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انتخــــاب نســـل ما!
در انتظار خبرهای خوب بازار مســــکن باشید!...
تخصیص وام به اعضای نظام مهندسی تهران

مهمترین عوامل پایین بودن کارآیی موتورخانه ها

انتخاب نسل ما!
همکاران گرامی سالم و خداقوت
آخرین سال قرن درحالی آغاز شد که کرونا هنوز در خانه است و آتش در نیستان!
سیاســت خارجی ما همچون بیست سال گذشته در حال مذاکـره و دولت در تدارک
اسبابکشی بــزرگ! به مسائل اقتصادی و سیاسی معمول هم نـمیپردازیم که نه در
حوصله بیان است و نه در فرصت نوشتار ما و البته نه چندان در دانش ما که ما را با
تو س ّر ی است پنهان!
در این خـستگـی مردمان از بازی با دالر و سکه و بـورس و اتومبیل ،که بازی با آتش
است برای امرار معاش ،اوضاع برای دیگرانی شکلی دیگـــر دارد! در همین سالهای
سخت اقتصادی ،بسیاری هستند که با فـراست دریافتند اوضاع درحال تغییــر است
و شکل مراودات انسانـــی و اقتصادی در حال تغییــر .بازار میرود تا پوستاندازی
کند و شکلی نو بیابد .فرزندان نسل موبایل و آلفــا بازی دیگری را آغاز کردهاند .نسل
موبایل ،نسلی است که وقتی چشم گشود موبایـــل را دید و نسل آلفا نسل هـوش
مصنوعی است .این نســـلها قواعد بازی را بههم زدهاند و شکلــی جدید از زندگی
و نظم جهانـــی را به ما دیکته میکنند .فهم چنین تغییری سخت نیست چرا که ما
نسل رایانه هستیم و یادمان هست که چه کردیم با نسل چرکته! اکنون دستـی باالی
دست ما برخاسته است تا یادمان آورد که ای بی خبر بکـــوش تا صاحب خبر شوی!
نکته جالب ماجرا آن است که نسل آلفا در دورانـی متولد شده که جنــگ و تـــورم
و ملیگرایی افراطی برای آنها بیمعنی و ناچشیده است و چون در رفــاه متولد شده
است بایــد در رفاه بماند و اینگونه است که به فکر طـی کردن مسیرهای طوالنی در
طیاالرضی ناگهانی است .این نسل کار را با استارتــاپ می شناسد .فکرش را در چند
لحظه روی اینترنت مینشاند و به دنیا معرفی میکند .شما را وادار به خرید میکند با
دیدن چند تصویر یا از شما میخرد با چند کلیک .می تواند به کشاورزی وصلتان کند
که صـــدها کیلومتر از شما دور است و به هیــــچ وجه او را نمی شناسید؛ ولی از او
می خرید ،به او می فروشید و یا حتی در منزل او مهمان می شوید .این نسل موبایل
و نسل آلفا تفکری جدید در جهان اقتصاد است.
در ضلع دیگر این چند وجهــــــی نسلی دیگر زندگی می کند که سختــــی را بهتر
از خود سختی میشناسد! نسلی از سیاستمـــــداران را با نسلی دیگر عوضکرده ،زیر
باران موشک و بمب زندگی کرده و بارها و بارها طعم تحریم و اقتصاد بیمار و تفکرات
احمقانه را چشیـــــده است .او از صـــــدها مصیبت فرار کرده و زنده مانده است
و نمیخواهد و نمیتواند به همین راحتـــی قافیه را ببازد .حاال میداند که اگر کاالی
خارجی وارد نمیشود وقت هنـرنمایی اوست و باید تولید کند چون پول و نیاز مردم
در گرو فکر مــولد اوست .پس میسازد و میفروشد و از همین اوضاع قمر در عقرب
و گلآلود ماهی خود را صید میکند .این هنـــر این نسل است که سفتهبازی را کسر
شأن خود میداند.
حال این ماییم که باید تصمیم بگیریم کدام بهتر است؟ مانند چهل سال گذشته صبر
کنیم تا ببینیم چه میشود؟ به سمت تولید کاال ،خدمت یا هر فرصت دیگـری برویم؟
یا پلــی شویم میان نسل مولـد و نسل موشک .با زرنگی هر دو را به خدمت بگیریم
و ارزشافزودهای برای هر دو باشیم .میتوانیم هیـــچ کدام نباشیم و بازهم به دامن
سفته بازی برویم و سکه و دالر و طال را ارج نهیم! نسـل خود را خودمــان میتوانیم
انتخاب کنیم .کمی هوش و فراست و همت نیاز دارد.
تا بعد!
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•کپیبــرداری از مطالــب نشــریه بــدون
اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق بــه
آکادمــی کاشــانه اســت.
•نشــریه در تصحیــح ،حــذف و یــا خالصه
کــردن مقاالت رســیده آزاد اســت.
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه صــورت
رایــگان منتشــر میشــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق بــه
گرداننــدگان نشــریه اســت.
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صفحه 4

گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای 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  1387به صورت غیر رسمی و در سال  1388به
صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه ،تصمیم گرفت تا
محلی برای اشترا کگذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
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گزارش ویژه

دورههای آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه

مهمترین عوامل پایین بودن کارآیی موتورخانه ها

تنظیم نبودن نسبت سوخت و هوا یکی از مهمترین عوامل پایین بودن راندمان
موتورخانه هاست که به طور معمول برای سوخت گاز طیبعی ،نسبت هوای
اضافه باید برابر  ۹/۹-۹/۲باشد.

صفحه 6
ضرورت اصالح الگوی مصرف انرژی در ادارات

13

نگاهی به بازار /قیمت پروفیل در بهار 1400

در این گزارش به بررسی قیمت پروفیل در بهار  1400پرداختهایم.

16
صفحه 14

تخصیص وام به اعضای نظام مهندسی تهران

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ۱۴۰۰ :آغازی برای پایان
مذاکرات در این زمینه و عملیاتی کردن نتایج مذاکرات و نهایی کردن اصالحات
قوانین کهنه نظام مهندسی ساختمان باشد و به این ترتیب به آورد خوبی برای
جامعه مهندسان و همچنین رونق مطلوب ساخت و ساز در کشور باشد.
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تاسیساتکار خود باشیم ۶/علت روشن نشدن کولر گازی؛
و روش رفع آن

به یاد داشته باشید که تعمیر کولر گازی به صورت کامال اصولی ،میتواند تا حد
زیادی از بروز چنین مشکالتی جلوگیری کند .علت روشن نشدن کولرگازی ممکن
است تحت تاثیر نقص عملکرد در برد دستگاه باشد؛ بنابراین توصیه میشود در
صورت بروز چنین مشکلی هر چه سریعتر به رفع آن بپردازید.
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تاسیسات نیوز

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺧﺒﺎر دارای
ﻟـــــــﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺗﺎﺳـﯿﺴﺎت ﻧﯿـــــــﻮز
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

تخصیص  ۲۵۰۰واحد
مسکن ملی به اعضای
نظام مهندسی تهران

یکصدودوازدهمیــن جلســه دوره
هشــتم هیــات مدیــره ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان اســتان تهــران و
اولیــن جلســه ســال  ۱۴۰۰بــا حضــور
و نظــارت نماینــده اداره کل راه و
شهرســازی اســتان تهــران برگــزار شــد.
در ایــن جلســه اعضــای هیــات مدیــره
بــا  ۱۹رای موافــق از  ۲۱نفــر حاضــر
موضــوع تخصیــص  ۲۵۰۰واحــد
مســکونی از طــرح مســکن ملــی در
شــهرهای ایوانکــی -پرنــد  -هشــتگرد
بــرای اعضــای ســازمان نظام مهندســی
براســاس موافقــت اخــذ شــده وزارت
راه و شهرســازی را تصویــب کردنــد.

طرح اصالح نظام مهندسی
ساختمان در راه مجلس

صدیــف بــدری ،بــا اشــاره بــه اولویتهــای
کمیســیون عمــران در ســال  ،۱۴۰۰گفــت :یکی
از اولویتهــای بالقــوه کمیســیون عمــران
پرداخــت بــه طــرح جهــش تولیــد و تأمیــن
مســکن در کشــور اســت .ایــن طرح  ۹مــاه از
زمــان کمیســیون را به خــود اختصــاص داده
و برنامهریــزی تولیــد ســاالنه یــک میلیــون
واحــد مســکن را هــدف قــرار داده اســت.
ً
شــخصا در ســال ۱۴۰۰
همچنیــن بنــده
پیگیــر اصــاح قوانیــن مربــوط بــه نظــام
مهندســی ســاختمان در مجلــس خواهــم
بــود .وی تأکیــد کــرد :اشــکاالت در طراحــی و
ساختوســازها بــه دســت افــراد ذیصــاح
یکــی از دغدغههــا در ایــن بخــش اســت
کــه میکوشــیم ایــن مــوارد و مشــکالت را
در قالــب طــرح اصــاح قوانیــن مربــوط بــه
نظــام مهندســی ســاختمان برطــرف کنیــم.
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کمک هزینه مسکن کارگران
افزایش می یابد

انتقاد عضو سابق شورای
شهرتهران به خرم

وزیــر کار درخواســت افزایــش کمــک هزینه
مســکن کارگــران از مبلــغ ماهانــه  ۳۰۰هــزار
تومــان بــه  ۴۵۰هــزار تومــان در ســال ۱۴۰۰
را بــه هیــات دولــت ارائــه کــرد .بــر همیــن
اســاس وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
ضمــن موافقــت بــا مصوبــه شــورای عالــی
کار ،متــن پیشــنهادی مربــوط را بــرای اجــرا
از ابتــدای فروردیــن  ۱۴۰۰بــا قیــد فوریــت
بــه هیــات دولــت ارائــه کــرده اســت.
ارســال پیشــنهاد افزایــش حــق مســکن
بــه هیــات دولــت ،بــه دنبــال تصویــب
افزایــش  ۳۹درصــدی حداقــل دســتمزد
 ۱۴۰۰در شــورای عالــی کار صــورت گرفتــه
اســت.

حمــزه شــکیب عضــو ســابق شــورای
شــهر تهــران در یادداشــتی بــه ســخنان
احمــد خــرم رییــس ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان واکنــش نشــان
داد :بــه عنــوان یــک متخصــص در
ایــن زمینــه از شــما درخواســت دارد کــه
بهتــر اســت در زمــان بازنشســتگی در
همــان شــغل انبــوه ســازی خــود اظهــار
نظــر کنیــد .اجــازه دهیــد اظهــار نظــر
در ایــن زمینــه هــا بــه متخصصــان آن
واگــذار شــود .بــا همیــن ورودهــای غیر
تخصصــی شــما و امثــال شــما حــال روز
مملکتمــان ایــن شــده اســت .آیــا فکــر
نمــی کنیــد هرکــدام از ما یک عمــر کاری
داریــم همانطــور کــه بــرای ســاختمانها
شــما عمــر تعییــن کــرده ایــد؟ آیــا
نبایــد جوانــان فهیــم و دانشــمندمان
ایــن مملکــت را بــا تخصــص بــه روز
خــود آنــرا اداره کننــد .وقــت خــدا
حافظــی چــه زمانــی اســت!!خداوند
آخـــــــــــر و عاقـــــــبت همــه مــا
ختم بخیر کند.
رییــس ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان بــا بیــان اینکــه حداقــل
هزینــه ســاخت مســکن در روســتاها
متــری  ۳.۵میلیــون تومــان اســت
گفــت :در ابالغیــه ای کــه بــه ســازمان
اســتانها اعــام کردیــم کــف هزینــه را
متــری  ۲.۳میلیــون تومــان در نظــر
گرفتیــم کــه نیــم درصــد بــه خدمــات
مهندســی اختصاص مــی یابــد .در واقع
تــاش کردیــم تــا فشــار اقتصــادی بــه
کارفرماهــا وارد نکنیــم؛ ایــن در حالــی
اســت کــه در دنیــا دســتمزد مهندســان
بیــن پنــج تــا هشــت درصــد هزینــه
ســاخت اســت.
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آسایش در گروه رعایت
مقررات ملی ساختمان
و نظام مهندسی

مدیــرکل راه و شهرســازی آذربایجانغربــی
در نشســت بــا رئیــس و اعضــای
هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان گفــت :آســایش مــردم
و صرفهجویــی در هزینههــای ســاخت
و ســاز شــهری در گــرو رعایــت مقــررات
ملــی ســاختمان و بهرهمنــدی از خدمــات
مهندســی اســت .ســید محســن حمــزه
لــو در نشســت بــا رئیــس و اعضــای
هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی
ســاختمان اســتان گفــت :مطمئنــا بــاال
بــردن کیفیــت خدمــات مهندســی و
نظــارت بــر اجــرای خدمــات موجــب
افزایــش رضایتمنــدی مــردم و مشــارکت
عمومــی میشــود.

آموزش
کالسهای آکادمی فنی مهندسی کاشانه
دوره آموزشی راهبری ،تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی
مدت دوره 50 :ساعت
روزهای برگزاری :دوشنبهها و پنجشنبهها
ساعت برگزاری17:30-20:30 :
دوره آموزشی مهندسی برودت حرفهای

دوره آموزشی VRF
مدت دوره 24 :ساعت
روزهای برگزاری:
چهارشنبهها 17:30-20:30
و پنجشنبهها 13:00-16:00

ساختمان ،نصب و تعمیر
پکیج های حرارتی
مدت دوره 40 :ساعت
روزهای برگزاری:
پنجشنبهها 14:00-18:00
و جمعهها 09:00-14:00

دوره آموزشی طراحی تاسیسات
مکانیکی استخر ،سونا و جکوزی

مدت دوره 33 :ساعت

روزهای برگزاری :یکشنبهها و سهشنبهها

ساعت برگزاری17:30-20:30 :

مدت دوره 24 :ساعت
روزهای برگزاری :شنبهها و چهارشنبهها
ساعت برگزاری17:30-20:30 :
کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

دوره آموزشی محاسبه بارهای حرارتی و
برودتی با کریر
مدت دوره 33 :ساعت
روزهای برگزاری:
یکشنبهها و سهشنبهها
ساعت برگزاری17:30-20:30 :

مدت دوره 16 :ساعت
روزهای برگزاری :پنجشنبه وجمعه
ساعت برگزاری17:00-09:00 :

دوره آموزشی اصول طراحی تاسیسات ساختمانی ،بیمارستانی و صنعتی
مدت دوره 102 :ساعت
روزهای برگزاری:
دوشنبهها 17:30-20:30
و پنجشنبهها 13:00-16:00
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گزارش ویژه

در انتظار خبرهای خوب بازار
مسکن باشید/ ...قسمت اول
معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید که حالوت و شیرینی طرحهای دولت در بازار مسکن در
آینده مشخص می شود .محمود محمودزاده می گوید که هجوم سرمایه از بازارهای موازی باعث
رشد قیمت مسکن شده و برای مقابله با گرانی ،افزایش عرضه مسکن و طرحهای مالیاتی را در
دستور کار قرار داده ایم .او معتقد است همانطور که آقای آخوندی تکمیل واحدهای مسکن مهر
را در دستور کار قرار داد ،دولتهای بعدی هم موظفند مسکن ملی را ادامه دهند.
ســال  ۱۳۹۹در شــرایطی بــه پایــان رســید کــه

در آینــده خــود را نشــان مــی دهــد.

قیمــت مســکن در تهــران  ۹۴درصــد افزایــش

از آبــان  ۱۳۹۷کــه آقــای اســامی بــه وزارت راه و

پیــدا کــرد .از زمــان مســئولیت محمــد اســامی

شهرســازی آمــد طرحهایــی از جملــه مســکن ملــی

ـ وزیــر راه و شهرســازی ـ در آبــان مــاه  ۱۳۹۷تــا

و ســامانه امــاک و اســکان بــرای کنتــرل بــازار

کنــون نیــز متوســط قیمــت خانــه در تهــران ۲۲۸

مســکن ارایــه شــد امــا قیمــت مســکن شــهر

درصــد افزایــش یافتــه و از متــری  ۹.۲میلیــون

تهــران از آن زمــان تــا کنــون  ۲۲۸درصــد افزایــش

ناموت در آبــان مــاه  ۱۳۹۷بــه  ۳۰.۲میلیــون ناموت

یافتــه اســت علــت چیســت؟

در اســفندماه  ۱۳۹۹رســیده اســت .البتــه دولــت

وزارتخانــه از حــدود دو ســال قبــل چنــد طــرح را

بــرای کنتــرل بــازار مســکن برنامــه هایــی از جملــه

همزمــان شــروع بــه اجــرا کــرد کــه مــی توانــم

طــرح اقــدام ملــی ،ســامانه امــاک و اســکان،

رونــد پیشــرفت آنهــا را بــا آمــار بــه شــما بگویــم.

اتمــام واحدهــای نیمــه کاره مســکن مهــر ،کمــک

اولیــن موضوعــی کــه دنبــال شــد ایــن بــود کــه

بــه تکمیــل پــروژه هــای بخــش خصوصــی در

واحدهــای آمــاده را ســریعتر بــه بــازار عرضــه

شــهرها و پرداخــت ودیعــه مســکن را در دســتور

کنیــم .یکــی از دالیــل راه انــدازی ســامانه امــاک

کار قــرار داده کــه محمــود محمــودزاده ـ معــاون

و اســکان ایــن بــود .بــر اســاس آمــار ســال ۱۳۹۵

مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی ـ

قریــب  ۲.۵میلیــون واحــد شــهری و روســتایی

معتقــد اســت حــاوت و شــیرینی ایــن برنامــه هــا

خالــی در کشــور داریــم کــه چــه بــه صــورت اجــاره
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گزارش ویژه
و چــه بــه صــورت مالکیــت بــا ایــن ســامانه وارد

خریــد و فــروش مســکن را مطــرح مــی کنیــد کــه

عرضــه خواهــد شــد.

بعضــا واحدهــا  ۵تــا  ۶برابــر هزینــه ســاخت بــه

برنامــه دوم ،تســهیل در تکمیــل پــروژه هــای

فــروش مــی رســد کــه قیمــت غیرواقعــی اســت و

مســکن مهــر بــود .در ابتــدای دوره مدیریــت

در ایــن خصــوص نمــی تــوان کاری کــرد؛ مربــوط

آقــای اســامی  ۴۸۵هــزار واحــد مســکن مهــر

بــه اقتصــاد کشــور اســت .نــرخ برابــری دارایــی

نیمــه تمــام بــود کــه امــروز بــه کمتــر از  ۴۰هــزار

هــا بخشــی از آن در مســکن قــرار دارد و طبیعــی

واحــد رســیده اســت .ایــن واحدهــا وقتــی تحویل

اســت کــه بــا افزایــش قیمــت ارز ،ســکه و بــورس،

مالــکان شــود ظرفیــت جدیــدی در بــازار اجــاره یــا

قیمــت زمیــن و مســکن هــم بــاال مــی رود.

خریــد و فــروش ایجــاد مــی شــود کــه در بــازار

در مواقعــی در نیمــه دوم دهــه  ۸۰متوســط قیمت

مســکن تاثیرگــذار خواهــد بــود.

مســکن بــر اســاس نــرخ دالر بــاالی  ۲۰۰۰دالر بــود.

نکتــه بعــدی ایــن بــود کــه اعــام کردیــم همــه

ولــی امــروز اگــر بــه ارزش بیــن المللــی و ارزش

ســازندگان بخــش خصوصــی اعــم از تعاونیهــا

پــول حســاب کنیــم قیمــت مســکن حــدود ۱۲۰۰

یــا خودمالکیــن و هرکســی واحدهــای نیمــه کاره

دالر اســت .نوســانات قیمتهــا ناشــی از هجمــه

دارد مــا حاضریــم تســهیالت بدهیــم تــا واحدهــا

بازارهــای دیگــر و تابــع شــرایط اقتصــاد کشــور

را زودتــر تمــام کننــد .در ایــن بخــش کمابیــش

اســت.

توفیــق حاصــل شــد .در بعضــی اســتانها بــه

زمانــی کــه پــروژه اقــدام ملــی در شــهریورماه ۱۳۹۸

پــروژه هایــی از  ۱۶۰۰تــا  ۲۰۰۰واحــدی کــه کامــا

کلنــگ زنــی شــد قــرار بــود دو ســاله  ۴۰۰هــزار

خودمالــک اســت تســهیالت دادیــم کــه در مــر

واحــد ســاخته شــود ،آیــا رونــد فعلــی شــما را بــه

احــل مختلــف اجــرا هســتند .بیــش از  ۲۵۰هــزار
واحــد نیمــه کاره در کشــور داشــتیم کــه تــاش
کردیــم آن دســته از پــروژه هــا کــه مشــکل حقوقی
نــدارد و فقــط بــه دلیــل تامیــن منابــع مالــی
تکمیــل نشــده وارد بــازار کنیــم.
عــاوه بــر آن طــرح اقــدام ملــی را در قالــب تفاهم
نامــه بــا دســتگاههای مختلــف شــروع کردیــم.
مطمئــن باشــید ایــن بــذری کــه کاشــته شــده و
برنامــه وســیعی کــه وزارت خانــه بــه اجــرا رســانده
بــه زودی اثــرات جــدی در اقتصــاد ســاختمان
کشــور مــی گــذارد .نوســانات قیمتهــا در بــازار
مســکن در دو بخــش اســت .یــک موقــع بــازار آزاد
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چنین هدفی نزدیک کرده است؟

تفاهــم نامــه احــداث ۱۷۰هــزار وحــد بــا وزارت

طــرح اقــدام ملی مســکن مهمتریــن برنامــه وزارت

آمــوزش و پــرورش منعقــد کردیــم ۲۰۰ ،هــزار

راه و شهرســازی در حــوزه تولیــد مســکن اســت که

واحــد بــرای افــراد زیرمجموعــه وزارت تعــاون ،کار

از ابتــدا بــرای دهکهــای متوســط طراحــی شــد.

و رفــاه اجتماعــی ۱۰۰ ،هــزار واحــد بــرای نیروهــای

اینکــه برنامــه تــا چــه انــدازه موفــق بــوده بایــد

مســلح ۳۵ ،هــزار واحــد بــرای خبرنــگاران و

از ســوی کارشناســان و مــردم قضــاوت شــود .امــا

هنرمنــدان و  ۳۵هــزار واحــد بــرای هیــات علمــی

بایــد در نظــر بگیریــم از ابتــدای انقــاب تــا کنــون

وزارت علــوم برنامــه ریــزی شــده کــه بــه تفاهــم

طــرح اقــدام ملــی مســکن تنهــا طرحــی بــوده

رســیده اســت.

کــه هیــچ پشــتوانه ای از نظــر درآمدهــای نفتــی،

از گروههــای دیگــری کــه در برنامــه اقــدام ملــی

یارانــه ،خــط اعتبــاری و امثالهــم نداشــته اســت.

گنجانــده شــده اســت مددجویــان تحــت پوشــش

ویژگــی بــزرگ ایــن طــرح ایــن اســت کــه در

بهزیســتی ،کمیتــه امــداد و بیمــاران خــاص

شــرایط ویــژه و ســخت اقتصــادی تعریــف شــد.

هســتند .در واقــع تفــام نامــه هــای چنــد صــد

برنامــه اولیــه ســاخت  ۴۰۰هــزار واحد بــود و امروز

هــزار نفــری تــا چنــد ده هــزاری در مســکن ملــی

کــه بــا هــم صحبــت مــی کنیــم بیــش از  ۵۰۰هــزار

وجــود دارد.

واحــد در مراحــل مختلــف پیشــرفت قــرار دارد .مــا

دربــاره ســاخت مســکن بــرای گروههــای کــم

زمانهــای زیــادی بــرای اخــذ مجوزهــا مثــل پروانــه

درآمــد بیشــتر توضیــح دهیــد.

ســاختمان و امثالهــم طــی کردیــم ولــی بحمــداهلل

یکــی از بحثهــا در طــرح اقــدام ملــی ،احــداث

تجــارب منحصــر بــه فــردی هــم اضافــه شــد .در

مســکن بــرای دهکهــای اول تــا ســوم اســت

ایــن طــرح تــاش کردیــم از همــه پتانســیلهای

کــه تــوان کمتــری در پرداخــت اقســاط دارنــد.

موجــود شــامل تعاونیهــا ،انبــوه ســازان ،مــردم و

از طــرف دیگــر نــرخ ســود  ۱۸درصــد تســهیالت

هرکســی کــه تــوان کار دارد مثــل نظــام مهندســی

بــرای ایــن گروههــا ســنگین اســت .بــه همیــن

اســتفاده شــود و بســتر را بــرای فعالیتشــان بــاز

دلیــل بــرای اولیــن بــار در سیســتم بانکــی مدلــی

گذاشــتیم.

را بــا همراهــی بانــک رســالت عملیاتــی کردیــم

از آخریــن وضعیــت تفاهــم نامــه بــا دســتگاههای

کــه دهکهــای اول تــا ســوم از تســهیالت قــرض

دولتــی چــه خبــر ؟

الحســنه اســتفاده کننــد .ایــن تفــام نامــه اواخــر

مــا عــاوه بــر  ۴۰۰هــزار واحــد ،تفاهــم نامــه

ســال  ۱۳۹۹بــه امضــای مشــترک وزیــر راه و

هایــی بــا دســتگاههای مختلــف منعقــد کردیــم

شهرســازی و مســئوالن بانــک رســید و مراحــل

کــه بــا اســتفاده از تــوان دو طــرف بتوانیــم طــرح

اجرایــی را طــی مــی کنــد.

را جلــو ببریــم .بــه منظــور ســاخت مســکن بــرای

در مرحلــه اول قــرار اســت  ۵۰هــزار واحــد بــا

فرهنگیــان و بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش

تســهیالت  ۴درصــد و بــدون اتــکا بــه منابــع
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دولتــی و یارانــه ای احــداث شــود .حــدود هشــت

دولتهــا بگوینــد نمــی توانیــم تامیــن کنیــم .بانکهــا

مــاه روی ایــن طــرح کار شــد .همانطــور کــه گفتــم

پرداختهــا را انجــام مــی دهنــد و هــر دولتــی بیاید

طبــق ایــن مــدل اقتصــادی بــرای اولیــن بــار وام

طبیعتــا بایــد ایــن برنامــه را تقویــت کنــد.

قــرض الحســنه بــدون اتــکا بــه دولــت پرداخــت

تقریبــا از اواخــر ســال  ۱۳۹۷برنامــه ریــزی بــرای

مــی شــود .قبــا بدیــن صــورت بــود کــه اگــر

طــرح اقــدام ملــی مســکن آغــاز شــد ولــی هــر

تفاهــم نامــه ای بــرای پرداخــت وام کــم بهــره بــا

پــروژه ای بــا مقیــاس کشــوری نیــاز بــه مقدمــات

بانکهــا امضــا مــی شــد دولــت مکلــف بــود مابــه

دارد تــا بــه عملیــات اجــرای برســد .ابتــدا بایــد

التفــاوت آن را بپــردازد .بــه هــر حــال واقعیتــی

بدانیــم نیــاز هــر شــهر و اســتان چقــدر اســت .بعد

وجــود دارد بــه اســم قیمــت تمــام شــده مســکن

موضــوع تامیــن زمینهایــی کــه مناســب اجــرای

کــه مــا بــه عنــوان دولــت ،زمیــن و تســهیالت را

طرحهــای حمایتــی باشــد مطــرح مــی شــود .بــا

تامیــن مــی کنیــم .فاصلــه قیمــت تمــام شــده

تــاش مجموعــه وزارت راه و شهرســازی ،ثبــت نــام

بــا تســهیالت همــواره بــر عهــده متقاضــی بــوده

مســکن ملــی در بیــش از  ۷۷۰شــهر کشــور صــورت

اســت .تــاش مــی کنیــم ایــن فاصلــه را بــرای

گرفــت .ثبــت نامهــا بعــد از تامیــن زمیــن بــود کــه

دهکهــای اول تــا ســوم کمتــر کنیــم.

بــه اســتناد تاییــد اســتانها بــر اســاس قابلیــت و

آیــا فکــر مــی کنیــد دولتهــای آینــده طــرح اقــدام

ظرفیــت ســنجی صــورت گرفــت.

ملــی مســکن را ادامــه مــی دهنــد؟

ولــی در طــرح مســکن مهــر دیدیــم کــه آقــای

وزارتخانــه بــه دنبــال تولید مســتمر مســکن اســت

آخونــدی انتقاداتــی بــه آن داشــت؛ بــه طــوری

کــه انشــاءاهلل بــه زودی از تعریــف طرحهــای جدید

کــه تعهــدات قبلــی را عمــل کــرد و پــروژه جدیــد

بــی نیــاز باشــیم و الزم نباشــد طرحهــای مــوردی

در ایــن قالــب تعریــف نشــد.

بــرای جبــران عقــب ماندگــی هــا ایجــاد کنیــم.

اصــوال پــروژه هایــی کــه از ســوی دولتهــا مصــوب

روزی کــه ایــن طــرح را شــروع کردیــم یکــی از

مــی شــود نمــی توانــد توســط دولــت بعــدی

موضوعاتــی کــه مطــرح مــی کردنــد ایــن بــود

ادامــه نیابــد .درســت اســت کــه عباراتــی در نقــد

کــه چــرا در دو ســال پایانــی دولــت پــروژه شــروع

طــرح مســکن مهــر ارایــه شــد امــا بــه هــر حــال

شــده اســت .مــن اصــا بــه ایــن فکــر نمــی کنــم

ادامــه پیــدا کــرد .ممکــن اســت در مقــام حــرف،

کــه بــا پایــان عمــر دولتهــا مســکن ملــی بــه اتمام

گالیــه هایــی مطــرح شــود ولــی تعهــد دولــت،

مــی رســد .مســکن نیــاز دائمــی مــردم اســت .مــا

تعهــد شــخص نیســت .تعهــد نظــام حاکمیــت

بــرای پنــج ســال آینــده تامیــن زمیــن خواهیــم

اســت و بایــد محقــق شــود .ســلیقه یــک نفــر

کــرد .اســم طــرح را هرچــه مــی خوهنــد بگــذارد

دربــاره طــرح ،فــرع برموضوعــات اســت .اصــل

امــا ایــن زمینهــا بــه مــردم واگــذار شــده و پــروژه

ایــن اســت کــه تعهــد دولــت جمهــوری اســامی

هــا در حــال اجــرا اســت .یارانــه ای هــم نــدارد کــه

اســت و در هــر شــرایطی بایــد انجــام شــود.
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ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ
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اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻬﻮﯾﻪ
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مهمترین عوامل پایین بودن
کارآیی موتورخانه ها

تنظیم نبودن نسبت سوخت و هوا یکی از مهمترین عوامل پایین بودن راندمان موتورخانه هاست
که به طور معمول برای سوخت گاز طبیعی ،نسبت هوای اضافه باید برابر  ۹/۹-۹/۲باشد.
اختــاط ناقــص ســوخت و هــوا کــه منجــر

باعــث افــت شــدید راندمــان و افزایــش مصــرف

بــه احتــراق ناقــص میشــود مشــعل ایــن

ســوخت میشــود.

موتورخانههــا نمیتواننــد ســوخت و هــوا را بــه

طراحــی موتورخانههــا بــا تکنولوژ یهــای

طــور کامــل بــا هــم مخلــوط نماینــد ،بنابرایــن در

قدیمــی کــه مــوارد صرفهجویــی انــرژی در آنهــا

بعضــی از مواقــع بــرای اینکــه بتــوان هــوای الزم

لحــاظ نشــده اســت.

بــرای احتــراق را تامیــن نمــود بایــد هــوای اضافــه

مناســب نبــودن مشــعل (عــدم تنظیــم درســت و

را بــاال بــرد.

در برخــی مــوارد پاییــن بــودن راندمــان)

عــدم انعطــاف پذیــری در مقابــل تغییــرات شــرایط

مناســب نبــودن دیــگ (عــدم عایــق بنــدی و

جــوی و شــرایط کاری موتورخانــه هــا بــه علــت

وجــود رســوب در داخــل پــره هــا)

عــدم نصــب سیســتم کنتــرل محیطــی هوشــنمد

عدم تناسب ظرفیت حرارتی دیگ با مشعل

موتورخانــه و تغییــر شــرایط محیطــی باعــث

مناسب نبودن دودکش و طراحی غلط لولهکشی

میشــود کــه دیــگ و مشــعل از حالــت بهینــه

عــدم انطبــاق ظرفیــت حرارتــی موتورخانــه بــا بــار

خــود خــارج شــده و بازدهشــان پاییــن بیایــد.

حرارتــی ســاختمان

عــدم تنظیمــات فصلــی در موتورخانههــا کــه

عدم تنظیم صحیح ترموستات
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جهــت اطمینــان از مســدود نشــدن گذرهــا،
روزنههــای تزریــق ســوخت ،بایــد بــه عنــوان
بخشــی از وظایــف روزانــه نگهــداری و تنظیــم
مشــعلهای گازی ،بازرســی شــوند .همچنیــن
شناســایی و جایگزینــی قســمتهای ســوخته یــا
خــراب نیــز از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.
بازدهــی کل بویلــر از بازدهــی احتــراق ،تلفــات
حرارتــی دودکــش و تلفــات حرارتــی ســطوح
خارجــی بویلــر تشــکیل شــده اســت .منظــور
از بازدهــی حرارتــی ،کارآیــی مشــعل در فراهــم
کــردن نســبت ســوخت  /هــوا بــرای احتــراق
کامــل ســوخت ،میباشــد.

دوره آﻧﻼﯾﻦ ﺗــﻌﻤﯿــﺮ و ﻧــــﮕﻬـــﺪاری
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
ﻣﺪت دوره ٥٠ :ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﮑﻞ آﻣﻮزش :وﺑﯿﻨﺎر زﻧﺪه
ﺷﺮوع دوره :اردﯾﺒﻬﺸﺖ ١٤٠٠

ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ١٧:٣٠ :اﻟﯽ ٢٠:٣٠
روزﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری :دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ
ﻣﺪرس دوره :ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺰدک ﺻﺪری اﻓﺸﺎر

www.kaashaaneh.ir
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ضرورت اصالح الگوی مصرف انرژی در ادارات

مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان الزمان االجرا در سراسر کشور است و بر
هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب ،احداث بنا ،تغییر در کاربری بنای موجود ،توسعه بنا ،تغییر
اساسی و تقویت بنا حاکم میباشد.

محلهــای مصــرف ســوخت در ادارات ،گرمایــش،

در میــان مولفههــای مصــرف انــرژی در ســاختمان،

تامیــن آب گــرم ،پخــت و پــز و برخــی مــوارد

سیســتمهای گرمایشــی کــه عمدتــا از ســوختهای

سرمایشــی اســت.

فســیلی اســتفاده میکننــد و از جملــه مصــرف

بررســی وضعیــت مصــرف ســوخت در یــک ســال

کننــدگان عمــده انــرژی بــه شــمار میرونــد از

نشــان میدهــد کــه پیــک مصــرف در ماههــای

اهمیــت ویژهــای برخــوردار هســتند ،چــرا کــه

دی و بهمــن اســت ،بــه ایــن معنــا کــه بیشــترین

۳۱درصــد از گاز طبیعــی مصرفــی ایــن بخــش بــه

میــزان مصــرف ،مربــوط بــه گرمایــش فضاســت.

گرمایــش ســاختمان اختصــاص مییابــد.

البتــه در مــواردی کــه از چیلــر جذبــی جهــت

توجــه بــه عوامــل گوناگونــی کــه در میــزان مصرف

تامیــن ســرمایش اســتفاده شــود در تابســتان هــم

انــرژی گرمایشــی ســاختمان نقــش دارنــد ،در ارائه

پیــک مصــرف وجــود خواهــد داشــت .میــزان

راهکارهــای صرفــه جویــی در بخــش ســاختمان و

مصــرف ســوخت در ســاختمانهای اداری متاثــر از

کاهــش مصــرف انــرژی در بخــش خانگــی ،تاثیــر

زیربنــا ،تعــداد ســاکنین ،افــت بازدهــی و تلفــات در

فراوانــی میگــذارد .شــرایط اقلیمــی و آب و هوایی،

انتقــال میباشــد .بــه طــور میانگیــن نحــوه مصــرف

معمــاری ســاختمان ،مصالــح ســاختمان ،راندمــان

گاز طبیعــی در بخشــهای اداری عبارتســت از:

سیســتمهای گرمایــش ،بــه کارگیــری تجهیــزات
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بــا ظرفیــت موردنیــاز کــه در میــزان بــار حرارتــی

. 2گرمایش موضعی

ســاختمان موثــر هســتند و همچنیــن کنتــرل

بخــاری ،بیشــتر بــرای گرمایــش بخــش محــدودی

سیســتمهای گرمایــش از عوامــل موثــر در میــزان

از فضــای ســاختمان ،کاربــرد موثــر دارد .بــه

مصــرف انــرژی گرمایشــی محســوب میشــوند.

کارگیــری بخــاری در نقــاط مختلــف منــزل ،قابلیت

.1گرمایش مرکزی

انعطــاف بیشــتری از نظــر بهینــه ســازی مصــرف

در سیســتمهای گرمایــش مرکــزی ،گرمــای

ســوخت دارد.

موردنیــاز تمــام قســمتها در یــک قســمت از

در انتخــاب بخــاری بایــد بــه عواملــی از قبیــل

ســاختمان تولیــد میشــود و بــه کمــک وســایل

ایمنــی ،مصــرف کــم ،هزینــه نصــب مناســب،

توزیــع از قبیــل رادیاتــور ،فنکویــل ،کانــال و … بــه

رده باالتــر در برچســب انــرژی ،مطابقــت بــا

بخشــهای موردنیــاز فرســتاده میشــود .اســاس

اســتانداردهای زیســت محیطــی و تناســب

کار سیســتمهای گرمایــش مرکــزی بــر ایــن اســت

ظرفیــت و انــدازه وســیله بــا فضــا توجــه نمــود.

کــه حــرارت از یــک منبــع انــرژی بــه قســمتهای

بخاریهــای گازی و نفتــی بــدون دودکــش تــا

مختلــف ســاختمان انتقــال

حــد زیــادی مطابــق بــا معیــار و الگــوی صحیــح

مییابــد .بــرای انتقــال حــرارت وجــود ســیال

مصــرف هســتند .در مــواردی کــه مایــل بــه

واســطهای چــون آب ،بخــار و یــا هــوا الــزم اســت

اســتفاده از وســایل گرمایشــی جانبــی هســتید،

کــه ناقل حــرارت بیــن منبع انــرژی و دســتگاههای

اســتفاده از انــواع بخاریهــای بــدون دودکــش

گرمکننــده باشــد .سیســتمهای گرمایــش مرکــزی

توصیــه میشــود.

همگــی دارای یــک دیــگ آب گــرم یــا دیــگ بخــار

ایــن بخاریهــا را میتــوان در هــر جایــی از منــزل

میباشــند و تفــاوت میــان سیســتمهای مختلــف

و بــدون هیــچ محدودیتــی نصــب کــرد ،البتــه

گرمایــش مرکــزی در پایانههــای آنهــا میباشــد کــه

توجــه داشــته باشــید ،ظرفیــت بخاریهــا نبایــد

میتوانــد رادیاتــور

بیــش از نیــاز فضــای موردنظــر انتخــاب شــوند.

آلومینیومــی یــا فوالــدی ،فنکویــل ،هواســاز یــا

توجــه کنیــد کــه بــاال بــودن ظرفیــت دســتگاهها

فنکویلهــای کانالــی باشــد.

تضمینــی بــر افزایــش بازدهــی آنهــا نمیباشــد و
بهتــر اســت از وســایل بــا انــدازه مناســب و زمــان
کار طوالنیتــر اســتفاده شــود.
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تخصیص وام به اعضای نظام مهندسی تهران
صدیقــه بهزادپــور :رئیــس ســازمان نظام مهندســی

میرجعفری در ادامه خاطرنشان کرد:

تهــران خبــر داد :واگــذاری وام بــه ثبــت نــام

بــا رایزنــی هــای صــورت گرفتــه ،وام افــراد ثبــت

کننــدگان و متقاضیــان تــا اردیبهشــت مــاه پایــان

نــام کننــده بــرای وام در ایــن ســازمان ،کــه بالــغ

مــی یابــد و از خــرداد مــاه ســال جــاری ثبــت نــام

بــر  ۴۰۰۰نفــر مــی شــوند ،حداکثــر تــا دو مــاه

مجــدد بــرای واگــذاری بــه دیگــر اعضــاء آغــاز

آینــده نهایــی خواهــد شــد و بــر اســاس برنامــه

خواهــد شــد.

ریــزی هــای صــورت گرفتــه اواخــر خــرداد مــاه

علیرضــا میرجعفــری ،رئیــس ســازمان نظــام

ســال آینــده ثبــت نــام مجــدد بــرای وام صــورت

مهندســی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه

خواهــد گرفــت.

خبــری تاسیســات نیــوز بــا بیــان ایــن مطلــب

میرجعفــری در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد؛ ســال

گفــت :

 ۱۴۰۰آغــازی بــرای گامهــای محکــم و راهگشــا در

انجــام امــور اداری وام مهندســانی کــه پیــش از

نظــام مهندســی کشــور و جامعــه مهندســان باشــد

ایــن بــرای دریافــت وام ثبــت نــام کــرده بودنــد

تــا تاثیــر و تاثــرات بیشــتر مطلــوب آن را در عرصــه

تــا اردیبهشــت مــاه ســال جــاری پایــان خواهــد

ســاخت و ســاز و بخشــهای مرتبــط آن شــاهد

یافــت.

باشــیم.
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 ۶علت روشن نشدن کولر گازی؛ و روش رفع آن

به یاد داشته باشید که تعمیر کولر گازی به صورت کامال اصولی ،میتواند تا حد زیادی از بروز چنین
مشکالتی جلوگیری کند .علت روشن نشدن کولرگازی ممکن است تحت تاثیر نقص عملکرد در برد دستگاه
باشد؛ بنابراین توصیه میشود در صورت بروز چنین مشکلی هر چه سریعتر به رفع آن بپردازید.
آشــنایی بــا  ۶علــت روشــن نشــدن کولــر گازی و

اولیــن گام در صــورت مشــاهده خامــوش شــدن

راه رفــع آن

ناگهانــی دســتگاه ،چــک کــردن اتصــاالت بــرق

کولــر گازی ممکــن اســت تحــت تاثیــر دالیــل

خانــه باشــد؛ تــا پــس از اطمینــان از ســالم بــودن

مختلفــی دچــار مشــکل شــود ،بــه طــور ناگهانــی

آن بــه بررســی ســایر علــل احتمالــی بپردازیــد.

خامــوش شــود و دیگــر روشــن نشــود .در ادامــه

بــه عنــوان مثــال کولرهــای گازی جنــرال بــه مقــدار

ایــن مطلــب مــا بــه توضیــح  ۶مــورد از رایــج ترین

 ۲۲۰ولــت بــرق نیــاز دارنــد و در صــورت منتقــل

علــت روشــن نشــدن کولــر گازی میپردازیــم.

نشــدن ایــن میــزان بــرق ،دســتگاه ممکــن اســت

شــما میتوانیــد بــا ســپردن تعمیــر کولــر گازی

مشــکالت گفتــه شــده را بــه دنبــال خواهنــد

خــود بــه یــک متخصــص و ســرویس دوره ای آن

داشــت.

موجــب ســهولت اســتفاده خــود از ایــن دســتگاه

خرابی سیستم تهویه

در طــول تابســتان گــرم امســال شــوید.

در صــورت خــراب شــدن سیســتم تهویــه مرکــزی

اتصاالت برقی

کولــر ،میتــوان آن را بــه عنــوان مهمتریــن علــت

از شــایعترین علــل عــدم روشــن شــدن کولــرگازی

روشــن نشــدن کولــر گازی نامیــد .بــرای رفــع آن

اتصــاالت برقــی مــی باشــد .بنابرایــن بهتــر اســت

ابتــدا بــه کنتــرل و تنظیــم ترموســتات دســتگاه
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خــود بپردازیــد .در صــورت رفــع نشــدن مشــکل
ً
حتمــا بــا یکــی از متخصصــان مجــرب ارتبــاط

برقــرار کنیــد.
برفک زدن لولهها
بــه عنــوان یکــی از مشــکالت رایــج ایــن دســتگاه
برفــک زدن لولــه هــای کندانســور را الزم اســت
جــدی بگیریــد .کاهــش میــزان شــارژ گاز دســتگاه
یــا کثیــف بــودن فیلتــر هــوا ممکــن اســت علــت

گرفتگی در مسیر جریان گاز

برفــک زدن لولههــا باشــند .بــرای برطــرف کــردن

یکــی از علــل عــدم روشــن شــدن ایــن دســتگاهها

برفــک ،تنهــا الزم اســت فیلترهــا را تمیــز کنیــد.

میتوانــد گرفتــن مســیر جریــان گاز باشــد.

نکتــه قابــل توجــه در ایــن شــرایط ریســت نکــردن

بنابرایــن کنتــرل هــر چنــد وقــت یکبــاره آزاد

دســتگاه تحــت هیــچ شــرایطی اســت.

بــودن مســیر ،در افزایــش عملکــرد ســازه بســیار

کثیف بودن فیلتر

حائــز اهمیــت مــی باشــد .امــا توصیــه میشــود

یکــی از مشــکالتی کــه ممکــن اســت کثیــف

کــه در صــورت مشــاهده گرفتگــی مســیر حتمـ ً
ـا

بــودن فیلتــر کولــر گازی بــه دنبــال داشــته باشــد،

از یــک ســرویس کار کولــر گازی حرفــه ای جهــت

خامــوش شــدن ناگهانــی و عــدم روشــن شــدن

رفــع آن کمــک بگیریــد.

مجــدد دســتگاه میباشــد .بنابرایــن الزم اســت

کدهــای خطــای نشــان دهنــده روشــن نشــدن

بــه صــورت دوره ای بــه تمیــز کــردن و ســرویس

کولــر گازی

کولــر گازی خــود بپردازیــد تــا از چنیــن مشــکالتی

کدهــای خطــا پیامهایــی هســتند کــه بــه وســیله

پیشــگیری کنیــد.

حــروف انگلیســی بــر روی صفحــه نمایشــگر

خرابی کندانسور و فن

کولــرگازی نمایــش داده میشــوند؛ تــا مصــرف

کندانســور بــا وظیفــه خــارج کــردن گرمــای

کننــده را از عملکــرد صحیــح قطعــات و بــروز هــر

منــزل یکــی از نقشهــای اساســی را در عملکــرد

گونــه مشــکلی در آنهــا بــا خبــر ســازد.

کولرهــای گازی بــر عهــده دارد؛ کــه در ایــن

بــه عنــوان مثــال در انــواع کولرهــای گازی جنــرال

صــورت هــر گونــه نقــص فنــی در عملکــرد ایــن

حــروف  dfنشــان دهنــده حالــت دی فراســت در

قطعــه ممکــن اســت علــت روشــن نشــدن کولــر

ایــن دســتگاه میباشــد؛ کــه در ایــن شــرایط تــا

گازی باشــد .جهــت برطــرف کــردن ایــن مشــکل

چنــد دقیقــه بخشهــای داخلــی ســازه فعالیــت

در صــورت مشــاهده هــر گونــه کاهــش کارآیــی

خــود را متوقــف میکننــد.

ســازه خــود حتمـ ً
ـا از ســالم بــودن ایــن قطعــات

آشــنایی بــا انــواع کدهــای خطــا در شــناخته علــت

اطمینــان حاصــل کنیــد.

روشــن نشــدن کولــر گازی مــی توانــد بســیار
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کمک کننده باشد.

مهــارت در ایــن زمینــه خواهــد بــود .فرامــوش

بهتریــن اقدامــی کــه شــما میتوانیــد در هنــگام

نکنیــد کــه رفــع ســریعترین مشــکالت میتوانــد

بــروز هرگونــه مشــکلی بــرای کولرهــای گازی خــود

از هزینههــای اضافــی خــراب شــدن ســایر

انجــام دهیــد؛ مشــورت بــا فــردی مجــرب و بــا

قطعــات و رفــع آنهــا بپرهیــزد.
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