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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 خدا قوت
جمله جالبی از مهاتما گاندی نقل می شود که »شما نمی¬دانید ارزش یک 
فرد چقدر است تا زمانی که او را از دست می¬دهید«. این روزها بسیاری 

از دوستان، خویشان و آشنایان ما، همشهریان و هم وطنان ما با کرونا 
دست وپنجه نرم می کنند. عده ای نجات می یابند و عده ای یک دور ز ما پیش 

َتَرک مست می شوند. برای ما همه انسان ها، حتی خارج از مرام و کشور 
ما مهم هستند و در آیین ما نجات یک نفس انسانی به اندازه نجات همه 
انسان ها ارزنده است. در فرهنگ ما نیز اگر از محنت دیگران بی غم باشیم، 

نشاید که ناممان را آدمی نهند!
آنچه انسان ها را مهم می کند نقش آن ها در پر کردن صفحات تاریخ است. 

صفحات تقویم تاریخ سپید می آید و با یادداشت های ما رنگ می گیرد. 
در صفحه ای تاریخ تولد ما نقش می بندد و گاهی تا آخرین صفحه حیات 
ما هیچ نقشی در تقویم نمی نشیند! آن گونه است که ما نیز در میان این 
صفحات تمام می شویم. برای بعضی دیگر اما هیچ تاریخ پایانی نیست. 

چنان که هنوز هم گویی هستند و در صفحات تاریخ رد رنگی خود را 
می گذارند. رنگ هایی سیاه، آبی، قرمز یا طایی. هنوز هم کریر، هانتر، 

کلوین، کرجی،پطروسیان، منصف، فرشیدیان فر، سپهرآرا و بسیاری دیگر با 
ما هستند. هنوز هم هرروز بر صفحات تاریخ نقش می گذارند و گویی تمام 

نمی شوند. ارزش آنان امروزه برای ما بیشتر نمایان است زیرا نیستند و 
می بینیم که چقدر مهم هستند.

برای مهم بودن باید ارزش خود را باالتر ببریم. چون سنگی در میان صدف. 
الماسی در فشار سنگ. پوالدی در حرارت کوره.ای کاش ما نیز در میان 

صفحات تقویم تمام نشویم.

ارزش گذاری ارزش

تا بعد!
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تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.
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پاسخ چالش تاسیساتی!

این مقاله روش هایی را معرفی می کند که با آنها آنالیز داده های اقلیمی 
اولیه، به جز داده های خاص در مورد طراحی ساختمان، می تواند اطالعات 
مفیدی برای توسعه سیستم های معماری و مکانیکی ساختمان فراهم کند.

در این گزارش به بررسی قیمت برخی ازپمپ های آب پرداخته ایم.

پرداخت وام ودیعه اجاره با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، در 
شرایط خاص حاکم بر کشور، شاید بدعتی باشد با اثرات ماندگار که نیازمند 

هزینه کردن مجدد برای رفع اثرات آن باشیم.

گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفه ای خود و با تکیه بر دانش و 
تجربه موفق اعضا و باتوجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت 

خود در زمینه آموزش را در سال 1387 به صورت غیر رسمی و در سال 1388 به 
صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا 

محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
گزارش ویژه
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در این مقاله سعی کردیم نکاتی را برای تعمیر سریع بخش های مختلف 
خانه معرفی کنیم که خودمان از پس انجام آنها برمیاییم.

دراینمقالهبهنکاتومسئولیتهایبیمهمیپردازیم.

بهترین ساختمان های 2020
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اخبار داخلی

نظام مهندسی راس 
مرجعیت فنی

مهنــدس ســعید بارانــی رئیس ســازمان 
ــا  ــتان ب ــاختمان لرس ــی س نظام مهندس
حضــور در صحن شــورای اســامی شــهر 
بروجــرد به مســائل حــوزه ساخت وســاز 
و ارائــه خدمات مهندســی در بخش های 
مختلــف ایــن شهرســتان پرداخــت. وی 
ــی  ــازمان نظام مهندس ــرد: س ــد ک تاکی
ســاختمان بایــد در رأس مرجعیــت فنــی 
اســتان باشــد. در ایــن جلســه مهنــدس 
مدیــره  هیــأت  دبیــر  زاده  محمــد 
ــئول  ــودرزی مس ــدس گ ــازمان و مهن س
ــی شهرســتان بروجــرد حضــور  نمایندگ
پیشــنهاد هایی  ضمــن  داشــتندکه 
ــی  ــات هم اندیش ــداوم جلس ــه ت ازجمل
ــتر  ــل بیش ــتار تعام ــتگاه خواس دو دس
جهــت  همــکاران  بــودن  پــای کار  و 
ارتقــای کیفــت  پیشــبرد اهــداف و 
ساخت وســازهای شهرســتان شــدند.

ترفیع بیمه تامین 
اجتماعی/دغدغه 

مهندسان
رییــس ســازمان نظــام مهندســی 
ــع  ــل:  ترفی ــتان اردبی ــاختمان اس س
اجتماعــی  تامیــن  بیمــه  شــرایط 
ــه  ــوان دغدغ ــازمان بعن ــای س اعض
اصلــی مهندســان بــه شــمار می آیــد؛ 
تشــریح  بــا  انــوری  محمدرضــا 
عملکــرد ســازمان اظهــار داشــت: 
رشــد روزافــزون اعضــای ســازمان 
ــبب  ــاختمان س ــی س ــام مهندس نظ
افزایــش مطالبــات حرفه ایشــده و در 
راســتای رســیدگی بــه ایــن مطالبــات 
توجــه بــه تغییــر قانــون نظــام 
ــات مدیره هــا  ــا نظــر هی مهندســی ب
بعنــوان منتخبــان مهندســان و در 
نظــر گرفتــن شــرایط و نیازهــای 
جامعــه ی مهندســی ضــروری اســت.

اقدام عجیب شهرداری تهران 
برای مقابله با آلودگی !

در حالــی کــه شــاخص آلودگــی هــوای 
تهــران طــی روزهــای متوالــی از ۱۶۰ 
ــهروندان  ــه ش ــرای هم ــه و ب ــر رفت باالت
ناســالم شــده، شــرکت کنتــرل کیفیــت 
هــوای شــهرداری تهــران در اقدامــی 
عجیــب تعــداد زیــادی از دســتگاه هــای 
ــژه در  ــه وی ــوا ب ــی ه ــنجش آلودگ س

ــترس ــز را از دس ــاط قرم نق
خارج کرده است.

همکاری نظام مهندسی 
ساختمان در ایجاد بستر ارائه 

FTTHسرویس
ــتان در  ــه کردس ــرات منطق ــر مخاب مدی
دیــدار بــا اعضــای نظــام مهندســی 
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  ســاختمان 
ــار  ــه، انتظ ــن مجموع ــرایطی کاری ای ش
ــه  مــی رود از ایــن پــس در راســتای ارائ
خدمــت ســرویس جدیــد ftth در منــازل 
مشــترکین ایــن اداره را همراهی کنید. آزاد 
حکمــت بــا اشــاره بــه مزایــای ســرویس 
FTTH بــه عنــوان جدیدتریــن ســرویس 
مخابراتــی در حــوزه تلفــن ثابــت و 
ــه  ــا اظهارداشــت: جامع ــر دیت ــی ب مبتن
مهندســین اســتان در راســتای چگونگــی 
تدویــن و اجرایــی نمــودن دســتورالعمل 
هــای ایجــاِد بســترهای مــورد نیــاز ایــن 
ســرویس در ســاختمانهای جدیدالحداث 

ــد. ــد نقــش آفرینــی کنن مــی توانن

رونمایی از سامانه امضای دیجیتال نظام مهندسی یزد
بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت گاز و مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطاعات اســتان 
ــال و  ــره ســازمان از ســامانه امضــای دیجیت ــزد در جمــع اعضــای هیئــت مدی ی
ــام  ــازمان نظ ــس س ــد.  رئی ــی ش ــای گاز رونمای ــه ه ــده نقش ــی ش الکترونیک
مهندســی ســاختمان اســتان یــزد گفــت: بــا اجرایــی شــدن ایــن ســامانه بیــش 
از ۱۰۰ هــزار مــورد تــردد کاهــش مــی یابــد کــه محاســن عدیــده ای در پــی دارد.

نوبت دهی آنالین نظام مهندسی تهران
بــا توجــه بــه اینکــه مــاه هــا از پیدایــش کرونــا میگــذرد نظــام مهندســی هنــوز موفــق بــه چیدمــان یــک سیســتم منظــم و 
کارآمــد پاســخگویی الکترونیــک نشــده  اســت.  حتــی بعضــی از مراجعیــن ســازمان بــه نوبــت فروشــی تــا بــه مبلــغ ۱۰۰ هــزار 
تومــان اشــاره کــرده انــد. ایــن بــی مســئولیتی و بــی نظمــی نیــز باعــث خســتگی کارمنــدان نیــز شــده اســت و آنــان هــم 

دل خوشــی از ایــن موضــوع ندارنــد.
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دوره آموزشی آنالین طراحی و نقشه 
کشی سه بعدی تاسیسات مکانیکی با 

نرم افزار رویت
 مدت دوره: 60 ساعت

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

دوره آموزشی آمادگی آزمون پایه 3 
مکانیک )طراحی و نظارت(
 مدت دوره: 115 ساعت

روزهای برگزاری: دوشنبه ها،سه شنبه ها 
و جمعه ها

ساعت برگزاری: 17:00-21:00

دوره آموزشی آمادگی آزمون پایه 3 
مکانیک )طراحی(

 مدت دوره: 75 ساعت
روزهای برگزاری:د وشنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 17:00-21:00

دوره آموزشی آمادگی آزمون پایه 3 
مکانیک )نظارت(

 مدت دوره: 75 ساعت
روزهای برگزاری:سه شنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 17:00-21:00

دوره آموزشی
آمادگی آزمون پایه 3 برق

 مدت دوره: 50 ساعت
روزهای برگزاری: جمعه ها

ساعت برگزاری: 09:00-13:00

دوره آموزشی طراحی تاسیسات
برق بیمارستان

مدت دوره: 10 ساعت
روزهای برگزاری:

یکشنبه ها و سه  شنبه ها
ساعت برگزاری: 18:00-20:00

کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه 

ساعت برگزاری: 17:00-09:00

طراحی موتورخانه
و انتخاب تجهیزات 

 مدت دوره: 60 ساعت
روزهای برگزاری: یکشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی
مهندسی برودت حرفه ای
مدت دوره: 32 ساعت

روزهای برگزاری: شنبه ها و دوشنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی
و برقی با اتوکد

مدت دوره: 45 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه

آموزش

https://kaashaaneh.ir/wp-content/uploads/2016/04/m04.pdf
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9/
https://kaashaaneh.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-3-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/
https://kaashaaneh.ir/%d8%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-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-3/
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/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
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/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
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 مهری بهزادپور: آلودگی هوای تهران در فصل زمستان، جزئی الینفک از زندگی پایتخت نشینان 
شده که گناِه آن تا کنون به گردن، بنزین و موتور و تعداد زیاد خودروهای فرسوده انداخته شده بود.

اما گویا »کرونا« موهبتی بود که نمی دانم از کجا نازل شد تا ظرفیتهای ناشناخته بسیاری را 
بشیناسیم! یکی از این ظرفیتها؛ ” شناسایی عامِل اصلی آلودگی هوای تهران بود” .

وعده قرص و محکم مسئوالن برای تامین گاز و برق زمستانه، دِل خیل عظیم کرونا زده پایتخت 
نشینان را گرم  کرد که امسال با وجود نبوِد حجم وسیع دانش آموزان و وسایل حمل و نقل آنها 
و همینطور تعطیلی برخی از مشاغل و ...، هوایی بدون آلودگی و آسمانی پاک را در پیش روی 

خواهیم داشت.
اما کسب مقام دوم آلوده ترین شهر جهان در زمستان کرونایی سال ۹۹، عالمت سئوالی باالی سر 

تهرانی ها ساخت که پاسخ آن به زودی معلوم شد.؛ مقصر اصلی آلودگی »مازوت«!

گزارش ویژه
ت نیوز

سا
سی

تا
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»خفتگیری« با صرِف  مازوت در 
تاریک و روشن معابر کرونایی!

ــروگاه در  ــد نی ــازوت در چن اســتفاده از ســوخت م

ــه  ــری هــای رســانه ای ب ــی گی ســال گذشــته و پ

ایــن ختــم شــد کــه؛ معضــل اســتفاده از مــازوت 

ــن  ــس ای ــن پ ــده و از ای ــل ش ــا ح ــروگاه ه در نی

مشــکل وجــود نخواهــد داشــت!

امــا آلودگــی هــوای امســال ناشــی از اســتفاده از 

ــم  ــاری ک ــال ج ــا در س ــه تنه ــازوت، ن ــوخِت م س

ــر«  ــر از خط ــت »باالت ــام وضعی ــه اع ــد بلک نش

بــرای تهــران ایــن ســئوال را بــرای همــگان ایجــاد 

کــرد کــه؛ تــوان مدیریتــی بــرای معضــل آلودگــی 

https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%af%d8%b3%d9%84-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%b1%d8%8c-%d9%86/
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گزارش ویژه
ــت؟ ــود نیس ــت موج ــوای پایتخ ه

ــادی و  ــای اقتص ــران ه ــل بح ــد ح ــی بای ــا ک  ت

ــه دســت مــردم  اجتماعــی و فرهنگــی کشــور را ب

همیشــه در صحنــه ســپرد؟ دعــا کنیــم کــه بــاران و 

ــرود… ــادی بیایــد کــه آلودگــی هــوا ب ب

ــود…  ــود ارزان ش ــه خ ــود ب ــا خ ــم ت ــه نخری  خان

نخــود بخوریــم تــا مــوز ارزان شــود!! پــس جــای 

ــران در  ــل بح ــتهاِی ح ــال سیاس ــت و اعم مدیری

ــرار دارد؟ ــا ق ــش ه ــن چال ــای ای کج

افزایــش ناامنــی در ســطح جامعه و بیشــتر شــدِن 

خفــت گیــری و ســرقت از منــازل و … شــاید یکــی 

از تبعــات افزایــش مشــکات اقتصــادی باشــد کــه 

خیلــی از افــراد بــه ناچــار بــه آن روی آورده انــد.

اعــام خاموشــی معابــر و یــا یــک در میــان روشــن 

کــردن چــراغ هــای معابــر، شــاید فرصتــی باشــد 

ــا و آلودگــی هــوا نصیــب  ــد کرون کــه در دل تهدی

ســارقان و خفــت گیــران کــرده اســت تــا عایــدی 

خــود را از ایــن ســفره بگیرنــد!

کرونــا و آلودگــی هــوا و الــزام در کاهــش وســایل 

گرمایــی بــرای کمتــر اســتفاده کــردن از »مــازوت« 

و راهــکار خاموشــی معابــر، چرخــه ای اســت کــه 

شــاید برنــده نهایــی آنهــا ســارقان و خفــت گیــران 

باشــند!

ــد  ــتی نیازمن ــه راس ــورمان ب ــکات کش ــل مش ح

نگاهــی جامــع و مانــع اســت کــه مجبــور نشــویم 

، ماننــد سیاســت یکــی در میــان خامــوش کــردن 

چــراغ معابــر، ســوار بــر نوســانات تصمــی گیــری 

مدیریتــِی بــدوِن تفکــری شــویم کــه جــان و مــال 

مــردم را بــه خطــر مــی افکنــد.

ــی  ــلمًا اصل ــی مس ــه جوی ــگ صرف ــج فرهن تروی

ــکان  ــان و م ــوِص زم ــه مخص ــت ک ــوب اس مطل

ــی و  ــت  مال ــن امنی ــا تامی ــت، ام ــی نیس خاص

جانــی مــردم نیازمنــد دقــت در برهــه هــای 

خاصــی اســت کــه »دوره شــیوع کرونــا« از جملــه 

ــد. ــی آی ــمار م ــه ش ــاص ب ــا خ ــه ه آن بره

ــی  ــش بین ــران و پی ــل از بح ــری قب ــم گی تصمی

ــه  ــت ک ــی اس ــص مدیران ــکار، مخت ــه راه و ارائ

ــوری  ــر کش ــی در ه ــف مدیریت ــطوح مختل در س

مشــغول فعالیــت هســتند، و درخواســت راه حــل 

ــرای هــر چالــش، مطالبــه ای اســت بــه حــق از  ب

ــران  ــف آن مدی ــه از طــرق مختل طــرف کســانی ک

ــد کــه راٍه  را انتخــاب کــرده انــد و امیــد بســته ان

توســعه اقتصــادی و رشــد کشــور را همــوار کننــد، 

امیدواریــم کــه امیــِد  مردمــی بــه یــاس و نومیدی 

ــه گل ننشــیند. ب
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حقوق تاسیساتنگاهی به بازار

رامیـــــن وطن دوســت/ مهندس تاسیسات و 

حقوقدان

*نکتــه 1- هیــچ بیمــه نامــه ای را بــدون مطالعــه 

ــداری  ــات موجــود در آن، خری ــع ابهام ــق و رف دقی

نکنیــد.

ــف  ــرف تعری ــه ص ــه ای را ب ــچ بیم ــه 2- هی *نکت

دیگــران، تهیــه نکنیــد زیــرا در نهایــت، در صــورت 

نیــاز، شــما بــه عنــوان بیمــه گــذار بــا شــرکت بیمــه 

مواجــه خواهیــد بــود نــه آنکــه بیمــه را تعريــف و 

معرفــی نمــوده اســت.

*نکتــه 3 - بيمــه نامــه مســئولیت را نــه براســاس 

حــق بیمــه پرداختــی کــه براســاس شــرایط مندرج 

در آن کــه مخالــف قانــون بیمــه و قوانیــن موضوعه 

ــه  ــه ک ــد. همانگون ــاب نمایی ــد، انتخ ــر نباش دیگ

ــول  ــل قب ــرف، قاب ــارج از ع ــاال و خ ــه ب ــق بیم ح

ــان  ــرایط یکس ــا ش ــدک ب ــه ان ــق بيم ــت؛ ح نیس

ــز خــارج از عــرف محســوب مــی شــود. نی

*نکتــه 4 - شــروط منــدرج در بیمــه نامــه هــا بایــد 

دارای دو ویژگــی عــام باشــند :

ــن  ــر قوانی ــه 1316 و دیگ ــون بیم ــاف قان 1 - 4- خ

ــند. ــه نباش موضوع

مصوبــات  و  عمومــی  پیمــان  خــاف   -4  -  2

نباشــند. بیمــه  شــورایعالی 

*نکتــه 5- اگــر شــرطی در بیمــه نامــه آورده شــود 

ــا پیمــان عمومــی باشــد، در  ــون ی کــه خــاف قان

ایــن حالــت، دو وضعیــت متفــاوت وجــود خواهد 

داشــت :

ــد  ــی عق ــت اصل ــه عل ــود ک ــخص ش 1 - 5- مش

ــه  ــه نام ــت : بیم ــوده اس ــور ب ــرط مزب ــه، ش بیم

باطــل بــوده و اجــرا نمــی شــود. در چنیــن حالتــی، 

بیمه مسئولیت
قسمت اول
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اجــرای بیمــه نامــه بــا تصمیــم شــركت بيمــه بوده 

و ربطــی بــه قــرارداد بیمــه نخواهد داشــت

ــد  ــی عق ــت اصل ــه عل ــود ک ــخص ش 2 - 5- مش

بیمــه، شــرط مزبــور نبــوده اســت : در ایــن صورت، 

شــرط مزبــور باطــل بــوده و ســایر شــرایط بیمــه، 

اجــرا مــی گــردد. 

مثــال : شــرط عطــف بــه ماســبق شــدن بیمــه در 

ــذار در  ــد بیمــه گ ــده هــای مــورد تائی مــورد پرون

زمانــی خــارج از زمــان عقــد بیمــه : اگــر مشــخص 

شــود علــت اصلــی خریــداری بیمــه از بیمــه گــر، 

شــرط عطــف بــه ماســبق بــودن بیمــه نامــه بــوده 

ــردد  ــوده و اجــرا نمــی گ ــرارداد باطــل ب اســت، ق

ــات  ــاس تصمیم ــور براس ــرکت مزب ــه ش ــر اینک مگ

ــه  ــه بیم ــراردادی و ن ــدات ق ــود و تعه ــی خ داخل

ــد. ــور را اجــرا نمای ــرارداد مزب ای، ق

امــا اگــر مشــخص شــود کــه علــت اصلــی عقــد 

بیمــه، شــرط عطــف بــه ماســبق بــودن آن نبــوده 

و حتــی بــا عــدم وجــود شــرط مزبــور نیــز، بیمــه 

گــذار حاضــر بــه عقــد بیمــه بــوده اســت، شــرط 

مزبــور باطــل و ســایر شــروط و عقــد بيمــه صحيــح 

خواهــد بــود.

*نکتــه 6 - وجــود شــرط » تعیین خســارت توســط 

کارشــناس بیمــه گــر براســاس رای مرجــع قضائــی 

» مــی توانــد بــه معنــای آن باشــد کــه بیمــه گــر، 

ــر  ــدم كس ــام ع ــا اع ــیز )ی ــر 10% فرانش ــز کس بج

بخاطــر فرانشــيز(، بــاز میــزان کمتــری از خســارت 

تعییــن شــده توســط مرجــع قضائــی را بــه بیمــه 

ــور،  ــرط مزب ــه : ش ــد. نتیج ــت نمای ــذار پرداخ گ

ــوده و در  ــه ب ــرکت بیم ــط ش ــده توس ــن ش تعیی

قوانیــن و پیمــان عمومــی وجــود نــدارد بنابرایــن 

بیمــه گــذار مــی توانــد شــرط » تعییــن خســارت 

توســط کارشــناس بیمــه گــر » را نپذیرفتــه و تعیین 

ــت  ــزان خســارت را فقــط در محــدوده صاحي می

ــده و  ــارت دی ــق خس ــا »تواف ــی« ی ــع قضائ »مرج

شــرکت بیمــه نمایــد.

ــاء  ــش از امض ــه را پی ــه نام ــن بیم ــه 7- مت *نکت

ــروط  ــود ش ــورت وج ــد. در ص ــت بخوانی ــه دق ب

ــام و  ــذف ابه ــت ح ــم، درخواس ــا مبه ــض ی متناق

ــويد.  ــرط ش ــق ش ــدن دقی ــن ش روش

ــود : »  ــته ش ــه نوش ــه نام ــن بیم ــال : در مت مث

پوشــش مســئولیت ...... در مقابــل اشــخاص 

ثالــث، مالــكان، همســایگان و .... و در ادامــه 

آورده شــود : » جبــران خســارت وارده بــه مالــک، 

ــام  ــه ابه ــروژه ! » ک ــران پ ــث و کارگ ــخاص ثال اش

در عبــارت » اشــخاص ثالــث » بــه دلیــل ابتــدا و 

ــود دارد.  ــارت وج ــای عب انته

ــه  ــی از دو جمل ــذف یک ــت ح ــه : درخواس نتیج

ــارت  ــت عب ــر اس ــنهاد : بهت ــد. پیش ــوق را بدهی ف

» پوشــش مســئولیت در مقابــل اشــخاص ثالــث 

ــد :  ــر ) مانن ــخصی دیگ ــردن از ش ــام ب ــدون ن » ب

مالــک یــا کارگــران پــروژه یــا ... ( در متــن بیمــه 

ــد. ــته باش ــود داش ــه وج نام

*نکتــه 8 - در بیمــه نامــه بایــد مســئولیت هایــی 

کــه متوجــه بیمــه گــذار مــی شــود بــا دقــت درج 

گــردد : 

1- اینکــه مســئولیت هــای مــورد درخواســت بیمــه 

گــذار کمتــر یــا مبهــم نوشــته شــود مــی توانــد در 

ــا  ــه پشــتیبانی از ســوی بیمــه گــر ب ــاز ب زمــان نی

ــام  ــه از انج ــرکت بیم ــود و ش ــه ش ــکال مواج اش

تعهــدات خــود، ســرباز زنــد. مثــا در متــن بیمــه 

نوشــته شــود : » هزینــه پزشــکی بــرای هــر نفــر در 

هــر حادثــه حداكثــر 10% خســارات بدنــی در مــاه 
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حقوق تاسیسات
هــای عــادی » و یــا : » هزینــه پزشــکی در طــول 

ــر 10% خســارات  ــه حداکث ــه نام ــار بیم ــدت اعتب م

ــی  ــه م ــادی » ک ــاه هــای ع ــر در م ــی هــر نف بدن

ــط %10  ــر فق ــت حداکث ــای پرداخ ــه معن ــد ب توان

ديــه تعییــن شــده باشــد

ــذار  ــه گ ــر بیم ــورد نظ ــئولیت م ــر مس ــازاد ب 2- م

نوشــته شــدن نیــز بــه معنــی عــدم آگاهــی بیمــه 

ــه  ــی باشــد ک ــدس م ــوع مســئولیت مهن ــر از ن گ

ــورد  ــان م ــکل در زم ــروز مش ــای ب ــه معن ــود ب خ

نیــاز جهــت پشــتیبانی خواهــد بــود. مثــا نوشــته 

شــود : بیمــه شــامل مســئوليت آسانســور، مبحــث 

22 و ... مــی باشــد کــه بــا توجه بــه اینکه مــواردی 

از ایــن دســت، هنــوز بــه مرحلــه اجــرا در نیامــده 

ــئول و  ــدس مس ــت مهن ــورت دخال ــت در ص اس

محکــوم شــدن بــه دلیــل دخالــت در امــر خــارج 

ــه  ــوده و بیم ــد ب ــر، عم ــه، تقصي ــف محول از وظای

ــوی  ــردد و از س ــی گ ــارت نم ــران خس ــامل جب ش

دیگــر، شــرکت بیمــه مــی توانــد مســتند بــه مــاده 

12 قانــون بیمــه 1316، بیمــه نامــه را باطــل بدانــد 

ــار فســخ  ــون، اختي ــان قان ــاده 13 هم ــر م ــا بناب ی

ــت  ــدام از حال ــر ک ــه در ه ــد ک ــه را بیاب ــه نام بیم

ــده  ــارت برعه ــران خس ــه، جب ــش گفت ــای پی ه

ــود. ــور خواهــد ب مهنــدس مزب

*نکتــه 9- در اعمــال منجــر بــه مســئولیت مدنــی، 

بایــد میــان دو موضــوع، فــرق قائــل شــد : الــف 

- زمــان تحقــق فعــل موجــد مســئولیت : تقصيــر 

ارتکابــی ) اعــم از » افــراط » یــا » تفريط » ( ناشــی 

از فعــل ســبب خســارت. در ایــن لحظــه، تعییــن 

ــان  ــت. ب - زم ــن نیس ــوز ممک ــده، هن ــان دي زي

واقعــه زیــان بــار : واقعــه ای کــه بــی واســطه منجر 

ــان  ــه، زی ــن لحظ ــردد. در ای ــی گ ــارت م ــه خس ب

دیــده، مشــخص مــی گــردد. 



www.Tasisatnews.com 11هفته نامه شماره 318  

مقاله

پــاگ فن هــا نوعــی از فن هــای ســانتریفیوژ 

صنعتــی هســتند کــه باالتریــن بــازده را در صنعــت 

ــرایط  ــری در ش ــل تطبیق پذی ــه دلی ــوده و ب دارا ب

ــردد  ــتفاده می گ ــا اس ــور از آن ه ــه وف ــف ب مختل

و بــرای گــردش هــوا در مکان هــای تجــاری و 

کاربردهــای صنعتــی شــامل هواســازها، پــرده هوا، 

بخــاری هــوا، پانل هــای ســقفی، خشــک کن و ... 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م

بیشــترین اســتفاده ایــن نــوع فــن بــه خصــوص 

نــوع اتصــال مســتقیم بدون تســمه به دلیــل عاری 

بــودن از ایجــاد آالینــده در هواســازهای هایژنیــک 

ــا  ــن روم ه ــتانی و کلی ــال( بیمارس ــی باکتری )آنت

می باشــد )حــذف تســمه و کاهــش صــدای تولیــد 

ــاز  ــتگاه های هواس ــوان در دس ــه می ت ــن(. البت ف

صنعتــی )خصوصــا بــه جــای فن هــای دو طرفــه( 

ــت  ــع یکنواخ ــل توزی ــه دلی ــن ب ــاگ ف ــز از پ نی

هــوا اســتفاده نمــود کــه کارایــی و کیفیــت هــوای 

ایجــاد شــده توســط ایــن فــن هماننــد فن هــاب 

ــد. ــی می باش ــانتریفیوژ حلزون س

مزیت پاگ فن ها:

ابعادکوچک و کاهش وزن دستگاه  -1

راندمان باال  -2

کاهش فضای نصب  -3

ظرفیت هوادهی و فشار باال  -4

قابلیــت انعطاف پذیــری بــاال و کاهــش   -5

هواســاز مجموعــه  افتــادن  کار  از  احتمــال 

حــذف تســمه و عــدم انتقــال ذرات در   -6

روم کلیــن  و  بیمارســتانی  کاربری هــای 

قابلیــت کنتــرل دمــا مناســبتر و توزیــع   -7

جریــان یکنواخــت 

صدای کاری کمتر  -8

قابلیت اتصال به سیتسم های کنترلی  -9

ــه  ــبت ب ــاده تر نس ــداری س ــری و نگه راهب  -10

فن هــا ســایر 

اهمیت و کاربرد پالگ فن
در صنعت تاسیسات
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ــوان  ــه عن ــده ب ــرکت دمن ــتا، ش ــن راس در همی

بزرگتریــن تولیدکننــده فن هــای تاسیســاتی و 

ــیار  ــت بس ــه مزی ــه ب ــور، باتوج ــی در کش صنعت

ــا رویکــردی خــاص  ــاد ایــن گــروه از فن هــا، ب زی

ــرف  ــش مص ــرورت کاه ــه ض ــژه ب ــی وی و نگاه

ــد ایــن فن هــا  ــه طراحــی و تولی ــرژی اقــدام ب ان

ــت. ــته اس داش

مقاله

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
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مقدمه

ــر  ــال حاض ــم در ح ــر اقلی ــا ه ــق ب ــی مطاب طراح

شــعار انجمــن طراحــی پایــدار اســت. بــرای 

ــد اقلیمــی  ــه ایــن هــدف، طراحــان بای رســیدن ب

ــند و  ــد را بشناس ــی کنن ــی م ــرای آن طراح ــه ب ک

بــرای رســیدن بــه ایــن ســطح از آگاهی بایــد داده 

هــای خــام در مــورد دما، نســبت رطوبــت و زوایای 

خورشــید را در قالبــی پــردازش کننــد کــه اطاعــات 

قابــل فهمــی برســاند. اغلــب اوقــات، نمایــش داده 

هــای اقلیمــی خــام در قالــب گرافیکــی دقیقــًا بــا 

ــی  ــال م ــرژی دنب ــازی ان ــدل س ــای م ــاش ه ت

ــه نمایــش ســاده داده هــای اقلیمــی  شــود. نمون

در شــکل 1 نشــان داده مــی شــود. ایــن مثــال هــا 

میانگیــن ماهانــه پارامترهــا را بــه مــاه و ســاعت 

روز نشــان مــی دهــد، امــا ایــن اطاعــات کمــک 

کمــی بــه طــراح ســاختمان مــی کنــد. 

ارایه نمودارهای گرافیکی از داده های اقلیمی برای محل پروژه ها یک چارچوب اصلی برای روند 

راندمان انرژی هم برای معماران و هم برای مهندسان شده است. به نظر می رسد فعاالن این 

حوزه در اطالعات متنوع تر و دقیق تر این داده ها با هم رقابت می کنند. متاسفانه، اغلب اوقات، 

صرفًا داده های عددی می دهند و اطالعات مفیدی که بتواند منجر به نتیجه گیری در مورد جهت 

گیری های طراحی شود، فراهم نمی کنند. این مقاله روش هایی را معرفی می کند که با آنها آنالیز 

داده های اقلیمی اولیه، به جز داده های خاص در مورد طراحی ساختمان، می تواند اطالعات 

مفیدی برای توسعه سیستم های معماری و مکانیکی ساختمان فراهم کند. 

مقاله اشری جورنال/ ژوئن 2019/ مترجم مهندس نیره شمشیری 

آنالیز داده های اقلیمی

مقاله اشری

https://tasisatnews.com/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/


ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 14هفته نامه شماره 318  

مقاله اشری
ــده  ــی پیچی ــز اقلیم ــه آنالی ــایلی ک ــی از مس بعض

بــرای آن مــی توانــد نشــانه هــای خوبــی بدهــد 

ــارت اســت از:  عب

پتانسیل آسایش فضاهای داخلی؛   •

وجود اشکال مختلف سرمایش آزاد؛   •

تاثیر وسایل سایه انداز خورشید؛   •

نشــانه هایــی در مــورد موثرتریــن سیســتم   •

اقلیــم و  HVAC بــرای آن  هــای 

HVAC تاثیر جمع آوری کندانس  •

ــًا  ــوارد، مخصوص ــن م ــی از ای ــه بعض ــی ک در حال

پتانســیل آســایش بــرای فضاهــای خــارج از پلــت 

فــورم هــای ارایــه کننــده داده هــای اقلیمــی 

ــا  ــتر آنه ــتند، بیش ــی هس ــل دسترس ــود قاب موج

ــا  ــگاه هــا یافــت نمــی شــوند. ب هــم در ایــن پای

ــی  ــی م ــترده سفارش ــات گس ــود، صفح ــن وج ای

تواننــد داده هــای اقلیمــی را دســتکاری کننــد تــا 

نشــانه هایــی در مــورد ایــن مــوارد فراهــم ســازند. 

وجود داده های اقلیمی

داده هــای اقلیمــی بــرای بیشــتر مــکان هــای مهم 

در جهــان در یــک ســری از قالــب هــا موجودنــد. 

داده هــا بــه صــورت میانگیــن ماهانــه و ســاالنه، 

داده هــای کلــی و داده هــای ســاعتی بــرای یــک 

ســری پارامترهــا از جملــه مــوارد زیــر موجودنــد: 

دمای حباب خشک  •

دمای نقطه تر  •

فشار بارومتریک  •

پوشش ابر  •

تعریق و   •

سرعت باد  •

مولفــه هــای دیگــری کــه یــا معیــاری از محتــوای 

رطوبــت هــوا هســتند یــا تابعــی از ترکیــب دمــای 

حبــاب خشــک و محتــوای رطوبــت، نیــز موجودند 

یــا بــه ســادگی از مولفــه هــای بــاال قابــل محاســبه 

 : هستند

نسبت رطوبت؛   •

دمای حباب تر و   •

رطوبت نسبی  •

در حالــی کــه میانگیــن هــا و داده هــای مجموعــه 

ــم  ــی ه ــر قالب ــد، ه ــود را دارن ــای خ ای کاربرده
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ــا،  ــن ه ــی دارد. میانگی ــای خاص ــت ه محدودی

چــه ماهانــه چــه ســاالنه، معمــوالً محــدوده تغییــر 

ــر  ــن پارامت ــن چندی ــا رابطــه بی ــه خاصــی ی مولف

ــه ای  ــای مجموع ــد. داده ه ــی دهن ــان نم را نش

ــر  ــاص را در نظ ــه خ ــک مولف ــر ی ــدوده تغیی مح

دارنــد امــا معمــوالً در اغلــب اوقــات یــک رابطــه 

ــای  ــن دم ــل میانگی ــا )مث ــه ه ــن مولف ــی بی جزی

حبــاب تــر بــرای یــک مجموعــه داده حبــاب 

خشــک خــاص( را نشــان مــی دهنــد. بــرای 

بیشــتر مطالعــات تحلیلــی اب و هــوای پیشــرفته، 

داده هــای ســاعتی بهتریــن منبــع اولیــه هســتند 

چــون وقــوع همزمــان چندیــن مولفــه همــراه بــا 

زمــان تناظــر خشــک را در نظــر مــی گیرنــد. یــک 

ســری مشــاهدات ســاعتی از مشــاهدات همزمــان 

مولفــه هــای آب و هوایــی را مــی تــوان پــردازش 

کــرد تــا زمــان آنالیــز مرتبــط بــا زمــان روز یعنــی 

ــکونت اداری  ــه در دوره س ــش ماهان ــه گرمای درج

ــر  ــه تصوی ــن شــکل ب ــج تری مشــخص شــود. رای

ــاب خشــک  کشــاندن وقــوع همزمــان دمــای حب

و محتــوای رطوبــت هــوا، تکــرار ســاعتی نمــودار 

کلــی در یــک نمــودار ســایکرومتریک اســت؛ 

ــورک  ــهر نیوی ــرای ش ــکل 2 ب ــاله در ش ــن مس ای

نشــان داده شــده اســت. در ایــن شــکل زون هــای 

آســایش بــرای دو ســطح لبــاس پوشــیدن در هــوا 

ــوت  ــرعت 236 ف ــا س ــدن ب ــوا در ب ــان ه و جری

در دقیقــه نشــان داده شــده اســت. ایــن نمــودار 

مقاله اشری
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نشــانه هایــی در مــورد امــکان اســتفاده از تهویــه 

ــا مــی دهــد. اگرچــه  ــه م طبیعــی در آن محــل ب

ــتاندارد  ــود، در اس ــی ش ــن م ــایش تعیی زون آس

ــی  ــورت تابع ــه ص ــای کاری ب ــری، دم 2016-55 اش

ــت  ــی اس ــای تابش ــن دم ــوا و میانگی ــای ه از دم

ــا  ــه ب ــود ک ــد ب ــن خواه ــوب ای ــرض خ ــک ف و ی

تابــش خورشــیدی اضافــی، اگــر از تهویــه طبیعــی 

اســتفاده شــود، دمــای ســطح داخــل احتمــاالً بــه 

دمــای هــوا نزدیــک مــی شــود. 

تصاویــر اقلیمــی مفیــد دیگــر، تهویــه دمــای 

ــی  ــان م ــا را نش ــورد کالیفرنی ــن م ــه در ای روزان

دهــد. شــکل نشــان مــی دهــد در همــه مــاه هــا، 

ــایش  ــا زون اس ــه روزه ــرای هم ــه ب ــان روزان نوس

را تغییــر مــی دهــد )در ایــن مــورد،  طبــق بســته 

نــرم افــزاری تعییــن مــی شــود و لزومــا ارتباطــی 

ــر داده هــای  ــدارد(. تصوی ــا اســتاندارد اشــری ن ب

ــد  ــًا پیشــنهاد مــی کن ــب قوی اقلیمــی در ایــن قال

کــه یــک ســاختمان منفعــل حرارتــی بــرای تهویــه 

بیرونــی کنتــرل شــده مــی توانــد آســایش را بدون 

ــد.  ــدی حفــظ کن اســتفاده از ســرمایش تبری

مقاله اشری
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پاسخ سوال شاره قبل:

ورخانه شماره قبل آیا می توانید چندین مورد از جزییات نادرست یا فراموش شده را نام ببرید؟! در موت

آیا می توانید طرح دیگری ارایه کنید که با استفاده از تجهیزات کمتر همان اهداف را تامین کند؟

پاسخ: 

ــر را  ــی زی ــوارد حذف ــا و م ــکل 1 خطاه ــتم ش سیس

دارد: 

• یــک ســیرکوالتور HP 25/1 مــی توانــد بــرای یــک 

ــرای  ــان کافــی ب زون کافــی باشــد، امــا هــد و جری

یــک پمــپ حرارتــی زمیــن گرمایــی 5 تــن نــدارد؛ 

ــاطی در  ــزن انبس ــا مخ ــوا ی ــپراتور ه ــچ س • هی

ــدارد؛ ــود ن ــن وج ــه زمی حلق

ــه صــورت  • همــه مدارهــای حلقــه زمینــی بایــد ب

ــکان،  ــورت ام ــود. در ص ــه ش ــر و تخلی ــوازی پ م

ــه  ــر حلق ــه ه ــی ک ــت های ــا موقعی ــه ب در مقایس

مــی توانــد جداگانــه پــر و تخلیــه شــود،  ایــن کار 

نیازمنــد یــک پمــپ تخلیــه بســیار قــوی تــر اســت. 

ــان را  ــی جری ــپ حرارت ــیرکوالتور در پم ــر دو س • ه

از طریــق مبــدل هــای حرارتــی خــود مــی کشــند. 

ــی  ــارهای باالی ــت فش ــوال اف ــا معم ــدل ه ــن مب ای

دارنــد. ایــن ترکیــب مــی توانــد ســبب کاویتاســیون 

در مبــدل هــا شــود. همیشــه بهتــر اســت جریــان 

بــه اجــزای بــا مقاومــت بــاال رانــده شــود. همیــن 

ســماله بــرای ســیرکوالتور دیــگ صــادق اســت؛ 

ــه  ــرای مرحل ــر ب ــات روشــن/خاموش کنترل • تنظیم

ــرای یــک پنــل تابشــی بــرای جــرم  1، مخصوصــًا ب

حرارتــی پاییــن بســیار نزدیــک اســت. ایــن علــت 

اصلــی اتصــال کوتــاه شــدن مــی باشــد. 

• تنظیمــات حالــت خامــوش بــرای مرحلــه 2 

چالش تاسیساتی
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چالش تاسیساتی
چندیــن درجــه باالتــر از مرحلــه 1 اســت کــه ســبب 

مــی شــود دیــگ بعــد از یــک ســاعت روشــن بماند 

و بعــد خامــوش شــود. 

• محــل مخــزن انبســاط نســبت بــه ســیرکوالتورها 

خــوب نیســت؛ ایــن ســبب افــت فشــار سیســتم در 

زمــان روشــن بــودن ســیرکوالتور حلقــه اولیــه مــی 

شــود.

• دو عدد از شیرهای تخلیه باالپایین هستند.

• هیــچ شــیر اطمینــان فشــاری در سیســتم وجــود 

نــدارد

ــان بیــن ایســتگاه هــای  ــوازن هــای جری • عــدم ت

چندراهــه بــه دلیــل اســتفاده از لوله کشــی برگشــت 

ــورد زون 1  ــل برخ ــود. مح ــی ش ــده م ــتقیم دی مس

ــد.  ــی رس ــتری م ــان بیش ــه جری ــبتبه زون 2 ب نس

محــل تقاطــع زون 2 نســبت بــه زون 3 بــه جریــان 

بیشــتری مــی رســد. 

• سنســور دمــای رفــت بایــد پاییــن دســت هــر دو 

ــکل  ــه در ش ــور ک ــان ط ــد. هم ــی باش ــع حرارت منب

ــای  ــور ورودی گرم ــن سنس ــده، ای ــان داده ش 1 نش

ــتقیم  ــا مس ــد ام ــی کن ــس م ــی را ح ــپ حرارت پم

ــا  ــگ روشــن باشــد، ت ــی دی ــگ نیســت. وقت از دی

ــه  ــه 125 درج ــع ب ــت از تقاط ــای برگش ــی دم وقت

فارنهایــت برســد همچنــان روشــن مــی مانــد، کــه 

ــت.  ــد الزم اس ــتر از ح ــیار بیش بس

• ســپراتور هــوا بایــد بــرای هــر دو منبــع حرارتــی 

موجــود باشــد نــه فقــط دیــگ؛

• موقعیــت مانــع برگشــت جریــان و شــیر کاهنــده 

فشــار روی سیســتم اب جبرانــی برعکــس اســت.

ــی از  ــع حرارت ــردن منب ــرای جداک ــی ب ــچ راه • هی

ــدارد. ــود ن ــرویس وج ــرای س ــتم ب ــه سیس بقی

ــان  ــکل 2 نش ــوارد در ش ــن م ــذف ای ــک روش ح ی

ــود.  ــی ش داده م

ــورت  ــه ص ــا ب ــه ی ــی جداگان ــع حرارت ــر دو منب ه

مــوازی مــی تواننــد عمــل کننــد تــا گرمــا را بــه یــک 

ــر سیســتم را در  ــر برســانند. مخــزن باف مخــزن باف

ــر اتصــال کوتــاه پایــدار کنــد.  براب
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دمــای مخــزن تانــک بــا یــک کنترلــر reset خارجی 

ــر  ــک کنترل ــه ی ــود ن ــی ش ــرل م ــه ای کنت دومرحل

نقطــه تنظیــم. پمــپ حرارتــی منبــع حرارتــی ثابــت 

ــرون  ــای بی ــی دم ــتیبان. وقت ــگ پش ــت و دی اس

ــد، دمــای مخــزن بافــر کــم مــی  افزایــش مــی یاب

شــود کــه ایــن امــر COP پمــپ حرارتــی و کارایــی 

دیــگ را افزایــش مــی دهــد. 

ــط  ــدی و توس ــیرها زون بن ــا ش ــع ب ــتم توزی سیس

ــار  ــا فش ــه ب ــر ک ــرعت متغی ــیرکوالتور س ــک س ی

تنظیــم مــی شــود زون بنــدی مــی شــود. ایــن کار 

ــی الزم  ــرژی الکتریک ــز ان ــیرکوالتور و نی ــداد س تع

ــد.  ــی ده ــش م ــتم را کاه ــرای کار سیس ب

در صــورت لــزوم ســرویس کاری، هــر منبــع حرارتــی 

را مــی تــوان از بقیــه جــدا کــرد. شــیرهای کنتــرل 

ــرت  ــا مهاج ــان ی ــت جری ــری از برگش ــرای جلوگی ب

گرمــا از طریــق هــر منبــع حرارتــی در زمــان خاموش 

بــودن اســتفاده مــی شــود. ترکیــب ســپراتور هــوا/

آشــغال و مخــزن انبســاط بــه سیســتم حلقــه زمین 

اضافــه شــده اســت. 

ــدا  ــی ج ــیرهای توپ ــا ش ــد ب ــی توان ــه م ــر حلق ه

شــود کــه اجــازه پــر و تخلیــه شــدن ســریع را مــی 

ــه آب  ــان فشــار و مجموع ــک شــیر اطمنی دهــد. ی

جبرانــی بــا چیدمــان مناســب بــه سیســتم اضافــه 

شــده اســت. 

ســیرکوالتور حلقــه زمینــی از محــل مخــزن انبســاط 

ــای  ــار در مداره ــه فش ــد و در نتیج ــی کن ــپ م پم

حلقــه زمینــی و اواپراتــور پمــپ حرارتــی در زمــان 

کار افزایــش مــی یابــد. 

چالش تاسیساتی

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-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%aa/


ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 20هفته نامه شماره 318  

بــا اینکــه تعطیلــی هــای مرتبــط بــا شــیوع کوویــد 19، امســال بــه صنعــت ســاختمان صدمــات 
زیــادی وارد کــرد، امــا ســال 2020 میــالدی بــاز بیشــتر از ســهم خــود از معمــاری برتــر تولیــد کــرده 
اســت. قصــد داریــم در ایــن سلســله مطالــب 10 ســاختمان برتــر ایــن ســال را بــه شــما معرفــی 
کنیــم. ایــن ده ســاختمان شــامل 10 پــروژه ای اســت کــه از نظــر ســبک و نــوع بــا هــم متفاوتنــد 
امــا هریــک از نظــر طراحــی برتــری ویــژه ای دارنــد. اروپــا بــا چهــار پــروژه پیشــگام اســت، ســه 
پــروژه در قــاره اســیا واقــع شــده، دو ســاختمان در آمریــکا و یــک ســاختمان هــم در شــبه قــاره 

هنــد ســاخته شــده اســت. / منبــع ســایت newatlas/ مترجــم مهنــدس نیــره شمشــیری

بهترین ساختمان های سال 2020

مقاله

http://www.tasisatnews.com
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مقاله

یــک   Heatherwick اســتودیو  از    EDEN

ــت  ــنگاپور اس ــبز در س ــکونی س ــمانخراش مس آس

ــد  ــی رس ــر م ــاع 104.5 مت ــر ارتف ــه حداکث ــه ب ک

ــه در  ــاد شــهر اســت ک ــای زی ــه ه ــی از نمون و یک

ــن  ــبز را جایگزی ــای س ــگل ه ــته جن ــه گذش ده

ــد.  ــرده ان ــود ک ــی خ ــای بتون نم

ــا یــک آپارتمــان لوکــس در هــر  آســمانخراش تنه

طبقــه دارد و یــک فضــای بالکــن خصوصــی بــاغ 

ماننــد در اختیــار ســاکنین قــرار مــی دهــد. 

داخــل آپارتمــان هــا بــه صــورت طبیعــی بــا پنجره 

ــه  ــد تهوی ــی شــده ان ــت جایاب ــه دق ــه ب ــی ک های

مــی شــود کــه در عیــن حــال بیشــترین اســتفاده 

از نــور خروشــید را تضمیــن مــی کنــد.

Heatherwick استودیو -EDEN .3

https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%88/
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مقاله

Anandaloy - Anna Heringer .4

Anandaloy از شــرکت Anna Heringer کــه بــه 

 Obel ــاالنه ــزه س ــگاه دوم جای ــده جای ــی برن تازگ

ــرد  ــک کارب ــگادش ی ــور بن ــت، در کش ــده اس ش

ــنتی  ــاختمانی س ــای س ــک ه ــش تکنی ــام بخ اله

اســت. 

ــن ســاختمان 2723 فــوت مربعــی در دوطبقــه  ای

ــز  ــک مرک ــه ی ــن طبق ــت. اولی ــده اس ــاخته ش س

ــن منظــور  ــه همی ــه ب ــوده ک ــن ب ــی معلولی درمان

یــک رمــپ شــیب دار در ابتــدای آن تعبیــه شــده 

اســت. در جایــی دیگــر یــک ســری منطقــه 

ــل  ــورت مح ــه ص ــه ب ــت ک ــت اس ــد راح غارمانن

دنــج بــرای درمــان و بازیابــی در نظــر گرفتــه شــده 

ــی کــه طبقــه دوم یــک موسســه تولیــدی  در حال

ــی اســت.  ــان محل ــرای زن ــاس ب لب

https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%88/


www.Tasisatnews.com 23هفته نامه شماره 318  

مقاله

The Crystal - Safdie Architects .5
باالخــره جــذاب تریــن شــاهکار مهندســی ســال در 

ــن ســال در حــال ســاخت  ــه چندی ســطح کان ک

بــود، بــا عنــوان اســمانخراش افقــی حیــرت انگیــز 

در  بازدیددکننــدگان  روی  بــه   Moshe Safdie

چیــن گشــوده شــد.

ایــن آســمانخراش افقــی کــه نــام رســمی آن 

ــگ  ــروژه کانگجین ــی از پ ــت، بخش ــتال اس کریس

ــط  ــر توس ــاع 250 مت ــا ارتف ــت ب ــل اس ــهر راف ش

چهــار آســمانخراش دیگــر محافظــت مــی شــود. 

ــن  ــر و وزن آن 12000 ت ــازه 300 مت ــن س ــول ای ط

ــت.  اس

بــا یــک آسانســور ســریع الســیر حــدود 50 

ــاال الزم اســت و  ــه ب ــرای رســیدن ب ثانیــه زمــان ب

وقتــی درب هــا بــاز مــی شــود یــک نقطــه نمــای 

مشــرف بــر چشــم انــداز بیــرون در معــرض دیــد 

ــرد.  ــی گی ــرار م ــدگان ق بازدیدکنن

https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%88/
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نگاهی به بازار

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

http://www.tasisatnews.com
http://www.bostanchi.com
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نگاهی به بازار

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

http://www.bostanchi.com
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تعمیرات خانه سریع و کم هزینه

تعمیرات خانه گاهی هزینه های سرسام آوری دارند مخصوصًا اگر می خواهیم بودجه ای برای دکوراسیون 

منزلمان داشته باشیم، بهترین راهی که به نظرمان می رسد این است که برای تعمیر لوازم خانه به 

تعمیرکار زنگ بزنیم! و به محض اینکه با تعمیرات لوله ساختمان روبه رو شدیم،  هزینه بازسازی خانه تمام 

رؤیاهایمان از سرمان می پراند.

در این مقاله سعی کردیم نکاتی را برای تعمیر سریع بخش های مختلف خانه معرفی کنیم که خودمان از 

پس انجام آنها برمیاییم. عالوه بر صرفه جویی در هزینه، کمی اعتمادبه نفس پیدا کنیم تا در آینده برای 

پروژه های بزرگ تر جرات بیشتری داشته باشیم. نباید از انجام تعمیرات ساده منزل ترسی داشته باشیم، 

هر چه نباشد در دوره ای زندگی می کنیم که هر کاری را می توان با کمی آموزش انجام داد! چند مورد از 

رایج ترین تعمیرات خانه که معموالً برایمان هزینه می تراشند را در ادامه معرفی کردیم.

تاسیسات کار خود باشیم

https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d9%88/
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چگونه راه آب سینک ظرفشویی را باز کنیم؟

ــم  ــاز کنی ــی راه آب را ب ــم گرفتگ ــی می خواهی وقت

راه هــای زیــادی وجــود دارد کــه خودمــان انجامش 

ــازی هــم نباشــد هزینه هــای ســنگین  دهیــم و نی

لوله کــش را بــه جــان بخریــم. خیلــی راحــت 

ــردن  ــاز ک ــرای ب ــرکه ب ــابه و س ــم از نوش می توانی

ــم! ــتفاده کنی راه آب اس

ــردن گرفتگــی چــاه  ــاز ک یکــی دیگــر از راه هــای ب

در تعمیــرات خانــه اســتفاده از شــیلنگ پاســتیکی 

چــاه بازکــن اســت. بــرای بــاز کــردن چــاه 

ظرف شــویی هیــچ نیــازی بــه یــک ســیم و فنرهای 

بلنــد و صنعتــی نداریــم. شــیلنگ های پاســتیکی 

ــن کار  ــرای ای ــه ب ــود دارد ک ــازار وج ــی در ب کوچک

مناســب اند. فقــط کافــی اســت یکــی از آن هــا را 

بخریــم و خیلــی راحــت آن را از دریچــه راه آب بــه 

داخــل فشــار دهیــم و دوبــاره بیــرون بکشــیم تــا 

ــر  ــل آن گی ــه داخ ــری ک ــغال های دیگ ــو و آش م

کرده انــد را بــا خــود بیــرون بیــاورد. اگــر بــا ایــن 

کار راه آب بــاز نشــد، آن وقــت بایــد لولــه راه آب را 

ــر دریچــه مشــکل دار  ــد، مخصوصــًا اگ چــک کنی

ســینک ظرفشــویی باشــد.

تعمیرات خانه

چگونــه مشــکل شــیرآبی کــه چکــه می کنــد را در 

تعمیــرات خانــه حــل کنیــم؟

قبل از شروع به کار باید:

فلکه آب را از زیر سینک ببندیم.

دریچــه راه آب را ببندیــم و آن را بــا پارچه بپوشــانیم 

تــا اگــر قطعــه ای از دســتمان افتــاد داخــل راه آب 

. د و نر

دور دندانه هــای آچــار نوارچســب بپیچیــم تــا 

ــدازد. ــش نین ــیر آب خ ــه ش روی بدن

بــرای قــراردادن اجــزای بازشــده شــیر آب مکانــی 

را در نظــر بگیریــم.

تاسیسات کار خود باشیم



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 28هفته نامه شماره 318  

تاسیسات کار خود باشیم

از ســرکه ســفید و یــک پارچــه لطیــف بــرای پــاک 

ــیر  ــزای ش ــی روی اج ــواد معدن ــچ و م ــردن گ ک

ــم. ــتفاده کنی اس

نوع شیر آب را تشخیص دهیم

شــیرها انــواع مختلفــی دارنــد امــا بــه طــور کلــی 

عملکــرد مشــابهی دارنــد:

شیر شلنگی

شیر آب اهرمی

شیر آب دو دسته

شیر آب با دسته های جدا

شیر آب دو دسته با یک سوراخ برای نصب

شیر آب دیواری برای آشپرخانه

شیر آب کنار اجاق گاز

شیر آب سرد

شیر آب داغ

شیر آب آشپزخانه فیلتردار

شیر دو آبریز

بــرای تعمیــرات منــزل و حــل مشــکل چکــه کــردن 

آب بــه دو روش می توانیــم اقــدام کنیــم:

تعویض واشر

شــیرهای آب بــا واشــرهای پاســتیکی کار می کنــد. 

ایــن واشــرها کــه کارشــان مســدود کــردن گلــوی 

شــیر اســت، بعــد از مدتــی فرســوده می شــوند و 

بایــد هرازگاهــی تعویــض شــوند. شــیرهای بــدون 

واشــر از ایــن نــوع شــیرها بیشــتر عمــر می کننــد 

امــا آن هــا نیــز بعــد از مدتــی چکــه می کننــد.

بــرای تعمیــر بیشــتر شــیرهای فشــاری کــه چکــه 

ــم.  ــض کنی ــی را تعوی ــر گلوی ــد واش ــد، بای می کنن

ــا اســتفاده از آچــار کاهــک شــیر  ــی اســت ب کاف

ــته  ــم، دس ــش را دربیاوری ــم، پیچ ــاز کنی آب را ب

را بیــرون بکشــیم و بــا آچــار فرانســه پیــچ و 

چســب های شــیر را از هــم بــاز کنیــم. بعــد از بــاز 

کــردن دســته شــیر بایــد واشــر گلویــی را )کــه بــا 

یــک پیــچ برنجــی پیچانــده شــده( برداریــم و یــک 

واشــر نــو روی آن بیندازیــم. بهتــر اســت واشــرها 

ــه روغــن لوله کشــی ضــد حــرارت و غیرســمی  را ب

ــدا  ــیر ج ــزای ش ــی را از اج ــم و گلوی ــته کنی آغش

ــیر  ــردن ش ــه ک ــل چک ــه دلی ــه آن، ک ــرده و حلق ک

ــم. ــض کنی ــت را تعوی اس

تعویض حلقه

را  نیســت کل شــیرآالت  نیــاز  اوقــات  گاهــی 

ــون  ــا نوارتفل ــط ب ــم فق ــم می توانی ــض کنی تعوی

آن را بپوشــانیم و یــا حلقــه ای )کــه باعــث چکــه 

ــم. ــض کنی ــت( را تعوی ــده اس ــردن ش ک

انــدازه حلقــه از ۳/۸ تــا ۵/۸ اینــچ متفــاوت اســت 

پــس بایــد توجــه داشــته باشــیم حلقــه ای را 

بخریــم کــه بــا انــدازه شــیرمان همخوانــی دارد. در 

ــه روغــن لوله کشــی  ــد را ب ــه جدی ــد حلق آخــر بای

آغشــته کنیــم و شــیرآب را دوبــاره ببندیــم و محکم 

کنیــم.

چگونه باید صدای قیژقیژ کف زمین را از بین ببریم

اینکــه چطــور بایــد کــف زمینــی کــه صــدای قیژقیژ 

می دهــد را در تعمیــرات خانــه برطــرف کنیــم، 

ــه ایــن دارد کــه مشــکل از کجاســت و  بســتگی ب

ــن  صــدا از کجــا ناشــی می شــود. خوشــبختانه ای
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ــت.  ــاده اس ــا س ــه دره ــن زدن ب ــد روغ کار مانن

کافــی اســت از فروشــگاه مصالــح ســاختمانی کمی 

گرافیــت بخریــم و الی درزهــای زمیــن بریزیــم یــا 

بــه جــای آن از پــودر بچــه اســتفاده کنیــم.

در تعمیــرات خانــه چگونــه بایــد ســردوش را 

ــض کنیــم تعوی

ــه  ــده اند ک ــی ش ــوری طراح ــد ط ــیرهای جدی ش

ــه  ــود و این گون ــرازیر نش ــا س ــادی از آن ه آب زی

کمتــر  و  آب  مصــرف  در  صرفه جویــی  باعــث 

شــدن هزینــه قبــض آب می شــوند. راهنمــای 

ــواع  ــد ان ــور بای ــه چط ــد ک ــان می ده ــر نش زی

ــوع  ــه ن ــم. س ــض کنی ــردوش را تعوی ــف س مختل

ســردوش داریــم: ســردوش ثابــت، ســردوش ســیار 

ــز  ــه نی ــه ســردوش دوجانب ــی ک و ســردوش ترکیب

ــام دارد. ن

قبل از نصب باید این کارها را انجام دهیم:

قبــل از نصــب ســردوش جدیــد بایــد ابتــدا 

ســردوش قدیمــی را جــدا کنیــم.

بــا دســت ســردوش را برخــاف عقربه های ســاعت 

می چرخانیــم تــا از دوش جــدا شــود. اگــر موفــق 

ــه دو  ــا مرحل ــم ت ــاز کنی ــا دســت آن را ب شــدیم ب

ــق نشــدیم  ــر موف ــا اگ ــام می شــود ام ــان تم کارم

بایــد مراحــل بعــدی را طــی کنیــم.

ــب  ــا چس ــت را ب ــای انبردس ــد دور دندانه ه بای

بــرق بپوشــانیم یــا حولــه ای دور دوش بپیچیــم تــا 

خــش نگیــرد، ســپس بــا انبــر اهــرم دوش را جــدا 

کنیــم.

بــا اســتفاده از آچــار فرانســه ســردوش قدیمــی را 

ــم. ــاز می کنی ــم و ب می پیچانی

ــر  ــگ آهــن، گــچ و امــاح، چســب، درزگی ــر زن اگ

ــرم دوش  ــوده ای روی اه ــی و فرس ــوار قدیم ــا ن ی

ــم. ــز کنی ــاً تمی ــم آن را کام ــاهده کردی مش

دور پیــچ مغــزی اهــرم دوش در جهــت عقربه هــای 

ســاعت ســه دور نــوار تفلــون می پیچیــم.

ــرس  ــزی پ ــای مغ ــوار را روی پیچ ه ــت ن در نهای

می کنیــم.

نصب سردوش ثابت

عقربه هــای  جهــت  در  را  جدیــد  ســردوش   ۱.

را  آن  و  می پیچیــم  دوش  اهــرم  روی  ســاعت 

می کنیــم. محکــم 
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ــویم  ــن ش ــا مطمئ ــم ت ــاز می کنی ــیر آب را ب .۲ ش

ــد. ــه نمی کن ــر چک دوش دیگ

.۳ اگــر دوش چکــه می کــرد بایــد آن را بــا دقــت 

بــا نــوار تفلــون بپیچیــم و بــا یــک آچــار فرانســه 

محکــم کنیــم؛ طــوری کــه دیگــر آبــی چکــه نکنــد.

نصب سردوش سیار یا متحرک

ســردوش جدیــد را در جهــت عقربه هــای ســاعت 

محکــم  را  آن  و  می پیچیــم  دوش  اهــرم  روی 

. می کنیــم

و  شــیر  بــه  را  دوش  انعطاف پذیــر  شــیلنگ 

ســردوش ســیار وصــل کــرده و ســپس بــا دســت 

محــل اتصــال آن هــا را محکــم می کنیــم.

سردوش سیار را سر جایش می گذاریم.

شــیر آب را بــاز می کنیــم تــا مطمئــن شــویم دیگــر 

ــد. ــه نمی کن چک

ــت  ــا دق ــد آن را ب ــرد بای ــه می ک ــر دوش چک اگ

بــا نــوار تفلــون بپیچیــم و بــا یــک آچــار فرانســه 

محکــم کنیــم؛ طــوری کــه دیگــر آبــی چکــه نکنــد.

نصب سردوش ترکیبی

ــه  ــرد را ب ــمه می گی ــه آب از آن سرچش ــه ای ک لول

اهــرم دوش و ســردوش وصــل و ســپس آن را 

محکــم می کنیــم.

ســردوش ثابــت را در برخــاف جهــت عقربه هــای 

ــا  ــم و ان را ب ــه بپیچانی ــای لول ــر انته ــاعت ب س

ــم. ــفت می کنی ــت س دس

ــق دســتورالعمل  ــده ســردوش ســیار را طب نگهدارن

ــم. ــه دوش وصــل می کنی ــده آن ب شــرکت تولیدکنن

و  شــیر  بــه  را  دوش  انعطاف پذیــر  شــیلنگ 

ــا  ــپس ب ــم و س ــل می کنی ــیار وص ــردوش س س

ــم. ــم می کنی ــا را محک ــال آن ه ــل اتص ــت مح دس

سردوش سیار را روی نگهدارنده می گذاریم.

شــیر آب را بــاز می کنیــم تــا مطمئــن شــویم دیگــر 

ــد. ــه نمی کن چک

ــت  ــا دق ــد آن را ب ــرد بای ــه می ک ــر دوش چک اگ

بــا نــوار تفلــون بپیچیــم و بــا یــک آچــار فرانســه 

محکــم کنیــم؛ طــوری کــه دیگــر آبــی چکــه نکنــد.
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چیلری کوچک با عملکردی بزرگ
RTWF XSE آخریــن افزونــه بــه چیلــر هــای آب 

خنــک XStream و پمــپ هــای حرارتــی آب بــه 

آب اســت.

مهنــدس نیــره شمشــیری: ویژگــی دســتگاه هــای 

RTWF XSE جدیــد کــه در ظرفیــت هــای ۴۰۰ تــا 

ــووات موجــود اســت، کمپرســور اســکرو  ۱۳۲۰ کیل

ــک  ــان هــای خن ــکان راندم ــه ام ــر اســت ک متغی

ــاال در  ــش ب ــای گرمای ــاال و دماه ــی ب ــردن فصل ک

ــا  ــد. SEER آن ت یــک سیســتم را فراهــم مــی کن

ــه  ــر ۶۸ درج ــش حداکث ــت گرمای ــا قابلی ۸.۹۱ ب

ســانتی گــراد اســت.

ــزان  ــرده و می ــی فش ــد؛ ” طراح ــی گوی ــن م تری

انتشــارات کمتــر، مالــکان ســاختمان را قــادر 

ــر  ــی و ناکارآمدت ــی ســازد سیســتم هــای قدیم م

ــر  ــد و از مزیــت ظرفیــت هــای باالت را عــوض کنن

ــش  ــرمایش و گرمای ــِر س ــای افزونت ــی ه و کارآی

بیشــتر، بــدون نگرانــی در مــورد فضــا بهــره منــد 

ــوند. ش

الزم بــه ذکــر اســت؛ محــدوده RTWF بــرای 

اســتفاده بــا R134a, R513A یــا R1234ze طراحی 

مــی شــود.

مقاله

https://tasisatnews.com/%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af/
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-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
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وام ودیعه اجاره، بدعتی با اثرات ماندگار

پردخــت وام ودیعــه اجــاره بــه صاحبــان شــرایط 

ــب  ــور موج ــی در کش ــرات مختلف ــار نظ ــه اظه ب

گشــته اســت. انتشــار خبــر تصمیــم دولــت بــرای 

پرداخــت وام ودیعــه پــس از کــش و قــوس هــای 

ــاد تصمیــم گیــری در ایــن  فــراوان و نوســانات زی

حــوزه بــا هــدف اصلــی حمایــت از قشــر آســیب 

ــور از  ــر کش ــف در سراس ــرای مختل ــه اج ــر ب پذی

ــد. ــا انجامی ســوی بانکه

تمایــل بیشــتر موجــران بــه دریافــت پــول پیــش، 

یکــی از نتایجــی اســت کــه اجــرای ایــن طــرح بــه 

دنبــال داشــته اســت؛  و در حقیقــت ایــن تمایــل 

ــرای  ــا ب ــش تقاض ــت افزای ــه عل ــتر ب ــز بیش نی

ــازار  ــد ب ــوازی مانن ــای م ــرمایه گذاری در بازاره س

ســهام، ارز و طــا و ســکه بــه دلیــل نوســانات ایــن 

ــر  ــا در ماه هــای اخی ــاالی آنه بازارهــا و بازدهــی ب

اســت. اغلــب موجــران تمایــل دارنــد بــا دریافــت 

مبلــغ ودیعــه، آن را در ایــن بازارهــا ســرمایه گذاری 

کــرده و ســود بــاال کســب کننــد.

ایــن در حالــی اســت کــه ، عمــده قراردادهــای بازار 

ــری  ــکان رهگی ــود ام ــمی نمی ش ــت رس ــاره ثب اج

ــد  ــرخ رش ــا و ن ــش اجاره به ــزان افزای ــق از می دقی

ــه نظــر می رســد در ســال  ــدارد امــا ب آن وجــود ن

ــای  ــای واحده ــن اجاره به ــور میانگی ــاری به ط ج

مســکونی بــا افزایــش حــدود ۳۰ درصــد یــا 

گزارش

مهری بهزادپور: پرداخت وام ودیعه اجاره با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، در شرایط 

خاص حاکم بر کشور، شاید بدعتی باشد با اثرات ماندگار که نیازمند هزینه کردن

مجدد برای رفع اثرات آن باشیم.

https://tasisatnews.com/%d9%88%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%8c-%d8%a8%d8%af%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7/
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گزارش

اندکــی کمتــر از آن مواجــه شــده اســت. امــا آنچــه 

هم اکنــون مشــهود اســت ایــن اســت کــه میــزان 

ــا در مناطــق شــمالی در مقایســه  افزایــش اجاره به

بــا مناطــق جنوبــی بیشــتر بــوده اســت.

پیامدهــای اشــتباه تصمیــم گــذاری هــای در حــوزه 

ــازار اجاره مســکن ب

محمدحســن زاده کارشــناس اقتصــادی در بــاره 

وضعیــت کنونــی بــازار اجــاره و وام ودیعــه اظهــار 

ــرد: ک

ــهیات  ــه تس ــر ارائ ــی ب ــت مبن ــد دول ــرح جدی ط

ودیعــه مســکن، گرچــه بــه عنــوان سیاســت کمکــی 

ــوزه  ــی در ح ــی موقت ــر درمان ــن ام ــا ای ــوده ام ب

ــوع  ــات موض ــوده و کلی ــا ب ــاره به ــکن و اج مس

ــاری  ــد و آث ــرار نمی ده ــر ق ــت تاثی ــکن را تح مس

منفــی بــه لحــاظ اقتصــادی بــر ایــن بــازار خواهــد 

ــت. گذاش

ــی  ــق اردبیل ــگاه محق ــی دانش ــات علم ــو هی عض

گفــت: در کنــار یاریگــری ایــن تســهیات در تامیــن 

ــره  ــی از به ــار ناش ــا فش ــکن ام ــش مس ــول پی پ

ــتاجران  ــرای مس ــکاتی را ب ــهیات مش ــن تس ای

ایجــاد مــی کنــد و و در کنــار آن اجــرای ایــن طــرح 

تقاضــای مســکن را در بــازار تقویــت کــرده و رشــد 

تقاضــا را خواهیــم داشــت و همیــن امــر منجــر بــه 

ــازار خواهــد شــد. افزایــش قیمــت در ایــن ب

وی  اگــر سیاســت ســقف قیمتــی کــه در مــاه هــای 

گذشــته ابــاغ شــده نیــز همزمــان بــا ایــن طــرح 

اجــرا شــود شــکاف بیــن عرضــه و تقاضــا بیشــتر 

ــر خواهــد  ــرات زیانبارت و بیشــتر خواهــد شــد و اث

ــن  ــه در ای ــم ک ــد داری ــار آن امی ــت و در کن داش

سیاســت ارائــه شــده، هزینــه وام مســتاجر همــان 

ــای  ــوده و هزینه ه ــده ب ــام ش ــود اع ــد س درص

ــه  ــی همچــون هزین ــه از الزامات ــری ک ــی دیگ اضاف

ارزشــیابی، بیمــه، وثایــق بانکــی و … برای مســتاجر 

ــد. ــته باش آن نداش

اختالل در عرضه  و تقاضا

اســتاد اقتصــاد بــا اشــاره بــه یکــی دیگــر از 

طرح هــای دولــت بــا عنــوان طــرح ســقف قیمتــی 

ــاره  ــکن و اج ــازار مس ــاب در ب ــش الته ــرای کاه ب

بهــا تصریــح کــرد: در خصــوص سیاســت های 

ــه دو نکتــه مهــم  حمایتــی از مســتاجرین توجــه ب

ــل  ــد قاب ــوب جدی ــه در چارچ ــت ک ــروری اس و ض

اهمیــت اســت سیاســت مشــخص کــردن ســقف 

افزایــش اجــاره بهــا اســت ایــن سیاســت در 

اقتصــاد بــه خصــوص اقتصــاد خــود تحــت عنــوان 

ســقف قیمــت نامگــذاری شــده و چــه اثــرات آن در 

ــت. ــخص اس ــاد مش اقتص

ــی  ــادی یعن ــت ع ــه داد: در حال ــن زاده ادام حس

ــت  ــت در نظــام قیمت هــا دخال ــه دول ــدون اینک ب

بکنــد، اقتصــاد دارای سیســتم عرضــه و تقاضــا بوده 

ــرای  ــی ب و از تعــادل ایــن دو عامــل، قیمــت تعادل

ــک  ــود و در ی ــخص می ش ــر مش ــورد نظ کاالی م

ــر اســت. ــی عرضــه و تقاضــا براب قیمــت تعادل

ــت   ــار سیاس ــایر آث ــه س ــاره ب ــا اش ــن زاده ب حس

ســقف قیمتــی در بــازار تصریــح کــرد: چنیــن اثــری 

باعــث می شــود کــه تقاضــا بیشــتر از عرضــه شــده 

و بــا کمبــود عرضــه مواجــه خواهیــم شــد عــده ای 

از تقاضــا کننــدگان کاالی مــورد نظــر خــود را پیــدا 

نخواهنــد کــرد و وقتــی در یــک بــازاری بــه انــدازه 

تقاضــا، عرضــه وجــود نداشــته باشــد رقابتــی بیــن 

ــورد  ــه کاالی م ــرای دســتیابی ب ــدگان ب تقاضــا کنن

نظــر بوجــود می آیــد و ایــم امــر منجــر بــه ایجــاد 

صــف خواهــد شــد.
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کولــر ســیال Marley DT از شــرکت فنــاوری هــای 

ــت  ــان ناهمسوس ــر جری ــک کول SPX Cooling، ی

ــدار  ــد. طراحــی م ــوران هــوا کار مــی کن ــا ک ــه ب ک

ــز  ــته تمی ــه بس ــک حلق ــیال را در ی ــته آن س بس

 DT ــیال ــر س ــه کول ــی ک ــی دارد. از آنجای ــه م نگ

ــی نیســت، در آب و  ــال حرارت ــط انتق حــاوی محی

هــوا ســرد نســبت بــه کولرهــای هیبریــدی کویلــی 

ــتری دارد.   ــک بیش ــات خش ــری عملی ــاف پذی انعط

 ،E+E Elektronik از شــرکت EE872 CO2 ــروب پ

ــدازه  ــر ppm 50000 ان ــا حداکث ــت CO2 را ت غلظ

ــران  ــز جب ــن تجهی ــی ای ــد. ویژگ ــی کن ــری م گی

دمــا و فشــار بــاال بــا سنســورهای آن بــورد اســت. 

مــاژول حســگر CO2 گــرم شــده آن را بــرای محیــط 

ــی  ــب م ــاال مناس ــت ب ــش و رطوب ــا چگال ــای ب ه

ســازد. 

منبع مقاله اشری ژوئن 2019/ مترجم مهندس نیره شمشیری

CO2 پروب

 محصوالت اشری

محصوالت فناوری اشری

کولر حلقه بسته

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

http://www.tasisatnews.com
http://www.info.hotims.com/72833-151
http://www.info.hotims.com/72833-152
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شــرکت کریــر، چیلرهــای ســانتریفیوژی آب خنــک 

19DV ®AquaEdge بــا ظرفیــت هــای 500 تا 800 

تــن تولیــد کــرده اســت. ایــن ویژگــی هــای جدیــد 

ایــن محصــول ماننــد تنــوع و تطابق پذیــری و یک 

روش سیســتم کامــل شــامل ســرمایش، ســرمایش 

ــا  ــی ه ــن ویژگ ــت. ای ــرارت اس ــی ح آزاد و بازیاب

ــاال و  ــرد ب ــا عملک ــر ب ــک چیل ــول ی ــن محص از ای

مطمئــن ســاخته اســت. 

چیلر سانتریفیوژی

ــری  ــه ای س ــاب و صفح ــی ق ــای حرارت ــدل ه مب

 Taco Comfort Solutions از شــرکت PF هــای

 gpm 7,000 ــا ــی 50 ت ــا دب ــار کاری و ب ــا دو فش ب

ــازار عرضــه شــده اســت.   ــه ب ــد و ب تولی

مبدل حرارتی قاب و صفحه

 محصوالت اشری

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

http://www.info.hotims.com/72833-156
http://www.info.hotims.com/72833-157
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وقتــی یــک خروجــی دیجیتالــی مطمئــن الزم 

ــط  ــا راب ــار Ashcroft KD41 ب ــدل فش ــت، مب اس

ــوی و  ــدل ق ــد. مب ــی باش ــده آل م CANbus ای

فشــرده همــه سنســورهای فشــار فــوالد ضــد زنــگ 

ــوک را دارا  ــرزش و ش ــه ل ــمگیر ب ــت چش و مقاوم

ــد.  ــی باش م

مبدل فشار

 محصوالت اشری

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

http://www.info.hotims.com/72833-158
https://tasisatnews.com/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a7/
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