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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 
ــد. ــرمقاله می باش ــه س ب

 
همکاران گرامی سام و خداقوت

صدیقــه بهزادپــور: معمــاری هــر کشــور، معــرف در هــم تنیــده ســاخت و ســاز 
و فرهنــگ و هنــر هــر ســرزمینی اســت کــه چشــمان هــر بیننــده ای را نــوازش 
مــی کنــد. تاریــخ و مهندســی ایــران اســامی، شــاهد آفرینــش هنرهــای بــس 
زیبایــی بــوده اســت کــه واحــد اصــول و هویت معنــوی و هنــر واالی کشــورمان 

اســت. 
ــی و  ــیخ بهای ــت ش ــدد حکم ــه م ــاه » ب ــت م ــوم اردیبهش ــار« » س »روز معم
دســتاوردهای ایــن حکیــم بــزرگ، ســرمایه ای گرانبهــا بــرای کشــور ما محســوب 

مــی شــود کــه فخــِر کشــورمان در ایــن عرصــه اســت. 
ــرد  ــه ف ــا ویژگــی هــای منحصــر ب ــی ب ــا آمیختگــی هــر روزه معمــاری ایران ام
ــه  ــری اســت ک ــان، تلنگ ــورهای جه ــایر کش ــاری س ــا معم ــه ب ــود در مقایس خ
خــود را از آســیب هــای »زندگــی شــهری«، »ســامت اجتماعــی« و »معرفــت 

ــم.  ــری« محافظــت کنی بشــری و هن
ــه در  ــی ک ــه جایگاه ــیدن ب ــر اندیش ــرای عمیق ت ــت ب ــی اس روز معمارفرصت
معمــاری گذشــته داشــته ایم و تــاش بــرای موقعیتــی کــه اکنــون در معمــاری 
ــا مطالعــه  معاصــر بایــد بــه آن دســت یابیم،امیــد کــه جامعــه معمــاری مــا ب
ــاالی  ــوان ب ــا و ت ــد از ظرفیت ه ــود بتوان ــار خ ــته پرافتخ ــی گذش ــق وعلم دقی
تطبیق پذیــری بــا نیازهــای روز آگاهــی یافتــه و آثــاری خلــق کنــد کــه هــم بــه 
یادآورنــده جایــگاه رفیــع گذشــته بــوده و هــم بــه نیازهــای امروزمــان پاســخ 

دهــد.
ــد و  ــه تعه ــادآوری ب ــا ی ــر ب ــار دیگ ــن روز ارزشــمند ب ــا در ای انتظــار مــی رود ت
مســئولیتی کــه در قبــال یکایــک هموطنــان عزیــز داریــم،  بــه مــدد از فرهنــگ 
و تمــدن غنــی معمــاری ایرانــی اســامی ، بــا یکدیگــر تجدیــد میثــاق نمائیــم 
ــه  ــداف عالی ــیر اه ــی در مس ــي وهمگرای ــا همدل ــي ، ب ــر نگاه ــارغ از ه ــا ف ت
ــه  ــر اخــاق حرف ــه ب ــا تكي ــط شهرســازی و ب ــی ســاختمان و ضواب مقــررات مل
اي ، در جهــت پیشــرفت و آبادانــي اســتان سرســبز مازنــدران اهتمــام شایســته 
ــت و  ــرای حفاظ ــی ب ــه ای متعال ــی و اندیش ــا بازخوان ــیم،  و ب ــته باش ای داش
نگهــداری از میــراث گذشــته و نمادهــای فرهنگــی و بافت هــای بــاارزش تاریخــی 
و در عیــن حــال رشــد و ارتقــای معمــاری  نویــن در شــهرها و روســتاها اهتمــام 
عالــی و شایســته ای در راســتای »مســولیت فــردی »و بــه دنبــال ان »مســولیت 
اجتماعــی« داشــته باشــیم  تمامــی فعــاالن و دســتگاه هــای ذیربــط بــه تعامــل 
و همســویی همــه جانبــه در ایــن بخــش برســند و بــه طــور هدفمنــد و جامــع 

در ایــن بخــش برنامــه ریــزی کننــد.
ــد چــراغ راهــی  ــران، می توان ــاری ای ــر افتخــار در معم ــراث داری تاریخــی پ می
بــرای آینــده باشــد و مکــرر بــه یــاد معمــاران امــروز مــا بینــدازد کــه چــه نقــش 
ــون  ــوم و فن ــان داشــته ایم، تمامــی عل ــاری جه ــخ معم ــم و ســترگی در تاری مه
تاریخــی اگــر همچنــان بخواهنــد بــرای جامعــه نویــن جهانــی کارآمــد باشــند، 
می بایســت بــه وســیله متخصصــان آگاه و اهــل فــن مــورد مداقــه قــرار گرفتــه 

و بــا زدودن زنــگار از کالبــد آن احیاشــوند.

معماری سنتی را در »روزمعمار« دریابیم

به امید آن روز

سرمقاله
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نگاهی به بازار/ قیمت سیم مفتول در فروردین 1400 14
دراینگزارشبهبررسیقیمتسیممفتولدرفروردین1400پرداختهایم.

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 5
گــروه فنــی مهندســی کاشــانه در کنــار فعالیــت حرفــه ای خــود و بــا تکیــه بــر 
دانــش و تجربــه موفــق اعضــا و باتوجــه بــه میــل فــراوان بنیانگــذاران خــود به 
امــر آمــوزش، فعالیــت خــود در زمینــه آمــوزش را در ســال 1387 به صــورت غیر 
رســمی و در ســال 1388 بــه صــورت رســمی آغــاز نمــود و با تاســیس آموزشــگاه 
ــرای اشــتراک گذاری تمامــی  ــا محلــی ب مهندســی کاشــانه، تصمیــم گرفــت ت

دانــش مهندســی کشــور فراهــم نماید.

گزارش ویژه

صفحه 9

فهرست

اخبار داخلی

صفحه 4

23تاسیسات کار خود باشیم/ اهمیت انجام تاسیات ساختمان
ــرای ایــن کــه بخواهنــد در خــرج و مخــارج ســاختمان  بســیار از افــراد ب
صرفــه جویــی کنــد ســراغ لــوازم و تجهیــزات بــی کیفیــت می رونــد و یــا 

از افــراد متخصــص بــرای انجــام ایــن خدمــات اســتفاده کردنــد.

27اشتغال، سرمایه گذاری، رونق اقتصادی ارمغان تجدیدپذیرها
ــر، در  ــر« در ســالیان اخی ــرژی هــای تجدیدپذی ــکار »ان ــل ان نقــش غیرقاب
توســعه اشــتغالزایی و درآمدزایــی در ســطح ُخــرد و کالن، حاصــل مدیریت 
مطلــوب در ایــن حــوزه بــه شــمار مــی آیــد کــه شــیوع کرونــا نیــز آن را 

تقویــت کــرده اســت.

برای جلوگیری از افزایش هزینه های تعمیر چیلر چه باید کرد؟ 15
ــا  ــه ب ــرد ک ــم ک ــی خواهی ــه شــما معرف ــی را ب ــب روش های ــن مطل در ای
اســتفاده از آن هــا مــی توانیــد هزینــه تعمیــر چیلــر را بــه حداقــل رســانده 
و در انتهــا یــک شــرکت تاسیســاتی معتبــر را بــه شــما معرفــی مــی کنیــم.

مقایسه تعرفه های خدمات نظام مهندسی ۱۴۰۰ با سال گذشته 8
بــر اســاس جــدول اعــام شــده از ســوی ســازمان نظــام مهندســی تهــران، 
آخریــن تعرفــه خدمــات نظــام مهندســی اســتان تهــران، بیانگــر افزایــش 

نســبی در مقایســه بــا ســال گذشــته اســت.

مقاله اشری/ حالت های انتقال ویروس و استراتژی های مهاجرت  6
ــال اشــری منتشــر شــده اســت،  ــه کــه در شــماره آوریــل 2021 ژورن ایــن مقال
ــع هــوا روی  ــر روش هــای رایــج توزی ــرد و تاثی ــه انتقــال هواب نگاهــی دارد ب

ــروس. گســترش وی

مالیات بر خانه های خالی 

صفحه 12
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

وزیر مسکن از کاهش قیمت 
مسکن خبر داد

 وزیــر راه وشهرســازی گفــت: قیمــت مســکن 
در کشــور در حــال حاضــر حبــاب اســت و بــه 
ــن  ــا در ای ــت ه ــش قیم ــاهد کاه زودی ش

بخــش خواهیــم بــود.
ــیه  ــنبه و در حاش ــامی روز دوش ــد اس محم
آییــن افتتــاح پــل مواصاتــی شــهر پرنــد،  با 
تاکیــد بــر اینکــه بــه چشــم انتظــاری مــردم 
در اتمــام پــروژه هــای مســکن بایــد پایــان 
داده شــود، اظهــار داشــت: بــا عرضه مســکن 
ملــی قیمت مســکن حتمــا شکســته خواهد 
شــد و بــا توجــه بــه شــرایط کشــور پیــش 
بینــی مــی کنیــم حبــاب قیمــت ها شکســته 

و قیمــت معقــول شــود.

کرونا آزمون آتش نشانی
را هم لغو کرد

خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان 
ایمنــی شــهرداری تهــران بــا صــدور 
اطاعیــه ای دربــاره برگــزاری آزمــون 
ــانی  ــش نش ــازمان آت ــتخدامی س اس
اعــام کرد: بــه اطــاع داوطلبــان آزمون 
آتش نشــانی  ســازمان  اســتخدامی 
تهــران می رســاند بــا توجــه بــه شــرایط 
کنونــی بیمــاری کرونــا و اعــام ســازمان 
و ســتاد  کشــور  آمــوزش  ســنجش 
ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا، شــرایط 
برگــزاری آزمون هــای اســتخدامی مهیــا 
آزمون هــا  برگــزاری  زمــان  و  نبــوده 

ــد. ــد ش ــام خواه ــا اع متعاقب

تفکیک نظام مرمت بناهای 
تاریخی از نظام فنی مهندسی 

ساختمان
ســیدهادی احمــدی روئینــی ،مدیــرکل 
محوطه هــای  و  بافت هــا  بناهــا، 
فرهنگــی،  میــراث  وزارت  تاریخــی 
دســتی،  صنایــع  و  گردشــگری 
روز  گرامی داشــت  بــا  هم زمــان 
محوطه هــای  و  بناهــا  جهانــی 
تاریخــی،  بــر لــزوم اســتقرار نظــام 
ــا به صــورت مجــزا  ــژه مرمــت و احی وی
ــاختمان،  ــی س ــی مهندس ــام فن از نظ
از  اســتفاده  گفــت:  و  کــرد  تاکیــد 
ــح و فرآورده هــای ســاختمانی در  مصال
ــای  ــای بناه ــت و احی ــای مرم طرح ه

ــی ــام فن ــه نظ ــاز ب ــی نی تاریخ
و اجرایی دارد.

اعالم آمادگی سازمان 
نظام مهندسی تهران برای 

بازسازی استان بوشهر
ــری  ــا میرجعف ــید علیرض ــدس س مهن
مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
ــو  ــران در گفت وگ ســاختمان اســتان ته
بــا روابط عمومــی ســازمان بــا اشــاره بــه 
زلزلــه ۵٫۹ ریشــتری در بندر گنــاوه، گفت: 
ــه نیابــت از جامعــه مهندســین  بنــده ب
را بــه  تهــران، مصیبــت پیش آمــده 
مــردم خطــه دالورپــرور اســتان بوشــهر 
ــازمان  ــم.  س ــرض می نمای ــلیت ع تس
نظــام مهندســی اســتان تهــران در کنــار 
جامعــه مهندســی اســتان بوشــهر آماده 
امدادرســانی و ارائــه خدمــات مهندســی 
ــت  ــار در جه ــریف آن دی ــردم ش ــه م ب
ــرداری و بازســازی هرچــه ســریع تر  آوارب
اثــر  در  آســیب دیده  ســاختمان های 

ــه اســت. زلزل

زلزله بوشهر سونامی به دنبال 
خواهد داشت؟

پژوهشــگاه  پژوهشــی  معــاون 
بین المللــی زلزلــه شناســی و مهندســی 
ــن  ــن زمی ــه ای ــان اینک ــا بی ــه ب زلزل
ــوب  ــزرگ محس ــی ب ــط ال ــرزه متوس ل
می شــود، گفــت: منطقــه، منطقــه 
ــزرگای  ــن ب ــت و چنی ــزی اس زلزله خی
ایــن منطقــه عجیــب  زلزلــه ای در 
ــی  ــس لرزه های ــن پ ــت؛ همچنی نیس
بــا بــزرگای ۴-۴.۵ هــم بــه وقــوع 
خصــوص  در  وی  اســت.  پیوســته 
احتمــال وقــوع ســونامی گفــت: زمین 
لــرزه کامــاً در خشــکی بــوده در حالــی 
دریاهــای  در  کــه منشــأ ســونامی 
عمیــق اســت؛ در خلیــج فــارس چنیــن 
چیــزی نداریــم زیــرا عمــق آن کــم 

ــت. اس

فراخوان سازمان برای جلب 
نظرات اعضا برای سند 

مدلسازی اطالعات ساختمان 
)BIM(

ــوان  ــه عن ــی ب ــژن خطیب ــدس بی  مهن
عضــو منتخــب هیــأت مدیــره و رئیــس 
ــاختمان  ــات س ــازی اطاع ــه مدلس کمیت
ســازمان  محتــرم  اعضــای  از   ،)BIM(
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهران 
درخواســت بررســی و اعــام نظــر ســند 
ــعه  ــت و توس ــاد، کاربس ــردی ایج راهب
ــتا  ــن راس ــد. در همی ــوده ان BIM را نم
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ از س
فنــی- تشــکل  بزرگ تریــن  به عنــوان 
مهندســی کشــور خواســته شــد تــا 
نظــرات کارشناســی خــود را بــرای بهبــود 
اجــرای آن اعــام نمایــد. اعضــای محترم 
ســازمان می تواننــد پیشــنهادات ســازنده 
ــاره  ــود را در این ب ــی خ ــرات اصاح و نظ
بــه آدرس پســت الکترونیکــی ایــن 
ــد. ــال نماین ــه bim@tceo.ir  ارس کمیت

https://tasisatnews.com/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af/
https://tasisatnews.com/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d9%85-%d9%84%d8%ba%d9%88-%da%a9%d8%b1%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b1%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%81/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%e2%80%8c%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
http://www.tasisatnews.com
https://tasisatnews.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%a8-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/
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آموزش

دوره آموزشی راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی

 مدت دوره: 50 ساعت
روزهای برگزاری:

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

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: 09:00-17:00

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

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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مقاله اشری

انتقال بیشتر و حالت های انتقال

ــا  ــط پوی ــک محی ــده ی ــغال ش ــای اش ــک فض ی

ــوم  ــو از تعامــات پیچیــده بیــن ســاکنین، پل ممل

هــای حرارتــی، گردابــه هــای ایجادشــده از طریــق 

ــایر  ــه و س ــزات تهی ــا، تجهی ــراد در فض ــت اف حرک

شــرایط زیســت محیطــی اســت. وقتــی کســی در 

یــک فضــا حرکــت مــی کنــد، نزدیــک تریــن الیــه 

ــل  ــدم زن قاب ــا ســرعت ق ــراد ب ــدن اف ــه ب ــوا ب ه

مقایســه اســت. ایــن حرکــت الیــه جلویی، شــارش 

حجمــی از هــوا و یــک حبــاب دنبالــه پشــت ســر 

فــرد ایجــاد مــی کنــد. در ســرعت هــای قــدم زدن 

بــاالی 0.2 متــر بــر ثانیــه )0.45 متــر بــر ســاعت(، 

ــاز  ــه ب ــاب ایجادش ــرای حب ــی راه را ب ــوم حرارت پل

مــی کنــد کــه قویــًا بــا هــوای اطــراف ترکیــب مــی 

شــود، هــوای اتــاق را بــه دام مــی انــدازد و آن را 

بــا حبــاب منتقــل مــی کنــد. 

کســی کــه بــا ســرعت 1 متــر بــر ثانیــه بــه ســمت 

ــد، شــارش حجمــی حــدود  ــو حرکــت مــی کن جل

255 لیتــر بــر ثانیــه )cfm 540( بــا حبــاب 76 تــا 

230 لیتــری پشــت خــود ایجــاد مــی کنــد. قــدم 

زدن روی فــرش مــی توانــد میکروب هــای بیمــاری 

ــاره  ــطوح را دوب ــار س ــرد و غب ــه گ ــل ب زای متص

معلــق ســازد. ایــن آالینده هــای ســطح کــف حــاال 

بعــد از تبخیــر کوچــک تــر خواهنــد بــود و بعــدًا 

ــک  ــه نزدی ــی کســی ک ــوم حرارت ــا پل ــد ب می توانن

آن مــی ایســتد بــه ناحیــه تنفــس منتقــل شــود. 

گاهــی تجهیــزات واقــع در فضــا مــی توانــد منبــع 

تولیــد ذره باشــد و بــه عنــوان حاملــی بــرای 

انتقــال و ورود قطــرات هواویزشــده  افزایــش 

عمــل کنــد. چاپگرهــای لیــزری منبــع اصلــی ذرات 

ــه اســتعمال ســیگار  در ســاختمان هــای اداری )ک

ــک  ــی ی ــند. وقت ــی باش ــت(، م ــاز نیس ــم مج ه

چاپگــر لیــزری کپــی مــی کنــد، فقــط حــدود %75 

ــر بــه غلتــک منتقــل مــی شــود. مــاده  مــاده تون

ــاردار  ــورت ذرات ب ــه ص ــد ب ــی توان ــده م باقیمان

ریــز بــه هــوا منتشــر شــود و بــرای مــدت زمــان 

ــاردار  ــن ذرات ب ــد. ای ــی بمان ــرد باق ــی هواب طوالن

مــی تواننــد هواویزهــای مملــو از ویــروس، قطرات 

حالت های انتقال ویروس
و استراتژی های مهاجرت

قسمت دوم

این مقاله که در شماره آوریل 2021 ژورنال اشری منتشر شده است، نگاهی دارد به انتقال
هوابرد و تاثیر روش های رایج توزیع هوا روی گسترش ویروس.

نویسنده جاناتان بورکت
مترجم مهندس نیره شمشیری

https://www.ashrae.org/
https://www.ashrae.org/
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ــورت  ــه در ص ــد ک ــذب کنن ــره را ج ــته قط و هس

استنشــاق بــه دلیــل بارداربــودن بــه احتمــال زیــاد 

در ریــه هــا رســوب مــی کننــد. 

ــا و  ــودک ه ــای درس مهدک ــیاری از کاس ه بس

ــن  ــد. ای ــویی دارن ــا دستش ــتانی ه ــش دبس پی

ــد  ــع تولی ــک منب ــد ی ــی توانن ــا هــم م ــت ه توال

قطــره باشــند. جریــان گرانشــی، جریــان گرانشــی 

ــار  ــیر فش ــای ش ــتم ه ــار و سیس ــک فش ــه کم ب

مقایســه و نشــان داده شــده اســت هریــک از ایــن 

سیســتم هــا مــی تواننــد هســته قطــره و قطــره 

تولیــد کننــد. وقتــی آب پــس از ســیفون کشــیدن 

ــی  ــی شــود، آشــفتگی قطــرات بزرگ وارد کاســه م

ایجــاد مــی کنــد کــه مــی توانــد صندلــی توالــت، 

کــف و ســطوح نزدیــک را آلــوده کنــد. یــک پلــوم 

توالــت از ذرات هواویــز )کمتــر از 3 میکرومتــر( کــه 

ــت  ــتر حرک ــا بیش ــه ی ــر ثانی ــر ب ــرعت 5 مت ــا س ب

مــی کننــد، نیــز تولیــد مــی شــود کــه مــی توانــد 

ــا را دور از  ــه و آنه ــه دام انداخت ــا را ب ــروس ه وی

توالــت منتقــل کنــد و بــرای مــدت زمــان طوالنــی 

ــک  ــوع ی ــتفراغ و مدف ــد. اس ــی بمان ــرد باق هواب

ــزا  ــادی بیماری ــداد زی ــد تع ــی توان ــوده م ــرد آل ف

داشــته باشــد و مــی توانــد حتــی بعــد از چندیــن 

بــار ســیفون کشــیدن بــه تولیــد هواویــز مملــو از 

ــان  ــات نش ــد. در کل، مطالع ــه ده ــروس ادام وی

ــز  ــتر هواوی ــیفون بیش ــرژی س ــا ان ــت ب داده اس

بیشــتری تولــی مــی شــود. میکــروب هــای 

بیمــاری زایــی ماننــد ویــروس کرونــا، نوروویــروس 

ــی- ــیر مدفوع ــط مس ــه توس ــروس هم ــا وی و روت

دهانــی منتقــل مــی شــوند. 

یــک مطالعــه جدیــد نشــان داده اســت یورینــال 

هــا هــم مشــابه توالــت هــا هســتند. یورینــال هــا 

مــدت هــا بــه عنــوان یــک منبــع بــروز بــی ارزش 

شــناخته مــی شــدند، امــا محقــان بــه تازگــی یــک 

ــوده  ــار آل ــک بیم ــد 19 از ادرار ی ــروس کووی ذره وی

ــال  ــیفون یورین ــی س ــد. وقت ــا ن ــتخراج کرده اس

کشــیده مــی شــود، بیــش از 57 درصــد ذرات 

ــود و ذرات  ــی ش ــال دور م ــده از یورین ــد ش تولی

در مــدت 5.5 ثانیــه بــه ارتفــاع 0.84 متــری مــی 

ــن  ــروس ادرار ممک ــار وی ــه ب ــی ک ــند. در حال رس

اســت نیــاز بــه تحقیقــات بیشــتر داشــته باشــد، 

بــزاق معمــوالً در یورینــال هــا مــی نشــیند و 

ــود.  ــده ش ــیفون پراکن ــا س ــد ب می توان

مقاله اشری
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بــر اســاس جــدول اعــام شــده از ســوی ســازمان 

نظــام مهندســی تهــران، آخریــن تعرفــه خدمــات 

ــر افزایــش  ــران، بیانگ نظــام مهندســی اســتان ته

نســبی در مقایســه بــا ســال گذشــته اســت.

مقایسه تعرفه های خدمات نظام 
مهندسی ۱۴۰۰ با سال گذشته

گزارش
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معیشت جامعه مهندسی در خطر است

جامعــه  مطالبــه  جزئیــات  از  آگاهــی  بــرای 

مهندســان بــا مســعود کریمــی، مدیــر حــوزه 

گفت وگــو  ریاســت 

دربــاره  وی  کردیــم. 

و  تدویــن  تاریخچــه 

اجرایــی شــدن ایــن 

قانــون گفــت: پــس از 

ــام  ــون نظ ــه قان آن ک

کنتــرل  و  مهندســی 

تدویــن  ســاختمان 

ــدی  ــور ج ــه ط ــد ب ش

ــرار  ــه وزارت راه ق ــورد توج ــه ۷۰ م ــدای ده از ابت

گرفــت. آن زمــان دیــد این گونــه بــود کــه تعــداد 

مهندســان کــم اســت و قانــون قبلــی نظــام 

ــش از ۱۵  ــته در بی ــاری، نتوانس ــی و معم مهندس

ــوده  ــق نب ــود و موف ــکیل ش ــور تش ــتان کش اس

ــت. اس

مهنــدس کریمــی، ادامــه داد: پــس از آن بــود 

ــه پیــش  ــاری و مهندســی را ک ــه دو نظــام معم ک

از انقــاب در کشــور وجــود داشــت، در نظــام 

مهندســی ســاختمان ادغــام کردنــد. آن زمــان 

هــر  در  ســازمان ها  ایــن  می کردنــد  تصــور 

ــزار  ــا ۱۰ ه ــر ب ــه تشــکیل شــود، حداکث شــهری ک

ــد شــد.  ــرای عضویــت مواجــه خواهن متقاضــی ب

ــگاه  ــه ای، دانش ــدارس حرف ــترش م ــا گس ــا ب ام

ــای  ــداد اعض ــل، تع ــان فارغ التحصی آزاد و مهندس

تغییــر قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان«؛ پویشــی کــه چنــد روز پیــش بــه ثبــت 
رســید و تــا ایــن لحظــه توانســت ده هــا امضــا از جامعــه مهندســی بعنــوان حمایــت جمــع آوری 
کنــد. کمپیــن را تشــکل های فنی-مهندســی ثبــت کردنــد و معتقدنــد قانــون بــا گذشــت بیــش 

از ۲۵ ســال هرچــه ســریع تر بایــد مــورد بازنگــری قــرار گیــرد.

https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%b4%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
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ــرد. ــدا ک ــش پی ــی افزای ــام مهندس ــازمان نظ س

ــون  ــن قان ــع ای ــور قط ــه ط ــرد: ب ــوان ک وی عن

نمی توانــد راهبــرد مطلوبــی بــرای اداره امــروز ایــن 

ــر  ــم تغیی ــه ای ه ــط حرف ــد. رواب ــازمان ها باش س

کــرده اســت. برخــی فرازهــای قانــون بــه مشــکل 

اجرایــی برخــورد کــرده و اگــر قانــون اصاح نشــود  

نمی توانــد نقــش کامــل مهندســان در چرخــه 

ــه همیــن دلیــل  ساخت وســاز را داشــته باشــیم. ب

بــه نماینــدگان مجلــس پیشــنهاد کردیــم تــا 

ــون  ــد و قان ــر کنن ــه پررنگ ت مهندســان را در جامع

ــد. ــری کنن ــار بازنگ ــن اقش ــاره ای را در ب

وی اضافــه کــرد: نماینــدگان مجلــس، فراکســیون 

مجلــس  در  را  فنی-مهندســی«  »تشــکل های 

تشــکیل داده انــد. یکــی از مهم ترین دســتورکارهای 

ایــن فراکســیون، تدویــن و طراحــی طرحــی بــرای 

ــی و  ــام مهندس ــون نظ ــری در قان ــاح و بازنگ اص

کنتــرل ســاختمان بــوده اســت. بازنگــری قانــون از 

۸ ســال پیــش آغــاز شــده امــا لوایــح و طرح هــای 

ــون عقیــم  ــاره تاکن ــدگان در ایــن ب دولــت و نماین

مانــده اســت.

مســعود کریمــی بــا اشــاره بــه یکــی از دالیــل مهــم 

ــد،  ــرایط جدی ــون در ش ــودن قان ــاز ب ــدم کارس ع

تصریــح کــرد: در قانــون آمــده اســت  کــه مجمــع 

نوبــت اول بــا »نصــف بــه عــاوه یــک« تشــکیل 

ــو در  ــزار عض ــروز۱۲۰ ه ــه ام ــی ک ــود. در حالت ش

ســازمان تهــران داریــم. البتــه کــه در هیچ شــرایطی 

امــکان گردهمایــی ایــن تعــداد مهنــدس و مکانــی 

ــای  ــم. در نوبت ه ــع نداری ــزاری مجام ــرای برگ ب

دوم تعــداد اندکــی حضــور دارنــد کــه نماینــده آن 

ــد  ــن بای ــد باشــند، بنابرای ــر نمی توانن ۱۲۰ هــزار نف

ــم. ــر می بودی ــی دیگ ــر اقدام ــه فک ب

وی یکــی دیگــر از نواقــص قانــون جــاری را مــدت 

ــرد: دوره  ــوان ک ــه عن ــؤلیت هیأت رئیس ــان مس زم

ــت و  ــال اس ــه س ــره س ــات مدی ــت هیئ مأموری

ــاب  ــدی را انتخ ــه  جدی ــت رئیس ــال، هیئ ــر س ه

ــازمان  ــورات س ــه ام ــا ب ــراد ت ــن اف ــد. ای می کنن

ــنهاد  ــا پیش ــد. م ــر می کن ــدند، تغیی ــلط نش مس

ــه ۴ ســال تغییــر  ــره ب ــم مــدت هیئت مدی می کنی

ــد نهادهــای مجلــس و شــورای  ــد و مانن ــدا کن پی

اســامی شــهر، هیئــت رئیســه بــرای اینکــه فرصت 

بیشــتری بــرای تأییــد کارهــای خود داشــته باشــد 

بــه دو ســال تعییــر پیــدا کنــد.

کریمــی عنــوان کــرد: مــا چالش هــای بســیاری در 

ــی  ــته ایم تمام ــم و نتوانس ــی داری ــوزه مهندس ح

ــی  ــب مهندس ــاز را در قال ــای ساخت وس فرآینده

مطــرح کنیــم. بــا افزایــش تعــداد مهندســان 

مــا  دارنــد.  کمتــری  مأموریت هــای  هرکــدام 

اجــرای ســاختمان ها و نگهــداری ســاختمان ها 

ــون  ــرای قان ــا اج ــم و ب ــه داری ــته ایم نگ را نتوانس

ــم. ــک کنی ــان کم ــت مهندس ــه معیش ــم ب بتوانی
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نوســانات بــازار مســکن، همزمــان بــا اعمــال 

تحریــم علیــه ایــران و حتــی بــدون تحریــم ! دالیل 

ــئوالن و  ــار مس ــر ب ــت و ه ــته اس ــی داش مختلف

ــرای آن گشــته  ــِکنی ب ــال ُمَس ــه دنب ــردان ب دولتم

ــاه  ــه کوت ــری ک ــال مقص ــه دنب ــع ب ــد و در واق ان

ــا  ــار ام ــن ب ــد مشــکل را حــل کند.ای مــدت، بتوان

نوبــت اعمــال مصوبــه ای اســت کــه ســالیان ســال 

در مجلــس روی آن بحــث و بررســی وجــو داشــته 

ــر  ــات ب ــه جز»مالی ــت ب ــوده اس ــزی نب و آن چی

خانــه هــای خالی«!اعمــال ایــن قانــون درنهایــت 

در مــاه نخســت ســال جــاری بــه ایــن ختــم شــد 

ــود در  ــاک خ ــت ام ــه ثب ــف ب ــکان موظ ــه مال ک

ــم  ــه زع ــا ب ــدند ت ــکن ش ــکان و مس ــامانه اس س

مســئوالن، ایــن امــر تاییــدی بــر اطاعــات موجوِد 

آنهــا باشــد.

ــفافیت در  ــاد ش ــه ایج ــت ک ــی اس ــن در حال ای

بــازار مســکن، یکــی از اهــداف راه انــدازی ســامانه 

اســکان و مســکن اعــام شــده اســت . بــه گفتــه 

کارشناســان؛ ” ایــن ســامانه و ثبــت امــاک و 

ــه  ــی ب ــی از راه های ــامانه یک ــن س ــاکن در ای مس

ــکار  ــیر احت ــد مس ــی توان ــه م ــد ک ــی آی ــمار م ش

مســکن را در کشــور ببنــدد و امــِر نظــارت و کنتــرل 

ــد. ــی ده ــش م ــه را افزای ــن حیط در ای

ــوزه  ــای ح ــن بخش ه ــکن از مهمتری ــوزه مس ح

ــازار  اقتصــاد کان و خــرد می باشــد و نوســانات ب

ــازار مســکن دارد،  ــر ب اقتصــاد تأثیــر مســتقیمی ب

مالیات بر خانه های خالی و هدررفت 
سرمایه های مالی- انسانی

اجرای بهینه طرح مالیات بر خانه های خالی با وجود چالش هایی چون؛ اجاره کدملی، غیرممکن 
بودن اسکان در خانه ها خالی و ... از جمله چالش هایی به شمار می آید که اجرای این طرح با 

چالش جدی مواجه کرده است

https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%af%d8%b1%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/
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گزارش ویژه
لــذا ســامانه امــاک بــه تنهایــی قــادر بــه کنتــرل 

بــازار مســکن نیســت و بــه عنــوان ابــزاری کمــک 

کننــده بــه شــمار می آید.کارشناســان در ایــن 

بــاره مــی گوینــد؛ راه انــدازی ایــن ســامانه شــاید 

مالکیــت بســیاری از موسســه هــای مالــی در 

امــاک و … مشــخص شــود و شــاید ایــن بتوانــد 

ــد. ــازار مســکن کمــک کن ــه ســاماندهی ب ب

ــی در  ــای خال ــه ه ــر خان ــات ب ــرح مالی ــرای ط اج

حالــی در نخســتین گامهــای خــود در حــال اجــرا 

هســت کــه؛ بــا مشــکاتی چــون اجــاره کــد ملــی 

ــن  ــی خــود، ممک ــه هــای خال ــی خان ــرای معرف ب

ــی،  ــای خال ــه ه ــی از خان ــکان در برخ ــودن اس نب

میــزان  تعییــن  چگونگــی  نبــودن  مشــخص 

مالیــات بــر خانــه هــای خالــی بــر اســاس متــراژ، 

ــت. ــی و …. اس ــذاری مال ارزش گ

ــن  ــر ای ــرح اگ ــن ط ــدت ای ــی م ــی طوالن بررس

ــه  ــی مواج ــرای نهای ــکل در اج ــا مش ــم ب ــار ه ب

شــود هزینــه هــای بســیاری در زمــان نماینــدگان 

ــه  ــئوالنی ک ــان و مس ــه کارشناس ــس و هزین مجل

ــه  ــه خواهــد شــد، ب ــه کار گرفت ــر ب ــن ام ــرای ای ب

ــت. ــد رف ــدر خواه ه

 بنابرایــن بــه کارگیــری نظــر کارشناســان و اجمــاع 

ــت  ــد از هدررف ــی توان ــه م ــن زمین ــا در ای ــا آنه ب

ســرمایه هــای انســانی و مالــی و …. ماننــد 

بســیاری دیگــر از طــرح هایــی کــه پشــتوانه 

ــد. ــری کن ــدارد جلوگی ــی ن ــی -تحقیقات پژوهش

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
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مقاله

هزینه های سرسام آور تعمیر چیلر

تــورم، چیلرهــای  و  دالر  قیمــت  افزایــش  بــا 

ــام آوری  ــت سرس ــز قیم ــی نی ــاختمانی و خانگ س

روی  قیمــت  افزایــش  ایــن  کرده انــد.  پیــدا 

قطعــات یدکــی نیــز تاثیــر گذاشــته و هزینــه 

را  ایــن دســته تجهیــزات ســاختمانی  تعمیــر 

افزایــش چشــمگیری داده اســت. بــه همیــن 

دلیــل در صورتــی کــه چیلــر ســاختمان یــا منــزل 

شــما خــراب شــود، بایــد خــود را بــرای پرداخــت 

یــک هزینــه ســنگین آمــاده کنیــد. در ایــن مطلــب 

ــم  ــوزش دهی ــما آم ــه ش ــکات را ب ــم ن ــد داری قص

کــه بــا انجــام آن هــا از افزایــش هزینــه تعمیــرات 

ــد. ــری کنی ــر جلوگی چیل

ترفندهای کاهش هزینه تعمیر

گاهــی مواقــع الزم نیســت کــه حتمــا هزینه هــای 

تعمیــر را بعــد از تعمیــر کاهــش دهیــد. بــا انجــام 

ــروز خرابی هــای  ــوان از ب ــد ســاده می ت ــد ترفن چن

ــرد. انجــام ســرویس های دوره  ــری ک ــج جلوگی رای

طبــق زمــان مشــخص و انجــام چنــد ترفنــد 

ســاده می تــوان از چنــد خرابــی رایــج کــه پیــش 

ــت. ــد را گرف می آی

قیمــت  گــران  قطعــه  چنــد  در  خرابی هایــی 

بــه وجــود می آینــد، همگــی بــه چنــد ایــراد 

ــا  ــل فیلتره ــی مث ــات ارزان قیمت ــاده در قطع س

بســتگی دارنــد. بدیهــی اســت کــه بــا رفــع 

مشــکل در قطعــات ارزان تــر دیگــر مشــکل جــدی 

بــرای تجهیــزات اصلــی ایجــاد نمی شــود. در 

بخش هــای بعــدی مطلــب تمامــی ترفندهــا را بــا 

جزئیــات کامــل بررســی می کنیــم.

نکات مهم در نصب تجهیزات

روش هــای کاهــش هزینــه تعمیــر چیلرهــای 

ســاختمانی و خانگــی از لحظــه نصــب تجهیــزات 

وظیفــه  کــه  تکنســین هایی  می شــود.  آغــاز 

ــه  ــود را ب ــد کار خ ــد، بای ــا را دارن ــب چیلره نص

یکی از اصلی ترین دغدغه های افراد در زمان درخواست اعزام تعمیرکار به منظور عیب 
یابی و رفع عیب چیلرهای تراکمی و جذبی، هزینه های گاهًا باالی قطعات مورد نیاز و 

همچنین دستمزد تعمیرکاران است. در این مطلب روش هایی را به شما معرفی خواهیم 
کرد که با استفاده از آن ها می توانید هزینه تعمیر چیلر را به حداقل رسانده و در انتها یک 

شرکت تاسیساتی معتبر را به شما معرفی می کنیم.

برای جلوگیری از افزایش هزینه های 
تعمیر چیلر چه باید کرد؟

https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1/
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مقاله
ــا  ــا ب ــد. قطع ــام دهن ــن انج ــکل ممک ــن ش بهتری

کوتاهــی هــر یــک از ایــن افــراد در نصــب، قطعــا 

ــه  ــدگان ب ــرف کنن ــرای مص ــی را ب ــکات بزرگ مش

وجــود بیــاورد. بــه همیــن دلیــل بایــد ایــن افــراد 

ــند. ــته باش ــر داش ــکات را در نظ ن

نصب اتصاالت دستگاه با حداکثر دقت

مختلــف  قســمت های  در  کــه  بدانیــد  بایــد 

نصــب  بــرای  اتصــاالت مختلفــی  از  چیلرهــا 

قطعــات مختلــف بــه یکدیگــر اســتفاده می شــود. 

ــول  ــد آب، گاز و محل ــه دارن ــه وظیف ــی ک اتصاالت

جــاذب را بــه ســایر قســمت ها بفرســتند. در 

صورتــی کــه یکــی از همیــن اتصــاالت یــک نقــص 

جزئــی داشــته باشــد، نشــتی از آن قســمت شــکل 

ــت. ــد گرف خواه

 شــاید نشــتی اتصــاالت در نــگاه اول مشــکل 

خیلــی بزرگــی بــه نظــر نرســد، امــا بــه مــرور زمــان 

ــان  ــا زی ــه قطع ــد ک ــاد می کنن ــکاتی را ایج مش

ــان  ــه از کاهــش راندم ــار هســتند. مشــکاتی ک ب

ــف کار  ــا توق ــاید ب ــوند و ش ــروع می ش ــر ش چیل

ــا ورود آب  ــن ب دســتگاه مشــخص شــود. همچنی

یــا مایع هــای مختلــف بــه ســایر قســمت ها، 

ــر  ــد و تعمی ــود می آی ــه وج ــادی ب ــا زی خرابی ه

ــی  ــل م ــر تبدی ــاب ناپذی ــری اجتن ــه ام ــر ب چیل

شــود.

نصب تجهیزات با ظرفیت غیر استاندارد

یکــی از بزرگتریــن اشــتباهاتی کــه در نصــب 

انتخــاب  می گیــرد،  چیلــر صــورت  تجهیــزات 

سیســتم بــا ظرفیــت نادرســت اســت. اگــر 

ــاختمانی  ــر س ــک چیل ــه ی ــوط ب ــزات مرب تجهی

ــا  ــاحت آن ه ــا و مس ــداد واحده ــه تع ــبت ب نس

ــردن هــوا، دســتگاه  ــک ک ــرای خن ــر باشــد، ب کمت

ــتری کار  ــار بیش ــا فش ــد ب ــزی بای ــی مرک سرمایش

ــز  ــه ج ــزی ب ــم چی ــد ه ــش از ح ــار بی ــد. فش کن

ایجــاد خرابی هــای قطعــات مختلــف را بــه همــراه 

ــدارد. ن

بــه طــور مثــال ســاکنین بــرای خنــک کــردن هوای 

ــن  ــتم را روش ــه سیس ــد همیش ــود بای ــه خ خان

نــگاه دارنــد کــه باعــث ایجــاد فشــار مضاعــف بــه 

ــود. ــاتی می ش ــزات تاسیس تجهی

ــث  ــاتی باع ــزات تاسیس ــه تجهی ــار ب ــاد فش ایج

خرابــی زودهنــگام برخــی قطعــات خــاص خواهــد 

شــد. بــرای مثــال اگــر یــک کندانســور در حالــت 

ــد،  ــته باش ــاله داش ــج س ــد پن ــر مفی ــادی عم ع

ــال از  ــد دو س ــد بع ــادی کار کن ــار زی ــر در فش اگ

ــرج  ــک خ ــی ی ــن اتفاق ــا چنی ــد. قطع کار می افت

ســنگین روی دوش ســاکنین می گــذارد.

البتــه توجــه کنیــد کــه چنیــن قضیــه ای کامــا در 

مــورد چیلرهــای خانگــی نیــز برقــرار اســت. پــس 

در انتخــاب چیلرهــای خانگــی هــم فضــا و تــوان 

دســتگاه را در نظــر بگیریــد.

خاموش کردن در مواقع غیر ضروری

چیلرهــای ســاختمانی معمــوال وظایــف خــود را در 

ــا ورود  ــد. ب ــام می دهن ــتان انج ــرم تابس ــل گ فص

بــه فصــل پاییــز کــه هــوا رو بــه ســردی مــی رود، 

ــه اســتفاده از  ــازی ب ســاکنین ســاختمان دیگــر نی

چیلــر ندارنــد، در چنیــن شــرایطی بهتــر اســت کــه 

ــوش  ــا خام ــد کام ــال بع ــا س ــر ت ــزات چیل تجهی

ــن  ــه ای ــید ک ــته باش ــه داش ــه توج ــوند. البت ش

ــل اجــرا  ــار فصــل قاب ــرای چیلرهــای چه ــد ب ترفن

نیســت. بــا ایــن حــال اگــر در فصــول ســرد ســال 

نیــازی بــه اســتفاده از ایــن وســیله نداریــد، بایــد 

بــا کمــک تکنســین های حرفه ــای تجهیــزات را تــا 
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مقاله
ــد. ســال بعــد خامــوش کنی

خامــوش کــردن چیلرهــای ســاختمانی بایــد طبــق 

ــع  ــود. در واق ــام ش ــی انج ــول فن ــری اص ــک س ی

همیــن اصــول ســاده هســتند کــه هزینــه تعمیــر 

ــن  ــا انجــام ای ــرا ب ــد؛ زی ــر را کاهــش می دهن چیل

کار بــه شــیوه غیــر اصولــی در هنــگام راه انــدازی 

ــه  ــی مواج ــکات مختلف ــا مش ــر ب ــدد چیل مج

خواهیــد شــد. در هنــگام خامــوش کــردن طوالنــی 

ــورد  ــم م ــه مه ــد نکت ــد چن ــا بای ــدت چیلره م

ــد از: ــه عبارتن ــد ک ــرار بگیرن بررســی ق

1. بررسی تمامی اتصاالت دستگاه و برطرف کردن 

کوچک ترین نشتی ها

2. کنترل فشار خاء دستگاه جهت افزایش 

اطمینان از عدم وجود نشتی

3. تمیز کردن تمامی فیلترهای دستگاه و سه راهی 

مربوط به صافی های فن کویل و برج خنک کن

4. تست کلی سه قسمت مهم اواپراتور، ابزوربر و 

کندانسور

5. کنترل عملکرد دستگاه در شرایط مختلف جهت 

بررسی کلی

6. تکمیل چک لیست چیلر با نهایت دقت

7. ثبت کتبی کارهای انجام شده برای تکنسین 

بعدی و راه اندازی مجدد چیلر

انجام سرویس های دوره ای

بــدون شــک یکــی از مهم تریــن عوامــل تاثیرگــذار 

ــر، ســرویس های  ــر چیل ــه تعمی روی کاهــش هزین

ــت  ــا پرداخ ــه ب ــرویس هایی ک ــت. س دوره ای اس

و  می شــوند  انجــام  ممکــن  هزینــه  کمتریــن 

ــد.  ــی را می گیرن ــد میلیون ــای چن ــو خرابی ه جل

ــرویس های دوره ای  ــه س ــد ک ــت کنی ــه دق همیش

ــت  ــر وق ــما س ــاختمانی ش ــر س ــه چیل ــوط ب مرب

ــکلی  ــر مش ــن کار اگ ــام ای ــا انج ــود. ب ــام ش انج

هــم در دســتگاه وجــود داشــته باشــد، بــا هزینــه 

کمتــری برطــرف می گــردد.

ــای  ــم دم ــرای تنظی ــی ب ــای خانگ ــر از چیلره اگ

ــد،  ــتفاده می کنی ــود اس ــزل خ ــا من ــط کار ی محی

ــتگاه  ــوق دس ــه م ــرویس ب ــه س ــد ب ــم بای ــاز ه ب

اهمیــت ویــژه ای بدهیــد. البتــه چیلرهــا امــروزی 

بــا مقایســه دســتگاه های قدیمــی کمتــر نیــاز بــه 

ــد.  ــدا می کنن ــاز پی ــض دســتگاه نی ــر و تعوی تعمی

ــرح  ــه ش ــر ب ــرویس چیل ــا در س ــن کاره مهم تری

ــر اســت: زی

1. بررسی اتصاالت از لحاظ نشتی

2. کنترل فیلترها دستگاه

3. چک شدن گاز و مایع جذب چیلر از لحاظ 

شیمیایی و آنالیز آن ها
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4. بررسی تمامی سنسورها و قطعات الکترونیکی

5. اندازه گیری ولتاژ پمپ ها و موتور الکتریکی چیلر

6. کنترل عملکرد تله های بخار

7. بررسی دقیق تسمه های پمپ ها

راه اندازی به شیوه اصولی

ــا اهمیــت ســرویس دوره و خامــوش  ــه ب حــاال ک

کــردن طوالنــی مــدت چیلــر آشــنا شــده اید، 

بهتــر اســت بدانیــد کــه راه انــدازی دســتگاه نیــز 

ــدازی  ــا راه ان ــودش را دارد. ب ــاص خ ــرایط خ ش

ــا  ــی خرابی ه ــوان از برخ ــتگاه می ت ــی دس اصول

ــین های  ــرد. تکنس ــری ک ــد جلوگی ــال جدی در س

ــد از  ــر بع ــدد چیل ــدازی مج ــرای راه ان ــه ای ب حرف

یــک خاموشــی طوالنــی بایــد چنــد نکتــه مهــم را 

ــا بررســی و اجــرای تمامــی ایــن  ــد. ب انجــام دهن

ــرای یــک  ــر ب ــدون مشــکل چیل ــکات عملکــرد ب ن

دوره کار ســخت تضمیــن می شــود. برخــی از ایــن 

ــد از: ــکات عبارتن ن

1. کنترل نصب دستگاه

مهــم  قســمت ها  در  آب  جریــان  بررســی   .2

ــر و همچنیــن  ــور و ابزورب ــر کندانســور، اواپرات نظی

اینتــرالک ســوئیچ های 

3. چــک کــردن مشــعل و عملکــرد نحــوه کنتــرل 

ظرفیــت آن

4. اندازه گیری سطح خاء

5. تعویض روغن پمپ وکیوم چیلر

6. ثبت کارهای انجام شده روی چک لیست

ــه  ــوط ب ــکات مرب ــکات و ن ــی مش ــت کتب 7. ثب

عملکــرد چیلــر بــرای تکنســین های بعــدی

چنانچــه بــرای ایــن کار بــه دنبــال یــک متخصــص 

بــرای  توانیــد  مــی  هســتید،  اعتمــاد  قابــل 

درخواســت اعــزام تعمیــرکار چیلــر ســاختمان 

ــد. ــدام نمایی اق

اهمیت استفاده از سرویس کارهای مجرب

ــرات  ــش تعمی ــکات از افزای ــن ن ــرای ای ــاید اج ش

چیلــر جلوگیــری کنــد، امــا مهــارت تکنســین هــم 

ــه تکنســین  ــذار اســت. کافیســت ک بســیار تاثیرگ

ــکات ســاده کوتاهــی  ــن ن در انجــام یکــی از همی

ــکل  ــای مش ــر خرابی ه ــم در خط ــاز ه ــا ب ــد ت کن

ــین در  ــر تکنس ــن اگ ــد. همچنی ــرار بگیری ــاز ق س

ــد،  ــر آســیبی وارد کن ــات دیگ ــه قطع ــگام کار ب هن

ــت  ــه پرداخ ــور ب ــدان دور مجب ــده ای نچن در آین

ــه  ــد. ب ــد ش ــر خواهی ــنگین تعمی ــای س هزینه ه

ــرکار  ــک تعمی ــه از ی ــت ک ــر اس ــل بهت ــن دلی همی

و  مجــدد  انــدازی  راه  نصــب،  بــرای  مجــرب 

ــد. ــتفاده کنی ــود اس ــر خ ــرویس چیل س

راهی برای دسترسی به بهترین تکنسین ها

نــکات نهایــی: نتیجــه مناســب کار حاصــل انتخاب 

تعمیــرکار خوب  اســت

ــی  ــد فن ــای مفی ــی از ویدئوه ــت برخ ــی اس کاف

ــا از  ــد ت ــی کنی ــوزه را بررس ــن ح ــا ای ــط ب مرتب

پیچیدگــی و ســختی کار مطلــع شــوید.

تصمیمــات صحیــح دربــاره راه انــدازی و نگهــداری 

از تاسیســات سرمایشــی و گرمایشــی و بــه ویــژه 

ــما  ــود ش ــه س ــدت ب ــد در دراز م ــی توان ــر م چیل

ــر  ــای تعمی ــه ه ــش هزین ــه کاه ــده و ب ــام ش تم

ــر ختــم شــود. چیل

ــاالی  ــای ب ــه ه ــر هزین ــد از ش ــی خواهی ــر م اگ

ــمندی  ــا هوش ــد ب ــید، بای ــان باش ــرات در ام تعمی

تمــام بــه انتخــاب یــک فــرد یــا مجموعــه منظــم 

و مســئولیت پذیــر پرداختــه و کار تعمیــرات و 

نگهــداری سیســتم هــای چیلــر مرکــزی ســاختمان 

ــپارید. ــا بس ــه آن ه را ب

مقاله
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گزارش

مطالبات تعویق آزمون داوطلبان 
مهندسی و دانش آموزان

با زبانه کشیدن کرونا
تبعــات بــاال گرفتــن زبانه هــای کرونــا ادامــه 

دارد؛ ۴ آزمــون مهــم کــه قــرار بــود فروردیــن ۱۴۰۰ 

برگــزار شــود، تعویــق شــد. آزمــون وکالــت کــه بــا 

کش وقــوس فــراوان بادســتور وزارت بهداشــت 

باألخــره تعویــق شــد. آزمون هــای بین المللــی 

بیســت ودوم  کــه   )…  ,TOFEL, IELTS( زبــان 

ایــن مــاه بــود. آزمــون اســتخدامی بانــک تجــارت 

ــود و  ــزی شــده ب ــن برنامه ری ــرای ۲۰ فروردی ــه ب ک

ــت. ــک مل ــتخدامی بان ــون اس آزم

امــواج هولنــاک کرونــا امــا هم چنــان ادامــه دارد؛ 

صدهــا ُکشــته و ده هــا هــزار مبتــای جدیــد هــر 

ــد اســت در هفته هــای  ــر بهداشــت معتق روز. وزی

پیــش رو اوضــاع همه گیــری به مراتــب بدتــر 

ــِش  ــد آدم ُک ــر نمی رس ــه نظ ــد. ب ــد ش ــم خواه ه

بی خیــال  ســادگی ها  ایــن  بــه  میکروســکپی 

ــای ماه هــای  ــان آزمون ه ــود. متقاضی ــان ش ایرانی

ــای  ــه به به ــد. از این ک ــن نگرانن ــرای همی ــده ب آین

یــک امتحــان گرفتــار بیمــاری شــوند. پویش هــای 

ــن  ــق ای ــرای تعوی ــن ب ــا در فارس م ــر آنه متوات

ــت؛ ــن نگرانی هاس ــن همی ــودار روش ــات نم امتحان

اول| تعویق آزمون نظام مهندسی ساختمان

ــا،  ــت؛ جوان تره ــا اس ــی در آن آرزوی خیلی ه قبول

فارغ التحصیــان دانشــکده های فنــی. کســانی 

ــاال  ــه ح ــل و مطالع ــال ها تحصی ــس از س ــه پ ک

ــن  ــتند. اولی ــه کار هس ــتغال ب ــه اش ــال پروان دنب

صــف  در  آینــده  ماه هــای  در  کــه  آزمونــی 

ــت.  ــی اس ــام مهندس ــون نظ ــت، آزم ــزاری اس برگ

ــت  ــا اس ــه بن ــام وزارت خان ــر اع ــه بناب ــی ک آزمون

ــه  ــه ک ــود. البت ــزار ش ــت ۱۴۰۰ برگ ــل اردیبهش اوای

ــون  ــان آزم ــاری داوطلب ــن شــعله های بیم باالگرفت

را بــرای مشــارکت در آن نگــران کــرده اســت.               

ــام  ــون نظ ــق آزم ــرای تعوی ــان ب ــن داوطلب کمپی

https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d9%82-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88/
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مهندســی تشــکیل شــده اســت. در بخشــی از ایــن 

پویــش آمــده: »چنیــن تجمعاتــی بــا ایــن چنیــن 

جامعــه آمــاری بــا توجــه بــه کثــرت داوطلبیــن و 

ــث  ــل باع ــا در عم ــت پروتکل ه ــکان رعای ــدم ام ع

ــن  ــه ای ــان ب ــکان ایش ــن و نزدی ــای داوطلبی ابت

بیمــاری و فشــار مضاعــف بــه مدافعــان ســامت 

ــا  ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــد. از ســتاد مل خواهــد گردی

جهــت  را  مقتضــی  دســتورات  خواهشــمندیم 

تعویــق آزمــون مذکــور تــا حصــول شــرایط ایمــن 

ــد.« ــرر نماین مق

ُپربیــراه هــم نیســت؛ بــه نظــر نمی رســد تــا 

یــک دو هفتــه آینــده تــِب ســرکش اپیدمــی 

فروکــش کنــد. برگــزاری چنیــن آزمونــی بــا بیــش 

از ۱۸۰هــزار داوطلــب چنــدان هوشــمندانه نیســت. 

همــکاران مــن در گروه هــای مختلــف خبــری 

ــتند. ــما هس ــات ش ــر مطالب پیگی

هزاران امضا برای تعویق آزمون ارشد

ــت؛  ــا اس ــد آرزوی خیلی ه ــون ارش ــی در آزم قبول

دانشــجویان رشــته های مختلــف غیرپزشــکی کــه 

آرزو دارنــد در مقاطــع باالتــر ادامــه تحصیــل دهند. 

ــا کارشناســی ارشــد  آزمونــی کــه ســال ها اســت ب

دانشــگاه های آزاد هــم ادغــام شــده و متقاضیــان 

بســیار زیــادی دارد. بیشــتر از ۷۰۰ هــزار دانشــجو! 

ــان آن  ــداد از متقاضی ــن تع ــی ای ــور گردهمای تص

ــاک  ــاری هولن ــازه بیم ــز ت ــای خی ــم در میانه ه ه

ــازمان  ــام س ــر اع ــز بناب ــا نی ــون آنه ــت. آزم اس

ســنجش بنــا اســت مــاه خــرداد برگــزار شــود.

داوطلبــان کنکــور ارشــد حــق دارنــد نگــران باشــند؛ 

ــاال  ــن« ح ــارس م ــون در »ف ــق آزم ــه تعوی مطالب

هــزاران حامــی دارد. امضاکننــدگان ســه اســتدالل 

معتبــر را بــرای خواســته خــود ذکــر می کننــد: »اول 

آنکــه نظــر بــه شــیوع ویــروس کرونــای انگلیســی 

و پاییــن آمــدن ســطح رعایــت پروتکل هــا در 

جامعــه و ســفرهای نــوروزی شــاهد پیــک جدیدی 

در همه گیــری کرونــا هســتیم کــه بــه تبــع ابتــای 

افزایــش  و  نزدیکانشــان  و  داوطلبــان  بیشــتر 

اســترس و نگرانــی بــرای آنــان را در پــی خواهــد 

داشــت.«

ــه  ــش ب ــدگان پوی ــه امضاکنن ــی ک ــتدالل دوم اس

ــای  ــار ابت ــودن آم ــاال ب ــد، ب ــتناد می کنن آن اس

گزارش
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ــا از  ــق آماره ــه طب ــت: »دوم آنک ــجویان اس دانش

ابتــدای همه گیــری ویــروس کرونــا میــزان ابتــای 

دانشــجویان چهــار و نیــم برابــر بیشــتر از جمعیــت 

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــوده  اس ــور ب ــادی کش ع

ــار  ــن آم ــه آن، ای ــوع جهــش یافت ــر ن شــیوع اخی

ــت  ــار اس ــت انتظ ــذا تح ــی رود. فل ــز م ــر نی باالت

ســامت دانشــجویان و خانواده شــان در اولویــت 

برنامه ریزی هــای آتــی قــرار گیــرد.«

گســترده  برنامه ریزی هــای  اســتدالل  ســومین 

بــرای تولیــد و تزریــق واکســن در ماه هــای آینــده 

ــه مســتحضرید  ــه همانطــور ک اســت: »ســوم آنک

ســاخت واکســن کرونــا توســط دانشــمندان 

ــد آن در شــرکت های داروســازی  کشــورمان و تولی

ــان  ــاه زم ــرداد م ــه خ ــق برنام ــده و طب ــاز ش آغ

آن  از  پــس  و  اســت  عمومــی  واکسیناســیون 

انشــاءاهلل خطــر همه گیــری کرونــا رونــد کاهشــی 

خواهــد داشــت.« بــرای همیــن آنهــا انتظــار 

دارنــد کنکــور ارشــد دســت کم تــا تکمیــل برنامــه 

ــود. ــق ش ــیون تعوی واکسیناس

سوم| تقاضای تعویق آزمون سراسری

احتمــاالً  کنکــور  کشــور؛  آزمــون  بزرگ تریــن 

ــت.  ــی اس ــر ایران ــی ه ــه زندگ ــن مرحل مهم تری

آزمونــی کــه رســمًا آینــده و فضــای کاری هــر فــرد 

ــر  ــون نف ــر ۱ میلی ــغ ب ــرد. بال را تعییــن خواهــد ک

متقاضــی شــرکت در آزمــون سراســری هســتند؛ در 

ــوم  ــا عل ــه ت ــی گرفت ــف: از ریاض ــته های مختل رش

ــام  ــر اع ــز بناب ــا نی ــون  آنه ــان. آزم ــانی و زب انس

ســازمان ســنجش بنــا اســت خــرداد مــاه امســال 

برگــزار شــود. بــاال گرفتــن شــرایط قرمــز کرونایــی 

ــار  ــم دچ ــری را ه ــور سراس ــان کنک ــا داوطلب ام

گزارش
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ــت. ــرده اس ــی ک نگران

ــری  ــًا پیگی ــت: »لطف ــده اس ــن آم ــن کمپی در ای

ــس  ــق ریی ــری ۱۴۰۰ از طری ــور سراس ــق کنک تعوی

ــا،  ــی کرون ــتاد مل ــی س ــی و اجتماع ــه امنیت کمیت

و  مجلــس  رئیــس  بهداشــت،  محتــرم  وزیــر 

نماینــدگان مجلــس صــورت گیــرد تــا بــا توجــه به 

ــدم  ــان و ع ــن ســامت جــان داوطلب ــدم تضمی ع

رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی اباغــی 

ــًا  ــری ۱۳۹۹ لطف ــور سراس ــت در کنک وزارت بهداش

در اســرع وقــت نســبت بــه زمــان برگــزاری کنکــور 

ــد.« ــر بفرمایی ــری ۱۴۰۰ تجدیدنظ سراس

ــر  ــًا پیگی ــده حتم ــای آین ــن در روزه ــکاران م هم

مطالبــات شــما دربــاره آزمــون سراســری و کنکــور 

ارشــد خواهنــد بــود. اگرچــه هنــوز بیــش از یــک 

ــده  ــی مان ــا باق ــن آزمون ه ــزاری ای ــا برگ ــاه ت م

حــاال  از  را  همه گیــری  شــرایط  نمی تــوان  و 

پیش بینــی کــرد.

چهــارم| مطالبــه بــرای لغــو آزمون هــای حضــوری 

پایــه دوازدهــم

ــات پایــه دوازدهــم سراســری اســت؛ چــرا  امتحان

کــه بنــا اســت روی نتایــج کنکــور داوطلبــان اثرگذار 

ــل  ــال ها تحصی ــس از س ــوزان پ ــد. دانش آم باش

و ممارســت در دبســتان و دبیرســتان، حــاال آمــده 

ــزاری  ــه برگ ــه ک ــتند. البت ــگاه هس ــه دانش ورود ب

چنیــن آزمونــی آن هــم به صــورت مجــازی چنــدان 

امکان پذیــر نیســت. بــرای همیــن حاجی میرزایــی 

اولویــت  اعــام کــرده  آموزش وپــرورش  وزیــر 

ــا  ــه ب ــوری البت ــورت حض ــات بص ــزاری امتحان برگ

ــت. ــتی اس ــای بهداش ــات پروتکل ه مراع

بیمــاری امــا آنقــدر هولنــاک اســت کــه تــوی دل 

ــه از  ــدر ک ــرده؛ آنق ــی ک ــم خال ــوزان را ه دانش آم

ــوری  ــورت حض ــی به ص ــات نهای ــزاری امتحان برگ

ــا  ــت: »م ــده اس ــا  آم ــه آنه ــد. در مطالب بیم ناکن

دانش آمــوزان از وزارت آمــوزش و پــرورش تقاضــا 

را  دوازدهــم  نهایــی  امتحانــات  تــا  می کنیــم 

غیرحضــوری برگــزار کننــد، تــا ســامت مــا دانــش 

ــت  ــه قیم ــوزش ب ــر آم ــود، آخ ــظ ش ــوزان حف آم

ــود؟!« ــر می ش ــوزان، مگ ــش آم ــا دان ــان م ج

شــرایط اصــاً عــادی نیســت؛ یک بــار ســاده انگاری 

ــات  ــتانه تعطی ــیرها در آس ــتن مس ــاز گذاش و ب

نــوروز فاجعــه  آفریــد. نبایــد اجــازه داد جان هــای 

ــه  ــه بهان ــوزان و دانشــجویان ب ارزشــمند دانش آم

برگــزاری آزمون هــا بصــورت حضــوری در مخاطــره 

باشــد. مطالبــات شــما در »فــارس مــن« روی 

چشــمان مــا اســت؛ همــکاران مــن در گروه هــای 

ــر ماجــرا هســتند. ــری پیگی مختلــف خب

گزارش
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تاسیسات کار خود باشیم

اهمیت انجام تاسیسات ساختمان

ــی ســاختمان نقــش  ــه تاسیســات فن ــی ک در حال

بســیار پــر رنگــی در ســر پــا بــودن یــک ســاختمان 

دارد؛ چــرا کــه تمــام نیازهــای ســاکنین با اســتفاده 

از ایــن تجهیــزات رفــع می شــود. بــه همیــن دلیــل 

افــرادی کــه می خواهنــد خدمــات تاسیســات 

ســاختمان را انجــام دهنــد بایــد از لــوازم بــا 

کیفیــت بهــره بگیرنــد و همین طــور کســانی 

ــد  ــد بای ــام دهن ــن کار را انج ــد ای ــه می خواهن ک

ــا  ــند ت ــته باش ــی داش ــارت باالی ــص و مه تخص

ــد. ــرا نماین ــی آن را اج ــه خوب ــد ب بتوانن

تست تاسیسات فنی ساختمان

پــس از آن کلیــه امــور نصــب و راه انــدازی 

تاسیســات فنــی ســاختمان انجــام شــد؛ هــر یــک 

از آن هــا را تســت کنیــد؛ چــرا کــه ایــن کار احتمــال 

بــروز خســارات و آســیب های آینــده را بــه شــدت 

کاهــش می دهــد؛ تحقیقــات نشــان داده بیشــتر 

افــرادی کــه تاسیســات را آزمایــش کــرده و در زمان 

مناســب آن هــا را ســرویس می کننــد؛ در آینــده در 

زمینــه تاسیســات ســاختمان بــا مشــکات کمتــری 

ــوند. ــه می ش مواج

نگهــداری بهتــر هزینــه تعمیــرات کمتــر تاسیســات 

فنــی ســاختمان

نگهــداری و مراقبــت نــه تنهــا از تاسیســات بلکــه 

ــث  ــد باع ــاختمان می توان ــای س ــر بخش ه از دیگ

ــرای ســاخت و  ــه ب ــره ســرمایه هایی شــود ک ذخی

ــد ســاختمان انجــام داده شــده اســت؛ از  ــا خری ی

ــش  ــد بخ ــر چن ــاختمان ه ــات س ــی تاسیس طرف

بسیار از افراد برای این که بخواهند در خرج و مخارج ساختمان صرفه جویی کند سراغ لوازم و 
تجهیزات بی کیفیت می روند و یا از افراد متخصص برای انجام این خدمات استفاده کردند.

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-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c/
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-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c/
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ــه  ــا ب ــوند؛ ام ــوب می ش ــاختمان محس ــی س اصل

ــان از  ــرور زم ــه م ــر ب ــد و اگ ــاز دارن ــداری نی نگه

ــداری  ــه نگه ــی ک ــود در حال ــتفاده ش ــا اس آن ه

ــوند. ــرویس نش ــده و س نش

خــراب شــده و یــا از کار می افتنــد و نیــار بــه تعمیر 

و یــا تعویــض دارنــد. خدمــات فنــی و تاسیســات 

ــن  ــر آن ممک ــاوه ب ــت و ع ــه ای اس ــر هزین کار پ

اســت بــه دیگــر بخش هــای ســاختمان نیــز 

ــدو  ــه باش ــت هزین ــه پش ــانده و هزین ــیب رس آس

همینطــور زمــان و انــرژی زیــادی از ســاکنان بگیــرد.

حواستان به اجرای لوله کشی فاضالب باشد

ــه  ــرای لول ــس از اج ــد پ ــه بای ــی ک ــی از نکات یک

کشــی فاضــاب در تاسیســات ســاختمان مــد نظــر 

دهیــد ایــن اســت کــه جهــت اطمینــان بیشــتر از 

ایــن کــه لولــه نشــتی نــدارد. لوله هــا را آزمایــش 

ــتفاده  ــه اس ــد ب ــش را می توانی ــن آزمای ــد، ای کنی

از دود و یــا هــوای فشــرده انجــام دهیــد؛ معمــوال 

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــتر روش آب م بیش

نحــوه انجــام ایــن کار بــه ایــن صــورت اســت کــه 

ابتــدا تمــام دهانه هــای بــاز را بــا اســتفاده از توپی 

لولــه فاضــاب مســدود کنیــم و آب را بــه لوله هــا 

ــر شــوند و محــل  ــه کامــا پ ــرده طــوری ک وارد ک

ــرده و در  ــی ک ــا را ارزیاب ــک از آن ه ــر ی ــال ه اتص

صــورت وجــود هــر گونــه نشــتی آب کــه در ایــن 

ــرده و  ــع ک زمــان کامــا مشــخص اســت آن را رف

دوبــاره آزمایــش انجــام دهیــم.

یکــی از ســواالتی کــه بیشــتر افــراد در ایــن زمــان 

ــاختمان ها  ــن س ــه ای ــت ک ــن اس ــند ای می پرس

اگــر مرتفــع باشــند آزمایــش چگونــه بایــد انجــام 

ــاختمان  ــودن س ــع ب ــا مرتف ــورت ب ــود؟ در ص ش

ــا را در  ــک از لوله ه ــر ی ــردن ه ــش ک ــد آزمای بای

ــدم انجــام داد. ــد ق چن

تاسیسات کار خود باشیم
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دمپــر تعدیــل کننــده الکترونیــک شــرکت »کنتــرل 

ــاب  ــکان ی ــان اســتفاده از م هــای خــاص« در زم

ــتقیم روی  ــب مس ــرل متناس ــتی، کنت ــر دس دمپ

ــد.  ــر فراهــم مــی کن ــت دمپ موقعی

منبع: ژورنال اشری آپریل 2021/ مترجم مهندس نیره شمشیری

محصوالت فناوری اشری

دمپر تعدیل کننده الکترونیکی

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

 SuperMag الکترومغناطیســی  ســنج  جریــان 

ــای ONICON’s FSM-3 در  ــری ه Insertion س

انــدازه هــای لولــه 6 تــا 12 اینــچ )152.4 تــا 304.8 

 2758( psi 400 موجــود اســت، تــا )میلــی متــری

ــت  ــت قرائ ــد، 1.0%± دق کیلوپاســکال( کار مــی کن

ــه  ــاز ب ــج نی ــای رای ــنجه ه ــه س ــبت ب دارد و نس

ــری دارد.  ــان اجــرای مســتقیم کمت زم

جریان سنج الکترومغناطیسی

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

محصوالت فناوری

http://www.info.hotims.com/79657-250
http://www.info.hotims.com/79657-251
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ــرون  ــوای بی ــان ه ــری جری ــدازه گی ــتم ان سیس

دبــی  و  دقــت %±5   ،Air Monitor از   OAM II

 485-RS ــای ــت ه ــتنده قابلی fpm 150 دارد. فرس

BACnet/ MODBUS فراهــم مــی کند و سنســور 

بــه گــرد و غبــار، اشــغال و رطوبــت حســاس 

ــت.  نیس

 5000 ®MSA’s Chillgard مانیتــور نشــتی مبــرد

ــت  ــتیک ثب ــز فوتواکوس ــادون قرم ــاوری م از فن

ــز  ــن تجهی ــد. ای ــی کن ــتفاده م ــده )PAIR( اس ش

تحــت تاثیــر نوســانات دمایــی و رطوبتــی نیســت. 

سیستم اندازه گیری جریان هوای بیرون 

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

کنترل کننده نشتی مبرد

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

محصوالت فناوری

http://www.info.hotims.com/79657-253
http://www.info.hotims.com/79657-251
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ایــران بــا در اختیــار داشــتن منابــع مختلــف 

طبیعــی در حــوزه تجدیدپذیرهــا، بــه عنــوان 

ــن  ــذاری در ای ــه ســرمایه گ ــدان ب بهشــت عاقمن

ــیدی«  ــرژی خورش ــه »ان ــژه در زمین ــه وی ــه ب زمین

ــت. ــده اس ــناخته ش ش

ظرفیتــی کــه بــا توجــه بــه دانــش و تکنولــوژی و 

زیرســاخت مناســب در ایــن بخــش، نــه تنهــا مــی 

توانــد بخــش اعظمــی از نیازهــای داخلــی در ایــن 

ــد، بلکــه قابلیــت تبدیــل شــدن  حــوزه را رفــع کن

بــه یــک صادرکننــده بــرِق حاصــل از تجدیدپذیرها 

باشــد.

بــه ایــن ترتیــب »انــرژی خورشــیدی« بــه عنــوان 

یکــی از موتورهــای توســعه و ایجــاد اشــتغال 

ــِن  ــه س ــت آن ب ــک جمعی ــه پی ــورمان ک در کش

اشــتغال رســیده، نقــش تعییــن کننــده ای در 

ــادی دارد. ــعه اقتص ــق و توس رون

“مهاجــرت افــراد از روســتا و مناطــق محــروم 

ــی  ــوب م ــی محس ــی از معضات ــهرها”، یک ــه ش ب

شــود کــه بــا توجــه بــه پتانســیل مطلــوِب 

ــژه  ــه وی ــا، ب ــوزه تجدیدپذیره ــق در ح ــن مناط ای

ــِد  ــده خری ــِل “وع ــه دلی ــیدی«، ب ــرژی خورش »ان

تضمینــی بــرق از ســامانه هــای خورشــیدی بخش 

ــت. ــه اس ــش یافت ــادی کاه ــا حدزی ــی” ت خصوص

ابــراز تمایــل بســیاری از افــراد بــه نصــب ســامانه 

ــا و  ــاختمان ه ــقف س ــیدی روی س ــای خورش ه

ــاورزی  ــای کش ــن ه ــی و زمی ــای صنعت ــوله ه س

بــدون اســتفاده، باعــث شــده تــا عــاوه بــر 

ــوب در کشــور،  ایجــاد اشــتغال و درآمدزایــی مطل

شــرکت هــای فعــال بســیاری در زمینــه مهندســی، 

پیمانــکاری، مشــاوره و تامیــن کننــده و تولیدکننده 

ــر  ــیدی در سراس ــای خورش ــامانه ه ــزات س تجهی

ــد. ــش یابن ــرد و افزای کشــور شــکل گی

البتــه رونــق ایــن صنایــع در ســالهای اخیــر 

ــا  ــرخ ارز ب ــانات ن ــم و نوس ــه تحری ــه ب ــا توج ب

اشتغال، سرمایه گذاری، رونق اقتصادی 
ارمغان تجدیدپذیرها

ــتغالزایی و  ــعه اش ــر، در توس ــالیان اخی ــر« در س ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــکار »ان ــل ان ــش غیرقاب نق
ــه  ــد ک ــه شــمار مــی آی ــن حــوزه ب ــوب در ای ــت مطل ــرد و کان، حاصــل مدیری ــی در ســطح ُخ درآمدزای

ــت. ــرده اس ــت ک ــز آن را تقوی ــا نی ــیوع کرون ش

مقاله

https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84%d8%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%82-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5/
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ــکیل  ــا تش ــه ب ــده ک ــه ش ــد مواج ــکاتی چن مش

ــرو و شــرکت  ــف در وزارت نی ــروه هــای مختل کارگ

هــای زیرمجموعــه آن، بــرای تعییــن قیمــت و بــه 

ــات  ــرق، تبع ــی ب ــد تضمین ــرخ خری ــانی ن روزرس

منفــی ایــن امــر را تــا حــد زیــادی کاهــش یافتــه 

ــت. اس

اقدامــات فــوق باعــث شــده تــا در ســال های 

ــا  ــرق ی ــد ب ــور مــوج ســوم تولی ــر شــاهد ظه اخی

ــک  ــی کوچ ــیدی خانگ ــامانه های خورش ــان س هم

ــتیم. ــی هس ــاس و کیلووات مقی

امــروزه در جهــان ســامانه های خورشــیدی کوچــک 

ســوله های  ســقف  خانه هــا،  روی  مقیــاس 

ــامانه  ــون س ــد میلی ــداد چن ــه تع ــی و… ب صنعت

ــی  ــش مهم ــج نق ــه تدری ــوند و ب ــب می ش نص

ــال در  ــرای مث ــد. ب ــا می کنن ــرق ایف ــد ب در تولی

ــدود ۲  ــا ح ــال ۲۰۱۹ مجموع ــان س ــا پای ــان ت آلم

میلیــون ســامانه خورشــیدی کوچــک مقیــاس بــا 

ــگاوات(  ــزار م ــگاوات )ه ــوع ۵۰ گی ــت مجم ظرفی

نصــب شــده اســت و جالــب اســت کــه ۶۶ درصــد 

یــا دو ســوم از کل ایــن ظرفیــت )بیــش از ۳۳ 

ــیدی  ــامانه های خورش ــه س ــوط ب ــگاوات( مرب گی

کیلــووات  از ۵۰۰  یعنــی کمتــر  کوچک مقیــاس 

ــتند. هس

شــیوع کرونــا و چالــش اســتفاده از ســوخت هــای 

فســیلی، بــازاِر »تجدیدپذیرهــا« را بیــش از پیــش 

مناســب ســاخته و ایــران نیــز در راســتای توســعه 

و رونــق جهانــی ایــن رویکــرد، در صــدد اســت تــا 

ــذارِی  ــرای ســرمایه گ ــا ایجــاد بســتر مناســب ب ب

بخــِش خصوصــی، در مســیر توســعه در ایــن 

ــردارد. حــوزه گام ب
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