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•کپی بــرداری از مطالــب نشــریه 
ممنــوع  کتبــی  اجــازه  بــدون 

اســت.
•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلق 

بــه آکادمی کاشــانه اســت.
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا 
ــیده  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. آزاد اس
ــه  ــوی ب ــاع ثان ــا اط ــریه ت •نش
صــورت رایــگان منتشــر می شــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق 

بــه گردانندگان نشــریه اســت. 

همکاران گرامی سام و خداقوت 

خداوند متعال بخش کوچک و خردی از توانایی خود را در ما مهندسان تاسیسات به ودیعه 

نهاده است و آن آسودن تن و روان انسان ها، گیاهان و حیوانات است و حتی غیر جانداران. 

می توان انسان ها را در غار ساکن کرد اما نمی توان دمای هوا را ذره ای کمتر و یا بیشتر از 

حد داشت. هوای تازه برای سالم ماندن الزم است و دور کردن بوها و دودها برای شادابی 

ذات. این مهندس تاسیسات ساعت ها و سال ها می خواند و تحقیق می کند تا بتواند محیط 

زندگی جانداری را به نهایت راحتی برساند. در میان کویر خشک، برف می زاید و در اعماق 

اقیانوس ها و آسمان ها آسایش می آفریند. او معجزه می کند و این معجزه را از خدایی دارد 

که همین نزدیکی است.

به مهندس تاسیسات طراحی دانشگاهی سپرده می شود و او سعی می کند در این دانشگاه 

آسایش ایجاد کند. دما، رطوبت، آب سرد و گرم، همه جا در آسایش. برای آن که بخوانند و یاد 

بگیرند. چه کسانی؟ چه اهمیتی دارد. انسان است و همه یک فرمول دارند. کجای دنیاست؟ 

چه اهمیتی دارد. فقط دمای محیط را می خواهیم و بس. سن و سال؟ دین و آیین؟ زن یا 

مرد؟ هیچ کدام مهم نیست. خط روی کاغذ و عدد در فرمول می نشیند تا دریچه ای بر کانالی 

جای بگیرد و آب در لوله و تمام. بفرمایید در این شاهکار ما به آسودگی گام بردارید و بنشینید 

و بخرامید و از چوب الف لذت ببرید که از گهواره تا گور دانش را باید آموخت. بیاموزیم که 

جان آدمی شریف است چنان که نجات جان یک انسان چون نجات جان تمام انسان هاست. 

بیاموزیم که اگر بر سر ما آلوده ترین و کثیف ترین اجزای حیوانات را هم ریختند خم بر ابرو 

نیاوریم و خشم خود را چنان فرونشانیم که مقصر شرمنده ما شود. بیاموزیم دین ما دین رحم 

است و رحمانیت و خدای ما رحم کننده ترین رحم کنندگان.

حال چگونه است که قرائتی احمقانه و سفیهانه از این دین رحمانی، با این محیط آسوده و با 

این جان های شریف چنان می کند که پدری دردمندانه از حاصل یک عمر خود می پرسد جان 

پدر کجاستی؟ دردی در جان و گوشت و پوست یک انسان که ناباورانه از یک تصمیم ابلهانه 

مطلع شده است. کسی خواسته است تفکر خود را نه به بیان که به عیان بروز دهد. چگونه 

است که این درد را به جان او می ریزند؟ جان پدر کجاستی مویه ای دردمندانه است از صدها 

پدر و مادر. هزاران انسان و میلیون ها جان شریف که در اطراف خود هرروز مرگ و نکبت و 

تلخی می بینند. جان پدر کجاستی آه و ناله نیست. تعجبی است از تفکراتی که در اوج ابلهانه 

بودن در دنیای ما رایج است.

شاید عجیب باشد که در مجله ای علمی و فنی از مسائلی بنویسیم که اجتماعی است و 

فرهنگی. ولی برای کسانی که عمرشان صرف ایجاد آسایش شده است، جان پدر کجاستی را 

نمی توان تحلیل کرد. نمی توان فهمید و نمی توان حتی بیان کرد. چگونه می توان برای زنده 

ماندن یک موش در آزمایشگاه طراحی کرد اما فریاد دردمند یک پدر را نشنیده گرفت؟ جانی 

چنین شریف را از دست داد آن هم در حلقه دانش که پیامبر ما در مسجد میان حلقه دین و 

حلقه دانش، دومی را برگزید و در میان آنان نشست. این دین رحمانی و این پیامبر دارای خلق 

عظیم را چگونه خوانده اند که پدری دردمندانه بگوید جان پدر کجاستی؟
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اخبار داخلی

رونق فعالیتهای ساختمانی
در کشور

ــاختمان  ــش س ــامخ بخ ــن ش ــازه تری ت
حکایــت از آن دارد کــه میــزان فعالیت هــا 
ــاه  ــر م ــی مه ــاختمان ط ــت س در صنع
ــد افزایشــی  ــه شــهریورماه رون نســبت ب
آمــاری  بررســی های  اســت.  یافتــه 
ــت  ــی از آن اس ــاختمان حاک ــت س صنع
ــر  ــاختمان در مه ــش س ــامخ بخ ــه ش ک
مــاه امســال عــدد ۵۳.۱۳ بــوده اســت که 
بیانگــر بهبــود انــدک وضعیــت صنعــت 
ــاه  ــه م ــبت ب ــاه نس ــاختمان در مهرم س
ــای  ــزان فعالیت ه ــرا می ــت زی ــل اس قب
ــته  ــاه گذش ــه م ــبت ب ــده نس ــام ش انج

ــت. ــی داش ــد افزایش رون

سعیدیان: چالش معیشت 
مهندسان با تعرفه پایین 

خدمات مهندسی
تعرفــه  اینکــه  بابیــان  ســعیدیان 
خدمــات مهندســی ارتبــاط مســتقیم 
ــت:  ــاز دارد گف ــت ساخت وس باکیفی
ــات  ــن خدم ــه پایی ــفانه تعرف متأس
ــد و  مهندســی مهندســان دغدغــه من
درســت جامعــه مهندســی را از صنــف 
بــه  را  آن هــا  و  خــارج  مهندســی 
ــر  ــای غی ــاغل و صنف ه ــمت مش س

ــرد. ــد ک ــت خواه ــط هدای مرتب

دانشمندان سنگاپوری 
“پنجره مایع” ساختند!

فنــاوری  دانشــگاه  دانشــمندان 
یــک  ســنگاپور  در   )NTU(نانیانــگ
ــد کــه  ــداع کرده ان پنجــره هوشــمند اب
حــاوی یــک محلــول مایــع اســت کــه 
بیــن دو صفحــه شیشــه ای نگهــداری 
ــور  ــع از عب ــد مان ــود و می توان می ش

ــود. ــید ش ــور خورش ن
بــا ایــن کار، محلــول درون پنجــره گرما 
ــاعت  ــد س ــدازد و چن ــه دام می ان را ب
ــا در  ــدن پنجره ه ــک ش ــا خن ــد ب بع
می کنــد.  آزاد  را  گرمــا  ایــن  شــب، 
نتیجــه ایــن اســت بــه تهویــه هــوای 
کمتــری در طــول روز احتیــاج اســت و 
همچنیــن انــرژی کمتــری صــرف گــرم 

ــود. ــب می ش ــاق در ش ــردن ات ک

نظر مجلس درباره
افزایش قیمت بنزین

ــس  ــرژی مجل ــیون ان ــس کمیس رئی
ــن  ــت بنزی ــه قیم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
بایــد منطقــی باشــد، گفــت: افزایــش 
قیمــت بنزیــن در دســتور کار مجلــس 
عباســی دوانی  فریــدون  نیســت.  
اظهــار کرد:هیــچ بحثــی روی افزایــش 
قیمــت بنزیــن مطــرح نیســت و 
ــن موضــوع کار  ــز روی ای ــس نی مجل
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــد. او اف نمی کن
اوضــاع گرانــی و تــورم در کشــور 
ــار  ــردم فش ــه م ــی ب ــدازه کاف ــه ان ب
وارد می شــود، بنابرایــن نبایــد بــا 
افزایــش قیمــت ســوخت فشــارها را 

ــم. ــدان کنی دوچن

شهرداری برای تبدیل 
کلیسا به ساختمان تجاری

تذکر گرفت
جریــان  در  مســجدجامعی  احمــد 
دویســت و چهــل و هفتمیــن جلســه 
شــورای شــهر تهــران در تذکــری درباره 
خیابــان ولیعصــر گفــت: ایــن خیابــان 
بــه کلــی در حــال از بیــن رفتن اســت. 
ــب شــد و  در ســال ۸۸ ســندی تصوی
ضوابــط طــرح تفصیلــی بایــد بــا ایــن 

ســندها تطبیــق داده شــود.

خرم خواستار امضای 
موافقتنامه با شرکت بهینه 
سازی مصرف سوخت شد

خــرم رئیــس ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ــررات  ــث ۱۹ مق ــدن مبح ــی ش اجرای
ــات مباحــث  ــی ســاختمان و عملی مل
ــاختمان  ــوی س ــرژی و الگ ــزی ان ممی
ــور  ــای کش ــاختمان ه ــبز در کل س س
یــک  امضــای  و  تهیــه  خواســتار 
ــن  ــکاری بی ــه مشــترک هم موافقتنام
ــی  ــور عملیات ــه منظ ــاد ب ــن دو نه ای
ــده در  ــرح ش ــات مط ــدن موضوع ش

ــد. ــت ش نشس

تهران سرگردان از نوسان 
اعالم قیمت مسکن 

مسئوالن
و  راه  وزارت  خــودداری  دنبــال  بــه 
بــازار  گــزارش  ارایــه  از  شهرســازی 
ــده  ــن وع ــا ای ــران ب ــهر ته ــکن ش مس
ــای  ــده آماره ــت در آین ــرار اس ــه ق ک
برخــی  شــود،  منتشــر  کشــوری 
نماینــدگان  و  دولتــی  مســئوالن 
مجلــس بــه ارایــه اطالعــات از قیمــت 
مســکن پایتخــت بــر اســاس حــدس 

انــد. آورده  و گمــان روی 

بیمه کارگران ساختمانی در صحن علنی مجلس
هــادی ســاداتی، نایــب رئیس کانــون انجمن هــای صنفــی کارگران ســاختمانی، 
اظهارکــرد: بــا پیگیــری هایــی کــه اخیــرا مجموعــه کانــون هــا و انجمــن هــای 
صنفــی کارگــران ســاختمانی در سراســر کشــور بــرای اعمــال تغییراتــی در مــاده 
۵ قانــون بیمــه کارگــران ســاختمانی صــورت دادنــد، درخواســت بازنگــری ایــن 
مــاده را از طریــق نماینــدگان بــه مجلــس ارائــه کردیــم کــه امیدواریــم از ایــن 

طریــق مشــکل منابــع بیمــه کارگــران ســاختمانی برطــرف شــود.
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آموزش

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

طراحی سیستم مدیریت هوشمند 
 )BMS( ساختمان

مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 14:00-17:00

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

کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 17:00-09:00

دوره آموزشی حضوری طراحی
سیستم های اعالم و اطفاء حریق

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه 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 و جمعه ها

ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی برق
برای مهندسان تاسیسات
 مدت دوره: 24 ساعت

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

محاسبه بارهای حرارتی و برودتی
)HAP 4.9( با نرم 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 حرفه ای
مدت دوره: 33 ساعت

روزهای برگزاری: یکشنبه ها
و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه

https://kaashaaneh.ir/%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af-%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-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-2/
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https://kaashaaneh.ir/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa%d8%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88/
https://kaashaaneh.ir/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa%d8%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88/
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%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/
https://kaashaaneh.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
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گزارش ویژه
سیاســتهای دولتمــردان و ســتادهای مبــارزه بــا کرونــا، در سراســر 
جهــان باعــث شــده کــه میــزان ابتــاء در سراســر جهان نوســانات 

بســیاری داشــته باشــد.
امــا آنچــه کــه بــه تدریــج تغییــری محســوس را بــرای همــگان 
آشــکار ســاخت ایــن اســت کــه ؛ خبر ابتــای روســا و ســردمداران 
و بــه گونــه ای »ثروتمنــدان«،  بــه ایــن بیمــاری را بــه نحــوی بــارز 

کاهــش داده و حتــی غیرقابــل دســترس ســاخته اســت.
ــای برخــی از مســئوالن را از  ــر ابت ــاکان خب ــز کم ــوز نی ــه هن البت
گوشــه کنــار مــی شــنویم، امــا اینکــه »خوشــبختانه«! هیچکــدام 
آســیب جــدی ندیــده انــد و یــا اینکــه بــه ســرعت درمــان شــده 
ــردم  ــن م ــژه در بی ــه وی ــام را ب ــن ابه ــه ای ــری اســت ک ــد، خب ان
عــادی ایجــاد کــرده  کــه ، » چــرا کرونــای مســئوالن و ثروتمنــدان 

یــا زود درمــان مــی شــود یــا کاً مبتــا نمــی شــوند؟!«
صدالبتــه آرزوی همــگان، رخــت بربســتن ایــن ویــروس از جامعــه 
بشــری اســت، و اینکــه دیگــر شــاهد از دســت دادن هیــچ عزیزی 
ــر  ــا دیگ ــیم، ام ــا نباش ــه کرون ــاز بیرحمان ــت و ت ــدان تاخ در می
خبــری از دســت بــه دســت شــدن اینکــه کوویــد ۱۹ بــا چشــمانی 

بســته بــر تفاوتهــای دنیــوی قربانــی مــی گیــرد نیســت.
»رابطه و پول« چاقوی تیز کرونا را کند می کند!

محبوبــه  کــه خــود از کادر درمــان اســت و دچــار ایــن بیمــار بــا 
شــدت زیــاد شــده مــی گویــد:  ایــن بیمــاری با عــوارض و شــدت 
ــای بهداشــتی و  ــا مراقبته ــر ب ــن ایجــاد شــد و اگ ــرای م ــاد ب زی
نحــوه برخــورد بــا آن آشــنا نبــودم ، مســلمًا ادامــه زندگــی مــن 

بــا چالــش جــدی مواجــه مــی شــد.
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از ۳۰ میلیــون ناموت بــرای مقابلــه بــا 
ــه کــرده اســت، گفــت: اگــر  ایــن ویــروس و درمــان خــود هزین
ــودم،  ــرده ب ــه نک ــود هزین ــان خ ــرای درم ــول را ب ــدار پ ــن مق ای

ــم را نداشــتم. ــار عزیزان ــی در کن ــه زندگ ــکان ادام شــاید االن ام
بــه گفتــه وی، در دســترس نبــودن داروهــای مفیــد و موثــر  بــرای 
ایــن بیمــاری، حتــی بــا وجــود قیمــت گــزاف نــه تنهــا او، بلکــه 
زندگــی بســیاری از بیمــاران را بــا  چالــش جــدی مواجــه ســاخته 

. ست ا
شــانس ادامــه حضــور در محــل اشــتغال/ لطــف ادامــه حیــات 

پــس از کرونــا!
ــه هــم  ــد  ک ــه شــمار مــی آی ــی ب ــر از مبتایان ــا،  یکــی دیگ مین
اکنــون دوره نقاهــت را بــه پایــان برده اســت، او در بــاره چگونگی 

پشــت ســر گذاشــتن ایــن بیمــاری بــه خبرنــگار مــا مــی گویــد:

»کرونای ما« و 
کرونای »دیگران«!

مهری بهزادپور: ورود »ویروس کرونا«، 
در ابتدا ، با وجود نام و عملکرد 
منحوس آن، به عنوان »ناجی« 

قلمداد شد که برای نجات طبیعت 
آمده است … ویروسی  که فقیر و 
غنی« ، »سیاه و سفید« و »زن و 

مرد« نمی شناسد و در هر خانه ای 
را خارج از تفاوتهای نژادی و پولدار و 
بی پول و تفاوتهای دنیوی می کوبد.
خبر دخالت بشر در ساخت و شیوع 
این ویروس در جهان، به زعم برخی، 

و رد این ادعا توسط بسیاری از 
پزشکان و سیاستمداران جهان، 
خبرهای داغی بود که البته هیچ 

تاثیری در میزان ابتای مردم عادی و 
غیرعادی! در ابتدای تولد این ویروس 

در جهان نداشت.
البته جهش و تغییر رویه در ابتای 
مبتایان، به راستی علم و دانش 
بشری را در مقابل این ویروس 

کوچک عاجز ساخته است.
عدم موفقیت مراکز پزشکی و 

تحقیقاتی برای یافتن واکسن و یا 
داروی درمان این ویروس، ناشی 

از وجود ابهامات فراوان و به دلیل  
تغییر ژنتیک ویروس کروناست که 
هنوز ناجوانمردانه قربانی می گیرد

و می تازد.
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گزارش ویژه
مــن در یــک شــرکت نیمــه خصوصــی و دولتــی 
ــی از  ــاء یک ــل ابت ــه دلی ــتم، ب ــه کار هس ــغول ب مش
ــه  ــزم ب ــت، همگــی مل ــه مدیری ــه توصی ــم ، ب همکاران
ــه  ــن ب ــدیم  و م ــخیصی PCR ش ــت تش ــام تس انج
دلیــل مثبــت بــودن تســت کرونــا، مجبــور بــه قرنطینه 
اجبــاری بــه مــدت دو هفتــه در منــزل شــدم و بــرای 
بازگشــت بــه محــل کار هــم مجبــور بــه انجــام مجــدد 

ــدم. ــا ( PCR ( ش ــخیص کرون ــت تش تس
ــر پرداخــت  ــه اینکــه وی عــاوه ب وی ضمــن اشــاره ب
شــخصی هزینــه حــدود ۸۰۰ هــزار تومنــی هــر تســت 

تشــخیصی کرونــا شــده اســت، اظهــار داشــت :
طــی مــدت دو هفتــه عــدم حضــور در محــل کار نیــز 
از پرداخــت هــر گونــه حقــوق و مزایــا محــروم شــدم و 
فقــط بــه گفتــه مدیریــت شــرکت شــانس ادامــه کار در 

شــرکت را از دســت نــداده و اخــراج نشــدم!
مراجعــه ســریعتر مســئولین دلیــل درمــان ســریعتر آنها 
امــا ســعید نمکــی، وزیــر بهداشــت در پاســخ به ســوال 

ــه  ــه ب ــر اینکــه چــرا مســئولینی ک ــی ب ــگاری مبن خبرن
ــوند  ــان می ش ــه زودی درم ــوند ب ــا می ش ــا مبت کرون
امــا طــول درمــان مــردم عــادی بیشــتر زمــان می بــرد، 
ــه ای اســت،  بیــان کــرد: ایــن اظهــار نظــر غیرمنصفان
ســردارانی را در نظــام ســامت از دســت داده ایــم کــه 

اینهــا آگاه تریــن افــراد در دانــش روز بودنــد.
ــاران  ــر بیم ــفانه اکث ــرد: متأس ــان ک ــی خاطرنش نمک
عــادی دیــر بــه مراکــز درمانــی می آینــد و رونــد 
امــا مســئولین  اینهــا ســخت می شــود  درمانــی 
ــد  ــه می کنن ــی مراجع ــز درمان ــه مراک ــر ب ــون زودت چ

درمانشــان راحــت تــر و ســریع تر اســت.
»مــرگ ویــروس کرونــا«، یــا حداقــل یافتــن راه درمــان 
ــری اســت کــه  ــا کشــف واکســن آن، خب ویــروس و ی
ــی  ــی های ــام ناحق ــارغ از تم ــی را ف ــتی جهان ــه راس ب
کــه حتــی کرونــا را از مســیر »عــدل و عدالــت« خــارج 
ــد  ــًا چن ــا واقع ــرد… ام ســاخت، خوشــحال خواهــد ک
نفــر چنــد نفــر از مــا، از جــان بــه در بــردن از چنــگال 

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-hap-4-9/
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شرایط و چگونگی حضور
در آزمون نظام مهندسی

ــدان  ــه چن ــت ک ــی اس ــی آزمون ــام مهندس ــون نظ آزم
هــم ســخت نیســت. ایــن آزمــون هــر ســاله مهرمــاه 
ــرای اخــذ پروانــه  و بهمــن مــاه برگــزار مــی شــود و ب
ــی  ــر مقــررات مل ــه کار بایــد در ســایت دفت اشــتغال ب

ــام کــرد. ســاختمان ثبــت ن
ــا انجــام دادن  ــاز اســت و ب ــن آزمــون جــزوه ب ــه ای ب
مــواردی کــه در ایــن مقالــه خواهــم گفــت مــی توانیــد 
بــه راحتــی قبــول شــوید و پروانــه اشــتغال بــه کارتــان 

را بگیریــد.
ــون  ــام در آزم ــت ن ــت ثب ــید جه ــته باش ــه داش توج
اختیــاری  در ســازمان  نظــام مهندســی عضویــت 
ــرای  ــون ب ــن آزم ــی در ای ــورت قبول ــا در ص ــت ام اس
اخــذ پروانــه اشــتغال بــکار مهندســی )گرفتــن مــدرک 
پایــه ۳( عضویــت در ایــن ســازمان الزامــی می باشــد. 

ــام ــت ن شــرایط ثب
ثبــت نــام آزمــون بصــورت اینترنتــی و از طریق ســایت 
دفتــر مقــررات ملــی ســاختمان صــورت میگیــرد، یکــی 

از شــرایط ثبــت نــام داشــتن ســنوات الزم میباشــد.
ــام  ــون نظ ــی قان ــه اجرای ــن نام ــاده ۵ آیی ــق م طب
مهندســی حداقــل ســابقه کار حرفــه ای جهــت شــرکت 
ــذ  ــخ اخ ــان از تاری ــه مهندس ــه حرف ــون ورود ب در آزم
مــدرک تحصیلــی در هــر مقطــع بــه شــرح جــدول زیــر 

می باشــد:
مقطع تحصیلی حداقل سابقه کار حرفه ای

کارشناسی     ۳ سال
ارشد           ۲ سال
دکتری         ۱ سال

ــی در آزمون هــای  ــار قبول در نظــر داشــته باشــید اعتب
نظــام مهندســی حداکثــر بمدت ۴ ســال از تاریــخ آزمون 
میباشــد، لــذا در صــورت قبولــی میتوانیــد ظــرف ایــن 
ــتغال  ــه اش ــت پروان ــت دریاف ــرایط الزم جه ــدت ش م

بــه کار مهندســی را فراهــم نماییــد.
از مزایــای قبولــی در آزمــون و گرفتــن پروانــه اشــتغال 
ــی و  ــرکت مهندس ــدی ش ــه بن ــت رتب ــه ۳( ثب بکار)پای
مجــوز کار در رشــته مربوطــه هســت، از دیگــر مزایــای 
قبولــی در ایــن آزمــون بعنــوان کارشــناس نظــام 
مهندســی فعالیــت در پــروژه هــا می باشــد و حداقــل 
ــر  ــرکتهای معتب ــه ش ــاء ب ــق امض ــاره ح ــت آن اج مزی
می باشــد. در ضمــن توجــه داشــته باشــید بــرای 
ــای  ــن پروژه ه ــر وگرفت ــای باالت ــه ه ــه پای ــن ب رفت
بزرگتــر حتمــا نیــاز بــه گرفتــن پروانــه پایــه ۳ هســتیم.
داوطلبــان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت معاونت 
مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی به نشــانی 
inbr مراحــل ثبــت نــام خــود را بــه صــورت اینترنتــی 

انجــام دهنــد .
ــر  ــی در ه ــام مهندس ــون نظ ــام آزم ــت ن ــک ثب  لین
دو نوبــت مهــر ) نیمســال اول ( و اســفند مــاه ) 
نیمســال دوم ( در ســایت inbr.ir فعــال مــی شــود و 
متقاضیــان موظــف هســتند کلیــه مراحــل ثبــت نــام 
اعــم از دریافــت دفترچــه ، پرداخــت هزینــه ثبــت نــام 
آزمــون، تکمیــل فــرم ثبــت نــام دریافــت آزمــون نظــام 
مهندســی ۹۹ را از طریــق ســایت مذکــور انجــام دهنــد .

ــرمنده روی  ــندیم و ش ــوس خرس ــروس منح ــن وی ای
ــا را  ــیمان آنه ــک و س ــه آه ــی ک ــدگان عزیزان بازمان
دربرگرفــت نیســتیم؟! »زندگــی« ای کــه حاصــل رابطــه 

ــون  ــت و مدی ــود اس ــای  موج ــه ه ــارج از ضابط خ
خــرج کــردن »کاغذهــای ســبزی« کــه هنــوز مــا را در 

ــت … ــته اس ــگاه داش ــی ن ــره خاک ــن ک روی ای

https://tasisatnews.com/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3/
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مقالــه اشــری- شــماره جــوالی 2020- ِفرانــک 
ــی  شــادپور و اســتفانه جانســون/ وســایل مختلف
معمــوال بــه بیمارســتان هــا وارد و از آنهــا خارج می 
ــف  ــای مختل ــتانداردها و کده ــه اس ــوند. اگرچ ش
وســایل را متفــاوت از هــم تعریــف مــی کننــد، امــا 
عمومــًا بــه دســتگاه هایــی اشــاره مــی کننــد کــه از 
طریــق ســیم کشــی، لولــه کشــی یــا مســتقیم بــه 
ســازه، کــف، دیوارهــا یــا ســقف ســاختمان وصــل 

ــن  ــد ف ــا اســتفاده از وســایلی مانن ــی شــود. ب نم
اگزاســت هپــای قابــل حمــل، مولفــان توانســتند 
بیمــاران آلــوده را ایزولــه و در عیــن حــال الزامــات 

کدهــا را رعایــت کننــد. 
ــر  ــتان اگ ــک بیمارس ــای HVAC در ی ــتم ه سیس
درســت طراحــی شــوند، مــی تواننــد بــه کاهــش 
انتقــال هوایــی بیمــاری هــا کمــک کننــد. تهویــه 
 HVAC ــه توســط سیســتم هــای ــه ای ک و تصفی

همــه مــی داننــد کــه نصــب سیســتم هــا و تجهیــزات جدیــد HVAC در یــک بیمارســتان قدیمــی بــه تحقیقــات و 
طراحــی وســیع، مجوزهــای قانونــی و مهــم تــر از همــه زمــان نیــاز دارد. امــا وقتــی شــما مجبوریــد در پاســخ بــه 
یــک همــه گیــری، تعــداد زیــادی اتــاق بیمــار بــا فشــار منفــی ایجــاد کنیــد، زمــان زیــادی نداریــد. در عــوض، مــی 
توانیــد ایــن اتــاق هــا را بــا بهــره گیــری از اســتانداردها و کدهــای مربوطــه و بــا پیــروی از الزامــات مجوزهــای 

بیمارســتانی بــا اســتفاده از وســایلی مثــل فــن هــای اگزاســت هــوا بــا کارایــی بــاال )HEPA( ایجــاد کنیــد. 

فشار منفی موقت در اتاق های 
بیمارستان، پاسخی به کووید 19
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ــروس  ــد غلظــت وی ــن مــی شــود، مــی توان تامی
کرونــا در هــوا و در نتیجــه خطــر انتقــال از طریــق 
ــورد  ــری در م ــند اش ــد. »س ــش ده ــوا را کاه ه
ــی  ــد: »بعض ــی گوی ــی« م ــای عفون ــل ه آئروس
ــی  ــای عفون ــل ه ــط آئروس ــا توس ــاری ه از بیم
گســترش مــی یابنــد. خطــر گســترش عامــل 
ــرض  ــراد در مع ــداد اف ــه تع ــاری زا و در نتیج بیم
آلودگــی مــی تواننــد تحــت تاثیــر مثبــت و منفــی 
سیســتم هــای HVAC و نیــز سیســتم هــای 

تهویــه اگزاســت محلــی )LEV( باشــد. 
کدهــای ســاختمانی و راهنماهــای مراکــز درمانــی 
ــه داشــتن یــک  ــزم ب کشــور بیمارســتان هــا را مل
ــی  ــار منف ــا فش ــه ب ــاق ایزول ــداد ات ــل تع حداق
ــار  ــه فش ــاق ایزول ــک ات ــد. ی ــی کنن ــت م و مثب
ــر در  ــراد حاض ــت از اف ــور محافظ ــه منظ ــی ب منف
ــه  ــی ک ــد، در حال ــدا م کن ــار را ج ــتان، بیم بیمارس
اتــاق هــای ایزولــه فشــار مثبــت بــرای محافظــت 

ــر  ــف در براب ــی ضعی ــتم ایمن ــار دارای سیس از بیم
ــه  ــرد طراحــی مــی شــوند. ب ــی هــای هواب آلودگ
ــه روی  ــن مقال ــز ای ــد 19، تمرک ــل شــیوع کووی دلی

ــی اســت.  ــه فشــار منف ــاق هــای ایزول ات
مساله

در حــال حاضــر مشــکل ایــن اســت: همــه 
ــاق  ــدودی ات ــداد مح ــط تع ــا فق ــتان ه بیمارس
ایزولــه فشــار منفــی دارنــد. در زمــان همــه گیــری، 
ــرای  ــاق هــا ب بیمارســتان تعــداد کافــی از ایــن ات
ــه  ــس، چ ــدارد. پ ــاران را ن ــاد بیم ــم زی اداره حج
کاری مــی تــوان انجــام داد؟ مــا هنــوز نمــی دانیــم 
آیــا کوویــد 19 بیمــاری عفونــی اســت کــه از طریــق 
ــن  ــا ای ــه؛ ب ــا ن ــد ی ــی یاب ــترش م ــل گس آئروس
وجــود، گذاشــتن بیمــاران کوویــد 19 در یــک اتــاق 
 )ICU( ــژه ــای وی ــت ه ــش مراقب ــا بخ ــادی ی ع
ــتان  ــای بیمارس ــش ه ــه بخ ــت هم ــن اس ممک
ــر  ــه خط ــران را ب ــامت دیگ ــد و س ــوده کن را آل

کنش گرا باشید نه واکنش پذیر

 در صورت امکان فن های اگزاست هپای پر
سر و صدا را بیرون نصب کنید

 از سیستم کانال هوای برگشت قدیمی برای
اگزاست استفاده نکنید

 در مورد الزامات با پرسنل بیمارستان
صحبت کنید.

منافذی حریق  ضد  دیوارهای  که   جایی 
 دارند، یک fire watch الزم است.

 از یک مونیتور فشار با یک صفحه نمایش
 دیجیتال و آالرم برای هر اتاق فشار منفی

 استفاده کنید.

از اطمینان  برای  هپا  اگزاست  های  فن   از 
 اینکه همه کانال های اگزاست کانالی تحت

فشار منفی هستند استفاده کنید.

 اتاق های بیمار تحت تاثیر و مناطق مجاور
 را برای برگشت به شرایط اولیه آنها تست و

تنظیم کنید.

از هر را حداقل 10 فوت (3 متر) دور   اگزاست 
 منطقه شلوغ ی هر ورودی OA که می تواند هوای

 اگزاست را به بیمارستان برگرداند نگه دارید.

از اتاق های با دیوارهای  در صورت امکان 
 ارتفاع کامل یا سقف توپر استفاده کنید تا
 مانع از اثرگزاری روی اتاق های مجاور شود.

ده درسی که آموختیم
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بیاندازد. 
توصیه ها

ــرای تبدیــل موفــق  ــه روش جدیــد مــا ب ایــن مقال
 ICU تعــداد زیــادی از اتاق هــای جراحی-پزشــکی و
ــتان  ــت بیمارس ــی موق ــار منف ــای فش ــاق ه ــه ات ب
هــای کالیفرنیــا را توضیــح مــی دهــد. ایــن 
ــاه  ــیار کوت ــان بس ــک زم ــت در ی ــای موق ــاق ه ات
ــه  ــود ک ــق ب ــدری موف ــه ق ــدند.روش ب ــاد ش ایج
15 بیمارســتان دیگــر کالیفرنیــا هــم از آن اســتفاده 

ــد.  کردن
ــار  ــه فش ــاق ایزول ــک ات ــن ی ــم بی ــرق مه ــک ف ی
منفــی خــوب کــه بــا همــه الزامــات کدهــای 

ــی  ــار منف ــاق فش ــک ات ــت دار و ی ــی مطابق اجرای
ــاق  ــن ات ــت ای ــه همیــن عل موقــت وجــود دارد. ب
ــار  ــای فش ــاق ه ــوان »ات ــت عن ــت تح ــای موق ه
ــده مــی  ــه« نامی ــاق هــای ایزول ــه »ات ــی« و ن منف

ــوند.  ش
یــک اتــاق اورژانــس معمــول در زمــان یــک همــه 
ــاق  ــک ات ــه ی ــد ب ــی توان ــرعت م ــه س ــری ب گی
فشــار منفــی تبدیــل شــود )شــکل 1(. راهنمــا 
ــراری در  ــت اضط ــش موق ــای واکن ــرای معیاره ب
ــت هــای مختلــف فــرق  بیمارســتان هــا بیــن ایال
ــه بنــدی بیمارســتان  ــر رتب ــد و تحــت تاثی مــی کن

ــت.  اس
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لیست قیمت انواع بخاری در آبان 1399

REHA2000450,000 زنبوری
300,000تیوست

QH-2800 900,000فن دار
F٣ JISUN 800,000طرح شومینه برقی

Tovoset with fan 500,000فن دار
600,000فن دار 2200

NTH20-15B1-R 2,000,000بخاری برقی
R120 1,000,000بخاری برقی

480,000فن دار رویال
5600900,000

قیمتنام محصول
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بیمه تامین اجتماعی اعضاء سازمان
نظام مهندسی ساختمان در محاق!

مهنــدس چرخیــان، عضــو نظــام 
مهندســی

در تفاهــم نامــه ســال ۱۳۹۲ کــه 
ــام  ــزی نظ ــورای مرک ــن ش ــی مابی ف
ســازمان  و  ســاختمان  مهندســی 
تامیــن اجتماعــی منعقــد گردیــد 

ــوه  ــی نح ــات و بررس ــه جلس ــر ب ــال ۱۳۹۶ منج ، در س
ــت در اواخــر ســال ۱۳۹۷  ــکاری شــد و در نهای ــن هم ای
ــام  ــی اع ــن اجتماع ــه تامی ــط بیم ــنامه ۶۷۰ توس بخش
شــد کــه طــی آن ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
مــی توانســت طــی لیســتی اعضــاء پروانــه دار خــود را 
بیمــه نمایــد و ایــن اعضــاء بتواننــد بــا دریافــت دفترچه 
از مزایــای آن اســتفاده نماینــد و ایــن شــروعی بــود کــه 

ــد . ــق گردی ــتان ۱۳۹۸ محق در تابس
ــه از  ــی ک در اواخــر ســال ۱۳۹۸ بخاطــر درخواســت های
اســتان هــای مختلــف از شــورای مرکزی شــد و همینطور 
بــرای رفــع مســئولیت هایــی کــه ایــن بیمــه بــرای نظام 
ــد  ــدون درآم ــه ب ــار اضاف ــک ب ــت و ی ــی داش مهندس
داشــت ، منجــر بــه درخواســتی غیر کارشناســانه توســط 
شــورای مرکــزی از بیمــه شــد کــه باعــث گردیــد در اوایل 
ســال ۱۳۹۹ بیمــه تامیــن اجتماعــی  بخشــنامه جدیــدی 
ــی را ایجــاد  ــود و تغییرات ــاغ نم ــه شــماره ۱/۶۷۰ اب را ب

نمــود کــه ذیــل بــه آن میپردازیــم: بخشــنامه ۶۷۰ :
ــه شــدگان طــی لیســت توســط  * ارســال اســامی بیم

ــه بیمــه تامیــن اجتماعــی  نظــام مهندســی ب
* پرداخت حق بیمه به صورت فصلی

* عضویت در این بیمه برای اعضاء پروانه دار
* نداشتن فرانشیز درمانی در مراکز زیر نظر

تامین اجتماعی 
* قیــد شــدن کلمــه اجبــاری در ســایت و دفترچــه بیمــه 

ن گا شد
ــی  ــام مهندس ــه : نظ ــت و دفترچ ــام کارگاه در لیس * ن

ــاختمان  س
بخشنامه ۱/۶۷۰ :

* ارائــه معرفــی نامــه بــرای اعضــاء داوطلــب درخواســت 
بیمــه بــه تامیــن اجتماعی 

* امکان بیمه شدن اعضاء  پروانه دار و بدون پروانه
ــط  ــادره توس ــش ص ــی فی ــه ط ــق بیم ــت ح * پرداخ

ــی  ــن اجتماع تامی
* نداشتن فرانشیز درمانی

* موضوع بیمه در سایت و دفترچه به عنوان
بیمه خاص

* در قسمت نام کارگاه چیزی نوشته نمی شود 
مزیت بخشنامه ۱/۶۷۰ :

۱- امــکان بیمــه شــدن اعضایــی کــه پروانــه از ســازمان 
ندارنــد

ــاه  ــه در م ــورت ماهیان ــه ص ــه ب ــق بیم ــت ح ۲- پرداخ
ــه شــده ــد ، توســط خــود بیم بع

معایب بخشنامه ۲/۶۷۰ نسبت به بخشنامه ۶۷۰ :
ــا  ــد ، ب ــدن دارن ــه ش ــت بیم ــل جه ــه تمای ــرادی ک - اف
ــی  ــی معرف ــن اجتماع ــه تامی ــه ب ــی نام ــت معرف دریاف
میشــوند و دیگــر لیســتی توســط نظــام مهندســی ارائــه 
ــاری  ــوع بیمــه از اجب ــه همیــن دلیــل ن نمــی گــردد . ب
ــه بینــه خــاص تغییــر پیــدا کــرده و در ضمــن دیگــر  ب

ــود  ــام کارگاه وارد نمیش ن
ــدون  ــه و ب ــا پروان ــاء ب ــام اعض ــد ، تم ــه جدی - در بیم
ــه  ــه ب ــن بیم ــر ای ــود و دیگ ــی ش ــامل م ــه را ش پروان
عنــوان ســابقه بــرای فعالیــن در ایــن صنــف محســوب 

ــود. نمیش
بــا ایــن اوصــاف دیگــر ایــن بیمه نســبت بــه بیمــه های 
ــرای اعضــاء  ــه ب ــوده و دســتاوردی ک ــت نب ــر ، مزی دیگ
بــه حســاب مــی آمــد ، نداشــته و جذابیــت خــود را بــه 
عنــوان یــک خدمــات توســط ســازمان نظــام مهندســی 

ســاختمان را نــدارد.

گزارش ویژه
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هزینه گرم کردن
ساختمان خود را

نصف کنید!

ــن و  ــدرن تری ــی از م ــروزه یک ــف، ام ــش از ک گرمای
لوکــس تریــن روش هــای گرمایــش در ســاختمان مــی 
باشــد کــه بــه آن گرمایــش از کــف تابشــی نیــز گفتــه 

مــی شــود.
بــه گــزارش تاسیســات نیــوز، گرمایــش از کــف یکــی از 
بهتریــن روش هــای گرمایــش خانــه اســت. ایــن روش 
ــام  ــه تم ــن ب ــه طــور یکســان از ســطح زمی ــا را ب گرم
نقــاط خانــه مــی رســاند در نتیجــه تمــام بخش هــای 
ــط از دمــای یکســانی برخــوردار هســتند، چــون  محی
کــه گرمــا در کل اتــاق از ســمت پاییــن بــه بــاال منتقــل 

می شــود.
همچنیــن راه رفتــن روی زمیــن را بســیار لــذت بخــش 
ــذف  ــا ح ــف ب ــش از ک ــتم گرمای ــد. در سیس ــی کن م
رادیاتورهــا فضــای بیشــتری در اختیــار شماســت کــه 
ــم و  ــیار مه ــک بس ــای کوچ ــوع در فضاه ــن موض ای

ــردی اســت. کارب
ــف  ــش از ک ــتم گرمای ــوع سیس ــی دو ن ــور کل ــه ط ب
طریــق  از  گرمــا  )انتقــال  الکتریکــی  دارد:  وجــود 
ســیم های برقــی( و هیدرونیــک )انتقــال گرمــا از 
ــا را  ــتم ها گرم ــن سیس ــر دوی ای ــرم(. ه ــق آب گ طری
ــد. ــت می کنن ــاال هدای ــه ســمت ب ــاق ب ــک ات ــف ی از ک
در سیســتم گرمایشــی مبتنــی بــر آب گــرم، آب گــرم از 
طریــق لوله هــا هدایــت می شــود و در گرمایــش از کــف 
برقــی، از نوعــی کابل هــای حرارتــی اســتفاده می شــود 
کــه دارای خاصیــت گرمایــی هســتند و پــس از عبــور 

ــرم می شــوند. الکتریســیته از آن گ
سیســتم های گرمایــش از کــف آبــی از شــبکه لولــه پنج 
ــای  ــر لوله ه ــر از دیگ ــی کمت ــا ضخامت های ــه آب ب الی
آب کــه در زیــر پوشــش کــف ســاختمان تعبیــه 

شــده اند و یــک پکیــج یــا موتورخانــه، تشــکیل شــده 
اســت. دمــای آب توســط پکیــج یــا بویلــر موتورخانــه 
ــای آب  ــردن دم ــاد ک ــم و زی ــا ک ــود. ب ــم می ش تنظی

ــرد. ــرل ک ــم کنت ــط را ه ــای محی ــوان دم می ت
ــک  ــم از ی ــی ه ــف برق ــش از ک ــتم های گرمای سیس
ــهری(  ــوالً ش ــرق )معم ــع ب ــک منب ــت و ی ــبکه المن ش
ــوع از  ــن ن ــا در ای ــم دم ــت. تنظی ــده اس ــکیل ش تش
سیســتم گرمایــش برقــی معمــوالً توســط یــک ســویچ 
کــه روی دیــوار نصــب اســت، انجــام می شــود و 
می تــوان آن را بــرای هــر اتــاق یــا منطقــه از ســاختمان 

ــه دلخــواه تغییــر داد. ب
در گذشــته بــرای اجــرای سیســتم برقــی اقــدام 
ــاختمان  ــف س ــش ک ــر پوش ــذاری زی ــت گ ــه المن ب
ــک  ــه ی ــده را ب ــاد ش ــبکه ایج ــپس ش ــد و س می کردن
ــدازی  ــتم راه ان ــد و سیس ــل می کردن ــرق وص ــع ب منب
تکنولــوژی،  پیشــرفت  بــا  امــروزه  ولــی  می شــد 
فرش هــای المنــت تهیــه شــده اند کــه می تــوان 
آن هــا را زیرپوشــش هایی ماننــد پارکــت اســتفاده کــرد 
و نیــازی بــه بازســازی و اســتفاده از مصالح ســاختمانی 

ــت. ــا نیس ــرای آن ه در اج
در نــگاه اول ممکــن اســت ایــن سیســتم کمــی گــران 
بــه نظــر برســد، بــه خصــوص زمانــی کــه شــما ایــن 
ــه  ــه قدیمــی در نظــر گرفت ــرای یــک خان سیســتم را ب
باشــید. امــا از نقــاط قــوت ایــن سیســتم مــی تــوان به 
کاهــش مصــرف انــرژی و افزایــش فضــا اشــاره کــرد و 
همچنیــن بــا مخفــی کــردن رادیاتــور ظاهــر خانــه نیــز 
ــا تمامــی  ــن روش ب ــا ای ــی شــود و تقریب ــر م دلپذیرت
ــرش  ــت و ف ــنگ، پارک ــرامیک، س ــم از س ــطوح اع س

ســازگار مــی باشــد.
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ــش از  ــه ی سیســتم گرمای ــه هزین ــه این ک ــا توجــه ب ب
ــه ی ســایر روش هــای  ــا هزین ــی ب ــاوت چندان ــف تف ک
گرمایشــی نــدارد، بســیاری از افــراد ترجیــح می دهنــد 

ــد. ــن سیســتم های گرمایشــی اســتفاده کنن ــا از ای ت
ــه  ــت ک ــف نیس ــی از لط ــه خال ــن نکت ــر ای ــه ذک البت
ــه  ــه ی اجــرای ایــن سیســتم گرمایشــی بســته ب هزین
ــر  ــاوت اســت و اگ ــام اســتفاده شــده متف روش و اق
می خواهیــد کــه مدت هــا از ایــن سیســتم بهــره 

ــد. ــاب کنی ــام را انتخ ــن اق ــا کیفیت تری ــد، ب بگیری

۲ روش  بــرای کنتــرل دمــا در سیســتم گرمایــش کفــی 
ــه صــورت دســتی، کنتــرل  وجــود دارد: کنتــرل دمــا ب
دمــا بــه صــورت اتوماتیــک کــه بــه هنــگام راه انــدازی 

ــوند. ــخص می ش ــتم مش سیس
در کنتــرل دمــا بــه شــیوه دســتی امــکان کنتــرل دمــا 
ــا شــیرآالت قطــع و وصــل فراهــم می گــردد. امــا در  ب
کنتــرل دمــا بــه صــورت اتوماتیــک دمــا با حســگرهای 

ــردد. ــرل می گ موجــود کنت
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