ساعت

روزهای برگزاری:
دوشنبه ها: 21:00 - 18:00

پنجشنبه ها: 16:00 - 13:00

دوره آموزشی طراحی تاسیسات مکانیکی بیمارستان

مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی طراحی پلنت های صنعتی 
با نرم افزار PDMS )دپارتمان نفت(

مدت دوره: 48 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آنالین طراحی سیستم های 
مدیریت دود در ساختمان ها

مدت دوره: 18 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 14:00-17:00

دوره آموزشی حضوری طراحی
سیستم های اعالم و اطفاء حریق

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها و سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی برق برای مهندسان 
تاسیسات

 مدت دوره: 30 ساعت
روزهای برگزاری:

پنجشنبه ها: 14:00-17:00
 جمعه ها: 09:00-12:00

دوره آموزشی 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 17:00-14:00

دوره آموزشی مهندسی برودت پیشرفته

مدت دوره: 15 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کالس های آنالین آکادمی مهندسی کاشانه

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/%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/
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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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ــن در  ــوده و قرارگرفت ــطوح آل ــا س ــتقیم ب ــاس مس تم
ــوده  ــراد آل ــه از اف ــروس ک ــای وی ــانه ه ــرض افش مع
ــی  ــال آلودگ ــی انتق ــع اصل ــود، مناب ــی ش ــر م منتش
ــاز  ــای هواس ــتم ه ــود، سیس ــن وج ــا ای ــتند. ب هس
ــت را  ــل عفون ــد عام ــی توان ــز م ــوده نی ــای آل فضاه
ــه فضاهــای  در دوزهــای خطرنــاک از طریــق کانالهــا ب
ــل  ــه عام ــع ثانوی ــتم، منب ــد. سیس ــل کنن ــر منتق دیگ
ــک   ــه ی ــن مقال ــود. ای ــی ش ــاختمان م ــی در س آلودگ
مــدل بــرای پیــش بینــی گســترش ویــروس از طریــق 
ــز روشــی ســاده  ــزی و نی سیســتم هــای هواســاز مرک
ــا و  ــروس سیســتم ه ــار وی ــی مه ــی کارای ــرای ارزیاب ب
ــع گســترش  ــه مان ــر معیارهــای مهندســی ک ــز تاثی نی
عفونــت ویروســی مــی شــود، ارایــه مــی کنــد. 
همچنیــن معیارهــای مهندســی ســاده ای توصیــه مــی 
کنــد کــه مــی توانــد کارایــی مهــار ویــروس سیســتم در 

ــد.  ــود بخش ــروس را بهب ــت وی ــیوع عفون ــان ش زم
ــرای  ــی ب ــد از فضای ــی توان ــه م ــروس چگون ــک وی ی

ــد؟ ــت کن ــر حرک ــای دیگ فض
یــک کار جدیــد در دینامیــک ســیاالت ویــروس نشــان 
ــد، قطــرات  ــا عطســه مــی کن داد فــردی کــه ســرفه ی
بزاقــی را در مســیر کوتــاه و یــک ابــر چندفــاز آشــفته 
)پــاف( پخــش مــی کنــد. پــاف شــامل هــوای گــرم و 
ــا  ــاده را ت ــه دام افت ــرات ب ــود و قط ــی ش ــوب م مرط
فواصــل حداکثــر 8 متــر )27 فــوت( منتقــل مــی کنــد. 
انــدازه قطــرات بــا مســیرهای کوتــاه مــی توانــد بــه 60 
ــرود  ــی تبخیر-ف ــع برســد. منحن ــر مرب ــا 100 میکرومت ت
ولــز در شــکل 1 نشــان مــی دهــد کــه قطــرات پیــش 
ــه  ــده ای ک ــداد  باقیمان ــن در امت از نشســتن روی زمی
ــوان آئروســل حــاوی  ــه عن حــاوی ویــروس اســت و ب
ــره  ــای قط ــدازه ه ــود، ان ــی ش ــده م ــروس نامی وی
بســیار کوچــک تــری دارد و مــی توانــد ســاعت هــا در 
هــوا بمانــد. ســرعت نشســت یــک ذره 10 میکرومتــری 
در هــوا بــا اســتفاده از قانــون اســتوک، 0.003 متــر بــر 
ــر مــی  ــق ت ــرآورد مــی شــود. داده هــای دقی ــه ب ثانی

ارزیابی راندمان مهار ویروس سیستم های هواساز

مقاله اشری
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توانــد موجــود باشــد. یــک سیســتم هواســاز معمــول، 
جابــه جایــی در فضــا بــا ســرعت 0.1 تــا 0.25 متــر بــر 
ثانیــه ایجــاد مــی کنــد. حرکــت هــوا، آئروســل حــاوی 
ویــروس را در فضــا گســترش مــی دهــد و همــراه بــا 
جریانــات حرارتــی از بــدن افــراد، چــراغ هــا و تجهیزات 
ــق  ــوا از طری ــود.  ه ــی ش ــت آن م ــع نشس اداری مان
دریچــه هــای هــوای برگشــت کــه معمــوالً در ســقف 
ــود.  ــی ش ــرده م ــاز ب ــتگاه هواس ــه دس ــد، ب ــرار دارن ق

بــردار رو بــه بــاالی ســرعت هــوا کــه توســط سیســتم 
ــه  ــر ثانیــه ایجــاد مــی شــود مــی توانــد ب بــه متــر ب
صــورت نــرخ تعویــض هــوای ســاعتی فضــا ضــرب در 
ــن زده  ــه تخمی ــر 3600 ثانی ــیم ب ــقف تقس ــاع س ارتف
ــا 20  ــی هــوای طراحــی از 8 ت ــه جای ــرخ جاب شــود. ن

متغیــر اســت. بنابرایــن، کمتریــن ســرعت هــوا رو بــه 
ــت.  ــاال m/s 0.005=3600s/m 2.5×8 اس ب

ــا  ــه ب ــودی ک ــی و عم ــوای افق ــرعت ه ــای س برداره
سیســتم ایجــاد می شــوند، بیشــتر از ســرعت نشســت 
اســت. محاســبه ســاده بــه مــا اجــازه مــی دهــد ایــن 
طــور نتیجــه گیــری کنیــم کــه حرکــت هــوا آئرســول را 
ــوده  بــه دام مــی انــدازد و آن را در کانــال از فضــای ال
ــه هــای  ــد. نمون ــی کن ــل م ــر منتق ــه فضاهــای دیگ ب
ــک  ــه در ی ــه شــده از دریچــه هــای هــوای تخلی گرفت
ــر  ــاهدی ب ــد 19 ش ــه کووی ــوده ب ــتان آل ــاق بیمارس ات

ایــن نتیجــه اســت. 
ــرای  ــه ب ــه تازگــی محققــان فنالنــدی از یــک ابررایان ب
شــبیه ســازی دینامیــک ســیاالت یــک آئرســول 
ــتفاده  ــگاه اس ــک فروش ــری در ی ــروس 20 میکرومت وی
کردنــد. شــبیه ســازی نشــان داد آئروســول مــی توانــد 
بــا جریانــات هــوای بــاالرو از یــک راهــرو بــه راهــروی 

ــل شــود.  ــر منتق دیگ
ســند اشــری در مــورد بیمــاری هــای عفونــی هوابــرد 
توصیــه هــای عمومــی در مــورد افزایــش حجــم هــوای 
 UVC ــش ــروب ک ــای میک ــراغ ه ــب چ ــرون و نص بی
بــرای محافظــت بهتــر از محیــط داخــل در برابــر 

ــرد دارد.  ــی هواب ــای ویروس ــاری ه بیم

مقاله اشری

غلظت آلودگی C

راندمان مهار آلودگی CCE

دوره ای که در آن ساکنین در معرض آلودگی قرار دارند، ساعت دوره حضور

کارایی مهار ویروس یک فیلتر هوا EF

راندمان توزیع هوای زون EZ

نسبت بین مساحت فضای منبع و کل سطحی که تحت اثر سیستم است FA

فاکتور ریسک دوز عفونی استنشاق انسان HIIDR

دوز آلودگی کشت بافت متوسط، نسخه های ژنوم K1

دوز آلودگی استنشاق انسان K2

درصد هوای خارج در کل نرخ جریان هوای رفت OA
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خبر داخلی

اولیــن جشــنواره »رعایــت مقــررات ملــی ســاختمان از 
ــه همــت ســازمان نظــام مهندســی  ــن« ب ــگاه دوربی ن

ــد. ــزار ش ــی برگ ــاختمان آذربایجان غرب س
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــی ریی ــگ دیلمقان بهرن
ــه ۲۲  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــاختمان آذربایجان غرب س
ــفانه در  ــه متاس ــم ک ــاختمان داری ــی س ــررات مل مق
ــل  ــت و کام ــورت درس ــر بص ــور و کمت ــا محص کتاب ه
اجــرا می شــود گفــت: ایــن مقــررات الزم االجراســت و 
ــام  ــازمان نظ ــاد س ــال از ایج ــت ۲۵ س ــم گذش علی رغ

ــم. ــف داری ــررات ضع ــل مق ــرای کام ــی در اج مهندس
وی افــزود: راه درازی بــرای اجــرای کامــل مقــررات 
ــن  ــزاری چنی ــم و برگ ــور داری ــاختمان در کش ــی س مل
جشــنواره هایی در فرهنگ ســازی ایــن مقــررات مفیــد 

ــم اســت. و مه
ــم  ــال مصم ــره کام ــات مدی ــرد: هی ــان ک وی خاطرنش
ــنواره  ــد و جش ــررات بودن ــن مق ــازی ای ــه فرهنگ س ب
ــا  ــد ب ــزی داده ش ــرداد تبری ــوی مه ــنهاد از س ــا پیش ب
ــد و  ــره تاییدش ــات مدی ــای هی ــی اعض ــت تمام حمای
بدنبــال برگــزاری ایــن جشــنواره بصــورت منطقــه ای و 

ــتیم. ــوری هس کش
ــنواره در  ــن جش ــنواره: ای ــزی داور جش ــه تبری ــه گفت ب

بخش هــای دوربیــن و موبایــل مهندســین، دوربیــن و 
موبایــل شــهروندان و زلزلــه قطــور برگــزار و در مجمــوع 

۵۲۸ عکــس از ۴۲ عــکاس ارســال شــد.
وی در مــورد آثــار ارســالی گفــت: ۹۲ عکــس در بخــش 
ــن  ــش دوربی ــس در بخ ــهروندان،  ۶۷ عک ــن ش دوربی
بخــش  در  عــکاس   ۷ از  عکــس   ۱۴۹ مهندســین، 
زمین لــرزه قطــور، ۵۵ عکــس در بخــش موبایلــی 
شــهروندان و ۱۶۵ عکــس در بخــش موبایــل مهندســین 

ــود. ــه جشــنواره ارســال شــده ب ب
برترین های جشنواره به شرح زیر است:

• نفــرات برتــر دوربیــن مهندســین: ســیروس صمــدی، 
النــاز رضاخــواه، ســجاد تقــی زاده

ــی،  ــاهرخ نجف ــن شــهروندان: ش ــر دوربی ــرات برت • نف
ــد  ــدی و محم ــا حمی ــیرین، محمدرض ــراب پورش ظه

ــی زاده قل
حســن  مهندســین:  موبایــل  برتــر  نفــرات   •
نــادری رضــا  صــدرزاده،  ساســان  ابوالحســن زاده، 
ــادری،  ــا به ــهروندان: مهس ــل ش ــر موبای ــرات برت • نف

ــاد ــا فره ــدی، پریس ــه احم فاطم
ــماعیل زاد،  ــی اس ــور: مجتب ــه قط ــر زلزل ــرات برت • نف

ــی ــهیل فرج ــری و س ــد اکب حمی

جشنواره »رعایت مقررات ملی ساختمان
از نگاه دوربین« پایان یافت

https://tasisatnews.com/%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86/
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ــا، و نگرانــی هــای  مهــری بهزادپــور: مــوج ســوم کرون
ــا آغــاز فصــل  بابــت شــیوع بیشــتر کرونــا همزمــان ب
ســرما و محدودیتهــای مجــدد اعــالم شــده در تهــران، 
ــاره احتمــال برگــزار نشــدن برخــی  زمزمــه هایــی در ب
ــی از پیــش تعییــن  از همایــش هــا و نمایشــگاه های

شــده را ایجــاد کــرد.
ایــن مســئله بــه ویــژه بــا اعــالم خبــر لغــو نمایشــگاه 
ــدید  ــتر تش ــت بیش ــر نف ــه؛ وزی ــوی زنگن ــت از س نف

شــد.
نوزدهمیــن دوره نمایشــگاه بین المللــی تاسیســات 
ــوان  ــه عن ــی، ب ــی و گرمایش ــتم های سرمایش و سیس
بزرگتریــن رویــداد تاسیســاتی کشــور،  مخاطبــان 
و  عرضــه محصــوالت  اندیشــه  در  کــه  بســیاری  
دســتاوردهای خــود در حــوزه مربوطــه هســتند را نیــز 
دراندیشــه چگونگــی حضــور یــا عــدم حضــور در ایــن 

ــت. ــرده اس ــرو ب ــگاه ف نمایش
سیســتم های  و  تأسیســات  بین المللــی  نمایشــگاه 
 IRAN HVAC&R  سرمایشــی و گرمایشــی تهــران
ســاالنه بــا حضــور جمــع کثیــری از شــرکت های 
ــن  ــود. ای ــزار می ش ــی برگ ــی و بین الملل ــی داخل صنعت
ــوان  ــه عن ــته ب ــال گذش ــده س ــی هج ــگاه ط نمایش
بزرگ تریــن رویــداد تاسیســات در خاورمیانــه، همــواره 
بــا اســتقبال بی نظیــر صاحبــان صنایــع مواجــه بــوده 

اســت.
نمایشــگاه ها بــه ویــژه در عصــر کنونــی  ســبب 
ارتقــای ســطح صــادرات و واردات کشــورها می شــوند 

و در حقیقــت تقاضــا و درخواســت های ملت هــای 
ــخیص  ــود، تش ــی خ ــطوح بین الملل ــف را در س مختل
ــی از  ــان جمع ــکالت آن ــع مش ــرای رف ــد و ب می دهن
ــم،  ــار ه ــر آوازه را در کن ــان پ ــان و متخصص کارشناس

جمــع می کننــد
امــا عبدالکریــم جاللــی مدیــر اجرایــی نمایشــگاه 
ــگاه  ــن نمایش ــزاری نوزدهمی ــتانه برگ ــور، در آس مذک
بیــن المللــی تاسیســات و سیســتم هــای سرمایشــی و 
گرمایشــی، بــه خبرنــگار مــا در بــاره  چگونگــی برگــزاری 
ایــن نمایشــگاه بــا وجــود محدودیتهــای اعمــال شــده 

ــه ویــروس کوویــد ۱۹ گفــت : ــا توجــه ب ب
ــگاه  ــیاری از نمایش ــد بس ــز مانن ــگاه نی ــن نمایش ای
ــیوع  ــود ش ــا وج ــز ب ــر نی ــال حاض ــه در ح ــی ک های
ــکل هــای بهداشــتی در حــال  ــا رعایــت پروت ــا، ب کرون

ــد. ــد ش ــا خواه ــت ، برپ ــزاری اس برگ
وی بــا بیــان اینکــه، نمایشــگاه هــای برگــزار شــده در 
حــال حاضــر بــا توجــه بــه شــاخص تخصصــی بــودن، 
ــر  ــن ام ــود را دارد و ای ــژه خ ــای وی ــده ه ــد کنن بازدی
فرصــت مناســبتری جهــت رعایــت دســتورالعمل هــای 
بهداشــتی را بــه بازدیدکننــدگان و برگــزار کننــدگان مــی 

دهــد گفــت :
تــا کنــون تمــام رونــد و برنامــه ریــزی هایــی کــه بــرای 
برگــزاری نمایشــگاه بایــد صــورت مــی گرفتــه، انجــام 
شــده و بــر اســاس پیــش بینــی هــا و آنچــه کــه تــا 
ــه  ــزار غرف ــدود ۲۰ ه ــت، ح ــده اس ــی ش ــون اجرای کن
ــد  ــن نمایشــگاه حضــور خواهن ــده در ای و شــرکت کنن

»کرونا« بزرگترین رویداد 
نمایشگاهی تاسیسات کشور 

را مختل نخواهد کرد
مدیراجرایی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی 
و گرمایشی تهران: نمایشگاه مطابق با پیش بینی تقویم اعالم شده در برگزاری 

نمایشگاه ها، در ۳۰ مهرماه سال جاری با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور 
فعاالن این حوزه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

https://tasisatnews.com/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%a7/
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وی در ادامــه محدودیتهــای ســفرهای خارجــی بــه 
دلیــل »کرونــا« را یکــی از دالیلــی ذکــر کــرد کــه مانــع 
ــگاه  ــی در نمایش ــرکتهای خارج ــری ش ــور حداکث از حض

شــده اســت.
جاللی تصریح کرد:

از  بســیاری  البتــه 
تولیــد  شــرکتهای 
خارجــی  کننــده 
صنعــت  ایــن  در 
ایــران  در  کــه 
دارنــد  نمایندگــی 
ارائــه خدمــات  بــا 
و محصــوالت خــود 
نمایشــگاه  ایــن  در 
خواهنــد  حضــور 

. فــت یا
ــن  ــی ای ــر اجرای مدی
ــان  ــگاه در پای نمایش

ــرد: ــد ک تاکی
ــن  ــزاری ای برگـــــــ
ــه  ــه مثاب نمایشــگاه ب
گذشــته  ســال های 
ــه  ــان در برنام همچن
تقویــم برگــزاری قــرار 

و دارد 
ــن   نوزدهمیـــــــــ
دوره نمایشـــــــگاه 
بیـــــــــــن المللی 

تاسیســات و سیســتم های سرمایشــی و گرمایشــی 
ــی  ــل دائم ــال ۱۳۹۹ در مح ــاه س ــر م ــخ ۳۰ مه در تاری
نمایشــگاه های بین المللــی تهــران برگــزار خواهــد شــد 

.
وی اطمینــان خاطــر داد ایــن تجربــه جهانــی فرصتــی 
مطلــوب بــرای اقتصــاد کشــورمان بــه ارمغــان خواهــد 

آورد.

توسعه فیزیکی با رعایت پارامترهای کرونایی
جاللــی یــادآور شــد:  توســعه فیزیکــی و افزایــش 
ــه  ــی اســت ک ــه پارامترهای درصــد مشــارکت ها از جمل
بــه منظــور حفــظ بهداشــت و تامیــن ســالمت شــرکت 

ــن نمایشــگاه لحــاظ شــده اســت. ــدگان  در ای کنن
وی همچنیــن معرفــی توانمندی هــا و محصــوالت، 
ارتبــاط  برقــراری 
بــا  مســتقیم 
مشــتریان، شــناخت 
رقبــا و محصــوالت 
بــا  ارتبــاط  آنــان، 
ن  گا مین کننــد تا
ــه روز  ــام، ب ــواد خ م
دانــش  رســانی 
تخصصــی،  فرصــت 
ــرمایه گذار،   ــذب س ج
ــای  ــاد قرارداده انعق
از  را   … و   متعــدد 
برگــزاری  مزایــای 
نمایشــگاه بر شــمرد.
اســت  گفتنــی 
نمایشـــــــــــگاه 
تاسیســـــــات ۳۰ 
لغایــت  مهرمــاه 
مــاه  آبــان   ۳
بــا  جــاری،  ســال 
ــت: تجهیزات  محوری
سیســتم های  و 
تجهیزات  گرمایشـی، 
و سیســتم های سرمایشــی و تهویــه مطبــوع، تجهیــزات 
ــزات تاسیســاتی،  ــواع تجهی ــی، ان ســردخانه ای و برودت
ــه  ــواع لول ــیرآالت و …، ان ــر، ش ــپ، فیلت ــور، پم رادیات
و اتصــاالت، تجهیــزات الکترونیکــی و سیســتم های 
اتوماســیون، گروه هــای خدماتــی و پیمانــکاری و … 
ــران  ــی ته ــن الملل ــگاه های بی ــی نمایش ــل دائم در مح

برگــزار خواهــد شــد.
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ــه  ــی ک ــرد، رادیاتورهای ــوای س ــدن ه ــک ش ــا نزدی ب
ــی  ــوند، م ــی ش ــرم نم ــد و گ ــی ندارن ــی خوب کارای
توانــد فصــول ســرد چالــش برانگیــزی را بــرای افــراد 
ــزی اســت  ــن چی ــن آخری ــه وجــود آورد. احتمــاال ای ب
کــه فــردی دوســت دارد در فصــول ســرد ســال بــا آن 
مواجــه شــود؛ یــک خانــه ســرد بــا رادیاتورهایــی کــه 

ــد! ــی کنن کار نم
بــه گــزارش تاسیاســت نیــوز، خوشــبختانه چنــد قــدم 
ــن  ــی ای ــه راحت ــد ب ــه مــی توانی ســاده وجــود دارد ک
مشــکل را برطــرف ســازید و رادیاتورهــای موجــود در 
ــات،  ــتر اوق ــد. بیش ــده بیابی ــرم ش ــود را گ ــط خ محی
مســائل و اختــالالت مربــوط بــه رادیاتــور شــما ناشــی 
از یــک مشــکل ســاده اســت کــه بــه راحتــی برطــرف 
ــاده  ــدم س ــج ق ــن پن ــه ای ــن ب ــد. بنابرای ــد ش خواه
نگاهــی بیندازیــد و علــت هــای گــرم نشــدن رادیاتــور 

ــد. خــود را بیابی
علـــــــــــــت های گــــــــرم نشــدن رادیاتور

به دنبال مشکالت بزرگ
در سیستم گرمایشی مرکزی باشید

ــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه  اولیــن کاری کــه بای
مشــکالت بزرگتــر و جــدی تــر سیســتم خــود بررســی 
ــش  ــه سیســتم گرمای ــد ک ــد ببینی ــع بای ــد. در واق کنی
مرکــزی شــما اصــال کار مــی کنــد یــا خیــر! اگر بیــش از 
یــک رادیاتــور شــما گــرم نمــی شــود، احتمــاال مشــکل 
ــود. آب گــرم  از سیســتم گرمایشــی مرکــزی خواهــد ب

نداریــد؟ در ایــن صــورت، اولیــن کاری کــه شــما بایــد 
ــدس  ــک مهن ــا ی ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای ــام دهی انج
ــد و از آن هــا  سیســتم هــای گرمایــش تمــاس بگیری

ــد مشــکل شــما را برطــرف ســازند. بخواهی
وجود هوا در رادیاتورها را بررسی نمایید

اگــر فقــط یــک )یــا چنــد مــورد( از رادیاتورهــا ی شــما 
گــرم نمــی شــوند و یــا بخشــی از رادیاتــور شــما ســرد 
ــه  ــد ب اســت، شــایع تریــن دلیــل ایــن امــر مــی توان
دام افتــادن هــوا باشــد. هــوا مــی توانــد بــه راحتــی 
ــر بیفتــد و باعــث شــود کــه  در رادیاتورهــای شــما گی
آنهــا تنهــا در قســمت هــای پایینــی گــرم باشــند امــا 
ــاال ســرد باقــی بماننــد. در صــورت بــروز  در قســمت ب
ایــن مشــکل، ممکــن اســت الزم باشــد رادیاتورهــا ی 
خــود را هواگیــری کنیــد. بــه ســادگی پیــچ هواگیــری 
ــدای  ــر ص ــه دیگ ــی ک ــا زمان ــد ت ــور را بچرخانی رادیات
خــروج هــوا بــه گــوش شــما نرســد. بعــد از هواگیــری 
بایــد پیــچ را بســته و خــود را بــرای یــک رادیاتــور گــرم 

آمــاده ســازید.

چرا رادیاتورها
گرم نمی شوند؟

تعمیرکار خود  باشیم
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تعمیرکار خود  باشیم
اگــر برخــی رادیاتورهــای منــزل شــما بیشــتر از یکبــار 
در ســال ســرد مــی شــوند و نیــاز بــه هواگیــری دارنــد، 

بــه یکــی از دو دلیــل زیــر اســت:
جایــی از سیســتم لولــه کشــی یــا رادیاتورهــا ی 

گرمایشــی شــما دارای نشــت آب مــی باشــد.
ــما  ــش ش ــتم گرمای ــیرکوالتور سیس ــپ س ــدرت پم • ق
بــه مــرور زمــان و بــا رســوب گرفتــن سیســتم کاهــش 
یافتــه و بهتــر اســت از پمــپ ســیرکوالتور قــوی 
ــگام هواگیــری کل  ــری اســتفاده نماییــد. توجــه: هن ت
سیســتم گرمایــش و رادیاتورهــا ی متعــدد، الزم اســت 
ابتــدا پمــپ ســیرکوالتور سیســتم گرمایــش ســاختمان 
ــری  ــه هواگی ــدام ب ــپس اق ــد و س ــوش نمایی را خام

ــد. ــود کنی ــاختمان خ ــا ی س رادیاتوره
شیرهای رادیاتور خود را بررسی کنید

اگــر رادیاتورهــای شــما کامــال هواگیــری شــده باشــند 
ــدن  ــرم نش ــت گ ــد، عل ــرد باش ــور س ــا کل رادیات ام
رادیاتــور را مــی توانیــد در شــیرهای رادیاتــور جســت و 
جــو نماییــد. بــه ایــن منظــور اطمینــان حاصــل کنیــد 
کــه شــیر رفــت و زانــو قفلــی رادیاتــور شــما بــاز اســت، 
ــه  ــه ای ک ــد )قطع ــتاتیک داری ــوپاپ ترموس ــر س و اگ
ــه طــور  ــم دمــا را فراهــم مــی ســازد و ب امــکان تنظی
خــودکار آن را تنظیــم مــی کنــد(، مطمئــن شــوید کــه 
ــور ترموســتاتیک  ــور روشــن اســت. شــیر رادیات رادیات
نیــز مــی توانــد در طــول زمــان از بیــن رفتــه و باعــث 
شــود رادیاتــور شــما از کار بیفتــد. اگــر امــکان چنیــن 
ــات  ــدس تاسیس ــک مهن ــا ی ــود دارد، ب ــدادی وج رخ
ــادر  ــد کــه ق و سیســتم هــای گرمایــش تمــاس بگیری
ــخیص داده  ــتی تش ــه درس ــکل را ب ــود مش ــد ب خواه
ــد  ــه جدی ــک نمون ــا ی ــیر را ب ــزوم ش ــورت ل و در ص

ــد. ــن نمای جایگزی
رسوب گیری و تمیزکاری لوله های رادیاتور

ــوارد  ــن م ــک از ای ــچ ی ــد هی ــی رس ــر م ــه نظ ــر ب اگ
فــوق، از علــت هــای گــرم نشــدن رادیاتــور محســوب 
ــک ســرویس  ــه ی ــن اســت شــما ب ــی شــود، ممک نم
شستشــو نیــاز داشــته باشــید. ایــن ســرویس، فرایند از 
بیــن بــردن لجــن و بقایــای آب اســت کــه مــی توانــد 
بــا گذشــت زمــان در سیســتم گرمایــش مرکــزی شــما 
گیــر کــرده و باعــث شــود عملکــرد درســتی را از رادیاتور 
ــت  ــن اس ــه ممک ــانه ای از اینک ــید. نش ــاهد نباش ش
شــما نیــاز بــه رســوب گیــری و تمیــزکاری لولــه هــای 
ــه  ــت ک ــی اس ــید، رادیاتورهای ــته باش ــور داش رادیات
قســمت هــای بــاالی آن گــرم اســت امــا هیــچ حرارتی 
ــی  ــاس نم ــور احس ــی رادیات ــای پایین ــمت ه از قس
ــای  ــن رادیاتوره ــوب در پایی ــن و رس ــرا لج ــد، زی کنی
ــن  ــرم شــدن درســت ای ــع از گ ــد مان شــما مــی توانن

ــه شــوند. ناحی
رادیاتورهای استاندارد خریداری نمایید

یکــی دیگــر از علــت هــای گــرم نشــدن رادیاتــور مــی 
توانــد خــود رادیاتــور باشــد. بــه ایــن منظــور بــه شــما 
پیشــنهاد مــی کنیــم بــه جــای خریــد رادیاتورهــای بــی 
ــراغ  ــه س ــتاندارد، ب ــر اس ــی و غی ــر اصول ــت، غی کیفی
ــود را از  ــه و خ ــال رفت ــن و اورجین ــای مطمئ رادیاتوره

ــد. مشــکالت برهانی
بــرای اطمینــان بــه شــما پیشــنهاد مــی کنیــم، رادیاتــور 
و کلیــه سیســتم هــای گرمایشــی خــود را، از وب 
ــابقه ای  ــوزه، س ــن ح ــه در ای ــز، ک ــایت دماتجهی س
طوالنــی دارد، خریــداری نماییــد و فصــول ســرد را بــه 

ــد. ــر بگذاری ــی پشــت س گرم
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