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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 ســخن 
می باشــد. سردبیــــــر 

 

همکاران گرامی سام و خداقوت
در ایــن ایــام پویشــی بــه راه افتــاده اســت کــه افــراد را بــه خدایــی 
ــت  ــه عاری ــا ب ــی م ــی دین ــد و از آموزه هــای غن ــوت می کن ــودن دع ب
ــت و  ــی اس ــی عال ــال دارای صفات ــد متع ــت. خداون ــده اس گرفته ش
ــات  ــی از صف ــد در صفت ــد می توان ــاش کن ــر بخواهــد و ت انســان اگ
ــق شــود؛ اگــر  ــه آن صفــت نیــک متخل ــد و ب ــد پیشــرفت کن خداون
چنیــن کنــد و ســعی وافــر ببــرد خداونــد نیــز بــه او کمــک خواهــد 

کــرد.
ــودات  ــرای موج ــایش ب ــق آس ــال، خل ــد متع ــات خداون ــی از صف یک
ــا  ــاک اســت، ت ــه پ ــد، ک ــاران می آفرین ــرای موجــودات، ب اســت. او ب
خــود را پــاک کننــد. او شــب را می آفرینــد تــا باعــث آرامــش باشــد 
ــان  ــور و حیــات و گرمــی ببخشــد. چن ــا ن ــد ت و خورشــید را می آفرین
ــد  ــزی می کن ــد، برنامه ری ــش را می آفرین ــده و ش ــه و مع ــب و ری قل
ــدون  ــد ب ــت و خوابی ــد، نوش ــوان دوی ــه می ت ــی دارد ک ــه کار وام و ب
ــا روشــن و خامــوش کــردن  ــرژی و ی ــا زیادشــدن ان نگرانــی از کــم ی

ــق آســایش اســت. ــوری! او خال ــا موت بخشــی، پمپــی ی
ــزرگ در مهندســان  ــق ب ــه لطــف خال ــال ب ــد متع ــن صفــت خداون ای
ــه ودیعــه گذاشته شــده اســت. مهنــدس تأسیســات، در  تأسیســات ب
ــتان  ــد و در تابس ــا بیافرین ــرد، گرم ــتان س ــا در زمس ــت ت ــاش اس ت
گــرم، ســرما. آب را برخــاف جاذبــه زمیــن بــه بــاال ببــرد و در میــان 
ــق آســایش  ــزد! او خال ــخ بری ــرف و ی ــان ب ــن بیابان هــای جه گرم تری

اســت؛ صفتــی کــه از خداونــد متعــال بــه ودیعــه گرفتــه اســت.
حــال بایــد خدایــی باشــیم و اگــر در ایــن صفــت نماینــده خداییــم در 
زمیــن، همچــون خداونــد ایــن صفــت را انجــام دهیــم. چــون خداوند 
ــم  ــرد می کنی ــرم و س ــی را گ ــر اتاق ــم. اگ ــایش بیافرینی ــکال آس بی اش

دمــا را بدانیــم و حفــظ کنیــم.
بــرای ایجــاد آســایش، آسایشــی را نابــود نکنیــم. اگــر هوایــی آلــوده را 

ــد! ــم صــدای فن هــا همــه را بی خــواب نکن دفــع می کنی
ــا  ــرد م ــای مب ــم. گازه ــم و آن را ارزش بدانی ــظ کنی ــت را حف طبیع

ــد. ــود نکن ــفری را ناب ــد و اتمس ــی را نکش درخت
ــر،  ــم براب ــه باه ــت و هم ــم اس ــا مه ــرای م ــان ب ــه انس ــدر ک همان ق
حیــوان و گیــاه هــم مهــم باشــد و محیــط زندگــی آن هــا، باغ وحــش 

ــم شــکایتی بشــنویم! ــر نمی توانی ــی اگ ــز؛ حت ــه نی و گلخان
خلــق آســایش صفتــی عظیــم و کاری بــس ســترگ اســت. بــرای ایــن 
صفــت بایــد زحمــت کشــید؛ چنانــی کــه بــرای صفــات دیگــر. قــدر 
ایــن نعمــت بــزرگ را بدانیــم کــه خداونــد مــا را خالــق آســایش قــرار 

داده اســت.

خدایی باشیم!

تا بعد!

سخن سردبیر
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نگاهی به بازار/ قیمت کولر آبی در اردیبهشت 1400 13
در ایــن مقالــه بــه بررســی قیمــت برخــی از برندهــای کولــر آبــی در اردیبهشــت 

1400 می پردازیــم.

آغاز فرایند برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره سازمان های 
نظام مهندسی

12
ــات  ــن دوره هی ــات نهمی ــه انتخاب ــاختمان، نظام نام ــکن و س ــت مس معاون
مدیــره ســازمان های نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ها بــه همــراه برنامــه 
ــه  ــازی کلی ــران کل راه و شهرس ــه مدی ــرا ب ــرای اج ــات را ب ــدی انتخاب زمانبن

ــرد. ــاغ ک ــور اب ــتان های کش اس

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

صفحه 9

گزارش ویژه

صفحه 14

فهرست

اخبار داخلی

صفحه 4

تاسیسات کار خود باشیم/چگونه از صدای کولر گازی نجات
پیدا کنیم؟!

20

حتمــا مــی دانیــد کــه هــر صــدای کولــر گازی طبیعــی نیســت و بایــد دالیــل 
آن را بشناســید و البتــه نســبت بــه رفــع آن اقــدام نماییــد. بــا مــا در ادامــه 

مطلــب همــراه باشــید تــا بــا دالیــل صــدای کولــر گازی آشــنا شــوید.

انتخابات اعضای هیات مدیره نظام مهندسی کشور به تعویق افتاد 8
انتخابــات اعضــای هیــات مدیــره نظــام مهندســی ســاختمان کشــور بــه دلیل 

تداخــل بــا انتخابــات اعضــای کانــون کارشناســان بــه تعویــق مــی افتد.

مقاله اشری/ عایق کاری خوب محدودیت هایی هم دارد 6
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.

محصوالت فناوری

صفحه 23
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

مهندسان در خط مقدم 
عمران و آبادانی شهرها 

هستند
محمدرضــا انــوری، رئیــس ســازمان نظام 
ــل در  ــتان اردبی ــاختمان اس ــی س مهندس
نشســت بــا اعضــای هیــات اجرائــی 
درشهرســتان  ســازمان  دفترنمایندگــی 
ــت  ــار رعای ــت: در کن ــار داش ــال اظه خلخ
ــا  مقــررات ملــی ســاختمان قــرار اســت ب
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــت نظ محوری
در ســاخت  نیــز  مقــررات شهرســازی 
ــه  ــرد ک ــرار گی ــه ق ــورد توج ــازها م و س
ایــن  بــر  مجموعــه قضائــی اســتان 
تــا ضوابــط  دارنــد  تاکیــد  موضــوع 

شهرســازی مراعــات شــود.

هیات مدیره نظام مهندسی 
ساختمان استان قم

انتخاب شدند
و  راه  مدیــرکل  صبــوری،  حســن 
شهرســازی اســتان قــم گفــت: براســاس 
نظــام نامــه ابالغــی انتخابــات نهمیــن 
دوره هیــأت مدیــره ســازمان هــای 
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
نفــر   ۷ گیــری  رأی  طریــق  از  و  هــا 
ــی  ــات اجرای ــای هی ــوان اعض ــه عن ب
ــا  ــه ب ــن جلس ــدند. در ای ــاب ش انتخ
رأی حاضــران، آقایــان؛ مجتبــی دالوری 
ــن  ــس، حس ــوان رئی ــه عن ــزی ب پاری
ــس  ــب رئی ــوان نای ــه عن ــم زاده ب هاش
ــید  ــوی، س ــان دهن ــا رمض و حمیدرض
نبیــل کهفــی، محمدرضــا معرفــت، 
ــم ســیده شــبنم  ناصــر فردوســی وخان
فاطمــی بــه عنــوان عضــو هیــات 
اجرایــی انتخابــات مذکــور انتخــاب 

ــدند. ش

درخواست افزایش ۵۰ 
درصدی تعرفه خدمات

نظام مهندسی ساختمان
رئیــس  علیرضــا میرجعفــری  ســید 
ســازمان بــا تأکیــد بــر بنــد ۱۷-۳ و 
ــرل  ــی و کنت ــام مهندس ــون نظ ۱۷-۶ قان
 ۵۰ افزایــش  خواســتار  ســاختمان 
ــال  ــه س ــبت ب ــا نس ــدی تعرفه ه درص
ــه  ــه البت ــنهادی ک ــود. پیش ــته ب گذش
بــا موافقــت ســایر اعضــای کمیتــه 
از  پــس  نشــد.  مواجــه  پنج نفــره 
ــای  ــت اعض ــیار در نهای ــات بس مباحث
ــدی  ــش ۳۰درص ــا افزای ــا ب ــه تنه کمیت
گروه هــای  در  خدمــات  تعرفــه 
ــش  ــف« و »ب« و افزای ــاختمانی »ال س
۲۵درصــدی در گروه هــای ســاختمانی 
»ج« و »د« نســبت بــه تعرفه ســال ۱۳۹۹ 
موافقــت کردنــد. تصمیمی کــه اگرچه با 
خواســته های اعضــای محتــرم ســازمان 
فاصلــه داشــت، امــا بــرای نخســتین بار 
ــی و  ــورد بررس ــال ۱۴۰۰ م ــدای س در ابت

ــت. ــرار گرف ــب ق تصوی ساخت یک شهر جدید
در شرق تهران

ــای  ــازی از تقاض ــی شهرس ــورای عال ش
راه  کل  اداره  و  تهــران  اســتانداری 
و شهرســازی اســتان تهــران بــرای 
خوارزمــی  جدیــد  شــهر  تأســیس 
در اراضــی معــوض شــهرک زیتــون 
خبــر داد. فرزانــه صــادق مالواجــرد 
ــاری وزارت  ــازی و معم ــاون شهرس مع
شــورای  دبیــر  و  شهرســازی  و  راه 
عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران 
ــنی  ــیروان محس ــه انوش ــه ای ب در نام
بندپــی، مصوبــات ایــن شــورای عالــی 
اراضــی معــوض بــه  در خصــوص 
ــون در  ــهرک زیت ــی ش ــای تعاون اعض
ــرد. ــالغ ک ــران را اب ــرق ته ــمال ش ش

ایران و عراق میدان دار خرید 
امالک در ترکیه!

براســاس اطالعــات ارائه شــده از ســوی 
ترکیــه در ســال گذشــته میــالدی ۴۱٫۳ 
هــزار واحــد مســکونی بــه خارجی هــا 
فروختــه شــده اســت و ایرانــی هــا در 
صــدر خریــداران خارجی مســتغالت در 
ترکیــه بــوده انــد کــه در مجمــوع ۷۱۸۹ 
ملــک را در ترکیــه خریــداری کــرده انــد 
ــا  ــن عراقی ه ــا، ای ــس از ایرانی ه و پ
بودنــد کــه بــا ۶۶۷۴ بیشــترین امالک را 

در ترکیــه خریــداری کردنــد. 

عرضه کولر آبی
بدون استاندارد ممنوع است

بــا توجــه بــه گــرم شــدن هــوا و 
لــزوم راه انــدازی  کولرهــای آبــی، 
ــظ  ــرای حف ــکات ضــروری ب ــت ن رعای
ــداری  ــظ و نگه ــخاص، حف ــی اش ایمن
کولرهــای آبــی و اســتفاده بهینــه از آن

توصیه می شود.
کولــر آبــی مشــمول اســتاندارد اجباری 
بــوده و عرضــه ایــن محصــول بــدون 

عالمــت اســتاندارد ممنــوع اســت.
ــی  ــه م ــدگان توصی ــرف کنن ــه مص ب
شــود هنــگام تهیــه و نصــب کولرهــای 
ــد  ــتفاده از کلی ــرورت اس ــه ض ــی ب آب
عمــل کننــده بــا جریــان نشــت )کلیــد 
محافــظ جــان( و کلیــد قطــع دو 

ــد. ــه کنن ــب توج قط
ــر  ــرای ه ــت ب ــر آن الزم اس ــالوه ب ع
گونــه تعمیــر ضــروری کولرهــای مــورد 
اســتفاده، از خدمــات مراکــز مجــاز 

ــود. ــتفاده ش ــه اس مربوط

https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b7-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87/
https://tasisatnews.com/%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82/
https://tasisatnews.com/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-50-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9/
http://www.tasisatnews.com
https://tasisatnews.com/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
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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: 30 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

ــورد  ــا در م ــه م ــا آنچ ــال ه ــت س ــد از گذش بع

جایگاهمــان خیلــی خــوب مــی دانیــم ایــن اســت 

کــه مــا الزامــات عملکــردی داریــم کــه در کدهــای 

مــدل بــرای مقاومــت حرارتــی بــام هــا، دیوارهــا و 

پــی ها مشــخص شــده اســت و الزامــات عملکردی 

هوابنــدی داریــم کــه در کدهــای مــدل بــرای مــواد 

مانــع هــوا، مجموعــه هــای مانــع هــوا و محوطــه 

هــای مانــع هــوا آمــده اســت. ســاختمان هــا باید 

هوابنــد باشــند و بــرای مطابقــت بــا قوانین تســت 

شــوند. کانــال هــا هــم همیــن طــور. از نظــر عایــق 

بنــدی و سیســتم هــای عایــق کاری، آنها را درســت 

نصــب کنیــد، در ایــن صــورت مقاومــت حرارتــی 

ــد. اجــازه دهیــد  مــورد انتظــار را فراهــم مــی کنن

تکــرار کنــم. آنهــا را درســت نصــب کنیــد، آنهــا بــه 

خوبــی کار مــی کننــد.

ــاش  ــود دارد. ت ــی وج ــیار قطع ــاله بس ــک مس ی

بــا  حرارتــی  مقاومــت  کــردن  عــوض  بــرای 

هوابنــدی بیشــتر ایــده بســیار بســیار بــدی اســت، 

عایق کاری خوب محدودیت هایی هم دارد
قسمت اول

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

https://www.ashrae.org/
https://www.ashrae.org/
https://www.ashrae.org/
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چــون کمتریــن هوابنــدی طبــق کــد مــدل در حــال 

ــا ســاختمان هــا  حاضــر بســیار پاییــن اســت. م

را بــا درزبنــدی کامــل و گاهــی بــا تهویــه درســت 

ــز دیگــری اســت.  ــا مســاله چی مــی ســازیم. ام

ــه هــای  ــر الی ــاوه ب ــدی هــا، ع ــق بن بعضــی عای

ــه  ــوان الی ــه عن ــد ب ــی توانن ــی، م ــرل حرارت کنت

هــای کنتــرل هــوا )موانــع هــوا( هــم عمــل کننــد.  

بعضــی مــی تواننــد بــه عنــوان الیــه کنتــرل بخــار 

هــم باشــند و بعضــی بــه عنــوان الیــه هــای کنترل 

آب عمــل کننــد. 

بعضــی هــم مــی تواننــد همــه نقــش هــای بــاال 

ــازه  ــد. اج ــی توانن ــی نم ــند. بعض ــته باش را داش

ــی از  ــه گروه ــیم ب ــته باش ــی داش ــد نگاه بدهی

ــدام چــه  ــم هرک ــج و ببینی ــدی هــای رای ــق بن عای

ــه. ــه کاری ن ــد و چ ــام دهن ــد انج ــی توانن کاری م

صفحــات پلــی ایزوســیانورات فویــل دار کــه خــارج 

ــا  ــاالت آنه ــوند و اتص ــی ش ــب م ــوب نص چارچ

نواربنــدی یــا درزگیــری شــده اســت، مــی تواننــد 

بــه عنــوان الیــه کنتــرل آب، الیــه کنتــرل هــوا، الیه 

ــد  ــرل حرارتــی عمــل کنن ــه کنت ــرل بخــار و الی کنت

)عکــس 1(. صفحــات پلــی اســتیرن اکسترودشــده 

)XPS( هــم همیــن طــور هســتند )عکــس 2(.

ــارج  ــه خ ــی ک ــم معدن ــه پش ــدی صفح ــق بن عای

ــه  ــد ب ــی توانن ــوند، م ــی ش ــب م ــوب نص چارچ

عنــوان الیــه کنتــرل حرارتــی عمــل کننــد، امــا بایــد 

بــه یــک الیــه کنتــرل اب، الیــه کنتــرل هــوا و الیــه 

کنتــرل بخــار متصــل شــوند )عکــس 3(. ایــن نوع 

عایــق مــی توانــد تنهــا یکــی از الیــه هــای کنتــرل 

ــه  ــک«، مجل ــا خش ــوب ام ــرم و مرط ــند )»گ باش

اشــری، ژوئــن 2016(. 

مقاله اشری

عکــس 1. صفحــات پلــی ایزوســیانورات فویــل دار. 
صفحــات عایــق ســخت خــارج چارچــوب نصــب 
مــی شــود و اتصــاالت آنهــا نواربنــدی یــا درزگیــری 
ــه  ــرل آب، الی ــه کنت ــوان الی ــه عن شــده اســت و ب
ــرل  ــه کنت ــار و الی ــرل بخ ــه کنت ــوا، الی ــرل ه کنت

حرارتــی عمــل مــی کنــد. 

عکــس 2. صفحــات پلــی اســتیرن اکسترودشــده 
)XPS(. صفحــات عایــق ســخت خــارج چارچــوب 
ــا  نصــب مــی شــود و اتصــاالت آنهــا نواربنــدی ی
ــرل  ــه کنت ــوان الی ــه عن ــری شــده اســت و ب درزگی
آب، الیــه کنتــرل هــوا، الیــه کنتــرل بخــار و الیــه 

کنتــرل حرارتــی عمــل مــی کنــد. 

عکــس 3. عایــق صفحــه پشــم معدنــی. صفحــات 
عایــق خــارج چارچــوب نصــب مــی شــود و مــی 
توانــد بــه عنــوان الیــه کنتــرل حرارتــی عمــل کنــد، 
امــا بایــد بــه الیــه کنتــرل هــوا، الیــه کنتــرل بخــار 
ــه  ــق صفح ــود. عای ــل ش ــرل اب وص ــه کنت و الی
پشــم معدنــی مــی توانــد تنهــا یکــی از الیــه هــای 

کنترلــی باشــد. 
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اجــازه دهیــد نگاهــی داشــته باشــیم بــه صفحــات 

ــی  ــا م ــازه ای )SIP(. آنه ــده س ــدی ش ــق بن عای

تواننــد بــه عنــوان الیــه کنتــرل هــوا، الیــه کنتــرل 

بخــار و الیــه کنتــرل حرارتــی عمــل کننــد )عکــس 

4(. بــرای آنهــا بایــد یــک الیــه کنتــرل اب در خــارج 

آنهــا نصــب شــود. 

ــازه  ــده س ــدی ش ــق بن ــات عای ــس 4. صفح عک
)SIP(. آنهــا مــی تواننــد بــه عنــوان الیــه کنتــرل 
ــی  ــرل حرارت ــه کنت ــار و الی ــرل بخ ــه کنت ــوا، الی ه
ــه. یــک الیــه  ــه کنتــرل آب ن ــد، امــا الی عمــل کنن

ــود.   ــب ش ــا نص ــارج آنه ــد خ ــرل آب بای کنت

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/


www.Tasisatnews.com 9هفته نامه شماره 333

گزارش

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

انتخابات اعضای هیات مدیره نظام 
مهندسی کشور به تعویق افتاد

ــوزش  ــر آم ــی، مدی ــن قیاس ــام الدی ــد حس محم

ــا  ــزی، ب ــاختمان مرک ــی س ــازمان نظــام مهندس س

ــت : ــا گف ــگار م ــه خبرن ــر ب ــن خب ــام ای اع

انتخابــات اعضــای هیــات مدیــره نظــام مهندســی 

ســاختمان کشــور بــه دلیــل تداخــل بــا انتخابــات 

اعضــای کانــون کارشناســان بــه تعویــق مــی افتــد.

وی در بــاره زمــان آتــی برگــزاری انتخابــات اعضــای 

هیــات مدیــره نظــام مهندســی ســاختمان کشــور 

گفــت : زمــان آتــی انتخابــات کشــور بــه احتمــال 

زیــاد شــهریور مــاه ســال جــاری خواهــد بــود.

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://tasisatnews.com/%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-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/
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و  اقتصــادی  دیپلماســی  توســعه  راســتای  در 

صــادرات خدمــات مختلــف فنــی و مهندســی 

شــکوفایی،  و  نــوآوری  صنــدوق  حمایــت  بــا 

ــدور  ــرای ص ــی ب ــان ایران ــرکت های دانش بنی ش

خدمــات فنــی و مهندســی در نمایشــگاهی در 

می کننــد. شــرکت  ترکیــه 

ــان در  ــات دانش بنی  صــادرات محصــوالت و خدم

ــی،  ــدات غیرنفت ــا صــادرات ســایر تولی مقایســه ب

ــد  ــاد می کن ــری ایج ــادی باالت ــزوده اقتص ارزش اف

کــه ضمــن ارتقــای ســطح فنــاوری دیگــر بخش هــا 

نیــز نقــش شــایان توجهــی خواهــد داشــت.

ــرکت های  ــون ش ــزار پاوی ــان کارگ ــا رضائی غامرض

ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــی در ترکی ــان ایران ــش بنی دان

شــرکت های  اصلــی  شــاخصه های  از  یکــی 

دانش بنیــان نــگاه بــه بازارهــای برون مــرزی و 

ــاخت های الزم در  ــاد زیرس ــی و ایج ــب آمادگ کس

ــن حــوزه اســت، گفــت:  ــه ای ــرای ورود ب ــگاه ب بن

شــرکت های دانش بنیــان، راه هــای مختلفــی را 

ــی  ــدف ط ــی ه ــای صادرات ــه بازاره ــرای ورود ب ب

می کننــد کــه یکــی از مؤثرتریــن و اصلی تریــن 

ــای  ــگاه ها و رویداده ــور در نمایش ــا، حض راهکاره

ــات و  ــه خدم ــور و ارائ ــارج از کش ــی خ بین الملل

بین المللــی  بازارهــای  در  ایرانــی  محصــوالت 

ــت. اس

ــره  ــگاه و کنگ ــتمین نمایش ــت هش ــه اهمی وی ب

 ICGS(ــه ــمند ترکی ــهر هوش ــرژی و ش ــبکه، ان ش

خدمــات فنــی مهندســی 
شــرکت های دانش بنیــان 

ایرانــی صــادر می شــود

ــت  ــا حمای ــی ب ــان ایران ــرکت های دانش بنی ــی، ش ــی و مهندس ــات فن ــادرات خدم ــدف ص ــا ه ب
ــبکه، ــگاه ش ــران در نمایش ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــوز س ــا مج ــکوفایی و ب ــوآوری و ش ــدوق ن صن

انرژی شهر ترکیه که با موضوع حل مشکالت شهرها برگزار می شود شرکت می کنند.

گزارش

https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7/
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گزارش
ــن  ــه ای ــت ترکی ــزود: دول ــرد و اف ــاره ک ۲۰۲۱( اش

ــا و طــی  ــه اروپ ــکاری اتحادی ــا هم نمایشــگاه را ب

روزهــای ۲۷ تــا ۲۸ خــرداد مــاه امســال بــا هــدف 

حــل مشــکات شــهرها و ارائــه راه حل هایــی 

ــمند  ــبکه های هوش ــمند، ش ــهرهای هوش ــرای ش ب

ــل،  ــای حمل ونق ــا محوره ــمند و ب ــرژی هوش و ان

ــاخت،  ــت، زیرس ــاد، امنی ــرژی، اقتص ــت ان مدیری

و  توســعه  زمینه هــا،  همــه  در  هوشمندســازی 

رقابــت بیــن شــهرها و بهبــود کیفیــت زندگــی در 

مرکــز همایــش و نمایشــگاه های اســتانبول برگــزار 

می کنــد.

ــون کشــورمان در نمایشــگاه  ــی پاوی ــزار اجرای کارگ

ترکیــه اضافــه کــرد: از ویژگی هــای ایــن نمایشــگاه 

ــور  ــس جمه ــان رئی ــای اردوغ ــور آق ــره حض و کنگ

ترکیــه و ۱۰ هــزار بازدیدکننــده از ۵۰ کشــور اروپایــی 

و آســیایی و مشــارکت بیــش از ۱۰۰ شــرکت در 

نمایشــگاه اســت.

برگــزاری کنگــره همزمــان بــا نمایشــگاه اســت کــه 

ــی  ــدف بررس ــا ه ــی ب ــی جهان ــاد پلتفرم ــا ایج ب

چالش هــای شــهر و شــبکه هوشــمند، موضوعاتــی 

چــون اقتصــاد، حمل ونقــل، انــرژی، مدیریــت 

ــات  ــاوری اطاع ــبکه، فن ــت ش ــاخت ها، امنی زیرس

را پوشــش می دهــد.

وزرای حمل ونقــل و زیرســاخت، فنــاوری اطاعــات، 

ــع  ــرژی و مناب ــازی، ان ــت و شهرس ــط زیس محی

ــدوق  ــل صن ــت عام ــس هیئ ــه، رئی ــی ترکی طبیع

نــوآوری و شــکوفایی ایــران، شــهردار وین، شــهردار 

بارســلونا، مســئول حمل ونقــل شــهری آمســتردام، 

ــا، رئیــس  رئیــس حمل ونقــل کان شــهرهای اروپ

انجمــن شــهرداری های ترکیــه و رئیــس فدراســیون 

جهانــی انــرژی هوشــمند اشــاره کــرد.

کشــورمان  دانش بنیــان  شــرکت های  پاویــون 

در  برتــر  شــرکت   ۲۰ بــر  بالــغ  مشــارکت  بــا 

حوزه هــای اتوماســیون صنعتــی، دســتگاه های 

ــاب، خانه هــای هوشــمند،  هوشــمند حضــور و غی

ــل هوشــمند،  هوشمندســازی ســاختمان، حمل ونق

الکترونیــک، اینترنــت اشــیاء و دیگــر حــوزه هــای 

ــد. ــد ش ــط برگزارخواه مرتب
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 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

http://www.bostanchi.com
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ــاختمان  ــکن و س ــت مس ــنامه معاون ــی بخش ط

انتخابــات  نظام نامــه  شهرســازی،  و  راه  وزارت 

ــام  ــازمان های نظ ــره س ــات مدی ــن دوره هی نهمی

مهندســی ســاختمان اســتان ها بــه همــراه برنامــه 

ــران کل  ــه مدی ــرای اجــرا ب ــات ب ــدی انتخاب زمانبن

ــاغ  ــور اب ــتان های کش ــه اس ــازی کلی راه و شهرس

شــد.

پیوســت  بــه  اســت  آمــده  اباغیــه  ایــن  در 

ــره  ــأت مدی ــای هی ــات اعض ــه انتخاب ــام نام نظ

ســازمانهای نظــام مهندســی ســاختمان اســتان بــه 

همــراه برنامــه زمانبنــدی انتخابــات بــرای آگاهــی 

ــام  ــون نظ ــوب قان ــاد آن در چهارچ ــرای مف و اج

ــای  ــاختمان و آئین نامه ه ــرل س ــی و کنت مهندس

مربــوط ابــاغ می شــود.

و  زمانبنــدی  برنامــه  مذکــور،  اباغیــه  طبــق 

ــأت  ــای هی ــان و اعض ــات بازرس ــه انتخاب نظامنام

ــاختمان  ــی س ــام کاردان ــازمان های نظ ــره س مدی

ــد. ــد ش ــاغ خواه ــًا اب ــز متعاقب ــتان نی اس

مطابــق برنامــه زمانبــدی اباغــی، اقدامــات اولیــه 

ــره  ــأت مدی ــات هی ــزاری انتخاب ــوص برگ در خص

ــخ ۳۱  ــتانها از تاری ــی اس ــام مهندس ــازمان نظ س

ــی  ــان پیش بین ــده و زم ــاز ش ــن ۱۴۰۰ آغ فروردی

ــرداد  ــات، از ۱۵ م ــزاری انتخاب ــرای روز برگ ــده ب ش

ــه  ــک هفت ــدت ی ــه م ــرداد ۱۴۰۰ ب ــا ۲۲ م ۱۴۰۰ ت

ــت. اس

مصــوب  شــیوه نامه  مذکــور،  نظام نامــه  در 

تبلیغــات انتخابــات هیــأت مدیــره نیــز درج و طــی 

آن مصادیــق تخلفــات تبلیغــات انتخابــات تعییــن 

ــام شــده اســت. و اع

انتخابــات  برگــزاری  فراینــد  آغــاز 
اعضــای هیأت مدیــره ســازمان های 

نظــام مهندســی

معاونت مسکن و ساختمان، نظام نامه انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی 
ساختمان استان ها به همراه برنامه زمانبندی انتخابات را برای اجرا به مدیران کل راه و شهرسازی کلیه 

استان های کشور ابالغ کرد.

گزارش

برای دریافت فایل این نظام نامه فقط کلیک کنید!

https://tasisatnews.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%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/
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ــد  ــزار واح ــه ۷۳ ه ــنجی اولی ــاس نیازس ــر اس ب

ــف  ــران تعری ــتان ته ــکن در اس ــی مس ــدام مل اق

شــد. قــرار بــود ۴۶ هــزار واحــد در شــهرهای 

جدیــد و ۲۷ هــزار واحــد در دیگــر شــهرها ســاخته 

ــن  ــن زمی ــز تامی ــد نی ــزار واح ــرای ۶۶ ه ــود. ب ش

ــه نظــر می رســد اســتقبال عمومــی از  شــد. امــا ب

ــل  ــن دلی ــه همی ــی پاییــن اســت و ب مســکن مل

ــتگرد  ــد، هش ــس، پرن ــد پردی ــهرهای جدی در ش

و ایوانکــی، پروژه هــا بــه صــورت مشــارکتی و 

ــه  ــا ب ــد ســاخت عموم ــا تعه ــذاری گروهــی ب واگ

شــکل تفاهم نامــه بــا دســتگاههای دولتــی پیــش 

ــا اینکــه از ابتــدا  ــز ب مــی رود. در ســایر شــهرها نی

ــون  ــام صــورت گرفــت هم اکن ــت ن در ۱۳ شــهر ثب

فقــط در پنــج شــهر ربــاط کریــم، اسامشــهر، 

شــهریار، پاکدشــت و قرچــک، پــروژه هــا به شــکل 

نصفــه و نیمــه بــر اســاس تقاضــای موثــر در حــال 

اجــرا اســت.

کلنــگ مســکن ملــی در ربــاط کریــم، اسالمشــهر، 

شــهریار، پاکدشــت و قرچــک زمیــن زده شــد

طبــق اعــام اداره کل راه و شهرســازی اســتان تهران 

تــا کنــون در ربــاط کریــم ۸۰۰ واحــد، در اسامشــهر 

ــت ۶۳۰  ــد، پاکدش ــهریار ۵۰۰ واح ــد، ش ۸۰۰ واح

ــه ســاخت  ــه مرحل واحــد و قرچــک ۴۲۰ واحــد ب

رســیده کــه مجمــوع واحدهــای در حــال اجــرا بــه 

ــه هــدف  ــی اســت ک ــن در حال ۳۱۵۰ می رســد. ای

اولیــه احــداث ۲۷ هــزار واحــد بــود و اواخــر ســال 

۱۳۹۸ در شــهرهای دماونــد، کیــان، فیروزکــوه، 

ورامیــن، قرچــک، پیشــوا، شــریف آباد، پاکدشــت، 

ــهر و  ــت، اسامش ــاد، صفادش ــرون آب ــهریار، ف ش

ــل  ــه عم ــام ب ــت ن ــان ثب ــم از متقاضی ــاط کری رب

آمــد.

از ۷۳ هزار واحد اقدام ملی مسکن در استان تهران ۲۷ هزار واحد در شهرهایی بجز شهرهای جدید 
اجرا می شود اما به دالیلی همچون واجد شرایط نبودن بسیاری از متقاضیان، عدم واریز آورده، تورم 

نهاده های ساختمانی، ابهام در بازده سرمایه توسط سازندگان و چانه زنی یک ساله بین دولت و بخش 
خصوصی بر سر قیمت ساخت، آنچه عمال در مرحله اجرا قرار دارد ۳۱۵۰ واحد است.

ســــایه لــرزان 
گرانــی بر ســرِ
مسکــن ملی

گزارش ویژه
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در تهرانســر نیــز ۲۰۰۰ واحــد اقــدام ملــی مســکن 

در نظــر گرفتــه شــده کــه ۱۰۰۰ واحــد از ایــن پــروژه 

بــه ۲۷ درصــد پیشــرفت فیزیکــی رســیده اســت. 

بــه گفتــه خلیــل محبت خــواه ـ مدیــرکل راه و 

ــاز  ــه انبوه س ــر س ــران ـ ه ــتان ته ــازی اس شهرس

ایــن طــرح در پاییــز و زمســتان گذشــته بــه طــور 

کلــی در ســه شــیفت فعــال بودنــد. در بهــار ۱۴۰۰ 

قــرار اســت ۱۰۰۰ واحــد دیگــر از پــروژه اقــدام ملــی 

مســکن تهرانســر بــه فراخــوان گذاشــته شــود کــه 

ــید.               ــد رس ــد خواه ــه ۲۰۰۰ واح ــرح ب ــوع ط مجم

در زمــان فراخوانهــای ثبــت نــام مســکن ملــی ۱.۶ 

میلیــون نفــر در کل کشــور ثبــت نــام کردنــد کــه 

یــا شــرایط الزم را نداشــته و فــرم »ج« آنهــا قرمــز 

ــاع  ــه امتن ــه از پرداخــت آورده اولی ــا اینک ــوده ی ب

می کننــد. از ۱.۶ میلیــون نفــر ۴۶۰ هــزار نفــر واجــد 

شــرایط شــناخته شــدند امــا غالــب افــراد توانایــی 

پرداخــت آورده ۴۰ میلیــون تومانــی را ندارنــد. 

ــی ۸۰۰  ــکن مل ــوان مس ــال در فراخ ــور مث ــه ط ب

واحــدی نصیرشــهر در اســتان تهــران بیــش از ۵۰ 

ــط حــدود  ــه فق ــد ک ــر اسم نویســی کردن ــزار نف ه

۶۰ نفــر آنهــا متقاضــی موثــر هســتند.

آغــاز اجــرای ۴۷ هــزار مســکن ملــی در شــهرهای 

جدیــد تهــران و البــرز

در شــهرهای جدیــد اســتان تهــران امــا با اســتفاده 

و  دولتــی  دســتگاههای  پیمانــکاران،  منابــع  از 

گزارش ویژه
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تســهیات اختصــاص یافتــه بــه کارمنــدان دولــت، 

ــدادی از  ــت. تع ــال اس ــدودی فع ــا ح ــا ت پروژه ه

ــد  ــز در پرن ــر نی واحدهــای نیمــه کاره مســکن مه

و هشــتگرد بــه پــروژه اقــدام ملــی مســکن 

ــت. ــاص یاف اختص

ــد  ــهرهای جدی ــکن در ش ــی مس ــدام مل ــرح اق ط

اســتانهای تهــران، البــرز و ســمنان بــا هــدف اولیــه 

احــداث حــدود ۷۴ هــزار واحــد شــامل ۲۵ هــزار در 

پرنــد، ۱۳ هــزار در پردیــس، ۲۱ هــزار در هشــتگرد 

و ۱۵ هــزار در ایوانکــی )ســمنان( تعریــف شــد کــه 

ســاکنان اســتان تهــران اجــازه داشــتند در پردیس، 

ــد. در  ــام کنن ــت ن ــی ثب ــتگرد و ایوانک ــد، هش پرن

شــهر جدیــد اندیشــه در اســتان تهــران نیــز ۳۲۲۵ 

ــه  ــا ب ــه عمدت ــد ک ــده ش ــه گنجان ــد در برنام واح

شــکل مشــارکت اجــرا می شــود و تــا زمانــی 

ــه  ــد ب ــرفت نرس ــد پیش ــدود ۵۰ درص ــه ح ــه ب ک

فراخــوان گذاشــته نخواهــد شــد.

امــا بــر اســاس آمــاری کــه نیمــه بهمــن مــاه ســال 

ــد ۲۵  ــد پرن ــرای شــهر جدی ــه شــد ب گذشــته ارای

ــذاری  ــدف گ ــی ه ــکن مل ــد مس ــزار و ۱۵۰ واح ه

ــارکت،  ــش مش ــد در بخ ــت. ۲۸۴۴ واح ــده اس ش

ــهید، ۳۸۳۲  ــاد ش ــه بنی ــم نام ــد در تفاه ۹۲۴ واح

ــلح،  ــای مس ــه نیروه ــم نام ــب تفاه ــد در قال واح

۴۹۶ واحــد مربــوط بــه وزارت آمــوزش و پــرورش، 

۵۰۴۳ واحــد نیــز بــا تعهــد ســاخت در حــال اجــرا 

اســت کــه مجمــوع واحدهــای شــروع شــده را بــه 

ــی  ــت. بررس ــانده اس ــد رس ــزار و ۴۵۵ واح ۱۵ ه

ــده  ــاز ش ــای آغ ــروژه ه ــد پ ــی ده ــان م ــا نش ه

ــت.  ــیده اس ــد رس ــا ۵۰ درص ــرفت ۳۰ ت ــه پیش ب

ــکن  ــای مس ــروژه ه ــد از پ ــن ۵۰۰۰ واح همچنی

ــکن  ــی مس ــدام مل ــرح اق ــه ط ــد ب ــر در پرن مه

اختصــاص یافتــه کــه یــا بــه اتمــام رســیده یــا در 

گزارش ویژه
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مرحله نازک کاری قرار دارد.

در شــهر جدیــد پردیــس بالــغ بــر ۱۲ هــزار و ۹۴۵ 

واحــد اقــدام ملــی مســکن تعریــف شــده کــه ۱۲ 

ــیده  ــاز رس ــه آغ ــه مرحل ــد آن ب ــزار و ۶۰۰ واح ه

ــام، ۳۸۹  ــت ن ــب ثب ــد در قال ــت. ۲۰۴۳ واح اس

واحــد در بخــش مشــارکت، ۳۰۰۰ واحــد بر اســاس 

ــد در  ــلح، ۶۰۶۳ واح ــای مس ــه نیروه ــم نام تفاه

ــد ســاخت  ــا تعه ــی و ۱۱۰۵ واحــد ب بخــش تعاون

بــه مرحلــه اجــرا رســیده کــه مجمــوع واحدهــای 

کلنــگ زنــی شــده را بــه ۱۲ هــزار و ۶۰۰ واحــد مــی 

رســاند. پــروژه هــای مســکن ملــی در شــهر جدیــد 

ــا در مراحــل آمــاده ســازی زمیــن،  پردیــس عمدت

ــرار دارد. ــیون ق ــرداری و فوندانس گودب

ــز ۲۱ هــزار  ــرز نی ــع در اســتان الب در هشــتگرد واق

ــهر  ــران ش ــرکت عم ــه ش ــی در برنام ــکن مل مس

ــد آن در  ــزار واح ــه ۱۵ ه ــه ک ــرار گرفت ــد ق جدی

قالــب ثبــت نــام بــه متقاضیــان واگــذار مــی شــود 

و تــا ۱۵ بهمــن ۱۳۹۹ عملیــات اجرایــی ۳۰۵۹ واحــد 

ــد  ــت. ۴۳۲ واح ــده اس ــاز ش ــش آغ ــن بخ در ای

نیــز در بخــش مشــارکت، ۶۳۴ واحــد مربــوط بــه 

بنیــاد شــهید، ۹۸۲ واحــد بــرای کارکنــان نیروهــای 

ــه وزارت آمــوزش و  ــوط ب مســلح، ۷۳۰ واحــد مرب

ــی و ۸۸۰۰  ــش تعاون ــد در بخ ــرورش، ۱۳۰۶ واح پ

ــه اجــرا  ــه مرحل واحــد در قالــب تعهــد ســاخت ب

رســیده کــه مجمــوع واحدهــای کلنــگ زنــی شــده 

ــه ۱۵ هــزار و ۹۴۳ رســانده اســت. را ب

ــزار و ۵۵  ــز ۱۵ ه ــمنان نی ــتان س ــی اس در ایوانک

ــا نیمــه بهمــن  واحــد هــدف گــذاری شــده کــه ت

ــده  ــی ش ــگ زن ــد کلن ــل ۳۰۰۰ واح ــال قب ــاه س م

ــت. اس

ــه  ــی از متــری ۲.۷ ب افزایــش قیمــت مســکن مل

ــون ناموت ــری ۴.۹ میلی مت

آمــار و ارقــام مذکــور نشــان دهنــده آن اســت کــه 

متقاضیــان در بخــش ثبــت نــام عمومــی، توانایــی 

الزم بــرای واریــز وجــوه اولیــه را ندارنــد. در مرحلــه 

اول متقاضیــان بایــد حــدود ۴۰ میلیــون ناموت 

ــز ۴۰  ــار نی ــک ب ــاه ی ــا ۵ م ــر ۴ ت ــت و ه پرداخ

میلیــون ناموت دیگــر واریــز مــی کردنــد. بــه دلیــل 

رشــد قیمــت مصالــح ســاختمانی نیــز قیمــت هــر 

ــه  متــر مســکن ملــی هــم از ۲.۷ میلیــون ناموت ب

ــون ناموت افزایــش یافــت. رشــد  حــدود ۴.۹ میلی

قیمتهــا حکایــت از آن دارد کــه هرچــه متقاضیــان 

در پرداخــت آورده تعلــل کننــد، قیمــت تمــام شــده 

واحدهــا افزایــش مــی یابــد.

بــر  و شهرســازی  راه  وزارت  گذشــته  تابســتان 

اســاس محاســبات ســازمان برنامــه از پــروژه هــای 

ــی  ــر مســکن مل ــی، قیمــت ســاخت هــر مت دولت

ــیاری از  ــا بس ــرد ام ــام ک ــون ناموت اع را ۲.۷ میلی

ســازندگان و انبــوه ســازان حاضــر نشــدند بــا ایــن 

مبالــغ، قــرارداد ببندنــد. بــه همیــن دلیــل پــروژه 

هــا در بســیاری از شــهرها بــا توقــف مواجــه شــد 

ــدی  ــدود ۸۰ درص ــش ح ــا افزای ــه نهایت ــا اینک ت

قیمــت مســکن ملــی پذیرفتــه شــد تــا قیمــت هر 

متــر بــه حــدود ۴.۹ میلیــون ناموت برســد. هرچنــد 

بجــز جــواد حــق شــناس ـ معــاون بنیاد مســکن ـ 

ســایر مســئوالن هنــوز واکنشــی نســبت بــه مبلــغ 

ــد. ــان نداده ان ــد نش جدی

گزارش ویژه
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محبــت  خلیــل 

راه  مدیــرکل  خــواه، 

اســتان  شهرســازی  و 

ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ته

اعضــای  انتخــاب 

هیــات اجرایــی نهمیــن 

ــات  ــات هی دوره انتخاب

ــت:  ــران، گف ــتان ته ــی اس ــام مهندس ــره نظ مدی

در راســتای اجــرای مــاده ۶۲ آئیــن نامــه اجرایــی 

قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان و بــه 

منظــور ارتقــا کیفیــت خدمــات مهندســی و نظارت 

بــر حســن اجــرای خدمــات کــه از مهمتریــن 

ــره اســت، نشســت تعییــن  ــت مدی اهــداف هیئ

ــات  ــن دوره انتخاب ــی نهمی ــات اجرای ــای هی اعض

هیــات مدیــره نظــام مهندســی انجــام شــد.

وی بیــان داشــت: قطعــا آنچــه در انتخابــات 

ســازمان نظــام مهندســی اســتان تهــران رقــم مــی 

خــورد بــرای ســایر اســتان هــا و شــهرها نیــز الگــو 

خواهــد بــود؛ چــرا کــه ارتقــای صنعــت ســاختمان 

ــردم  ــم م ــه ه ــوی ک ــه نح ــی ب ــش مهندس و دان

ــد  ــار کنن ــه افتخ ــن حرف ــه ای ــان ب ــم مهندس و ه

در گــرو شــکل گیری ســازمان نظــام مهندســی 

پویــا اســت، امــا بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف 

رفتــن بــه هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی 

ــت  ــیله ای اس ــه وس ــت، بلک ــی نیس ــدف اصل ه

ــام  ــازمان نظ ــه س ــه ب ــرادی ک ــیاری از اف ــا بس ت

ــام  ــازمان نظ ــره س ــات مدی ــه هی ــی و ب مهندس

ــه  ــق آن ب ــد از طری ــدا مــی کنن مهندســی ورود پی

مهندســی ســاختمان کشــور بــه خصــوص تهــران 

کمــک کــرده و بــه پویایــی و ورود اندیشــه هــای 

ــد. ــل کنن ــند و عم ــی بیندیش ــن مهندس نوی

وی گفــت: پــس از ابــاغ نظــام نامــه ایــن 

انتخابــات از ســوی وزارت راه و شهرســازی کــه 

ــوب  ــی مص ــون نظام مهندس ــاد قان ــه از مف برگرفت

ــه  ــر چ ــزاری ه ــدف برگ ــت، باه ــال ۱۳۷۴ اس س

ــه  ــران، برنام ــتان ته ــات در اس ــر انتخاب مطلوب ت

اجرائــی اعــام و هماهنگــی هــای الزم در راســتای 

عمــل بــه قانــون بــا قــدرت پــی گیــری و اجرایــی 

ــی شــود. م

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان تهــران بــا بیــان 

اینکــه ایــن اداره کل عهــده دار نظــارت بــر انتخابات 

ــاختمان  ــی س ــازمان  نظام مهندس ــره  س هیات مدی

اســتان اســت، ابــراز کــرد: بــا انجــام فرآینــد 

ــره  ــت نف ــای هف ــی، اعض ــات اجرای ــاب هی انتخ

واجــد شــرایط ایــن هیــات، انتخــاب و بافاصلــه 

ابــاغ شــد و مراحــل اجرایــی مطابــق بــا قوانیــن 

ــدام اســت. ــط در دســت اق و ضواب

وی توضیــح داد: هیــات اجرایــی منتخــب، برگزاری 

مقاله

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: مطابق با نظام نامه نهمین دوره انتخابات هیات مدیره  
سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های سراسر کشور، اعضای هفت نفره هیات اجرایی این 

انتخابات به صورت شفاف در استان تهران انتخاب شدند.

برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام 
مهندسی تهران به صورت شفاف
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ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 20هفته نامه شماره 333  

مقاله
انتخابــات زیــر نظــر دســتگاه نظــارت اســتان را بــه 

عهــده دارد و کلیــه اقدامــات و تشــریفات مرتبــط 

ــر اســاس ضوابــط  ــات را ب ــا نهمیــن دوره انتخاب ب

ــد. ــری می کن ــده پیگی ــی یادش قانون

ــام  ــاس نظ ــت: براس ــان داش ــواه اذع ــت خ محب

نامــه ســالجاری، زمــان انتخابــات نهمیــن دوره در 

بــازه زمانــی پانزدهــم تــا بیســت و دوم مردادمــاه 

اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 

ــا  ــات ب ــزاری انتخاب ــتان ها، برگ ــاختی در اس زیرس

برآینــد اســتانی و وزارتــی در راســتای مصالــح 

مهندســان بــه ســالم تریــن و بهتریــن شــکل مــی 

ــود. ــی ش ــت اجرای بایس

ــاب  ــران خط ــتان ته ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی

ــا توجــه بــه  بــه مهندســان ایــن اســتان گفــت: ب

ماهیــت انتخابــات در هــر مجموعــه مــردم نهــاد، 

بزرگتریــن دغدغــه بایســتی جلــب مشــارکت 

ــات باشــد . مشــارکت  ــری اعضــا در انتخاب حداکث

اعضــا نیــز بــه نحــوی وابســته بــه عملکــرد هیــات 

ــه  ــره نتیج ــات مدی ــرد هی ــت و عملک ــره اس مدی

مشــارکت و انتخــاب اعضا بوده و ایــن دور چنانچه 

در جهــت مثبــت باشــد ارتقــا ســازمان را در همــه 

ــره  ــات مدی ــذا هی ــد زد. ل ــم خواه ــا رق ــه ه عرص

ــا  ــق و ی ــرای تحق ــود را ب ــم خ ــم و غ ــتی ه بایس

بهبــود شــرایط و خصوصیاتــی معطــوف نمایــد کــه 

حــس تعلــق خاطــر و همبســتگی اعضــا را نســبت 

بــه ســازمان افزایــش داده و بتبــع آن بــه حضــور 

ــه  ــذا انتظــار دارم ب ــر اعضــا بینجامــد. ل پررنــگ ت

عنــوان رئیــس دســتگاه نظــارت بــر انتخابــات کــه 

ــفاف،  ــی ش ــزاری انتخابات ــه برگ ــی ب ــات اجرای هی

ــه و براســاس قوانیــن باالدســتی بیندیشــد  عادالن

و عمــل کنــد.

https://kaashaaneh.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
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چگونه از صدای کولر گازی نجات پیدا کنیم؟!

دالیل صدای کولر گازی

صــدای کولــر گازی، مــی توانــد از عملکــرد صحیــح 

ــی  ــد. ب ــر ده ــتم خب ــن سیس ــت ای ــا نادرس و ی

ــر گازی  ــه از کول ــی ک ــر طبیع ــد صداهــای غی تردی

ــی از وجــود مشــکل  ــد حاک ــی آی ــرون م شــما بی

ــه ســرعت  در سیســتم اســت کــه مــی بایســت ب

ــرد. ــرار گی مــورد بررســی ق

چرا کولر گازی با صدای زیاد کار می کند؟

ــه  ــدی ب ــر گازی شــما صــدای زوزه مانن ــر از کول اگ

گــوش مــی رســد کــه بــه راحتــی ســبب حــواس 

پرتــی شــما مــی شــود، احتمــاال قطعــه ای در ایــن 

سیســتم درســت کار نمــی کنــد. پــس بهتــر اســت 

مــوارد زیــر را کنتــرل کنیــد:

فن هوادهی پنل داخلی

ــر گازی  ــی کول ــل داخل ــن هوادهــی پن چنانچــه ف

اســپلیت شــما باالنــس نباشــد و یــا به درســتی کار 

نکنــد، بــه خصــوص در صورتیکــه بلبرینــگ طرفین 

آن دچــار مشــکل گــردد و یــا حتــی از جــای خــود 

ــش  ــدای بخ ــا ص ــا ب ــد، طبیعت ــده باش ــارج ش خ

داخلــی کولــر اســپلیت مواجــه خواهیــد شــد.

اشکال در کمپرسور

کمپرســور موجــود در کولــر گازی یکــی از مهــم ترین 

قطعــات ایــن دســتگاه محســوب مــی شــود کــه 

ــتم را  ــرد در سیس ــازی گاز مب ــرده س ــه فش وظیف

بــر عهــده دارد. صــدای وزوز در دســتگاه بــه ایــن 

معناســت کــه کمپرســور بــه درســتی کار نمــی کنــد 

ــب  ــدار، مناس ــی م ــان الکتریک ــزان جری ــا می و ی

نیســت.

پایه جدا شده و یا آسیب دیده

پایــه  روی  گازی،  کولــر  در  موجــود  کمپرســور 

 اگرچــه همــه مــا آرزو مــی کنیــم کــه کولــر گازی ماننــد یــک موتــور جــت G5 کامــا بــدون صــدا کار 
کنــد، امــا مــی دانیــم کــه همیشــه ایــن آرزو محقــق نمــی شــود. بــا در نظــر گرفتــن طــول عمــر کارکــرد 
کولــر گازی، مکانــی کــه آن را نصــب کــرده ایــد، یــا اینکــه آیــا شــما ســاالنه دســتگاه را ســرویس و تعمیــر 
مــی کنیــد یــا خیــر، ممکــن اســت از کولــر گازی منــزل و یــا محــل کارتــان صداهایــی بــه گــوش برســد کــه 
چنــدان طبیعــی نمــی نمایــد. حتمــا مــی دانیــد کــه هــر صــدای کولــر گازی طبیعــی نیســت و بایــد دالیــل 
آن را بشناســید و البتــه نســبت بــه رفــع آن اقــدام نماییــد. بــا مــا در ادامــه مطلــب همــراه باشــید تــا بــا 

دالیــل صــدای کولــر گازی آشــنا شــوید.

تاسیسات کار خود باشیم
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الســتیکی کوچکــی قــرار دارد. بــا اســتفاده مــداوم 

از ایــن سیســتم، ایــن تکیــه گاه پاســتیکی تــرک 

برداشــته، از هــم مــی پاشــد و فــرو مــی ریــزد و در 

نهایــت ســبب مــی شــود تــا تعــادل کولــر گازی از 

بیــن رفتــه و در زمــان کار کــردن سیســتم، ســر و 

صــدا ایجــاد شــود.

ــه  ــا و پای ــره ه ــت مه ــن اس ــر ممک ــرف دیگ از ط

هــای یونیــت خارجی دســتگاه شــل شــده باشــند. 

ــا آچــار کشــی، مشــکل صــدای  ــت ب ــن حال در ای

ــر گازی را برطــرف نماییــد. کول

یونیت یخ زده

حتــی اگــر سیســتم تهویــه مطبــوع شــما در گــرم 

ــرد،  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــال م ــان س ــن زم تری

ــخ روی سیســتم باشــید.  ممکــن اســت شــاهد ی

ــی  ــت و م ــرد اس ــت گاز مب ــه نش ــاد نتیج انجم

توانــد بــه یکــی از دالیــل صــدای کولــر گازی 

ــود. ــل ش تبدی

وجود قطعات سست

ــه  ــی وجــود دارد ک ــات مختلف ــر گازی قطع در کول

آســیب دیدگــی هــر یــک و یــا شــل شــدن آن هــا، 

ســبب ســایش اجــزا روی هــم و در نهایــت صــدای 

کولــر گازی مــی شــود.

وجود جسم خارجی در کندانسور کولر گازی

ممکــن اســت کولــر گازی مشــغول کار کردن باشــد 

ــد.  ــتان رس ــه گوش ــی از آن ب ــان صدای ــه ناگه ک

ــای  ــتم، در فض ــی سیس ــت خارج ــه یونی چنانچ

ــود  ــال وج ــد، احتم ــده باش ــتقر ش ــی مس بیرون

ــی رود. ــاال م ــی در آن ب ــم خارج جس

ــرده  ــوش ک ــتگاه را خام ــد دس ــت بای ــن حال در ای

و بــرق آن را قطــع نماییــد. ســپس درون یونیــت 

را نــگاه کــرده و در صــورت وجــود جســم خارجــی 

ــده ای، آن را از یونیــت خــارج  ــوان و پرن ــا حی و ی

نماییــد.

تراز نبودن دستگاه

ــراز  ــه ت ــت ب ــی بایس ــر گازی م ــب کول ــن نص حی

بــودن آن توجــه بســیاری کنیــد، چــرا کــه در 

ــان  ــرور زم ــه م ــتگاه، ب ــودن دس ــراز نب ــورت ت ص

ــادن سیســتم خواهــد شــد.  ــه صــدا افت ســبب ب

در ایــن حالــت بایــد بــا نصــاب کولــر گازی تمــاس 

ــازد. ــع س ــکل را مرتف ــا مش ــرده ت ــل ک حاص

تاسیسات کار خود باشیم
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عدم روغن کاری دستگاه

عــدم روغــن کاری دســتگاه یکــی از دالیــل صــدای 

ــن مشــکل  ــع ای ــرای رف ــی باشــد. ب ــر گازی م کول

ــیب  ــا از آس ــد ت ــوش نمایی ــتگاه را خام ــد دس بای

رســیدن بــه آن جلوگیــری نماییــد. ســپس بــا یــک 

ــا سیســتم را  کارشــناس HVAC تمــاس بگیریــد ت

روغــن کاری کنــد.

شکستن تیغه های فن

ــد ســبب  ــی توان ــردن جســمی خارجــی م ــر ک گی

آســیب رســیدن بــه تیغــه هــای فــن شــود. وجــود 

انحنــا و تــاب برداشــتن تیغــه هــای فــن، کارایــی 

ــاد  ــت ســبب ایج ــرده و در نهای ــل ک آن را مخت

ــر گازی مــی شــود. صــدای کول

قاب جلوی سیستم

چنانچــه درب جلــوی پنــل کولــر گازی بــه درســتی 

ــن کار  ــد، حی ــده باش ــق ش ــا ل ــده و ی ــته نش بس

کــردن کولــر گازی، صــدای تلــق تلــق شــنیده 

ــاب  ــکل، ق ــن مش ــع ای ــرای رف ــد. ب ــد ش خواه

ــد. ــی ببندی ــه آرام ــل را ب ــی پن جلوی

ســایر صداهایــی کــه ممکــن اســت از کولــر گازی 

ــه گوش رســد ب

تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه صداهایــی از کولــر گازی 

شــما بــه گــوش مــی رســد، بــه ایــن معنــا نیســت 

کــه سیســتم شــما دچــار مشــکل شــده اســت. امــا 

ــا یــک  ــا شــنیدن ایــن صداهــا، ب خــوب اســت ب

کارشــناس خبــره HVAC تمــاس حاصــل کنیــد:

ــوش  ــا خام ــن و ی ــگام روش ــک: هن ــدای کلی ص

کامــا طبیعــی  ایــن صــدا  شــدن سیســتم، 

اســت امــا اگــر تبدیــل بــه صدایــی مــداوم شــد، 

ــود. ــد ب ــه خواه ــودن رل ــوب ب ــداری از معی هش

ــی آن  ــه معن ــتم ب ــز از سیس ــنیدن نوی ــز: ش نوی

ــی  ــده و حت ــکل ش ــار مش ــازن دچ ــه خ ــت ک اس

ــاز  ــر نی ــه تعمی ــتم ب ــور سیس ــت موت ــن اس ممک

ــد. ــته باش داش

سخن پایانی

خوب اســت کــه با به صــدای کولر گازی و اســپلیت 

دقیقــا توجــه کنیــد و در صــورت شــنیدن صداهای 

تنــد و غیرعــادی، در ســریع تریــن زمــان ممکــن بــا 

تعمیــرکاران تمــاس حاصــل کنیــد. توجــه داشــته 

ــر از  ــد، خب ــر باش ــدا بلندت ــه ص ــه هرچ ــید ک باش

مشــکل جــدی تــری در سیســتم کولــر شــما مــی 

ــم  ــی کنی ــه شــما پیشــنهاد م ــا ب ــا م دهــد. ضمن

ــر  ــدادی، کول ــن رخ ــروز چنی ــری از ب ــرای جلوگی ب

گازی اصــل و بــا کیفیــت خریــداری کنیــد.

تاسیسات کار خود باشیم
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 EVDC100 تســتر کمپرســور متغیــر الکترونیــک

ــط  ــخیص غل ــذف تش ــه ح ــار ب ــرکت رابین از ش

ــم آن  ــل تنظی ــتر قاب ــی تس ــا خروج ــور ب کمپرس

کمــک مــی کنــد. ایــن تجهیــز شــامل یــک مهــار 

ــه  ــت ک ــری( اس ــی )1.8 مت ــی 6 فوت ــیم کش س

ــر  ــه ت ــه تکنیســین هــا اجــازه مــی دهــد آزادان ب

حرکــت کننــد و بــه شــیر و باتــری دسترســی ســاده 

ــند.  ــته باش ای داش

منبع: ژورنال اشری آپریل 2021/ مترجم مهندس نیره شمشیری

محصوالت فناوری اشری

تستر کمپرسور

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

هواســاز اتــاق کامپیوتــری افقــی YORK از شــرکت 

جانســون کنتــرل، دیتاســنترها را خنــک مــی کنــد. 

همچنیــن اتصــاالت چــپ دســت و راســت دســت 

ــل  ــه کشــی و کوی ــل رســاندن لول ــه حداق ــرای ب ب

هــای آب خنــک دارد و مــی توانــد بــدون شــکاف 

بــرای امنیــت، راندمــان انــرژی و بهــره بــرداری از 

فضــا نصــب شــود. 

هواسازها

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

محصوالت فناوری

ــرکت  ــزی 585HP  ش ــی برن ــیرهای توپ ــط ش خ

NIBCO چیدمــان هــای اضافــی دارد. خــط شــیر 

توپــی بــدون ســرب  585HP کــه بــرای کاربردهای 

ــازه  ــد، اج ــده ان ــی ش ــی طراح ــاری و صنعت تج

ــدگاری  ــم و مان ــت تنظی ــر، قابلی ــاده ت ــب س نص

ــی را مــی دهــد.  طوالن

شیرهای توپی

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

http://www.info.hotims.com/79657-153
http://www.info.hotims.com/79657-154
http://www.info.hotims.com/79657-155
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محصوالت فناوری

http://www.damandeh.com

