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ــدون  ــریه ب ــب نش ــرداری از مطال •کپی ب

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

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

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

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

ــت.  ــریه اس ــدگان نش گردانن

تصویــر روی جلــد دربــاره کاس هــای درس 
ــخن  ــه س ــوط ب ــی مرب ــرای عال فرهنگ س

ــد. ــوزش می باش ــاره آم ــردبیر درب س

همکاران گرامی سام و خداقوت 
جــای خالــی آمــوزش و تعلیــم را مــدت هاســت کــه همــه تشــخیص داده انــد و متوجــه 
شــده انــد کــه بــا آمــوزش هــای دانشــگاهی و آزمــون هرچقــدر ســخت ورودی بــه حرفــه 
مهندســی، نمــی تــوان مهندســان را عامــه دهــر کــرد. البتــه عامــه شــدن پیــش کــش، 
بســیاری از مبانــی حرفــه ای نیــز نیــاز بــه آموختــن دارنــد. بــرای آمــوزش مبانــی مهندســی 
ــاره  ــوان دوب ــا مطالعــه آنهــا مــی ت ــا طــی شــده اســت کــه ب چندیــن راه مختلــف در دنی

چــرخ را اختــراع نکــرد.
بنیــادی تریــن دانشــی کــه هــر مهندســی بایــد داشــته باشــد، آشــنایی بــا زیــر و بــم کدهــا و 
اســتانداردهای ملــی اســت. در کشــور مــا مقــررات ملــی ســاختمان، مهمتریــن کــدی اســت 
 IC کــه مــی شناســیم. بــرای آمــوزش ایــن کــد مهــم، کــه نظیــر آن در دنیــا مراجعــی ماننــد

یــا DIN یــا  BS اســت چــه کارهایــی بایــد کــرد؟
راحــت تریــن و ابتدایــی تریــن روش، تهیــه کتــاب هــای راهنمــا اســت. اتفاقــی کــه در همــه 
جــای دنیــا تقریبــًا همزمــان بــا انتشــار خــود کــد یــا اســتاندارد رخ مــی دهــد. در کشــور 
مــا راهنماهــا بســیار دیــر منتشــر مــی شــوند و یــا اصــاً منتشــر نمــی شــوند. بــه عنــوان 
مثــال بــرای ویرایــش هــای متعــدد مبحــث 14 و 16 تاکنــون تنهــا یــک راهنمــا منتشــر شــده 

اســت. ایــن نقیصــه بایــد اصــاح شــود.
ــر  ــا منتش ــی کده ــای اجرای ــان دادن راه ه ــرای نش ــی ب ــاب های ــورها، کت ــی از کش در برخ
مــی شــود و کدهــا بــه زبــان اجــرا درمــی آینــد. ماننــد هندبــوک هــای NFPA کــه در کنــار 
اســتانداردهای آن منتشــر مــی شــود. ایــن کار در کشــور مــا بــا انتشــار نشــریات ســازمان 
ــد  ــز مانن ــن گام ارزشــمند نی ــا ای ــزی کشــور انجــام شــده اســت؛ ام ــه ری ــت و برنام مدیری
بســیاری پــروژه هــای دیگــر دوران درخشــانی داشــته اســت و اکنــون در بســیاری نشــریات 
رو بــه افــول اســت. بــه صــورت خــاص نشــریه 128 تــا مــدت هــا قــدم بــه قــدم بــا ویرایش 
جدیــد مقــررات تغییــر مــی کــرد ولــی اکنــون بــه محــاق رفتــه و دارای اختافاتــی فاحــش 
بــا مقــررات ملــی اســت. زیــرا ســرتیم تهیــه آن یعنــی مرحــوم منصــف بــزرگ در بیــن مــا 

نیســت و ســازمان در خــواب!
راه حــل آخــر آمــوزش هایــی اســت کــه خــود مراجــع تهیــه کننــده اســتانداردها بایــد ارائــه 
کننــد. در کشــور مــا ایــن راه نیــز طــی شــده اســت امــا بــه شــکلی ناقــص. بــه عنــوان مثــال 
مدرســان ایــن دوره هــا بایــد دارای شــرایطی باشــند کــه بــه هیــچ وجــه ضمانــت کننــده 
انتقــال صحیــح دانــش در چنیــن آمــوزش مهمــی نیســت. اگــر کســی مــدرس دانشــگاه در 
رشــته مهندســی مکانیــک باشــد و چنــد ســال ســابقه عضویــت در ســازمان نظــام مهندســی 
ــتن  ــا دانس ــد. آی ــا باش ــای ارتق ــدرس دوره ه ــد م ــی توان ــد م ــته باش ــاختمان را داش س
ترمودینامیــک و مکانیــک ســیاالت بــه طــور کامــل ضمانــت کننــده دانســتن دانــش طراحی 
و نظــارت و اجــرای سیســتم تهویــه مطبــوع اســت؟ همانطــوری کــه برعکــس ایــن معادلــه 

غلــط اســت خــود آن هــم غلــط اســت.
الزم اســت بــه جــای آن کــه ســازمان عریــض و طویلــی چــون نظــام مهندســی ســاختمان 
وارد اجــرای آمــوزش شــود، ایــن آخریــن راه حــل را قــدر بدانــد و خــود را در نقــش حاکمیتی 
قراردهــد و بــا واگــذاری آمــوزش بــه آموزشــگاه هــا و نــه دانشــگاه هــا، کــه اصــاً ســنخیتی 
بــا ایــن روش آمــوزش ندارنــد، اســتفاده از اســاتیدی کــه حرفــه منــد هســتند و نــه ترمومند! 

را در دســتور کار قــرار دهــد و ایــن راه غلــط طــی شــده را تصحیــح کنــد.

حرفه یا ترمو!

تا بعد!

سخن سردبیر
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نگاهی به بازار/ قیمت تیرآهن در اردیبهشت 1400 16
در روزهای اخیر شاهد نوساناتی بساری در بازار آهن آالت بوده ایم به همین 

خاطر قیمت نهاده های آهنی از جمله تیرآهن و میلگرد در روزهای اخیر 
دچار تغییرات قیمتی شده اند.

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 10

فهرست

اخبار داخلی

صفحه 4

تاسیسات کار خود باشیم/با ریزش سنگ نمای ساختمان ها چه کنیم؟ 20
ریــزش ســنگ نمــای ســاختمان هــا یکــی ا زمشــکاتی اســت کــه عــاوه بــر 
نازیبایــی نمــای ســاخمانها، باعــث ایجــاد حــس عــدم امنیــت در ســاکنان و 

عابــران مــی شــود.

هر مهندسی نباید و نمی تواند پیمانکار مرمت بنای تاریخی شود 17
نظــام ویــژه مرمــت و احیــا به صــورت مجــزا از نظام فنی مهندســی ســاختمان 
تــا انــدازه ای دارای اهمیــت اســت کــه مدیــران و کارشناســان حــوزه میــراث 
فرهنگــی بــه ویــژه بخــش مرمــت بناهــا و بافــت هــا اســقرار ایــن نظــام را 

ــد. ــوان می کنن هــدف و آرزوی خــود عن

انتخابات نظام مهندسی/ از رد صالحیت فله  ای دوره وزیر مستعفی 
تا برگزاری پیش از موعد!

13

در دوران پســا وزیــر مســتعفی اقــدام مؤثــری بــرای جبــران انحرافات ســازمان  
نظــام مهندســی ســاختمان کشــور صــورت نگرفتــه و نحله فکــری وزیر ســابق 

به دنبــال برگــزاری انتخابــات پیــش از موعــد اســت.

مقاله اشری/ حالت های انتقال ویروس و استراتژی های مهاجرت  6
در قســمت آخــر از ایــن مقالــه کــه در شــماره آوریــل 2021 ژورنال اشــری منتشــر 
شــده اســت، نگاهــی داریــم به انتقــال هوابــرد و تاثیــر روش هــای رایــج توزیع 

هــوا روی گســترش ویروس.

محصوالت فناوری

صفحه 23



ت نیوز
سا

سی
تا
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

کمیته بحران برای مقابله 
با کم آبی امسال تشکیل 

می شود
ــش  ــزان کاه ــه می ــاره ب ــا اش ــژاد ب آرش آریان
بارندگــی در فروردیــن مــاه ســال جــاری 
نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته، 
اظهــار کــرد: بــا توجــه به شــرایط خشکســالی 
ــت  ــه مدیری ــات کمیت ــده، جلس ــادث ش ح
ــی  ــت بررس ــل جه ــد غیرعام ــران و پدافن بح
و هماهنگــی هــای الزم بــه صــورت هفتگــی 

ــی شــود . ــزار م برگ

آغاز فرآیند انتخابات اعضای 
هیات مدیره سازمان های 

نظام مهندسی
راه  مدیــرکل  محبوبــی  حســین 
ــت:  ــار داش ــتان اظه ــازی گلس وشهرس
ــات  ــن دوره انتخاب ــه نهمی ــام نام نظ
اعضــای هیــات مدیــره ســازمان هــای 
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
ابــاغ و فرآینــد انتخابــات اعضــای 
هیــات مدیــره مذکــور آغــاز شــد.  
زمان بنــدی  برنامــه  اســت:  گفتنــی 
اعضــای  انتخابــات  نامــه  نظــام  و 
ــام  ــای نظ ــازمان ه ــره س ــات مدی هی
ــرر  ــه مق ــی ســاختمان اســتان ک کاردان
شــده اســت همزمــان بــا نهمیــن 
هیــات  اعضــای  انتخابــات  دوره 
ــی  ــام مهندس ــازمان های نظ ــره س مدی
ســاختمان اســتان  برگزار شــود متعاقبــا 
اعــام  و انتخابــات در هفتــه ســوم 
مرداد مــاه ۱۴۰۰ برگــزار خواهــد شــد.

آغاز ساخت مسکن برای 
محرومان در اصفهان

مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان اصفهان 
ــداث ۲  ــه اح ــب ک ــن مطل ــام ای ــا اع ب
هــزار ۹۳۸ واحــد مســکن محرومــان 
اســتان آغــاز شــده اســت، گفــت: 
ــهیات  ــان تس ــش از ۴۶ میلیاردتوم بی
باعــوض از اعتبــار ۹۰ میلیاردتومانــی 
پرداخــت شــد. خانــی افــزود: در اجــرای 
اســتان  محرومــان  مســکن  طــرح 
ــد،  ــزار و ۹۳۸ واح ــی ۲ ه ــون پی کن تاکن
 ۸۹۶ و  هــزار   ۲ فوندانســیون  اجــرای 
واحــد، اجــرای اســکلت یک هــزار و 
۹۳۶ واحــد، اجــرای ســقف یک هــزار 
ــاک ۹۹۹  ــچ وخ ــرای گ ــد، اج و ۷۶۸ واح
واحــد انجــام شــده اســت و ۴۴۷ واحــد 
نیــز قابلیــت ســکونت دارنــد.  بــه 
ــاری  ــان اعتب ــه وی از ۹۰ میلیاردتوم گفت
کــه بــرای کمک هــای باعــوض بــه 
ــان اســتان اختصــاص  مســکن محروم
یافتــه اســت بیــش از ۴۶ میلیاردتومــان 

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ

پیام مهندس خرم
به مناسبت روز معماری

مهنــدس احمــد خــرم، رئیس ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان کشــور بــه 
ــاه، روز  مناســبت ســوم اردیبهشــت م
معمــاری پیــام تبریکــی بــه شــرح ذیل 

صــادر کــرد:
»ســوم اردیبهشــت مــاه، روز معمــار بــر 
عمــوم معمــاران گرامــی و ژرف اندیــش 
ــر  ــان هن ــش پژوه ــز دان ــور و نی کش

معمــاری مبــارک بــاد.«...
ــایت  ــام را در س ــن پی ــل ای ــن کام مت

بخوانیــد. تاسیاســت نیوز 
فقط کلیک کنید!

ساماندهی سامانه مالی 
مودیان مالیاتی در نظام 

مهندسی
شــیخ کریمــی معاونــت اجرائــی و 
مالیاتــی  امــور  اطاعــات  فنــاوری 
شــهر و اســتان تهــران: ســازمان امــور 
ــزاری  ــرم اف ــه ن ــال تهی ــی در ح مالیات
اطاعــات  بــه  ســاماندهی  جهــت 
ــان می باشــد کــه در ایــن  ــی مودی مال
ســامانه اطاعــات مالــی مودیــان کــه 
توســط ســایر ارگان هــا و ســازمان هــا 
بــه امــور مالیاتــی ارســال میگــردد، بــه 
صــورت برخــط قابــل مشــاهده بــرای 
ممیزیــن و ســازمان امــور مالیاتــی 

ــود. ــد ب خواه

برگزاری جلسه پیگیری و 
اجرایی نمودن تفاهم نامه 

سازندگان ذیصالح
'' ســاماندهی و  پیــرو تفاهــم نامــه 
اســتفاده از خدمــات ســازندگان ذیصاح 
مســکن و ســاختمان شــهر تهــران'' کــه 
ــنامه  ــودن شناس ــی نم ــدف اجرای ــا ه ب
از طریــق  فنــی و ملکــی ســاختمان 
ــاح  ــازندگان ذیص ــور س ــه حض ــزام ب ال
بیــن سازمان-شــهرداری و شــورای شــهر 
ــات ۵  ــد هی ــه تایی ــده و ب ــد ش منعق
ــه  ــز رســیده اســت و ب ــره اســتان نی نف
ــم  ــن تفاه ــودن ای ــی نم ــور اجرای منظ
نامــه، در روز یکشــنبه مــورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۰ 
جلســه پیگیــری ایجــاد ارتبــاط ســامانه 
ســازندگان ذیصــاح ســازمان با ســامانه 
گــزارش هــای مرحلــه ای شــهرداری 
ــی  ــدس مجتب ــور مهن ــا حض ــران ب ته
ــر )عضــو هیــات مدیــره و نماینــده  صاب
تفاهــم  پیگیــری  ســتاد  در  ریاســت 
نامــه(، معاونــت خدمــات مهندســی 
ســازمان، نماینــده معاونــت شهرســازی 
ــده  ــران، نماین ــهرداری ته ــاری ش و معم
ــهرداری  ــات ش ــاوری اطاع ــازمان فن س
شــهر  شــورای  نماینــدگان  و  تهــران 

ــد. ــزار گردی ــن برگ ــورت آنای بص

https://tasisatnews.com/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%85-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84/
https://tasisatnews.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87/
https://tasisatnews.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af/
http://www.tasisatnews.com
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%a7/
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آموزش

دوره آموزشی راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی

 مدت دوره: 50 ساعت
مدرس: مهندس مزدک صدری افشار

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

دوره آموزشی محاسبه بارهای حرارتی
و برودتی با کریر

مدت دوره: 33 ساعت
مدرس: مهندس واصف

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
مدرس: مهندس غالمی

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

دوره آموزشی
مهندسی برودت حرفه ای
 مدت دوره: 33 ساعت

مدرس: مهندس انجرقلی
روزهای برگزاری:

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

دوره آموزشی اصول طراحی تاسیسات 
برقی ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی

مدت دوره: 50 ساعت
مدرس: مهندس قرنفلی

روزهای برگزاری:
شنبه ها و سه  شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه اردیبهشت 1400

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/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%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%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
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مقاله اشری

تاثیر توزیع هوا و اختالف فشار

توزیــع هــوا مــی توانــد نقــش مهمــی در حرکــت 

هســته قطــرات در فضــا داشــته باشــد. بســیاری از 

ــوع اختــاط اســتفاده مــی  ــه ن کاس هــا از تهوی

کننــد کــه در آن هــوای خنــک بــا ســرعت بــاال در 

ســطح ســقف تامیــن و در ســطح کــف یــا ســقف 

برگشــت داده مــی شــود. تهویــه جــا بــه جایــی و 

تهویــه زیــر کف دو نــوع دیگــر از روش هــای تهویه 

هســتند کــه اغلــب در کالــج هــای بــا عملکــرد بــاال 

اســتفاده مــی شــوند. 

تهویــه جــا بــه جایــی یــک سیســتم هــوای الیــه 

الیــه اســت کــه هــوای خنــک بــا ســرعت پاییــن 

را نزدیــک کــف تامیــن مــی کنــد و بــه کنــدی در 

اتــاق جــا بــه جــا مــی شــود. از آنجایــی کــه ایــن 

ــرد،  ــد )ف ــی رس ــی م ــع حرارت ــک منب ــه ی ــوا ب ه

تجهیــزات و ...(، هــوای ســرد و متراکــم گــرم مــی 

شــود و یــک پلــوم حرارتــی ایجــاد مــی کنــد کــه 

ــاند و  ــی کش ــع م ــمت منب ــه س ــز را ب ــوای تمی ه

ــاالی زون تنفســی هدایــت  ــه ب ــوده را ب هــوای آل

مــی کنــد کــه از آنجــا مــی توانــد برگردانــده شــود. 

تهویــه زیرکــف هــوا را از دیفیوزرهــا در ســطح کــف 

وارد مــی کنــد، امــا برخــاف تهویــه جــا بــه جایی، 

ــا  ــر شــناوری اســت، هــوا معمــوالً ب کــه متکــی ب

ــن  ــاال تامی ــرعت ب ــا س ــای ب ــت ه ــتفاده از ج اس

مــی شــود و اختــاط در زون اشــغال شــده رخ مــی 

دهــد. بــاالی زون اشــغال شــده، هنــوز الیــه بنــدی 

مــی توانــد رخ دهــد و شــبیه تهویــه جــا بــه جایی، 

آالینــده هــا مــی تواننــد بــا جریــان رو بــه بــاال بــه 

برگشــت در ســقف حمــل شــوند. 

اســتاندارد 2019-62.1 اشــری، اثربخشــی توزیــع 

هــوای زون )EZ( )شــکل 1( را بــه صــورت »نســبت 

تغییــر غلظــت آالینــده بیــن هــوای رفــت و 

ــده  ــوده ش ــت آل ــر غلظ ــه تغیی ــوا ب ــه ه تخلی

ــف مــی  ــن هــوای رفــت و زون تنفســی« تعری بی

ــد. جــدول 4-6 در اســتاندارد 2019-62.1 اشــری،  کن

اثربخشــی توزیــع هــوای زون چندیــن سیســتم را 

ــوای  ــتم ه ــک سیس ــرای ی ــد. ب ــی کن ــت م فهرس

ــت.  ــا 1.0 اس ــر ب ــده آل، EZ براب ــده ای ــب ش ترکی

حالت های انتقال ویروس
و استراتژی های مهاجرت

قسمت سوم

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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ــی، ژای  ــه جای ــا ب ــه ج ــتم تهوی ــک سیس ــرای ی ب

ــک  ــرای ی ــادل 1.3 ب ــک EZ مع ــش ی و همکاران

کاس و 1.25 بــرای یــک سیســتم تهویــه زیــر کــف 

ــد  ــی ده ــان م ــدول 4-6 نش ــد. ج ــبه کردن محاس

ــاالی 5.5  ــت ب ــای برگش ــل دیفیوزره ــی مح وقت

متــر )18 فــوت( اســت، مــی تــوان یــک EZ بیشــتر 

بــه دســت آورد. مــدل ســازی CFD ایــن سیســتم 

ــن  ــرار گرفت ــد ق ــی ده ــان م ــن نش ــا همچنی ه

ــی  ــه جای ــه جــا ب ــر مســتقیم در معــرض تهوی غی

ــه  ــرض تهوی ــن در مع ــرار گرفت ــر از ق ــوالً کمت معم

ــا ایــن حــال در محیــط هــای  زیــر کــف اســت. ب

واقعــی، تهویــه اختاطــی همیشــه کامــاً ترکیــب 

نمــی شــود و ممکــن اســت بــاز هــم الیــه بنــدی 

ــد.  ــاق بیافت ــاق اتف ــی از ات در بخــش های

ــر  ــده ت ــن پیچی ــی همچنی ــه جای ــا ب ــه ج تهوی

ــد  ــد رخ ده ــی توان ــردن م ــل ک ــر قف ــت. تاثی اس

ــه  ــر الی ــتقیم زی ــه مس ــه ثانوی ــک الی ــه در آن ی ک

باالیــی گــرم الیــه بنــدی شــده تشــکیل مــی شــود 

و تنفــس استنشــاق را زیــر ارتفــاع میانــی بــه دام 

مــی انــدازد. ایــن هــوا بــه الیــه باالیــی حمــل مــی 

ــذف  ــت ح ــق برگش ــد از طری ــی توان ــه م ــود ک ش

ــت  ــان داده اس ــات نش ــکل 2(. مطالع ــود )ش ش

ــاع  ــه ارتف ــی ب ــد حت ــی توان ــه م ــه ثانوی ــن الی ای

استنشــاقی هــم برســد )اگرچــه همــان طــور که در 

بخــش 1 ذکر شــده، بیشــتر هــوای ورودی از ارتفاع 

ــل  ــی حم ــوم حرارت ــا پل ــد و ب ــی آی ــر م ــن ت پایی

مــی شــود(. وقتــی یــک نفــر پشــت بــه سیســتم 

باشــد، تهویــه جــا بــه جایــی مــی توانــد حفاظــت 

ــا  ــد. ب ــی فراهــم کن ــر آلودگ ــی در براب ــی خوب خیل

ایــن وجــود، وقتــی یــک نفــر ســمت دیگــر قــرار 
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بگیــرد، الیــه بنــدی مــی توانــد باعث حرکــت افقی 

ــه  ــه گفت ــان طــور ک بیشــتر استنشــاق شــود. هم

ــرار  ــر ق ــی، باالت ــه جای ــا ب ــه ج ــرای تهوی ــد، ب ش

دادن برگشــت مــی توانــد اثربخشــی توزیــع هــوا 

را افزایــش دهــد، امــا پاییــن قــراردادن برگشــت 

ــر از  ــیار کمت ــه را بس ــی تهوی ــد اثربخش ــی توان م

ــه اختــاط کاهــش دهــد.  تهوی

ــه اســتفاده از  ــن ب ــی همچنی ــه جای ــه جــا ب تهوی

فــن هــای ســقفی، فــن هــای شــخصی و حرکــت 

ســاکنین در فضــا حســاس اســت. ایــن امــر روی 

الیــه بنــدی فضــا تاثیــر مــی گــذارد. نشــان داده 

شــده اســت کــه وجــود یــک دیــوار تابشــی )دیوار 

بــا عایــق بنــدی ضعیــف یــا دیــوار پنجــره ای( بــه 

میــزان قابــل توجهــی روی الگــوی جریــان هــوا و 

انتشــار آلودگــی زیــر تهویــه جــا بــه جایــی تاثیــر 

بگــذارد. قرارگرفتــن یــک نفــر بیــن دیوار تابشــی و 

منبــع آالینــده بیشــتر از محــل دیفیــوزر برگشــت یا 

تعــداد دفعــات تعویــض هــوا روی خطــر آلودگــی 

ــوده نســبت  تاثیــر مــی گــذارد. موقعیــت فــرد آل

ــی یــک  ــرد مشــکوک هــم نقــش دارد. وقت ــه ف ب

فــرد آلــوده نشســته نزدیــک یــک فــرد مشــکوک 

ــال  ــال انتق ــد، احتم ــته باش ــرار داش ــتاده ق ایس

آلودگــی بیشــتر مــی شــود. 

تهویــه اختــاط، غلظــت یکنواختــی از هــوای 

آلــوده در اتــاق ایجــاد مــی کنــد )شــکل 3(. بــرای 

ــاط، مســیر تنفــس استنشــاقی مــی  ــه اخت تهوی

ــود،  ــل ش ــت مخت ــوای رف ــان ه ــا جری ــد ب توان

ــه  ــا ب ــاق ج ــه ات ــه بقی ــا را ب ــده ه ــن آالین ــه ای ک

ــی  ــه خوب ــاق ب ــه ات ــی ک ــد. از آنجای ــی کنن جــا م

ــت  ــوزر برگش ــل دیفی ــود، مح ــی ش ــوط م مخل
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ــه  ــده دارد. تهوی ــذف آالین ــادی روی ح ــر زی تاثی

اختــاط مــی توانــد بــدون کــوران در برابــر تهویــه 

جــا بــه جایــی، تعویــض هــوای بیشــتری تامیــن 

ــر  ــوا تاثی ــازی ذرات در ه ــق س ــه روی رقی ــد ک کن

ــد  ــر کــف مــی توان مــی گــذارد. توزیــع هــوای زی

اختــاط محلــی هــوای آلــوده را فراهــم کنــد، امــا 

هنــوز مانــع از گســترش آالینــده هــا در فضــا مــی 

شــود. ایــن دیفیوزرهــای محلــی، شــبیه تهویــه جا 

بــه جایــی، هــوا را بــه ســمت بــاال تــا یــک الیــه 

الیــه بنــدی شــده مخلــوط مــی کننــد؛ ایــن هــوا 

بعــدا بــا یــک دیفیــوزر برگشــتی در ســقف از فضــا 

گرفتــه مــی شــود. توزیــع هــوای زیــر کــف نســبت 

ــذف  ــرد ح ــد عملک ــی توان ــاط م ــه اخت ــه تهوی ب

هواویــز بهتــری فراهــم کنــد. 

ــی  ــی را بررس ــه علم ــش 10 مقال ــن و همکاران چ

کردنــد تــا یــک پایــگاه اطاعاتــی بــرای 191 مــورد 

قــرار گرفتــن افــراد در معــرض آالینــده هــای 

استنشــاقی موجــود در 10مقالــه علمــی ایجــاد 

ــه  ــد روش ب ــرای تایی ــاالت ب ــپس مق ــد. س کنن

ــر  ــتقیم و غی ــور مس ــردن حض ــز ک ــور متمای منظ

ــتفاده  ــا اس ــده ه ــن آالین ــرض ای ــتقیم در مع مس

شــدند. بعــد از نرمــال کــردن ایــن داده هــا بــرای 

تهویــه اختاطــی و تهویــه جــا بــه جایــی، میانگین 

حضــور در معــرض آالینــده هــای استنشــاقی بــرای 

تهویــه اختاطــی 0.99 )نزدیــک بــه عــدد 1  بــرای 

موقعیــت بــا اختــاط خــوب( بــه دســت آمــد. بــا 

اینکــه تهویــه جــا بــه جایــی عــدد حضــور تئوریــک 

ــدد  ــان ع ــی دارد، محقق ــه اختاط ــر از تهوی کمت

ــت  ــتر از موقعی ــن 1.23 )23% بیش ــور میانگی حض

بــا اختــاط خــوب( را محاســبه کردنــد. چــن ایــن 

عــدد باالتــر را بــه وجــود مــوارد بســیار بــا فاصلــه 

فــردی کوتــاه نســبت داد کــه مزایــای تهویــه جــا 

ــه جایــی را نفــی کــرد.  ب

ــرل  ــرای کنت ــتفاده ب ــورد اس ــوم م ــن مفه آخری

ــت.  ــار اس ــاف فش ــا اخت ــاری زاه ــترش بیم گس

اســتاندارد 2017-170 اشــری حداقــل اختــاف فشــار 

ــای  ــاق ه ــن ات ــش و بی ــکال را در پوش 2.5 پاس

ــای  ــت ه ــه عفون ــای ایزول ــاق ه ــرای ات ــاور ب مج

هوابــرد )AII( و اتــاق هــای محیــط حفاظــت 

ــه  ــی ک ــرد. در حال ــی گی ــر م ــده )PE( در نظ ش

مــدارس الزامــات اتــاق هــای AII یــا PE را ندارنــد، 

ــا از  ــت ه ــتاری و توال ــاق پرس ــد ات ــی مانن مناطق

ــن  ــی بی ــار منف ــاف فش ــتفاده از اخت ــت اس مزی

ایــن فضاهــا و فضاهــای مجــاور بــرای جلوگیــری 

ــد.  ــی گیرن ــره م ــروس به ــرت وی از مهاج

نتیجه گیری

ــرد  ــال هواب ــه انتق ــه نگاهــی داشــت ب ــن مقال ای

ــتم  ــق سیس ــا از طری ــرش آنه ــا و گس ــروس ه وی

توزیــع هــوا. همــان طــور کــه بحــث شــد، تهویــه 

جــا بــه جایــی مــی توانــد راندمــان تهویــه نظــری 

بســیار باالیــی فراهــم کنــد، امــا وجــود یــک الیــه 

ــای  ــت ه ــر ج ــف در براب ــت ضعی ــل و حفاظ قف

تنفســی ممکــن اســت نافــی بعضــی از ایــن 

راندمــان هــای تهویــه در زمینــه حضــور ویــروس 

نزدیــک یــک فــرد آلــوده باشــد. اگــر فــرد آلــوده 

ــان  ــد، راندم ــته باش ــی داش ــک تنفس ــک ماس ی

تهویــه مــی تواندبســیار باالتــر باشــد. تهویــه 

اختاطــی در کل ســبب قــرار گرفتــن یکنواخــت در 

معــرض آالینــده هــا در یــک فضــا شــود و احتمــال 

ــد.  ــتر کن ــده را بیش ــق ش ــطوح رقی ــترش در س گس
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ــامی،  ــد اس ــوز، محم ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب

وزیــر راه و شهرســازی در صفحــه اینســتاگرام خود، 

ــی  ــام مهندس ــون نظ ــق آزم ــت تعوی ــا درخواس ب

ــت  ــن در وضعی ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــاختمان ب س

ــرد! ــا موافقــت ک ــز کرون قرم

بــر اســاس ایــن گــزارش، وی بــا توجــه بــه 

ــه  درخواســت مخاطبــان جهــت تعویــق آزمــون ب

مــدت حداقــل ۲ مــاه )مــرداد مــاه ســال جــاری( 

ــرد. ــت ک موافق

ــام  ــاس اع ــر اس ــه ؛ ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای

پیشــین، بنــا بــر ایــن بــود، ایــن آزمــون در 

اردیبهشــت مــاه ســال ۱۴۰۰ برگزار شــود و تــا کنون 

ــت  ــانی جه ــاع رس ــمی، اط ــع رس ــچ مرج از هی

ــود. ــه ب ــورت نگرفت ــون، ص ــان آزم ــر زم تغیی

ــای  ــق فض ــد از طری ــانی جدی ــاع رس ــبِک اط س

مجــازی بــدون اطــاع رســانی در مراجــع ذیصــاح 

ــت  ــدی اس ــط، رواِل جدی ــی و ذیرب ــام مهندس نظ

کــه البتــه کامــاً منطبــق بــر اســاِس پیــش بینــی 

ــوان  ــانه« بعن ــی کاش ــده »آکادم ــام ش ــای اع ه

یــک موسســه آموزشــی در بــاره آزمونهــای نظــام 

مهندســی، مــی باشــد.

الزم بــه ذکــر اســت، »آکادمــی کاشــانه« پیــش از 

ــام  ــای نظ ــون ه ــه آزم ــود ک ــرده ب ــام ک ــن اع ای

ــت  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــس از برگ ــی پ مهندس

ــد! ــد ش ــزار خواه ــوری برگ جمه

اطالع رسانی اینستاگرامی
وزیــــــــــر راه و شهــــــــــرسازی
برای تعـــــــــــــــــویق آزمــــــــــون
نظام مهندسی ساختمان!

 محمــد اســامی در پاســخ بــه یکــی از مخاطبــان صفحــه اینســتاگرام خــود در بــاره زمــان برگــزاری 
ــا گفــت :  ــارم شــیوع کرون ــک چه ــن در پی ــرار گرفت ــه ق ــا توجــه ب آزمــون نظــام مهندســی ســاختمان ب

آزمــون نظــام مهندســی ســاختمان بــه تعویــق خواهــد افتــاد!

گزارش ویژه
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پی گیری تاسیسات نیوز در باره تغییر 
تاریخ آزمون نظام مهندسی ساختمان

بــه گــزارش پایــگاه خبــری تاسیســات نیــوز، محمد 

حســام الدیــن قیاســی ، مدیــر آموزشــی ســازمان 

نظــام مهندســی ســاختمان مرکــزی، ضمــن اعــام 

ایــن خبــر گفــت :

وزیــر راه و شهرســازی در صفحــه اینســتاگرام 

ــی  ــام مهندس ــون نظ ــو آزم ــود از لغ ــخصی خ ش

ســاختمان، در تاریــخ اردیبهشــت مــاه ســال جــاری 

بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا خبــر داده اســت. 

کــه البتــه بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر جامعــه 

ایــن مســئله دور از ذهــن نیســت و احتمــاالً 

ــو  ــه لغ ــرد: البت ــد ک ــود. وی تاکی ــی ش ــی م اجرای

آزمــون مذکــور، یــا هــر آزمــون دیگــری حتمــًا بــا 

بررســی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا صــورت مــی 

ــه کشــورمان در حــال  ــه اینک ــا توجــه ب ــرد و ب گی

حاضــر در پیــک چهــارم کرونــا بــه ســر مــی بــرد، 

ــا  ــت، ام ــترس نیس ــون دور از دس ــن آزم ــو ای لغ

قطعــی شــدن ایــن خبــر فقــط مشــروط بــه اعــام 

ــا اســت. ــه کرون ــی مقابل از ســوی ســتاد مل

بــه دنبــال پــی گیــری های پایــگاه خبــری تاسیســات نیــوز، مدیــر آموزشــی ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان مرکــزی بــه خبرنــگار مــا گفــت: تنهــا مرجــع لغــو و تاییــد زمــان برگــزاری هــر آزمونــی از جمله 

آزمــون نظــام مهندســی ســاختمان، فقــط ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا هســت .

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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بــه گــزارش پایــگاه خبــری تاسیســات نیــوز،  

ــاد  ــک نه ــاختمان ی ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س

ــام  ــون نظ ــب قان ــه موج ــه ب ــت ک ــه ای اس حرف

مهندســی و کنتــرل ســاختمان )مصــوب ۱۳۷۴ 

مجلــس شــورای اســامی( یکــی از مهم تریــن 

اهــداف تأســیس آن، مشارکت بخشــی مهندســان 

ــازمان  ــن س ــت؛ ای ــود اس ــه ای خ ــور حرف در ام

حرفه منــدان  تفکــر  محصــول  فی الواقــع  کــه 

ایران زمیــن اســت طــی گذشــت بیــش از دو دهــه 

از فعالیــت خــود نه تنهــا جــای خــود را بــه عنــوان 

یــک نهــاد عهــده دار مســئولیت های حرفــه ای 

ــه  ــرده و ب ــی کشــور تثبیــت ک در ســاختار حکمران

یــک ُرکــن تصمیم ســاز و تصمیم گیــر در حــوزه 

ــی  ــی مترق ــاد و الگوی ــه نم ــه ب ــئولیتی، بلک مس

از  دولــت  چابک ســازی  و  کوچک ســازی  بــرای 

ــه ای  ــای حرف ــه نهاده ــور ب ــپاری ام ــق واس طری

ــت. ــده اس ــل ش تبدی

ــام  ــازمان نظ ــاختاری س ــوت س ــاط ق ــی از نق یک

ــت  ــکل گیری هیئ ــکاء ش ــاختمان، ات ــی س مهندس

ــن  ــوان مهم تری ــه عن ــتان ها ب ــازمان اس ــره س مدی

و مؤثرتریــن ُرکــن ایــن ســازمان برپایــه انتخابــات 

اســت و بدیهــی اســت کــه بــروز هرگونــه اشــکال 

ــره،  ــأت مدی ــن هی ــکیل ُرک ــال در تش ــا اخت و ی

ــی  ــات اساس ــات و جراح ــال صدم ــه اعم ــر ب منج

ــئولیت های  ــازمان دارای مس ــن س ــره ای ــه پیک ب

ــزاری  مهــم و حســاس خواهــد شــد؛ بی شــک برگ

انتخابات نظام مهندسی
از رد صالحیت فله  ای دوره 

وزیر مستعفی تا برگزاری
پیش از موعد!

در دوران پسا وزیر مستعفی اقدام مؤثری برای جبران انحرافات سازمان  نظام مهندسی ساختمان 
کشور صورت نگرفته و نحله فکری وزیر سابق به دنبال برگزاری انتخابات پیش از موعد است.

گزارش
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انتخابــات از جملــه انتخابــات در حــوزه نظــام 

ــی از اشــکال نیســت و  مهندســی ســاختمان، خال

ــره  ــأت مدی ــتمین دوره هی ــات هش ــن انتخاب لک

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ها در 

ســال ۱۳۹۷ شــاهد صحنه هــای عجیــب و تلــخ و 

شــگرفی بــود کــه از آن جملــه می تــوان بــه مــوارد 

زیــر اشــاره کــرد؛

ــات  ــی موجب ــور در حال ــات مزب ــه انتخاب نظام نام

محرومیــت ســلیقه ای کارمنــدان ۱۴ دســتگاه و 

ــم  ــات فراه ــرکت در انتخاب ــی را از ش ــاد قانون نه

آورد کــه دیــوان عدالــت اداری، اجــرا و اعمــال ایــن 

ــت  ــتور موق ــی رأی دس ــه را ط ــش از نظام نام بخ

ــرد. ــف ک ــورخ ۱۳۹۷/۵/۱ متوق ــماره ۱۱۶۴ م ــه ش ب

ــر  ــل توجهــی از کاندیداهــا، ب ــی تعــداد قاب در حال

اســاس ایــن بخــش از نظام نامــه از ثبت نــام 

ــام  ــدند و ثبت ن ــع ش ــات من ــرکت در انتخاب و ش

آن هــا می توانســت بــر پویایــی بیشــتر انتخابــات 

بیفزایــد، لکــن وزارت راه و شهرســازی وقــت، صرفــًا 

ایــن رأی را محــدود بــه ســه نفــر از شــّکات کــرد و 

بــه جــای توقــف رونــد انتخابــات و ایجــاد فرصــت 

ــه داد  ــات را ادام ــد انتخاب ــام، فرآین ــدد ثبت ن مج

ــیاری  ــا در بس ــد ت ــب ش ــز موج ــر نی ــن ام و همی

تعــداد  اســتان ها،  از  بســیاری  در  رشــته ها  از 

کاندیداهــا کمتــر از تعــداد افــراد مــورد نیاز شــود و 

عمــاً و علنــًا حــق بســیاری از مهندســان متقاضــی 

ــع شــود. ــات، ضای ــوری در انتخاب کاندیدات

ذی ربــط  مراجــع  و  انتخاب شــوندگان  شــرایط 

و  صاحیت هــا  بررســی  ســازوکار  و  اســتعام 

اســتعام، بــه صراحــت در مــاده )۱۱( قانــون نظــام 

مهندســی و کنتــرل ســاختمان و مــواد )۵۹( و 

ــت و  ــده اس ــون آم ــی قان ــه اجرای )۶۶( آئین نام

ــاده  ــف( م ــش )ال ــل بخ ــره ذی ــه تبص ــتندًا ب مس

ــات  ــون، اثب )۵۹( اصاحــی آئین نامــه اجرایــی قان

ــل  ــه دلی تخطــی از اصــول مصــّوب، مســتلزم ارائ

معتبــر و ارائــه فرصــت پاســخ گویی بــه داوطلــب 

ــه ای  ــات رّد صاحیت هــای فّل اســت، در آن انتخاب

ــی  ــتند و حت ــر و مس ــل معتب ــه دلی ــدون ارائ و ب

ــه فرصــت پاســخ گویی صــورت گرفــت. ــدون ارائ ب

رّد  اغلــب  کــه  بــود  حالــی  در  این هــا  همــه 

صاحیت شــدگان، در زمره مهندســان دارای حســن 

ــه مهندســی  ــی ب شــهرت اجتماعــی و شــغلی عمل

ــی در  ــئون مهندس ــاق و ش ــت اخ ــوی رعای و الگ

اســتان خــود بودنــد و در اســتعام کارنامــه آنــان 

ــود  ــز وج ــکالی نی ــچ اش ــه، هی ــع چهارگان از مراج

نداشــت. ضمــن این کــه آراء متعــدد مراجــع 

ــدام وزارت  ــت اق ــا در محکومی ــه بعده ــی ک قضائ

راه و شهرســازی صــادر شــد، عمــاً نوشــدارو پــس 

ــود. ــهراب ب ــرگ س از م

ــارس،  ــتان ف ــات اس ــه انتخاب ــی ب ــه منته در هفت

پروانــه رئیــس نظــام مهندســی ســاختمان کشــور، 

گزارش
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ابطــال می شــود و بــدون ایــن کــه بــرای وی 

فرصــت اعتــراض و تجدیدنظرخواهــی ایجــاد 

گــردد، انتخابــات اســتان فــارس برگــزار و در کمــال 

ــی  ــام مهندس ــس نظ ــام رئی ــر، ن ــب و تحّی تعج

ســاختمان کشــور از لیســت کاندیداهــا کنــار 

ــود کــه چنــد  ــی ب گذاشــته می شــود. ایــن در حال

ــر را  ــدام وزی ــن اق ــور، ای ــس جمه ــد، رئی روز بع

ــور،  ــدام مزب ــرده و وی  را از اق ــه قلمــداد ک عجوالن

برحــذر مــی دارد و لکــن راه کاری بــرای اعــاده حــق 

نمی گــردد. ارائــه  تضییع شــده 

انجــام همــه تعّرضــات مســّجل فــوق بــه حقــوق 

افــراد توســط وزی مســتعفی در حالــی روی داد که 

ــرای  وی همــواره خــود را مــوّکل تمــام بشــریت ب

می دانســته  دموکراســی  اصــول  پیاده ســازی 

اســت و لکــن در دوران قــدرت خویــش، از هیــچ 

عملــی بــرای برخــورد بــا مخالفــان افــکار خویــش 

در حــوزه حرفــه ای کوتاهــی نکــرد؛ و از آن مهم تــر 

ایــن کــه در دوران پســا آخونــدی نیــز اقــدام 

ــورت  ــات ص ــن انحراف ــران ای ــرای جب ــری ب مؤث

نگرفــت و ســازمان و اعضــاء ســازمان تــاوان 

مهندســی انتخابــات توســط عبــاس آخونــدی 

و انصــار و اعوانــش را بــه هزینه هــای گزافــی 

کــه شــرح آن هــا در ایــن مجــال نمی گنجــد، 

ــد. پرداختن

انتخابــات هشــتمین دوره هیئــت مدیــره ســازمان 

نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ها در تاریــخ ۵ 

ــاس  ــد و عب ــزار گردی ــر ســال ۱۳۹۷ برگ ــی ۱۴ مه ال

ــا  ــارن ب ــه مق ــر ک ــخ ۲۸ مه ــز در تاری ــدی نی آخون

آخریــن روز حضــورش در مســند وزارت بــود، 

ــا  ــم ب ــه آن ه ــان را ک ــی از منتخب ــه برخ اعتبارنام

اعمــال ســلیقه شــخص وی و اطرافیانــش همــراه 

ــود، صــادر کــرد. ب

بــا توجــه بــه ایــن کــه دوره کاری هیــأت مدیره هــا 

ــات در  ــد انتخاب ــول بای ــت، علی االص ــاله اس سه س

ــتقرار  ــان اس ــی در زم ــاه ۱۴۰۰، یعن ــط مهرم اواس

دولــت جدیــد برگــزار گــردد و لکــن حالیــه وزارت 

ــات  ــه انتخاب ــن ک ــام ای ــا اع ــازی ب راه و شهرس

نظــام  ســازمان  مدیــره  هیــأت  دوره  نهمیــن 

ــش از  ــاه پی ــتان ها، ۲ م ــاختمان اس ــی س مهندس

ــد  ــزار خواه ــاه برگ ــرداد م ــی و در م ــد قانون موع

شــد، ضمــن باززنده ســازی خاطــرات ســوءجریانات 

ــن  ــه را در ذه ــن فرضی ــات، ای ــل انتخاب دوره قب

جامعــه مهندســی و حرفــه ای متبــادر ســاخته 

ــی در  ــت کاری غیرقانون ــا دس ــت ب ــه دول ــت ک اس

ــازمان  ــن س ــات بزرگ تری ــزاری انتخاب ــد برگ موع

غیرانتفاعــی کشــور، قصــد دارد تــا امــکان دخــل و 

ــد تأییــد صاحیت هــا و دخــل و  تصــرف در فرآین

تصــرف در نتیجــه نهایــی انتخابــات را بــرای خــود 

ــوظ دارد! محف

ــه  ــع هرگون ــرای رف ــزاره ب ــاده ترین گ ــک، س بی ش

شــائبه در رونــد برگــزاری انتخابــات پیــش رو ایــن 

اســت کــه انتخابــات در موعــد قانونــی خــود برگزار 

شــود و در غیــر ایــن صــورت یکبــار دیگــر آلودگــی 

ــه  ــاختمان ب ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــان س دام

ــن  ــی دور از ذه ــایق سیاس ــا و س ــال نظره اعم

نخواهــد بــود و تــاوان آن را در وهلــه اول، جامعــه 

ــوان  ــه عن ــردم ب ــدی، م ــه بع ــی و در وهل مهندس

ــد داد. ــی خواهن ــات مهندس ــرداران از خدم بهره ب

اینــک تــوپ در زمیــن وزیــر راه و شهرســازی 

اســت…

گزارش
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ــاختمانی و  ــای س ــح و فرآورده ه ــتفاده از مصال اس

کاالهــای تأسیســات و تجهیــزات مکانیکــی و برقی 

ــای بناهــا،  اســتاندارد در طرح هــای مرمــت و احی

بافت هــا و محوطه هــای تاریخــی و همچنیــن 

نیــاز بــه بهره منــدی از حداکثــر تــوان فنــی و 

مهندســی کشــور، حمایــت از ابتکارهــا، خاقیت هــا 

ــت و  ــای مرم ــدآوری طرح ه ــا در پدی و نوآوری ه

ــازی  ــب و زمینه س ــاوری مناس ــاب فن ــا، انتخ احی

بــرای بومــی کــردن آنهــا، اســتقرار و نهادینــه کردن 

نظــام فنــی اجرایــی مرمــت را اجتناب ناپذیــر 

کــرده اســت.

ــر  ــرکل دفت ــی مدی ــدی رویین ــادی احم ــید ه س

ــای  ــه ه ــت و محوط ــا، باف ــای بناه ــظ و احی حف

ــل  ــناخت و تحلی ــت ش ــور در نشس ــی کش تاریخ

ــبت روز  ــه مناس ــی ب ــی و اجرای ــای فن ــام ه نظ

جهانــی بناهــا و محوطــه هــای تاریخــی بــا اشــاره 

بــه اینکــه بــر طبــق قانــون، نظــام فنــی و اجرایــی 

ــد  ــی بای ــای تاریخ ــا و محوطه ه ــی بناه اختصاص

تدویــن و تنظیــم میشــد، گفــت کــه »پیــش 

ــه  ــدام ب ــه اق ــازمان برنام ــود س ــرار ب ــن ق از ای

ــا  ــا ب ــه م ــد ک ــی کن ــه فن ــن نظــام نام ــن ای تدوی

ــن و  ــد مرجــع تدوی ــرا بای ــم زی آن مخالفــت کردی

ترســیم ایــن نظــام نامــه وزارت میــراث فرهنگــی، 

ــود  ــا وج ــد. ب ــتی باش ــع دس ــگری و صنای گردش

محدودیت هــای موجــود، تدویــن ایــن نظــام 

نامــه را برعهــده گرفتیــم و از تمــام دانشــگاه هــای 

ــه  ــا اینک ــم، ت ــکاری دادی ــت هم ــط درخواس مرتب

ــن  ــا در تدوی ــکار م ــتی هم ــهید بهش ــگاه ش دانش

ــه شــد.« ــن نظــام نام ای

مرمــت یــک بنــای تاریخــی و میــراث فرهنگــی بــا 

ساختمان ســازی متفــاوت اســت

خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  رویینــی  احمــدی 

فرهنگــی پــول و تجــارت دربــاره نظــام ویــژه فنــی 

ــت:  ــی، گف ــی تاریخ ــار فرهنگ ــت آث ــی مرم اجرای

نظام ویژه مرمت و احیا به صورت مجزا از نظام فنی مهندسی ساختمان تا اندازه ای دارای اهمیت 
است که مدیران و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی به ویژه بخش مرمت بناها و بافت ها اسقرار این نظام 

را هدف و آرزوی خود عنوان می کنند.

هر مهندسی نباید و نمی تواند 
پیمانکار مرمت بنای تاریخی شود

https://tasisatnews.com/%d9%87%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1/
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ایــن نظــام هــم بــرای دولــت و هــم بــرای مــردم و 

مالــکان بناهــا برنامه ریــزی شــده اســت. در حــال 

ــام  ــاختمان )نظ ــی س ــی اجرای ــام فن ــر نظ حاض

مهندســی( وجــود دارد و همــه از آن اســتفاده 

می کننــد.

مدیــرکل حفــظ و احیــاء بناهــا، محوطه هــا و 

ــر  ــرد: اگ ــح ک ــور تصری ــی کش ــای تاریخ بافت ه

فــردی بــرای ســاخت یــک واحد خانــه یــا آپارتمان 

اقــدام کنــد طبــق ضوابــط مصــوب اباغــی بایــد 

مهنــدس عمــران، مهنــدس تاسیســات و معمــار را 

ــا آنهــا  ــا صاحیــت مشــخص انتخــاب کنــد و ب ب

قــرارداد ببنــدد، همچنیــن بایــد مجوزهــای الزم را 

از نهادهــای مرتبــط دریافــت و بــر اســاس نقشــه 

مصــوب و ضوابــط شهرســازی، ســاختمان خــود را 

بنــا کنــد کــه ایــن مــوارد در چهارچــوب نظــام فنــی 

ــرد. ــرار می گی ــور ق ــی کش مهندس

ــوزه  ــه ح ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــزود: ب وی اف

ــی  ــژه فن ــام وی ــا، نظ ــی و مرمت ه میراث فرهنگ

اجرایــی خــود را داشــته باشــد و بــا ضوابــط 

فنــی و اجرایــی بــا آپارتمان ســازی تفــاوت داشــته 

باشــد؛ ترتیــب و رونــد خاصــی پیش بینــی شــود 

چــرا کــه یــک کار عمرانــی ماننــد ساختمان ســازی 

بــا مرمــت یــک بنــای تاریخــی و میــراث فرهنگــی 

بــر اســاس همیــن  بایــد  متفــاوت اســت و 

ــی  ــی اختصاص ــی و اجرای ــط فن ــا، ضواب تفاوت ه

آن پیش بینــی و بــه صــورت قانونــی لحــاظ شــود.

احمــدی رویینــی بــا اشــاره بــه برخــی تفاوت هــای 

فنــی و اجرایــی یــک طــرح عمرانــی بــا یــک طــرح 

ــب  ــک مترمکع ــت ی ــت: قیم ــار داش ــی اظه مرمت

خــاک بــرداری در یــک طــرح ساختمان ســازی 

ــیار  ــی بس ــراث فرهنگ ــت می ــرح مرم ــک ط ــا ی ب

خــاص  بهــای  فهرســت  و  اســت  متفــاوت 

ــرداری در  ــب خاکب ــر مکع ــک مت ــود را دارد؛ ی خ

طرح هــای میراث فرهنگــی بــا ابــزار و وســایل 

ــه در  ــال آنک ــود ح ــت می ش ــق برداش ــیار دقی بس

طــرح هــای عمرانــی بــا بیــل مکانیکــی و بــا بیــل 

ــوع  ــن ن ــود. از همی ــرداری می ش ــتی خاک ب دس

ــتقرار  ــرورت اس ــا، ض ــرای طرح ه ــا در اج تفاوت ه

ــن  ــی در ای ــی اجرای ــژه فن مجــزای یــک نظــام وی

ــت. ــروری اس ــوزه ض ح

و  نبایــد  عمرانــی  شــرکت  و  مهنــدس  هــر 

ــای تاریخــی شــود ــکار مرمــت بن ــد پیمان نمی توان

احمــدی رویینــی بیــان کــرد: نــرخ و قیمــت 

نقاشــی ســاختمان در یــک واحــد آپارتمانــی 
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ــک  ــت و ی ــزار ناموت اس ــی چنده ــدود مترمربع ح

ســاعت هــم شــاید طــول نکشــد در صورتــی کــه 

نــرخ مرمــت و حفــظ یــک مترمربــع نقاشــی دوره 

صفــوی در یــک بنــای تاریخــی، شــاید صدمیلیــون 

ناموت شــود و گاهــی کارشــناس مرمــت بــر روی آن 

ــد. ــال کار می کن ــا یکس ــی ت حت

اجرایــی  فنــی  نظــام  در  داشــت:  اظهــار  وی 

مرمــت بایــد مشــخص شــود چــه کســی بــا چــه 

ــت دارد در  ــی صاحی ــی و تجرب ــخصات علم مش

یــک بنــای تاریخــی کاری انجــام دهــد. با اســتقرار 

ــرکت  ــا ش ــران ی ــدس عم ــر مهن ــام، ه ــن نظ ای

مهندســی ســاختمان کــه دانــش و تخصــص 

و تجربــه در حــوزه اجــرای طرح هــای میــراث 

فرهنگــی نــدارد، نمــی توانــد پیمانــکار طرح هــای 

ــه  ــود، بلک ــوزه ش ــن ح ــت در ای ــی مرم تخصص

ــی  ــه کس ــه چ ــد ک ــی کن ــخص م ــه مش وزارتخان

بــا چــه تخصــص علمــی و اجرایــی مــی توانــد در 

ــد. ــیس کن ــرکت تاس ــت ش ــه مرم زمین

محوطه هــا  بناهــا،  احیــاء  و  حفــظ  مدیــرکل 

وزارت  افــزود:  کشــور  تاریخــی  بافت هــای  و 

ــی  ــی اجرای ــام فن ــای نظ ــر مبن ــی ب میراث فرهنگ

ــکاران  ــا، پیمان ــرکت ه ــای ش ــت، صاحیت ه مرم

را  آنهــا  کارشناســان  ترکیــب  مرمــت و حتــی 

ــر  ــرد و از آن مهمت ــد ک ــد خواه ــخیص و تایی تش

ــوان و  ــکار ت ــدام پیمان ــه ک ــد ک ــی کن ــن م تعیی

ــا را دارد. ــدام بن ــت ک ــش مرم ــص و دان تخص

وزارت میــراث فرهنگــی بــرای هــر بافــت تاریخــی 

کشــور طــرح تدویــن مــی کنــد

احمــدی رویینــی تاکیــد کــرد: نظــام فنــی اجرایــی 

پیمانــکار  شــرکت های  و  کارشناســان  مرمــت، 

را بــر اســاس توانمنــدی، تخصــص و تجربــه 

ــر  ــرا ه ــد زی ــدی می کن ــه بن ــطح بندی و درج س

ــید را  ــت جمش ــا تخ ــد مث ــکاری نمی توان پیمان

ــک حقیقــی  ــرد و مال ــی یــک ف ــد. حت مرمــت کن

ــخصی  ــی ش ــه تاریخ ــت خان ــر و مرم ــرای تعمی ب

خــود، بایــد از پیمانــکاری کــه مشــخصات و 

صاحیــت تاییــد شــده او در نظــام فنــی اجرایــی 

ــد. ــتفاده کن ــده، اس درج ش

وی گفــت: در حــال حاضــر فقــط بخشــی از 

ــب  ــم در قال ــت آن ه ــای مرم ــات و رونده ترتیب

ــن  ــا همی نظــام مهندســی کشــور وجــود دارد، ام

هــم بایــد بــه یــک نظــام جامــع و ویــژه و مختص 

میراث فرهنگــی تبدیــل شــود.

مدیــرکل حفــظ و احیــاء بناهــا، محوطه هــا و 

ــح داد: وزارت  ــور توضی ــی کش ــای تاریخ بافت ه

ــی در  ــت تاریخ ــر باف ــرای ه ــی ب ــراث فرهنگ می

ــژه  ــط وی ــرح و ضواب ــور ط ــف کش ــاط مختل نق

همــان بافــت را تهیــه و تدویــن و مشــخص 

ــد  ــا بای ــر کاربری ه ــدوده تغیی ــد در آن مح می کن

ــا  ــا ایــن کــه اصــا امــکان  و ی ــه باشــد و ی چگون

ظرفیــت وجــود دارد کــه ایــن امــر شــامل نظــارت 

ــی و  ــای تاریخ ــه ه ــای خان ــرح مرمت ه ــر ط ب

می شــود. کاربری هــا  تغییــر  و  بومگردی هــا 
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با ریزش سنگ نمای ساختمانها چه کنیم؟

ــنگ  ــزش س ــا ری ــن روزه ــات ای ــی از معض یک

می باشــد کــه مالکیــن موظفنــد نســبت بــه 

ایمــن کــردن آن اقــدام فرماینــد. راه کار جلوگیــری 

از ریــزش ســنگ نمــای ســاختمان، یکــی از راه کار 

هــای مطمئــن پیــچ و رولپــاک ســنگ نمــا اســت 

ــردد. ــه مــی گ ــه توصی ک

ــه  ــده چ ــر عه ــا ب ــنگ نم ــزش س ــئولیت ری مس

ــد؟ ــی باش ــی م کس

ــزش  ــی از ری ــده ناش ــارت وارد ش ــولیت خس مس

ــاختمان  ــر س ــده مدی ــر عه ــا ب ــا عموم ــنگ نم س

اول میباشــد،  مالیــک در مرحلــه  و همچنیــن 

ــد  ــال باش ــر از ۵ س ــاختمان کمت ــر س ــه عم چنانچ

و  از ســازنده  بــا شــکایت  میتواننــد  مالکیــن 

ــناس  ــط رای کارش ــر توس ــدس ناظ ــن مهن همچنی

دادگســتری کــه آیــا احمــال کاری از ســازنده اســت 

و یــا از مهنــدس ناظرچنانچــه دســتور العمــل الزم 

ــوم  ــد محک ــداده باش ــازنده ن ــه س ــح را ب و صحی

گردنــد کــه در ایــن صــورت ســازنده و یــا مهنــدس 

ــوند  ــی ش ــارت م ــت خس ــه پرداخ ــزم ب ــر مل ناظ

ــردد . گ

ولــی پیشــنهاد مــی شــود بــه مدیــران ســاختمانها 

نســبت بــه ایمــن کــردن ســنگ نمــا بــا اســتفاده 

از پیــچ و رولپــاک ســنگ نمــا پیــش از هــر گونــه 

ــا  ــردن ســنگ نم ــن ک ــه ایم ــه ای نســبت ب حادث

ریزش سنگ نمای ساختمان ها یکی ا زمشکاتی است که عاوه بر نازیبایی نمای ساخمانها، باعث 
ایجاد حس عدم امنیت در ساکنان و عابران می شود.

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%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%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%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c/
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اقدام نمایند.

یکــی دیگــر از دالیــل ریــزش ســنگ نما فرســودگی 

مــی باشــد کــه اکثــرا بــرای ســاختمانهای بــا عمــر 

ــنهاد  ــد پیش ــی افت ــاق م ــال اتف ــش از ده س بی

مــی شــود جهــت جلوگیــری از ریــزش ســنگ نمــا 

ــن  ــرای رزی ــن اج ــو و همچنی ــه شستش ــبت ب نس

ــاب  ــاران و افت ــا ب ــد ت ــدام نماین ــا اق ــنگ نم س

ــردد. ــا نگ باعــث فرســودگی ســنگ نم

هزینــه پیــچ و رولپــالک ســنگ نمــا بــر عهــده چــه 

کســی می باشــد ؟

ــی  ــور م ــا منظ ــاعات نم ــز مش ــاختمان ج ــا س نم

گــردد، چنانچــه آســیب و یــا تعمیــری در مشــاعات 

ســاختمان انجــام پذیــرد بــر عهــده کلیــه مالکیــن 

ــی از  ــه در برخ ــی ک ــا از آنجای ــود. ام ــد ب خواه

اســناد میــزان متــراژ بالکــن و تــراس ذکــر شــده، 

ــا  ــن بخش ه ــت ای ــه گرف ــوان نتیج ــس می ت پ

جــزء مشــاعات ســاختمان نیســتند و مربــوط بــه 

ــا  ــک از واحده ــر ی ــی ه ــمت های اختصاص قس

ــود  ــه وج ــورت ب ــد و در ص ــاب می آین ــه حس ب

ــان واحــد  ــراس واحــدی، هم ــی در ت ــدن خراب آم

بایــد هزینــه خرابــی را پرداخــت کنــد؛ بنابرایــن در 

ــه دچــار  ــه آن قســمت از ســاختمان ک ــی ک صورت

مشــکل شــده اســتفاده اختصاصــی داشــته باشــد 

و صرفــًا بــرای یــک واحــد نورگیــری داشــته باشــد، 

ــت  ــدی اس ــان واح ــده هم ــر عه ــر ب ــه تعمی هزین

کــه نمــای بیرونــی آن دچــار مشــکل شــده اســت.

نــکات مهــم درمــورد قانــون ریــزش ســنگ نمــای 

ســاختمان

مسئولیت مدیر ساختمان:

نمــای  ســنگ  افتــادن  حقوقــی  مســئولیت 

ســاختمان بــر روی افــراد و یــا خودروهــای پــارک 

شــده و عبــوری و جبــران خســارت بــر عهــده مدیــر 

ســاختمان اســت . در قســمت بــاال در مــورد قانون 

ــده اســت ــر گردی شــکایت از ســازنده ذک

تاسیسات کار خود باشیم
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مسئولیت مالکین مجتمع”

چنانچــه صــورت جلســه ای رســمی در خصــوص 

ــد  ــه باش ــاختمانانجام نپذیرفت ــر س ــن مدی تعیی

ــن و  ــر عابری ــارات وارده ب ــران خس ــئولیت جب مس

خــودرو هــا برعهــده مالکیــن مجتمــع بــه نســبت 

ــی ســند(  ــراژ اعیان ــان )مســاحت مت ــراژ آپارتم مت

اســت.

شکایت از سازنده ساختمان:

ــان  ــدون پای ــرای ســاختمان در حــال ســاخت، ب ب

کار و در یــد مالکیــت ســازنده می تــوان از ســازنده 

شــکایت کــرد. در قوانیــن قبلــی، مســئولیت 

نگهــداری از آپارتمــان و مجتمــع ســاخته شــده بــه 

عهــده مالکیــن اســت.

ــخص  ــه ش ــان را ب ــازنده، آپارتم ــه س ــه ک چنانچ

ــکایت از وی  ــکان ش ــد، ام ــه باش ــری فروخت دیگ

می گــردد. ســلب 

ــا  ــه وی ــه نام ــم مبایع ــان تنظی ــه در زم ــر اینک مگ

ــع  ــی رف ــت و گارانت ــگاه دوره ضمان ــه در بن قولنام

ــا مســئولیت ســازنده  ــراد ســاختمان ب ــب و ای عی

ــران خســارت  ــراه جب ــه هم ــر شــده باشــد و ب ذک

مالــی و جانــی در مبایعــه نامــه یــا قولنامــه ذکــر 

ــده باشــد. گردی

تاسیسات کار خود باشیم
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ــن  ــک ک ــای خن ــرج ه ــب، ب ــهولت نص ــرای س ب

جریــان متقابــل EVAPCO’s AT Atlas در مــاژول 

ــزرگ پیــش ســاخته طراحــی مــی شــود.  هــای ب

سیســتم هــای اطلــس بــرای رســیدن بــه ظرفیــت 

هــای سرمایشــی بــاال بــه پیــل هــای کمتــری نیــاز 

ــه کشــی  ــه لول ــاز ب ــن امــر خــود نی ــه ای ــد ک دارن

ــی  ــش م ــد کاه ــا 50 درص ــی را ت ــاالت برق و اتص

دهــد. 

منبع: ژورنال اشری آپریل 2021/ مترجم مهندس نیره شمشیری

محصوالت فناوری اشری

برج های خنک کن

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

Ruskin، AIRFLOW-IQ را معرفــی مــی کنــد کــه 

ترکیبــی از ویژگــی هــای پــروب هــای انــدازه گیــر 

دمــا و جریــان هــوای TDP05K بــا دمپــر کنتــرل 

-VAFB24 و اکتواتــور انــدازه گیــری هــوای CD50

BAC RAMS از BACnet اســت.

دمپر کنترل جریان هوا و اندازه گیری هوا

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

محصوالت فناوری

http://www.info.hotims.com/79657-150
http://www.info.hotims.com/79657-254
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ECO® Tec از Weil-McLain یــک دیــگ بــا 

راندمــان بــاال بــرای کاربردهــای مســکونی اســت. 

ــه  ــی لول ــدل حرارت ــک مب ــگ، ی ــن دی ــی ای ویژگ

آتــش بــادوام اســت کــه در نســخه هــای ترکیبــی 

بــا خروجــی آب گــرم بهداشــتی و زمــان واکنــش 

ــرای کاربردهــای مســکونی موجــود اســت.  ب

فیلترهــای بــا چیــن کوچــک و ســطح گســترده از 

ســری  هــای 4V( Puracell VP( و VPX )2V( از 

صنایــع Glasfloss، حــذف ذره بــا راندمــان بــاال، 

ــان  ــه جری ــم ب ــاد و مقاومــت ک ــات زی ــر خدم عم

ــا از یــک چارچــوب  ــد. آنه هــوا را فراهــم مــی کن

ــتفاده  ــتحکام اس ــرای دوام و اس ــتیرنی ب ــی اس پل

مــی کننــد. 

دیگ مسکونی

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

فیلترهای با چین های کوچک

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 
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