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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

ــات  ــه رب ــوط ب ــد مرب ــر روی جل تصوی
می توانــد  کــه  می باشــد،   SPOT
و  تجزیــه  و  اســکن  را  ســاختمان ها 

تحلیــل کنــد!

 

همکاران گرامی سام و خداقوت
ــرق منطقــه ای خوزســتان از اســتاندار  درخواســت مدیرعامــل شــرکت ب
ــث  ــت در ادارات باع ــتفاده از ک ــت اس ــر ممنوعی ــی ب ــتان مبن ــن اس ای
ــت. در  ــده اس ــازی ش ــای مج ــبکه ه ــی در ش ــیت های ــاد حساس ایج
گذشــته حساســیت هایــی ایــن چنیــن منجــر بــه ســاختن لطیفــه هایــی 
مــی شــد و افــراد بــه آن مــی خندیدنــد. امــروزه امــا اتفــاق جدیــدی رخ 
داده اســت و آن هــم اســتفاده از هــر رویــدادی بــرای جبهــه گیــری بــر 
علیــه افــراد، نظــام حکومتــی، دولــت و یــا مــواردی از ایــن دســت شــده 
ــان  ــود طنزنویس ــه در کمب ــز ک ــم انگی ــخ و غ ــه ای تل ــر روی ــت. تغیی اس
ــی  ــایر ارکان اجتماع ــی و س ــگرهای اجتماع ــا، کنش ــت ه و کاریکاتوریس
ــه  ــه آن را ب ــه مراحــل خطرناکــی اســت کــه پرداختــن ب درحــال ورود ب

اســاتید دیگــر مــی ســپاریم.
ــه  ــیار ب ــه بس ــت ک ــرق اس ــران ب ــی مدی ــوص نگران ــا در خص ــخن م س
ــن  ــور ژاپ ــس جمه ــادی، ریی ــای 1960 می ــال ه ــدود س ــت. در ح جاس
ــور  ــه منظ ــرد ب ــام ک ــد و اع ــر ش ــود حاض ــل کار خ ــت در مح ــدون ک ب
باالبــردن دمــای آســایش و بهینــه ســازی انــرژی بــه ایــن شــکل ظاهــر 
ــس از  ــروزه پ ــد. ام ــن کنن ــه چنی ــران خواســت ک شــده اســت و از دیگ
گذشــت دهــه هــای متمــادی از آن تاریــخ، کشــور مــا نــه بــه دلیــل هزینه 
هــای پیــدا یــا پنهــان حامــل هــای انــرژی ، کــه بــه دلیــل ناتوانــی در 
تولیــد بــرق در ایــن حجــم بــزرگ، بــه فکــر ســایش پیــک افتــاده اســت. 
وقتــی هســتند افــرادی کــه بــه ایــن تصمیــم مــی خندنــد یــا بــرآن مــی 
تازنــد، انگشــت اتهــام را نــه ســوی آنــان کــه بایــد ســوی مدیرانــی گرفت 
کــه بســیار دیــر بــه ایــن ســمت رفتــه انــد و اکنــون نیــز بــدون آمــوزش 
هــای اجتماعــی و فرهنگــی بــا چــوب بــه فکــر فرهنگ ســازی افتــاده اند. 
آموختــن دانشــی کــه بــا کتــک باشــد، بــه تــرک تحصیــل مــی انجامــد. 
مــردم جامعــه مــا نمــی داننــد کــه هــر یــک درجــه دمــا مــی توانــد بــه 

بهینــه ســازی 12 تــا 40 درصــدی مصــرف انــرژی بینجامــد.
ــه مــی ســازیم و مصــرف مــی کنیــم.  ســال هاســت کــه مــا بــی رحمان
معمــاری اقلیمــی فقــط بــرای پــروژه هــای دانشــجویی اســت و تفاخــر. 
حصیرهــای روی پنجــره هــا را در کــدام اقلیــم مــی بینیــد؟ خانــه هــای 
گــودال باغچــه ای کجاســت؟ بــرودت تبریــدی چــه شــده اســت؟ کــدام 
ــم؟ هــر ســاخته ای را  ــرده ای ــرژی ک ــزی ان ــه درســتی ممی اســپلیت را ب
بــی رحمانــه خریــده ایــم و جایگزیــن زندگــی ســنتی درســت خــود کــرده 
ایــم. حــال بایــد بپذیریــم کــه اشــتباه کــرده ایــم و الزم اســت صدســال 

معمــاری و تاسیســات را بــه عقــب برگردیــم.
در ســاده تریــن کار بایــد کــت هــا را در آوریــم و بــه فکــر بیفتیــم. بــرای 

همیــن کار ســاده هفتادســال از دنیــا عقــب مانــده ایــم.
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تا بعد!

سخن سردبیر
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نگاهی به بازار/ قیمت تسمه در بازار آهن آالت در اردیبهشت 1400 14
ــازار آهــن نشــان مــی دهــد کــه قیمــت آهــن دچــار رشــد  بررســی هــا در ب
قیمــت شــده اســت و ایــن افزایــش مــی توانــد در قیمــت ســایر نهــاده هــای 

آهنــی از قبیــل قیمــت میلگــرد و قیمــت تیرآهــن نیــز تاثیرگــذار باشــد.

وعده کاهش قیمت مسکن ندهیـم! 15
یــک کارشــناس بــازار مســکن بــا بیــان اینکــه قیمــت مســکن بــه ثبات رســیده 
امــا هنــوز زود اســت کــه راجــع بــه چشــم انداز حــرف بزنیــم گفــت: بــا توجــه 
بــه رشــد قیمــت مصالــح ســاختمانی نبایــد وعــده کاهــش قیمــت بدهیــم و 

مــردم را ســردرگم کنیــم.

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

سگهایرباتیساختمانمیسازند

صفحه 13

هشدار به فروشندگان مسکن ملی!

صفحه 17

فناوری سرمایشی جدید
با سیستم جامد

صفحه 20

فهرست

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

21

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.

نماینده مجلس: رونق ساخت و ساز، اتفاق خوب ۱۴۰۰ 10
دبیــر کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی : رونــق ســاخت و ســاز 
مســکن، یکــی از اتفــات خــوب ۱۴۰۰ اســت کــه عاملــی بــرای تحــرک در جذب 

ــود. ســرمایه ها خواهــد ب

مقاله اشری/ عایق کاری خوب محدودیت هایی هم دارد/ قسمت دوم 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.

اخبار داخلی

صفحه 4

زمان برگزاری آزمون 
نظام مهندسی 

ساختمان اعالم شد



ت نیوز
سا

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

می باشند.

نظام مهندسی همدان از 
ممانعت در اطاله دادرسی ها 

خبر داد
ســازمان نظام مهندســی اســتان همدان از 
تشــکیل کمیتــه مصلحین در این ســازمان 
ــین و  ــان مهندس ــظ ش ــور حف ــه منظ ب
ــر داد.  ــی خب ــه دادرس ــری از اطال جلوگی
هــدف از ایجــاد و تعبیه هیــات مصلحین 
بــر ایــن اســت کــه اختالفاتــی کــه بیــن 
ــود،  ــی ش ــاد م ــین ایج ــک و مهندس مال
قبــل از طــرح در مراجــع قضایــی و عمومی 
ــه دارای  ــن آن فــن ک ــق متخصصی از طری
ــود  ــای خ ــته ه ــی در رش ــش مهندس دان
ــع  ــود. در واق ــل ش ــل و فص ــتند، ح هس
نهــاد مذکــور شــورای حــل اختــالف 

ــی شــود. تخصصــی محســوب م

فراخوان صادرات خدمات فنی 
و مهندسی به قزاقستان

نظــر بــه مکاتبــه سرکنســولگری کشــور 
ایــران در آلماتــی قزاقســتان بــا موضوع 
عالقمنــدی طــرف قزاقی جهــت افزایش 
مــراودات اقتصــادی و برگزاری نشســت 
ــن  ــی فیمابی ــاری و بازرگان ــازی تج مج
ــد  ــد و توانمن ــای عالقمن ــرکت ه ، از ش
ــی  ــا طــرف قزاق ــه مــراودت ب اســتان ب
ــه هــای کشــاورزی، ســاختمان  در زمین
ــات  ــدور خدم ــژه ص ــه وی ــازی و ب س
ــردد  ــی گ ــوت م ــی دع ــی و مهندس فن
تــا آمادگــی خــود را بــرای مشــارکت در 
ایــن طــرح از طریــق ثبــت نــام در فــرم 
زیــر تــا پایــان وقــت اداری دوشــنبه ۲۰ 

ــد. ــالم نماین ــاه اع اردیبهشــت م
برای دریافت فرم ثبت نام

کلیک کنید!

ابالغ حکم وزیر راه درباره 
دستورالعمل ماده ۲۷ قانون 

نظام مهندسی
شهرســازی،  و  راه  وزیــر  حکــم  بــا 
ــون،  ــزاری آزم ــوه برگ ــتورالعمل نح دس
اعطــای پروانــه، انتخــاب و معرفــی 
ــون  ــاده ۲۷ قان ــوع م ــان موض کارشناس
نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان بــه 
مدیــران کل راه و شهرســازی اســتانها 
ابــالغ شــد.  بنــا براعــالم مدیــرکل 
دفتــر توســعه مهندســی وزارت راه و 
شهرســازی، طــی ایــن ابالغیــه، شــرایط 
جدیــدی بــرای اخــذ پروانــه کارشناســی 
توســط مهندســان عضــو ســازمان نظام 
شــده  تعییــن  اســتان ها  مهندســی 
ــه  ــودن پروان ــه دارا ب ــه از جمل ــت ک اس
ــه  ــی پای ــام مهندس ــکار نظ ــتغال ب اش
ــی،  ــته اصل ــت رش ــی از هف ــک در یک ی
ــت انتظامــی درجــه  نداشــتن محکومی
ــی  ــون کتب ــت در آزم ــر، موفقی ۳ و باالت
گذرانــدن  و  تخصصــی  مصاحبــه  و 
دوره هــای آموزشــی و کارآمــوزی و... 
اســت. در دســتورالعمل مذکــور، برگــزاری 
آزمــون صــدور پروانــه کارشناســی، هــر 

ــی ــار پیش بین ــک ب ــال ی ــه س س
شده است. 

کت نپوشید تا مصرف برق 
بهینه شود!

ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــتاندار  ــه اس ــه ای ب ــتان در نام خوزس
ایــن اســتان از وی خواســته اســت تــا 
در راســتای منویــات شــرکت توانیــر در 
مدیریــت بهینــه مصــرف بــرق، مدیران 
و کارکنــان ادارات دولتــی در خوزســتان 

را از پوشــیدن کــت ممنــوع کننــد.

سیستم ارجاع نظارت 
کار مهندسین در ساوه 

الکترونیکی شد
حســن فرهمنــد پــور رییــس ســازمان 
ــتان  ــاختمان اس ــی س ــام مهندس نظ
مرکــزی گفــت: بــا موافقــت و حمایــت 
هیــات  و  مدیــره  هیــات  اعضــای 
رییســه ســازمان نظــام مهندســی 
ــه  ــزی و برنام ــتان مرک ــاختمان اس س
ــازمان،  ــد it س ــات واح ــزی و اقدام ری
ســامانه ارجــاع نظــارت کار الکترونیکی 
در شــهر ســاوه راه انــدازی شــد.  وی بــا 
بیــان اینکــه ایجــاد شــفافیت و توزیــع 
عادالنــه کار از مهــم تریــن مزیــت 
هــای سیســتم توزیــع الکترونیکــی 
کار مهندســین اســت، اظهارداشــت: در 
تــالش هســتیم کــه ایــن سیســتم در 

ــود. ــی ش ــتان اجرای ــق اس کل مناط

تعیین تعرفه  خدمات نظام  
مهندسی مطابق با مبحث دوم 

مقررات ملی ساختمان
نظــام  ســازمان  رئیــس  نایــب 
ــت :  ــوی گف ــان رض ــی خراس مهندس
ــررات  ــث دوم مق ــداول ۱۰ و۱۱ مبح ج
ملــی ســاختمان مبنــای تعییــن حــق 
ــه   ــت و تعرف ــین اس ــه مهندس الزحم
بــرای  مهندســی  نظــام   خدمــات 
ســال۱۴۰۰ پــس از طــی تشــریفات 
قانونــی و مطابــق بــا مبحــث دوم 

مقــررات ملــی ســاختمان
تعیین می شود.

https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%a7/
https://www.yazdnezam.ir/node/1039
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%85/
https://tasisatnews.com/%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%be%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%87-%d8%a7/
http://www.tasisatnews.com
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%e2%80%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8/
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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/
http://www.kaashaaneh.com
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مقاله اشری

ــده  ــق کاری ش ــای عای ــون ه ــما بت ــر ش ــه نظ ب

ــه  ــوان الی ــه عن ــد ب ــا مــی توانن ــد؟ آنه ــه ان چگون

ــرل  ــه کنت ــار و الی ــرل بخ ــه کنت ــوا، الی ــرل ه کنت

ــد )عکــس 5(. آنهــا بایــد یــک  حرارتــی عمــل کنن

الیــه کنتــرل آب در بخــش خارجــی خــود یــا یــک 

روکــش ماننــد روکــش پلیمــری کــه مســتقیم بــه 

ــته باشــند  ــود، داش ــی ش ــل م ــی وص ــه بیرون وج

کــه یــک مجموعــه دیــوار مانــع ایجــاد مــی کنــد. 

ــه  ــیم ب ــته باش ــی داش ــد نگاه ــازه دهی ــاال اج ح

فــوم پلــی یورتــان پاششــی. وقتــی شــما اســپری 

فــوم پلــی یورتــان بــا دانســیته بــاال )ccSPF( در 

بخــش خارجــی غــاف گچــی یــا تختــه ســه ال یــا 

عایق کاری خوب محدودیت هایی هم دارد
قسمت دوم

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

 .)ICF( ــق کاری شــده ــی عای ــوم بتون عکــس 5. ف
آنهــا مــی تواننــد بــه عنــوان الیــه کنتــرل هــوا، الیه 
ــد.  ــه کنتــرل حــرارت عمــل کنن کنتــرل بخــار و الی
یــک الیــه کنتــرل آب بایــد در بخــش خارجــی آنها 
ــل  ــری وص ــش پلیم ــد روک ــش مانن ــک روک ــا ی ی
ــب  ــا نص ــرون آنه ــی در بی ــه خارج ــه وج ــده ب ش
شــود و یــک مجموعــه دیــوار مانــع ایجــاد کنــد. 

https://www.ashrae.org/
https://www.ashrae.org/
https://www.ashrae.org/
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OSB بپاشــید، مــی توانــد بــه عنــوان الیــه کنتــرل 

آب، الیــه کنتــرل هــوا، الیــه کنتــرل بخــار و الیــه 

کنتــرل حرارتــی عمــل کنــد )عکــس 6(.

ــیال  ــی س ــای بام ــک غش ــز ی ــام و نی ــرای ب کار ب

ــه کار رود.  ــرای ccSPF ب ــتقیم ب ــد مس ــی توان م

 Louisiana ــاختمان ــا، س ــان کاترین ــس از طوف پ

بــا همیــن روش  بــا موفقیــت   Superdome

ــس 7(.  ــد )عک ــر ش تعمی

فــوم اســپری بــا دانســیته پاییــن )ocSPF(، اگــر 

در بخــش خارجــی مجموعــه هــای دیــواری بــه کار 

رود، نمــی توانــد بــه عنــوان الیــه کنتــرل آب عمــل 

کنــد. یــک الیــه کنتــرل آب حــاوی ســیل بایــد در 

ســطح خارجــی آن بــه کار رود. 

وقتــی شــما ccSPF را از داخــل وارد حفــره هــای 

ــه  ــد ب ــی توان ــد، ccSPF م ــپری کنی ــوار اس دی

عنــوان الیــه کنتــرل هــوا، الیــه کنتــرل بخــار و الیه 

 ocSPF کنتــرل حرارتــی عمــل کنــد. وقتــی شــما

را از داخــل وارد حفــره هــای دیــوار اســپری کنیــد، 

ocSPF مــی توانــد بــه عنــوان الیــه کنتــرل هــوا و 

الیــه کنتــرل حرارتــی عمــل کنــد، امــا نقــش الیــه 

کنتــرل بخــار را نــدارد و نســبت بــه بخــار بســیار 

ــا  ــام ی ــر ب ــما ocSPF را زی ــی ش ــت. وقت ــاز اس ب

شــیروانی هــا اســپری مــی کنیــد هــم ایــن مســاله 

صــادق اســت )عکــس 8( و شــما مشــکات زیادی 

خواهیــد داشــت.

مقاله اشری

ــی  ــی. وقت ــان پاشش ــی یورت ــوم پل ــس 6. ف عک
شــما فــوم پلــی یورتــان اســپری بــا دانســیته بــاال 
ــا  )ccSPF( را در بخــش خارجــی غــاف گچــی ی
ــه  ــد ب ــی توان ــید، م ــا OSB بپاش ــه ال ی ــه س تخت
ــه  ــرل هــوا، الی ــه کنت ــرل آب، الی ــه کنت ــوان الی عن
ــد.  ــی عمــل کن ــرل حرارت ــه کنت ــرل بخــار و الی کنت

عکــس 7. فــوم پلــی یورتــان پاششــی بــرای بــام. 
یــک الیــه بام حــاوی ســیال مــی توانــد مســتقیما 
طوفــان  از  پــس  رود.  کار  بــه   ccSPF بــرای 
کاترینــا، ســاختمان Louisiana Superdome بــا 

ــر شــد ــن روش تعمی ــا همی ــت ب موفقی

عکــس 8. فــوم پلــی یورتــان اســپری بــا منافــذ باز 
ــل وارد  ــما ocSPF را از داخ ــی ش )ocSPF(. وقت
ــی  ــد، ocSPF م ــپری کنی ــوار اس ــای دی ــره ه حف
توانــد بــه عنــوان الیــه کنتــرل هــوا و الیــه کنتــرل 
حرارتــی عمــل کنــد، امــا نقــش الیــه کنتــرل بخــار 
ــت.  ــاز اس ــیار ب ــار بس ــه بخ ــبت ب ــدارد و نس را ن
وقتــی شــما ocSPF را زیــر بــام یــا شــیروانی هــا 
اســپری مــی کنیــد هــم ایــن مســاله صادق اســت 

و شــما مشــکات زیــادی خواهیــد داشــت.
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ــی  ــور م ــان ocSPF عب ــل از می ــار آب از داخ بخ

کنــد و در روکــش چوبــی بــام جمــع مــی شــود و 

ــا تابــش خورشــید بیــرون مــی آیــد. ورود  بعــد ب

و بعــد خــروج، ورود و بعــد خــروج - یــک صــدای 

ــش  ــت افزای ــد، در نهای ــوی گن ــک ب ــد ی ــژ و بع غ

ــه  ــکل 1(، ک ــت در راس آن )ش ــدن رطوب ــع ش جم

ــوای  ــت و ه ــوای رف ــرد - ه ــع ک ــد آن را جم بای

ــر.  ــت گی ــا یــک رطوب ــه ی برگشــت از خان

توجــه داشــته باشــید کــه ایــن مســاله بــا 

ــاق  ــم اتف ــلولز ه ــی و س ــم معدن ــرگاس، پش فایب

مــی افتــد )عکــس 9(. همــه ایــن عایــق کاری هــا 

هــم بــه رفــت و برگشــت هــوا از خانــه همــراه بــا 

یــک ورودی دیفیــوزن بخــار یــا یــک رطوبــت گیــر 

ــک از  ــچ ی ــد هی ــت بدانی ــوب اس ــد. خ ــاز دارن نی

ایــن مســایل بــا ccSPF پیــش نمــی آیــد، چــون 

ــاز نیســت.  ــه بخــار ب نســبت ب

ــلولز  ــی و س ــم معدن ــرگاس و پش ــس 9. فایب عک
ــل  ــار آب از داخ ــام. بخ ــه ب ــق کاری عرش ــر عای زی
ــد و در  ــی کن ــور م ــار عب ــاز بخ ــق ب ــان عای از می
ــی شــود و  ــع م ــام براســاس پشــم جم ــش ب روک
بــا تابــش خورشــید بیــرون مــی آیــد. ورود و بعــد 
خــروج، ورود و بعــد خــروج - یــک صــدای غــژ و 
ــد، در نهایــت افزایــش جمــع  ــوی گن بعــد یــک ب
شــدن رطوبــت در راس آن )شــکل 1(، کــه بایــد آن 
را جمــع کــرد - هــوای رفــت و هــوای برگشــت از 

ــا یــک رطوبــت گیــر.  ــه ی خان

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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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

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی 
ساختمان اعالم شد

ــرام رســمی ســازمان نظــام  ــروه تلگ ــل از گ ــه نق ب

مهندســی ســاختمان اســتان تهــران زمــان آزمــون 

نظــام مهندســی ســاختمان، در تاریــخ هــای ۱۳ و 

ــزار خواهــد  ــاه ســال جــاری برگ ــرداد م ۱۴ و ۱۵ م

ــن  ــرام، ای ــازمان در تلگ ــمی س ــه رس ــد. صفح ش

خبــر را بــه نقــل از ســتاد ملــی کرونــا اعــام نمــوده 

اســت.

ــی در  ــون قبل ــو آزم ــه لغ ــت ک ــن اس ــب ای جال

اینســتاگرام وزیــر و بــه گفتــه ایشــان انجــام شــد 

ــی در صفحــه  ــد درحال ــان جدی ــن زم ــون ای و اکن

ــه  ــوز در صفح ــه هن ــود ک ــی ش ــام م ــرام اع تلگ

ــه ای در  ــچ مصوب ــا هی ــی کرون ــتاد مل ــمی س رس

ایــن خصــوص دیــده نمــی شــود و جــای ســوال 

ــوز در ســامانه  ــری هن ــن خب ــه چــرا چنی اســت ک

ــایت  ــچ س ــا هی ــی ی ــام مهندس ــای نظ ــون ه آزم

ــدارد! ــود ن ــری وج ــمی دیگ رس

بروزرســانی خبــر: ســرانجام جســتجوی مــا نتیجــه 

ــا از  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــات س داد و مصوب

زبــان دکتــر علیرضــا رئیســی ســخنگوی ســتاد در 

ــخ  ــن تاری ــون در ای ــزاری آزم ــاک برگ ــایت تابن س

ــید. ــمیت بخش ــا را رس ه

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%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%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/
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اقبــال شــاکری دبیــر کمســیون عمــران مجلــس در 

گفتگــو بــا خبرنــگار تاسیســات نیــوز، در بــاره بــازار 

مســکن و شــرایط در ایــن زمینــه در ســال جــاری 

گفــت :

ــام داد،  ــوان انج ــور می ت ــل کش ــه در داخ کاری ک

ــه  ــان طــور ک ــع کســب وکار اســت هم ــع موان رف

ــد، پشــتیبانی ها  ــز »تولی ــری نی مقــام معظــم رهب

ــادی  ــعه اقتص ــکار توس ــا« را راه ــع زدایی ه و مان

دانســتند، بایــد بــه جســتجوی موانــع موجــود در 

بخــِش ســاخت و ســاز باشــیم تــا ایــن مشــکات 

از بیــن بــرود.

وی در بــاره افزایــش ســرمایه گــذاری هــای مــردم 

ــود  ــا وج ــر ب ــورهای دیگ ــکن در کش ــازار مس در ب

قــرار داشــتن در شــرایط کرونایــی گفــت:

در  ملــک  خریــد  صــرف  کــه  ســرمایه هایی 

اطــراف  کشــورهای  و  گرجســتان  ترکیه،دبــی، 

ــن  ــت رفت ــب از دس ــر موج ــن ام ــود و ای می ش

می شــود. افــراد  از  بســیاری  ســرمایه های 

ــل  ــدم تمای ــل ع ــاره دلی ــن، در ب ــاکری همچنی ش

افــراد بــه ســرمایه گذاری ســاخت وســاز در داخــل 

نماینده مجلس: رونق ساخت و ساز، 

اتفاق خوب ۱۴۰۰
دبیــر کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســالمی : رونــق ســاخت و ســاز مســکن، یکــی از اتفــات 

خــوب ۱۴۰۰ اســت کــه عاملــی بــرای تحــرک در جــذب ســرمایه ها خواهــد بــود.

گزارش ویژه

https://tasisatnews.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%82-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d8%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%a8/
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گزارش ویژه
کشورگفت:

کــه  دارد  کلــی اصطاحــی وجــود  بــه طــور 

می گویــد؛ “ســرمایه فّرار اســت و دائــم بــه ســمتی 

ــته  ــازده را داش ــترین ب ــه بیش ــد ک ــت می کن حرک

ــازده،  ــن ب ــر گرفت ــدون در نظ ــی ب ــد” و حت باش

ــِز اجتماعــی هــم باعــث انجــام برخــی ســرمایه  ُپ

گذاری هــا توســط افــراد می شــود.

ــمت  ــه س ــا ب ــرمایه ه ــرار س ــت از  ف راهکارممانع

ــور ــارج از کش ــک خ ــازار مل ب

شــاکری در ادامــه بــه برگــزاری جلســاتی بــا برخــی 

از مســئوالن اجرایــی کشــور ماننــد؛ وزیــر اقتصــاد، 

بانــک مرکــزی و دســتگاه های مرتبــط جهــِت رفــع 

ایــن مشــکل اشــاره و خاطرنشــان کــرد:

بــه نظــر می رســد کــه بــرای بــه کار گیــری نقدینگی 

کشــور کــه همان ســرمایه بخش خصوصــی و مردم 

در حــوزه ســاخت و سازاســت، دســت اندازهــای 

ــی  ــه زمان ــدر پروس ــی آن ق ــم؛ یعن ــنگینی داری س

ــون  ــای گوناگ ــه مجوزه ــاز ب ــت و نی ــی اس طوالن

وجــود دارد کــه فــرد بــا وجــود عاقه منــدی 

خســته می شــود و عطــای انجــام کار را بــه لقــای 

ــن  ــن مشــکل اساســی در ای آن مــی بخشــد و ای

ــه ایجــاد  ــاز ب حــوزه محســوب مــی شــود کــه نی

ــع زدایــی هــای بیشــتر اســت. تســهیات و مان

عضو کمیسیون عمران تصریح کرد:

ــی  ــی و تمرکزگرای ــون زدای ــه قان ــاز ب ــن نی بنابرای

داریــم تــا بــه تســهیل گری برســیم. بــرای مثــال در 

بافــت فرســوده یــک تجربــه ای داریــم کــه مــردم 

بــه درســتی نمــی داننــد کــه چــه کارهایــی بایــد 

ــه یــک راهنمایی،دریافــت  ــاز ب ــد و نی انجــام دهن

ــد  ــه موضــوع مــورد نظــر دارن اطاعــات و ورود ب

ــد و ایــن امــر  ــا بتواننــد تصمیــم درســتی بگیرن ت

یکــی از وظایــف ســازمان فنــی و اقتصــادی اســت 

ــرمایه ها از  ــرار س ــرای ف ــه ب ــه چگون ــد ک ــا بدان ت

کشــور کاری انجــام دهــد.

در  در  ذهنــی  دیــدگاه  دو  وجــود  شــاکری 

دســتگاه های اجرایــی، بــرای عملیاتــی کــردن 

کــردن پــروژه هــا را معضــل اصلــی درطــرح هــای 

عمرانــی دانســت و اظهــار داشــت :

نــگاه مشــکوک بــه پــروژه هــای عمرانــی بــه دور از 

انجــام ضوابــط و نــگاه بــاال بــه پاییــن مســئوالن 

ــی  ــه موانع ــذاران از جمل ــرمایه گ ــه س ــط ب ذیرب

ــتگاه  ــف در دس ــاط ضع ــه نق ــه از جمل ــتند ک هس

ــر  ــن ام ــد و ای ــی آین ــمار م ــه ش ــی ب ــای دولت ه

ــاِم  ــذاران در تم ــرمایه گ ــه س ــود ک ــی ش ــث م باع

بخــش هــای انگیــزه ای بــرای فعالیــت در داخــل 

ــد. کشــور نیابن

وی هــم چنیــن بــا کمبــود ســامانه های قــوی کــه 

بتواننــد، پــروژه هــای عمرانی را تســریع و تســهیل 

ــت  ــود دانس ــع موج ــر موان ــه دیگ ــد را از جمل کنن

کــه مانــع از خــواِب ســرمایه شــود و بــه انصــراف 

نهایــی ســرمایه گــذاران منتهــی نشــود.

ــراز امیــدواری  ایــن نماینــده مجلــس در پایــان اب

ــهیل  ــر و تس ــت و پاگی ــی دس ــون زدای ــرد؛ قان ک

گــری در کلیــه وزارتخانــه ها بتواند بســتر مناســب 

بــرای توســعه فعالیــت هــای اقتصــادی در کشــور 

را فراهــم کنــد و مدیریــت مطلوبــی بــرای هدایــت 

ســرمایه هــای ســرگردان در کشــور را فراهــم ســازد.

بــه گفتــه شــاکری، رونــق ســاخت و ســاز مســکن، 

ــی  ــه عامل ــت ک ــوب ۱۴۰۰ اس ــات خ ــی از اتف یک

ــود. ــد ب ــرمایه ها خواه ــذب س ــرک در ج ــرای تح ب
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یــک شــرکت معمــاری در لنــدن از یــک ربات ســگ 

ــل  ــه و تحلی ــردن و تجزی ــکن ک ــرای اس ــد ب مانن

ســاختمان هــای در حــال ســاخت اســتفاده مــی 

کنــد. ایــن ربــات هــا، کــه Spot نــام دارنــد، مــی 

تواننــد طــوری برنامــه ریــزی شــوند کــه در محــل 

ســاخت یــک مســیر نقشــه بــرداری شــده را دنبال 

کند و فرایند پیشــرفت ســاختمان را اســکن و آن را 

بــا طــرح اولیــه مقایســه کننــد. بــا کنتــرل هفتگــی 

فراینــد ســاخت، معمــاران مــی تواننــد ببیننــد ایــا 

ســاختمان فیزیکــی از نقشــه هــا فاصلــه گرفتــه یــا 

ــرای حــل آن تغییــرات تنظیماتــی  نــه و ســپس ب

انجــام دهنــد./ مترجــم مهنــدس نیــره شمشــیری

سگ های رباتی
ساختمان می سازند

مقاله

https://tasisatnews.com/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af/


ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 14هفته نامه شماره 334

نگاهی به بازار

http://www.tasisatnews.com


www.Tasisatnews.com 15هفته نامه شماره 334

پورحاجــت  فرشــید 

ــرد: در حــال  ــار ک اظه

اســت  زود  حاضــر 

کــه بخواهیــم دربــاره 

وضعیــت آینــده بــازار 

قضــاوت  مســکن 

ــد منتظــر  ــم و بای کنی

ــی  ــه خروج ــرا ک ــیم؛ چ ــده باش ــاه آین ــار دو م آم

بهتــری از وضعیــت واقعــی بازارمســکن ارایــه 

ــروش،  ــد و ف ــوزه خری ــون در ح ــد. هم اکن می ده

مــردم مقــداری بــرای ورود بــه بــازار مســکن رغبت 

پیــدا کرده انــد و جنــب و جــوش افزایــش یافتــه 

ــت. اس

وی افــزود: متقاضیــان واقعــی کــه قشــر مصرفــی 

ــد.  ــکن را درک کرده ان ــازار مس ــرایط ب ــتند ش هس

ــرار  ــر ق ــد از گرانی هــای ســه ســال گذشــته اگ بع

ــد  ــت انجــام شــود بای ــود اقدامــی از طــرف دول ب

ــل  ــه ای حاص ــی نتیج ــید. وقت ــه می رس ــه نتیج ب

نشــده دلیلــی بــرای صبــر کــردن وجــود نــدارد. در 

ــکن  ــت مس ــات قیم ــاهد ثب ــر ش ــای اخی هفته ه

گزارش

وعــده کاهــش قیمــت مســکن 
ــم! ندهیــــــــــ

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت مسکن به ثبات رسیده اما هنوز زود است که راجع به 
چشم انداز حرف بزنیم گفت: با توجه به رشد قیمت مصالح ساختمانی نباید وعده کاهش قیمت بدهیم و 

مردم را سردرگم کنیم.

https://tasisatnews.com/%d9%88%d8%b9%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85/
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هســتیم و بــه همیــن خاطــر بخشــی از متقاضیــان 

مصرفــی تصمیــم بــه خریــد گرفته انــد.

ــوش  ــه گ ــان اینک ــا بی ــون انبوه ســازان ب ــر کان دبی

ــش  ــر کاه ــی ب ــا مبن ــا و وعده ه ــردم از حرفه م

ــه  ــزود: هم ــت اف ــده اس ــر ش ــکن، پ ــت مس قیم

متقاضیــان، بدیهیــات اقتصــاد کشــور مثــل رشــد 

ــش از  ــد بی ــرخ ارز و رش ــدی ن ــش از ۴۰۰ درص بی

ــس  ــد و لم ــا را می دانن ــت ط ــدی قیم ۶۰۰ درص

کرده انــد. بنابرایــن مجــاب شــده اند کــه هــم 

اکنــون مســکن مورد نظــر خــود را خریــداری کنند. 

ــازی  ــئوالن وزارت راه و شهرس ــن مس ــر م ــه نظ ب

نبایــد بــر اســاس سیاســتهای دســتوری یــا وعــده 

کاهــش ۲۵ درصــدی قیمــت مســکن، شــرایط بازار 

ــد. ــم بزنن ــه ه ــرد ب ــان می گی ــازه دارد ج ــه ت را ک

پورحاجــت خاطرنشــان کــرد: بایــد قبــول کنیــم در 

ــد  ــای تولی ــردرگم، نهاده ه ــا س ــه کام ــک پروس ی

ــرده اســت.  ــدا ک ــش پی ــه شــدت افزای مســکن ب

دالالن مصالــح ســاختمانی هــم اوضــاع را بــه 

هــم ریختــه انــد. ســیمان درب کارخانــه ۲۳ هــزار 

ــه  ــزار ناموت فروخت ــازار ۴۴ ه ــت و در ب ناموت اس

ــی  ــز ط ــح نی ــل مصال ــه حم ــرخ کرای ــود. ن می ش

پنــج مــاه گذشــته حــدود ۱۵۰ درصــد رشــد کــرده 

اســت.

بــازار  پیش بینــی  دربــاره  کارشــناس  ایــن 

مســکن گفــت: معامــات در ماههــای آینــده 

افزایــش می یابــد. اگــر واکسیناســیون کرونــا 

کــه هــم اکنــون در حــال اجــرا اســت رخ دهــد و 

ــته  ــاف برداش ــرور و اصن ــور و م ــای عب محدودیته

ــکن  ــازار مس ــاع ب ــوان اوض ــی ت ــر م ــود بهت ش

ــان  ــی نش ــاهدات میدان ــا مش ــرد. ام ــد ک را رص

ــرد  ــر می ب ــه س ــل ب ــات کام ــازار در ثب ــد ب می ده

ــه ظاهــرا  ــا افزایــش نداشــته اســت. البت و قیمته

دســتهایی پشــت پــرده اســت کــه دارد کاری 

ــل  ــای حم ــاختمانی، هزینه ه ــح س ــد مصال می کن

ــه  ــی ب ــتگاههای خدمات ــای دس ــل و هزینه ه و نق

ــد. ــش یاب ــونامی وار افزای ــکل س ش

وی اظهــار کــرد: عــوارض شــهرداری در تبریــز ۳۵۰ 

ــم  ــول می ده ــت. ق ــه اس ــش یافت ــد افزای درص

شــهرداری تبریــز در ماههــای آینــده بــه ایــن نتیجه 

می رســد کــه ایــن افزایــش باعــث فــرار ســرمایه ها 

ــم  ــود. نمی توانی ــاز می ش ــاخت و س ــوزه س از ح

ــد  ــای تولی ــام آور هزینه ه ــد سرس ــبه رش ــک ش ی

مســکن را داشــته باشــیم کــه بــر دوش متقاضیــان 

تحمیــل شــود. بخــش ســاخت و ســاز هــم دیگــر 

ــه هــر قیمتــی  ــه انگیــزه دارد کــه ب ــوان و ن ــه ت ن

تــن بدهــد.

متوســط قیمــت مســکن در تهــران ۲۹.۳ میلیــون 

ناموت

ــط  ــال ۱۴۰۰ متوس ــن س ــزارش، فروردی ــن گ بنابرای

ــع مســکن در شــهر تهــران  ــر مرب قیمــت یــک مت

ــه نســبت  ــوده ک ــون و ۳۲۰ هــزار ناموت ب ۲۹ میلی

ــه  ــش و در مقایس ــد کاه ــل ۳.۱ درص ــاه قب ــه م ب

ــا مــاه مشــابه ســال قبــل ۹۱.۷ درصــد افزایــش  ب

نشــان می دهــد. طبــق اعــام بانــک مرکــزی 

همچنیــن تعــداد معامــات انجــام شــده در ایــن 

ــه از کاهــش  ــود ک ــره ب ــزار فق ــادل ۲.۱ ه ــاه مع م

۶۰ درصــد نســبت بــه مــاه گذشــته و افزایــش ۶۸ 

درصــد در مقایســه بــا مــاه مشــابه ســال گذشــته 

ــت دارد. حکای

گزارش
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گزارش

ــروش  ــد و ف ــوز، خری ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب

امتیــاز واحدهــای طــرح اقــدام ملــی مســکن بــه 

شــکل غیرقانونــی در جریــان اســت. ایــن در حالــی 

اســت کــه بارهــا مســئوالن وزارت راه و شهرســازی 

اعــام کرده انــد در صــورت ایــن اقــدام، فروشــنده 

ــود. ــاز می ش ــلب امتی س

درج آگهــی فــروش امتیــاز واحدهــای اقــدام ملــی 

مســکن در فضــای مجــازی ســر و صــدای زیــادی 

ــق  ــز در مناط ــا نی ــرخ ه ــت. ن ــرده اس ــا ک ــه پ ب

مختلــف متفــاوت اســت؛ بــه طــوری کــه در 

بعضــی مناطــق کشــور از ۲۰ میلیــون ناموت شــروع 

می شــود و در شــهر پردیــس بــه ۲۷۰ تــا ۳۰۰ 

میلیــون ناموت می رســد.

اخیــرًا امیــر زاغیــان - معــاون مســکن و ســاختمان 

اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان - گفتــه 

کــه فــروش واحدهــای اقــدام ملــی مســکن عــاوه 

بــر لغــو امتیــاز متقاضــی، برخــورد قانونــی از 

ــت اســناد و  ــر ثب ــا دفات ــی ب ــق مراجــع قضای طری

مشــاورین امــاک کــه در ایــن فعالیــت مشــارکت 

دارنــد را بــه همــراه دارد.

بــا ایــن حــال، چنــد روز قبــل محمــود محمــودزاده 

- معــاون وزیــر راه و شهرســازی - گفــت: تــا زمانــی 

کــه معامــات غیررســمی بــه عنوان ســند شــناخته 

شــود خریــد و فــروش مســکن ملــی اجتناب ناپذیر 

ــروش  ــد و ف ــق خری ــا مصادی ــا ب ــی م ــت، ول اس

ــورد  ــط برخ ــوف مرتب ــق صن ــی از طری ــکن مل مس

می کنیــم.

ــی،  ــکن مل ــاز مس ــروش امتی ــازار ف ــدن ب ــرم ش گ

ــازی  ــر راه و شهرس ــامی، وزی ــد اس ــش محم واکن

ــت،  ــوص گف ــن خص ــه در ای ــت ک ــی داش را در پ

ــند  ــان را می فروش ــاز خودش ــه امتی ــخاصی ک اش

فــرم »ج« آنهــا قرمــز مــی شــود و دیگــر نمی توانند 

ــاز داشــته باشــند. ــاره امتی دوب

بــا همــه ایــن تفاســیر، معامــات امتیــاز مســکن 

ــی در  ــی علن ــتی و حت ــر پوس ــکل زی ــه ش ــی ب مل

ــاک در  ــای ام ــی بنگاه ه ــازی و برخ ــای مج فض

ــت. ــان اس جری

طبق اعالم یک مسئول وزارت راه و شهرسازی، با دفاتر ثبت اسناد یا بنگاه های امالک که در خرید و 
فروش واحدهای اقدام ملی مسکن مشارکت کنند برخورد خواهد شد.

هشدار به فروشندگان
و خریداران مسکن ملی

https://tasisatnews.com/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c/
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گزارش

ــامی،  ــد اس ــوز، محم ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب

ــاز  ــم آغ ــیه مراس ــازی در حاش ــر راه و شهرس وزی

عملیــات اجرایــی پروژه  هــای اقــدام ملــی مســکن 

ــان  ــا بی ــگاران، ب ــع خبرن ــزد و در جم ــتان ی در اس

اینکــه »متاســفانه اکثــرا دیــده وشــنیده می شــود 

ــکن  ــش مس ــت در بخ ــد دول ــام می کنن ــه اع ک

فاقــد برنامــه اســت و هیــچ اقدامــی برای مســکن 

نکــرده اســت.« گفــت: دولــت طــرح جامــع 

ــی  ــدام مل ــوان طــرح اق ــه تحــت عن مســکن را ک

تولیــد و عرضــه مســکن اســت، در امتــداد مســکن 

وزیر راه و شهرسازی:  این ثبت نام گسترده و با وسعت نظر و زمان طوالنی موجب شد که ما بتوانیم 
تمام واجدان شرایطی را که تاکنون از امتیاز مسکن برخوردار نشده بودند، شناسایی کنیم. در طرح اقدام 
ملی مسکن سازوکارها به شکلی انتخاب شده که طرح پابرجا باشد. نام آن طرح اقدام ملی گذاشته شده 

که متعلق به هیچ جریان فکری و سیاسی نباشد. این طرح متعلق به مردم است و انشااهلل
تداوم خواهد داشت.

شناسایی فاقدان مسکن
به امید خانه دار شدن

وزیر راه و شهرسازی از تکمیل و آغاز احداث قریب به ۲ 
میلیون واحد مسکونی در دولت تدبیر و امید خبر داد.

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/
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
ــا ایــن اولویــت کــه مســکن مهــر باقــی  مهــر و ب

ــرار  ــردم ق ــار م ــرده و در اختی ــل ک ــده را تکمی مان

ــد. ــال می کن ــد، دنب ده

وی ادامــه داد: ایــن کار، یعنــی تکمیــل واحدهــای 

مســکونی مســکن مهــر بــه ســرعت انجــام شــد و 

مــا در ایــن دوره قریــب یــک میلیــون و ۴۰۰ هــزار 

واحــد مســکونی مهــر را تکمیــل کــرده و بــه مــردم 

تحویــل دادیــم.

اســامی افــزود: در ادامــه طــرح اقــدام ملــی 

مســکن را آغــاز کردیــم کــه هــدف گــذاری آن ۴۰۰ 

ــت. ۲۰۰  ــوده اس ــهری ب ــکن ش ــد مس ــزار واح ه

هــزار مســکن محرومیــن و روســتایی نیــز توســط 

دســتگاه های مختلــف احــداث می شــود.

ــتردگی  ــه گس ــاره ب ــا اش ــازی ب ــر راه و شهرس وزی

ــت: در  ــور گف ــکن در کش ــی مس ــدام مل ــرح اق ط

ــی  ــت نام ــق ثب ــکن طب ــی مس ــدام مل ــرح اق ط

کــه صــورت گرفتــه، واجدیــن شــرایطی کــه 

احصــا شــدند و مردمــی کــه پرونــده بــه صــورت 

الکترونیــک تشــکیل دادنــد، بــرای تامیــن مســکن 

ــاز  ــور آغ ــطح کش ــروژه در س ــزار پ ــدود ۱۰ ه ح

کردیــم کــه بالــغ بــر ۵۳۰ هــزار واحــد مســکونی در 

ایــن پروژه هــا احــداث خواهــد شــد. اکنــون هــر 

ــرفت  ــی از پیش ــا در مراحل ــن پروژه ه ــدام از ای ک

ــد. ــرار دارن ق

وی افــزود: اســتان یــزد از اســتان های پیشــتاز در 

طــرح اقــدام ملــی مســکن اســت و اولیــن ســری 

از واحدهــای ایــن طــرح در اســتان یــزد را در کمتــر 

از یــک ســال احــداث شــده بودنــد، مــاه گذشــته 

بــا حضــور اســتاندار اســتان بــه افتتــاح رســاندیم.

اســامی ادامــه داد: در اســتان یــزد ۲۴ هــزار نفــر 

در طــرح اقــدام ملــی مســکن ثبــت نــام کردنــد و 

از میــان ثبــت نــام شــدگان حــدود ۹ هــزار واحــد 

واجــد شــرایط بودنــد کــه بــرای هــر ۹ هــزار نفــر 

ــر ۳۵۰۰  ــغ ب ــداث بال ــم. اح ــف کردی ــروژه تعری پ

ــداث ۵۴۲۵  ــود. اح ــده ب ــروع ش ــا ش ــد قب واح

ــن  ــا زمی ــده و عم ــروع ش ــروز ش ــز ام ــد نی واح

ــزد  ــن شــرایط در اســتان ی ــرای واجدی ــروژه ب و پ

ــا در  ــن پروژه ه ــت.  ای ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ

ــز  ــروز نی ــتند و ام ــداث هس ــف اح ــل مختل مراح

شــاهد آن بودیــم کــه پروژه هــای جدیــد در شــهر 

ــاز شــد. ــه نمایندگــی از تمــام اســتان آغ ــزد، ب ی

ــزوم  ــه ل ــا اشــاره ب ایــن عضــو کابینــه دوازدهــم ب

ــی  ــدام مل ــرح اق ــی ط ــای مردم ــل آورده ه تکمی

ــون در بخــش مســکن  ــه اکن گفــت: موضوعــی ک

حائــز اهمیــت اســت و مــا بــه ان اهتمــام داریــم، 

ایــن اســت کــه مــردم تامیــن آورده هــای خــود را 

ــن  ــا تامی ــد ب ــازندگان بتوانن ــا س ــد ت ــریع کنن تس

مالــی بــه هنــگام، پروژه هــا را طبــق زمــان بنــدی 

ــه اجــرا در بیاورنــد. کــه تعهــد کردنــد، ب

ــا  ــترده و ب ــام گس ــت ن ــن ثب ــه داد: ای وی ادام

وســعت نظــر و زمــان طوالنــی موجــب شــد 

ــه  ــرایطی را ک ــدان ش ــام واج ــم تم ــا بتوانی ــه م ک

تاکنــون از امتیــاز مســکن برخــوردار نشــده بودنــد، 

ــکن  ــی مس ــدام مل ــرح اق ــم. در ط ــایی کنی شناس

ــه طــرح  ــه شــکلی انتخــاب شــده ک ســازوکارها ب

پابرجــا باشــد. نــام آن طــرح اقــدام ملــی گذاشــته 

ــری و  ــان فک ــچ جری ــه هی ــق ب ــه متعل ــده ک ش

ــردم  ــه م ــق ب ــرح متعل ــن ط ــد. ای ــی نباش سیاس

ــت. ــد داش ــداوم خواه ــااهلل ت ــت و انش اس
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مقاله

فناوری سرمایشی جدید
با سیستم جامد

محققــان روش سرمایشــی جدیــدی را بررســی می 

کننــد کــه مــی توانــد کارآمدتــر و محیــط زیســت 

پســندتر از یــک فرآینــد سرمایشــی معمــول باشــد.

محققــان دانشــگاه هــای فلوریــدا و بارســلونا یــک 

سیســتم سرمایشــی جامــد بــا مگنــت ابــداع کرده 

ــه  ــه اســتفاده از گازهــای گلخان ــازی ب ــه نی ــد ک ان

ــل  ــه عم ــای ب ــی ه ــاس بررس ــر اس ــدارد. ب ای ن

آمــده، محققــان دریافتنــد اســتفاده از فشــار 

ــبکه  ــک ش ــه در ی ــی ک ــای آهن ــول ه ــرای مولک ب

ــر  ــد اث ــی توان ــوند، م ــی ش ــده م ــتالی چی کریس

سرمایشــی بزرگــی تولیــد کنــد./ مترجــم مهنــدس 

ــیری ــره شمش نی

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/
https://tasisatnews.com/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%af/
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چرا موتور کولر آبی درست کار نمی کند؟

علــت کار نکــردن موتــور کولــر آبــی و نحــوه 

برطــرف کــردن آن

ــا  ــم شــما را ب ــه می خواهی ــن بخــش از مقال در ای

ــوه ی  ــی و نح ــر آب ــور کول ــردن موت ــت کار نک عل

ــم. ــردن آن آشــنا کنی برطــرف ک

پریدن فیوز کولر آبی حین روشن کردن

ــت کار  ــد عل ــکل چن ــن مش ــروز ای ــورت ب در ص

نکــردن موتــور کولــر آبــی وجــود دارد کــه در ادامــه 

ــرد. ــم ک ــا آن هــا آشــنا خواهی شــما را ب

ــر  ــور کول ــردن موت ــت کار نک ــوارد عل ــی م در برخ

ــن  ــه مطمئ ــرای اینک ــت ب ــپ آن اس ــی واترپم آب

ــد  ــت می توانی ــه اس ــن قطع ــراد از ای ــوید ای ش

ــورت  ــه ص ــرده و ب ــدا ک ــر ج ــپ را از کول واترپم

ــراب  ــورت خ ــد در ص ــان کنی ــتقل آن را امتح مس

بــودن می توانیــد آن را تعویــض کنیــد.

از دیگــر علــت کار نکــردن موتــور کولــر آبــی بــروز 

ــد  ــه بای ــت ک ــرعته اس ــور دو س ــال در موت اخت

ــود و در  ــت ش ــه تس ــورت جداگان ــه ص ــم ب آن ه

صــورت خرابــی از یــک متخصــص بــرای تعمیــر و 

ــد. ــض آن کمــک بگیری ــا تعوی ی

ــور  ــردن موت ــت کار نک ــن عل ــرای یافت ــه ب در ادام

ــما  ــتگاه ش ــات دس ــایر قطع ــر س ــی اگ ــر آب کول

موتــور کولــر آبــی یکــی از مهــم تریــن قســمت کولــر آبــی اســت کــه در صــورت خــراب شــدن آن بایــد 
علــت آن را جســتجو کنیــد. یکــی از علــت کار نکــردن موتــور کولــر آبــی، ســوختن موتــور کولــر می باشــد 

کــه دیگــر قابــل تعمیــر نیســت.

تاسیسات کار خود باشیم

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-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d9%84/
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-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%d8%a2%d8%a8/
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مشــکل نداشــت بایــد ســیم کشــی دســتگاه چــک 

شــود کــه اتصــال کوتــاه نداشــته باشــد.

ــاد  ــر ب ــی کول ــد ول ــور کار می کن ــه موت ــی ک در حال

ــد گــرم می زن

ــر آبــی شــل  یکــی از علــت کار نکــردن موتــور کول

بــودن تســمه ی کولــر اســت کــه بایــد بــه میــزان 

الزم ســفت شــود منظــور ایــن نیســت کــه آنقــدر 

ســفت شــود کــه نتوانــد کار کنــد، تســمه بایــد بــه 

گونــه ای باشــد کــه وقتــی آن را در اطــراف پولــی 

ــت  ــد انگش ــک بن ــدازه ی ــه ان ــم ب ــع می کنی جم

اضافــه داشــته باشــد.

ــمه  ــردن تس ــل ک ــا ش ــفت ی ــه س ــا ب ــن ج در ای

رگاژ می گوینــد بــرای انجــام ایــن کار بایــد چهــار 

پیــچ زیــر دینــام را بــاز کــرده و بــرای ســفت کــردن 

تســمه، دینــام را باالتــر بکشــید و بــرای شــل کردن 

ــا  ــه ب ــر بکشــید ک ــام را پاییــن ت آن برعکــس دین

انجــام ایــن کار می توانیــد ایــن علــت کار نکــردن 

موتــور کولــر آبــی را برطــرف کنیــد.

اتصال بدنه داشتن کولر آبی

ــوان  ــی می ت ــر آب ــور کول ــردن موت ــت کار نک از عل

اتصــال بدنــه را نــام بــرد کــه دلیــل اتصــال بدنــه 

ــط  ــیم های راب ــا و س ــرف کننده ه ــد از مص می توان

ــح داده  ــما توضی ــرای ش ــه ب ــه در ادام ــد ک باش

می شــوند.

مصــرف کننده هــا شــامل موتــور و واترپمــپ 

می باشــند کــه می توانیــد بــرای عیــب یابــی 

آن هــا، واترپمــپ و موتــور را از دســتگاه جــدا کنیــد 

ــد و  ــی کنی ــتقل بررس ــورت مس ــه ص ــا را ب و آن ه

ــه  ــد ک ــد بدانی ــن دو مشــکل نداشــتند بای ــر ای اگ

ایــراد از ســیم کشــی آن هــا اســت کــه بایــد ســیم 

ــال  ــکل اتص ــا مش ــه ب ــد ک ــض کنی ــی را تعوی کش

ــوید. ــه رو نش ــه روب بدن
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روشن نشدن موتور کولر آبی

ــر  ــور کول ــردن موت ــت کار نک ــه از عل ــن مرحل در ای

آبــی بایــد بگویــم کــه موتــور و پمــپ اصــا 

ــال  ــه دو احتم ــرا ک ــد چ ــم نمی خورن ــتارت ه اس

وجــود دارد یکــی قطــع بــودن نــول و فــاز اصلــی 

ــت. ــوز اس ــودن فی ــع ب ــری قط ــر و دیگ کول

ــه  ــر آبــی شــما ب ــی در کول در برخــی مــوارد اتصال

وجــود آمــده و باعــث می شــود کــه فیــوز بســوزد 

در ایــن مرحلــه بایــد فیــوز بــه طــور کلــی تعویــض 

شــود.

بــرای بررســی فــاز و نــول کولــر بایــد صفحــه کلیــد 

ــه  ــوید ک ــن ش ــد و مطمئ ــک کنی ــی را چ ــر آب کول

ایــرادی درون آن هــا وجــود نــدارد و در مرحلــه ی 

بعــد بایــد ولتــاژ کولــر را بــه وســیله ی ولــت متــر 

تســت کنیــد و اگــر آن هــا مشــکل داشــتند بایــد 

تعمیــر و یــا تعویــض شــوند.

ــی کار  ــد ول ــدا می ده ــور ص ــه موت ــی ک در صورت

نمی کنــد

ــور  ــی ایــن علــت کار نکــردن موت ــرای عیــب یاب ب

کولــر آبــی بایــد ابتــدا خــازن چــک شــود و ســپس 

در صــورت مشــاهده مشــکل درون آن خــازن 

تعویــض شــود.

ولــی اگــر مشــکل بــروز داده شــده از خــازن نباشــد 

بایــد قطعــات دیگــر از جملــه ســیم پیــچ دور تنــد، 

ــد و …  ــچ دور کن ــیم پی ــمه، س ــد، تس ــن، کلی ف

چــک شــوند و در صــورت خــراب بــودن تعمیــر یــا 

تعویــض شــوند.

دلیل سوختن موتور کولر آبی

علــت کار نکــردن موتــور کولــر آبــی معمــوال 

ــور پــس از ســوختن  ــه موت ســوختن آن اســت ک

ــام  ــی انج ــچ حرکت ــد هی ــده و نمی توان ــراب ش خ

ــا  ــا م ــه ب ــد تعویــض شــود در ادام ــه بای دهــد ک

ــور  ــردن موت ــت کار نک ــا عل ــا ب ــید ت ــراه باش هم

ــوید. ــنا ش ــی آش ــر آب کول

ــی  ــر آب ــور کول ــوختن موت ــای س ــی از علت ه یک

ــت. ــور اس ــی موت ــر طوالن عم

موتــور کولــر پــس از مــدت زیــادی کار کــردن بــه 

صــورت  مــداوم ممکــن اســت بســوزد.

یکــی دیگــر از علــت کار نکــردن موتــور کولــر آبــی 

ســفت کــردن و یــا برعکــس بســتن تســمه اســت 

ــی  ــه راحت ــد ب ــور نتوان ــود موت ــث می ش ــه باع ک

ــور  ــود موت ــب می ش ــر موج ــن ام ــد و همی کار کن

ــه ســختی کار کــرده و در مــدت زمــان کوتاهــی  ب

بســوزد.

ــودن  ــرم ب ــور گ ــوختن موت ــای س ــر علت ه از دیگ

ــر آبــی اســت. محیــط کول

دربــاره گــرم بــودن محیــط درونــی کولــر آبــی بایــد 

بگویــم کــه باعــث می شــود کــه ســیم ها فرســوده 

شــوند و یــا بســوزند و کولــر آبــی اتصالــی کنــد و 

موتــور کولــر بــه راحتــی بســوزد.

ــن  ــی تری ــه اصل ــی ک ــر آب ــردن کول ــرویس نک س

علــت خنــک نکــردن کولــر آبــی اســت هــم 

می توانــد باعــث ســوختن موتــور کولــر شــود.

ســرویس کــردن کولــر آبــی شــامل تعویــض 
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پوشــال ها، روغــن کاری قطعــات کولــر ماننــد 

می باشــد.  … و  شــیلنگ ها  بررســی  موتــور، 

جلوگیری از سوختن موتور کولر آبی

یکــی از اصلــی تریــن مــواردی کــه بــرای جلوگیــری 

ــد انجــام شــود  ــی بای ــر آب ــور کول از ســوختن موت

ســرویس کولــر آبــی اســت.

بــرای ســرویس کولــر آبــی بایــد ابتــدا کولــر را بــه 

صــورت کلــی از بــرق خــارج کنیــد تــا از خطــر بــرق 

گرفتگــی در امــان باشــید.

ــر  ــه کول ــور را از بدن ــد موت ــد بای ــه ی بع در مرحل

خــارج کنیــد بدنــه را بــه صــورت کامــل بشــویید، 

ــته  ــتی نداش ــه نش ــد ک ــی کنی ــیلنگ ها را بررس ش

باشــند، موتــور را روغــن کاری کنیــد، پمــپ را 

ــل  ــان حاص ــامت آن اطمین ــد و از س ــی کنی بررس

ــه  ــد و در مرحل ــض کنی ــال ها را تعوی ــد، پوش کنی

ــم  ــرده و تنظی ی آخــر ســیم کشــی آن را چــک ک

ــد. کنی

وقتــی کــه ســرویس کولــر آبــی بــه اتمــام رســید 

ــان  ــا اطمین ــد و ب ــن کنی ــر را روش ــد کول می توانی

ــد. ــل از آن اســتفاده کنی خاطــر کام

هزینه تعمیر موتور کولر آبی

ــر  ــم کول ــات مه ــی از قطع ــی یک ــر آب ــور کول موت

ــه  ــرا ک ــد چ ــتی کار کن ــه درس ــد ب ــه بای ــت ک اس

در صورتــی کــه درســت کار نکنــد کولــر آبــی 

نمی توانــد محیــط را خنــک کنــد.

ــت کار  ــه عل ــته ب ــی وابس ــر آب ــر کول ــه تعمی هزین

ــت. ــی اس ــر آب ــور کول ــردن موت نک

در صورتــی کــه موتــور بــا مشــکل کوچکــی روبــه 

ــد و  ــر کنی ــد آن را تعمی ــد می توانی ــده باش رو ش

ــش  ــت قبل ــه حال ــی آن را ب ــه ی کوچک ــا هزین ب

ــوزد  ــور بس ــه موت ــی ک ــی در صورت ــد و ل برگردانی

ــه ی  ــض شــود و هزین ــی تعوی ــه طــور کل ــد ب بای

ــی آورد. ــار م ــه ب ســنگینی ب
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