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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

تصویــــــر روی جلـــــــــد مربــوط 
به سخــــــــــن ســـــردبیر دربـاره 

ــد. ــل ها می باش ــاوت نس تف

همکاران گرامی سام 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 
اسباب کشی بــزرگ! به مسائل اقتصادی و سیاسی معمول هم نـمی پردازیم که نه در 
حوصله بیان است و نه در فرصت نوشتار ما و البته نه چندان در دانش ما که ما را با 

تو سّری 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 سال های 
سخت اقتصادی، بسیاری هستند که با فـراست دریافتند اوضاع درحال تغییــر است 
و شکل مراودات انسانـــی و اقتصادی در حال تغییــر. بازار می رود تا پوست اندازی 
کند و شکلی نو بیابد. فرزندان نسل موبایل و آلفــا بازی دیگری را آغاز کرده اند. نسل 
موبایل، نسلی است که وقتی چشم گشود موبایـــل را دید و نسل آلفا نسل هـوش 
مصنوعی است. این نســـل ها قواعد بازی را به هم زده اند و شکلــی جدید از زندگی 
و نظم جهانـــی را به ما دیکته می کنند. 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 ملی گرایی افراطی برای آنها بی معنی و ناچشیده است و چون در رفــاه متولد شده 
است بایــد در رفاه بماند و این گونه است که به فکر طـی کردن مسیرهای طوالنی در 
طی االرضی ناگهانی است. این نسل کار را با استارتــاپ می شناسد. فکرش را در چند 
لحظه روی اینترنت می نشاند و به دنیا معرفی می کند. شما را وادار به خرید می کند با 
دیدن چند تصویر یا از شما می خرد 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 می شناسد! نسلی از سیاستمـــــداران را با نسلی دیگر عوض کرده، 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 نمی خواهد و نمی تواند به همین راحتـــی قافیه را ببازد. حاال می داند که اگر کاالی 
خارجی وارد نمی شود وقت هنـرنمایی اوست و باید تولید کند چون پول و نیاز مردم 
در گرو فکر مــولد اوست. پس می سازد و می فروشد و از همین اوضاع قمر در عقرب 
و گل آلود ماهی خود را صید می کند. این هنـــر این نسل است که سفته بازی را کسر 

شأن خود می داند.
حال این ماییم که باید تصمیم بگیریم کدام بهتر است؟ مانند چهل سال گذشته صبر 

کنیم تا ببینیم چه می شود؟ 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 ارزش افزوده ای برای هر دو باشیم. می توانیم هیـــچ کدام نباشیم و بازهم به دامن 
سفته بازی برویم و سکه و دالر و طا را ارج نهیم! نسـل خود را خودمــان می توانیم 

انتخاب کنیم. کمی هوش و فراست و همت نیاز دارد.

انتخاب نسل ما!

تا بعد!
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نگاهی به بازار/ قیمت پروفیل در بهار 1400 13
دراینگزارشبهبررسیقیمتپروفیلدربهار1400پرداختهایم.

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 5
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

صفحه 6

فهرست

اخبار داخلی

صفحه 4

تاسیسات کار خود باشیم/۶ علت روشن نشدن کولر گازی؛
و روش رفع آن

17
به یاد داشته باشید که تعمیر کولر گازی به صورت کامال اصولی، می تواند 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 می شود در 

صورت بروز چنین مشکلی هر چه سریع تر به رفع آن بپردازید.

تخصیص وام به اعضای نظام مهندسی تهران 16
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.

11 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 ۹/۲-۹/۹ باشد.

ضرورت اصالح الگوی مصرف انرژی در ادارات

صفحه 14

http://www.tasisatnews.com
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

طرح اصالح نظام مهندسی 
ساختمان در راه مجلس

ــه اولویت هــای  ــا اشــاره ب صدیــف بــدری، ب
کمیســیون عمــران در ســال ۱۴۰۰، گفــت: یکی 
ــران  ــیون عم ــوه کمیس ــای بالق از اولویت ه
پرداخــت بــه طــرح جهــش تولیــد و تأمیــن 
مســکن در کشــور اســت.  ایــن طرح ۹ مــاه از 
زمــان کمیســیون را به خــود اختصــاص داده 
و برنامه ریــزی تولیــد ســاالنه یــک میلیــون 

واحــد مســکن را هــدف قــرار داده اســت.
در ســال ۱۴۰۰  همچنیــن بنــده شــخصاً 
ــام  ــه نظ ــوط ب ــن مرب ــاح قوانی ــر اص پیگی
ــم  ــس خواه ــاختمان در مجل ــی س مهندس
بــود. وی تأکیــد کــرد: اشــکاالت در طراحــی و 
ساخت وســاز ها بــه دســت افــراد ذی صــاح 
ــت  ــش اس ــن بخ ــا در ای ــی از دغدغه ه یک
ــکات را  ــوارد و مش ــن م ــیم ای ــه می کوش ک
در قالــب طــرح اصــاح قوانیــن مربــوط بــه 
ــم. ــرف کنی ــاختمان برط ــی س ــام مهندس نظ

انتقاد عضو سابق شورای 
شهرتهران به خرم

ــورای  ــابق ش ــو س ــکیب عض ــزه ش حم
شــهر تهــران در یادداشــتی بــه ســخنان 
ــام  ــازمان نظ ــس س ــرم ریی ــد خ احم
ــان  ــش نش ــاختمان واکن ــی س مهندس
داد: بــه عنــوان یــک متخصــص در 
ایــن زمینــه از شــما درخواســت دارد کــه 
ــتگی در  ــان بازنشس ــت در زم ــر اس بهت
همــان شــغل انبــوه ســازی خــود اظهــار 
ــار نظــر  ــد اظه ــد. اجــازه دهی نظــر کنی
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 
ــرای ســاختمانها  داریــم همانطــور کــه ب
ــا  ــد؟ آی ــرده ای ــن ک ــر تعیی ــما عم ش
ــمندمان  ــم و دانش ــان فهی ــد جوان نبای
ــه روز  ــص ب ــا تخص ــت را ب ــن مملک ای
خــود آنــرا اداره کننــد. وقــت خــدا 
ــت!!خداوند  ــی اس ــه زمان ــی چ حافظ
آخـــــــــــر و عاقـــــــبت همــه مــا

ختم بخیر کند.
مهندســی  نظــام  ســازمان  رییــس 
ســاختمان بــا بیــان اینکــه حداقــل 
ــتاها  ــکن در روس ــاخت مس ــه س هزین
متــری ۳.۵ میلیــون تومــان اســت 
ــه ســازمان  ــه ب ــه ای ک گفــت: در اباغی
ــه را  ــف هزین ــم ک ــام کردی ــتانها اع اس
متــری ۲.۳ میلیــون تومــان در نظــر 
ــات  ــه خدم ــم درصــد ب ــه نی ــم ک گرفتی
مهندســی اختصاص مــی یابــد. در واقع  
تــاش کردیــم تــا فشــار اقتصــادی بــه 
ــی  ــن در حال ــم؛ ای ــا وارد نکنی کارفرماه
اســت کــه در دنیــا دســتمزد مهندســان 
ــه  ــد هزین ــت درص ــا هش ــج ت ــن پن بی

ــت. ــاخت اس س

تخصیص ۲۵۰۰ واحد
مسکن ملی به اعضای
نظام مهندسی تهران

دوره  جلســه  یکصدودوازدهمیــن 
هشــتم هیــات مدیــره ســازمان نظــام 
ــران و  ــتان ته ــاختمان اس ــی س مهندس
ــور  ــا حض ــال ۱۴۰۰ ب ــه س ــن جلس اولی
و  راه  کل  اداره  نماینــده  نظــارت  و 
ــد. ــزار ش ــران برگ ــتان ته ــازی اس شهرس
در ایــن جلســه اعضــای هیــات مدیــره 
بــا ۱۹ رای موافــق از ۲۱ نفــر حاضــر 
واحــد   ۲۵۰۰ تخصیــص  موضــوع 
ــی در  ــکن مل ــرح مس ــکونی از ط مس
ــتگرد  ــد - هش ــی- پرن ــهرهای ایوانک ش
بــرای اعضــای ســازمان نظام مهندســی 
ــده وزارت  ــذ ش ــت  اخ ــاس موافق براس
راه و شهرســازی را تصویــب کردنــد.

کمک هزینه مسکن کارگران 
افزایش می یابد

وزیــر کار درخواســت افزایــش کمــک هزینه 
مســکن کارگــران از مبلــغ ماهانــه ۳۰۰ هــزار 
تومــان بــه ۴۵۰ هــزار 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 
ــا قیــد فوریــت  از ابتــدای فروردیــن ۱۴۰۰ ب

بــه هیــات دولــت ارائــه کــرده اســت.
ــکن  ــق مس ــش ح ــنهاد افزای ــال پیش ارس
ــب  ــال تصوی ــه دنب ــت، ب ــات دول ــه هی ب
ــتمزد  ــل دس ــدی حداق ــش ۳۹ درص افزای
ــه  ــورت گرفت ــی کار ص ــورای عال ۱۴۰۰ در ش

ــت. اس

آسایش در گروه رعایت 
مقررات ملی ساختمان

و نظام مهندسی
ــی  ــرکل راه و شهرســازی آذربایجان غرب مدی
اعضــای  و  رئیــس  بــا  نشســت  در 
هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان اســتان گفــت: آســایش مــردم 
و صرفه جویــی در هزینه هــای ســاخت 
ــررات  ــت مق ــرو رعای ــهری در گ ــاز ش و س
ملــی ســاختمان و بهره منــدی از خدمــات 
ــزه  ــن حم ــید محس ــت. س ــی اس مهندس
لــو در نشســت بــا رئیــس و اعضــای 
هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی 
ــاال  ــا ب ــت: مطمئن ــتان گف ــاختمان اس س
و  مهندســی  کیفیــت خدمــات  بــردن 
نظــارت بــر اجــرای خدمــات موجــب 
افزایــش رضایت منــدی مــردم و مشــارکت 

عمومــی می شــود.

https://tasisatnews.com/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ac/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%b5-2500-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af/
https://tasisatnews.com/%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%af/
http://www.tasisatnews.com
https://tasisatnews.com/%d8%a2%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%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/
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دوره آموزشی راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی

 مدت دوره: 50 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه ها و پنجشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

VRF دوره آموزشی
 مدت دوره: 24 ساعت

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

دوره آموزشی طراحی تاسیسات 
مکانیکی استخر، سونا و جکوزی

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی محاسبه بارهای حرارتی و 
برودتی با کریر

مدت دوره: 33 ساعت
روزهای برگزاری:

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

ساختمان، نصب و تعمیر
پکیج های حرارتی

مدت دوره: 40 ساعت
روزهای برگزاری:

پنجشنبه ها 14:00-18:00
و جمعه ها 09:00-14:00

کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه وجمعه

ساعت برگزاری: 17:00-09:00

دوره آموزشی مهندسی برودت حرفه ای

 مدت دوره: 33 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

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه

آموزش

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-vrf/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-hap-4-9/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%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%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/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%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%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa/
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گزارش ویژه

در انتظار خبرهای خوب بازار 
مسکن باشید... /قسمت اول

ــه  ــید ک ــان رس ــه پای ــرایطی ب ــال ۱۳۹۹ در ش س

ــش  ــد افزای ــران ۹۴ درص ــکن در ته ــت مس قیم

ــامی  ــد اس ــئولیت محم ــان مس ــرد. از زم ــدا ک پی

ــا  ــاه ۱۳۹۷ ت ــان م ــازی ـ در آب ــر راه و شهرس ـ وزی

کنــون نیــز متوســط قیمــت خانــه در تهــران ۲۲۸ 

ــون  ــری ۹.۲ میلی ــه و از مت ــش یافت ــد افزای درص

ــه ۳۰.۲ میلیــون ناموت  ــان مــاه ۱۳۹۷ ب ناموت در آب

ــت  ــه دول ــت. البت ــیده اس ــفندماه ۱۳۹۹ رس در اس

بــرای کنتــرل بــازار مســکن برنامــه هایــی از جملــه 

ــکان،  ــاک و اس ــامانه ام ــی، س ــدام مل ــرح اق ط

اتمــام واحدهــای نیمــه کاره مســکن مهــر، کمــک 

ــی در  ــش خصوص ــای بخ ــروژه ه ــل پ ــه تکمی ب

شــهرها و پرداخــت ودیعــه مســکن را در دســتور 

ــاون  ــودزاده ـ مع ــود محم ــه محم ــرار داده ک کار ق

مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی ـ 

معتقــد اســت حــاوت و شــیرینی ایــن برنامــه هــا 

ــد. ــی ده ــان م ــود را نش ــده خ در آین

از آبــان ۱۳۹۷ کــه آقــای اســامی بــه وزارت راه و 

شهرســازی آمــد طرحهایــی از جملــه مســکن ملــی 

ــازار  ــرل ب ــرای کنت ــکان ب ــاک و اس ــامانه ام و س

ــهر  ــکن ش ــت مس ــا قیم ــد ام ــه ش ــکن ارای مس

تهــران از آن زمــان تــا کنــون ۲۲۸ درصــد افزایــش 

ــت چیســت؟ ــه اســت عل یافت

وزارتخانــه از حــدود دو ســال قبــل چنــد طــرح را 

ــم  ــی توان ــه م ــرد ک ــرا ک ــه اج ــروع ب ــان ش همزم

رونــد پیشــرفت آنهــا را بــا آمــار بــه شــما بگویــم. 

ــود کــه  ــال شــد ایــن ب اولیــن موضوعــی کــه دنب

ــه  ــازار عرض ــه ب ــریعتر ب ــاده را س ــای آم واحده

کنیــم. یکــی از دالیــل راه انــدازی ســامانه امــاک 

و اســکان ایــن بــود. بــر اســاس آمــار ســال ۱۳۹۵ 

ــتایی  ــهری و روس ــد ش ــون واح ــب ۲.۵ میلی قری

خالــی در کشــور داریــم کــه چــه بــه صــورت اجــاره 

معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید که حاوت 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.

https://tasisatnews.com/%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%af/
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گزارش ویژه
و چــه بــه صــورت مالکیــت بــا ایــن ســامانه وارد 

عرضــه خواهــد شــد.

برنامــه دوم، تســهیل در تکمیــل پــروژه هــای 

مســکن مهــر بــود. در ابتــدای دوره مدیریــت 

ــر  ــکن مه ــد مس ــزار واح ــامی ۴۸۵ ه ــای اس آق

نیمــه تمــام بــود کــه امــروز بــه کمتــر از ۴۰ هــزار 

واحــد رســیده اســت. ایــن واحدهــا وقتــی تحویل 

مالــکان شــود ظرفیــت جدیــدی در بــازار اجــاره یــا 

ــازار  ــه در ب ــود ک ــی ش ــاد م ــروش ایج ــد و ف خری

ــود. ــد ب ــذار خواه ــکن تاثیرگ مس

ــه  ــم هم ــام کردی ــه اع ــود ک ــن ب ــدی ای ــه بع نکت

ــا  ــم از تعاونیه ــی اع ــش خصوص ــازندگان بخ س

ــا خودمالکیــن و هرکســی واحدهــای نیمــه کاره  ی

دارد مــا حاضریــم تســهیات بدهیــم تــا واحدهــا 

ــش  ــش کمابی ــن بخ ــد.  در ای ــام کنن ــر تم را زودت

توفیــق حاصــل شــد. در بعضــی اســتانها بــه 

پــروژه هایــی از ۱۶۰۰ تــا ۲۰۰۰ واحــدی کــه کامــا 

ــر  ــه در م ــم ک ــهیات دادی ــت تس ــک اس خودمال

احــل مختلــف اجــرا هســتند. بیــش از ۲۵۰ هــزار 

ــاش  ــه ت ــتیم ک ــور داش ــه کاره در کش ــد نیم واح

کردیــم آن دســته از پــروژه هــا کــه مشــکل حقوقی 

ــی  ــع مال ــن مناب ــل تامی ــه دلی ــط ب ــدارد و فق ن

ــم. ــازار کنی ــده وارد ب ــل نش تکمی

عــاوه بــر آن طــرح اقــدام ملــی را در قالــب تفاهم 

ــم.  ــروع کردی ــف ش ــتگاههای مختل ــا دس ــه ب نام

ــه کاشــته شــده و  ــذری ک ــن ب ــن باشــید ای مطمئ

برنامــه وســیعی کــه وزارت خانــه بــه اجــرا رســانده 

ــاختمان  ــاد س ــدی در اقتص ــرات ج ــه زودی اث ب

ــازار  ــا در ب ــانات قیمته ــذارد. نوس ــی گ ــور م کش

مســکن در دو بخــش اســت. یــک موقــع بــازار آزاد 

خریــد  و فــروش مســکن را مطــرح مــی کنیــد کــه 

بعضــا واحدهــا ۵ تــا ۶ برابــر هزینــه ســاخت بــه 

فــروش مــی رســد کــه قیمــت غیرواقعــی اســت و 

در ایــن خصــوص نمــی تــوان کاری کــرد؛ مربــوط 

ــی  ــری دارای ــرخ براب ــه اقتصــاد کشــور اســت. ن ب

هــا بخشــی از آن در مســکن قــرار دارد و طبیعــی 

اســت کــه بــا افزایــش قیمــت ارز، ســکه و بــورس، 

قیمــت زمیــن و مســکن هــم بــاال مــی رود.

در مواقعــی در نیمــه دوم دهــه ۸۰ متوســط قیمت 

مســکن بــر اســاس نــرخ دالر بــاالی ۲۰۰۰ دالر بــود. 

ــی و ارزش  ــن الملل ــه ارزش بی ــر ب ــروز اگ ــی ام ول

پــول حســاب کنیــم قیمــت مســکن حــدود ۱۲۰۰ 

ــه  ــی از هجم ــا ناش ــانات قیمته ــت. نوس دالر اس

ــور  ــاد کش ــرایط اقتص ــع ش ــر و تاب ــای دیگ بازاره

اســت.

زمانــی کــه پــروژه اقــدام ملــی در شــهریورماه ۱۳۹۸ 

ــزار  ــاله ۴۰۰ ه ــود دو س ــرار ب ــد ق ــی ش ــگ زن کلن

واحــد ســاخته شــود، آیــا رونــد فعلــی شــما را بــه 
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چنین هدفی نزدیک کرده است؟

طــرح اقــدام ملی مســکن مهمتریــن برنامــه وزارت 

راه و شهرســازی در حــوزه تولیــد مســکن اســت که 

ــد.  ــی ش ــط طراح ــای متوس ــرای دهکه ــدا ب از ابت

ــد  ــوده بای ــدازه موفــق ب ــا چــه ان اینکــه برنامــه ت

از ســوی کارشناســان و مــردم قضــاوت شــود. امــا 

بایــد در نظــر بگیریــم از ابتــدای انقــاب تــا کنــون 

ــوده  ــی ب ــا طرح ــکن تنه ــی مس ــدام مل ــرح اق ط

کــه هیــچ پشــتوانه ای از نظــر درآمدهــای نفتــی، 

ــاری و امثالهــم نداشــته اســت.  ــه، خــط اعتب یاران

ــه در  ــت ک ــن اس ــرح ای ــن ط ــزرگ ای ــی ب ویژگ

ــف شــد. ــژه و ســخت اقتصــادی تعری شــرایط وی

برنامــه اولیــه ســاخت ۴۰۰ هــزار واحد بــود و امروز 

کــه بــا هــم صحبــت مــی کنیــم بیــش از ۵۰۰ هــزار 

واحــد در مراحــل مختلــف پیشــرفت قــرار دارد. مــا 

زمانهــای زیــادی بــرای اخــذ مجوزهــا مثــل پروانــه 

ســاختمان و امثالهــم طــی کردیــم ولــی بحمــداهلل 

تجــارب منحصــر بــه فــردی هــم اضافــه شــد. در 

ــیلهای  ــه پتانس ــم از هم ــاش کردی ــرح ت ــن ط ای

ــوه ســازان، مــردم و  موجــود شــامل تعاونیهــا، انب

هرکســی کــه تــوان کار دارد مثــل نظــام مهندســی 

ــاز  ــرای فعالیتشــان ب اســتفاده شــود و بســتر را ب

گذاشــتیم.

از آخریــن وضعیــت تفاهــم نامــه بــا دســتگاههای 

دولتــی چــه خبــر ؟

ــه  ــم نام ــد، تفاه ــزار واح ــر ۴۰۰ ه ــاوه ب ــا ع م

ــم  ــد کردی ــف منعق ــتگاههای مختل ــا دس ــی ب های

کــه بــا اســتفاده از تــوان دو طــرف بتوانیــم طــرح 

را جلــو ببریــم. بــه منظــور ســاخت مســکن بــرای 

فرهنگیــان و بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش 

ــا وزارت  ــد ب ــزار وح ــداث۱۷۰ ه ــه اح ــم نام تفاه

آمــوزش و پــرورش منعقــد کردیــم، ۲۰۰ هــزار 

واحــد بــرای افــراد زیرمجموعــه وزارت تعــاون، کار 

و رفــاه اجتماعــی، ۱۰۰ هــزار واحــد بــرای نیروهــای 

مســلح، ۳۵ هــزار واحــد بــرای خبرنــگاران و 

هنرمنــدان و ۳۵ هــزار واحــد بــرای هیــات علمــی 

ــه تفاهــم  ــه ب ــزی شــده ک ــوم برنامــه ری وزارت عل

ــت. ــیده اس رس

ــی  ــدام مل ــه اق ــه در برنام ــری ک ــای دیگ از گروهه

گنجانــده شــده اســت مددجویــان تحــت پوشــش 

بیمــاران خــاص  و  امــداد  کمیتــه  بهزیســتی، 

ــد  ــد ص ــای چن ــه ه ــام نام ــع تف ــتند. در واق هس

هــزار نفــری تــا چنــد ده هــزاری در مســکن ملــی 

ــود دارد. وج

ــم  ــای ک ــرای گروهه ــکن ب ــاخت مس ــاره س درب

ــد. ــح دهی ــتر توضی ــد بیش درآم

ــداث  ــی، اح ــدام مل ــرح اق ــا در ط ــی از بحثه یک

مســکن بــرای دهکهــای اول تــا ســوم اســت 

ــد.  ــاط دارن ــت اقس ــری در پرداخ ــوان کمت ــه ت ک

ــهیات  ــد تس ــود ۱۸ درص ــرخ س ــر ن ــرف دیگ از ط

ــن  ــه همی ــت. ب ــنگین اس ــا س ــن گروهه ــرای ای ب

دلیــل بــرای اولیــن بــار در سیســتم بانکــی مدلــی 

ــم  ــی کردی ــالت عملیات ــک رس ــی بان ــا همراه را ب

ــرض  ــهیات ق ــوم از تس ــا س ــای اول ت ــه دهکه ک

ــد. ایــن تفــام نامــه اواخــر  الحســنه اســتفاده کنن

ســال ۱۳۹۹ بــه امضــای مشــترک وزیــر راه و 

ــل  ــید و مراح ــک رس ــئوالن بان ــازی و مس شهرس

ــد. ــی کن ــی م ــی را ط اجرای

ــا  ــد ب ــزار واح ــت ۵۰ ه ــرار اس ــه اول ق در مرحل

ــع  ــه مناب ــکا ب ــدون ات ــد و ب ــهیات ۴ درص تس
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دولتــی و یارانــه ای احــداث شــود. حــدود هشــت 

مــاه روی ایــن طــرح کار شــد. همانطــور کــه گفتــم 

طبــق ایــن مــدل اقتصــادی بــرای اولیــن بــار وام 

قــرض الحســنه بــدون اتــکا بــه دولــت پرداخــت 

ــر  ــه اگ ــود ک ــورت ب ــن ص ــا بدی ــود. قب ــی ش م

تفاهــم نامــه ای بــرای پرداخــت وام کــم بهــره بــا 

بانکهــا امضــا مــی شــد دولــت مکلــف بــود مابــه 

ــی  ــال واقعیت ــر ح ــه ه ــردازد. ب ــاوت آن را بپ التف

وجــود دارد بــه اســم قیمــت تمــام شــده مســکن 

کــه مــا بــه عنــوان دولــت، زمیــن و تســهیات را 

ــده  ــام ش ــت تم ــه قیم ــم. فاصل ــی کنی ــن م تامی

ــر عهــده متقاضــی بــوده  ــا تســهیات همــواره ب ب

ــرای  ــه را ب ــن فاصل ــم ای ــی کنی ــاش م ــت. ت اس

ــم. ــر کنی ــوم کمت ــا س ــای اول ت دهک ه

آیــا فکــر مــی کنیــد دولتهــای آینــده طــرح اقــدام 

ملــی مســکن را ادامــه مــی دهنــد؟

وزارتخانــه بــه دنبــال تولید مســتمر مســکن اســت 

کــه انشــاءاهلل بــه زودی از تعریــف طرحهــای جدید 

ــاز باشــیم و الزم نباشــد طرحهــای مــوردی  ــی نی ب

ــم.  ــاد کنی ــا ایج ــی ه ــب ماندگ ــران عق ــرای جب ب

ــی از  ــم یک ــروع کردی ــرح را ش ــن ط ــه ای روزی ک

ــود  ــن ب ــد ای ــی کردن ــرح م ــه مط ــی ک موضوعات

کــه چــرا در دو ســال پایانــی دولــت پــروژه شــروع 

شــده اســت. مــن اصــا بــه ایــن فکــر نمــی کنــم 

کــه بــا پایــان عمــر دولتهــا مســکن ملــی بــه اتمام 

مــی رســد. مســکن نیــاز دائمــی مــردم اســت. مــا 

ــم  ــن خواهی ــن زمی ــده تامی ــج ســال آین ــرای پن ب

کــرد. اســم طــرح را هرچــه مــی خوهنــد بگــذارد 

امــا ایــن زمینهــا بــه مــردم واگــذار شــده و پــروژه 

هــا در حــال اجــرا اســت. یارانــه ای هــم نــدارد کــه 

دولتهــا بگوینــد نمــی توانیــم تامیــن کنیــم. بانکهــا 

پرداختهــا را انجــام مــی دهنــد و هــر دولتــی بیاید 

طبیعتــا بایــد ایــن برنامــه را تقویــت کنــد.

ــرای  ــزی ب ــه ری ــا از اواخــر ســال ۱۳۹۷ برنام تقریب

ــر  ــی ه ــاز شــد ول ــی مســکن آغ ــدام مل طــرح اق

پــروژه ای بــا مقیــاس کشــوری نیــاز بــه مقدمــات 

ــد  ــدا بای ــد. ابت ــرای برس ــات اج ــه عملی ــا ب دارد ت

بدانیــم نیــاز هــر شــهر و اســتان چقــدر اســت. بعد 

ــرای  ــب اج ــه مناس ــی ک ــن زمینهای ــوع تامی موض

ــا  طرحهــای حمایتــی باشــد مطــرح مــی شــود. ب

تــاش مجموعــه وزارت راه و شهرســازی، ثبــت نــام 

مســکن ملــی در بیــش از ۷۷۰ شــهر کشــور صــورت 

گرفــت. ثبــت نامهــا بعــد از تامیــن زمیــن بــود کــه 

ــر اســاس قابلیــت و  ــه اســتناد تاییــد اســتانها ب ب

ظرفیــت ســنجی صــورت گرفــت.

ــای  ــه آق ــم ک ــر دیدی ــکن مه ــرح مس ــی در ط ول

ــوری  ــه ط ــت؛ ب ــه آن داش ــی ب ــدی انتقادات آخون

کــه تعهــدات قبلــی را عمــل کــرد و پــروژه جدیــد 

ــف نشــد. ــب تعری ــن قال در ای

اصــوال پــروژه هایــی کــه از ســوی دولتهــا مصــوب 

ــدی  ــت بع ــط دول ــد توس ــی توان ــود نم ــی ش م

ادامــه نیابــد. درســت اســت کــه عباراتــی در نقــد 

طــرح مســکن مهــر ارایــه شــد امــا بــه هــر حــال 

ادامــه پیــدا کــرد. ممکــن اســت در مقــام حــرف، 

ــت،  ــد دول ــی تعه ــود ول ــرح ش ــی مط ــه های گای

ــت  ــام حاکمی ــد نظ ــت. تعه ــخص نیس ــد ش تعه

ــر  ــک نف ــلیقه ی ــود. س ــق ش ــد محق ــت و بای اس

ــل  ــت. اص ــات اس ــرع برموضوع ــرح، ف ــاره ط درب

ایــن اســت کــه تعهــد دولــت جمهــوری اســامی 

ــد انجــام شــود. اســت و در هــر شــرایطی بای
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اختــاط ناقــص ســوخت و هــوا کــه منجــر 

ایــن  مشــعل  می شــود  ناقــص  احتــراق  بــه 

ــه  ــوا را ب ــوخت و ه ــد س ــا نمی توانن موتورخانه ه

طــور کامــل بــا هــم مخلــوط نماینــد، بنابرایــن در 

ــوان هــوای الزم  ــرای اینکــه بت بعضــی از مواقــع ب

بــرای احتــراق را تامیــن نمــود بایــد هــوای اضافــه 

ــرد. ــاال ب را ب

عــدم انعطــاف پذیــری در مقابــل تغییــرات شــرایط 

ــت  ــه عل ــا ب ــه ه ــرایط کاری موتورخان ــوی و ش ج

عــدم نصــب سیســتم کنتــرل محیطــی هوشــنمد 

موتورخانــه و تغییــر شــرایط محیطــی باعــث 

ــه  ــت بهین ــعل از حال ــگ و مش ــه دی ــود ک می ش

ــد. ــن بیای ــان پایی ــده و بازده ش ــارج ش ــود خ خ

عــدم تنظیمــات فصلــی در موتورخانه هــا کــه 

باعــث افــت شــدید راندمــان و افزایــش مصــرف 

ســوخت می شــود.

تکنولوژی هــای  بــا  موتورخانه هــا  طراحــی 

ــا  ــرژی در آنه ــی ان ــوارد صرفه جوی ــه م ــی ک قدیم

ــت. ــده اس ــاظ نش لح

مناســب نبــودن مشــعل )عــدم تنظیــم درســت و 

در برخــی مــوارد پاییــن بــودن راندمــان(

مناســب نبــودن دیــگ )عــدم عایــق بنــدی و 

ــا( ــره ه ــل پ ــوب در داخ ــود رس وج

عدم تناسب ظرفیت حرارتی دیگ با مشعل

مناسب نبودن دودکش و طراحی غلط لوله کشی

عــدم انطبــاق ظرفیــت حرارتــی موتورخانــه بــا بــار 

حرارتــی ســاختمان

عدم تنظیم صحیح ترموستات

 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 ۹/۲-۹/۹ باشد.

گزارش
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ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 12هفته نامه شماره 329  

جهــت اطمینــان از مســدود نشــدن گذرهــا، 

روزنه هــای تزریــق ســوخت، بایــد بــه عنــوان 

ــم  ــداری و تنظی ــه نگه ــف روزان ــی از وظای بخش

مشــعل های گازی، بازرســی شــوند. همچنیــن 

ــا  ــی قســمت های ســوخته ی شناســایی و جایگزین

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت خاص ــز از اهمی ــراب نی خ

ــات  ــراق، تلف ــی احت ــر از بازده ــی کل بویل بازده

حرارتــی دودکــش و تلفــات حرارتــی ســطوح 

ــور  ــت. منظ ــده اس ــکیل ش ــر تش خارجــی بویل

ــم  ــعل در فراه ــی مش ــی، کارآی ــی حرارت از بازده

ــراق  ــرای احت ــوا ب ــوخت / ه ــبت س ــردن نس ک

می باشــد. ســوخت،  کامــل 

www.kaashaaneh.ir

تــعمیــر و نــــگهـــداری
تاسیسات برقی و مکانیکی

دوره آنالین

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

گزارش
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محل هــای مصــرف ســوخت در ادارات، گرمایــش، 

ــوارد  ــی م ــز و برخ ــت و پ ــرم، پخ ــن آب گ تامی

ــت. ــی اس سرمایش

بررســی وضعیــت مصــرف ســوخت در یــک ســال 

ــای  ــرف در ماهه ــک مص ــه پی ــد ک ــان میده نش

دی و بهمــن اســت، بــه ایــن معنــا کــه بیشــترین 

ــه گرمایــش فضاســت.  میــزان مصــرف، مربــوط ب

ــت  ــی جه ــر جذب ــه از چیل ــواردی ک ــه در م البت

تامیــن ســرمایش اســتفاده شــود در تابســتان هــم 

ــزان  ــت. می ــد داش ــود خواه ــرف وج ــک مص پی

ــر از  ــاختمانهای اداری متاث ــوخت در س ــرف س مص

زیربنــا، تعــداد ســاکنین، افــت بازدهــی و تلفــات در 

انتقــال میباشــد. بــه طــور میانگیــن نحــوه مصــرف 

ــت از: ــهای اداری عبارتس ــی در بخش گاز طبیع

در میــان مولفههــای مصــرف انــرژی در ســاختمان، 

ــوختهای  ــا از س ــه عمدت ــی ک سیســتمهای گرمایش

فســیلی اســتفاده میکننــد و از جملــه مصــرف 

کننــدگان عمــده انــرژی بــه شــمار میرونــد از 

ــه  ــرا ک ــتند، چ ــوردار هس ــای برخ ــت ویژه اهمی

۳۱درصــد از گاز طبیعــی مصرفــی ایــن بخــش بــه 

ــد. ــاص مییاب ــاختمان اختص ــش س گرمای

توجــه بــه عوامــل گوناگونــی کــه در میــزان مصرف 

انــرژی گرمایشــی ســاختمان نقــش دارنــد، در ارائه 

راهکارهــای صرفــه جویــی در بخــش ســاختمان و 

کاهــش مصــرف انــرژی در بخــش خانگــی، تاثیــر 

فراوانــی میگــذارد. شــرایط اقلیمــی و آب و هوایی، 

معمــاری ســاختمان، مصالــح ســاختمان، راندمــان 

ــزات  ــری تجهی ــه کارگی ــش، ب ــتمهای گرمای سیس

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.

https://tasisatnews.com/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
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ــار حرارتــی  بــا ظرفیــت موردنیــاز کــه در میــزان ب

ســاختمان موثــر هســتند و همچنیــن کنتــرل 

ــزان  ــر در می سیســتمهای گرمایــش از عوامــل موث

ــوند. ــوب میش ــی محس ــرژی گرمایش ــرف ان مص

1.گرمایش مرکزی

گرمــای  مرکــزی،  گرمایــش  سیســتمهای  در 

از  موردنیــاز تمــام قســمتها در یــک قســمت 

ــایل  ــک وس ــه کم ــود و ب ــد میش ــاختمان تولی س

توزیــع از قبیــل رادیاتــور، فنکویــل، کانــال و … بــه 

ــاس  ــود. اس ــتاده میش ــاز فرس ــهای موردنی بخش

کار سیســتمهای گرمایــش مرکــزی بــر ایــن اســت 

ــه قســمتهای  ــرژی ب ــع ان ــک منب ــه حــرارت از ی ک

ــال ــاختمان انتق ــف س مختل

مییابــد. بــرای انتقــال حــرارت وجــود ســیال 

واســطهای چــون آب، بخــار و یــا هــوا الــزم اســت 

کــه ناقل حــرارت بیــن منبع انــرژی و دســتگاههای 

ــزی  ــش مرک ــده باشــد. سیســتمهای گرمای گرمکنن

همگــی دارای یــک دیــگ آب گــرم یــا دیــگ بخــار 

ــف  ــتمهای مختل ــان سیس ــاوت می ــند و تف میباش

گرمایــش مرکــزی در پایانههــای آنهــا میباشــد کــه 

میتوانــد رادیاتــور

ــا  ــاز ی ــل، هواس ــدی، فنکوی ــا فوال ــی ی آلومینیوم

ــد. ــی باش ــای کانال فنکویله

2 .گرمایش موضعی

بخــاری، بیشــتر بــرای گرمایــش بخــش محــدودی 

از فضــای ســاختمان، کاربــرد موثــر دارد. بــه 

کارگیــری بخــاری در نقــاط مختلــف منــزل، قابلیت 

ــه ســازی مصــرف  انعطــاف بیشــتری از نظــر بهین

ــوخت دارد. س

ــل  ــی از قبی ــه عوامل ــد ب ــاری بای ــاب بخ در انتخ

ــب،  ــب مناس ــه نص ــم، هزین ــرف ک ــی، مص ایمن

رده باالتــر در برچســب انــرژی، مطابقــت بــا 

تناســب  و  محیطــی  زیســت  اســتانداردهای 

ــا فضــا توجــه نمــود.  ــدازه وســیله ب ظرفیــت و ان

بخاریهــای گازی و نفتــی بــدون دودکــش تــا 

ــار و الگــوی صحیــح  ــا معی ــق ب حــد زیــادی مطاب

مصــرف هســتند. در مــواردی کــه مایــل بــه 

ــتید،  ــی هس ــی جانب ــایل گرمایش ــتفاده از وس اس

اســتفاده از انــواع بخاریهــای بــدون دودکــش 

ــود. ــه میش توصی

ــزل  ــی از من ــر جای ــوان در ه ــا را میت ــن بخاریه ای

ــه  ــرد، البت ــب ک ــی نص ــچ محدودیت ــدون هی و ب

ــد  ــا نبای ــت بخاریه ــید، ظرفی ــته باش ــه داش توج

ــاز فضــای موردنظــر انتخــاب شــوند.  ــش از نی بی

توجــه کنیــد کــه بــاال بــودن ظرفیــت دســتگاهها 

ــد و  ــا نمیباش ــی آنه ــش بازده ــر افزای ــی ب تضمین

بهتــر اســت از وســایل بــا انــدازه مناســب و زمــان 

ــود. ــتفاده ش ــر اس کار طوالنی ت
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صدیقــه بهزادپــور: رئیــس ســازمان نظام مهندســی 

تهــران خبــر داد: واگــذاری وام بــه ثبــت نــام 

کننــدگان و متقاضیــان تــا اردیبهشــت مــاه پایــان 

مــی یابــد و از خــرداد مــاه ســال جــاری ثبــت نــام 

ــاز  ــاء آغ ــر اعض ــه دیگ ــذاری ب ــرای واگ ــدد ب مج

خواهــد شــد.

علیرضــا میرجعفــری، رئیــس ســازمان نظــام 

ــگاه  ــگار پای ــا خبرن ــو ب ــت  و گ ــی در گف مهندس

ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــوز ب ــات نی ــری تاسیس خب

ــت : گف

ــش از  ــه پی ــانی ک ــور اداری وام مهندس ــام ام انج

ــد  ــرده بودن ــام ک ــت ن ــرای دریافــت وام ثب ــن ب ای

ــان خواهــد  ــا اردیبهشــت مــاه ســال جــاری پای ت

ــت. یاف

میرجعفری در ادامه خاطرنشان کرد:

بــا رایزنــی هــای صــورت گرفتــه، وام افــراد ثبــت 

ــغ  ــرای وام در ایــن ســازمان، کــه بال ــده ب ــام کنن ن

ــاه  ــا دو م ــر ت ــوند، حداکث ــی ش ــر م ــر ۴۰۰۰ نف ب

ــه  ــر اســاس برنام ــی خواهــد شــد و ب ــده نهای آین

ــاه  ــه  اواخــر خــرداد م ــزی هــای صــورت گرفت ری

ســال آینــده ثبــت نــام مجــدد بــرای وام صــورت 

ــت. خواهــد گرف

میرجعفــری در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد؛ ســال 

ــم و راهگشــا در  ــای محک ــرای گامه ــازی ب ۱۴۰۰ آغ

نظــام مهندســی کشــور و جامعــه مهندســان باشــد 

تــا تاثیــر و تاثــرات بیشــتر مطلــوب آن را در عرصــه 

ــاهد  ــط آن ش ــهای مرتب ــاز و بخش ــاخت و س س

باشــیم.

تخصیص وام به اعضای نظام مهندسی تهران

https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%b5-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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۶ علت روشن نشدن کولر گازی؛ و روش رفع آن

آشــنایی بــا ۶ علــت روشــن نشــدن کولــر گازی و 

راه رفــع آن

ــل  ــر دالی ــت تاثی ــت تح ــن اس ــر گازی ممک کول

مختلفــی دچــار مشــکل شــود، بــه طــور ناگهانــی 

خامــوش شــود و دیگــر روشــن نشــود. در ادامــه 

ایــن مطلــب مــا بــه توضیــح ۶ مــورد از رایــج ترین 

علــت روشــن نشــدن کولــر گازی می پردازیــم. 

ــر گازی  ــر کول ــپردن تعمی ــا س ــد ب ــما می توانی ش

خــود بــه یــک متخصــص و ســرویس دوره ای آن 

موجــب ســهولت اســتفاده خــود از ایــن دســتگاه 

در طــول تابســتان گــرم امســال شــوید.

اتصاالت برقی

از شــایع ترین علــل عــدم روشــن شــدن کولــرگازی 

اتصــاالت برقــی مــی باشــد. بنابرایــن بهتــر اســت 

ــن گام در صــورت مشــاهده خامــوش شــدن  اولی

ــرق  ــاالت ب ــردن اتص ــک ک ــتگاه، چ ــی دس ناگهان

خانــه باشــد؛ تــا پــس از اطمینــان از ســالم بــودن 

آن بــه بررســی ســایر علــل احتمالــی بپردازیــد.

بــه عنــوان مثــال کولرهــای گازی جنــرال بــه مقــدار 

ــل  ــد و در صــورت منتق ــاز دارن ــرق نی ــت ب ۲۲۰ ول

نشــدن ایــن میــزان بــرق، دســتگاه ممکــن اســت 

ــد  ــه شــده را بــه دنبــال خواهن مشــکات گفت

داشــت.

خرابی سیستم تهویه

 در صــورت خــراب شــدن سیســتم تهویــه مرکــزی 

ــوان مهم تریــن علــت  ــه عن ــر، می تــوان آن را ب کول

ــرای رفــع آن  ــد. ب ــر گازی نامی روشــن نشــدن کول

ــتگاه  ــتات دس ــم ترموس ــرل و تنظی ــه کنت ــدا ب ابت

به یاد داشته باشید که تعمیر کولر گازی به صورت کاما اصولی، می تواند تا حد زیادی از بروز چنین 
مشکاتی جلوگیری کند. علت روشن نشدن کولرگازی ممکن است تحت تاثیر نقص عملکرد در برد دستگاه 

باشد؛ بنابراین توصیه می شود در صورت بروز چنین مشکلی هر چه سریع تر به رفع آن بپردازید.
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ــع نشــدن مشــکل  ــد. در صــورت رف خــود بپردازی

ــاط  ــرب ارتب ــان مج ــی از متخصص ــا یک ــًا ب حتم

ــد. ــرار کنی برق

برفک زدن لوله ها

بــه عنــوان یکــی از مشــکات رایــج ایــن دســتگاه 

ــت  ــور را الزم اس ــای کندانس ــه ه ــک زدن لول برف

جــدی بگیریــد. کاهــش میــزان شــارژ گاز دســتگاه 

یــا کثیــف بــودن فیلتــر هــوا ممکــن اســت علــت 

ــرای برطــرف کــردن  برفــک زدن لوله هــا باشــند. ب

ــد.  ــز کنی ــا را تمی ــت فیلتره ــا الزم اس ــک، تنه برف

نکتــه قابــل توجــه در ایــن شــرایط ریســت نکــردن 

دســتگاه تحــت هیــچ شــرایطی اســت.

کثیف بودن فیلتر

ــف  ــت کثی ــن اس ــه ممک ــکاتی ک ــی از مش  یک

بــودن فیلتــر کولــر گازی بــه دنبــال داشــته باشــد، 

ــدن  ــن ش ــدم روش ــی و ع ــدن ناگهان ــوش ش خام

ــت  ــن الزم اس ــد. بنابرای ــتگاه می باش ــدد دس مج

ــه تمیــز کــردن و ســرویس  ــه صــورت دوره ای ب ب

کولــر گازی خــود بپردازیــد تــا از چنیــن مشــکاتی 

ــد. پیشــگیری کنی

خرابی کندانسور و فن

کندانســور بــا وظیفــه خــارج کــردن گرمــای 

ــرد  ــی را در عملک ــای اساس ــی از نقش ه ــزل یک من

ایــن  در  کــه  دارد؛  عهــده  بــر  گازی  کولرهــای 

ــن  ــرد ای ــی در عملک ــه نقــص فن صــورت هــر گون

قطعــه ممکــن اســت علــت روشــن نشــدن کولــر 

ــن مشــکل  ــردن ای گازی باشــد. جهــت برطــرف ک

ــی  ــش کارآی ــه کاه ــر گون ــاهده ه ــورت مش در ص

ــات  ــن قطع ــودن ای ــًا از ســالم ب ســازه خــود حتم

ــد. ــل کنی ــان حاص اطمین

گرفتگی در مسیر جریان گاز

 یکــی از علــل عــدم روشــن شــدن ایــن دســتگاه ها 

باشــد.  گاز  جریــان  مســیر  گرفتــن  می توانــد 

بنابرایــن کنتــرل هــر چنــد وقــت یکبــاره آزاد 

ــرد ســازه بســیار  ــودن مســیر، در افزایــش عملک ب

حائــز اهمیــت مــی باشــد. امــا توصیــه می شــود 

ــًا  ــیر حتم ــی مس ــاهده گرفتگ ــورت مش ــه در ص ک

ــر گازی حرفــه ای جهــت  از یــک ســرویس کار کول

ــد. ــک بگیری ــع آن کم رف

ــده روشــن نشــدن   کدهــای خطــای نشــان دهن

ــر گازی کول

 کدهــای خطــا پیام هایــی هســتند کــه بــه وســیله 

حــروف انگلیســی بــر روی صفحــه نمایشــگر 

ــرف  ــا مص ــوند؛ ت ــش داده می ش ــرگازی نمای کول

کننــده را از عملکــرد صحیــح قطعــات و بــروز هــر 

ــر ســازد. ــا خب ــه مشــکلی در آن هــا ب گون

بــه عنــوان مثــال در انــواع کولرهــای گازی جنــرال 

حــروف df نشــان دهنــده حالــت دی فراســت در 

ــا  ــن شــرایط ت ــه در ای ــن دســتگاه می باشــد؛ ک ای

ــی ســازه فعالیــت  ــد دقیقــه بخش هــای داخل چن

ــد. ــف می کنن ــود را متوق خ

آشــنایی بــا انــواع کدهــای خطــا در شــناخته علــت 

ــیار  ــد بس ــی توان ــر گازی م ــدن کول ــن نش روش
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کمک کننده باشد.

ــگام  ــد در هن ــما می توانی ــه ش ــی ک ــن اقدام بهتری

بــروز هرگونــه مشــکلی بــرای کولرهــای گازی خــود 

ــا  ــردی مجــرب و ب ــا ف ــد؛ مشــورت ب انجــام دهی

ــوش  ــود. فرام ــد ب ــه خواه ــن زمین ــارت در ای مه

ــد  ــع ســریع ترین مشــکات می توان ــه رف ــد ک نکنی

ســایر  شــدن  خــراب  اضافــی  هزینه هــای  از 

ــزد. ــا بپرهی ــع آن ه ــات و رف قطع
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