
هفته نامه تاســیسات نیوز
نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران

سال هشتم -شماره 306          



سرمقاله

سردبیر: 
مهندس روح اله واصف

هیئت تحریریه: 
ــره  ــدس نی ــور مهن ــری بهزادپ مه

شمشــیری

امور آگهی ها: 
فرزانه بختیاری

خیابــان  ســیدخندان،  نشــانی: 
ــاک  ــتو، پ ــه پرس ــباران، کوچ ارس

کاشــانه ســاختمان   22

www.tasisatnews.com
تلفن: 02122843154

•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
درحالی که نمایشگاه بین المللی تاسیسات تهران قرار است هفته آینده برگزار شود، 

نامه هایی از انجمن ها و اصناف منتشر شده است که خواهان تعویق زمان نمایشگاه 
هستند. رشد شدید و تیز منحنی آمار مبتایان به کرونا و به تبع آن فوت شدگان 

ناشی از این بیماری البته نکته ای نیست که بتوان به راحتی از آن گذر کرد. همانگونه 
که در نوشتار شماره قبل اشاره کردیم، نبود برخی تجهیزات مانند فیلترهای مناسب 
روی دستگاه های هواساز در نمایشگاه یکی از نکات برجسته ای است که می تواند 

نگران کننده باشد. در کنار این کاستی ها، وجود شهروندانی که بی توجه به این 
بحران وحشتناک به دل جاده می زنند و یا در اجتماعات بزرگ گردهم می آیند و 

سامت کل افراد جامعه را به خطر می اندازند را نمی تواtن و نباید نادیده گرفت. حتی 
شهروندانی که با استفاده نکردن از ماسک، این ساده ترین و کم هزینه ترین وسیله 

مبارزه با بیماری، بی رحمانه خود و دیگران را به سوی مرگ می برند.
از سویی دیگر نیز باید به این رویداد نگریست. شرکت هایی که تصمیم به شرکت 

در این رویداد گرفته اند برای این روزهای خود برنامه ریزی های مفصلی کرده اند. 
برنامه هایی چیده اند و استراتژی خاصی تدوین کرده اند. برگزار نشدن نمایشگاه برای 

این شرکت ها شاید باعث خسارت هایی شود که جبران آن در این اوضاع سخت 
مالی چندان ساده نیست. از اوایل بهار، مسئوالن پیش بینی کرده بودند که پاییر 

فصل سختی خواهد بود. آیا انجمن های مختلفی که اکنون به نامه نگاری روی آورده 
اند، یا برگزار کنندگان نمایشگاه تصور دیگری از بیماری داشته اند و یا واکسنی را 

می شناخته اند که امروز در دسترس ما نیست؟ این جنب و جوش در راستای توقف 
نمایشگاه، آن هم در زمانی کمتر از یک ماه مانده به نمایشگاه را می توان منطقی 

دانست؟
این هرم وجه سومی هم دارد و آن شرکت هایی هستند که یکی از معدود روش 
های تبلیغ خود را نمایشگاه می دانند. اگر برندهای لیدر بازار می توانند با هزینه 

های میلیاردی در تبلیغات و یا تهاتر، پروژه های بزرگ و کوچک را از هم بربایند، اما 
فراوانند شرکت هایی که تنها در این نمایشگاه می توانند سری برآورند و خودی نشان 

دهند. با تعویق نمایشگاه به زمانی دیگر، که هیچ کس نمی داند کی است، چه بسا 
برندهایی از هم خواهند گسست.

قبًا هم گفتیم که باید به کرونا عادت کنیم. این بیماری آمده است که بماند. تشنه 
خون انسانهاست و پولدار و فقیر یا دانشمند و بی سواد را از هم تمیز نمی دهد. او آمده 
است که تاریخ دنیا را تغییر دهد. باید بیاموزیم که با تغییر برنامه نمی توان کاری کرد. 

باید زندگی جدیدی را آغاز کنیم. ما در ابتدای تاریخ جدیدی هستیم.
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اخبار داخلی

کنترل کننده هوشمند همه 
کاره در خانه

نیما برمک، مدیر این شرکت 
دانش بنیان دراین خصوص گفت: 
»کنترل کننده هوشمند همه کاره« 
)Vmote۲( یکی از محصوالت 

خانه های هوشمند است که با 
داشتن حسگر نور، دما، رطوبت، 
فرستنده، گیرنده های مادون قرمز 
و فرکانس های رادیویی می تواند 

نیازهای مختلف کاربران را برطرف 
کند و قابلیت افزودن سنسورهای 

محیطی دیگر را نیز دارا است.

رونمایی از سامانه ملی پایش 
اطالعات انرژی ساختمان

در این مراسم، اقبال شاکری، نماینده 
مردم تهران، ری و شمیرانات در 

مجلس شورای اسامی ضمن اشاره به 
اینکه بحث افزایش بهره وری انرژی 

دارای اهیمت قابل توجهی است، گفت: 
به همان میزان که بحث افزایش 
بازدهی انرژی درای اهیمت است، 

افزایش بازدهی در دوران ساخت نیز 
دارای اهیمت قابل توجهی خواهد بود.

مصرف انرژی خانگی تهرانیها 
برابر با ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام 

پیــروز حناچــی شــهردار تهــران در 
ملــی  ســامانه  از  رونمایــی  مراســم 
پایــش انــرژی  گفــت: تهــران چهــل و 
چهارمیــن شــهر آلــوده جهــان از میــان 
341 شــهر مــورد بررســی شــناخته 
پایتخــت کشــورمان  شــده اســت و 
از میــان 500 شــهر، در فهرســت 20 
شــهر آالینــده جهــان قــرار دارد.  ســرانه 
مصــرف آب و بــرق بخــش خانگــی در 
ــزار و  494 و  ــم 2 ه ــران ه ــهر ته ش
ــو وات  در کل کشــور 3 هــزار و ۷۷ کیل

ــت. ــاعت اس س

خبرهای خوب نظام مهندسی 
تهران برای مهندسان

رئیــس نظــام مهندســی تهــران: 
عــاوه بــر افزایــش تعرفــه خدمــات 
مهندســی ، 4 ناظــره شــدن تمامــی 
پــروژه هــای ســاختمانی و الــزام 
ســازنده ذیصــاح در کل اســتان 
تهــران، موضــوع گاز دو پونــدی، بــه 
عنــوان مطالبــه مهندســان مکانیــک، 
در  نیــز  نقشــه برداران  حضــور 
جملــه  از  شــهری،  ساخت وســاز 
ــان  ــرای مهندس ــوب ب ــای خ خبره

ــد. ــی آی ــمار م ــه ش ب بررسی راهکارهای توسعه 
صادرات خدمات نظام 

مهندسی به افریقا

دومین نشست به منظور بررسی 
راهکارهای صدور خدمات مهندسی 

و کاال به بازار آفریقا با حضور 
سفیر جمهوری اسامی ایران در 

جمهوری کنگو برگزار شد. محمدجواد 
شریعت،سفیر کشورمان در جمهوری 

دموکراتیک کنگو، کشور کنگو را دارای 
پتانسیل بسیار زیاد در این حوزه عنوان 
نمود و گفت: کشور کنگو ازنظر منابع 

طبیعی و خام ظرفیت های بسیار باالیی 
دارد. وی ضمن تشریح ظرفیت های این 
کشور، به بیان سوابق روابط ایران با این 

کشور پرداخت.گذشته کلید خورد.

بهینه سازی انرژی و محیط  
زیست در ساختمان

پروژه “بهینه سازی انرژی و 
محیط زیست در ساختمان” با هدف 
کاهش تولید گاز CO۲ با همکاری 

مشترکی میان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، دفتر عمران سازمان 
ملل متحدد )UNDP( و صندوق 

تسهیات محیط  زیست )GEF( است 
که در سه بخش »قوانین و مقررات«، 
»پروژه های پایلوت و بازار بهینه سازی 

انرژی« و »آموزش تخصصی و 
آگاهی بخشی عمومی« اجرایی می شود. 

چاپ مستقیم مدارات پوشیدنی روی پوست

محققان دانشگاه ایالت پنسیلوانیا راهکار جدیدی را ابداع کردند که با استفاده از آن می توان حسگرها را بدون استفاده گرما 
و به طور مستقیم روی پوست انسان چاپ کرد. محققان با استفاده از نانوذرات خاصی توانستند دمای الزم برای برقراری 
پیوند بین نانوذرات نقره را تا 100 درجه سانتیگراد کاهش دهند که برای چاپ مدارات روی تجهیزات پوشیدنی مناسب 

است. حسگرهایی که با استفاده از این شیوه جدید روی پوست چاپ می شوند، قابلیت اندازه گیری مستمر دما،  رطوبت، سطح 
اکسیژن خون و سیگنال های قلبی را دارند. همچنین محققان می توانند این حسگرها را در سراسر بدن به صورت بی سیم به 

یک شبکه مخابراتی متصل کنند تا امکان نظارت دائمی بر اطاعات حاصل از حسگرها فراهم شود.
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دوره آموزشی متره و برآورد تاسیسات 
مکانیکی و برقی

مدت دوره: 27 ساعت
روزهای برگزاری: یکشنبه ها و 

سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی طراحی تاسیسات 
مکانیکی بیمارستان

مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کنترل عملکرد محیط کشت 
آزمایشگاهی )صنایع غذایی( 

مدت دوره: 8 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 09:00-17:00

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

کارگاه عملی نصب و تعمیر
پکیج های حرارتی

 مدت دوره: 48 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها

ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی برق برای مهندسان 
تاسیسات

 مدت دوره: 30 ساعت
روزهای برگزاری:

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

محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم 
)4.9 HAP( افزار کریر
 مدت دوره: 27 ساعت

روزهای برگزاری:
روزهای برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی
مهندسی برودت پیشرفته

مدت دوره: 15 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کالس های آکادمی مهندسی کاشانهکالس های آکادمی مهندسی کاشانه
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استانداردهای تهویه موجود
ــع  ــک منب ــرض ی ــا ف ــری، ب ــتاندارد 2019-62.1 اش اس

ــاختمان،  ــی در س ــت از آلودگ یکنواخ
الزامــات هــوای تهویــه  کمتریــن 
بــرای ســاختمان هــای غیرمســکونی 
ــد. اســتاندارد اجــازه  ــه مــی کن را ارای
بازچرخانــی بخشــی از هــوای داخــل 
مــی  را  ســاکنین  بیشــتر  بــرای 

ــی  ــا آلودگ ــای ب ــرای فضاه ــد. ب ده
خطرنــاک، اســتاندارد بازچرخانی را رد 
مــی کنــد. آئروســل مملــو از ویــروس 

یــک آلودگــی یکنواخــت نیســت و 
مشــمول ایــن اســتاندارد نمــی شــود. اســتاندارد 

ملــزم مــی کنــد کــه فیلتــر هــوا حداقــل عــدد راندمــان 
ــک  ــا ی ــا ب ــتم ه ــه سیس ــل 8 در هم )MERV( حداق
 ،8-MERV ــر ــد. فیلت ــته باش ــی داش ــل سرمایش کوی
70% ذرات بــا انــدازه هــای 3 تــا 10 میکرومتــر را  مهــار 
ــر  ــد. ویــروس هــای ممکــن اســت کوچــک ت مــی کن
باشــند. بــرای مثــال، انــدازه ویــروس آنفوالنــزای A در 

ــت.  ــر اس ــا 1.4 میکرومت ــدوده 0.6 ت مح
بســیاری از سیســتم هــا در ســاختمان هــای عمومــی و 
 8-MERV ــا ــر MERV-4 ت ــه یــک فیلت ــز ب اداری مجه
هســتند. ایــن فیلترهــا هیــچ ظرفیت تســت شــده ای 
بــرای مهــار ذرات ویروســی بــا انــدازه زیــر 3 میکرومتــر 
ندارنــد. سیســتم هــای بیمارســتان هــا و ســایر 
ــا  ــای MERV-13 ی ــوال فیلتره تاسیســات خــاص معم

باالتــر دارنــد. 

فیلتــر  یــک  اشــری،   52.2-2017 اســتاندارد  طبــق 
ــزن  ــتاندارد در مخ ــوای اس ــرعت ه MERV-13 در س
ــط 50% از ذرات 0.3  ــد فق ــر، بای فیلت
میکرومتــری یــا کمتــر از آن را حــذف 
ــان  ــوا و راندم ــی ه ــد. بازچرخان کن
ــال  ــه احتم ــوا ب ــر ه ــدود فیلت مح
زیــاد قطــرات/ذرات را از فضایــی بــه 

ــد.  ــی کن ــش م ــر پخ ــای دیگ فض
ــدل  ــک م ــورد ی ــد در م ــش بع بخ
ریاضــی ســاده کــه گســترش ویروس 
ــی  ــح م ــد، توضی ــی کن ــرآورد م را ب

دهــد. 
مدل سازی گسترش ویروس از طریق سیستم هواساز

شــکل 2 یــک سیســتم هواســاز معمــول رانشــان مــی 
دهــد. دســتگاه هواســاز هــوای تهویــه شــده را از طریق 
ــی دهــد و  ــل م ــه فضــا تحوی دیفیوزرهــای ســقفی ب
از طریــق دریچــه هــای هــوای برگشــت ســقفی هــوا 
را بــه دســتگاه بــر مــی گردانــد. بــرای تامیــن تهویــه 

تماس مستقیم با سطوح آلوده و قرارگرفتن در معرض افشانه های ویروس که از افراد آلوده منتشر می شود، منابع 
اصلی انتقال آلودگی هستند. با این وجود، سیستم های هواساز فضاهای آلوده نیز می تواند عامل عفونت را در 

دوزهای خطرناک از طریق کانالها به فضاهای دیگر منتقل کنند. سیستم، منبع ثانویه عامل آلودگی در ساختمان می 
شود. این مقاله یک  مدل برای پیش بینی گسترش ویروس از طریق سیستم های هواساز مرکزی و نیز روشی ساده 
برای ارزیابی کارایی مهار ویروس سیستم ها و نیز تاثیر معیارهای مهندسی که مانع گسترش عفونت ویروسی می 

شود، ارایه می کند. همچنین معیارهای مهندسی ساده ای توصیه می کند که می تواند کارایی مهار ویروس سیستم 
در زمان شیوع عفونت ویروس را بهبود بخشد. 

یک ویروس چگونه می تواند از فضایی برای فضای دیگر حرکت کند؟

ارزیابی راندمان مهار ویروس سیستم های هواساز

مقاله اشری
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مقاله اشری
ــوای  ــان ه ــه جری ــرون را ب ــوای بی ــتگاه ه ــا، دس فض
رفــت اضافــه مــی کنــد. فلــش هــای زرد، مســیر هــوا 

بیــن دســتگاه و فضاهــا را نشــان مــی دهــد.
ــبت  ــک نس ــا ی ــی را ب ــی ویروس ــوده، آلودگ ــراد آل اف
یکنواخــت در زمــان بــه ناحیــه تنفــس یکــی از 
ــع  ــک منب ــا ی ــن فض ــد. ای ــی کنن ــر م ــا منتش فضاه
ــن  ــود. در ای ــی ش ــر م ــای دیگ ــرای فضاه ــی ب آلودگ
مقالــه، فضایــی کــه فــرد الــوده در آن حضــور دارد، بــه 
عنــوان »فضــای منبــع« و فضاهــای دیگــر بــه عنــوان 

ــوند.  ــی ش ــده م ــده« خوان ــای گیرن »فضاه
جریــان هویــا برگشــت در فضــای منبــع آلودگــی را مــی 
ــه فضاهــای گیرنــده  ــا غلظــت کمتــر ب گیــرد و آن را ب
توزیــع مــی کنــد. مســیر آلودگــی بــا فلــش هــای قرمز 

نشــان داده مــی شــود. 
ســکونت عــادی فضــا )حضــور در معــرض آلودگــی( از 
4 تــا 24 ســاعت متغیــر اســت. نــرخ تعویــض هــوای 
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــا 20 ب ــول 8 ت ــاعتی معم س
ــع  ــای منب ــی از فضاه ــت آلودگ ــرای حرک ــان الزم ب زم
بــه فضــای گیرنــده بــه ترتیــب 8 تــا 3 دقیقــه اســت. 
ــت.  ــور اس ــر از دوره حض ــال کمت ــوه انتق ــان بالق زم
ــه  ــم ک ــا اجــازه مــی دهــد فــرض کنی ــه م مقایســه ب
ــای  ــروس در فض ــت وی ــه، غلظ ــن چرخ ــد از چندی بع
ــده )نقــاط E و  ــع )نقــاط S و A( و فضاهــای گیرن منب
R( و در دســتگاه هواســاز )نقاط O، C و D( در شــکل 2 
بــه یــک حالــت پایــدار رســیده اســت. فــرض، حــذف 

زمــان از مــدل اســت. 
ــدار  ــت پای ــرم حال ــه ج ــادالت موازن ــری مع ــک س ی
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــیر آلودگ ــی در مس ــاط بحران در نق
مفروضــات و اســتدالل زیــر ایجادشــده اســت. تفــاوت 
ــود.  ــی ش ــه م ــده گرفت ــاط نادی ــوا در نق ــته ه دانیس
ــوای  ــه ه ــی در دریچ ــت آلودگ ــع، غلظ ــای منب در فض
برگشــت )CA( و در ناحیــه تنفــس )CS( متفــاوت 
 EZ = :ــاط دارد ــم ارتب ــا ه ــر ب ــورت زی ــه ص ــت و ب اس
CA - CD(/)CS-CD(. EZ( متغیــر، رانــد مــان توزیــع 
هــوای زون اســت. گرادیــان غلظــت در فضاهــای 
گیرنــده بســیار کمتــر از فضــای منبــع اســت و نادیــده 

 .CR = CE :ــد ــه ش گرفت

جریــان هــوای برگشــت در نقطــه B، آلودگــی فضــای 
منبــع را بــا آلودگــی فضاهــای گیرنــده بــه نســبت زیــر 

ترکیــب مــی کنــد:

کــه FA متغیــر، نســبت ســطح کــف فضــای منبــع بــه 
ــت.  ــتم اس ــش سیس ــت پوش ــف تح ــاحت ک کل مس
ارتفــاع ســقف و نــرخ تعویــض هــوای همــه فضاهــا 

یکــی فــرض مــی شــود. 
ــه  ــت CO = 0 ب ــا غلظ ــرون را ب ــوای بی ــتگاه ه دس
جریــان هــوا اضافــه مــی کنــد و براســاس معادلــه زیــر، 

ــد: ــی ده ــش م ــه CC کاه ــت را از CB ب غلظ

متغیــر، درصــد هــوای بیــرون در نــرخ جریــان هــوای 
ــل  ــت حداق ــتم در حال ــی سیس ــه وقت ــت ک ــی اس کل
تهویــه کار مــی کنــد، بــا کنتــرل هــای سیســتم تامیــن 

مــی شــود. 
فیلتــر هــوا غلظــت ویــروس در جریــان هــوا را طبــق 
 EF(-1(CC :ــد ــی ده ــش م ــتر کاه ــر بیش ــه زی معادل
ــرای مهــار  ــر هــوا ب CD =. ضریــب EF، راندمــان فیلت

الودگــی انتخــاب شــده اســت. 
ــت  ــن غلظ ــه بی ــا رابط ــد ت ــده ان ــل ش ــادالت ح مع
ویــروس در فضاهــای گیرنــده )CR( و ناحیــه تنفــس 

ــود:  ــن ش ــع )CS( تعیی ــای منب فض

ضریــب بــدون بعــد CCE، توانایــی کل سیســتم بــرای 
ســرکوب گســترش احتمالــی الودگــی را منعکــس مــی 
ــاز  ــتم هواس ــد سیس ــخصه جدی ــک مش ــن ی ــد. ای کن
اســت کــه بــه عنــوان راندمــان مهــار آلودگــی خوانــده 

مــی شــود. 
راندمــان بــا فرمــول زیــر بــه دســت آمــده از معــادالت 

محاســبه مــی شــود: 

ــار  ــان مه ــت راندم ــن اس ــتم ممک ــک سیس ــه: ی توج
اصطــاح  دهــد.  نشــان  را  آلودگــی  از  متفــاوت 
ــتفاده  ــه اس ــن نکت ــر ای ــد ب ــرای تاکی ــی« ب »آلودگ
شــده اســت کــه معــادالت 1 و 2 مــی توانــد بــرای هــر 

ــود. ــتفاده ش ــرد اس ــی هواب آلودگ
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گزارش ویژه

تاسیسات نیوز/مهری بهزادپور:تعرفه خدمات مهندسی، 
یکی از مطالبات جامعه مهندسان است که متاسفانه 

تصمیم گیری ها در این مورد خارج از دایره اختیارات 
این گروه و گاهی تقریبًا توسط افراد ناآشنا به مقوله 

های مرتبط با مهندسان کشور صورت می گیرد.
سوال مهمی که برای این گروه با توجه به دامنه اثر 

گذاری افزایش تعرفه در بازار مسکن مطرح می شود 
این است  که ؛ استاندارد تعرفه تعیین شده خدمات 

نظام مهندسی بر چه اساسی تعریف و اجرایی می شود 
؟ افزایش ناچیز تعرفه خدمات مهندسی کشور، صدای 
اعتراض بسیاری از این افراد در جامعه را بلند کرده و 
همگان معتقدند که این مبلغ بسیار ناچیز است و با 

توجه به افزایش دیگر عوامل تاثیرگذار در ساخت و ساز 

این مبلغ بسیار کم غیرمعقول است.
افزایش تعرفه خدمات مهندسی در ایران نسبت به 
بسیاری از کشورها پایین بوده و درصد آن نسبت 

به هزینه تمام شده ساختمان نیز بسیار کم است. از 
سوی دیگر این هزینه بابت انجام خدمات مهندسی 

بوده و در مقایسه با هزینه های داللی در خرید و 
فروش ساختمانها، بسیار ناچیز است. شاخص های 

غیراستاندارد اما، در مقوله نظام مهندسی فقط 
محدود به تعیین نرخ تعرفه خدمات مهندسی نبوده 
و تعارضاتی که در حوزه دریافت مجوزهای مربوط به 
بخش ایمنی ساختمان سازی با مهندسان مکانیک و 
سازمان آتش نشانی در مقوله دریافت هزینه و حوزه 

اجرایی وجود دارد نیز گسترده است.

www.kaashaaneh.ir

استانداردهای گم شده تعرفه های
خدمات مهندسی در روز «جهانی استاندارد»
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گزارش ویژه

عضــو کمیســیون عمــران مجلــس  گفــت: ایــن قانــون 
ــرای  ــود ب ــی ش ــم نم ــون ه ــه اکن ــوط ب ــت و مرب اس
ــه  ــوی وزارت خان ــک از س ــت. پیام ــل اس ــال قب ۴س
ــت و  ــده اس ــال ش ــه ارس ــد خان ــن چن ــرای مالکی ب
ــای  ــت . فقه ــده اس ــف ش ــم تعری ــامانه ه ــش س برای
شــورای نگهبــان در هنــگام تصویــب ایــن طــرح وجــود 
داشــته انــد و از نظــر شــرعی هــم ایــرادی دیگــر بــه آن 

ــت. وارد نیس
ــین  ــماعیل حس ــوز، »اس ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب
ــا قانــون  زهــی« عضــو کمیســیون عمــران در رابطــه ب
ــی گفــت: ابهامــات ایــن  ــه هــای خال ــر خان مالیــات ب
طــرح مــورد بررســی قــرار گرفــت و در یــک جمــع بندی 
ــوص  ــان در خص ــورای نگهب ــر ش ــه، نظ ــورت گرفت ص
ــده  ــب ش ــی جل ــای خال ــه ه ــر خان ــات ب ــرح مالی ط
ــا حضــور اعضــای  ــان ب ــرادات شــورای نگهب اســت. ای
شــورا و کارشناســان مرکــز پژوهش هــای شــورای 

ــد. ــی ش ــان بررس نگهب
او گفــت: مطمئــن هســتیم هزینــه خالــی نگــه داشــتن 
خانه هــا تــا حــدی کــه امــکان پذیــر بــوده، بــاال رفتــه 
ــه  ــازار عرض ــه ب ــی ب ــای خال ــن خانه ه ــی از ای بخش

مــی شــود و باالخــره اثــر خــود را در بــازار، دارد.
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس گفــت: ایــن قانــون 
ــرای  ــود ب ــی ش ــم نم ــون ه ــه اکن ــوط ب ــت و مرب اس

ــه  ــوی وزارت خان ــک از س ــت. پیام ــل اس ــال قب ۴س
ــت و  ــده اس ــال ش ــه ارس ــد خان ــن چن ــرای مالکی ب
ــای  ــت . فقه ــده اس ــف ش ــم تعری ــامانه ه ــش س برای
شــورای نگهبــان در هنــگام تصویــب ایــن طــرح وجــود 
داشــته انــد و از نظــر شــرعی هــم ایــرادی دیگــر بــه آن 

ــت. وارد نیس
ــذ  ــون اخ ــرای قان ــدف از اج ــت: ه ــی گف ــین زه حس
ــه ســرمایه  ــن اســت ک ــی ای ــات از خانه هــای خال مالی
راکــد نمانــد و در ســوداگری قــرار نگیــرد و مســکن از 
کاالی ســرمایه ای خــارج شــود. سیاســتگذاری شــده تــا 
بــا ایــن روش هــا بتوانیــم بــازار را آرام کنیــم و عرضــه 

ــی  ــکن فراوان مس
و  کنــد  پیــدا 
ــری  ــم تاثی بتوانی
ــبرد عرضه  در پیش
بــرای  مســکن 
داشــته  مــردم 
ایــن  باشــیم. 
طــرح تاکنــون بــا 
اســتقبال مــردم 
شــده  مواجهــه 

اســت.

هیچ اشکال شرعی بر طرح
مالیات بر خانه های خالی نیست

عضو کمیسیون عمران
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رئیس کارگروه کرونای اشری پاسخ می دهد:
ــی  ــروه اپیدم ــارس، کارگ ــاه م ــروع در م ــان ش از زم
اشــری راهنمایــی در مــورد کاهــش خطــرات احتمالــی 
ــن  ــت. از بهتری ــکیل داده اس ــد 19 تش ــی کووی پاندم
تــا  بازگشــایی ســاختمان هــا  زمــان  در  روندهــا 
ــن  ــی، ای ــوا و ضدعفون ــه ه ــای تصفی ــتراتژی ه اس
ــش  ــا را پوش ــاختمان ه ــف س ــواع مختل ــا ان راهنم
ــه متخصصــان  مــی دهــد. ایــن راهنمــای گســترده ب
ســاختمان در کاهــش مشــکل شــیوع بیمــاری کمــک 

ــت.  ــرده اس ک
ــرای  ــات ب ــان تاسیس ــه کارشناس ــر ب ــک بهت ــرای کم ب
اســتفاده از ایــن راهنمــا، مجلــه اشــری بــا ویلیــام بــن 
فلــث، رئیــس ایــن کارگــروه، مصاحبــه ای انجــام داده 

اســت کــه شــرح آن ارایــه مــی شــود:
مهــم تریــن باورهــای غلــط در مــورد نقــش سیســتم 
هــای HVAC در انتقــال بیمــاری هــای هوابــرد 

ــت؟ چیس
مهــم تریــن بــاور غلــط ایــن اســت کــه تهویــه مطبــوع 
ــی  ــش م ــرد را افزای ــاری هواب ــال بیم ــًا خطــر انتق ذات
ــتگاه  ــن دس ــودن ای ــوش ب ــورت خام ــد و در ص ده
ــامل  ــوع ش ــه مطب ــت. تهوی ــر اس ــن ت ــراد ایم ــا اف ه
ســرمایش و ســرمایش، رطوبــت زنــی و رطوبــت گیری، 
ــه جایــی هــوا مــی  ــه و تمیزکــردن هــوا و جــا ب تهوی
شــود. عامــل خطــر اصلــی کــه ممکــن اســت مرتبــط 
بــا تهویــه مطبــوع باشــد، گســترش آئروســل عفونــی 
ــی از  ــت در بعض ــن اس ــن ممک ــت. ای ــک فضاس در ی
ــا  ــد 19 صــادق باشــد؛ ب مــوارد گســترش شــدید کووی
ایــن وجــود، ضــرر تهویــه ناکافــی ممکــن اســت حتــی 

بیشــتر باشــد.
ــه ذرات،  ــم تصفی ــرون و ه ــوای بی ــا ه ــه ب ــم تهوی ه

ــی را  ــر آلودگ ــوا و خط ــی در ه ــل عفون ــت آئروس غلظ
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــن ب ــد. همچنی ــی ده ــش م کاه
ــت  ــک محــدوده متوســط رطوب ــت در ی ــرل رطوب کنت
ــد.  ــده باش ــت کنن ــا 60% محافظ ــدود 40 ت ــبی ح نس
بنابرایــن، در کل یــک سیســتم بــا طراحــی، بهــره 
بــرداری و نگهــداری مناســب احتمــاالً خطــر را کاهــش 

مــی دهــد. 
مــی توانیــد چندین مــورد از اســتراتژی هــای عملیاتی 
ــات  ــران تاسیس ــا و مدی ــاختمان ه ــان س ــه صاحب ک
مــی تواننــد بــرای کمــک بــه کاهــش احتمــال انتقــال 

بیمــاری هــای هوابــرد اتخــاذ کننــد، نــام ببریــد؟
ــتم  ــوع سیس ــه ن ــادی ب ــد زی ــا ح ــا ت ــن رونده بهتری
هــای مــورد اســتفاده بســتگی دارد. اهــداف مدیریــت 
ریســک آلودگــی، کاهــش غلظــت آئروســل هــای 
عفونــی از طریــق رقیــق کــردن آنهــا بــا هــوای بیــرون، 
ــا  ــا فیلترهــا، ضدعفونــی و حــذف آنهــا ب مهــار آنهــا ب
ــرای  ــرار دادن فضاســت. ب اســتفاده از تحــت فشــار ق
سیســتم هــای بازچرخانــی ماننــد سیســتم هــای 
ــرون  ــان هــوای بی ــی افزایــش جری ــد توانای VAV، بای
ــته  ــود داش ــتم وج ــرل سیس ــای کنت ــدوده ه در مح
باشــد تــا رطوبــت و هــوای قابــل قبــول حفــظ 
ــده  ــرل ش ــه کنت ــت تهوی ــن موق ــود. از کارانداخت ش
ــق درخواســت همچنیــن میانگیــن تامیــن هــوای  طب
ــای  ــتم ه ــرای سیس ــد. ب ــی ده ــش م ــرون را افزای بی
ــرون  ــوای بی ــای ه ــتم ه ــد سیس ــاره مانن ــه یکب تهوی
ــی  ــرون نم ــوای بی ــش ه ــی )DOAS(، افزای اختصاص
توانــد یــک گزینــه باشــد. اصــاح فیلتــر بــه سیســتم 
هــای مرکــزی، گزینــه دیگــری اســت کــه ممکــن اســت 

ــد.  ــاده باش ــا س ــتم ه ــی سیس ــرای بعض ب
ــن  ــتانداردهای کمتری ــرای اس ــه ب ــی ک ــتم های سیس

مصاحبه با ویلیام بن فلث، 
رئیس کارگروه کرونای اشری
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ــتاندارد 62.1-2019  ــد اس ــدند، مانن ــی ش ــه طراح تهوی
ANSI/ASHRAE، کیفیــت هــوای داخــل قابــل قبــول 
ــب  ــه ترتی ــکونی، ب ــای مس ــاختمان ه ــه در س و تهوی
فیلترهــای MERV-8  یــا MERV-6 دارد. اینهــا ذراتــی 
کــه توســط آئروســل هــای تنفســی تولیــد مــی شــوند، 
ــکان  ــر ام ــد. اگ ــی کنن ــذف نم ــر ح ــکل موث ــه ش را ب
اصــاح بــه MERV-13 باشــد، جــزء بزرگــی از ذرات در 

ایــن انــدازه ضبــط مــی شــوند. 
صاحبخانــه هــا همچنیــن مــی تواننــد ضدعفونــی هوا 
بــا اســتفاده از تابــش مــاوراء بنفــش را در نظــر بگیرند. 
ــن  ــر تعیی ــد از نظ ــا بای ــتم ه ــود، سیس ــن وج ــا ای ب
ــوند.  ــی ش ــان بررس ــر جری ــت در براب ــی مقاوم توانای
شستشــوی ســاختمان هــا بــا هــوای بیــرون در زمــان 
قبــل از حضــور افــراد نیــز خطــر آئروســل هــای آلــوده 

ــی را کاهــش دهــد.  ــده دوره حضــور قبل باقیمان
بعــد از بازگشــایی ســاختمان هــا، مهــم تریــن کارهایی 
کــه مهندســان تاسیســات بایــد بــه آنهــا توجــه کننــد، 

ــت؟ کدام اس
ــاختمان  ــایی س ــای بازگش ــه در راهنم ــور ک ــان ط  هم
ــم  ــده، مه ــح داده ش در ashrae.org/covid19 توضی
تریــن کار، بررســی شــرایط سیســتم هــا بــرای تعییــن 
عملکــرد آنهــا طبــق شــرایط طراحــی اســت. کمبودهــا 
و نواقــص بایــد رفــع شــود و حالــت عملیاتــی پاســخ 
بــه همــه گیــری و اصاحــات سیســتم هــا اجــرا شــود. 
انجــام ایــن کارهــا نیازمنــد تیمــی اســت کــه شــامل 
ــای  ــده ه ــن کنن ــات، تامی ــنل تاسیس ــا؛ پرس کارفرم
ــای  ــرکت ه ــم، ش ــت و تنظی ــرکت تس ــدازی، ش راه ان
سیســتم هــای اتوماســیون ســاختمان و مهنــدس 

ــار باشــد.  طــراح و معم
ــز راهنمــای اشــری، روی کاهــش انتقــال  اگرچــه تمرک

ائروســل/هوابرد از طریــق اصــاح عملیــات بهــره 
بــرداری سیســتم HVAC اســت، سیســتم هــای لولــه 
کشــی اغلــب در حــوزه کاری ایــن متخصصــان اســت. 
سیســتم هــای آب کــه بــرای دوره هــای طوالنــی بیــکار 
بودنــد، بــا خطــر آلودگــی منتقــل شــونده از طریــق آب 
بــا لژیونــا و ســایر بیمــاری زاهایــی کــه مــی تواننــد از 
طریــق سیســتم هــای تصفیــه آب منتقــل شــوند رو بــه 
رو هســتند. پــس شستشــو و تاییــد ایمنــی سیســتم 

هــای آب بهداشــتی نیــز مهــم اســت. 
مهــم تریــن ســوواالتی کــه بــه ایمیــل کارگــروه ارســال 

مــی شــود، چیســت؟
ــت شــده اســت.  ــًا 500 ســئوال دریاف ــروز تقریب ــا ام ت
مهــم تریــن عناویــن ایــن ســواالت در مــورد تمیزکننــده 
هــای هواســت. متخصصــان و عمــوم، ســئواالت 
ــد  ــوا دارن ــای ه ــده ه ــر تمیزکنن ــورد تاثی ــادی در م زی
کــه در زمــان همــه گیــری رواج زیــادی دارد: آیــا اینهــا 
جــواب مــی دهنــد؟ چــه طــور بایــد از اینهــا اســتفاده 
کــرد؟ همچنیــن ســئواالت زیــادی از تامیــن کننــدگان 
خدمــات درمانــی ماننــد دندانپزشــکان و اپتومتریســت 
هــا کــه در بیمارســتان و کلینیــک هــا کار نمــی کننــد، 

ــود دارد.  وج
ســواالت قابــل توجهــی وجــود دارد کــه مــی خواهنــد 
بداننــد ایــا در خانــه هــا یــا آپارتمانهایشــان در خطــر 
هســتند و بــرای افزایــش ایمنــی چــه معیارهایــی بایــد 
در نظــر بگیرنــد. بیشــتر مــردم چیــز زیــادی در مــورد 
ــت  ــن فرص ــد، بنابرای ــی دانن ــان نم ــتم هایش سیس

زیــادی در مــورد آمــوزش آنهــا وجــود دارد. 
برگرفته از ژورنال ماه Julay اشری.
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بــا تمــام شــدن روزهــای گــرم ســال، فصــل اســتفاده 
از سیســتم هــای گرمایشــی نیــز آغــاز مــی شــود کــه 
ــج  ــام دارد. پکی ــج ن ــا، پکی ــن آن ه ــم تری ــی از مه یک
ــوب  ــیار محب ــی بس ــای گرمایش ــتم ه ــه سیس از جمل
ــده  ــه ش ــن موتورخان ــروزه جایگزی ــه ام ــد ک ــی باش م
ــرای  ــا ب ــج ه ــد هــر سیســتمی، پکی ــا مانن اســت. ام
ــه  ــاز ب ــتان، نی ــتفاده در زمس ــرای اس ــازی ب ــاده س آم
اقداماتــی دارنــد کــه مــا قصــد داریــم در ایــن مطلــب 
بــه شــما روش هواگیــری پکیــج را آمــوزش دهیــم. بــا 

مــا همــراه باشــید.
ــوا،  ــدن ه ــرد ش ــا س ــوز، ب ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب
ــد  ــی کن ــی زندگ ــدارد در فضای ــچ کــس دوســت ن هی
کــه ســرما تمــام وجــودش را گرفتــه اســت، بــه همیــن 
دلیــل اســتفاده از سیســتم هــای گرمایشــی از اهمیــت 
باالیــی برخــوردار خواهنــد بــود، امــا البتــه سیســتمی 
ــرم را در  ــوای گ ــد و ه ــی کار کن ــه خوب ــد ب ــه بتوان ک

فضــا منتشــر نمایــد!
بــرای آنکــه بتوانیــد از پکیــج گرمایشــی خانه اســتفاده 
نماییــد، مــی بایســت آن را بــرای زمســتان هواگیــری 
کنیــد. بــه همیــن منظــور اولیــن گام ایــن اســت کــه به 
ســراغ پمــپ پکیــج برویــد چــرا کــه ایــن قطعــه از این 
سیســتم گرمایشــی اســت کــه طــی گذشــت زمــان از 
ــتفاده از  ــی اس ــد ط ــی توان ــود و م ــی ش ــر م ــوا پ ه

رادیاتــور، عملکــرد آن را بــا خلــل رو بــه رو کنــد.
چنانچــه هواگیــری در پکیــج بــه خوبــی صــورت 
ــاهد  ــگام کار، ش ــف هن ــای مختل ــان ه ــرد، در زم نگی

ســر و صداهایــی از پکیــج خواهیــد بــود. پــس بهتــر 
اســت تمامــی مراحــل هواگیــری پکیــج را بــه خوبــی 
انجــام دهیــد تــا بتوانیــد از ایــن سیســتم بــه خوبــی 

ــد. ــتفاده نمایی اس
مراحل هواگیری پکیج

ــد  ــاز کنی ــرم را ب ــدا شــیر آب گ ــری در ابت ــرای هواگی ب
تــا پکیــج روشــن شــود و آب گــرم بــه جریــان افتــد. 
ــه  ــد ک ــری را بیابی ــچ هواگی ــت پی ــی بایس ــپس م س
اغلــب در انتهــای پمــپ قــرار گرفتــه اســت. دســتمالی 
کــه مــی توانــد میــزان زیــادی آب جــذب کنــد را آورده 
و آن را زیــر پیــچ هواگیــری قــرار دهیــد؛ در ایــن حالت 
ــری  ــگام هواگی ــد آب خروجــی هن ــی توان دســتمال م
ــا  ــه برخــی هــا یــک ســطل و ی ــد. البت را جــذب نمای
ظــرف نیــز زیــر دستشــان قــرار مــی دهنــد تــا قطــره 

ــزد. ــن نری ای آب هــم روی زمی
بــرای بــاز کــردن پیــچ هواگیــری، مــی توانیــد از یــک 
ــد. توجــه داشــته باشــید  ــچ گوشــتی کمــک بگیری پی
ــری  ــرای هواگی ــچ ب ــن پی ــردن ای ــاز ک ــرای ب ــه ب ک
پکیــج مــی بایســت آن را خــاف عقربــه هــای ســاعت 
بچرخانیــد. بعــد از چرخــش پیــچ، آب بــه همــراه هــوا 
از ایــن ناحیــه خــارج خواهــد شــد. بهتــر اســت خــود 
را بــرای پــرش هــای ناهماهنــگ آب از درون ایــن پیــچ 
آمــاده نماییــد تــا بــه ســرعت بتوانیــد دیــوار را پــاک 

کنیــد.
همچنیــن خــوب اســت ایــن نکتــه را بــه یــاد داشــته 
ــرون  ــج بی ــری پکی ــد هواگی ــه از فراین ــی ک ــید آب باش

هواگیری پکیج
برای زمستان
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تعمیرکار خود  باشیم
مــی آیــد، بســیار گــرم و جــوش اســت بــه ایــن معنــا 
کــه احتمــال ســوختگی بــاال مــی رود. ضمنــا الزم اســت 
ــری، از پیــچ صــدای خــروج  ــد کــه حیــن هواگی بدانی
ــه  ــه رفت ــد ک ــی رس ــوش م ــه گ ــش آب ب ــوا و پاش ه
رفتــه از ایــن صــدا کاســته خواهــد شــد. چنانچــه ایــن 
ــی  ــدان معن ــت، ب ــن رف ــه طــور کامــل از بی صداهــا ب

ــده  ــام ش ــل انج ــکل کام ــه ش ــری ب ــه هواگی ــت ک اس
ــت  ــچ را در جه ــد پی ــی توانی ــما م ــون ش ــت. اکن اس
ــا  ــا بســته شــود ت ــد ت ــه هــای ســاعت بچرخانی عقرب
ــا  ــه کار ب ــاده ب ــج آم ــک پکی در فصــول ســرد ســال ی

ــاال داشــته باشــید. ــی ب کارای
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