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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

ــخن  ــه س ــوط ب ــد مرب ــر روی جل تصوی
ــت. ــاق! اس ــی در مح ــردبیر :طراح س

 
همکاران گرامی سام و خدا قوت

ــدس  ــا مهن ــه ب ــت ک ــاری اس ــاز رفت ــام ساخت وس ــض در نظ ــوارد دارای تناق ــی از م یک

ــا  ــر طراحــی و ی ــه ســراغ دفات ــد ب ــا بای ــرای طراحــی، کارفرم ناظــر و طــراح می شــود. ب

شــرکت های مهندســین مشــاور بــرود و طراحــی پــروژه خــود را بــه آن هــا بســپارد. ایــن 

ــای  ــا و ادع ــان در آن ه ــی مهندس ــای حقیق ــود پروانه ه ــطه وج ــه به واس ــرکت ها، ک ش

شــاغل بــودن آن هــا اجــازه طراحــی و ثبــت پــروژه در ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 

را دارنــد، پــروژه را طراحــی می کننــد و بــا انبوهــی از مشــکات بــزرگ در طراحــی، پــس 

ــروژه را  ــد پ ــا، تأیی ــی از ایراده ــح بخش ــازمان و تصحی ــد در س ــار رفت وآم ــد ب از چن

می گیرنــد. در اینجــا تــازه نقطــه ســرخط اســت. طراحــی در ایــن شــرکت ها معمــوالً بــا 

مهندســان ادعاشــده نیســت. بلکــه افــرادی کــه گاهــی اصــاً مهنــدس نیســتند طراحــی 

را انجــام می دهنــد و باکمــی نقشه کشــی و کپی بــرداری از کارهــای قبلــی، طــرح را 

ــی و  ــرل و چانه زن ــی کنت ــا کل ــی را ب ــره س ــا نم ــی ب ــک طراح ــانند. ی ــام می رس ــه اتم ب

تشــر می تــوان بــه زور بــه شــصت رســاند. حــال بــا نقشــه ای روبــرو هســتیم کــه چنــدان 

اجرایــی نیســت؛ زیــرا بــرای دریافــت تأییدیــه ســازمان، سیســتم اســپلیت یــا کولرآبــی 

طراحی شــده اســت و هیــچ فکــری بــرای بهینه ســازی سیســتم، اســتفاده بهینــه از انــرژی 

و تجهیــزات، انتخــاب اقتصــادی تجهیــزات و مــواردی ازاین دســت نشــده اســت. کنترلــر 

بیچــاره هــم بایــد درزمانــی کوتــاه همــه ایــن مــوارد را کنتــرل کنــد کــه وی تنهــا ســعی 

ــد. ــی کن ــا را بررس ــی از آن ه ــی و عدم تخط ــای قانون ــد بنده می کن

ســؤال مهــم ایــن اســت کــه مهندســان طــراح کجــا هســتند؟ آن هــا پس ازایــن فرآینــد 

ــب  ــرداری و تخری ــه گودب ــه وارد مرحل ــن تأییدی ــا ای ــا ب ــوند! کارفرم ــی می ش وارد طراح

ــه طــرح را  ــدس طراحــی مــی رود ک ــال مهن ــه دنب ــد ب ــار کن ــه رفت ــر عاقان می شــود و اگ

برایــش از اول طراحــی کنــد. البتــه ســازنده کــه معمــوالً فــرق دوغ و دوشــاب را نمی دانــد 

شــاید در ایــن جســتجو از چالــه بــه چــاه بــرود.

ــا مهندســان ناظــر  ــه اســت؟ خیــر. ســازمان ب ــا مهنــدس ناظــر نیــز این گون ــا رفتــار ب آی

ــی  ــر حقیق ــدس ناظ ــد مهن ــروژه ای می توانی ــما در پ ــد. ش ــی کار می کن ــی و حقوق حقیق

ــر  ــی پ ــود؟ طرح ــه می ش ــه چ ــم. نتیج ــی نداری ــراح حقیق ــچ ط ــه هی ــید. درحالی ک باش

از ایــراد کــه یــا بــه میــدان اجــرا مــی رود و یــا بایــد بــا هزینــه ای مجــدد طراحــی شــود. 

ــد  ــا خری ــاره کاری ی ــا دوب ــی را ب ــراح حقوق ــاً ط ــوادی مث ــه بی س ــه هزین ــی ک کارفرمای

ــه خــود را از  ــا بی درایتــی هیمن ــه ب ــد. ســازمانی ک ــزات نامناســب پرداخــت می کن تجهی

دســت می دهــد. مهندســانی کــه حقیقــی بودنشــان بــرای آن هــا فایــده چندانــی نــدارد 

ــان  ــل مدیرانش ــی اتومبی ــه شاس ــی ک ــرکت هایی حقوق ــه، ش ــت همه جانب ــن باخ و در ای

بــاال و باالتــر مــی رود! برنــده هســتند؛ مثــل همیشــه.

چه کرده ایم که طراحی چنین خار و بی مقدار شده است؟

طراحی در محاق!

تا بعد!

سخن رسدبیر
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نگاهی به بازار/ قیمت اسپلیت 15
در فصــل گرمــا، اســپلیت هــا قــرار اســت خنــک کننــد! ایــن تجهیــزات مــدرن 
و گــران. ایــن هفتــه نگاهــی بــه قیمــت ایــن کاالی مهــم و اســتراتژیک داریــم.

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.

فهرست

مقاله اشری/تهویه آشپزخانه/ قسمت اول 7
آشــپزخانه هــای صنعتــی از عناصــر مهــم در رســتوران هــا، هتــل 
هــا، بیمارســتان هــا و مراکــز صنعتــی هســتند. در میــان ده هــا 
مســأله  بــه  آنهــا  تاسیســات  طراحــی  در  درشــت  و  ریــز  نکتــه 
مهمــی بایــد دقــت بیشــتری نمــود و آن تهویــه آشــپزخانه اســت.

اخبار داخلی

صفحه 4

گزارش

صفحه 18

ســاخت  دنبــال  بــه  دانفــوس 

ــکونی  ــاختامن مس ــن س بزرگرتی

جهــان

مصاحبه

صفحه 10

یادداشت/ سهم مهندس از ساخت و ساز! 12
ناکافــی بــودن دســتمزد مهندســان ناظــر بابــت تعهــد فنــی و مهندســی کــه 
بــرای ســاخت هــر پروژه طی ۲ ســال زمــان می بــرد، این در حالی اســت حق 
نظــارت مهندســان ناظــر در دنیا به طــور متوســط ۱۰ درصد هزینه تمام شــده 
یــک ســاختمان اســت کــه ایــن میــزان در ایــران کمتــر از یک درصد اســت.

یادداشت/بی توقف در هفته های آخر 16
ــوان از  ــا می ت ــت، ام ــی گذش ــای تلخ ــرو: روزه ــر نی ــان، وزی ــا اردکانی  رض
همــه ایــن تلخی هــا درس گرفــت و بــا امیــد بــه ســاختن و پیــش رفتــن 

ــاخت.    ــا س ــاز از آنه ــی کشورس ــت، خاطره های ــیر خدم در مس



ت نیوز
سا

تاسی
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اخبار

انرژی برای روشن کردن یک ال ای 
دی کافی است.

درآینده نزدیک می توان از این 
فناوری برای ساخت ابزارهای 

سرگرمی و هنری استفاده کرد. 
با توسعه بیشتر این فناوری نیز 

می توان آن را برای ساخت ابزارهای 
آزمایش پزشکی به کار برد که در 

مناطق فاقد امکانات آزمایشگاهی به 
راحتی و ارزان تولید می شوند.

محققان ژاپنی در این پژوهش با 
گروهی در دانشگاه ایالتی کارولینای 

شمالی همکاری کردند.

ــه  ــع را ب ــز مای ــان فل محقق
آینــه ای بــا قابلیــت شــفاف و 

ــد ــل کردن ــدن تبدی کدرش

محققان ژاپنی موفق به ابداع 
روشی شدند تا وضعیت سطح 
فلزات مایع را از حالت بازتابنده 

به پراکنده کننده و بالعکس تغییر 
دهند. بنابراین می توان با کمک فلز 

مایع آینه با قابلیت کدر و شفاف 
شدن ساخت.

محققان روشی برای تغییر وضعیت 
سطح فلز مایع ابداع کرده اند که 
نور را پراکنده یا منعکس می کند. 
این فناوری در آینده برای ساخت 
آینه های الکتریکی یا دستگاه های 

نوری قابل کنترل به کار می رود.
فلزات مایع ویژگی های الکتریکی، 

گرمایشی و اپتیکال فلزات را با 
خاصیت روان بودن مایع ترکیب 

می کنند. در روش جدید از واکنش 
شیمیایی الکتریکی برای ایجاد 

خاصیت بازتابندگی روی سطح 
فلز مایع استفاده می شود. این 

خاصیت را می توان به پراکنندگی 
نور روی سطح فلز مایع نیز تغییر 

داد.
در این روش هیچ گونه پوشش 

اپتیکال یا مراحل پرداخت که 
معموال در ساختارهای نور به کار 

می رود، استفاده نشده است.
در همین راستا محققان دانشگاه 

کیوشو ژاپن در تحقیق خود نشان 
دادند با استفاده از جریان برق ۱.۴ 

ولت می توان وضیعت سطح فلز را 
از حالت بازتابنده به پراکنده کننده 

نور یا برعکس تغییر داد. این میزان 

درجــه  اســتاندارد  نشــان 
بنــدی مــی شــود

 غالمرضا شریعتی، رییس سازمان ملی 
استاندارد ایران در دیدار با اعضای انجمن 

دارندگان نشان استاندارد، درجه بندی 
نشان استاندارد را یکی از مهمترین مفاد 

ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام 
استاندارد ذکر کرد.

ــد  ــاوری جدی ــی از فن رونمای
ــن امرس

شــرکت امرســن، ورود خانــواده ای از 
موتورهــای بــا فرکانــس متغیــر کوپلنــد 
تبریــد تجــاری و  کاربردهــای  بــرای 
صنعتــی بــه گــروه محصــوالت خــود را 

ــت. ــرده اس ــالم ک اع
هــای   VFD گویــد  مــی  امرســن 
کوپلنــد آن بــا ویژگــی ســهولت نصــب 
ــت  ــک اولوی ــوان ی ــه عن ــتفاده ب و اس
ــد  ــیار مانن ــای بس ــی ه ــا ویژگ ــاال ب ب
منــوی راه انــدازی ســریع بــرای پذیــرش 
طراحــی  اصلــی  و خدمــات خطــی 

تاییدیــه  هــزار  صــدور 
آسانســور اســتاندارد 

 مدیرکل استاندارد تهران با 
تاکید بر اینکه اعتبار هر تاییدیه 

استاندارد آسانسور از زمان صدور 
یکسال است، گفت: از ابتدای 

سال تاکنون بیش از هزار تاییدیه 
برای آسانسورهای استان تهران 

صادر شده است.
محمودرضا طاهری در 

خصوص این خبر تشریح کرد: 
آسانسورهایی که برای آن ها 

تاییدیه ایمنی و استاندارد صادر 
می شود، باید بعد از یکسال 
که اعتبار آن پایان می  یابد، 

درخواست بازرسی ادواری دهند 
تا با بازرسی مجدد و رفع نواقص 

احتمالی، برای آن تاییدیه صادر 
شود.

وی ادامه داد: مالکان، بهره برداران 
و مدیران ساختمان ها، اعم 

از اداری، مسکونی، تجاری و 
بیمارستان ها، موظف اند ایمنی و 

استانداردسازی آسانسورهای خود 
را تامین کنند و در غیراینصورت 

مسؤولیت هرگونه حادثه احتمالی 
به عهده آنان خواهدبود.

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%85%d8%ad%d9%82%d9%82%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%84%d8%b2-%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%84%d8%b2-%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%84%d8%b2-%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa/
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/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af/
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/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86/
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/
https://tasisatnews.com/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1/
https://tasisatnews.com/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1/
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اخبار

احتمال تعقیب قضایی برخی مدیران اجرایی در ارتباط با قطعی های برق

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر جمع بندی سازمان بازرسی کل کشور این باشد که برخی مدیران در ارتباط با قطع 
برق ترک فعل کرده اند، قطعا برخی از مدیران تحت تعقیب قرار می گیرند.

غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین موضع دستگاه قضا در ارتباط 
با ترک فعل در موضوع قطع برق و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن و برخی کم کاری ها در حوزه تأمین برق مورد نیاز 

کشور را تشریح کنید، اظهار کرد: این موضوع ترک یکی از مهم ترین مباحث در دوره تحول است، معموالً مجرمین 
تحت تعقیب قرار می گرفتند اما در این دوره قوه قضائیه برای افراد و مدیرانی که ترک فعل کرده اند هم قرار صادر 

می شود و تحت تعقیب قرار می گیرند.
وی ادامه داد: از نمونه تحت تعقیب قرار گرفتن مدیران می توانم به حادثه سیل شیراز اشاره کنم که در این پرونده 

حتی برای مدیران متخلف قبلی هم قرار صادر شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: قرار است تا در کنار دادسرای کارکنان دولت یک دادسرا هم تشکیل دهیم برای افرادی 

که باید به دلیل ترک فعل به جرم آنها رسیدگی شود، با تشکیل این دادسرا قطعاً اقدامات خوبی در زمینه ترک فعل 
انجام می شود.

سخنگوی قوه قضائیه به بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در موضوع قطع برق اشاره کرد و گفت: پرونده قطع برق 
به بازرسی کل کشور ارجاع داده شده است، هنوز نتیجه بررسی های این سازمان نهایی نشده است، اگر خروجی این 

سازمان مستلزم تعقیب برخی از مدیران باشد قطعاً این کار انجام می شود و اگر خروجی این سازمان چیز دیگری 
باشد به سایر احکام قضائی بسنده می شود.

ثبت نام عالقمندان به شرکت در تمرینات ورزشی نظام مهندسی
ــران همچــون ســنوات  ــت توســعه ســرمایه مهندســی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ته واحــد رفاهــی معاون
گذشــته در نظــر دارد اقــدام بــه برگــزاری تمرینــات ورزشــی جهــت اســتفاده مهندســین نمایــد. از عالقمنــدان به شــرکت در کالس 
هــای ورزشــی دعــوت بــه عمــل مــی آیــد درســایت درخواســت خــود را ثبــت نماینــد . امــکان پیــش ثبــت نــام تــا پایــان 

تاریــخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰مقــدور میباشــد. بــا کلیــک روی عنــوان خبــر لینــک  ثبــت نــام را مشــاهده کنیــد.

میشــوند. بــه عــالوه گفتــه مــی شــود آنهــا بــه صــورت بــدون درز بــا کنتــرل نظــارت E2 امرســن، کنتــرل نظــارت E3 جدیــد و 
ــوند. ــی ش ــام م ــل ادغ ــد دیکس ــای تبری کنترلره

یــک مــدل VFD مــی توانــد بــرای چندیــن کمپرســور و نیــز موتورهــای عمومــی بــه کار رفتــه و بــه میــزان قابــل توجهــی نیــاز 
بــه انباشــتن SKU هــای زیــاد را کاهــش مــی دهــد.

دو طیــف ســری EVM و EVH وجــود دارد. VFD EVM کوپلنــد از ۱/۲ تــا ۳۰ اســب بخــار را پوشــش مــی دهــد، گزینــه هــای 
ورودی یــک و ســه فــاز دارد و اســتفاده از آن بــا اتصــال آن بــورد بلوتوثــی ســاده اســت. VFD EVM بــرای چیلرهــا، تبریــد 
پزشــکی، ویتریــن هــای ســرد و کاربــری هــای دسترســی ســاده کــه عملکــرد کنترلــی کمــی الزم اســت، مناســب مــی باشــد.

ــت را پوشــش مــی  ــازی اســتاندارد شــامل ۵۷۵ ول ــه هــای ســه ف ــا ۲۵۰ اســب بخــار و همــه گزین ــد از ۱ ت EVH VFD کوپلن
دهــد. آنهــا کنتــرل را بــرای مدیریــت کاربردهایــی کــه بــه عملکــرد بیشــتری ماننــد کاربردهــای رک هــای متمرکــز، سیســتم های 

تقویــت کننــده CO2، چیلرهــای پیشــرفته و تبریــد صنعتــی توســعه داده انــد.
نــرم افــزار EVM و EVH کوپلنــد بــرای ســازگاری کمپرســور کوپلنــد بهینــه شــده اســت، امــا کارکردهــای رایــج در موتورهــای 
صنعتــی را نیــز ارایــه مــی کنــد. پلــت فــورم VFD همــه کمپرســورهای کوپلنــد از جملــه اســکرول، نیمــه هرمتیــک و چگالشــی 

اســکرو را پوشــش مــی دهــد.

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%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%82%db%8c%d8%a8-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%a7%d9%86%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%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%db%8c/
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%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1/
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دوره آموزشی آمادگی آزمون پایه 3 )صالحیت اجرا(

 مدت دوره: 79 ساعت

اساتید: مهندس واصف، دکرت صدر واقفی، دکرت پیرکندی، دکرت سیاح نژاد

دکرت آشتیانی، دکرت سفیدگر

روزهای برگزاری:

شنبه ها و سه شنبه ها 17:00-21:00

پنجشنبه ها 14:00-18:00

دوره آموزشی طراحی تاسیسات مکانیکی

 استخر، سونا و جکوزی

 مدت دوره: 24 ساعت

روزهای برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

ساختامن، نصب و تعمیر

پکیج های حرارتی

مدت دوره: 40 ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه ها 14:00-18:00

و جمعه ها 09:00-14:00

طراحی و نقشه کشی سه بعدی 

تاسیسات مکانیکی با نرم افزار رویت

مدت دوره: 60 ساعت

مدرس: مهندس جوکار

روزهای برگزاری:

شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی

ساختامن، نصب و تعمیر اسپلیت

 مدت دوره: 24 ساعت

مدرس: مهندس نیک خصال و عزیزی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه و جمعه

ساعت برگزاری: 09:00-17:00

طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات

 مدت دوره: 60 ساعت

مدرسین: مهندس روح الله واصف، مهندس زاره انجرقلی، 

مهندس اورنگ پنجی، مهندس رضا محمدعلی لو

روزهای برگزاری:

یک شنبه ها و سه شنبه 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:

 شنبه ها و چهار 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 ارشی

ایــن مقالــه در درجــه اول روی سیســتم هــای 

در   )CKV( تجــاری  هــای  آشــپزخانه  تهویــه 

رســتوران هــا و اشــپزخانه هــای ســازمانی تمرکــز 

ــد و تلفیقــی از تحقیــق و تجربــه )شــامل  مــی کن

همــه مراحــل طراحــی( جمــع آوری شــده توســط 

ــت.  ــته اس ــه گذش TC 5.10 در دو ده

تهویه آشپزخانه های تجاری

ــده ای از سیســتم  ــه آشــپزخانه، شــبکه پیچی تهوی

ــزای  ــت. اج ــم اس ــا ه ــط ب ــای HVAC مرتب ه

ــرای دفــع  اصلــی معمــوالً شــامل )1( ســرمایش ب

گرمــای وســایل پخــت و پــز، )2( هــوای جایگزیــن 

بــرای تامیــن فشــار مناســب در عملیــات پخــت و 

)3( تخلیــه بــرای حــذف گرمــا و جریان تولیدشــده 

توســط وســایل پخــت و پــز مــی باشــد. طراحــی 

سیســتم شــامل جنبــه هــای تهویــه مطبــوع، 

ــد،  ــاختمان، تبری ــار س ــه، فش ــق، تهوی ــی حری ایمن

توزیــع هــوا و تجهیــزات خدمــات غــذا مــی شــود. 

ــا از  ــاختمان ه ــیاری از س ــا در بس ــپزخانه ه آش

ــا،  ــل ه ــا، هت ــگاه ه ــا و فروش ــتوران ه ــه رس جمل

بیمارســتان هــا، ســاختمان هــای مســکونی یــک و 

چندواحــدی، مراکــز آموزشــی و زنــدان هــا وجــود 

دارنــد. هــر نــوع ســاختمان الزامــات مخصــوص به 

خــود را بــرای آشــپزخانه هــا دارنــد، امــا بســیاری 

از نیازهــای اصلــی در همــه آنهــا مشــترک اســت. 

ــف  ــای مختل ــش ه ــتی از بخ ــه برداش ــن مقال ای

ــه  ــی ک ــپزخانه و محل ــه آش ــای تهوی ــتم ه سیس

مــی تــوان از آنهــا اســتفاده کــرد، ارایــه مــی کنــد. 

نهویــه آشــپزخانه حداقــل دو هــدف دارد: )1( 

تهویه آشپزخانه
قسمت اول

آشپزخانه های صنعتی از عناصر مهم در رستوران ها، هتل ها، بیمارستان ها و مراکز صنعتی 
هستند. در میان ده ها نکته ریز و درشت در طراحی تاسیسات آنها به مسأله مهمی باید دقت بیشتری 

نمود و آن تهویه آشپزخانه است.
 مترجم مهندس نیره شمشیری

https://www.ashrae.org/
https://www.ashrae.org/


ت نیوز
سا

تاسی

www.Tasisatnews.com 8هفته نامه شماره 339

ــپزخانه و  ــوده در آش ــی آس ــردن محیط ــم ک فراه

)2( اطمینــان از ایمنــی کارکنانــی کــه در آشــپزخانه 

کار مــی کننــد و ســایر ســاکنین ســاختمان. ضوابط 

آسایشــی اغلــب بــه اقلیــم محلــی بســتگی دارد، 

ــوع  ــه مطب ــا تهوی ــپزخانه ه ــی از آش ــون بعض چ

ندارنــد. تهویــه آشــپزخانه بــا تامیــن ابــزاری بــرای 

حــذف گرمــا، دود و روغنــی کــه در عملیــات معمول 

پخــت تولیــد مــی شــود، ایمنــی را تضمیــن مــی 

ــب در  ــای HVAC اغل ــتم ه ــان سیس ــد. طراح کن

ــی  ــاری وارد م ــپزخانه ه ای  تج ــای آش ــری ه کارب

شــوند کــه در آنهــا جریــان خروجــی پخــت و پــز 

مقــدار زیــادی روغــن یــا بخــار آب دارد. آشــپزخانه 

ــی  ــای متفاوت ــوالً از هوده ــکونی معم ــای مس ه

ــدی در  ــن تولی ــدار روغ ــد. مق ــی کنن ــتفاده م اس

کاربردهــای مســکونی بســیار کمتــر از کاربردهــای 

تجــاری اســت، بنابرایــن خطــر حریــق و ســامت 

بســیار کمتــر اســت. 

ــه  ــای تهوی ــتم ه ــی سیس ــزی تمام ــش مرک بخ

آشــپزخانه یــک هــود تخلیــه اســت کــه در درجــه 

اول بــرای حــذف جریــان هــای خروجــی پخــت و 

پــز از آشــپزخانه هــا اســتفاده مــی شــود. جریــان 

خروجــی شــامل االینــده هــای گازی، مایــع و 

جامــدی اســت کــه در فراینــد تولیــد مــی شــود و 

ممکــن اســت شــامل محصــوالت احتــراق و حتــی 

ــایش  ــی و آس ــرای ایمن ــد. ب ــذا باش ــوختن غ س

ــوند؛  ــذف ش ــد ح ــا بای ــده ه ــن آالین ــان، ای کارکن

احتمــال دارد جریــان هــای خروجــی تهدیدکننــده 

حیــات و در شــرایط خــاص قابــل اشــتعال باشــند. 

ــان  ــه چیدم ــید ک ــته باش ــه داش ــت، توج در نهای

تجهیــزات خدمــات غــذا و هماهنگــی آن بــا 

ــرژی  ــادی روی ان ــر زی ــد تاثی ــی توان ــا م هوده

مصرفــی ایــن سیســتم هــا داشــته باشــد و 
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ــرداری  ــره ب ــای به ــه ه ــود روی هزین ــر خ ــن ام ای

آشــپزخانه موثــر اســت. تقریبــًا همیشــه چیدمــان 

وســایل و تجهیــزات و انتخــاب هــود توســط 

طــراح آشــپزخانه تعییــن مــی شــود. بــه منظــور 

ــان  ــرژی و اطمین ــرف ان ــاندن مص ــل رس ــه حداق ب

ــپزخانه،  ــه آش ــم تهوی ــب سیتس ــی مناس از طراح

ــته  ــکاری داش ــا وی هم ــد ب ــدس HVAC بای مهن

باشــد و ایــده هــای صحیــح را بــه کمــک او اجــرا 

ــد.  کن

طراحی تهویه

ــا  ــاری ی ــپزخانه تج ــه آش ــتم تهوی ــی سیس طراح

ــد  ــی و فرآین ــا طراح ــدرن ب ــکونی م ــی مس حت

بیشــتر سیســتم هــای HVAC رایــج تفــاوت 

ــوای  ــات ه ــامل الزام ــی ش ــات طراح دارد. ماحظ

جایگزیــن زیــاد، بهــره هــای گرمــای داخلــی زیــاد، 

اســایش کارکنــان آشــپزخانه، بــه حداقــل رســاندن 

مصــرف انــرژی سیســتم HVAC و ایمنــی حریــق 

ــاالی  ــا اولویــت هــای ب ــه همــه آنه مــی شــود ک

برابــر دارنــد و بایــد در زمــان طراحــی سیســتم مــد 

ــد.  نظــر قــرار گیرن

مراحــل الزم بــرای طراحــی سیســتم هــای تهویــه 

ــر  ــرح زی ــه ش ــاری ب ــپزخانه تج ــک آش ــرای ی ب

ــت:  اس

طراحــی تاسیســات آشــپزخانه )شــامل   .1

انتخــاب و محــل قــراردادن  منــوی غذاهــا و 

ــاور  ــط مش ــوالً توس ــی معم ــن طراح ــایل(. ای وس

خدمــات غــذا )FSC( انجــام مــی شــود. بــه عاوه 

تعییــن اینکــه کــدام وســایل بــه خــود تخلیــه نیــاز 

ــد.  دارن

انتخــاب هــود تخلیــه، شــامل دبــی هــوای   .2

ــی  ــه م ــده گرفت ــب نادی ــاله اغل ــن مس ــه. ای تخلی

شــود، امــا یکــی از مهــم تریــن تصمیمــات طراحــی 

ــت:  ــاری اس ــپزخانه تج ــتم آش ــر سیس ــرای ه ب

تخلیــه،  دبــی  روی  انتخــاب هــود مســتقیمًا 

ــبات  ــه، محاس ــن مربوط ــوای جایگزی ــات ه الزام

ــه  ــتم تهوی ــی سیس ــای گرمای ــره ه ــات و به تلف

آشــپزخانه تجــاری و مصــرف انــرژی کلی سیســتم 

ــذارد.  ــی گ ــر م تاثی

ادامه دارد...
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ــه کجــا  ــه نظــارت گاز دوم )گاز فشــارقوی( ب مقول
رســید؟

ــی  ــندی از اجرای ــراز خرس ــن اب ــری ضم میرجعف
ــت: ــر گف ــن ام ــدن ای ش

ایــن امــر وعــده و قولــی از جانــب مــن بــود کــه 
ــن  ــز در ای ــاع گاز نی ــن ارج ــده و اولی ــی ش عملیات
حــوزه آغازشــده و آنچــه گروهــی معتقــد بــر 
ــده  ــر ش ــتند، امکان پذی ــودن آن داش ــن ب غیرممک
ــی  ــز اجرای ــاری نی ــال ج ــاه س ــدا خردادم و از ابت

ــت. ــده اس گردی
بــه گفتــه میرجعفــری زمان تشــکیل پرونــده و طی 
اطاع رســانی  به موقــع  فرآیندهــای الزم حتمــًا 
ــر  ــن ام ــه ای ــر آن تعرف ــاوه ب ــد و ع ــد ش خواه
ــت  ــتر اس ــر بیش ــتان های دیگ ــی اس ــز از تمام نی
ــا 28 میلیــون ناموت  ــر حــدود 7 میلیــون  ت و بالغ ب

خواهــد بــود.
کــرد،  تأکیــد  نظام مهندســی  رئیــس ســازمان 
اولیــن ارجــاع پرونــده بــه زودی اطاع رســانی 

. د می شــو
ــی  ــر خوب ــا و خب ــارت آبف ــاره نظ ــری درب میرجعف

ــت: ــت گف ــه رخ داده اس ــن زمین ــه در ای ک

خوبــی  نامه نگاری هــای  هــم  »آبفــا«  دربــاره 
ــورت  ــای ص ــاس پیگیری ه ــر اس ــده و ب انجام ش
گرفتــه، فرآینــد بازیابــی آب هــای خاکســتری 
بــه زودی در مناطــق اســتان تهــران انجــام خواهــد 

ــد. ش
وی یادآور شد:

ایــن امــر در ســاختمان های »ج« و »د« ســری 
ــد. ــد ش ــی خواه ــاری، اجرای ــورت اجب دوم به ص
ســاختمانی  نظام مهندســی  ســازمان  رئیــس 
یــادآور شــد: در ایــن زمینــه بــا آغــوش بــاز آمــاده 
دریافــت و بررســی پیشــنهادات اصاحــی در ایــن 

ــتیم. ــه هس زمین
ســازمان  صورت جلســات  شفاف ســازی 

ســاختمان نظام مهندســی 
شفاف ســازی  الــزام  دربــاره  میرجعفــری 
ســازمان  در  بررسی شــده  صورت جلســات 
گفــت: تهــران  ســاختمان  نظام مهندســی 
صورت جلســات هیئت مدیــره تقریبــًا به صــورت 
امــا جلســات  اطاع رســانی می شــود  مرتــب 
ــع  ــی درواق ــای تخصص ــروه ه ــیون ها و گ کمیس
پــس از ارائــه پیشــنهادات پــس از طــی فرآیندهای 

 دی ماه سال گذشته بود که مهندس علیرضا میرجعفری بر کرسی ریاست نظام مهندسی تهران نشست 

و همگان در انتظار نظام بیشتِر »نظام مهندسی تهران« بودند. پس از پیگیری خبرنگاران تاسیسات نیوز 

مقرر شد گفت و گویی با ایشان داشته باشیم که با درخواست ایشان این گفتگو بدون هیچ هماهنگی 

قبلی به گفتگوی زنده تصویری تبدیل شد که از صفحه رسمی پایگاه خبری تاسیسات نیوز در اینستاگرام 

منتشر شد و اکنون قابل مشاهده است. در اینجا بخشی از مصاحبه را مطالعه می فرمایید.

گزارش ویژه

ــا  ــه ب ــتی صمیامن ــوب در نشس ــای خ خربه

ــوز)3( ــات نی تاسیس
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اداری، هــر بنــد اجــرا و ســپس اطاع رســانی 
. د می شــو

ــات  ــه صورت جلس ــری خاص ــه میرجعف ــه گفت ب
مجــازی  شــبکه های  در  غالبــًا  کمیســیون ها 

می گــردد. اطاع رســانی 
باقابلیــت  صورت جلســه ها  چرخــش  ازایــن رو 
ــب  ــس از تصوی ــه اداری، پ ــری در چرخ ــی گی پ
قابل مشــاهده  شــفاف  به صــورت  بــه  نهایــی 

ــود. ــد ب خواه

ــادآور  ــران، ی ــی ته ــازمان نظام مهندس ــس س رئی
پذیــرای  کامــاً  تهــران  نظام مهندســی  شــد؛ 
پیشــنهادات اصاحــی اعضــا و صاحب نظــران 
ــه  ــرای بررســی و اجــرای بهین ــاره مصوبه هــا ب درب

ــت. ــی هس نهای
چــرا مجمــع عمومــی حق الزحمــه مهندســان ناظــر 

ــد؟ ــز نمی کن ــان واری ــاب خودش را به حس
ــه  ــت حق الزحم ــده پرداخ ــاره وع ــری درب میرجعف
ــاب  ــتقیم به حس ــکل مس ــه ش ــر ب ــان ناظ مهندس

ــار داشــت: خودشــان اظه
ــده ای  ــی بســیار پیچی ــد مال ــک فرآین ــر ی ــن ام ای
ــرد  ــت را ک ــن برداش ــوان ای ــت می ت دارد و درنهای

کــه به منظــور حفــظ ســود کاِن آن بــرای جامعــه 
مهندســی در راســتای قوانیــن حاکــم بــر بانک هــا 
ناچــار شــدیم کــه همچنــان حق الزحمــه مهندســان 
ــان  ــه حسابش ــتقیم ب ــکل غیرمس ــه ش ــر را ب ناظ

واریــز کنیــم.
بــرای  پــول  ســوِد  ایــن  اینکــه  بابیــان  وی 
مــواردی چــون ســرمایه گذاری بــرای ســازمان 
ــه  ــر و ... هزین ــد دفات ــر؛ خری ــی نظی نظام مهندس

گفــت: می شــود 

در حــال رایزنــی بــا بانک هــا بــرای ارائــه رویکــردی 
ــی  ــی ســود مال ــن سیســتم مال ــا در ای هســتیم ت
ــز  ــاء واری ــن اعض ــبه و بی ــا محاس ــورت یکج به ص
ــل اینکــه  ــه دلی ــر هــم ب ــن ام ــه ای ــه البت شــود ک
مختلــف  پروژه هــای  در  ذی حســاب  مالــک 
تغییــر می کننــد و مشــکات حقوقــی ایجــاد 
می کننــد نیــز بــا مشــکاتی مواجــه خواهــد شــد 
ــک و  ــا بان ــل ب ــا تعام ــی ب ــم راه حل ــا امیدواری ام
سیســتم های حاکــم بــر نظــام بانکــی بیابیــم کــه 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــی حقوق ــای احتمال از جدال ه

ــیم. ــه دورباش ب

گزارش ویژه
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یکــی از پارامترهــای دیگــری کــه در قیمــت گــذاری 
ــان  ــتند، مهندس ــر هس ــور موث ــا درکش ــه ه خان
ســاختمانی هســتند کــه عــاوه بــر بســاز و بفروش 
هــا نقــش تعییــن کننــده ای در ایــن حــوزه دارنــد 

.
ــان د  ــان مهندس ــارغ التحصی ــرخ ف ــش ن افزای
رحــوزه ســاخت و ســاز ، کاهــش ســاخت و ســاز 
ــه  ــه ب ــن زمین ــل مشــکات موجــود در ای ــه دلی ب
ویــژه طــی دو ســال اخیــر، کاهــش تعرفــه خدمات 
مهندســی از جملــه مــوارد قابــل اشــاره اســت کــه 
ــذاری  ــان و تاثیرگ ــتمزد مهندس ــش دس ــه کاه ب
مثبــت یــا منفــی مهندســان بــه ویــزه مهندســان 
ناظــر در ایــن حــوزه و در نهایــت تعییــن قیمــت 

ــا دارد. آنه
کاهــش تعرفــه هــا و در نتیجــه دســتمزد آنهــا تــا 
حــدی کــه گاهــی دســتمزد ماهانــه مهنــدس هــا 
ــا یــک درآمــد یــک روز دالالن مــی شــود،  ــر ب براب

در برخــی مــوارد تعهــد فنــی و حقوقــی مهندســان 
در حیــن نظــارت را کاهــش مــی دهــد.

 مقایسه درآمد مهندس ناظر با دالل ملکی
ــت  ــر باب ــان ناظ ــتمزد مهندس ــودن دس ــی ب ناکاف
ــر  ــاخت ه ــرای س ــه ب ــی ک ــی و مهندس ــد فن تعه
پــروژه طــی ۲ ســال زمــان می بــرد، ایــن در حالــی 
ــا  ــر در دنی ــان ناظ ــارت مهندس ــق نظ ــت ح اس
ــده  ــام ش ــه تم ــد هزین ــط ۱۰ درص ــور متوس به ط
یــک ســاختمان اســت کــه ایــن میــزان در ایــران 

ــت. ــد اس ــک درص ــر از ی کمت
بــا مقایســه درآمــد مهندســان ناظــر بــا مشــاوران 
ــاک در  ــاوران ام ــه مش ــم ک ــی یابی ــاک، در م ام
قبــال هــر معاملــه ای کــه روزانــه انجــام می دهنــد 
یــک درصــد ارزش ملــک مــورد معاملــه را دریافــت 
ــان  ــه مهندس ــت ک ــی اس ــن در حال ــد ای می کنن
ــه  ــی ک ــی و فن ــد ســنگین حقوق ــت تعه ناظــر باب
ــده  ــر عه ــروژه ب ــک پ ــت ی ــال باب ــول دو س در ط
ــده  ــام ش ــه تم ــد هزین ــک درص ــر ی ــد حداکث دارن

ناکافــی بــودن دســتمزد مهندســان ناظــر بابــت تعهــد فنی و مهندســی که برای ســاخت هــر پروژه 
طــی ۲ ســال زمــان می برد، این در حالی اســت حــق نظارت مهندســان ناظر در دنیا به طور متوســط 
۱۰ درصــد هزینه تمام شــده یک ســاختمان اســت که این میــزان در ایران کمتر از یک درصد اســت.

یادداشت

سهم »مهندس« از ساخت و ساز
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ــه  ــا مقایس ــه ب ــد ک ــت می کنن ــاختمان را دریاف س
ــاف  ــودن و اجح ــی ب ــه ناکاف ــوان ب ــن دو می ت ای

ــرد. موجــود در حــق مهندســان ناظــر پــی ب
اعتراض مهندسان

بــا دســتمزدهای فعلــی نظــارت همه جانبــه ای کــه 
مــورد نظــر مراجــع قانون گــذار اســت امکان پذیــر 
ــش  ــس از افزای ــی پ ــا حت ــت و حق الزحمه ه نیس
ــد  ــخگوی تعه ــد پاس ــا نمی توان ــز واقع ــر نی اخی

فنــی و حقوقــی مهندســان ناظــر باشــد.
ــدس  ــه مهن ــه ب ــه ای ک ــودن حق الزحم ــی ب ناکاف
بابــت ۲ ســال نظــارت و پذیــرش مســوولیت 
پرداخــت می شــود  پروژه هــای ســاختمانی  در 
نســبت بــه زمــان و مســوولیتی کــه وی در صــورت 
بــروز حادثــه در زمــان ســاخت گریبانگیــرش 
می شــود، قابــل بررســی و نیازمنــد توجــه بیشــتر 

ــت. ــووالن اس مس
ــد  ــر راه تولی ــر س ــاری ب ــای ج ــه ه ــاوه برهزین ع
ــل  ــا چه ــی ت ــهم س ــه س ــکن ک ــاخت مس و س
ــکن را دارد  ــی مس ــت نهای ــن قیم ــدی تعیی درص

ــن قیمــت هــا حــدود  ــن در تعییــن ای ســهم زمی
ــوارض  ــن ع ــی تعیی ــت از طرف ــد اس ــاد درص هفت
بــرای دریافــت پروانــه ســاخت و ســازها و هزینــه 
هــای آب ،  فاضــاب ، بــرق ،  گاز و ارائــه خدمــات 
دیگــر نیــز در تعییــن قیمــت مســکن موثــر اســت.

در حقیقــت برخــی از ســازندگان بــرای ســود دهــی 
ــت  ــه ای قیم ــش لحظ ــال افزای ــه دنب ــتر ب بیش
ــی  ــتند و توجه ــو هس ــرن ج ــا آرام ک ــکن و ن مس
بــه وضعیــت معیشــتی مصــرف کننــدگان ندارنــد 
کــه ایــن امــر همچنــان در بــازار بــه وضــوح دیــده 

مــی شــود .
ــکان و  ــا مال ــا ب ــت ه ــن قیم ــت تعیی در حقیق
ســازندگان مســکن اســت و مشــاوران بنــگاه هــای 
ــد و  ــای خری ــطه ه ــوان واس ــه عن ــی ب معامات
فــروش و ثبــت کننــدگان معامــات اماکــی ایفــای 
ــات  ــا در معام ــت آنه ــد و سیاس ــی کنن ــش م نق
بیشــتر میانجــی گــری بــرای ارائــه تخفیــف هــای 

ــت . ــویه اس دوس

یادداشت
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نگاهی به بازار

قیمت )ناموت( کولر گازی

181/950/000  کولر گازی18000- کمپرسورپیستونی

218/250/000  کولر گازی24000- کمپرسورپیستونی

226/000/000 کولر گازی30000- کمپرسورپیستونی

294/000/000  کولر گازی36000- کمپرسورپیستونی

283/700/000  کولر گازی36000- ایستاده سرد و گرم با کمپرسور
 روتاری

371/250/000  کولر گازی48000- ایستاده سرد و گرم با کمپرسور
روتاری

409/000/000  کولر گازی60000- ایستاده سرد و گرم با کمپرسور
روتاری

218/800/000 کولر گازی30000- سرد و گرم با کمپرسور روتاری

http://www.tasisatnews.com
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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  یــک  هفته به انتخابات ریاســــــت جمهـــــوری 
و  نامزدهــــا  مانــده و ذهن هــا متوجــه   ۱۴۰۰
ســودای رقابــت بــرای نشســتن بــر صندلــی 
ریاســـــــت جمهــــوری اســت، امــا در میانه این 
ــا را  ــخت ترین روزه ــرق س ــت آب و ب ــا، صنع غوغ
ــه  ــد ده ــال های چن ــک ترین س ــی از خش در یک
ــر از  ــوا زودت ــای ه ــد. گرم ــر می گذران ــر از س اخی
گرمــای انتخابــات از راه رســید و بــاران کــه نباریــد، 
ــگاوات  ــزاران م ــد و ه ــم ش ــدها ک ــت س آب پش
کمبــود تولیــد نســبت بــه ســال گذشــته، صــادرات 
انــرژی )تولیــد غیرقانونــی رمــزارز(  غیرمجــاز 
ــی  ــای بدمصرف ــای گازی و الگوه ــاوه کولره به ع
ــی  ــبک زندگ ــر س ــت گریبانگی ــی اس ــه دیرزمان ک
ــزود  ــکات اف ــر مش ــت ب ــده اس ــان ش ــا ایرانی م
ــای  ــان آورد. روزه ــه ارمغ ــاری ب ــی اجب و خاموش
تلخــی گذشــت، امــا می تــوان از همــه ایــن 
ــاختن  ــه س ــد ب ــا امی ــت و ب ــا درس گرف تلخی ه
ــی  ــت، خاطره های ــیر خدم ــن در مس ــش رفت و پی
ــران  ــردن ای ــاد ک ــاخت. آب ــا س ــاز از آنه کشورس
ــر  ــف فرات ــا و بی توق ــدن در تلخی ه ــتلزم نمان مس
رفتــن از همــه غوغاهاســت زیــرا تنهــا خدمــت بــه 
مــردم و میهــن اســت کــه باقــی می مانــد. هفتــه 
ــا  ــران ب ــف - ب - ای ــه - ال ــش هرهفت ــم پوی ده
ــی از  ــاهد یک ــرم ش ــوری محت ــور رئیس جمه حض

جلوه هــای بی توقــف ســاختن ایــران اســت.

بخــاری  نیــروگاه  اجرایــی  عملیــات  شــروع 
ــا ارزش  ــگاوات، ب ــت ۱۴۰۰ م ــه ظرفی ــیریک ب س
ســرمایه گذاری ۳۸۰۰۰ میلیــارد ناموت بزرگ تریــن 
بــرای  برنامه ریــزی و تاشــی مجدانــه  جلــوه 
افــزودن بــر ظرفیــت تولیــد بــرق در کشــور 
اســت تــا نیــروی بــرق کافــی بــرای آینــده 
ــروگاه از  ــن نی ــود. ای ــن ش ــران تأمی ــعه در ای توس
ــا ارزش  ــیه ب ــط روس ــده توس ــا ش ــل وام اعط مح
ســرمایه گذاری قریــب بــه ۱٫۴ میلیــارد یــورو ظــرف 
مــدت ۴۱ مــاه ســاخته می شــود. نیــروگاه ســیریک 
شــامل ۴ واحــد بخــاری ۳۵۰ مگاواتــی بــا راندمــان 
ناخالــص ۴۶ درصــد اســت کــه موجــب افزایــش 
ــرق  ــوب ش ــه جن ــرق منطق ــبکه ب ــداری در ش پای
کشــور )مکــران( را فراهــم مــی آورد. ایــن نیــروگاه 
بــه علــت مجــاورت بــا دریــا و فاصلــه نســبتًا زیــاد 
تــا مناطــق مســکونی، امــکان اســتفاده از ســوخت 
ــرف  ــی در مص ــع آن صرفه جوی ــه تب ــن و ب جایگزی
ــت. ــال را داراس ــب گاز در س ــارد مترمکع ۲٫۳ میلی
نکتــه مهــم درخصــوص نیروگاه ســیریک آن اســت 
کــه ایــن اولیــن طــرح عملیاتی شــده از محــل پنــج 
میلیــارد یــورو خــط اعتبــاری تخصیص یافتــه 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــیه ب ــوی روس از س
ــروگاه  ــن نی ــت. ای ــعه زیرساخت هاس ــرای توس ب
نمونــه  اولیــن  جــزء  می تــوان  همچنیــن  را 
ــران  ــان ای ــه می همکاری هــای اقتصــادی و فناوران

 رضــا اردکانیــان، وزیــر نیــرو: روزهــای تلخــی گذشــت، امــا می تــوان از همــه ایــن تلخی هــا درس گرفــت 
و بــا امیــد بــه ســاختن و پیــش رفتــن در مســیر خدمــت، خاطره هایــی کشورســاز از آنهــا ســاخت.   

یادداشت

بی توقف در هفته های آخر
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ــم  ــطح و به رغ ــن س ــایه در ای ــورهای همس و کش
ــه  ــی علی وجــود شــدیدترین تحریم هــای بین الملل
کشــور بــه حســاب آورد کــه می توانــد زمینــه 
ــز  ــل را نی ــن مح ــا از همی ــایر طرح ه ــرای س اج

ــد. فراهــم کن
واحــد ۲ گازی نیــروگاه ســیکل ترکیبــی هنــگام بــه 
ــرمایه گذاری  ــا ارزش س ــگاوات، ب ــت ۳۰۷ م ظرفی
ــاح  ــه افتت ــن هفت ــز در ای ــارد ناموت نی ۳۰۱۳ میلی
ــک  ــامل ی ــن ش ــروگاه همچنی ــن نی ــود. ای می ش
واحــد بخــار بــه ظرفیــت ۲۹۲ مــگاوات نیــز 
ــه  ــروگاه را ب ــن نی ــت ای ــًا ظرفی ــه جمع ــت ک هس
۹۰۶ مــگاوات می رســاند. نکتــه قابــل توجــه اینکــه 
راندمــان واحــد گازی ایــن نیــروگاه ۴۰ درصــد 

ــار و  ــد بخ ــل واح ــه تکمی ــه ب ــا توج ــت و ب اس
ســیکل ترکیبــی، راندمــان نیــروگاه بــه ۵۸ درصــد 
ــا  ــک( ب می رســد.آبگیری ســد کنجانچــم )گال مل
ارزش ســرمایه گذاری ۴۰۵ میلیــارد ناموت نیــز در 
هفتــه دهــم پویــش هرهفتــه - الــف - ب - ایــران 
انجــام می گیــرد. ســد مخزنــی کنجانچــم یکــی از 
ســازه هایی اســت کــه بــه عنــوان بخشــی از طــرح 
ــوم  ــه س ــی قطع ــای پایان ــیری، در بخش ه گرمس
ــق  ــه مناط ــیروان ب ــوزه س ــال آب ح ــرح انتق از ط
گرمســیری اســتان های کرمانشــاه و ایــام در نظــر 
ــا  گرفتــه شــده اســت. طــرح عظیــم گرمســیری ب
ــق  ــه مناط ــیروان ب ــه س ــال آب حوض ــدف انتق ه
ــام  گرمســیری مــرزی اســتان های کرمانشــاه و ای

و بــا هــدف توســعه اقتصــادی، پایــداری اجتماعــی 
و بهبــود شــرایط زندگــی بــا در نظــر گرفتــن 
مســائل محیــط  زیســتی بــر اســاس تأمیــن 
ــت  ــرب و صنع ــاورزی، ش ــای کش ــدت نیازه درازم
ــد  ــت. س ــده اس ــرا ش ــق ۱۴۲۵ اج ــا اف ــه ت منطق
ــازاد  ــم آب م ــره و تنظی ــا هــدف ذخی کنجانچــم ب
ــات  ــی ارتفاع ــه جنوب ــیری در دامن ــامانه گرمس س
ــام و   ــتان ای ــری شهرس ــاد در ۵۵ کیلومت صالح آب
۲۲ کیلومتــری مهــران در اســتان ایــام جانمایــی، 
طراحــی و روی رودخانــه چشــمه ملــک )سرشــاخه 
فرعــی رودخانــه کنجانچــم( و قبــل از تاقــی آن بــا 

ــت.  ــده اس ــداث ش ــم اح ــه کنجانچ رودخان
مناطــق مــرزی غــرب کشــور در دوران جنــگ اگرچه 

ــی از  ــود ول ــمن ب ــغال دش ــی در اش ــدت کوتاه م
آنجــا کــه زیــر دیــد و تیــر مســتقیم دشــمن قــرار 
گرفتــه  بــود، ســاکنان آن مجبــور بــه تــرک منطقــه 
ــومار  ــهر، س ــت نفت ش ــدن جمعی ــم ش ــدند. ک ش
ــه  ــت در منطق ــن وضعی ــد ای ــیرین پیام و قصرش
بــوده اســت و درکنــار آنهــا بســیاری از روســتاهای 
ــی از ســکنه  ــش از ۳۰۰ روســتا( خال محــدوده )بی
و رشــد جمعیــت در منطقــه منفــی شــد. اجــرای 
ــکان  ــای ام ــرای احی ــی ب ــیری فرصت ــرح گرمس ط
ــاد  ــه ایج ــاورزی در منطق ــادی کش ــد اقتص تولی

کــرده اســت.
ــم صنعــت آب  ــاش می کنی ــوان ت ــام ت ــا تم ــا ب م
و بــرق بــدون هرگونــه کنــدی در برنامه هــا ناشــی 
ــل  ــد تحوی ــت بع ــه دول ــت، ب ــر دول ــام تغیی از ای

گــردد.

یادداشت
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دانفــوس در پــروژه ســاخت یکی از بــزرگ ترین 
ــا  ــان ب ــدار جه ســاختمان هــای مســکونی پای
مصالــح ســاختمانی متــداول و فنــاوری هــای 

کارامــد موجــود حضــور دارد.
بــه گــزارش تاسیســات نیــوز، ایــن پــروژه ، کار 
ــوان  ــه عن ــه را ب ــه چهارطبق ــک خان ــاخت ی س

یــک مرکــز ســنجش و آزمایــش فنــاوری هــای 
ــد. هــدف، رســیدن  ــی بین ــوس م ــرژی دانف ان
بــه باالتریــن گواهــی نامــه پایــداری بــرای یــک 
ســاختمان مســکونی بــا آجــر و بتــون اســت.

 Bitten & Mads کارفرمــای ایــن پــروژه بنیــاد
ــذار  ــان گ ــط بنی ــال ۱۹۷۱ توس ــه در س ــت ک اس
دانفــوس تاســیس شــده اســت. هــدف از 
تاســیس شــرکت، بخشــی از تغییــر نســلی در 
ــه  ــن مجموع ــت ای ــدف تقوی ــا ه ــوس ب دانف

ــوده اســت. ــده ب ــرای آین ب
ــام دارد  ســاختمان جدیــد دانفــوس هــاوس ن
ــزی  ــه ری ــال ۲۰۲۳ برنام ــت در س ــرای رقاب و ب
مــی شــود. هــدف ایــن پــروژه نزدیــک شــدن 
بــه شــرایط بــدون CO2 و رســیدن بــه گواهــی 
ــی  ــن گواه ــوم DGNB - باالتری ــه پالتینی نام

 DGNB ــی ــتاندارد جهان ــت اس ــداری تح پای
اســت. تــا امــروز فقــط ۱۲ ســاختمان مســکونی 

ــد. در جهــان توانســته ان
بــه منظــور تعییــن تــوازن مناســب، دانفــوس 
هــاوس یــک سیســتم گرمایــش مرکــزی 
ســاختمان  داشــت.  خواهــد  غیرمتمرکــز  و 

ــه  ــف ب ــرمایش از ک ــش و س ــن گرمای همچنی
ســرمایش  و  شــهری  گرمایــش  از  ترتیــب 
ــک  ــاختمان ی ــالوه، س ــه ع ــی دارد. ب فاضالب
ــزای آن  ــه اج ــه هم ــت ک ــمند اس ــه هوش خان
ــه  ــن برنام ــد. همچنی ــر در ارتباطن ــا همدیگ ب
ای بــرای نصــب Leanheat دانفــوس در نظــر 
گرفتــه شــده کــه از هــوش مصنوعــی ب پایش 
و کنتــرل دمــای ســاختمان اســتفاده مــی کنــد. 
ــاوری  ــه عــالوه، دانفــوس هــاوس از نظــر فن ب
ــه  ــه ب ــی اســت ک ــه شــفت هــای فن ــز ب مجه
روزکــردن همــه تاسیســات و برنامــه هــا را 

ــازد. ــی س ــر م ــکان پذی ام
ــاه  ــت از م ــرار اس ــروژه ق ــن پ ــاخت ای کار س

ــود. ــاز ش ــر آغ اکتب

گزارش

ــن ســاختامن مســکونی  ــال ســاخت بزرگرتی ــه دنب ــوس ب دانف

جهــان
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