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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

مرحــوم  تصویــر  جلــد  روی  تصویــر 
کبــر ترکــــان رئیــس ســابق نظــام  دکتــر ا

ــت. ــاختمان اس ــی س مهندس

 

همکاران گرامی سام و خداقوت

محمدســپهر اصفهانــی - ناظــر پایــه یــک تاسیســات مکانیــک و گاز / قصه 

پــر غصه معیشــت مهندسیـــــــــــن همچنــــــــــــان موضوعیســت 

کــه بــه دلیــل کوتاهی هــای مدیرانـــــی کــه متاســفانه در تعییــن 

حق الزحمه هـــــــا و ابــاغ بموقــع آن درصــدر اخبــار باقــی مانــده و  امیــد 

مــی رفــت الاقــل بــا وجــود تــورم هــای بــی ســابقه چندیــن مــاه اخیــر 

ــد و شــاهد  ــگاه مســئولین مربوطــه هــم تعدیــل و تغییــر کن رویکــرد و ن

ــن  ــه عجیــب ای ــز باشــیم. نکت ــن حــوزه نی ــه در ای چرخش هــای قهرمانان

ــه  ــدگان وزارتخانه هــا و ســازمان هایی ک ــه همــه نماین ماجــرا آنجاســت ک

بــه هــر نحــو در ایــن امــر نقــش دارنــد از ریاســت شــورای مرکــزی نظــام 

مهندســی کشــور گرفتــه تــا معاونیــن وزارت راه و شهرســازی در مصاحبه هــا 

ــد  ــازها تاکی ــاخت و س ــت س ــاء کیفی ــر ارتق ــی ب ــود جملگ ــارات خ و اظه

همیشــگی دارنــد و بــر ایــن باورنــد کــه تنهــا راه کاهــش حــوادث گوناگــون 

در ایــن صنعــت اجــرای کامــل مباحــث مقــررات ملی ســاختمان می باشــد.

پرسشــی کــه مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه آیــا صــرف ارائــه نظرهــای 

ــه  ــی ب ــی توجه ــان ب ــو و همزم ــک س ــر از ی ــاله اخی ــعارگونه چندس ش

ــات  ــه خدم ــی تعرف ــح و منطق ــزان صحی ــی در  تعییــن می ــف قانون وظای

مهندســی از ســویی دیگــر نشــان دهنده عــزم آنــان در عمــل بــه مقــررات 

ــس !؟ ــا برعک ــد و ی ــی می باش مل

ایــن حقیقــت آشــکار همواره وجــود داشــته که نقــص و کوتاهــی در جبران 

خدمــات مهندســان قطعــًا منجــر بــه عــدم تحقــق اهــداف کوتــاه مــدت 

ــت  ــرفت صنع ــه پیش ــتی در زمین ــوب باالدس ــن مص ــدت قوانی ــد م و بلن

ســاختمان و درجــا زدن هــای پیوســته خواهــد شــد و شــاید ورود نهادهای 

ــه  ــه ب ــوه قضائی ــی ق ــامی و حت ــورای اس ــس ش ــون مجل ــی همچ نظارت

موضــوع در جهــت پاســخگو نمــودن عوامــل اجرائــی ذیربــط کــه بــا تــرک 

فعــل هــای مکــرر خــود نــه تنهــا عــاوه بــر ایجــاد حــق النــاس، خــود را 

مدیــون بخشــی بــزرگ از جامعــه نمــوده انــد بلکــه باعــث ایجــاد خســارات 

و عقــب افتادگــی از برنامــه و افــق 1400 کان کشــور شــده اند.

تاخیر در ابالغ تعرفه

تا بعد!

سرمقاله



www.Tasisatnews.com 3هفته نامه شماره 335

نگاهی به بازار/ قیمت ورق گالوانیزه در اردیبهشت 1400 15
ورق گالوانیــزه یکــی از مهم تریــن ورق هــای فــوالدی اســت کــه در دســته ورق 
هــای ســرد قــرار دارنــد، کــه در تنــوع باالیــی بــا کاربردهــای گســترده تولیــد 

می شــوند.

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 6
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.

بحران انرژی و راهکارهای گذر از آن

صفحه 16

سامانه ملی امالک و مسکن
 مسکن یا درمان؟

صفحه 18

فهرست

تاسیسات کار خود باشیم/با خدمات اولیه لوله کشی ساختمان آشنا شوید 20
ســرویس بهداشــتی و حمــام جــز فضاهایــی هســتند کــه بــه دلیــل وجــود 
رطوبــت و آبریــزی بــه نگهــداری و مراقبــت بیشــتری نیــاز دارنــد. اما بــه مرور 
زمــان ممکــن اســت بــه دالیــل مختلــف ایــن فضاهــا بــه بازســازی نیــاز پیدا 

. کنند

خرم خبر داد: خطر نابودی حرفه مهندسان در پیش است 11
ــه معاونــت مســکن و ســاختمان وزارت راه   احمــد خــرم طــی یــک نامــه ب
و شهرســازی نســبت بــه از بیــن رفتــن حرفــه مهندســی در کشــور در زمــان 

ریاســت جمهــوری فعلــی هشــدار داد.

مقاله اشری/ عایق کاری خوب محدودیت هایی هم دارد/ قسمت سوم 7
بعــد از گذشــت ســال هــا، عملکــرد حرارتــی جــای هیــچ بحثــی نــدارد. عایــق 
کاری و هوابندکــردن ســاختمان چقــدر پیچیــده اســت؟ فیزیــک کامــاً روشــن 
اســت. امــا در مواجهــه بــا فروشــندگان و بازاریــاب هــا، فیزیــک هــم پیچیــده 
ــت  ــا محدودی ــق کاری خــوب اســت ام ــردم آزرده خاطــر. عای مــی شــود و م

هایــی هــم دارد.

اخبار داخلی

صفحه 4

گزارش

صفحه 12

اعالم رسمی زمان 
برگزاری آزمون نظام 
مهندسی ساختمان

تاخیــرات غیــر مجــاز ابــالغ ســالیانه تعرفــه خدمات مهندســی 
و نظــارت گاز خانگــی 16

محمدسپهر اصفهانی - ناظر پایه یک تاسیسات مکانیک و گاز



ت نیوز
سا

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

می باشند.

پیام تسلیت مهندس خرم در 
پی درگذشت دکتر اکبر ترکان

درگذشــت بــرادر ارجمنــد زنــده یــاد دکتــر 
اکبــر تــرکان رئیــس اســبق ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان موجــب تأثــر و 
ــانی  ــان انس ــد. ایش ــیار گردی ــف بس تاس
واال، مدیــری توانمنــد و متواضــع بودنــد و 
در طــول عمــر پــر برکتشــان بــا ایثارگــری 
ــه  ــتمر و هم ــای مس ــدت ه ــا و مجاه ه
ــه  ــن خالصان ــای میه ــه در راه اعت جانب
تــاش نمودنــد و باعــث فخــر ایــن دیــار 
بودنــد. ضمــن ابــراز همــدردی، مصیبــت 
وارده را بــه خانــواده مکــرم ایشــان و کلیــه 
دوســتان و همــکاران صمیمانــه تســلیت 
عــرض نمــوده و از درگاه احدیــت بــرای آن 
فقیــد ســعید رحمــت و علــو درجــات الهی 
و بــرای بازمانــدگان معــزز صبر و شــکیبایی 

مســئلت دارم.

مهندسان در اولویت اول و 
دوم تزریق واکسن کرونا

قرار نگرفتند
 بــه دنبــال درخواســت رئیــس ســازمان 
نظــام مهندســی تهــران مبنــی بــر 
دراولویــت قــرار گرفتــن مهندســان بــرای 
تزریــق واکســن کرونــا، عزیزالــه عاطفــی، 
مشــاور اجرایــی معاونــت بهداشــت 
ــت  ــه مهندســان در اولوی ــرد ک ــام ک اع
تزریــق قــرار ندارنــد.  مطابــق ســند 
ــا  ــیون کرون ــترش واکسیناس ــی گس مل
مصــوب ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا، 
گــروه مذکــور در اولویــت اول و دوم 
دریافــت واکســن قــرار ندارنــد. الزم بــه 
ذکــر اســت، چنــدی پیــش میرجعفــری 
مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
ــل  ــه دلی ــران ب ــتان ته ــاختمان اس س
احتمــال بیشــتر ابتــا بــه کرونــای گــروه 
ــژه مهندســان ناظــر،  ــه وی مهندســین ب
ایــن گــروه را در اولویــت تزریــق واکســن 

ــد. ــرار دهن ق
قیمت روز مسکن ملی

چند است؟
یاســر لــک معــاون مســکن اداره کل راه 
و شهرســازی اســتان تهــران، اظهــار کرد: 
بــا توجــه بــه ضرایــب اعمــال شــده بــه 
ــی  ــدام مل ــای اق ــه واحده ــت پای قیم
مســکن کــه ســه ماهــه دوم ســال 
ــر  ــال حاض ــد در ح ــام ش ــته اع گذش
ــه ۳  ــی ب ــکن مل ــر مس ــر مت ــت ه قیم
میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومــان رســیده 
ــت  ــن اس ــز ممک ــده نی ــت. در آین اس
ــا افزایشــی باشــد.  تعدیلهــا کاهشــی ی
ــته ۲  ــتان گذش ــه در تابس ــت پای قیم
ــه  ــود ک ــان ب ــزار توم ــون و ۷۱۹ ه میلی
ــا مــاک قــرار دادن آن هــم اکنــون ۳  ب

ــان ــزار توم ــون  و۷۰۰ ه میلی
شده است.

تغییر زمان ثبت نام داوطلبان 
عضویت در هیات مدیره 
سازمان نظام مهندسی 

بــه نقــل از روابــط عمومــی نظــام 
ــان   ــتان کرم ــاختمان اس ــی س مهندس
از ســوی وزارت مســکن و شهرســازی 
مهلــت ثبــت نــام داوطلبــان عضویــت 
ــا  ــه اول ت ــازمان ب ــره س ــات مدی در هی
ــت. ــر یاف ــاه تغیی ــم خردادم ــی و یک س

جامعه اسالمی مهندسین 
قطعا در چارچوب شورای 
وحدت فعالیت خواهد کرد

درخصــوص  خجســته پور،  علیرضــا 
رویکــرد احتمالــی ایــن مجموعــه و 
ــام  ــط ام ــروان خ ــه پی ــور جبه همینط
ــی  ــت قطع ــت: سیاس ــری، گف و رهب
ــه  ــین و جبه ــامی مهندس ــه اس جامع
پیــروان خــط امــام و رهبــری نیــز 
ــدت  ــورای وح ــر ش ــر چت ــت زی فعالی
اســت. وی ادامــه داد: چــه در انتخابات 
ریاســت جمهــوری و چــه در انتخابــات 
شــوراها بــه دنبــال کار مســتقل و 
جداگانــه نیســتیم و حتمــا در چارچوب 
همیــن شــورا فعالیــت خواهیــم. گفتنی 
ــین و  ــامی مهندس ــه اس ــت جامع اس
جبهــه پیــروان خــط امــام و رهبــری دو 
تشــکل بــا ســابقه جریــان اصولگرایــی 
ــب  ــر نای ــا باهن ــه محمدرض ــت ک اس
دبیرکلــی  مجلــس  ادوار  نماینــده 
روزهــای  در  دارد.  برعهــده  را  آن هــا 
ــال  ــا از احتم ــی گمانه زنی ه ــر برخ اخی
ــی در  ــی الریجان ــر از عل ــت باهن حمای
ــی  ــت و حت ــت داش ــات حکای انتخاب
ــتاد  ــت س ــه او ریاس ــد ک ــه می ش گفت
رئیــس ســابق مجلــس را برعهــده 

ــت. ــد گرف خواه

https://tasisatnews.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%87%db%8c/
http://www.tasisatnews.com
https://tasisatnews.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d9%88/
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اخبار داخلی

فراخوان حضور در بزرگ ترین رویداد بین المللی تاسیسات کشور
ــر  ــت ۳۰ مه ــخ ۲۷ لغای ــی در تاری ــی و گرمایش ــتم های سرمایش ــات و سیس ــی تاسیس ــن الملل ــگاه بی ــتمین دوره نمایش بیس
ــوزه  ــران ح ــاالن و صاحب نظ ــد و فع ــکار می نمای ــاز ب ــران آغ ــی ته ــگاه های بین الملل ــی نمایش ــل دائم ــال ۱۴۰۰ در مح ــاه س م
تأسیســات را در محیطــی تجــاری و تخصصــی گــرد هــم مــی آورد. بــا امیــد بــه اینکــه بتوانیــم در ایــن رویــداد گســترده میزبــان 
شــما بــوده و فرصت هــای تجــاری ارزشــمندی را بــرای شــما خلــق نماییــم. الزم بــه ذکــر اســت؛ عاقمنــدان بــه شــرکت در ایــن 
نمایشــگاه چنانچــه در دوره هــای پیشــین نیــز حضــور داشــته انــد ، مــی بایســت بــا ویرایــش اطاعــات خــود و بــه روزرســانی 

آن اقــدام بــه رزرو غرفــه بــا شــرایطی کــه در ســایت www.iranhvac.com/fa بــه آن اشــاره شــده اســت کننــد.

سه شهر از مسکن ملی تهران حذف شدند
معــاون اداره کل راه و شهرســازی اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه شــهرهای آبســرد، کیــان و فیروزکــوه بــه دلیــل تقاضــای پاییــن 
از پــروژه اقــدام ملــی مســکن کنــار گذاشــته شــدند گفــت: علــت عــدم تاییــد بســیاری از افــراِد دارای فــرم »ج« ســبز در مرحلــه 
اول اشــتباه در انتخــاب شــهر بــود؛ زیــرا بــرای ســاکنان شــهر تهــران فقــط شــهرهای جدیــد هشــتگرد، پردیــس، پرنــد و ایوانکی 
در نظــر گرفتــه شــد، ســاکنان حومــه تهــران هــم می توانســتند شــهر نزدیــک خــود را انتخــاب کننــد، مثــا کســی از آبســرد 

نمی توانســت بــرای نصیرشــهر تقاضــا بدهــد و بایــد آبســرد یــا دماونــد را انتخــاب می کــرد.

ساخت مسکن ارزان قیمت اما با کیفیت در دستور کار قرار می گیرد
بــر اســاس طــرح ســاخت مســکن ارزان قیمــت، قــرار اســت شــهرداری هــای شــهرهای بــاالی ۲۵۰ هــزار نفــر جمعیــت، مکلــف 
بــه ســاخت ســاالنه ۵۰۰ تــا ۵ هــزار واحــد مســکونی اســتیجاری شــوند. ایــن طــرح بــا هــدف حمایــت از ســاخت مســکن 
اســتیجاری از ســوی تعــدادی از نماینــدگان مجلــس تدویــن شــده کــه قــرار اســت بــه کمیســیون های مربوطــه و کمیســیون 

عمــران مجلــس بــرای بررســی ارجــاع شــود.
در ایــن طــرح هیــچ بنــد یــا مــاده ای در خصــوص نحــوه تأمیــن مالــی احــداث واحدهــای مســکونی از ســوی شــهرداری ها 

پیــش بینــی نشــده اســت کــه می توانــد بــه پاشــنه آشــیل طــرح تبدیــل شــود.

http://www.iranhvac.com/fa/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa/
http://www.tasisatnews.com
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دوره آموزشی آمادگی آزمون پایه 3 )صالحیت اجرا(
 مدت دوره: 79 ساعت

اساتید: مهندس واصف، دکتر صدر واقفی، دکتر پیرکندی، دکتر سیاح نژاد
دکتر آشتیانی، دکتر سفیدگر

روزهای برگزاری:
شنبه ها و سه شنبه ها 17:00-21:00

پنجشنبه ها 14:00-18:00

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

طراحی و نقشه کشی سه بعدی 
تاسیسات مکانیکی با نرم افزار رویت

مدت دوره: 33 ساعت
مدرس: مهندس جوکار

روزهای برگزاری:
شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی
ساختمان، نصب و تعمیر اسپلیت

 مدت دوره: 16 ساعت
مدرس: مهندس انجرقلی

روزهای برگزاری:
پنج شنبه و جمعه

ساعت برگزاری: 09:00-17:00

طراحی سیستم های مدیریت دود
با نرم افزار کانتم

 مدت دوره: 18 ساعت
مدرس: دکتر سفیدگر

روزهای برگزاری:
چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی نقشه کشی تاسیسات 
مکانیکی و برقی با نرم افزار اتوکد

مدت دوره: 51 ساعت
اساتید: مهندس مرادیان، واصف و قرنفلی

روزهای برگزاری:
یک شنبه ها و سه  شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه خرداد 1400

آموزش

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/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%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%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%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/
http://www.kaashaaneh.com
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مقاله اشری

بــرای پشــم معدنــی و فایبــرگاس، حصیرهــا 

ــای  ــقف ه ــام، س ــرات ب ــوار، حف ــرات دی در حف

شــیروانی هــا یــا زیــر پوشــش بام/شــیروانی 

ــه  ــد ب ــًا نمــی توانن ــا قطع نصــب مــی شــود. آنه

ــا  ــوا ی ــرل ه ــه کنت ــرل اب، الی ــه کنت ــوان الی عن

الیــه کنتــرل بخــار عمــل کننــد. اگــر جریــان هــوا 

ــند،  ــده باش ــرل ش ــا کنت ــدود ی ــا مح ــان آنه از می

آنهــا مــی تواننــد بــه عنــوان الیــه کنتــرل حرارتــی 

عمــل کننــد )عکــس هــای 10  و 11(. مــا ایــن را بــا 

»پــروژه متریــک حرارتــی« خودمــان یــاد گرفتیــم. 

در واقــع، پــروژه متریــک حرارتــی نشــان داد همــه 

ــه  ــا الی ــر همــراه ب ــره ای اگ ــق کاری هــای حف عای

ــی  ــوند و همرفت ــب ش ــوا ترکی ــرل ه ــای کنت ه

ــکل 2(.  ــد )ش ــی کن ــل م ــود، عم ــرل ش کنت

عایق کاری خوب محدودیت هایی هم دارد
قسمت سوم

Joseph W. Lstiburek

بعد از گذشت سال ها، عملکرد حرارتی جای هیچ بحثی ندارد. عایق کاری و هوابندکردن ساختمان 
چقدر پیچیده است؟ فیزیک کامالً روشن است. اما در مواجهه با فروشندگان و بازاریاب ها، فیزیک هم 

پیچیده می شود و مردم آزرده خاطر. عایق کاری خوب است اما محدودیت هایی هم دارد.
مترجم مهندس نیره شمشیری

مقاله شماره آوریل 2021 ژورنال اشری

عکــس 10. حصیرهــای پشــم معدنــی و فایبرگاس. 
ــام روی  ــرات ب ــوار، حف ــرات دی ــا در حف ــی آنه وقت
ــام  ــش ب ــر پوش ــا زی ــیروانی ی ــای ش ــقف ه س
نصــب مــی شــوند، نمــی تواننــد بــه عنــوان الیــه 
کنتــرل اب، الیــه کنتــرل هــوا یــا الیــه کنتــرل بخــار 
ــا  ــن آنه ــان هــوای بی ــر جری ــا اگ ــد. آنه عمــل کنن
ــه  ــا کنتــرل شــده باشــد مــی تواننــد ب محــدود ی

عنــوان الیــه کنتــرل حرارتــی باشــند. 

https://www.ashrae.org/
https://www.ashrae.org/
https://www.ashrae.org/
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اگــر  باشــم.  اجــازه دهیــد خــاص و صریــح 

ــره محکــم نصــب شــوند، کار  ــدن حف حصیرهــا ب

ــام/ ــای ب ــری ه ــاوه، در کارب ــه ع ــد. ب ــی کنن م

ــود. ــرل ش ــد کنت ــویی بای ــیروانی، بادش ش

در مــورد ســلولز و نــوع اســپری شــبکه دار و دمــپ 

ــرل  ــه کنت ــوان الی ــه عن ــا ب ــا تنه ــور؟ آنه ــه ط چ

حرارتــی عمــل مــی کننــد )عکــس 12(. آنهــا نمــی 

ــند.  ــوا باش ــرل ه ــه کنت ــوان الی ــه عن ــد ب توانن

همیــن مســاله بــرای فایبــرگاس قهــوه ای شــبکه 

ــت.  ــادق اس دار ص

ــم؟  ــم ببینی ــی خواهی ــا م ــری م ــز دیگ ــه چی چ

بســیاری چیزهــا امــا یــک مســاله مهــم تــر آتــش 

اســت. بســیاری از عایــق هــا مــی ســوزند و خیلــی 

هــا نــه. آنهایــی کــه نمــی ســوزند مــی توانــد کار 

ــده،  ــه جــای مان ــن ب ــرژی، کرب ــورد ان ــد. در م کنن

ــی چــه طــور؟ باشــد  ــردن جهان ــرم ک پتانســیل گ

ــرای وقتــی دیگــر. ب

مــن ایــن بحــث را ســال هــا پیــش انجــام دادم و 

دوبــاره تکــرار مــی کنــم: »اگــر خانــه ام را هوابنــد 

ــدارم«  ــادی ن ــق کاری زی ــه عای ــازی ب ــازم، نی بس

مقاله اشری

عکــس 11 حصیرهــای عایــق. جریــان هــوا و 
همرفــت مــی توانــد بــه شــکل موثــر بــا لبــه هــای 
متصــب بــه عایــق حصیــری کنتــرل شــود. توجــه 
داشــته باشــید کــه حصیرهــای عایــق لبــه دار بایــد 
لبــه هایــی داشــته باشــند کــه بــه روی چارچــوب 
ــی  ــوند. خمیدگ ــم ش ــه خ ــه اینک ــود، ن ــل ش وص
ــد  ــال هــای هوایــی ایجــاد مــی کن حفــرات و کان
ــل و از  ــای متص ــه ه ــبب حلق ــد س ــی توان ــه م ک

ــی شــود.  ــن مقاومــت حرارت دســت رفت

شــکل 2. مســیرهای جریــان هــوای عایــق حفــره. 
ــه  ــوددارد ک ــن وج ــوای ممک ــان ه ــیر جری 12 مس
مــی توانــد مقاومــت حرارتــی عایــق هــای حفــره 
را کاهــش دهــد. عایــق هــای حفــره مــی تواننــد 
بــه عنــوان الیــه هــای کنتــرل حرارتــی موثــر عمــل 
ــه  ــان دادهم ــی نش ــی حرارت ــروژه مترک ــد. پ کنن
ــای  ــه ه ــا الی ــراه ب ــر هم ــره اگ ــای حف ــق ه عای

ــل شــود، ــرل هــوا باشــند و همرفــت کنت کنت
کار می کنند. 
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ــه را  ــت و خان ــوب اس ــی خ ــن خیل ــق م ــا »عای ی

ــق کاری  ــه عای ــازی ب ــس نی ــد پ ــی کن ــد م هوابن

ــدارم« ــادی ن زی

ایــن بحــث معمــوالً از کســانی مطــرح مــی شــود 

ــت -  ــای آنهاس ــر از رقب ــران ت ــا گ ــق آنه ــه عای ک

بنابرایــن بــرای رقابــت براســاس هزینــه آنهــا مــی 

خواهنــد مقــدار عایــق کاری را کاهــش دهنــد. بــا 

ســطوح هوابنــدی و هوابنــدی کانــال اروزی، شــما 

ــد و  ــی را کاهــش دهی ــق حرارت ــد عای ــی توانی نم

انتظــار داشــته باشــید همیــن کار را انجــام دهیــد. 

ــه  ــاله مواج ــن مس ــا ای ــن ب ــه م ــاری ک ــن ب اولی

ــان  ــی یورت ــوم پل ــه از ف ــود ک ــدا ب شــدم در فلوری

پاششــی بــا دانســیته کــم بــرای ســاخت شــیروانی 

ــه  ــردم. کل خان ــتفاده ک ــده اس ــه ش ــای تهوی ه

ــع  ــام مان ــه ب ــق و عرش ــه عای ــد. الی ــر ش هوابندت

هــوا شــد و بــه بــاالی دیوارهــا وصــل شــد. 

ــدی  ــدی و نواربن ــا درزبن ــد ب ــی توانی ــما م ــا ش ام

ــام OSB و  ــا پوشــش ب ــدال ی ــه چن اتصــاالت تخت

ــراس  ــن ت ــی بی ــای چوب ــدودکننده ه ــب مس نص

ــری هــم بســازید.  ــه هــای هوابندت ــام خان هــای ب

شــما بــرای رســیدن بــه هوابنــدی نیــازی بــه فــوم 

ــرگاس و  ــا فایب ــن را ب ــا ای ــتید. م ــپری نداش اس

ــم.  ــی نشــان دادی عایــق بنــدی پشــم معدن

ــی از بحــث  ــاب هــا یک ــوم و بازاری فروشــندگان ف

ــه شــده  ــر شــیروانی هــای تهوی هــای کــد در براب

بــدون ونــت را فرامــوش مــی کننــد - وقتــی شــما 

ــت  ــام حرک ــر ب ــه زی ــقف ب ــی را از س ــه حرارت الی

مــی دهیــد، منطقــه ســطحی بهــره حرارتی/افــت 

حرارتــی 30 تــا 40 درصــد بــاال مــی رود. مــن بــرای 

خاطــر افزایــش ســطح از فــوم اســپری بــرای بــام 

ــید  ــته باش ــر داش ــه خاط ــم. ب ــی کن ــتفاده نم اس

مســاله بــزرگ نشــتی کانــال هــا در شــیروانی های 

دارای تهویــه بــود. بــا حرکــت الیــه عایــق بــه زیــر 

بــام، مــن بحــث کــردم کانــال هــا زیــر هســتند و 

اگــر نشــتی داشــته باشــند مهــم نیســت. 

ــا نشــتی  ــم ت ــال هــا را ببندی ــم کان مــا مــی توانی

نداشــته باشــند، بلــه درســت اســت. کانــال هــای 

امــروزی محکــم هســتند. امــا مــن می گویــم حتی 

کانــال هــای R-6 وقتــی بــاالی عایــق هــای ســقفی 

ــام  ــر ب ــدش از زی ــادل تاب ــه در معــرض تب R-30 ک

قــرار مــی گیرنــد، باشــند، در یــک شــیروانی تهویــه 

ــم  ــن بتوان ــر م ــوند. اگ ــی ش ــد م ــیار ب ــده بس ش

ــی  ــت حرارت ــه دارم و مقاوم ــام نگ ــر ب R-30 را زی

مقاله اشری

عکــس 12. ســلولز اســپری شــبکه ای و دمــپ. آنهــا 
ــوا  ــرل ه ــه کنت ــوان الی ــه عن ــد ب ــی توانن ــا م تنه
ــه  ــوان الی ــه عن ــد ب ــی توانن ــا نم ــد. آنه ــل کنن عم

ــا بخــار باشــند.   کنتــرل هــوا ی
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آن الیــه را افزایــش ندهــم، افزایــش ســطح بهــره 

حرارتی/افــت حرارتــی بــا شــیوه عملکــرد حرارتــی 

ــادل  ــرض تب ــر در مع ــه دیگ ــی ک ــر از کانال موثرت

ــران مــی شــود.  حرارتــی نیســت جب

مســاله بعــدی از جانــب کســانی بــود کــه بحــث 

مــی کردنــد شــیروانی هــای تهویــه دار و بــام های 

ــتند  ــر هس ــرژی کارامدت ــر ان ــده از نظ ــه ش تهوی

چــون کل جریــان هــوا از بیــرون زیــر بــام را خنــک 

ــون  ــت چ ــت نیس ــاله درس ــن مس ــد. ای ــی کن م

بــرای موثــر بــودن جریــان هــوا، بایــد ایــن هــا بــه 

زیــر بــام وصــل باشــند. جریــان هــوا بــرای جبــران 

تبــادل تابــش بیــن زیــر بــام و بــاالی الیــه عایــق 

روی ســقف کافــی نیســت. 

مــن بایــد دوبــاره تکــرار کنــم کــه تجزیــه حرارتــی 

ــا شــیروانی هــای تهویــه شــده بــدون ونــت در  ب

مقایســه بــا شــیروانی هــای بــدون تهویــه بــدون 

ــی  ــن وقت ــاال م ــت. ح ــر اس ــا بهت ــت در کده ون

ایــن بحــث رامــی شــنوم مــی خنــدم: »اگــر مــن از 

فــوم اســپری زیــر عرشــه بــام اســتفاده مــی کنــم، 

افزایــش هوابنــدی بســیار مهــم اســت و کمتریــن 

عــدد R عایــق بــام مقاومــت حرارتــی کــد مــدل را 

تــا 20 تــا 30% کاهــش مــی دهــد. 

ــاره ایــن  ــه آغــاز کار برگــردم. دوب اجــازه بدهیــد ب

ــت  ــادل مقاوم ــرای تب ــد ب ــیار ب ــده بس ــک ای ی

ــون  ــت چ ــتری اس ــدی بیش ــرای هوابن ــی ب حرارت

ــم  ــیار ک ــدل االن بس ــد م ــدی ک ــن هوابن کمتری

ــت.  اس

مقاله اشری

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/
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گزارش

خرم خبر داد: خطر نابودی حرفه 
مهندسان در پیش است

 احمــد خــرم طــی یــک نامــه بــه معاونت مســکن 

و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی نســبت بــه از 

ــان  ــور در زم ــی در کش ــه مهندس ــن حرف ــن رفت بی

ریاســت جمهــوری فعلــی هشــدار داد.

https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/
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ــا  ــن دوره از آزمون ه ــت: در ای ــر گف ــد مانی ف حام

کــه در نیمــه مــرداد )۱۳، ۱۴ و ۱۵ مــرداد ۱۴۰۰( 

امســال برگــزار می شــود عــاوه بــر برگــزاری آزمــون 

ــاری و  ــته های معم ــرا در رش ــت اج ــراز صاحی اح

ــزار  ــل برگ ــال های قب ــق روال س ــه مطاب ــران ک عم

ــی  ــز پیش بین ــد نی ــت جدی ــود، ۴ صاحی می ش

شــده اســت.

مدیــرکل دفتــر مقــررات ملــی و کنتــرل ســاختمان 

بــا اشــاره بــه اینکــه در زمــان بهره بــرداری از 

ــای  ــیب پذیرترین بخش ه ــی از آس ــاختمان یک س

اعالم رسمی تاریخ برگزاری آزمون نظام 
مهندسی ساختمان از مرجع رسمی!

مدیــرکل دفتــر مقــررات ملــی و کنتــرل ســاختمان وزارت راه و شهرســازی از برگــزاری آزمــون ورود بــه 
ــا ۱۵ مــرداد ســال جــاری و افــزوده شــدن صالحیت هــای جدیــد در  حرفــه مهندســان در روزهــای ۱۳ ت

آزمــون آتــی خبــر داد.

گزارش ویژه
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آن بخش هــای تأسیســات برقــی و الکتریکی اســت 

ــا  ــرداران را ب کــه بــه دلیــل ضعــف در اجــرا، بهره ب

ــح  ــد، توضی ــه می کن ــماری مواج ــکات بی ش مش

ــرای افزایــش  ــه منظــور حــل مشــکات و ب داد: ب

کیفیــت ســاختمان ها در هریــک از رشــته های 

بــرق و مکانیــک نیــز صاحیــت تخصصــی جدیــد 

بــا عنــوان »اجــرای تأسیســات برقــی« و »اجــرای 

ــی شــده اســت. تأسیســات الکتریکــی« پیش بین

مانی فــر گفــت: ســاختمان های مهــم در طــول 

چرخــه حیــات ممکــن اســت بــه دالیــل مختلــف 

از جملــه تغییــر کاربــری نیازمنــد اجــرای عملیــات 

بهســازی لــرزه ای باشــند کــه اجــرای ایــن عملیــات 

از یــک ســو نیازمنــد مقررات ویــژه و از ســوی دیگر 

نیازمنــد حضــور اشــخاص ذی صــاح بــرای طراحی 

ــن  ــه همی ــت. ب ــرزه ای اس ــازی ل ــرای بهس و اج

ــد  ــث جدی ــی مبح ــر پیش بین ــاوه ب ــور ع منظ

بــا همیــن عنــوان نســبت بــه تعریــف صاحیــت 

ــی و اجــرای بهســازی  ــوان »ارزیاب ــد تحت عن جدی

ــرزه ای« اقــدام شــده اســت. ل

ــرای  ــا و اج ــازی گوده ــرای ایمن س ــزود: ب وی اف

هرچــه بهتــر پــی در ســاختمان ها صاحیــت 

جدیــد »طــرح و اجــرای گــود، پــی و ســازه 

ــان واجــد  ــان« تعریــف شــده اســت. داوطلب نگهب

شــرایط ایــن صاحیت هــا می تواننــد بــا مطالعــه 

دســتورالعمل ثبت نــام و در صــورت دارا بــودن 

ــدام  ــون اق ــام در آزم ــه ثبت ن ــبت ب ــرایط نس ش

ــد. کنن

بــه گفتــه مانی فــر، صاحیت هــای تخصصــی 

دیگــری نیــز در دســت بررســی و اقــدام اســت کــه 

ــد. ــد ش ــانی خواه ــک اطاع رس ــده نزدی در آین

www.kaashaaneh.ir
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نگاهی به بازار

ــوند، روش  ــیم می ش ــرم تقس ــرد و گ ــته س ــه دو دس ــوالدی ب ــای ف ــاخت ورق ه ــوه س ــاظ نح از لح

ســاخت ورق نــورد تحــت فشــار زیــاد اســت کــه در دمــای بــاال یــا در دمــای پاییــن انجــام می شــود. 

ورق حاصــل از نــورد در دمــای پاییــن بــه نــام ورق ســرد شــناخته می شــود. مهم تریــن و پرکاربردتریــن 

ورق هــای ســرد، ورق گالوانیــزه، ورق روغنــی، ورق رنگــی، ورق قلــع انــدود، ورق آلوزینــک و ســاندویچ 

پنــل اســت.

ــت.  ــده اس ــانده ش ــز روی پوش ــظ از فل ــه محاف ــک الی ــا ی ــه ب ــت ک ــوالدی اس ــزه ورق ف ورق گالوانی

فلــز آهــن کــه پایــه ورق و ســایر محصــوالت فــوالدی اســت در صــورت قــرار گرفتــن در هــوای آزاد و 

در معــرض رطوبــت بــه شــدت دچــار خوردگــی و زنــگ 

ــی  ــواص ذات ــل خ ــه دلی ــز روی ب ــود. فل ــی می ش زدگ

ــه  ــن ب ــا آه ــاورت ب ــی اش، در مج ــیل الکتریک و پتانس

عنــوان فلــز فداشــونده عمــل می کنــد و باعــث کاهــش 

شــدید خوردگــی و زنــگ زدگــی ورق فــوالدی می شــود.

ــرح  ــه ش ــازار ب ــزه در ب ــو ورق گالوانی ــر کیل ــت ه قیم

ــت: ــر اس ــدول زی ج

http://www.tasisatnews.com
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ــع  ــی از مناب ــوان یک ــاک، بعن ــرژی پ ــن ان  تامی

ــدان دور، در  ــه چن ــالهای ن ــان، از س ــدر جه انرژی

ــران در  ــم گی ــان و تصمی ــه کارشناس ــه هم اندیش

ــت. ــوده اس ــف ب ــطوح مختل س

اکثــر  اخیــر،  هــای  ســال  در  انــرژی  بحــران 

ــه  ــت ک ــته اس ــرآن داش ــان را ب ــورهای جه کش

برخــوردی متفــاوت تــر در پیــش گیرنــد و در ایــن 

میــان جایگزینــی انــرژی هــای تجدیدپذیــر از 

جملــه »انــرژی خورشــیدی« از مــوارد فــوق الذکــر 

ــد. ــی آی ــمار م ــه ش ب

ــرژی  ــد ان ــا، ۴۰ درص ــورهای دنی ــیاری از کش بس

مــورد نیــاز خــود را از ایــن روش تامیــن می کننــد؛ 

همیــن مســئله خــود حامــل پیامــی اســت مبنــی 

بــر اینکــه؛ ایــن نــوع انرژیهــا بــه ســمت توســعه 

کمــی و کیفــی پیــش مــی رود و جامعــه جهانــی 

و مجموعــه مصــرف کننــدگان نیــز چــاره ای از قــرار 

گرفتــن در ایــن مســیر ندارنــد .

ــرف  ــی در مص ــه جوی ــا«، »صرف ــش تقاض »افزای

ــده« و  ــای آالین ــار گازه ــش انتش ــرژی«، »کاه ان

»حفــظ محیــط زیســت« از جملــه مــواردی اســت 

بحران انرژی
و راهکارهای گذر از آن

دیقه بهزادپور: کمبود انرژی و منابِع آن، از جمله دغدغه هایی به شمار می آید که دولتمردان و به 
ویژه دوستداران محیط زیست را به اندیشه استفاده از منابع دیگر بعنوان »انرژی پاک« و حفظ محیط 

زیسِت اطراف خود واداشته است.

گزارش
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کــه مــی تــوان بــه عنــوان عوامــِل رونــِق انرژیهــای 

نویــن و تجدیدپذیــر اشــاره کــرد.

اســتفاده از پنــل هــای خورشــیدی، در اماکــن 

مختلــف دولتــی و خصوصــی از جملــه نمونــه 

هایــی بــه شــمار مــی آینــد کــه دولــت بــا اتخــاذ 

سیاســتهای مختلــف در صــدد توســعه ایــن انــرژی 

بــا هــدِف قــرار گرفتــن کشــورمان در مســیِر 

کاربردهــای نویــن انــرژی، در پیــش گرفتــه اســت.

از آنجایــی کــه دنیــا بــه ســمت اســتفاده از 

انرژیهــای نــو مــی رود و ناگزیــری همــه کشــورها از 

حرکــت در ایــن مســیر، و بــا توجــه بــه پیچیدگــی 

ــه  ــت، ب ــن صنع ــای ای ــوژی ه ــاوری و تکنول فن

ــی  ــور از اهمیت ــا در کش ــه ظرفیته ــری از هم کارگی

ــت. ــوردار اس ــیار برخ بس

نیــاز بســیاری از کشــورهای همســایه بــه انرژیهایی 

ماننــد؛ گاز، نفــت و پتروشــیمی، گازوئیــل و بــرق، 

ــای  ــق انرژیه ــرای توســعه و رون بســتر مناســبی ب

بخــش  بــرای  کشــورها  آن  در  تجدیدپذیــر 

بــه  کشــورمان  در  غیرخصوصــی  و  خصوصــی 

وجــود آورده اســت.

بــه گفتــه مســئوالن؛ ” اســتفاده از ظرفیــت هــای 

بخــش خصوصــی، در ایــن حــوزه از جملــه برنامــه 

ــل  ــتای نی ــه در راس ــت ک ــده اس ــام ش ــی اع های

ــای  ــعه بازاره ــی و توس ــای داخل ــِع نیازه ــه رف ب

ــرد”. ــی صــورت مــی گی صادرات

شــرکتهای  از  یکــی  عنــوان  بــه  ســاتکاب 

ــتاب  ــور ش ــه منظ ــرو، ب ــی وزارت نی مادرتخصص

دهــی و تســهیل کننــده ظرفیتهــای موجــوِد 

ــرکتهای  ــتارتاپ و ش ــان، اس ــش بنی ــرکتهای دان ش

خصوصــی در حــوزه انــرژی تعییــن شــده و امیــد 

ــرِخ  ــود، ن ــای موج ــت همکاریه ــا تقوی ــت ب اس

حضــور »خصوصــی هــا« در ایــن زمینــه افزایــش 

ــد. یاب

ــرژی در سراســر جهــان، از  مســلمًا حــِل بحــراِن ان

ــای  ــه ظرفیته ــری هم ــه کارگی ــا ب ــران ب ــه ای جمل

ــی و خصوصــی در  موجــود در بخــش هــای دولت

ــود  ــد و وج ــد ش ــر خواه ــرق میس ــوزه آب و ب ح

حلقــه هــای رابــط در ایــن میــان مــی توانــد َرَونــِد 

ــد. ــد را ســریعتر کن ــی ایــن فرآین اجرای

گزارش
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طرحهــای دوره ای و ناقــص و نیمــه کاره در حــوزه 

ــه »مســکن« باعــث شــده  ــف از جمل هــای مختل

ــامان«  ــی س ــوزه »ب ــن ح ــفانه ای ــا متاس ــت ت اس

ــلیقه  ــات و س ــِر اختاف ــتر درگی ــود و بیش ــا ش ره

هــای سیاســی باشــد.

ــه هــای  ــر خان »طــرح مســکن مهــر«، »مالیــات ب

خالــی« و اخیــرًا »طــرح ثبــت امــاک در ســامانه 

ــرح  ــن ط ــه ای ــکان« از جمل ــاک و اس ــی ام مل

ــردان، ســعی  ــه دولتم ــد ک ــی آی ــه شــمار م ــا ب ه

مــی کننــد در دوران حضــور خــود، نــه بــه عنــوان 

ــواِن »ُمســکنی« در  ــه عن »درمــان« بلکــه شــاید ب

ایــن بخــش از آن ســود جوینــد تــا شــاید مرهمــی 

ــن کاِف ســردرگم! ــر ای باشــد ب

ــِت  ــکن« در دس ــاِن اداره »مس ــن فرم ــرار گرفت ق

ــازار مســکن و حــوزه  ســاطینی کــه بــه راحتــی ب

هــای در ارتبــاط بــا آن ماننــد؛ مصالــح ســاختمانی 

و … را دچــار ُافــت و خیــر مــی کننــد، خبــر از نبــوِد 

ــی  ــوب در ایــن عرصــه دارد. نقصان مدیریــت مطل

ــی  ــور، یعن ــاد کش ــش در اقتص ــن بخ ــه بزرگتری ک

ــد  ــی کن ــکل م ــان و مش ــار نوس ــکن« را دچ »مس

ــادی  ــِد اقتص ــی رش ــاخص اصل ــوان ش ــه بعن ک

مســلمًا کشــور و ســاختار اقتصــادی را بــا چالــش 

اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی در حالی در کشور اجرا می شود که سالیاِن سال، پی گیری و با 
اجرای ناقص همراه بوده است. شناسایی و تخیصیص مالیات بر خانه های خالی، در حالی که به اعتقاد 

بسیاری از کارشناسان، اکثر این امالک و واحدهای ساختمانی متعلق به نهادهای دولتی هستند، چالش و 
دوِر باطلی هستند که نتیجه بخشی این طرح را با ابهام روبرو کرده است.

سامانه ملی امالک و مسکن
 مسکن یا درمان؟

https://tasisatnews.com/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af/
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مقاله
مواجه خواهد ساخت .

 ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه کارشناســان؛” 

اگــر دولــت عــزم خــود را حــزم کنــد، اجــرای ایــن 

ــکن  ــایی و مس ــرح شناس ــژه »ط ــه وی ــا ب طرحه

ــردش درآمــدن  ــه، گ ــد منجــر ب ــی« مــی توان خال

کاالی ســرمایه هــای در کشــور و خــروج مســکن و 

ســاخت و ســاز از حالــت رکــود شــود.

ــی  ــت امــاک در ســامانه مل ــداوم و اســتمرار ثب ت

امــاک و اســکان نیــاز بــه اتخــاذ سیاســت ثابت و 

مســتمر در ایــن حــوزه دارد کــه در صــورت اجــرای 

ــورم در  ــرِخ ت ــی خواهــد توانســت، ن ــح حت صحی

کشــور را نیــز کاهــش دهــد، در غیــر اینصــورت تنها 

ــا شــده َمســکن  ــازار ره ــر ب شــاید، ُمســکنی در ب

خواهــد بــود کــه شــاید تنهــا حاصلــی کــه خواهــد 

ــتفاده  ــای اس ــه ه ــن هزین ــن رفت ــت، از بی داش

شــده مالــی و غیــر مالــی در ایــن اجراهــای ناقــص 

باشــد.

تغییــر دولتهــا، بعنــوان یکــی از پارامترهایــی 

ــی  ــا را قربان ــرح ه ــه ط ــود ک ــی ش ــوب م محس

ــرده و در  ــا ک ــلیقه ه ــال س ــا و اعم ــت ه مخالف

صــورت تــداوم آن، فقــط َتلــی از طــرح هــای نیمــه 

کاره، اقتصــاد فلــج و عقــب ماندگــی در تمــام حوزه 

ــی خواهــد گذاشــت. ــرای کشــور باق ــا ب ه

اقداماتــی کــه بایــد بــا نظــارت و بازخواســت 

بیشــتری همــراه باشــد تــا بــا مدیریــت مطلــوب 

ــه  ــت بلک ــوزه صنع ــا ح ــه تنه ــن، ن ــان ف صاحب

»اقتصــاِد کشــور« بــه ســرمنزل مقصــود برســد، در 

ــی  ــع مل ــه مناف ــانی ک ــورت دالالن و کس غیراینص

ــدارد،  ــی ن ــا جای ــچ جایگاهــی در اندیشــه آنه هی

ــود. ــد ب ــه خواهن ــدان ناعادالن ــن می ــده ای برن

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-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9/
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با خدمات اولیه لوله کشی ساختمان آشنا شوید

 در نظــر اول بازســازی ســرویس بهداشــتی و حمام 

کار ســختی بــه نظــر می رســد امــا بــا برنامه ریــزی 

ــوان کار بازســازی را آســان تر  ــی می ت و روش اصول

کــرد. قبــل از هــر چیــزی بایــد تصمیــم گرفــت کــه 

ــود؟  ــام ش ــت انج ــرار اس ــازی ق ــدار بازس ــه مق چ

ــرار اســت تغییــرات  ــا ق ــی اســت ی بازســازی جزئ

ــه  اساســی را شــامل شــود؟ بودجــه در نظــر گرفت

شــده چقــدر اســت؟

مــا در ایــن متــن ســعی می کنیــم برخــی از نــکات 

مهــم در بازســازی ســرویس بهداشــتی و حمــام را 

بیــان کنیــم.

ایزوگام و قیروگونی را بررسی کنید

ــازی  ــوب زیرس ــای مرط ــازی فضاه ــان بازس در زم

ایــن فضاهــا بایــد بررســی شــود. در ایــن فضاهــا 

ــنهاد  ــوب پیش ــه مرغ ــی دوالی ــتفاده از قیرگون اس

مــی شــود زیــرا دوام زیــادی دارد. بعــد از قیرگونــی 

ــات  ــه م ــک الی ــق، ی ــن عای ــت از ای ــرای حفاظ ب

اجــرا خواهــد شــد. زیرســازی صحیــح، قیروگونی و 

آب بنــدی اصولــی بــه منظــور ایجــاد عایــق رطوبتی 

و شــیب بنــدی در کــف ســرویس و حمــام بســیار 

مهــم اســت کــه حتمــا بایــد توســط متخصــص و 

بنــا بــه آن توجــه شــود.

ــه  ــه دلیــل وجــود رطوبــت و آبریــزی ب ســرویس بهداشــتی و حمــام جــز فضاهایــی هســتند کــه ب
نگهــداری و مراقبــت بیشــتری نیــاز دارنــد. امــا بــه مــرور زمــان ممکــن اســت بــه دالیــل مختلــف ایــن 

فضاهــا بــه بازســازی نیــاز پیــدا کننــد.

تاسیسات کار خود باشیم
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لوله کشی ساختمان را حتما بررسی کنید

ــم  ــایل مه ــام و وان وس ــیرهای آب، دوش حم ش

ــام هســتند. در  داخــل ســرویس بهداشــتی و حم

هنــگام بازســازی اگــر این تجهیزات ســالم هســتند 

نیــاز بــه تعویــض ندارنــد امــا اگــر ســالم نباشــند و 

یــا قابــل تعمیــر نباشــند و یــا اینکــه بــرای تغییــر 

ــد،  ــان باش ــا مدنظرت ــض آن ه ــیون، تعوی دکوراس

ــیرآالت  ــاب ش ــد و انتخ ــگام خری ــت هن ــر اس بهت

جدیــد عــاوه بــر زیبایــی، کیفیــت و جنــس آن هــا 

نیــز بررســی شــود. در زمــان بازســازی ایــن فضاهــا 

بهتــر اســت سیســتم لولــه کشــی ســاختمان چــک 

ــوان در  ــکل بت ــود مش ــورت وج ــا در ص ــود ت ش

زمــان بازســازی آن را برطــرف کــرد.

کاشی و سرامیک مناسب انتخاب کنید

کفپــوش داخــل حمــام و ســرویس بهداشــتی بــه 

ــد  ــم خواه ــت و ن ــرض رطوب ــه در مع ــل اینک دلی

بــود الزم اســت از جنــس مرغــوب انتخــاب شــود. 

گزینــه ی مناســب بــرای ایــن فضــا اســتفاده 

از کاشــی و ســرامیک ها اســت. امــا کاشــی و 

ســرامیک نیــز بــه مــرور زمــان ممکــن اســت دچار 

ــس  ــر جن ــن اگ ــوند. همچنی ــتگی ش ــرک، شکس ت

کاشــی ها و ســرامیک ها مرغــوب نباشــد و یــا بــه 

طــرز مناســبی از آن هــا نگهــداری نشــده باشــد بــه 

مــرور زمــان از ریخــت و قیافــه می افتنــد و فضــای 

ــد.  ــت می کنن ــام را زش ــا حم ــرویس ی ــل س داخ

ــگام کاشــی کاری و  ــن مــوارد هن ــه ای ــا توجــه ب ب

ســرامیک کاری عــاوه بــر زیبایــی بهتــر اســت بــه 

جنــس و مرغوبیــت آن هــا توجــه ویــژه ای داشــت.

خدمات لوله بازکنی را فراموش نکنید

گاهــی ممکــن اســت لولــه هــا گرفتــه باشــد و یــا 

ــر اســت  ــی شــده باشــد. بهت ــم و ترکیدگ ــار ن دچ

قبــل از اینکــه خــرج زیــادی بــرای کارهای بازســازی 

ــا را  ــه ه ــد، لول ــام دهی ــام انج ــرویس و حم س

ــم  ــا ن ــر دچــار گرفتگــی و ی ــه اگ ــد ک بازرســی کنی

ــرویس  ــد. س ــر کنی ــا را تعمی ــتند، انه ــرک هس و ت

ــم و  ــت و ن ــل رطوب ــه دلی ــام ب ــتی و حم بهداش

همچنیــن وجــود لوله هــای آب و فاضــاب در 

معــرض آســیب بیشــتری هســتند. سیســتم 

لوله کشــی بــه مــرور زمــان فرســوده خواهــد 

ــی  ــیدگی و برخ ــار پوس ــت دچ ــن اس ــد و ممک ش

ــود. ــکات ش مش

تاسیسات کار خود باشیم
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