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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 
تعرفه های پاین سازمان نظام مهندسی برای نظارت و از آن مهم تر رقم بسیار 

اندک حق نظارت برای سال های دوم به بعد قرارداد موضوعی است که مهندسان 
به شدت از آن ناراضی اند و هریک به نحوی از انحاء سعی در شکایت و اعتراض 

دارند. اعتراضات گسترده در فضای مجازی و حقیقی نشاندهنده این عدم رضایت 
است. بدیهی است که با تورم چند ده درصدی موجود در اقتصاد کشور هزینه 

خدمات در کل کشور نتوانسته است به همان نسبت افزایش یابد و با سرعتی الک 
پشتی رشد کرده است.

این پایین بودن هزینه های خدمات موضوع ماده 33 مشکات متعددی را می 
آفریند که پیش از این در مورد آن گفته ایم و نوشته ایم. اما یکی از موارد نگران 
کننده ای که متاسفانه در حال رخ دادن است خروج نیروهای حرفه ای از نظارت 

ساختمان است. امروزه شرکت های حقوقی در رقابتی سخت با هم در حال جذب 
پروانه های مهندسی و افزایش ظرفیت خود هستند. در همین راستا شرکت هایی 

هم هستند که امور مربوط به تاسیس و جذب پروانه و گرفتن مجوزهای نظام 
مهندسی را انجام می دهند. مبالغی که این شرکت ها برای جذب پروانه پرداخت 

می کنند باعث تشویق بسیاری از مهندسان به حقوقی کردن پروانه خود می شود. 
این مهندسان که به دلیل رقم پایین خدمات نظارت و روند مشکل دار نظارت 

عاقه ای به انجام چنین خدماتی ندارند ترجیح می دهند پروانه خود را به شرکتی 
حقوقی بسپرند و عطای این کار را به لقای آن ببخشند. نیروهایی که نمی توانند با 
جنس فروشی به کارفرما، دریافت مبالغ غیر متعارف به دالیل واهی، امضاء فروشی 

و ده ها راه دریافت پول کثیف از کارفرما کنار بیایند از چرخه معیوب نظارت کنار 
می روند و به شرکت های حقوقی پناه می برند. البته بسیاری نیز هستند که می 

مانند تا بجنگند و میدان را خالی نکنند؛ اما تحمل آنان چقدر است؟ مهاجرت 
مهندسان، باالرفتن سن و بازنشستگی و بیماری های ناشی از کار چون آرتزور زانو 

همه و همه دست به دست هم می دهند تا صحنه از حرفه ای ها خالی شود و 
کس به میدان رو نیاورد.

منطقی آن است که مهندسانی که دارای درآمدهایی از خارج سازمان نظام 
مهندسی هستند و به درآمد سازمان نیاز ندارند و یا حداقل متکی به آن نیستند 

پروانه خود را واگذارند و سایر مهندسان به ویژه مهندسان توانمند و با تجربه و با 
سواد چنان اقناع شوند که نظارت بر ساخت را عهده دار شوند. اما در بر پاشنه ای 

دیگر می چرخد و این زنگ خطری برای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 
است. 

آیا این سازمان مهم و تاثیرگذار به فکر چندسال بعد هست؟ نشانه ها که چنین 
نیست. 

تا بعد!
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اخبار داخلی

انجام جرمِ علنی فروش 
مسکن ملی در آگهی های 

سایت دیوار!
روشــن  روز  در  ملــی  مســکن  امتیــاز 
فروختــه مــی شــود.  فــروش امتیــاز 
ــکن  ــی مس ــدام مل ــرح اق ــای ط واحده
ــی  ــکل علن ــه ش ــاوت ب ــای متف ــا نرخه ب
در ســایتهای اینترنتــی جریــان دارد؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه بارهــا وزیــر و دیگــر 
بــر  شهرســازی  و  راه  وزارت  مســئوالن 
ــد  ــه تاکی ــن معامل ــودن ای ــی ب غیرقانون

ــد. ــرده ان ک

اطالعیه / لغو برگزاری 
انتخابات گروههای 

تخصصی
ســازمان نظــام مهندســی اســتان 
ــی  ــل طوالن ــه دلی ــام کرب ــرز، اع الب
ــه  ــودن پروس ــخص ب ــدن و نامش ش
تشــکیل کمیتــه ســنجش شــورای 
مرکــزی و تقاضــای متعــدد داوطلبــان 

ــدی ــاع بع ــا اط ــخ ت ــن تاری از ای
کان لم یکن اعام می گردد.

بنزین در کشور ما ارزان 
است!

کانــون  رئیــس  همایــون صالحــی 
انجمــن جایــگاه داران ســوخت گفــت: 
بنزیــن در کشــورمان نســبت بــه ســایر 
کشــورهای دیگــر ارزان اســت ولــی 
ــران  ــان گ ــور خودم ــبت کش ــه نس ب
محســوب مــی شــود. ســال گذشــته و 
پــس از ســهمیه بنــدی، مصــرف از ۹۸ 
میلیــون لیتــر در مــاه  بــه ۷۵ میلیــون 
لیتــر رســید و طبــق اطاعــات میدانــی 
ــه دســت آمــده از اســتان ها، بیــش  ب
از ۳۰ درصــد مصــرف بنزیــن معمولــی 

کاهــش پیــدا کــرده اســت.

خرم: نظام مهندسی به 
عضویت ستاد مدیریت 

بحران کشور درآید
ــردی  ــورای راهب ــکیل ش ــرم از تش خ
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
کارشناســان،  عضویــت  بــه 
اقتصاددانــان و خبــرگان ایــن بخــش 
ــر داد و در  ــار خب ــتین ب ــرای نخس ب
ادامــه نقــش نظــام مهندســی در 
را مــورد اشــاره  مدیریــت بحــران 
قــرار داد و خواســتار آن شــد تــا ایــن 
ســازمان بــه عضویــت رســمی ســتاد 
ــد. در  ــور درآی ــران کش ــت بح مدیری
همیــن حــال، ســازمان های نظــام 
مهندســی اســتانها بایــد عضــو کمیتــه 
اســتان ها  در  بحــران  مدیریــت 

ــوند. ش

استاندارد تاسیسات 
پسماندسوز خطر ناشی از 

آالینده ها را کاهش می دهد
در دویســت و هفتــاد و پنجمیــن 
محیــط  ملــی  کمیتــه  اجاســیه 
زیســت، اســتاندارد ملــی »تاسیســات 
ویژگــی   :1 قســمت  پسماندســوز- 
آزیتــا  رســید.  تصویــب  ها«بــه 
خضرایــی، مدیــرکل دفتــر تدویــن 
اســتانداردهای ملــی، هــدف از تدوین 
ایــن اســتاندارد را تعییــن ویژگــی های 
ــرد  ــام ک ــوز اع ــات پسماندس تاسیس
کــه بــرای ســوزاندن انــواع پســماندها 

ــرد. ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م

استاندارد لوله گذاری 
چندالیه تاسیسات آب سرد 

و گرم اجباری شد
ــد و  ــزار و چهارص ــک ه ــه ی در جلس
شــصت و پنجمیــن اجاســیه کمیتــه 
ــه  ــر، موسس ــیمیایی و پلیم ــی ش مل
ــماره  ــتاندارد ش ــران، اس ــتاندارد ای اس
۲-۱۲۷۵۳ تحــت عنــوان ســامانه هــای 
ــه  ــای چندالی ــه ه ــذاری لول ــه گ لول
بــرای تاسیســات آب ســرد و گــرم 
داخــل ســاختمان، مشــمول مقــررات 

ــد. ــاری ش ــتاندارد اجب اس

قبولی در آزمون 
نظام مهندسی سهمیه بندی 

خواهد شد؟!
ــر  ــت دفت ــر، سرپرس ــی ف ــد مان حام
و  راه  وزارت  ســاختمان  مهندســی 
شهرســازی: در بــاره ســهمیه بنــدی 
آزمــون نظــام مهندســی هنــوز تصمیــم 
گیــری نشــده اســت یعنــی فعــًا 
ــرات  ــا تغیی ــهمیه بندی ی ــری از س خب
ــتی  ــت. سیاس ــون نیس ــده در آزم عم
بیشــتر  ســخت گیری  بــرای  هــم 
آزمــون  البتــه کــه  نــدارد.  وجــود 
جــدی اســت؛ چــون حرفــه ای اســت. 
ــم دارد. ــنگینی ه ــیار س ــؤلیت بس مس

R290 میدآ برنده جایزه دستگاه های تهویه مطبوع
ــا هــدف جایگزینــی R22 مخــرب اوزون  در طــول ۱۰ ســال گذشــته، »میــدآ« ب
ــد.  ــکاری مــی کن ــروژه ای مشــترک هم ــدو روی پ ــا یونی ــان )R290( ب ــا پروپ ب
 R290 شــرکت حــدود ۷ میلیــون دالر بــرای تبدیــل خــط تولیــد بــه محصــوالت
ســرمایه گــذاری کــرده و بــه عــاوه، ۸۳ مــورد از آزمایشــگاه هــای خــود را بــه 
تحقیــق در مــورد RAC بــا مبردهــای بــا GWP پاییــن اختصــاص داده اســت.
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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
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گزارش ویژه
جالــب اســت بدانیــد کــه بیــش از یــک میلیــارد نفــر در جهــان 
بــه توالــت دسترســی ندارنــد و قضــای حاجــت خــود را در فضــای 
آزاد انجــام مــی دهنــد. ایــن امــر عــاوه بــر اینکــه کاری بــه دور از 
فرهنــگ و ارزشــهای اجتماعــی اســت، ضررهــای بســیاری نیــز از 

نظــر بهداشــت و ســامت عمومــی بــه دنبــال دارد.
وقــوع حــوادث مختلــف، جنــگ و آســیب هــای اجتماعــی حاصل 
از آن، شــاید هــر ســاله بــه رقــم اشــاره شــده بیافزایــد و در ایــن 
راســتا تهدیــدی پنهــان در جهــان هــر روز و هــر روز گســترده تــر 

مــی شــود.
ــه توالــت دسترســی  ــی ب ــه طــور کل ــر اینکــه گروهــی ب عــاوه ب
ندارنــد، حــدود ۲ میلیــارد و نیــم نفــر در جهــان نیــز بــه خدمــات 
مناســب توالــت دسترســی ندارنــد. ضعــف در خدمــات توالــت، 
ــود سیســتم  ــع فاضــاب مناســب، نب ــود سیســتم دف شــامل؛ نب
ــن  ــه اماک ــودن ب ــک ب ــد، نزدی ــوی ب ــع ب مناســب شستشــو، دف
عمومــی و … اســت کــه امــکان انتقــال بیمــاری هــای مختلــف را 

گســترش مــی دهــد.
ــران و  ــرای دخت ــژه ب ــه وی ــت ب ــه توال ــود امــکان دسترســی ب نب
زنــان بســیار بــا اهمیــت تــر اســت. ایــن امــر عــاوه بر مشــکات 
فرهنگــی و اجتماعــی، مشــکات بهداشــتی بیشــتری بــرای ایــن 

گــروه نیــز ایجــاد مــی کنــد.
ــن  ــد ضم ــل متح ــازمان مل ــت س ــرکل وق ــون دبی ــی م ــان ک ب
ــه  ــران در بیانی ــان و دخت ــرای زن ــت« ب ــر اهمیــت »توال ــد ب تاکی
ای تاکیــد کــرده اســت ؛ از هــر ســه زن در جهــان، یــک زن نمــی 
توانــد بــه توالــت امــن دسترســی داشــته باشــد. در نتیجــه ایــن 
وضعیــت، ایــن زنــان بــه بیمــاری هــا مبتــا مــی شــوند و احتماال 
ــونت  ــا خش ــود ب ــام کار خ ــرای انج ــی ب ــن جای ــگام یافت ــه هن ب

هایــی روبــه رو مــی شــوند.
 ســازمان ملــل متحــد تاکیــد کــرده اســت بــا وجــود اینکــه آب 
شــیرین و مناســب بــه انــدازه مصــرف همــه انســان هــای جهــان 
ــا  ــاخت ه ــف زیرس ــد و ضع ــای ب ــت ه ــا سیاس ــود دارد ام وج
ــودک هســتند  ــا ک ــر آنه ــه اکث ــر ک ــون هــا نف باعــث شــده میلی
ــع نامناســب  ــا دف ــط ب ــاری هــای مرتب ــه بیم ــا ب ــل ابت ــه دلی ب
ــزه  ــود آب پاکی ــتی و نب ــی غیربهداش ــت زندگ ــاب و وضعی فاض

ــر باشــند. آســیب پذی
بــر اســاس ایــن گــزارش، شــیوع بیمــاری کرونــا در سراســر جهان، 
ــت  ــاری توال ــرای بررســی ســاخت و معم ــر ب ــی بهت شــاید فرصت
ــا  ــا ب ــد پســاکرونایی باشــد، ت ــاری جدی و تاسیســات آن در معم

»روز جهانی توالت« 
نامبارک!

مهری بهزادپور/ ۱۹ نوامبر »روز جهانی 
توالت«  نام گذاری شده است. محلی 
که بیش از یک میلیارد نفر در جهان از 
امکان استفاده از آن محروم هستند و 

به این دلیل شاید به همین دلیل بگوییم 
»روز جهانی توالت « نامبارک!

 »توالت« کوچکترین بخش در خانه هر 
فردی که اگر نباشد زندگی کردن در آن 

بسیار مشکل و غیرممکن می شود!
در نظر گرفتن چند شاخص برای ساخت 
آن که بیشترین آن نیز توسط مهندسان 
تاسیسات انجام می شود، به منظور رفاه 

ساکنان خانه صورت می گیرد.
۱۹ نوامبر روز جهانی توالت نام گرفته 

است . این نامگذاری شاید در ابتدا کمی 
خنده دار و عجیب به نظر آید، اما کاربرد 

پراهمیت آن و اینکه چند نفر در دنیا 
از این نعمت پنهان! محروم هستند، 

ضرورت این نامگذاری را برایمان بیشتر 
روشن می سازد.
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گزارش ویژه
ــق  ــاری از طری ــال بیم ــکان انتق ــی، ام ــاخت اصول س
تاسیســات و لولــه کشــی دفــع فاضــاب؛ بــه ویــژه در 

مجتمــع هــای مســکونی را کمتــر ممکــن ســازد.
طراحــی و ســاخت لولــه هــای دفــع فاضــاب در 
ــه  ــد ب ــف مجتمــع هــای مســکونی بای ــات مختل طبق
گونــه ای باشــد کــه امــکان انتقــال ویــروس از طبقــات 

ــد. ــش ده ــف را کاه مختل
ــه  ــی از خان ــت در محل ــاخت توال ــن س ــر ای ــاوه ب ع
ــابه  ــرایط مش ــروس را در ش ــال وی ــکان انتق ــه ام ک
ــا، کمتــر ســازد از اهمیــت ویــژه  پاندمــی کنونــی کرون

ــت. ــوردار اس ای برخ
بــر اســاس بررســی هــای صــورت گرفتــه، هــر فــرد بــه 
طــور متوســط ۳ ســال از عمــر خــود در توالــت بــه ســر 

مــی بــرد.
ــم  ــظ حری ــت، حف ــه بهداش ــه مقول ــی ب ــی توجه ب
خصوصــی، رعایــت اصــول و قوانیــن در بیمــاری هــای 
جمعــی، از جملــه شــاخص هایــی اســت کــه ضــرورت 

برخــورداری هــر فــردی از توالــت شــخصی و بهداشــتی 
را ضــروری مــی ســازد.

وجــود مــدل هــای مختلــف توالــت فرنگــی و ایرانــی 
در فرهنگهــای مختلــف، بــا نامهــا و روشــهای مختلــف 
ــدگان  ــم مصــرف کنن ــه زغ ــی ب ــا و معایب ــع، از مزای دف
ــت  ــودن توال ــرورت ب ــداق ض ــت مص ــه در نهای دارد ک

اســت.
»توالــت« جایــی کــه عــاوه بــر رفــع قضــای حاجــت، 
فرصتــی بــرای اســتراحت و تفکــر گروهــی اســت کــه 
شــاید زمانــی بیشــتر از آنچــه کــه الزم اســت در آن بــه 

ســر مــی بریــم!
ــور و  ــب مذک ــه مطال ــه ب ــا توج ــد ب ــاید بای ــال ش ح
محرومیــت گــروه کثیــری از جامعــه از ایــن »نعمــت« 
کــه بــه نوعــی بتــوان از آن تلقــی »خشــونت« داشــت، 

ــارک«!! ــت نامب ــی توال گفــت: »روز جهان

نالین دوره آ

مهندس دلنوازمدرس

ورد متره و برآ
قی تاسیسات مکانیکی و بر
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گزارش ویژه
ت نیوز

سا
سی

تا
حقوق تاسیسات

بازرس و عملکرد هیئت اجرایی آپارتمان

بازرســان ســاختمان افــرادی هســتند کــه توســط 
مجمــع عمومــی انتخــاب می شــوند تــا بــر اســاس 
ــون  ــه، قان ــنامه، آیین نام ــدرج در اساس ــاد من مف
ــون  ــی قان ــه اجرای ــن نام ــان، آیی ــک آپارتم تمل
ــاری و  ــن س ــر قوانی ــا و دیگ ــان ه ــک آپارتم تمل
جــاری، عملکــرد ارکان اجرایــی اعــم از مدیــر عامــل 
ــان  ــره و دیگــر مســتخدمین آپارتم ــت مدی و هیئ
مالی)تهیــه شــارژ،  موضوعــات  در  باالخــص  را 
گزارشــات مالــی و..(، مــورد بررســی قراردهنــد 

ــق  ــر طب ــاالنه را ب ــات س ــقم گزارش ــت و س و صح
ــانند.  ــع برس ــر مجم ــمع و نظ ــه س ــنامه ب اساس
بازرســان در صــورت مشــاهده تخلــف از اساســنامه 
یــا ســؤ مدیریــت هیئــت مدیــره می تواننــد 
ــد  ــح نماین ــد و درخواســت توضی ــر دهن ــًا تذک کتب
ــاد اساســنامه  ــر اســاس مف ــرار، ب و در صــورت تک
درخواســت تشــکیل جلســٔه مجمــع عمومــی 

ــد. نماین
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ــک  ــوالی -2020 ِفران ــماره ج ــری- ش ــه اش مقال
ــال، در  ــرای مث ــون/ ب ــتفانه جانس ــادپور و اس ش
کالیفرنیــا، دفتــر توســعه و برنامــه ریزی و ســامت 
ــا  ــتانداردها ی ــایر اس ــه س ــبت ب )OSHPD( نس
ــری  ــه ت ــه کاران ــی، روش محافظ ــای مل راهنماه
ANSI/ 170 در پیــش مــی گیــرد. اســتاندارد
ASHRAE/ASHE بــا عنــوان »تهویــه مراکــز 
درمانــی« نیــز یــک مرجــع مهــم در طراحــی ایــن 

ــت.  ــاق هاس ــوع ات ن
الزامــات معمــول یــک اتــاق ایزولــه فشــار منفــی 
ــن  ــه ای ــک بیمارســتات ب ــا طراحــی خــوب در ی ب

شــرح اســت:
* حداقل 12 بار تعویض هوا در ساعت

* حداقــل in.w.c. )2.5 0.01 پاســکال( فشــار 
ــاور؛  ــروی مج ــه راه ــبت ب ــی نس منف

* یــک نقطه تنظیــم in.w.c. )7.5 0.01 پاســکال( 
فشــار منفــی نســبت بــه راهــروی مجاور؛

* در نظر گرفتن فضایی برای اتاق انتظار
* جریان هوای مثبت از اتاق انتظار به اتاق ایزوله
* حداقل اختاف جریان هوای cfm 150 به فضا

* تخلیه به بیرون بدون اختاط با اگزاست عمومی
* دیفیوزر هوای رفت سقف در جلو پای بیمار 

* دریچــه هــوای تخلیــه دیــواری پاییــن تــر 
ــار ــر بیم ــک س نزدی

ــه  ــا هم ــت ب ــی موق ــار منف ــاق فش ــک ات ــا ی آی
الزامــات یــک اتــاق ایزولــه مطابقــت دارد؟ قطعــًا 
نــه. آیــا حفــاظ موقــت در برابــر گســترش آلودگــی 
فراهــم مــی کنــد؟ بلــه. روش مــا دقیقــًا از اعامیــه 
سیاســت گــذاری OSHPD PIN-4 بــا عنــوان 
ــاق  ــرای ات ــی ب ــای قدیم ــاختمان ه ــی س »بررس
ــای  ــروژه ه ــرد و پ ــت هواب ــه عفون ــای ایزول ه
ــی  ــت م ــاران TB« تبعی ــه بیم ــه ایزول ــوط ب مرب
کنــد. PIN-4 در درجــه اول در ســال 1996  بــرای 
ــن و  ــه ســل تدوی ــا ب ــاران مبت حــل مشــکل بیم
ــی  ــتورات اجرای ــد. دس ــه روز ش ــال 2011 ب در س
PIN- اســتفاده از ،OSHPD 2020 صــادره توســط
4 بــرای اجــرای اتــاق هــای فشــار منفــی موقــت 
در زمــان شــیوع کوویــد 19 را تاییــد کــرد. اینجــا 
یــک مــورد اســتثنا از OSHPD PIN-4 وجــود دارد:
ــه  ــای ایزول ــاق ه ــاخت ات ــه س ــر هزین ــه خاط »ب

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

قسمت دوم
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ــوارد  ــداد م ــش تع ــرد، افزای ــت هواب ــد عفون جدی
ــه  ــه ایزول ــاز ب ســل مشــکوک و تاییدشــده کــه نی
ــاز  ــد، نی ــردن در بیمارســتان هــای عمومــی دارن ک
ــف  ــق مختل ــل در مناط ــاران س ــرش بیم ــه پذی ب
ــه  ــاز ب ــف و نی ــای مختل ــان ه ــتان در زم بیمارس
ــر  ــرای بیمــاران غی ــاق هــای ســل ب اســتفاده از ات
ــه، بســیاری از بیمارســتان هــا از روش هــای  ایزول
ــرل و  ــز کنت ــد مراک ــق قواع ــه مطاب ــی ک مختلف
بــرای جداکــردن  اســت،  بیمــاری  پیشــگیری 

ــد.« ــی کنن ــتفاده م ــل اس ــاران س بیم
ســل یــک بیمــاری هوابــرد اســت، در حــال حاضــر 
ــد 19  ــا کووی ــه آی ــان مشــخص نیســت ک همچن
ــا  ــرد را دارد ی ــاری هواب ــک بیم ــای ی ــی ه ویژگ
ــه. CDC مــی گویــد ویــروس از طریــق قطــرات  ن
ــروف  ــای مع ــد. راهنم ــی یاب تنفســی گســترش م
6 فــوت )2 متــر( بــرای فاصلــه گــذاری اجتماعــی 
بــه ســادگی از انتقــال کوویــد 19 از طریــق قطــرات 
ــر از  ــزرگ ت ــرات ب ــر قط ــد. قط ــی کن ــری م جلوگی
ــا  ــی ب ــال هوای ــت. انتق ــر  اس ــا 10 میکرومت 5 ت
ــال قطــره ای  ــاوت دارد؛ انتق ــال قطــره ای تف انتق
ــا در  ــروب ه ــه میک ــت ک ــت اس ــن معناس ــه ای ب
ــا  ــر آنه ــی قط ــد، یعن ــود دارن ــره وج ــته قط هس
ــی  ــره م ــته قط ــت. هس ــر اس ــر از 5 میکرومت کمت
توانــد بــرای مــدت زمــان طوالنــی در هــوا باقــی 

ــد.  بمان
اگــر ویــروس کوویــد 19 از طریــق میکــروب 
ــه  ــود، چ ــل ش ــم منتق ــره ه ــته قط ــا در هس ه
ــوز  ــمندان هن ــاال دانش ــد؟ احتم ــی افت ــی م اتفاق
اطاعــات کافــی بــرای ارایــه یــک توصیــه جامــع 
ــد 19  ــی کووی ــد. بســیاری موسســات درمان ندارن
را یــک بیمــاری هوابــرد مــی داننــد و بــه عنــوان 
مهندســان HVAC، تــا وقتــی چیــزی غیــر از ایــن 
ــار  ــا آن شــبیه ســل رفت ــد ب روشــن شــود، مــا بای
ــری  ــط اش ــده توس ــزارش منتشرش ــک گ ــم. ی کنی
نشــان مــی دهــد » اگرانتقــال کوویــد 19 از طریق 
ــرض  ــن در مع ــر باشــد، قرارگرفت ــکان پذی هــوا ام

ویــروس بایــد کنتــرل شــود.« در ادامــه بعضــی از 
ــت در روش  ــا موفقی ــه ب ــای PIN-4 ک ــه ه توصی

مــا اجــرا مــی شــودارایه مــی شــود:
* یــک دســتگاه فــن اگزاســت پرتابــل هپــا بــرای 
هــر اتــاق بیمــار در نظــر بگیریــد. هــر فیلتــر هپــا 
بایــد حداقــل راندمــان دی اکتیــل فتــاالت 99.9% 
 MERV( 17( ــزارش راندمــان ــل عــدد گ ــا حداق ی

داشــته باشــد. 
* دســتگاه هــای فــن اگزاســت هپــا از طریق ســیم 
کشــی، لولــه کشــی یــا مســتقیم بــه ســازه، کــف، 
دیوارهــا یــا ســقف ســاختمان وصــل نمــی شــوند. 
* فــن هــای اگزاســت هپــا در اتــاق هــای مراقبــت 
ــی  ــتاری جراح ــای پرس ــاق ه ــا ات ــژه ی ــای وی ه

نصــب مــی شــوند. 

مقاله اشری
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ــا از  ــتقیم ی ــا، مس ــره ه ــق پنج ــه از طری * تخلی
طریــق کانــال از  یــک پنــل پنجــره ای ثابــت اســت. 
ــد از  ــا بای ــج ه ــد. گی ــرل کنی ــاق را کنت ــار ات * فش
ــوازن هــوا  ــی ت ــت باشــند و وقت ــل روی راهــرو قاب
ــای  ــر ه ــرای تاخی ــز ب ــه ج ــود ب ــی ش ــل م مخت
زمانــی بــرای بازکــردن درب هــا بــه صــورت محلــی 

ــد.  ــدار دهن هش
* پنجــره هــا را ببندیــد و درب هــا را حتــی المــکان 
ــاق  ــه ات ــوا ب ــوذ ه ــای نف ــتی ه ــه نش ــرای هم ب

ــد. ــری کنی درزگی
* اطمینــان حاصــل کنیــد تغییــرات سیســتم هــای 
ــار  ــدازد و دچ ــی ان ــر نم ــه خط ــق را ب ــام حری اع

ــد.  مشــکل نمــی کن
ــتگاه  ــت دس ــای اگزاس ــه ه ــد دریچ ــد کنی * تایی
هــای پرتابلــی کــه بــه خــارج ســاختمان تخلیــه می 
شــود، حداقــل 10 فــوت از هــر بازشــو فاصلــه دارد. 
ــر(  ــوت )3 مت ــرط 10 ف ــید ش ــته باش ــه داش توج

ــس  ــت و منعک ــت OSHPD اس ــار موق ــک معی ی
ــده الزامــات اســتاندارد 170 نمــی باشــد کنن

ــه اتــاق  * بیشــترین نــرخ جریــان هــوا از راهــرو ب
ــود،  ــن وج ــا ای ــت؛ ب ــق PIN-4، 75 cfm اس طب
طبــق تجربــه مــا ایــن مقــدار همیشــه بــرای حفــظ 
فشــار منفــی الزم، کافــی نیســت. بــرای بعضــی از 

ــاق هــا، cfm الزم بیشــتر اســت. ات
ــان  ــول را نش ــاق معم ــک ات ــان ی ــکل 2 چیدم ش

ــد.  ــی ده م
هــر فضــای اصــاح شــده بایــد توســط یــک 
ــک  ــزارش ی ــک گ ــرور شــود و ی ــدس ماهــر م مهن
صفحــه ای بایــد بــرای هــر فضــا آمــاده شــود تــا 
ــه  ــد ب ــزارش بای ــر گ ــد. ه ــتند باش ــات مس اصاح
ــه مراجــع ذی صــاح و بیمارســتان  روز، امضــا و ب

ــیری ــره شمش ــدس نی ــم: مهن ــود. / مترج ــال ش ارس

مقاله اشری
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نوآوری تاسیسات

جوایز نوآوری AHR Expo، رقابتی ساالنه است که به بدیع ترین و برترین محصوالت، سیستم ها و فناوری هایی که 
هر سال در AHR Expo به نمایش گذاشته می شود، اعطا می گردد. محصوالت در این گروه ها دسته بندی می شوند: 
اتوماسیون ساختمان؛ سرمایش؛ ساختمان سبز؛ گرمایش؛ کیفیت هوای داخل؛ لوله کشی؛ تبرید؛ نرم افزار؛ ابزار دقیق و 
تهویه. برندگان توسط گروهی از اعضای اشری انتخاب می شوند و معیار امتیازدهی آنها هم طراحی نوین، خالقیت، 

کاربری، ارزش و تاثیر بازار می باشد. 

برندگان 2021
1. اتوماسیون ساختمان

Infinitum Electric شرکت
Infinitum Electric IEq محصول

یک VFD کاربید سیلیکونی با راندمان باال
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ــه  ــن ب ــخه جایگزی ــک نس Infinitum Electric IEq ی
ــده  ــدی ش ــق بن ــی عای ــتورهای دوقطب ــای ترانزیس ج
)IGBTs( براســاس VFD اســت. VFD کاربید سیلیکونی 
بــا راندمــان بــاال )SiC( یــک کنترلــر موتــور کوچــک تــر، 
خنــک تــر و کارامدتــر بــا قابلیــت هــای IoT یکپارچــه در 

یــک دســتگاه ارایــه مــی کنــد. 
ــاری  ــی و تج ــای صنعت ــری ه ــه کارب ــا ب ورود VFD ه
ــن، پمــپ ی کمپرســور را  اجازهتغییــر ســرعت هــای ف
مــی دهــد و در نتیجــه یــک پیشــرفت تغییــر مرحلــه در 
مصــرف انــرژی کلــی صنعــت بــه دنبــال خواهد داشــت. 
بــا ایــن وجــود، یــک فاکتــور محدودکننــده باقــی مــی 
 Infinitum 88-94% ــطح ــان VFD در س ــد - راندم مان
IEq کاربیــد ســیلیکونی جدیــد، آخریــن اصاحــات تغییر 
مرحلــه ای بــرای راندمــان کنتــرل موتــور، ســایز و بســته 
ــی را  ــران نهای ــد و OEM و کارب ــی کن ــه م ــدی را ارای بن

قــادر بــه بهــره گیــری از فنــاوری در محیــط هــای متنوع 
 IoT ــورهای ــامل سنس ــاوه، ش ــه ع ــازد. ب ــی س ــر م ت
ــر  ــوان، یــک میکروکنترل ــرزش، مــا و ت ــرای ل یکپارچــه ب
ــود داده هــا« یــک طرفــه  و یــک درگاه مــودم IoT »دی
مــی شــود کــه امــکان تلفیــق ســاده تــر ایــن داده هــا در 
هــزاران نصــب را فراهــم می ســازد کــه دال بــر عملکرد و 
اطمینــان بهتــر کاربــری آنهاســت. کنترلــر هــای آن بــورد، 
داده هــای سنســور IoT ســریع را تحلیــل مــی کننــد تــا 
تحلیــل هــای پیشــگویانه فــوری بــرای کاربــران نهایــی 

ارایــه کننــد. 
فینالیست های این حوزه

BrainBox AI نسخه - BrainBox AI  •
ــری  ــرژی س ــت ان ــتات مدیری ــان - ترموس امرس  •

Verdant ZX

متغیــر  ســرعت  اســکرول  کمپرســور  نــوآوری: 
CopelandTM ZPK7

کمپرســور اســکرول CopelandTM ZPK7 از شــرکت 
ــی اســت  ــن کمپرســور ســرعت ثابت امرســان، کارامدتری
ــده  ــد ش ــه Copeland تولی ــال تاریخچ ــه در 100 س ک
ــم  ــه ه ــده ک ــل آین ــور Copeland نس ــت. کمپرس اس
اکنــون در نســل هفتــم خــود اســت، 5-1.5 تــن بــود و 
مــی تــوان در کاربری هــای مســکونی و تجاری اســتفاده 
شــود. همچنیــن بــا تاکیــن حداکثــر %5 بهبــود راندمان 
در موقعیــت رده SEER2 B و شــرایط عملکــردی میــان 
ــا  ــد. ب ــاری HSPF2 صنعــت HVAC را پشــتیبانی کن ب
عملکــرد آمــاده تنظیــم، کمپرســورها بــرای اســتفاده بــا 
مبــرد R410A بهینــه مــی شــوند و در ضمــن یــک خــط 
ــد R32 و  ــن مانن ــای GWP پایی ــرای مبرده ــه ب بهین

ــد.   R454B ارایــه مــی کن
ایــن نــوآوری تغییرپذیــری کمتــر و راندمــان بهتــری دارد 
کــه بــه OEM هــا اجــازه مــی دهــد مطابقــت موثرتــری 

ــن  ــته و در عی ــان 2023 داش ــتانداردهای راندم ــا اس ب
ــتر  ــایش بیش ــرژی و آس ــای ان ــی ه ــه جوی ــال صرف ح

بــرای ســاکنان و مالــکان خانــه هــا داشــته باشــند. 
فینالیست های این گروه: 

* MRCOOL - پمپ حرارتی مینی اسپلیت بدون کانال 
MULTI-ZONE / DIY سری

 Smardt گروه چیلر *
- محدوده چیلر 
 V آب-خنک رده

Smardt
/منبع سایت:

www.ahrexpo.

com

مترجم: مهندس 
نیره شمشیری

2. سرمایش
شرکت: امرسان
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ــادره مــرادی - عضــو نظــام  ن
مهندســی/ بــا توجــه بــه 
اینکــه شــهرداری تهــران 4 
ــای  ــروژه ه ــودن پ ــره ب ناظ
زیــر 1500 متــر را به رســمیت 
نمــی شناســد و پــروژه هــا از 
ــره  ــک ناظ ــهرداری ت ــد ش دی
ناظــر  امضــای  بــا  اســت 
عمــران پایــان کار صــادر مــی شــود، در بســیاری از مواقع 
حــق الزحمــه ناظــران مکانیــک کــه درایــن پــروژه هــا 
بعنــوان ناظــر آبفــا شــناخته میشــوند،  نادیــده گرفتــه 
مــی شــود. چــون مالــک تاییــد کارش را در گــرو مهندس 
عمــران میدانــد و رضایــت ایشــان برایــش کفایــت مــی 
ــد  ــه تمدی ــق الزحم ــه ح ــد ک ــی بین ــی نم ــد، لزوم کن

ــد. ــت کن ــا پرداخ ــران آبف ــه ناظ ــا را ب ــه بن واضاف
ــی  ــی، ب ــق کش ــن ح ــت ای ــک عل ــت ی ــوان گف ــی ت م
ــی باشــد و  ــران م ــکاران عم ــی هم ــی توجه ــری و ب مه
ــک  ــرق و مکانی ــان ب ــه از مهندس ــذ تاییدی ــدون اخ ب
پایــان کار را صــادر مــی کننــد، چــون طبــق قانــون نظــام 
مهندســی، ایــن عزیــزان قبــل ازتاییــد پایــان کار، بایــد از 
مهندســان آبفــا و بــرق  تاییدیــه دریافــت کننــد ســپس 
پایــان کار را صــادر کننــد، کــه ایــن کارچنــد حســن دارد: 

هــم خیال خودشــان از بــاب تکمیل تاسیســات و کیفیت 
ســاختمان راحــت مــی شــود، هــم تقســیم مســئولیت 
مــی شــود، وهــم مهندســان بــرق و آبفــا بــه حــق قانونی 

شــان مــی رســند.
 علــت دیگــر و شــاید علــت اصلــی ایــن مشــکل  ضعف 
سیســتمی اســت کــه بایــد طــرح و برنامــه ای ریختــه 
ــک  ــرای مال ــرق ب ــا و ب ــران آبف ــه ناظ ــه تاییدی ــود ک ش
مهــم شــود و پرداخــت حــق قانونــی مهندســان بــرق و 
آبفــا در گــرو مهــر و توجــه مالــک و مهندســان عمــران 

نباشــد. 
متاســفانه از جانــب نظــام مهندســی همتــی براصــاح 
ایــن حــق کشــی دیــده نمــی شــود، تنهــا کاری کــه کرده 
انــد ایــن اســت کــه پیامکــی بــه مهندســان عمــران داده 
شــده کــه در پایــان کار بایــد تاییدیــه ناظــر بــرق و آبفــا 
گرفتــه شــود در غیــر اینصــورت عواقــب انتظامــی دارد؛ و 
بــه مهندســان بــرق و آبفــا گفتــه مــی شــود در صورتیکه 
ــما،  ــه ش ــذ تاییدی ــدون اخ ــه ب ــتید ک ــده ای داش پرون
پایــان کارتوســط ناظــر عمــران صادر شــد مــی توانیــد از 
مهنــدس عمــران بــه شــورای انتظامــی شــکایت کنیــد... .
آیــا ایــن شــکایت و دوندگــی بــرای مــا مهندســان حــق 
و حقــوق مــی شــود؟؟؟؟ بجــای اصــاح سیســتم، 

ــد!!!! ــه ان ــم انداخت ــان ه ــه ج ــان را ب مهندس

بــه اطــاع مــی رســاند در پــروژه های تــک ناظــره، ناظر 
پروانــه موظــف اســت درصــورت ارائــه گــزارش ناظــران 
تاسیســات آبفــا و بــرق اماکــن، نســبت بــه دریافــت و 

ثبــت مــوارد در گــزارش مرحلــه ای اقــدام نماینــد. عــدم 
ــد  ــه ای در برخواه ــی وحرف ــات انتظام ــدام الزم، تبع اق

داشــت.

گزارش ویژه

سردرگمی ناظران مکانیک در 
دریافت حق الزحمه مابه التفاوت

و تمدید و اضافه بنا

پیام ارسالی به مهندسان عمران:
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بــه اطــاع کلیــه همــکاران و مهندســان مکانیــک عــرض 
میکنــم نحــوه شــکایت در شــورای انتظامــی بــرای کلیــه 
پرونــده هایــی کــه ناظــر اصلــی اتمــام را ثبــت کــرده و 
ــه شــرح  ناظــر مکانیــک تاییــد نهایــی نکــرده اســت ب

ذیــل مــی باشــد:
ثبــت نامــه در دبیرخانــه و ارایــه مستندات)شــامل 

ــی( ــر اصل ــا ناظ ــات ب مکاتب
ارایــه گــزارش تکمیلــی توســط واحــد آبفــا و ارســال بــه 

واحــد بازرســی ســازمان
ــدس  ــای مهن ــه ه ــع اوری ادل ــده و جم ــی پرون بررس

ــازمان ــی س ــد بازرس ــط واح ــده توس ــی پرون اصل

ــد  ــط واح ــی توس ــورای انتظام ــه ش ــده ب ــاع پرون ارج
ــی بازرس

ایــن مشــکل عــدم پرداخــت حــق الزحمــه مابــه التفاوت 
و اضافــه بنــا و تمدیــد ســاالنه، اخیــرا درپــروژه هــای 4 
ناظــره شــهرهای اطــراف تهــران هــم دیــده مــی شــود و 
بــا اینکــه پــروژه در ابتــدا 4 ناظــره اســت ولــی در پایــان، 
ــان کار  ــده پای ــگ کنن ــدس هماهن ــا تاییــد مهن ــط ب فق
صــادر مــی شــود؛ و بــه همیــن علــت در حیــن پــروژه 
ــروژه خبرنمــی  ــد پیشــرفت پ مهندســان دیگــر را از رون
کننــد و گاهــًا از ورود مهندســان پیگیــر بــه محــل پــروژه 

هــم جلوگیــری مــی شــود.

گزارش ویژه

www.kaashaaneh.ir

دوره آنالین/ حضوری

پیام ارسالی در کارتابل مهندسان مکانیک:

http://tasisatnews.com
https://kaashaaneh.ir/bms-2-2/
hpp://www.tasisatnews.com


ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com هفته نامه شماره 311  

اهمیت تمیز کردن
هود آشپزخانه

فیلتــر هــود آشــپزخانه ماننــد هــر فیلتــر دیگــری نیــاز 
بــه تمیــز شــدن و یــا تعویــض دارد. امــا نگران نباشــید 
ــوزش  ــم آم ــد داری ــب قص ــن مطل ــا در ای ــه م ــرا ک چ
ــان  ــپزخانه را در اختیارت ــود آش ــر ه ــردن فیلت ــز ک تمی

قــرار دهیــم. بــا مــا همــراه باشــید.

تمیز کردن فیلتر هود آشپزخانه
حتمــا مــی دانیــد کــه هــدف از تعبیــه فیلتــر در هــود 
آشــپزخانه جمــع آوری و جــذب چربــی هــای پخــش 
شــده غــذا در فضــای آشــپزخانه اســت. بنابرایــن اگــر 
هــود کار خــود را بــه درســتی انجــام دهــد، آنچــه که در 
نهایــت خواهیــد دیــد، الیــه ای از چربی انباشــته شــده 
ــا  ــم در آشــپزخانه اســت. ب ــن وســیله مه ــر ای در فیلت
گذشــت زمــان، ممکــن اســت فیلتــر آنقــدر بــا چربــی 
مســدود شــود کــه اثربخشــی خــود را از دســت دهــد 
، بــه همیــن دلیــل تمیــز کــردن دوره ای ایــن فیلترهــا 

ــر  ــردن فیلت ــز ک ــم اســت. خوشــبختانه تمی ــری مه ام
هــود آشــپزخانه بــه هیــچ وجــه کار دشــواری نیســت!
در ایــن مطلــب شــما تمیــز کــردن فیلتــر هــود 
آشــپزخانه را آمــوزش خواهیــد دیــد و مــی توانیــد بــا 
نحــوه آســان شســت ایــن فیلترهــا بــه خوبــی آشــنا 

ــوید. ش
ــه  ــه چ ــپزخانه ب ــود آش ــر ه ــردن فیلت ــز ک ــرای تمی ب

ــم؟ ــاز داری ــایلی نی وس
ــاز  ــژه ای نی ــایل وی ــه وس ــا ب ــن فیلتره ــتن ای شس
ــوش  ــداری ج ــطل، مق ــا س ــینک ی ــک س ــدارد، ی ن
شــیرین، پــودر شســت و شــوی دســتی و آب گــرم مــی 
توانــد ایــن کار را برایتــان انجــام دهــد. البتــه بعضــی 
ــر  از ماشــین هــای ظرفشــویی، قابلیــت شســتن فیلت
هودهــا را دارنــد، امــا از آنجایــی کــه تمیــز کــردن آن 
ــر اســت  ــه کار ســختی، بهت ــر اســت و ن ــه زمانب هــا ن
بــه جــای چــرب کــردن ماشــین ظرفشــویی، خودتــان 

ــردن فیلترهــا نماییــد. ــز ک ــه تمی ــدام ب اق
نحوه تمیز کردن فیلتر روغنی هود

لوازم مورد نیاز:
آب گرم  •

پودر شست و شوی دستی  •
جوش شیرین  •

برس اسکراب بدون ساینده  •
حوله های کاغذی یا پارچه ظرف  •

آخرین باری که زیر هود آشپزخانه خود را نگاه کرده و فیلترهای فن آن را بررسی کرده اید، را به یاد دارید؟ 
اگر مدت ها از آن زمان می گذرد و یا اینکه تا به حال اقدام به تعویض فیلتر هود آشپزخانه نکرده اید، 

باید به شما اطالع دهیم که احتماال با منظره جذابی رو به رو نخواهید شد.

تاسیسات کار خود باشیم
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نحوه انجام کار:
فیلترها را از هود جدا کنید

بیشــتر فیلترهــا بــه راحتــی از قســمت زیــر هــود جــدا 
ــه کمــک  ــن کار را ب ــد ای مــی شــوند. شــما مــی توانی
حلقــه ای کــه در گوشــه ای از فیلتــر قــرار گرفتــه، انجــام 

دهیــد.

سینک یا سطل را از آب گرم پر کنید
ــردن  ــز ک ــات تمی ــد، عملی ــر باش ــرم ت ــه آب گ هرچ
فیلتــر آســان تــر خواهــد بــود. اگــر پکیــج و آبگرمکــن 
دیــواری شــما بــه خوبــی قــادر اســت تــا آب گــرم مورد 
ــتفاده از  ــه اس ــی ب ــد، احتیاج ــن نمای ــان را تامی نیازت
ــا  ــد داشــت. ام ــردن آب نخواهی ــرم ک ــرای گ ــری ب کت
اگــر آب شــیر بــه انــدازه کافــی داغ نمــی شــود، بهتــر 
اســت بــه ســراغ کتــری برویــد. بعــد از جــوش آمــدن 

ــد. ــر کنی ــا ســطل را از آب داغ پ آب، ســینک و ی
ــوی  ــت و ش ــودر شس ــیرین و پ ــوش ش درون آب، ج

ــد ــتی بریزی دس
ــوش  ــتی و ج ــوی دس ــت و ش ــودر شس ــداری پ مق

شــیرین را درون آب گــرم ریختــه و خــوب 
ــب  ــا آب ترکی ــابی ب ــا حس ــد ت ــم بزنی ه

شــوند.
فیلترهای چرب را درون آب قرار دهید

اکنــون نوبــت آن رســیده اســت تــا 
فیلترهــای روغنــی هــود را درون آب فــرو 
ــا  ــه آنه ــد ک ــان حاصــل کنی ــد. اطمین کنی
ــه  ــرار گرفت ــل درون آب ق ــور کام ــه ط ب

ــد. ان
صبر کنید تا آنها خیس شوند

بــرای آنکــه فیلتــر آشــپزخانه بــه خوبــی 

ــر  ــه صب ــدت ۱۰ دقیق ــه م ــت ب ــود، الزم اس ــز ش تمی
ــد. ــس بخورن ــا خی ــا کام ــا آن ه ــرده ت ک

فیلترها را پاک کنید
پــس از خیســاندن، بــرس اســکراب بــدون ســاینده را 
ــاز،  ــورت نی ــد. در ص ــاک کنی ــا را پ ــته و فیلتره برداش
ــد و  ــتفاده نمایی ــتری اس ــون بیش ــد از صاب ــی توانی م

ــد. ــه آن آغشــته کنی ــرس را ب ــردن ب ــز ک ــگام تمی هن
بشویید و خشک کنید

صافــی هــا را کامــاً بــا آب گــرم بشــویید و بــا حولــه 
کاغــذی یــا پارچــه تمیــز خشــک کنیــد.

ــردن  ــز ک ــات تمی ــد عملی ــی توانی ــاز، م ــورت نی در ص
فیلتــر هــود آشــپزخانه را چنــد بــار تکــرار نماییــد. امــا 
گاهــی فیلتــر بــه طــور کامــل کارایــی خــود را از دســت 
ــوی  ــوی آن، جوابگ ــت و ش ــر شس ــد و دیگ ــی ده م
جــذب چربــی هــا نخواهــد بــود. در ایــن صــورت الزم 

اســت تــا فیلترهــا را تعویــض نماییــد.
سخن پایانی:

ــود  ــای ه ــت فیلتره ــه بهداش ــت ب ــواره الزم اس هم
آشــپزخانه توجــه داشــته باشــید، چــرا کــه اهــداف این 
فیلترهــای هــود جــذب چربــی پخــت و پــز آشــپزخانه 
ــود را  ــت خ ــی بایس ــورت م ــن ص ــر ای ــت. در غی اس
بــرای پراکنــده شــدن چربــی و فضایــی مملــو از بــوی 
چربــی در آشــپزخانه آمــاده نماییــد. بهتریــن راه ایــن 
اســت کــه ماهــی یکبــار، فیلترهــا را از هــود آشــپزخانه 
ــا از عملکــرد درســت آن هــا  جــدا کــرده و بشــویید ت

اطمینــان حاصــل نماییــد.
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