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ــدون  ــریه ب ــب نش ــرداری از مطال •کپی ب

اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
ــه  ــق ب •کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعل

ــت. ــانه اس ــی کاش آکادم
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا خاصه 

کــردن مقاالت رســیده آزاد اســت.
ــه صــورت  ــوی ب ــا اطــاع ثان •نشــریه ت

ــود. ــر می ش ــگان منتش رای
ــه  ــق ب ــوره آن متعل ــوق متص ــه حق •کلی

ــت.  ــریه اس ــدگان نش گردانن

تصویــر روی جلــد مربــوط بــه جدیدترین 
اشــری  تهویــه  فنــاوری  محصــوالت 

می باشــد.

همکاران گرامی سام و خدا قوت 

ســرانجام مبحث 19 پس از 10 ســال لباسی جدید پوشید و در ویرایشی جدید منتشر 

شــد. از آنجایی که هر تاش جدید قابل تقدیر و تشــکر است، الزم است به گروه 

تخصصی تهیه و تألیف مبحث 19 خداقوت و دســت مریزاد بگوییم. افزوده شــدن 

حجم بزرگی به مبحث نشــان از تاش برای انجام تغییرات بزرگ دارد.

نگاه جدید مبحث به پیشــرفت های جهانی و نیز مفاهیم مهمی چون رده بندی 

ســاختمان ها از دید انرژی بســیار جالب و قابل تقدیر است؛ اما نقدهایی برآن وارد 

است. 

در میان ایرانیان مثلی هســت که حرمت امامزاده را متولی آن نگه می دارد. وقتی 

متولی مبحث 19 اهمیت انرژی و تغییرات روش های بهینه ســازی آن را آن قدر کم 

می داند که پس از ده ســال به فکر ویرایش جدید می افتد چه انتظاری از دیگران 

داریم؟ ویرایش قبلی مبحث در ســال 1389 و ویرایش اســبق آن در سال 1381 منتشر 

شــده اســت. این یعنی در 18 سال سه ویرایش داشته ایم. با توجه به تغییرات بسیار 

کم ویرایش 89 نســبت به 81 پس دو ویرایش اساســی را تجربه کرده ایم. 18 سال و 

دو تفکر جدید! این آینه تمام نمای توجه به انرژی در کشــور ماســت. 

شــاید الزم بود که متولیان مبحث 19 یک بار در خصوص اهمیت و توجه مهندســان به 

مبحث نیز نظرســنجی می کردند. امروزه به جز چند فایل کپی که مدام در نقشــه های 

معماری تکرار می شــود و جزییات اجرایی جدارها و چک لیســت های کنترلی مبحث 

19 که آنها نیز تقریبًا کپی اســت، چه کار دیگری با مبحث داریم؟ از چند مهندس 

مکانیک خواســته می شــود که چک لیست ها را تهیه کنند؟ چند مهندس مکانیک 

روش تجویــزی و کارکــردی را بلدند که دو روش دیگر را به آن می افزاییم؟ اگر آزمون 

ورودی به نظام مهندســی نبود کدام مهندس مکانیک مبحث را مطالعه می کرد؟ چند 

مدرس حرفه ای و وارد به مبحث نوزده را می توانیم نام ببریم؟ کدام ســاختمان با 

جدارهای خارجی درست اجرا می شود؟

ســوال دیگر از متولیان مبحث نوزده این اســت که چقدر واقع گرایی را در دستورکار 

دارند؟ جدولی که حداقل بازدهی تجهیزات تاسیســاتی را بیان می کند به جز کاربرد 

امتحانی چه نمود بیرونی دیگری دارد؟ با کدام آزمایشــگاه در کشــور می خواهیم 

بازدهی چیلر را بســنجیم که مهندس را مجبور می کنیم چیلری با بازدهی کمتر نخرد؟ 

البته این که باید اول قانون نوشــته شــود و بعد به دنبال مجری آن برویم را ما هم 

می پذیریم اما راهکار متولیان مبحث چه بوده اســت؟

ای کاش متولیان مبحث 19 ویرایش های متعددی در ســال های مختلف تهیه و 

منتشــر کنند تا مهندســان ناگهان با مبحثی کاماً متفاوت روبرو نشوند. آموختن این 

حجم اطاعات به مدرســان و به ســایرین مدت ها طول خواهد کشید.

پس از 10 سال

تا بعد!



www.Tasisatnews.com 3هفته نامه شماره 322

تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

صفحه 22

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 5

مقاله اشری 12
استفاده از VAV دوتایی دوکاناله برای کاهش بارهای سرمایش و گرمایش. یک 
سیستم حجم هوای متغیر یک کاناله که برای چندین زون با بارهای مختلف کار 
می کند، اغلب گرمایش وسرمایش همزمان دارد. این روش ذاتًا ناکارامد است. 

نگاهی به بازار/ قیمت شیرآالت قهرمان و کسری بهمن ماه 1399 20
در این گزارش به بررسی قیمت برخی از شیرآالت برند قهرمان و کسری در 

بهمن ماه 1399 پرداخته ایم.

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.
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24تاسیسات کار خود باشیم/چگونه رادیاتورها را تمیز کنیم!؟
یکی از بهترین ابزارهایی که برای گرم کردن مکان های مختلف به خصوص 

منازل از آن ها استفاده می شود، شوفاژها هستند. اما همان طور که می 
دانید با تغییر فصل الزم است تا وسایلی در منزل نیز تمیز پاکیزه شوند که 

یکی از این وسایل مهم، شوفاژها هستند. ما در این مطلب قصد داریم شما 
را با راه های تمیز کردن شوفاژ آشنا نماییم.

حقوق تاسیسات 16
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می پردازیم.
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اخبار داخلی

میر جعفری : به عملکرد تهویه 
بیمارستانها و مراکز پرتردد 

اعالم خطرمی کنیم
ــه  ــه اینکــه ک ــا اشــاره ب ــری ب ــر جعف می
قبــل از مســئولیت ریاســت، از طــرف 
هیــأت مدیــره ســازمان، بــرای مقابلــه بــا 
ــدبود،  ــا انتخاب ش ــروس کرون ــیوع وی ش
گفــت: از همــان روزهــای نخســت بــرای 
جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا 
تصمیم گیــری شــد و بــا تحقیــق در 
مــورد ایــن بیمــاری، در کنــار کادر درمــان 
قــرار گرفتیــم. در همیــن راســتا، در مــورد 
عملکــرد تهویه هــای مراکــز پرتــردد و 
بیمارســتان ها، اعالم خطــر کردیــم و نکتــه 
جالــب اینکــه بعــد از گذشــت یــک مــاه، 
مقاالتــی کــه از ســوی چین و کشــورهای 
ــا را  ــدارهای م ــد، هش ــر ش ــر منتش دیگ

تائیــد کــرد.

اســتاندارد لولــه هــای مدفــون در 
خــاک اجبــاری شــد

در یــک هــزار و چهارصــد و شــصت 
ملــی  کمیتــه  اجــالس  چهارمیــن  و 
ــن  ــر، جایگزی ــیمیایی و پلیم استانداردش
بــه شــماره  ایــران  ملــی  اســتاندارد 
هــا- پالســتیک  عنــوان  تحــت   ۹۱۱۸
ــه کشــی  ــه، اتصــاالت و سیســتم لول لول
تخلیــه  در  مصــرف  مــورد   )PVC-U(
فاضــالب زیرزمینــی بــدون فشــار- ویژگی 
هــا شــده اســت. مراتــب جهــت اطــالع 
عمــوم و توجــه بــه الزامــات قانونــی 

ــردد. ــی گ ــی م آگه

تعیین مسئول پیگیری تدوین 
مبحث هفدهم مقررات ملی 

ساختمان
مرکــزی  شــورای  رییــس  حکــم  بــا 
ــاختمان،  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
ــن  ــو ای ــی، عض ــدس قزوین ــای مهن آق
ــه  ــره و خزان ــات مدی ــو هی ــورا، عض ش
دار ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
در  همــکاری  بــرای  کرمــان  اســتان 
مقــررات  هفدهــم  مبحــث  تدویــن 
ــه  ــت در کمیت ــاختمان و عضوی ــی س مل
تخصصــی آن بــه وزارت راه و شهرســازی 

ــدند.  ــی ش معرف

اعالم نحوه شرکت در جلسات شورای تدوین مقررات ملی
در جلســه چهــارم گــروه تخصصــی ترافیــک شــورای مرکزی، نحوه شــرکت در جلســات 
شــورای تدویــن مقــررات ملــی و ایجــاد ســاز و کار مناســب بــرای بررســی جزییــات و 
نهایــی ســازی مبحــث الزامــات ترافیکــی ســاختمانها بــا بهتریــن و کاملتریــن کیفیــت 
اعــالم شــد. مهمتریــن موضوعــی کــه در جلســه مــورد بحــث قــرار گرفــت، نحــوه 
شــرکت در جلســات شــورای تدویــن مقــررات ملــی و ایجــاد ســاز و کار مناســب بــرای 
بررســی جزییــات و نهایــی ســازی مبحــث الزامــات ترافیکــی ســاختمانها بــا بهتریــن 

و کاملتریــن کیفیــت بــود.

»افزایش تعرفه«
مطالبه به حق مهندسان

مهندســی  نظــام  ســازمان  رییــس   
ــان  ــا بی ــمالی ب ــان ش ــاختمان خراس س
ــد  ــه خدمــات مهندســان بای اینکــه تعرف
ــه  اصــالح و بازنگــری شــود گفــت: تعرف
ــتان از  ــن اس ــان در ای ــات مهندس خدم
ســال پیــش افزایــش نداشــته اســت کــه 
ایــن امــر ســبب اعتــراض و گالیــه ایــن 

ــت. ــده اس ــر ش قش

نظرخواهی برای ویرایش 
پنجم مبحث دهم مقررات 

ملی ساختمان
پیــش نویــس غیرقابــل اســتناد ویرایش 
پنجــم مبحــث دهــم مقــررات ملــی 
ــاختمان  ــرای س ــرح و اج ــاختمان )ط س
هــای فــوالدی( منتشــر شــد. از اعضــای 
محتــرم درخواســت مــی شــود هرگونــه 
نظــر و پیشــنهاد خــود را تــا پایــان بهمن 
مــاه ســال جــاری، از طریــق ســامانه 
مکاتبــات بــرای روابــط عمومــی ســازمان 
ــد. نســخه الکترونیکــی ایــن  ارســال کنن
ــن  ــر تدوی ــگاه دفت ــس در وب ــش نوی پی
مقــررات ملــی ســاختمان  موجــود اســت.
بــرای دریافــت پیــش نویــس غیــر قابــل 
اســتناد ویرایــش پنجــم مبحــث دهــم 
مقــررات ملــی ســاختمان کلیــک کنیــد!

امنیت انتخابات آنالین نظام 
مهندسی تامین شده است

پانزدهمیــن جلســه هیــأت اجرایــی 
هشــتمین دوره انتخابــات هیأت رئیســه 
گروه هــای تخصصــی ســازمان نظــام 
ــزاری  مهندســی ســاختمان به منظــور برگ
ــد .  ــزار ش ــات ، برگ ــن انتخاب ــن ای آنالی
در ایــن جلســه مقــرر شــد همــه مــوارد 
ــای  ــه  اعض ــانی ب ــت اطالع رس الزم جه
محتــرم ســازمان در خصــوص جزئیات  و 
نحــوه حضــور در انتخابــات آنالیــن فوق 
ــورت  ــل و  به ص ــع و کام ــورت جام به ص
ــری  ــانه های خب ــق رس ــوب ، از طری مطل
ســازمان در فاصلــه زمانــی مناســب قبــل 

ــرد. ــری صــورت پذی از روز رأی گی

https://tasisatnews.com/%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%87%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%d9%82/
https://tasisatnews.com/%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d9%82-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86/
http://nbri.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/10194/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://www.tasisatnews.com
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85/


دوره آموزشی اصول طراحی
تاسیسات برقی ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی 

 مدت دوره: 55 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00-21:00

دوره آموزشی ساختمان، طراحی و 
تعمیرات چیلر تراکمی
 مدت دوره: 24 ساعت

روزهای برگزاری:
چهارشنبه ها 17:30-20:30
و پنجشنبه ها 13:00-16:00

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

 pipe flow دوره آموزشی نرم افزار
expert

مدت دوره: 15 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه 

ساعت برگزاری: 17:00-09:00

دوره آموزشی ساختمان، طراحی و 
تعمیرات چیلر جذبی 

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

دوره آموزشی اصول طراحی تاسیسات 
ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی

مدت دوره: 102 ساعت
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 17:30-20:30
و پنجشنبه ها 13:00-16:00

دوره آموزشی رویت برق

مدت دوره: 36 ساعت
روزهای برگزاری: پنج شنبه ها
ساعت برگزاری: 14:00-17:00

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه

آموزش

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%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/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c/
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%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-pipe-flow-expert/
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%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8%db%8c/
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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حمایت دولت از بخش خصوصی شفاف سازی شود

ت نیوز
سا

سی
تا

ناگفته های فعاالن اقتصادی
عمران، صنعت و تاسیسات

ــد:   ــادآور ش ــه ی ــس در ادام ــرکت ناودی ــر ش مدی

درســت اســت کــه شــرکت های بــه اصطــاح 

خصولتــی اغلــب پروژه هــای کان کشــور را در 

اختیــار دارنــد و انجــام می دهنــد امــا خصولتی هــا 

ــا تــوان و ظرفیــت چــه کســی  ایــن پروژه هــا را ب

بــه ســرانجام می رســانند؟ پاســخ ایــن اســت کــه 

ــی  ــش خصوص ــوان بخ ــا ت ــم ب ــا ه خصولتی ه

پروژه هــای خــود را انجــام می دهنــد. گایــه 

ــی  ــش خصوص ــه بخ ــت ک ــن اس ــا ای ــدی م من

ــود  ــاف وج ــر خ ــت. ب ــده اس ــاح ش ــع س خل

قوانیــن باالدســتی خــوب، امــا ایــن قوانیــن اجــرا 

نمی شــوند.

ــه ایــن فعــال اقتصــادی، نیمــه کاره رهــا  ــه گفت ب

ــی از  ــتر ناش ــا بیش ــروژه ه ــیاری از پ ــدن بس ش

ــگاه  ــه بن ــبت ب ــت نس ــفاف دول ــرد ش ــوِد رویک نب

ــود. ــی ش ــام م ــی انج ــای خصوص ه

رییس هیات مدیره انجمن مدیران فنی و اجرایی: نیمه کاره رها شدن بسیاری از پروژه ها بیشتر ناشی از 

نبوِد رویکرد شفاف دولت نسبت به بنگاه های خصوصی انجام می شود.

https://tasisatnews.com/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af/
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پول نمی خواهیم / استراتژی عملیاتی الزم داریم

حمیدرضــا ســیفی نایــب رییــس کانــون سراســری 

ــا  ــو ب ــت و گ ــور در گف ــی کش ــکاران عمران پیمان

خبرنــگار پایــگاه خبــری تاسیســات نیــوز، بــا تاکید 

بــر اینکــه »صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی« 

ــکات  ــع مش ــادی و رف ــعه اقتص ــد و توس در رش

داخلــی بســیار موثــر اســت گفــت :

ــری در توســعه  دیپلماســی اقتصــادی، نقــش موث

ــن در  ــف دارد، ای صــادرات در بخــش هــای مختل

ــود  ــا وج ــران« ب ــفانه »ای ــه متاس ــت ک ــی اس حال

حضــور در عرصــه دفــاع کشــورهایی نظیــر؛ ســوریه 

ــچ  ــون هی ــم اکن ــاوزان ، ه ــر متج ــراق در براب و ع

ــروژه  ــرای پ ــعه و اج ــازی و توس ــهمی در بازس س

ــدارد. هــای اقتصــادی ن

ســیفی ضمــن اشــاره بــه اینکــه ۵۱درصــد اقتصــاد 

ــار  ــر آم ــا ب ــت و بن ــات اس ــوزه خدم ــور در ح کش

موجــود، بیشــترین اشــتغالزایی در حــوزه عمرانــی 

صــورت میگیــرد اظهــار داشــت : متاســفانه ایــران 

بــا وجــود ظرفیتهــای بســیار در ایــن حــوزه از نظــر 

نیــروی انســانی و تکنولــوژی مناســب، نتوانســته 

اســت از ایــن ظرفیتهــا بــه شــکل مطلوب اســتفاده 

کنــد .

پیمانــکاران  سراســری  کانــون  رئیــس  نایــب 

عمرانــی ایــران در ادامــه ضمــن اشــاره بــه نقــش 

ــعه و  ــی در توس ــش خصوص ــکار بخ ــل ان غیرقاب

ــن  ــت : تدوی ــادی گف ــای اقتص ــروژه ه ــرای پ اج

اســتراتژی مناســب در تعامــل بــا بخــش خصوصی 

ــت جــدی از بخــش خصوصــی  ــه منظــور حمای ب

توســط دولتمــردان، بــه ویــژه در تعامــات درون و 

بــرون کشــوری در حــوزه هــای مختلــف، خواهــد 

توانســت مفهــوم »رونــق تولیــد« را عملیاتــی 

ســازد.

ــری در  ــم گی ــع تصمی ــام جام ــود نظ ــیفی نب س

کشــور را از معضــات موجــود در بخــش صــادرات 

ــرد: ــر و خاطرنشــان ک ــی مهندســی ذک خدمــات فن

تدویــن اســتراتژی نهایــی بــا معمــاری صحیــح و 

شــناخت و آســیب شناســی در حوزه هــای مختلف 

ــاختمان  ــران و س ــت عم ــش صنع ــژه بخ ــه وی ب

ــن  ــتای قوانی ــد در راس ــت بای ــرد و دول ــکل گی ش

نوشــته شــده بــا بخــش خصوصــی تعامــل داشــته 

نایب رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران: تدوین استراتژی مناسب در تعامل با بخش خصوصی 

به منظور حمایت جدی از بخش خصوصی توسط دولتمردان، به ویژه در تعامات درون و برون کشوری در 

حوزه های مختلف، خواهد توانست مفهوم »رونق تولید« را عملیاتی سازد.

https://tasisatnews.com/%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%af/
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تاسیسات »قلبِ نظام مهندسی«
در عرصه ساخت و ساز است

همایــون ابراهیمــی دبیــر ســندیکای شــرکت هــای 

ــگاه  ــگار پای ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــاتی در گف تاسیس

خبــری تاسیســات نیــوز تعامــل بخــش خصوصــی 

بــا دولــت جهــت پیشــبرد برنامــه ریــزی هــای و 

همچنیــن آســیب شناســی مشــکات موجــود در 

ــی و  ــم ارزیاب ــات را مه ــت و تاسیس ــش صنع بخ

ــرد: ــان ک خاطرنش

برگــزاری جلســات هــم اندیشــی بــا صاحبــان فــن 

تاسیسات« و تجهیزات ساختمانی روح و بدنه اصلی هر سازه  ای محسوب می شود که بدون توجه به آن، 

پویایی را از نظام فعال در آن خواهیم گرفت.

باشــد و در حــوزه اجــرا نیــز بــه طــور جــدی وارد 

عمــل شــود.

ــز  ــرد؛ در حــوزه اقتصــاد نی ــدواری ک ــراز امی وی اب

رهــرو کســی چــون ســردار ســلیمانی باشــیم کــه 

متعاقــب وروِد خــود بــه عرصــه نبــرد، ســربازان را 

ــه  ــرد، و اینگون ــی ک ــوت م ــگ دع ــدان جن ــه می ب

ــه در  ــقانه و خالصان ــز عاش ــربازان نی ــه س ــود ک ب

ــد. ــل بودن ــن عرصــه حاضــر و عام ای

https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%84%d8%a8%d9%90-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae/
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و صنعــت،  نــه بــا نــگاه انتقــادی بــه دولــت، بلکــه 

ــکار در  ــه راه ــکات و ارائ ــی مش ــدف بررس ــا ه ب

ایــن زمینــه صــورت مــی گیــرد.

ــی کــه  ــه ایــن ســئوال کــه در حال وی در پاســخ ب

»تاسیســات« قلــِب هــر ســازه ای را تشــکیل مــی 

دهــد، امــا متاســفانه در بســیاری از تصمیــم گیــری 

ــای  ــازمان ه ــاز و س ــاخت و س ــام س ــای در نظ ه

دولتــی دخیــل نیســتند اظهــار داشــت 

»تاسیســات« و تجهیــزات ســاختمانی روح و بدنــه 

ــه  ــود ک ــی ش ــوب م ــازه  ای محس ــر س ــی ه اصل

بــدون توجــه بــه آن، پویایــی را از نظــام فعــال در 

آن خواهیــم گرفــت.

وی یادآور شد:

ــا صنعــت تاسیســات،  ــط ب ــه تشــکیات مرتب البت

بــه ویــژه ســندیکایی کــه مــن ِســَمِت دبیــری آن 

را عهــده دار هســتم، بــا بیــش از ۶۰ ســال ســابقه، 

همچنــان پویــا در حرکــت اســت، و البتــه در ایــن 

بیــن بیشــتر در صــدد بودیــم کــه در تعامــل مثبت 

بــا دولــت بــه نتایــج مطلوبــی برســیم .

ابراهیمــی ضمــن تاییــد کوتاهــی در بخــش 

تاسیســات و مهندســان فعــال در ایــن زمینــه 

ــرد : ــد ک تاکی

بــا  تاسیســات  صنعــت  پویایــی  امیــدوارم 

ــاز  ــاخت و س ــت س ــتر در صنع ــذاری بیش تاثیرگ

باعــث دمیــده شــدن روح تــازه ای بــه ایــن بخش 

ــش  ــش از پی ــی، بی ــام مهندس ــب نظ ــوان قل بعن

ــود . ش
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تعطیلی واحدهای عمرانی و بیکاری، ارمغان بودجه ۱۴۰۰

ــندیکای  ــر س ــی دبی ــون چ ــرج گابت ــدس ای مهن

شــرکت هــای ســاختمانی ایــران، در بــاره ضــرورت 

ــری  ــه کارگی ــاختمانی و ب ــای س ــعه فعالیته توس

نیروهــای عظیــم فــارغ التحصیــل در ایــن حــوزه 

ــت : گف

بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود و چالــش تحریــم 

ــم  ــن داری ــر ای ــا، ســعی ب ــروس کرون و شــیوع وی

ــتفاده از  ــا اس ــکات ب ــن مش ــود ای ــا وج ــه ب ک

ــت را  ــن موقعی ــل بهتری ــارغ التحصی ــای ف نیروه

ــاد  ــش ایج ــن بخ ــتغال در ای ــت اش ــرای وضعی ب

ــم. کنی

وی در بــاره اقدامــات صــورت گرفتــه توســط 

ســندیکا در بــاره ایجــاد ظرفیتهــای اشــتغال بــرای 

فــارغ التحصیــان مرتبــط بــا صنعــت ســاختمان 

ــت : گف

ــه  ــی ب ــش های ــی از بخ ــاختمان، یک ــت س صنع

دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران: صنعت در بخش عمرانی و ساختمان، با توجه به بودجه پیش 

بینی شده در سال ۱۴۰۰ نه تنها رشدی نخواهد داشت، بلکه بسیاری از آنها تعطیل خواهند شد .

https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%84%d8%a8%d9%90-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae/
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شــمار مــی آیــد کــه دولــت مــی توانــد بــا تعامــل 

بــا بخــش خصوصــی، عــاوه بــر توســعه »ســاخت 

و ســاز« نــرخ اشــتغال در ایــن صنعــت را افزایــش 

. هد د

گابتــون چــی ضمــن اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه 

ــای  ــزان حجــم فعالیته ــه شــرایط موجــود، از می ب

عمرانــی کاســته مــی شــود خاطرنشــان کــرد:

ــر از شــرایط  ــی هــر روزه، متاث ــروژه هــای عمران پ

ــاس  ــر اس ــود و  ب ــی ش ــته م ــر کاس ــال حاض ح

پیــش بینــی هــای صــورت گرفتــه بهبــودی حاصل 

نخواهــد شــد.

دبیــر ســندیکای شــرکت هــای ســاختمانی ایــران، 

یــادآور شــد :

ــه  ــورت گرفت ــای ص ــی ه ــش بین ــاس پی ــر  اس ب

ــال  ــه س ــِد بودج ــزاِن رش ــال، می ــه امس در بودح

جــاری، حــدود  ۱۸ درصــد اعــام شــده اســت کــه 

در مقایســه میــزان تــورم و دیگــر شــاخص هــای 

ــز اســت. رشــد و توســعه بســیار ناچی

بــه گفتــه گابتونجــی، صنعــت در بخــش عمرانــی 

ــه بودجــه پیــش بینــی  ــا توجــه ب و ســاختمان، ب

ــد  ــدی نخواه ــا رش ــه تنه ــال ۱۴۰۰ ن ــده در س ش

ــد  ــا تعطیــل خواهن داشــت، بلکــه بســیاری از آنه

شــد .

وی خاطرنشان کرد:

تعطیلــی واحدهــای عمرانــی و پروژه هــای موجود 

در ایــن بخش، مســلمًا تعطیلی و بیکاری گســترده 

ای را بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه زنــگ خطــری 

در بیــن جامعــه تحصیلکــرده  در ایــن صنعــت را 

بــه صــدا درخواهــد آورد .

گابتــون چــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا این حجــم از 

تعطیلــی و  توقــف واحدهــای صنعتــی، نخواهیــم 

ــور  ــی را در کش ــان ایران ــارغ التحصی ــت ف توانس

نگــه داریــم اظهــار داشــت :

ادامــه فعالیــت بخــش خصوصــی نیــاز بــه حمایت 

هــای دولتــی و اتخــاذ اســتراتژی مناســب در ایــن 

حــوزه دارد تــا بــا ایجــاد بــازار مناســب از مهاجــرت 

فــارغ التحصیــان کشــور جلوگیــری کنیم.

ــراف،  ــورهای اط ــازار کش ــادی ب ــال اقتص ــن فع ای

ماننــد؛ عــراق، ســوریه، و افریقــا  را جهــت توســعه 

فعالیتهــای عمرانــی مطلــوب ارزیابــی کــرد کــه نیاز 

بــه دیپلماســی اقتصــادی مناســب از ســوی دولــت 

دارد تــا از تبعــات ناهنجــار مهاجــرت متخصصــان 

ــه دور  ــترده ب ــکاری گس ــش بی ــا چال ــه ب و مواجه

بمانیــم.

بــه گفته دبیــر ســندیکای شــرکت های ســاختمانی 

ایــران، کشــوردر حــوزه CIS، پتانســیل هــای خوبی  

ــا  ــه ب ــتفاده بهین ــورت اس ــه در ص ــود دارد ک وج

حمایــت دولــت اقدامــات موثــری در ایــن حــوزه 

صــورت خواهــد گرفــت.

گابتونچــی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت کنونــی تــا 

کنــون اقدماتــی در ایــن بخــش انجــام داده اســت 

گفــت : امــا هنــوز ظرفیتهــای بســیاری بــرای 

ــی وجــود  ــروژه هــای عمران ــا و پ توســعه فعالیته

دارد.
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یــک سیســتم حجــم هــوای متغیــر یــک کانالــه کــه بــرای چندیــن زون بــا بارهــای مختلــف کار 
ــًا ناکارامــد اســت. در هــر  ــد، اغلــب گرمایــش وســرمایش همزمــان دارد. ایــن روش ذات مــی کن
موقعیــت مشــخص، زون هــای خاصــی ممکــن اســت نیــاز بــه ســرمایش داشــته باشــند و بقیــه 
نیــاز بــه گرمایــش. یــک سیســتم یــک کانالــه VAV هــوای تهویــه شــده ســرد را بــرای نواحــی کــه 
بــه ســرمایش نیــاز دارنــد، تامیــن مــی کنــد. در ســایر زون هــا کــه نیــاز بــه گرمایــش دارنــد، هــوا 
ممکــن اســت دوبــاره گــرم شــود. بــا اســتفاده از سیســتم هــای دوکانالــه VAV دوتایــی مــی تــوان 
از ایــن امــر جلوگیــری کــرد؛ در ایــن سیســتم هــا یــک سیســتم ســرمایش و دیگــری گرمایــش را 
تامیــن مــی کنــد. ایــن چیدمــان بــا حــذف ســرمایش و گرمایــش همزمــان و اســتفاده از هــوای 
بیــرون بــرای ســرمایش و هــوای برگشــت بــرای گرمایــش، ســبب کاهــش قابــل توجــه در بارهــای 

ســرمایش و گرمایــش در سیســتم هــای HVAC مــی شــود.
منبع مقاله اشری ژورنال نوامبر 2020/ مترجم مهندس نیره شمشیری

سیستم VAV یک کاناله معمول

سیســتم VAV معمــوالً شــامل یــک فــن دســتگاه 

ــا  ــده )ب ــه ش ــوای تهوی ــن ه ــرای تامی ــاز ب هواس

ــق  ــن زون از طری ــرای چندی ــی( ب ــازه کاف هــوای ت

ــی  ــه م ــک کانال ــوای ت ــع ه ــتم توزی ــک سیس ی

شــود. اجــازه دهیــد نمونــه ســاختمان اداری قبلــی 

را بررســی کنیــم. دبــی هــای جریــان هــوای زون و 

ــه در جــدول 2  ــرای 5 نمون الزامــات بازگرمایــش ب

نشــان داده مــی شــود. ایــن مقادیــر براســاس دو 

اســتراتژی بازتنظیــم دمــای هــوای رفــت محاســبه 

ــت نگهداشــتن دمــای  مــی شــود: جــدول 2a ثاب

هــوای رفــت در 55 درجــه فارنهایــت )12.7 درجــه 

ــی از  ــورت تابع ــه ص ــر آن ب ــراد( و تغیی ــانتی گ س

http://www.tasisatnews.com
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ــد. در  ــی ده ــان م ــرون را نش ــوای بی ــای ه دم

سیاســت دوم )کــه در جــدول 2b نشــان داده 

شــده(، اگــر دمــای هــوای بیــرون کمتــر از 50 درجه 

فارنهایــت )10 درجــه ســانتی گــراد( باشــد، دمــای 

ــه  ــت )18.3 درج ــه فارنهای ــت 65 درج ــوای رف ه

ســانتی گــراد(و اگــر دمــی هــوای بیــرون بیشــتر 

از 65 درجــه فارنهایــت )18.3 درجــه ســانتی گــراد( 

ــت  ــای هــوای رفــت 55 درجــه فارنهای باشــد، دم

ــن  ــر ای ــت. در غی ــراد( اس ــانتی گ ــه س )12.7 درج

ــه صــورت خطــی  صــورت، دمــای هــوای رفــت ب

ــد.  ــا دمــای هــوای بیــرون تغییــر مــی کن ب

ــک  ــه و ی ــک کانال ــه هــای VAV ی ــا جعب 5 زون ب

ــد.  ــی کنن ــام AHU1 کار م ــه ن ــاز ب ــتگاه هواس دس

ــی  ــان م ــتم را نش ــطح سیس ــج س ــدول 3 نتای ج

دهــد کــه شــامل ایــن مــوارد می شــود: دبــی های 

ــاس  ــه براس ــه ک ــات تهوی ــتم، الزام ــوای سیس ه

 62.2 اســتاندارد  چندزونــه  تهویــه  نــرخ  روش 

ــوای  ــی ه ــده، دب ــبه ش ــال 2016 محاس ــری س اش

بیــرون واقعــی، جــزء هــوای بیــرون، دمــای هــوای 

ــار ســرمایش کل،  ترکیبــی، دمــای هــوای رفــت، ب

ــار گرمایــش سیســتم و  ــار ســرمایش محســو، ب ب

ــش کل.  ــرف بازگرمای مص

ــود. در  ــی ش ــان داده م ــکل 2 نش ــورد 3 در ش م

جــدول 3a، وقتــی دمــای هــوای بیــرون 58 

درجــه فارنهایــت )14.4 درجــه ســانتی گراد( اســت 

ــت )12.8  ــه فارنهای ــبنم 55 درج ــه ش ــای نقط )دم

ــن  ــزر روش ــت، اکونومای ــراد( اس ــانتی گ ــه س درج

ــد.  ــی باش ــرون 100% م ــوای بی ــزء ه ــت و ج اس

 )L/s  3967( cfm بیــرون ورودی 8405  هــوای 

اســت که بیشــتر از تهویــه الزم cfm 2237 اســت. 

وقتــی دمــای هــوای رفــت در 55 درجــه فارنهایــت 

)12.7 درجــه( ثابــت باشــد، کویــل ســرمایش 

ــا  ــت ت ــه فارنهای ــت را از 58 درج ــوای رف ــد ه بای

ــراد  ــانتی گ ــه س ــت )14.4 درج ــه فارنهای 55 درج
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ــن  ــد؛ ای ــک کن ــانتی گراد(خن ــه س ــه 12.7 درج ب

ــاز  ــز )زون 3( نی ــار محســوس اســت. مرک فقــط ب

ــه  ــری  ک ــای دیگ ــد و زون ه ــرمایش دارن ــه س ب

بارهــای ســرمایش نســبتًا پایینــی دارنــد گرمایــش 

الزم دارنــد، چــون دمــای هــوای رفــت 55 درجــه 

ــرای نگــه  فارنهایــت )12.7 درجــه ســانتی گــراد( ب

داشــتن دمــای فضــا در 75 درجــه فارنهایــت )12.7 

درجــه ســانتی گــراد( خیلــی ســرد اســت. 

دبــی هــای هــوا در همــه زون ها بــه جــز زون مرکز 

در حداقــل مقــدار اســت. الزامــات بازگرمایــش زون 

)جــدول 2a، مــورد 3(، Btu/h 7175.2 )زون جنوب 

1(، Btu/h 7561.6 )زون شــرق 2(، Btu/h 0 )زون 

ــرب( و 3163  ــز(، Btu/h 7799.3 )زون 4 غ 3 مرک

ــب 2261، 2216،  ــه ترتی ــمال( یاب Btu/h )زون 5 ش

0، 2286 و 927 وات اســت. بــرای کاهــش مصــرف 

گرمایــش در آن زون هــا، اســتراتژی تنظیــم مجدد 

ــام داد در  ــوان انج ــی ت ــت را م ــوای رف ــای ه دم

ــرآورده  ــرای ب ــی ب ــرد کاف ــوای س ــه از ه ــی ک حال

ــان  ــم اطمین ــز ه ــرمایش در مرک ــار س ــاختن ب س

ــتم  ــج سیس ــداول 2b و 3b نتای ــرد. ج ــل ک حاص

و زون زمانــی کــه الگوریتــم تنظیــم مجــدد دمــای 

هــوای رفــت بــه کار مــی رود، را نشــان مــی دهــد. 

بــرای همیــن مــورد، دمــای هــوای رفــت در حــال 

حاضــر 59.7 درجــه فارنهایــت )15.4 درجــه ســانتی 

ــی  ــرمایش مکانیک ــدول 3b(. س ــت )ج ــراد( اس گ

ــوز در  ــش هن ــداری بازگرمای ــا مق ــزم نیســت، ام ل

ــان هــوا و در  ــی الزم اســت. جری ــار زون بیرون چه

ــداری  ــود. مق ــی ش ــاد م ــن زی ــدرت ف ــه ق نتیج

ــای  ــدد دم ــم مج ــرژی از تنظی ــی ان ــه جوی صرف

هــوای رفــت یــا از هــر سیاســت کنترلــی پیشــرفته 

ای وجــود دارد امــا ایــا ایــن بهتریــن کاری اســت 

کــه مــا مــی توانیــم انجــام دهیــم؟ اجــازه دهیــد 

طرحــی کــه دو سیســتم و دو کانــال مجزا اســتفاده 

مــی شــود را بررســی کنیــم.
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حقوق تاسیسات

برگرفته از کتاب شرکت های تجاری/ نوشته دکتر 

ربیعا اسکینی

ــرمایه  ــرکتها س ــن ش ــهامی. در ای ــرکتهای س ۳. ش

ــده  ــوع عم ــود. دو ن ــی ش ــیم م ــهام تقس ــه س ب

شــرکتهای  از  انــد  عبــارت  ســهامی  شــرکتهای 

ســهامی عــام و خــاص و شــرکت مختلــط ســهامی 

ــد. ــباهتی ندارن ــدان ش ــر چن ــه یکدیگ ــه ب ک

ــارت  ــون تج ــع قان ــهامی تاب ــط س ــرکت مختل ش

۱۳۱۱ اســت. بــه موجــب مــاده ۱۶۲ قانــون تجــارت. 

ــن یــک عــده شــرکای ســهامی  ــن شــرکت » بی ای

ــکیل  ــن تش ــریک ضام ــر ش ــد نف ــا چن ــک ی و ی

مــی شــود شــرکای ســهامی کســانی هســتند 

کــه ســرمایه آنهــا بــه صــورت ســهام یــا قطعــات 

ــئولیت  ــده و مس ــه در آم ــاوی القيم ــهام متس س

ــه  ــت ک ــرمایه ای اس ــان س ــزان هم ــا می ــا ت آنه

ــت  ــی اس ــن کس ــریک ضام ــد. ش ــرکت دارن در ش

ــده و  ــهام در نیام ــورت س ــه ص ــرمایه او ب ــه س ک

مســئول کلیــه قروضــی اســت کــه ممکــن اســت، 

عــاوه بــر دارایــی شــرکت پیــدا شــود. در صــورت 

تعــداد شــریک ضامــن مســئولیت آنهــا در مقابــل 

طلبــکاران و روابــط آنهــا بــا یکدیگــر تابــع مقــررات 

ــاده  ــوم م ــود. » مفه ــد ب ــی خواه ــرکت تضامن ش

مذکــور بــه طــور خاصــه ایــن اســت کــه در ایــن 

شــرکت شــرکای ســهامی حق دارنــد بــدون رضایت 

دیگــران ســهم الشــرکه خــود را بــه دیگــری انتقــال 

دهنــد، در حالــی کــه شــرکای ضامــن چنیــن حقــی 

ــد.  ندارن

شــرکت ســهامی ابتــدا تابــع قانــون تجــارت 

ــع  ــذار آن را تاب ــون گ ــا قان ــی بعده ــود؛ ول ۱۳۱۱ ب

اليحــه قانونــی اصــاح قســمتی از قانــون تجــارت 

ــه  ــد ب ــه بای ــرار داد ک )مصــوب ۱۳۴۷/ ۱۲ / ۲۴ ( ق

ــی کــه ســی  ــون در مــی آمــد، در حال صــورت قان

ســال از عمــر آن مــی گــذرد و هنــوز صــورت 

ــب  ــه موج ــت. ب ــه اس ــود نگرفت ــه خ ــون ب قان

مــاده ۱ الیحــه مذکــور: »شــرکت ســهامی شــرکتی 

ــه ســهام تقســیم شــده  ــه ســرمایه آن ب اســت ک

ــغ  ــه مبل ــان ســهام محــدود ب و مســئولیت صاحب

ــرکتهای  ــاف ش ــر خ ــت«. ب ــهام آنهاس ــمی س اس

ــم،  ــرده ای ــی ک ــا را معرف ــون آنه ــه تاکن ــری ک دیگ

شــرکت ســهامی شــرکت بازرگانــی اســت، حتــی اگر 

موضــوع آن امــور تجارتــی نباشــد )مــاده ۲ الیحــه 

ــر ایــن، در ایــن شــرکت،  قانونــی ۱۳۴۷(. عــاوه ب

معرفی شرکت های تجاری
قسمت دوم
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ــد از  ــداد شــرکا نبای ــر، تع برخــاف شــرکتهای دیگ

ــور(.   ــاده ۳ الیحــه مذک ــر باشــد )م ــر کمت ســه نف

شــرکت ســهامی بــر دو نــوع تقســیم شــده اســت: 

شــرکت ســهامی عــام و شــرکت ســهامی خــاص. در 

شــرکت ســهامی عــام مؤسســان شــرکت قســمتی 

ــره  ــهام )پذی ــروش س ــق ف ــرمایه آن را از طری از س

نویســی( بــه مــردم تأمیــن مــی کننــد و ســرمایه 

ــند؛ و در  ــر باش ــال کمت ــون ری ــد از ۵ میلی آن نبای

شــرکت ســهامی خــاص مؤسســان تمــام ســرمایه 

ــد و ســرمایه آن نبایــد  شــرکت را تأمیــن مــی کنن

ــواد ۴ و ۵  ــد )م ــر باش ــال کمت ــون ری ــک میلی از ی

الیحــه مذکــور(.

ــرکا  ــداد ش ــام، تع ــهامی ع ــرکتهای س ــه در ش البت

ــداد  ــن تع ــد. ای ــر باش ــر کمت ــج نف ــد از پن نبای

حداقلــی اســت کــه بــرای تشــکیل هیئــت مدیــره 

ایــن شــرکت مقــرر شــده اســت )مــاده ۱۰۷ الیحــه 

ــی ۱۳۴۷(. قانون

۴. شــرکتهای تعاونــی. در مــاده ۲۰ قانــون تجــارت، 

شــرکتهای تعاونــی تولیــد و مصــرف تجــاری 

ــر ایــن  ــد. رژیــم حقوقــی حاکــم ب تلقــی شــده ان

شــرکتها در مــواد ۱۹۰ لغایــت ۱۹۴ ایــن قانــون 

ــون  ــه موجــب قان ــده اســت. بعدهــا ب ــر گردی ذک

شــرکتهای تعاونــی )مصــوب ۱۳۵۰ / ۳ / ۱۶ ( و 

اصاحیــه هــای بعــدی آن شــرکتهای تعاونــی 

ــه در  ــدون آنک ــد، ب ــون گردیدن ــن قان ــمول ای مش

ــه  آن مقــررات منــدرج در قانــون تجــارت راجــع ب

شــرکتهای تعاونــی تولیــد و مصــرف بــه صراحــت 

لغــو شــود. در نهایــت، در قانــون بخــش تعاونــی 

اقتصــاد جمهــوری اســامی ایــران )مصــوب ۱۳۷۰/ 

ــررات  ــه آن مق ــوط ب ــه مرب ــن نام ۶ / ۱۳ ( و آیی

ــد،  ــع گردی ــی وض ــرکتهای تعاون ــرای ش ــی ب خاص

ــارض  ــل تع ــه ح ــژه ای ب ــش وی ــه بخ ــدون آنک ب

ــد.  میــان مقــررات گذشــته و فعلــی اختصــاص یاب

ــرکتهای  ــه ش ــع ب ــررات راج ــت، مق ــن وضعی ای

تعاونــی را پیچیــده کــرده اســت. از یــک طــرف، در 

مــاده ۲ قانــون بخــش تعاونــی اقتصــاد جمهــوری 

ــرکتهایی  ــت: »ش ــده اس ــرر ش ــران مق ــامی ای اس

کــه بــا رعایــت مقــررات ایــن قانــون تشــکیل و بــه 

ثبــت برســند تعاونــی شــناخته مــی شــوند. ایــن 

مــاده بدیــن معناســت کــه شــرکتهایی کــه - بــرای 

مثــال - مطابــق مقــررات مــواد ۱۹۰ بــه بعــد قانــون 

تجــارت یــا مــواد قانــون شــرکتهای تعاونــی ۱۳۵۰ 

ــی نیســتند.  ــر شــرکت تعاون تشــکیل شــوند دیگ

از طــرف دیگــر، بــه موجــب مــاده ۶۹ همــان 

قانــون بخــش تعاونــی شــرکتهای تعاونــی موظــف 

ــن  ــب ای ــس از تصوی ــاه پ ــش م ــرف ش ــد ظ ان

ــد  ــق دهن ــا آن تطبی ــود را ب ــنامه خ ــون اساس قان

و تغییــرات اساســنامه خــود را بــه ثبــت برســانند؛ 

حقوق تاسیسات



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 18هفته نامه شماره 322  

در حالــی کــه ضمانــت اجــرای خاصــی بــرای ایــن 

دســتور پیــش بینــی نشــده اســت، بــه جــز ایــن 

نکتــه کــه »در غیــر ایــن صــورت از مزایــای مربــوط 

بــه بخــش تعاونــی و ایــن قانــون برخــوردار نمــی 

باشــند«؛ بدیــن معنــا کــه تعاونــی هســتند، امــا از 

مزایــای قانــون اســتفاده نمــی کننــد. بــه نظــر مــا، 

جمــع بيــن مــواد ۲ و ۶۹ قانــون بخــش تعاونــی 

اقتصــاد ایــن اســت کــه  »هــر شــرکتی کــه 

ــا قانــون جدیــد تطبیــق ندهــد، اصــوال  خــود را ب

تعاونــی نیســت تــا بتوانــد از مزایــای ایــن قانــون 

اســتفاده کنــد«. بــا ذکــر ایــن مقدمــه بایــد گفــت 

شــرکتهای تعاونــی کــه در قانــون اساســی )اصــل 

چهــل و چهــارم( و قانــون بخــش تعاونــی اقتصــاد 

ــه دو دســته تولیــدی  ــران ب جمهــوری اســامی ای

ــر،  ــال حاض ــد، در ح ــده ان ــیم ش ــی تقس و توزیع

ــا  ــر هســتند؛ ام ــون اخی ــع قان ــى االصــول، تاب عل

ــی را  ــر خاص ــی ام ــررات فعل ــه مق ــواردی ک در م

پیــش بینــی نکــرده انــد، مقــررات قانــون شــرکت 

ــدی آن الزم  ــای بع ــه ه ــی ۱۳۵۰ و اصاحی تعاون

االتبــاع خواهنــد بــود. بررســی قانــون ۱۳۷۰ و بــه 

ویــژه مــاده ۱ آن نشــان میدهــد کــه قانــون جدیــد 

ــوب ۱۳۵۰  ــی مص ــرکتهای تعاون ــون ش از روح قان

دور نشــده اســت و شــرکت تعاونــی را هنــوز هــم 

مــی تــوان شــرکتی تلقــی کــرد کــه اشــخاص آن 

را بــه منظــور رفــع نیازمندیهــای مشــترک و بهبــود 

وضــع اقتصــادی و اجتماعــی خــود از طریــق 

خودیــاری و کمــک متقابــل تشــکیل مــی دهنــد. 

ایــن معنــی کــه از مــاده ۱ قانــون ۱۳۷۰ بــه خوبــی 

ــا در  ــه قب ــت ک ــان اس ــود هم ــی ش ــتنباط م اس

ــود و  ــده ب ــی ش ــش بین ــون ۱۳۵۰ پی ــاده ۲ قان م

ــارت  ــون تج ــوع قان ــی موض ــرکتهای تعاون ــا ش ب

نیــز تطبیــق مــی کــرد. در ایــن شــرکتها فعالیــت 

اشــخاص عضــو بخــش عمــده ای از ســرمایه 

ــوان  شــرکت را تشــکیل مــی دهــد. حتــی مــی ت

ــر کار  ــش از گذشــته ب ــد بی ــون جدی ــت در قان گف

ــا اشــخاصی  ــد شــده اســت؛ چــه تنه اعضــا تأكي

مــی تواننــد عضــو شــرکت تعاونــی باشــند کــه از 

ــون ۱۳۷۰(. ــاده ۸ قان ــی باشــند )م اشــخاص حقیق

شرایط شکلی مؤثر در اعتبار عمل تجاری

پــاره ای از عملیــات تجــاری تابــع شــرایط شــکلی 

ــاری  ــد تج ــا تعه ــدون آنه ــه ب ــت ک ــژه ای اس وی

ــرکتهای  ــال ش ــرای مث ــد؛ ب ــی کن ــدا نم ــود پی وج

ــا  ــدود ی ــئولیت مح ــا مس ــبی، ب ــی، نس تضامن

مختلــط بایــد شــکلهای منــدرج در قانــون تجــارت 

را داشــته باشــند، و گرنــه شــرکت تضامنــی تلقــی 

مــی شــوند )مــاده ۲۲۰ ق.ت(. شــرکتهای ســهامی 

عــام و خــاص نیــز بایــد شــکل منــدرج در الیحــه 

ــرکت  ــه ش ــند، و گرن ــته باش ــی ۱۳۴۷ را داش قانون

ــا  ــان آنه ــوند و مؤسس ــی ش ــی نم ــی تلق تجارت

ــد داشــت )مــاده ۲۳  ــی خواهن مســئولیت تضامن

ــور(، الیحــه مذک
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چالش تاسیساتنگاهی به بازار

ســوال: یــک نصــاب بــه تازگــی در مــورد مزایــای 

ــان 2  ــا چیدم ــر ب ــک باف ــک تان ــی ی ــه کش لول

ــه ای اطاعاتــی بــه دســت آورده اســت. یــک  لول

مزیــت: انتقــال حــرارت »مســتقیم بــرای بارگیری« 

در زمــان کارکــرد همزمــان منــع گرمــا و بــار بــود. 

مزیــت دیگــر، در همــان شــرایط، الیــه الیــه شــدن 

ــه  ــم ورودی ب ــی ک ــل دب ــه دلی ــک ب ــر در تان بهت

مخــزن و خروجــی از آن اســت. لولــه کشــی مــورد 

اســتفاده نصــاب در شــکل 1 نشــان داده مــی شــود.

ــا  ــا ب ــود، کارفرم ــال کار ب ــتم در ح ــی سیس وقت

نصــاب تمــاس گرفــت و شــکایت کــرد کــه منبــع 

گرمــا حتــی وقتــی کار نمــی کــرد داغ بــود. نصــاب 

بــه محــل برگشــت و ایــن مســاله را تاییــد کــرد. 

ــرای  ــای اب ورودی ب ــد دم ــه ش ــن متوج همچنی

بارگیــری چنــد درجــه کمتــر از دمــای اب در بخــش 

باالیــی مخــزن اســت. بــه نظــر نمــی رســد ایــن 

افــت دمــا بــه دلیــل گرمــای تلــف شــده در مقــدار 

کمــی لولــه باشــد.

ــرح  ــات را ش ــن اتفاق ــل ای ــد دلی ــی توانی ــا م آی

دهیــد؟ ایــا مــی توانیــد اصاحاتــی بــرای حــذف 

ــایت  ــع س ــد؟/ منب ــی کنی ــکات معرف ــن مش ای

ــیری. ــره شمش ــدس نی ــم مهن pmmag. مترج

جریان های ناخواسته
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گزارش

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان تنها مرجع طراحی، اجرا و نظارت بر لوله کشی گاز ساختمانها 

در کشورست که اصلی ترین مخاطب آن مهندسین مکانیک عضو سازمان نظام مهندسی میباشند 

که موفق به کسب صالحیت مربوطه شده اند. در حال حاضرمطابق شیوه نامه های ذیریط، سازمان 

نظام مهندسی امر توزیع پرونده های نظارت برای درخواست انشعاب گاز را بین مهندسان برعهده 

دارد. همچنین در مواردیکه با مالکین و یا مجریان کار اختالفاتی بروز می نماید، نسبت به بررسی و 

حل و فصل مشکل تالش و اقدام می کند. این سازمان در نقش بازوی اجرایی وزارت راه و شهرسازی 

وظیفه تنسیق امور مهندسین را که با عضویت شان او را پویا و زنده نگهداشته اند نیز برعهده دارد./

مهندس محمدسپهر اصفهانی.ناظر پایه یک گاز و تاسیسات مکانیکی

در حــوزه بهــره بــرداری از گازطبیعــی همــواره اولین 

ــن  ــای ناظری ــن هــدف در انجــام نظارته و مهمتری

گاز فراهــم شــدن مکانــی ایمــن در درازمــدت بــرای 

ــا  ــی و ی ــور دائم ــا حض ــه در آنج ــت ک افرادیس

موقــت دارنــد. بــر ایــن اســاس چنانچــه کنترلهــا و 

دســتورات صــادره توســط مهندســین کــه برگرفتــه 

ــاختمان )و  ــی س ــررات مل ــث۱۷ مق ــاد مبح از مف

بخشــنامه هــای دفتــر تدویــن مقــررات( هســتند 

بطورکامــل اجــرا شــوند، منطقــا نیــت مزبــور مــی 

گــردد. نظرباینکــه هــدف مالکیــن ســاختمانها 

کــه مایلنــد پیشــرفت کارهــای پــروژه شــان 

دچــار اختــال نشــود گاهــا بــا ایــن اصــل همســو 

نیســت و ازطرفــی دیگــر اجراکننــدگان کار بعنــوان 

ــی  ــی م ــه معین ــرح وظیف ــه دارای ش ــکار ک پیمان

ــی  ــای آموزش ــدن دوره ه ــم گذران ــند علیرغ باش

مقــرٰرات ملــی اغلــب قــادر بــه برقــراری ارتباطــی 

کامــل بــا آئیــن نامــه هــا و قواعــد تعریــف شــده 

نیســتند، لــذا نقــش ســازمان نظــام مهندســی بــا 

ــت  ــف شــده اش در جه ــف تعری ــه وظای توجــه ب

حمایــت صحیــح و بموقــع از مقــررات و نیــز 

فقدان وظایف حمایتی سازمان 
نظام مهندسی در حوزه نظارت گاز

https://tasisatnews.com/%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d8%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d9%87%d9%88%db%8c/
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گزارش
مواضــع ناظریــن خــود، نتنهــا ضــروری و الزمســت 

بلکــه کامــا بــا آنچــه کــه در قوانیــن مصــوب از او 

انتظــار مــی رود تطابــق دارد.

از نظــر بســیاری از مهندســین مکانیــک عضــو، 

ســازمان نظــام مهندســی ایــن وظیفــه ذاتــی مهم را 

متاســفانه تاکنــون نتوانســته بدرســتی جامــه عمــل 

بپوشــاند. بدیهــی اســت در ســاختار مدیریتــی 

ــرای آن  ــزی و اج ــه ری ــر و برنام ــن ام ــازمان ای س

ــد و  ــی باش ــک م ــی مکانی ــروه تخصص ــده گ بعه

ــی  ــط عموم ــد رواب ــان واح ــه همزم ــه چنانچ البت

نیــز بــا طراحــی و تدویــن مطالــب فنــی و ایمنــی 

ــار آن  ــی و انتش ــررات مل ــث۱۷ مق ــه از مبح برگرفت

ــاط جمعــی پرمخاطــب  ــق رســانه هــای ارتب ازطری

بــرای عمــوم جامعــه اقــدام نمایــد، عمــا ســازمان 

ــر  ــانی پ ــود را باس ــاء موج ــود خ ــد ب ــادر خواه ق

ــارت  ــرا و نظ ــور اج ــهیل ام ــت تس ــوده و درجه نم

ــد. ــذار بنمای ــایان و تاثیرگ ــی ش ــاختمانها کمک گاز س

اکنــون ایــن مهــم از ریاســت محتــرم ســازمان نظام 

ــزی ضــروری  ــه ری ــه برنام مهندســی انتظارســت ک

بمنظــور رفــع فقــدان حمایتــی فــوق االشــاره 

ــروه  ــت از گ ــرع وق ــارت گاز را دراس ــوزه نظ در ح

ــی  ــای عمل ــته و قدمه ــک خواس ــی مکانی تخصص

ــه  ــا اینک ــردارد. خصوص ــتا ب ــن راس ــود را در ای خ

ــدس  ــک مهن ــاب ی ــاهد انتخ ــالها ش ــس از س پ

ــی  ــروه تخصص ــور در گ ــابقه حض ــا س ــک ب مکانی

مزبــور در ســمت ریاســت ســازمان تهــران میباشــیم.

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/
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 چگونه رادیاتور ها را تمیز کنیم؟

تاسیسات کار خود باشیم

تمیز کردن شوفاژ

درســت اســت کــه تمیــز کــردن شــوفاژها در وهلــه 

ــد،  ــی ده ــش م ــا را افزای ــری فض ــوه بص اول، جل

امــا زدودن گــرد و غبــار از روی آن هــا مــی توانــد 

ــتم  ــتفاده از سیس ــای اس ــه ه ــدودی هزین ــا ح ت

گرمایشــی را کاهــش داده و عملکــرد بهینــه تــری 

ــان آورد. ــه ارمغ ــرای شــما ب را ب

ــی  ــای مختلف ــی ه ــه آلودگ ــد ک ــی دانی ــا م حتم

ــرش و  ــای ف ــتند، از پرزه ــده هس ــا پراکن در فض

مبــل گرفتــه تــا نیکوتیــن و دوده هایــی کــه افــراد 

ســیگاری در خانــه پراکنــده مــی کننــد، بــه ایــن ها 

ــا  ــد ت ــه کنی ــار موجــود در فضــا را اضاف ــرد و غب گ

ــور هــا  ــی متوجــه شــوید کــه روی رادیات ــه خوب ب

ــار انباشــته  ــد گــرد و غب ــزان مــی توان ــا چــه می ت

شــده و از ورود گرمــای مطبــوع بــه هــوا جلوگیــری 

نماینــد. از طــرف دیگــر برخــی هــا دوســت دارنــد 

ــور  ــک رادیات ــا ی ــد، ام ــن کنن ــور را تزئی روی رادیات

غبــار آلــود مــکان مناســبی بــرای چیدمــان وســایل 

ــود! تزئینــی نخواهــد ب

ــا شــروع  ــه ب ــل اســت ک ــن دلی ــه همی درســت ب

ــا، الزم  ــور ه ــتفاده از رادیات ــتان و اس ــل زمس فص

اســت تــا آن هــا را تمیــز کــرده و از هرگونــه گــرد 

ــردن شــوفاژ مــی  ــز ک ــرای تمی ــار بزداییــد. ب و غب

ــد: ــک بگیری ــر کم ــای زی ــد از راه ه توانی

راه های تمیز کردن شوفاژ و رادیاتور

بــرای تمیــز کــردن شــوفاژ، بــه وســایل و ابزارهــای 

یکی از بهترین ابزارهایی که برای گرم کردن مکان های مختلف به خصوص منازل از آن ها استفاده می 

شود، شوفاژها هستند. اما همان طور که می دانید با تغییر فصل الزم است تا وسایلی در منزل نیز تمیز 

پاکیزه شوند که یکی از این وسایل مهم، شوفاژها هستند. ما در این مطلب قصد داریم شما را با راه های 

تمیز کردن شوفاژ آشنا نماییم.

https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%87/
https://tasisatnews.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE/
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تاسیسات کار خود باشیم

زیر نیاز دارید:

حولــه، ســطل آب، صابــون، گردگیــر دســتی، 

اســفنج، جاروبرقــی، چــوب بلنــد، پارچــه

ــرای آنکــه شــوفاژ را تمیــز کنیــد، بایــد در ابتــدا  ب

آن را خامــوش نماییــد تــا رادیاتورها ســرد باشــند، 

ــودن  ــورت داغ ب ــت در ص ــن اس ــه ممک ــرا ک چ

رادیاتورهــا، پوســت دســت شــما دچــار ســوختگی 

ســطحی گــردد.

ــی را  ــا، جاروبرق ــور ه ــدن رادیات ــرد ش ــد از س بع

ــی  ــک آن تمام ــه کم ــرده و ب ــل ک ــرق متص ــه ب ب

ــد.  ــاک کنی ــار پ ــرد و غب ــور را از گ ــای رادیات درزه

ــای  ــی درزه ــه تمام ــکان دارد ب ــه ام ــی ک ــا جای ت

ایــن سیســتم نفــوذ پیــدا کــرده و آن هــا را پــاک 

نماییــد. حتــی بــرای ایــن کار مــی توانیــد از ســری 

ــی اســتفاده نماییــد. ــف جــارو برق هــای مختل
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 ADC105 مــاژول کنترلــر دمپــر قابــل ردیابــی

ــق  ــام حری ــای اع ــل ه ــا پن ــرکت Ruskin ب از ش

SIMPLEX ES کــه از ســوی کدهــای ســاختمانی 

الزامــی اســت، کار مــی کنــد. بــا ADC105 کــه بــه 

ــل  ــق SIMPLEX وص ــام حری ــتم اع ــک سیس ی

مــی شــود، امــکان پایــش مــداوم و قابلیــت اعام 

فراهــم مــی شــود. همچنیــن تســت دوره ای کــه 

طبــق کدهــای NFPA 80 و NFPA 105 الزامــی 

اســت، مقــدور مــی شــود. 

منبع مقاله اشری ژوئن 2019/ مترجم مهندس نیره شمشیری

محصوالت فناوری اشری

کنترلر دمپر قابل ردیابی

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

گزارش

http://www.tasisatnews.com
http://www.info.hotims.com/72833-201
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ــا موتورهــای  فــن هــای موتورمســتقیم carnes ب

ECM اکودرایــو کــه در مصــرف انــرژی صرفــه 

 ECM جویــی مــی کند، موجــود اســت. موتورهــای

دو کنتــرل مختلــف دارنــد. کنتــرل ظاهــری اجــازه 

ــا اســتفاده از  ــن هــا ب ــش ف ــم دســتی و پای تنظی

موتــور ECM کریــن را مــی دهــد. کنتــرل خــودکار 

ــا 10  ــتاندارد 0 ت ــای اس ــد کنترلره ــی ده ــازه م اج

ــش  ــم و پای ــو را تنظی ــو درای ــای اک Vdc موتوره

ــد.  کنن

ــده  ــدی ش ــی زون بن ــت بام ــای پش ــتم ه سیس

Trane که توســط کارشناســان آسایشــی مهندســی 

ــرژی و  ــان ان ــاختن راندم ــر س ــرای حداکث ــده ب ش

تامیــن آســایش مقــرون بــه صرفــه طراحــی مــی 

شــود. ایــن نســخه یکپارچــه، دســتگاه های پشــت 

بامــی Precedent و Voyager، ترمینــال یونیــت 

ــتم  ــرل سیس ــک کنت ــای VariTrane VAV ، ی ه

ــی  ــای ب ــرل ه ــرل Trace Concierge و کنت کنت

ســیم Air-Fi را بــرای سیســتمی کــه نصــب، پایــش 

و بهــره بــرداری آن ســاده اســت، ترکیــب مــی کنــد. 

فن موتور مستقیم

سیستم پشت بامی زون بندی شده

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

فــن ZAbluefin از ZIEHL-ABEGG از جنــس 

ــا  ــراه ب ــاال ZAmid هم ــرد ب ــا عملک ــت ب کامپوزی

ــازار عرضــه  ــور ECblue در ب ــاوری موت ــن فن آخری

شــدها ســت. نتیجــه، یــک فــن آئرودینامیکــی بــا 

حداکثــر راندمــان 5% باالتــر و ســطح صــدای کــم 

اســت.

فن

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

گزارش

http://www.info.hotims.com/72833-207
https://www.trane.com/commercial/north-america/us/en/products-systems/earthwise-systems/zoned-rooftop-systems.html
http://www.info.hotims.com/72833-202
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