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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. ــردبیر اس س

 

همکاران عزیز سام و خداقوت
ــر  ــدی وزی ــر آخون ــث آن را دکت ــار بح ــتین ب ــه نخس ــع، ک ــارض مناف تع
ــکان ایجــاد فســاد  ــارز ام ــق ب ــرد، از مصادی اســبق راه و ســاختمان داغ ک
ــخصی در  ــه ش ــت. این ک ــت اس ــی و ران ــای طای ــد امضاه ــه تول و زمین
ــب  ــی عجی ــرد کم ــی نب ــود از آن نفع ــد و خ ــد باش ــیم درآم ــل تقس مح
ــا  ــن روش ه ــا ای ــه ب ــا البت ــوالی مافی ــا هی ــارزه ب ــت. مب ــن اس و غیرممک
ــر  ــت. اگ ــفافیت اس ــاد ش ــا فس ــارزه ب ــت. راه مب ــن نیس ــی ممک به تنهای
هرکســی از نظــام تقســیم کار و افــراد منتفــع شــده باخبــر باشــد، ریســک 
ــه ای  ــود. شیش ــنگین می ش ــودجویی س ــه س ــی رود و هزین ــاال م ــاد ب فس

ــد. ــا بتاب ــه همه ج ــور ب ــه ن ــرای آنک ــت ب ــی اس ــا راه ــدن دیواره ش
ــازمان های  ــزی س ــای مرک ــات هیئت ه ــاز انتخاب ــان و در آغ ــن می در ای
ــوان از آن  ــد و نمی ت ــه نبای ــاده اســت ک ــی افت ــاق جالب نظام مهندســی اتف
به آســانی گذشــت. خبــری کــه در میــان صدهــا خبــر دیگــر شــنیده نشــد 
و همیــن هــم جــای تعجــب دارد. شــورای مرکــزی ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان کشــور به تازگــی بیانیــه ای در پاســخ بــه یکــی از نشــریات کشــور 
صــادر کــرده اســت کــه بنــدی تکان دهنــده دارد: »الزم اســت بدانیــد کــه 
در خصــوص تعــارض منافــع در یــک اســتان اعضــای هیئت مدیــره ای کــه 
ــت  ــه رد صاحی ــته اند هم ــرد نداش ــه کارک ــی ک ــته و آن های ــرد داش کارک
شــده اند. یــا حتــی در برخــی اســتان ها تمامــی افــرادی کــه کار گرفته انــد 
ــدام را  ــه ک ــت ک ــؤال اینجاس ــده اند! س ــد ش ــی تائی ــد همگ ــا نگرفته ان ی
ــا حیثیــت و حقــوق مهندســان را  ــون عمــل کــردن ی ــه قان ــم؟ ب ــاور کنی ب
این گونــه پایمــال کــردن و حق وحقــوق آن هایــی کــه متخلــف نیســتند را 

ضایــع کــردن؟!«  
ــوالی  ــم هی ــاور کنی ــد ب ــه بای ــن ادعــای ســنگین درســت اســت ک ــر ای اگ
ــده  ــی را نادی ــرده اســت و گناهکاران ــوذ ک ــی نف ــاط خطرناک ــا نق فســاد ت
گرفتــه اســت. اگــر ادعــا شــود کــه هیئــت بررســی صاحیت هــا متوجــه 
فســاد برخــی نشــده اســت بایــد افســوس خــورد بــه حــال جامعــه ای کــه 
ــه خمــار نیســت!  ــی در خان ــه وال ــی دارد و از کجــا ک چنیــن شــحنه خواب
اگــر ادعــای شــورای مرکــزی دروغ اســت بایــد بــه جــد مســتندات آنهــا را 
بخواهیــم کــه اگــر غلــط و اتهــام واهــی باشــد پــس فســاد را بایــد در آنجا 
نیــز جســتجو کــرد. چــه قــدر راحــت می توانیــم هیــوالی فســاد را بیابیــم 
اگــر ایــن دو دســته یعنــی هیئــت بررســی صاحیت هــا و شــورای مرکــزی 

ــد. ــاع کنن ســازمان نظام مهندســی کشــور رودررو از حیثیــت خــود دف
اتفاقــی کــه بــه بــاور عمــوم، هرگــز رخ نخواهــد داد و ســران باهــم مصالحه 
خواهنــد کــرد. مــن راضــی و تــو راضــی خواهــی بــود و بی خیــال 
ــت! ــوخته اس ــه نس ــی ک ــم، دل ــه کنی ــی هزین ــاد عموم ــا. از اعتم ناراضی ه

تعارض ادعا!

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/قیمت نصب همراه اجرت و هزینه سرویس پکیج 18
ــب  ــج را در قال ــه هــای نصــب پکی ــام هزین ــم تم ــن بخــش قصــد داری در ای

ــه شــما معرفــی کنیــم. جــدول ب

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

9   مقاله اشری/طراحی تاسیسات مکانیکی استخر)قسمت سوم(
برانگیــزی هســتند.  اســتخرهای سرپوشــیده، مــکان هــای چالــش 
ــرل  ــور کنت ــه منظ ــنا، ب ــتخر ش ــک اس ــرای ی ــازه ب ــی س ــان طراح در زم
مناســب جــو داخــل بــرای آســایش و ســامت ســاکنین و حفــظ 
ــت. ــروری اس ــد، ض ــی ده ــازه رخ م ــه درون س ــل آنچ ــازه، درک کام س

اخبار داخلی

صفحه 4

یادداشت

صفحه 7

صفحه 21
دو درام برای این هفته

گزارش ویژه

صفحه 14

بهبود مصرف انرژی آبگرمکن های خانگی  14

واکسیناســیون اعضای ســازمان صرفا با درخواست ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشــور و ســپس بــا دســتور دکتــر رئیســی، معــاون وزیــر بهداشــت به نتیجه رســید.
بــه اطــاع اعضــای ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان مــی رســاند، بــا پیگیــری 
ــون و موافقــت وزارت  ــه از ســوی ســازمان از تیرمــاه تاکن هــای مکــرر صــورت گرفت
بهداشــت در شــهریورماه، ســرانجام واکسیناســیون اعضای ســازمان  به نتیجه رســید.

گزارش/ساخت نخستین خانه های دارای اسکلت بیرونی فوالدی 
چاپ ۳بعدی و بدون پله!

19

ــاپ  ــوالدی چ ــی ف ــکلت بیرون ــا اس ــان ب ــای جه ــن خانه ه ــاران اولی معم
ــد. ــی کردن ــده را طراح ــه بعدی ش س

ــی  ــکلت بیرون ــا اس ــان ب ــای جه ــتین خانه ه ــی نخس ــه تازگ ــاران ب معم
فــوالدی چــاپ ســه بعــدی شــده را ســاخته اند کــه در آنهــا از پلــه اســتفاده 
ــی  ــیب طبیع ــه جــای آن از ش ــا ب ــد ت ــویق می کن ــاکنان را تش ــده و س نش

زمیــن و محیــط اســتفاده کننــد.



ت نیوز
سا

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

می باشند.

حافظ منافع ۶۰۰ هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستیم
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــو س ــر عض ــزار نف ــدود ۶۰۰ ه ــت: ح ــری نوش ــی توییت ــازی در پیام ــر راه و شهرس ــمی وزی ــتم قاس رس

ــود. ــه مهندســان ب ــع هم ــظ مناف ــد حاف ســاختمان هســتند و بای
وزیــر راه و شهرســازی تصریــح کــرد: نبایــد از منافــع ســازمان تنهــا عــده خاصــی بهره منــد شــوند. بخشــنامه جدیــد تعــارض 
منافــع موضــوع مهمــی اســت کــه بایــد در دســتور کار همــه  دســت اندرکاران و مدیــران کل راه و شهرســازی اســتان قــرار بگیــرد.

قیمت ۸-۱۰ تومانی ساخت و مصوبه ۴ تومانی نظام مهندسی؟
بــر اســاس مباحــث ۲ مقــررات ملــی، ســازمان نظــام مهندســی وظیفــه دارد ابتــدای هــر ســال میانگیــن قیمــت ســاخت را اعــام کند. 
طبــق اباغیــه ابتــدای ســال ۱۴۰۰، میانگیــن ســاخت یــک متــر مربــع ســاختمان در روســتا ها ۳ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان اســت و 
در شــهر ها بــه ۶ میلیــون تومــان اعــام شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه عضــو هیئــت مدیــره انجمــن انبوه ســازان، میانگیــن 
قیمــت را متــری ۸-۱۰ میلیــون تومــان اعــام مــی دارد. محتشــم، عضــو هیــات مدیــره انجمــن انبوه ســازان در برنامــه گفتگــوی ۱۸:۳۰ 
شــبکه خبــر در خصــوص هزینــه مصالــح مــورد نیــاز بــرای ســاخت یــک متــر مربــع ســاختمان تصریــح کــرد: اگــر قیمــت مصالــح را 
ثابــت نگــه داریــم، میانگیــن ســاخت هــر متــر مربــع ســاختمان از نظــر مصالــح ســاختمانی معمولــی در پایتخــت تقریبــاً ۸ میلیــون 
تومــان بــرآورد می شــود.او افــزود: ایــن قیمــت بــا احتســاب هزینــه آسانســور در آپارتمان هــا اســت و هزینــه ســاخت ویــا بــدون 
آسانســور حــدود متــری ۷ میلیــون تومــان بــرآورد می شــود.قیمت ســیمان طــی مــاه گذشــته نوســان زیــادی داشــته اســت اکنــون با 
توجــه بــه عرضــه در بــورس کاال قیمت هــا ثبــات بیشــتری دارد.داللــی در ایــن بــازار روی مــوادی همچــون ســیمان و فــوالد کــه پایــه و 
اساســی هســتند و بــه صــورت عمــده عرضــه می شــوند، امــکان دارد. ایــن دو محصــول روی ســاخت و ســاز تاثیــر زیــادی دارنــد چراکه 

در صــورت نبــود آن هــا کار ســاخت بــه تعویــق می افتــد.

تاییدیه نمای ساختمان ها با نظام مهندسی است
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری اهــواز گفــت: کمیتــه تاییدیــه نمــا بــه ســازمان نظــام مهندســی واگــذار شــده اســت 
ــرد: در ســنوات  ــار ک ــی زاده، اظه ــه اســت.علیرضا مرغای ــر نماســازی ســاختمان ها کاهــش یافت ــرل شــهرداری ب ــن رو کنت از ای
قبــل لوایحــی در مــورد ســیما و منظــر شــهری بــه تصویــب رســیده و دفترچــه راهنمــای قوانیــن و انــواع مدل هــای مختلــف 
نماهــا، مصالــح، ارتفــاع و ســایر مــوارد بــه صــورت دقیق مشــخص شــده اســت، اما مشــکاتی در اجــرا وجــود دارد.در گذشــته 
کمیتــه ای بــه نــام منظــر یــا همــان تاییدیــه نمــا در شــهرداری تشــکیل می شــد و نمایندگانــی از ســازمان نظــام مهندســی، 
دانشــگاه، اداره کل راه و شهرســازی و یــک نماینــده هــم از شــهرداری و در جلســات هفتگــی بــه صــورت مــداوم نماهــای شــهری 
ــه  ــال کمیت ــود.با انتق ــکیل می ش ــی تش ــام مهندس ــون در نظ ــه و اکن ــهرداری گرفت ــی از ش ــه دالیل ــا ب ــرد، ام ــرل می ک را کنت
تاییدیــه نمــا بــه ســازمان نظــام مهندســی، ترکیــب کمیتــه تغییــری نکــرده اســت، امــا کنتــرل و نظــارت شــهرداری کــه در 
گذشــته بســیار زیــاد بــود، کــم شــده اســت.نماهای کاســیک یــا بــه اصــاح محــاوره نماهــای رومــی کــه سال هاســت در دنیــا 
از رده خــارج شــده مخالــف دســتورالعمل موجــود اســت؛ اجــرای ایــن طرح هــا در اهــواز بــه ایــن گونــه اســت کــه در کمیتــه 

ــه شــکل دیگــری انجــام می شــود. نقشــه های متفاوتــی تصویــب و در اجــرا ب

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/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%db%b6%db%b0%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%db%b6%db%b0%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%db%b8-%db%b1%db%b0-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%db%b4-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%db%b8-%db%b1%db%b0-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%db%b4-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3/
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اخبار داخلی

همه مهندسان و اعضای خانواده باالی ۱۸ سال واکسینه می شوند
کمیــل صرامــی مدیــر روابــط عمومــی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اعــام کــرد: تاکنــون در مرکــز اختصاصی واکسیناســیون 

نظــام مهندســی ســاختمان کشــور بیــش از ۳ هــزار دوز واکســن بــه کارکنــان، اعضــا و خانــواده محتــرم آنها تزریق شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر تســریع در ارائــه خدمــات بــه اعضــای محتــرم متقاضــی واکســن، گفــت: تــا اطــاع ثانــوی صرفــاً اعضــا و 
خانــواده هــاى بــاالی ١٨ ســال آنهــا کــه قبــًا پیامــک دریافــت کــرده انــد، در مرکــز اختصاصــی واکسیناســیون نظــام مهندســی 

پذیــرش مــی شــوند.
صرامــی همچنیــن بــرای جلوگیــری از تجمــع و ازدحــام در مرکــز واکسیناســیون خواســتار مراجعــه اعضــا براســاس برنامــه زمــان 

بنــدی پیامــک شــده، گردیــد.

آیا بنزین گران می شود؟
رحیــم زارع بــا اشــاره بــه جلســات کمیســیون برنامــه و بودجــه بــا ســازمان برنامــه و بودجــه دربــاره بودجــه ۱۴۰۰ اظهــار کــرد: 
در جلســات برگــزار شــده پیشــنهاداتی بــه دولــت دربــاره نــرخ ارز و یارانه هــای پنهــان و آشــکار و اصــاح ســاختار بودجــه داده 
شــده اســت امــا این کــه در نهایــت چــه تصمیمــی گرفتــه خواهــد شــد بــر عهــده دولــت اســت کــه تــا ۱۵ آذرمــاه موعــد ارائــه 

الیحــه بودجــه ســال آینــده بــه مجلــس مشــخص می شــود.
وی دربــاره نــرخ بنزیــن در الیحــه بودجــه ســال آینــده تصریــح کــرد: در مــورد افزایــش قیمــت بنزیــن در ســال آینــده صحبتــی 
نشــده اســت بنزیــن و حامل هــای انــرژی وزن باالیــی در ســبد مصرفــی خانــوار دارنــد چــون اساســا اقتصــاد مــا بــه دالر و 

بنزیــن ربــط داشــته و افزایــش قیمــت بنزیــن اثــر تورمــی باالیــی خواهــد داشــت.
ایــن کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس شــورای اســامی در مــورد تعییــن تکلیــف یارانه هــای پنهــان و آشــکار گفــت: ایــن 
موضــوع بــه مولفه هــا و عوامــل زیــادی مربــوط اســت کــه بایــد زیرســاخت های آن فراهــم شــود همچنیــن موضــوع یارانــه 

نقــدی هــم مطــرح بــوده کــه بایــد از راه هایــی چــون نظرخواهــی از مــردم وضعیــت آن را مشــخص کــرد.
وی اضافــه کــرد: اساســا بنایــی بــرای گــران شــدن حامل هــای انــرژی یعنــی بنزیــن و گازوئیــل در ســال آینــده وجــود نــدارد و 
احتمــال زیــاد افزایــش قیمــت در ســال ۱۴۰۱ منتفــی اســت مگــر این کــه یارانه هــای پنهــان یعنــی مبلغــی بالــغ بــر ۱۰۰۰ هــزار 
میلیــارد تومــان تعییــن تکلیــف شــود، موضوعــی کــه تعییــن تکلیــف آن هــم منــوط بــه بهبــود وضعیــت معیشــت مــردم و 
ســپس نظرخواهــی و اقنــاع ســازی مــردم اســت مولفه هــا و فاکتورهــای زیــادی وجــود دارد کــه بخواهیــم آن را اجــرا کنیــم.

چند نفر کمک ودیعه مسکن گرفتند؟
علیرضــا قیطاســی، اظهــار کــرد: همــه بانک هــا وام کمــک ودیعــه مســکن را پرداخــت نمی کننــد و از بیــن بانک هــای عضــو 
شــورای هماهنگــی بانک هــای دولتــی و نیمــه دولتــی تنهــا پنــج بانــک ملــی، ملــت، تجــارت، صــادرات و ســپه ایــن تســهیات 
را می پردازنــد کــه باقــی بانک هــای عامــل خصوصــی هســتند و شــامل بانــک شــهر، آینــده، اقتصــاد نویــن، پاسارگاد،پارســیان، 

ســامان، کارآفریــن، موسســه اعتبــاری ملــل و گردشــگری می شــود.
ــا وزارت راه و  ــه ب ــی ک ــنامه ها و تفاهم ــررات، بخش ــاس مق ــی براس ــی و خصوص ــم از دولت ــل اع ــای عام ــزود: بانک ه وی اف
شهرســازی دارنــد، در حــال پرداخــت کمــک ودیعــه مســکن هســتند و ممکــن اســت از بیــن بانک هــای عامــل ســهمیه خــود 
بــرای ودیعــه مســکن را پرداخــت کــرده باشــد و افــراد نتواننــد در برخــی اســتان ها آن بانــک را بــه عنــوان بانــک عامــل در 
ســامانه ثبت نــام ودیعــه مســکن انتخــاب کننــد.وی بــا تاکیــد براینکــه متقاضیــان ودیعــه مســکن بــرای دریافــت ایــن وام 
ــه  ــی ک ــه دولت ــی و نیم ــای دولت ــی بانک ه ــورای هماهنگ ــو ش ــای عض ــون بانک ه ــت: تاکن ــد، گف ــه نکنن ــعب مراجع ــه ش ب
بانــک عامــل پرداخــت کمــک ودیعــه مســکن هســتند، بــه بیــش از ۲۵۰ هــزار نفــر ایــن وام را پرداخــت کرده انــد کــه ســهم 
بانک هــای ملــی، ملــت، ســپه، تجــارت و صــادرات بــه ترتیــب بیــش از ۱۰۰ هــزار نفــر، بیــش از ۴۰ هــزار نفــر، حــدود ۴۰ هــزار 

نفر،حــدود ۴۰ هــزار نفــر و حــدود ۲۰ هــزار نفــر اســت.

http://www.iranhvac.com/fa/
https://tasisatnews.com/%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-18-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-18-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7/
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%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f-3/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%da%86%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%81%d8%b1-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f/
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طراحی تاسیسات مکانیکی استخر، 
سونا و جکوزی

 مدت دوره: 6 ساعت
مدرس: مهندس روح هللا واصف

روزهای برگزاری:
 شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

مهندسی دودکش
 مدت دوره: 6 ساعت

مدرس: مهندس روح هللا واصف
روزهای برگزاری:

سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 20:30-17:30

پمپ حرفه ای
 مدت دوره: 12 ساعت

مدرس: مهندس کاویانی
روزهای برگزاری:

شنبه ها
ساعت برگزاری:20:30-17:30

طراحی پایپینگ
مدت دوره: 24 ساعت

مدرس: مهندس صدرا واصف
روزهای برگزاری:

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

طراحی سه بعدی تاسیسات برقی
 با نرم افزار رویت

مدت دوره: 36 ساعت
مدرس: مهندس جوکار

روزهای برگزاری:
پنج شنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00-14:00

طراحی شبکه آبرسانی و جمع آوری 
فاضالب شهری

مدت دوره: 24 ساعت
مدرسان: مهندس کریمی پارچین

روزهای برگزاری:
شنبه ها و دوشنبه ها

ساعت برگزاری:20:30-17:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه مهر 1400

آموزش

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی با نرم افزار اتوکد
مدت دوره: 51 ساعت

مدرس: مهندس مرادیان،مهندس واصف،مهندس قرنفلی
روزهای برگزاری:

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

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%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%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
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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هــر چنــد وزارت راه و شهرســازی حــدود ۱ میلیــون 

و ۳۰۰ هــزار خانــه خالــی را شناســایی و بــه 

ســازمان امــور مالیاتــی معرفــی کــرده، امــا هنــوز 

ریالــی مالیــات بابــِت ایــن مســئله اخــذ نگردیــده 

اســت.

ــی  ــه یک ــکان ک ــاک و اس ــامانه ام ــال در س اخت

ــده،  ــام ش ــکن اع ــکان مس ــت مال ــای ثب از کاناله

عــدم اطمینــان بــه صحــت گفتــه هــای مســئوالن 

ــئولین از  ــی از مس ــی برخ ــی اعتنای ــن ب و همچنی

ــه  ــبت ب ــازی نس ــابق راه و شهرس ــر س ــه وزی جمل

ثبــت ملــک خــود در ایــن ســامانه، جــدی گرفتــِن 

انجــام ایــن طــرح و اجرایــی شــدن آن را در ســایه 

ــرار داد. ــام ق ای از ابه

از ســوی دیگــر ســامانه امــاک و اســکان کــه هــر 

از گاهــی از دســترس خــارج می شــود از پنــج 

روز قبــل بــا امکانــات جدیــدی کــه بنــا بــه گفتــه 

تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی، مالیات 
ندارد!

یادداشت

قانون مالیات بر خانه های خالی مصوب آذر ماه سال گذشته توسط مجلس، خبری بود که با هیاهو و 

اختاف نظرهای فراوان در این زمینه شنیده شد. بر اساس این قانون، اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی 

صدهزار نفر جمعیت بیشتر از ۴ ماه خالی بماند، مشمول مالیات بر خانه های خالی می گردد، طرحی که 

حتی پس از تایید درشورای نگهبان نیز به دلیل نبود زیرساخت مناسب و مشکات جانبی آن هنوز عملیاتی 

نشده است.

https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86/
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معــاون وزیــر راه و شهرســازی، ثبــت نــام را آســان 

ــا آخــر  ــدازی شــده اســت. ت ــرده مجــددا راه ان ک

مهرمــاه بــه سرپرســت خانواده هــا اعــم از مالــک و 

مســتاجر مهلــت داده شــده تــا اطاعات ســکونتی 

ــل  ــه دلی ــد. ب ــت کنن ــامانه ثب ــن س ــود را در ای خ

توقــف دو ماهــه فعالیــت ایــن ســامانه پیشــنهاد 

ــه  ــز ب ــل پایی ــان فص ــا پای ــان ت ــن زم ــد ای تمدی

ســتاد کرونــا داده شــده کــه وزارت راه و شهرســازی 

در انتظــار تصمیــم ســتاد اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه مجلــس بــرای درآمدهای 

حاصــل از قانــون مالیــات بــر خانــه هــای خالــی در 

بودجــه، هزینــه تعریــف کــرده لــذا در صــورت عدم 

اجــرای  قانــون مذکــور نظــام بودجه ریــزی کشــور 

ــرای  ــردن ب ــردا ک ــروز و ف ــزد. ام ــم می ری ــه ه ب

ــاد  ــدون ســکنه، انتق ــات واحدهــای ب اعمــال مالی

ــا  ــی داشــته اســت؛ ت ــس را در پ ــدگان مجل نماین

ــس  ــران مجل ــیون عم ــس کمیس ــه ریی ــی ک جای

ــن  ــرای قوانی ــه اج ــی ب ــه بی توجه ــان اینک ــا بی ب

ــزوم ورود  ــوده، از ل ــون ب مصــداق اســتنکاف از قان

دیــوان محاســبات بــه ایــن موضــوع ســخن گفتــه 

و خواســتار برخــورد قاطعانــه دیــوان بــا متخلفیــن 

شــده اســت.

بــه گفتــه نماینــدگان مجلــس تنهــا مشــکل 

موجــود عــدم برنامــه ریــزی و نبوِد بســتر مناســب 

ــِل  ــور عام ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــوی س از س

ــت. ــده اس ــر ش ــرح ذک ــن ط ــر ای ــق و تاخی تعوی

ــاده  ــه م ــره ۸ اصاحی ــد ۷ از تبص ــاس بن ــر اس  ب

ــوب  ــتقیم مص ــای مس ــون مالیاته ــرر قان ۵۴ مک

دســتگاههای  مجلــس،   ۱۳۹۹ آذرمــاه  پنجــم 

ــاح  ــل افتت ــد خدمــات خــود از قبی ــی مکلفن اجرای

ــه و  ــک، یاران ــته چ ــدور دس ــی و ص ــاب بانک حس

کمــک معیشــتی، تعویــض پــاک خــودرو، فــروش 

انشــعاب آب، بــرق، تلفــن و گاز طبیعــی و بســیاری 

ــی و  ــد مل ــذ ک ــا اخ ــا ب ــات را صرف ــر از خدم دیگ

بــر اســاس کــد پســتی یــا شــرح نشــانی یکتــای 

ــراد در  ــی اف ــگاه اصل ــه اقامت ــوط ب درج شــده مرب

ــد. ــه کنن ــور ارای ــکان کش ــاک و اس ــامانه ام س

حــال بایــد دیــد کــه آیــا مالیــات بــر خانــه هــای 

ــن  ــه ای ــه ب ــا اینک ــد، ی ــد ش ــال خواه ــی اعم خال

ــی کــه  ــون خال ــه »تصویــب قان نتیجــه برســیم ک

ــدارد!« ــات ن مالی

یادداشت
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مقاله اشری

مسایل طراحی
ــت گاز  ــه از حال ــی ک ــار آب ــس )بخ ــکیل کندان تش

ــی  ــاله مهم ــود(، مس ــی ش ــل م ــع تبدی ــه مای ب

در اســتخرهای سرپوشــیده اســت. از تشــکیل 

ــری  ــد جلوگی ــاهده و ... بای ــل مش ــس قاب کندان

شــود. بــرای درک چگونگــی رخ دادن ایــن پدیــده، 

آشــنایی پایــه بــا ســایکرومتریک ضــروری اســت. 

معمــوالً در مواجهــه با یک نمــودار ســایکرومتریک، 

ــی شــود )شــکل 1(: ــده م ــر دی ــاح زی 5 اصط

ــای محســوس  ــاب خشــک )db(، دم ــای حب •دم

هواســت )یعنــی همــان چیــزی کــه از یــک 

ــود(. ــی ش ــده م ــی خوان ــنج معمول دماس

•دمــای حبــاب تــر )wb( بــا قــراردادن یــک پارچــه 

ــای  ــری دم ــدازه گی مرطــوب اطــراف سنســور و ان

همزمــان بــا تبخیــر آب از پارچــه ثبــت مــی شــود. 

ــرای  ــای الزم ب ــود، گرم ــی ش ــار م ــی آب بخ وقت

ــرد و آن را  ــی گی ــنج را م ــاب دماس ــر از حب تبخی

ــا مقــدار تبخیــر خنــک مــی کنــد.  متناســب ب

ــه  ــت ک ــی اس ــبنم )dp(، دمای ــه ش ــای نقط •دم

ــل  ــود و آب قاب ــی ش ــس م ــت کندان در آن رطوب

مشــاهده تشــکیل مــی شــود. هرچــه هوا ســردتر، 

رطوبــت کمتــری را مــی توانــد در خــود نگــه دارد. 

•رطوبــت نســبی )rh( مقــدار رطوبــت هــوا را بــه 

صــورت درصــدی از حالــت اشــباع بیــان مــی کنــد. 

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر
)قسمت سوم(

استخرهای سرپوشیده، مکان های چالش برانگیزی هستند. در زمان طراحی سازه برای یک استخر 
شنا، به منظور کنترل مناسب جو داخل برای آسایش و سالمت ساکنین و حفظ سازه، درک کامل آنچه 
درون سازه رخ می دهد، ضروری است. برای مهندسان و معماران، کلید درک استخرهای سرپوشیده 
این است که این کاربری از نوع نقطه شبنم باالست. نقطه شبنم زیاد روی تمامی جوانب این سازه 

تاثیر می گذارد. 
این مقاله پیامدهای این نقطه شبنم باالتر، چگونگی محاسبه بارها و بهترین روندهای ممکن برای 

بهترین رضایت و آسایش ساکنین را بررسی می کند. 
                                                                                         مترجم مهندس نیره شمشیری

https://www.ashrae.org/
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ــت هــوا در مقایســه  ــژه، جــرم رطوب ــت وی •رطوب

بــا جــرم هــوا. 

آگاهــی کامــل در مــورد نقطــه شــبنم مهــم اســت. 

شــکل 2 ســه مرحلــه تشــکیل کندانــس رطوبــت از 

هــوا را نشــان مــی دهــد:

•در شــکل 2A، ســطح شیشــه شــفاف اســت. ایــن 

یعنــی دمــای شیشــه باالتــر از دمــای نقطــه شــبنم 

 . ست ا

مقاله اشری
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ــه  ــطح شیش ــکیل آب روی س ــکل 2B، تش •در ش

ــه در  ــای شیش ــن دم ــود، بنابرای ــی ش ــروع م ش

ــت. ــبنم اس ــه ش نقط

ــبنم  ــه ش ــر نقط ــه زی ــطح شیش ــکل 2C، س •در ش

اســت و کندانــس روی ســطح تشــکیل شــده 

ــت.  اس

ــبنم  ــه ش ــرل نقط ــب و کنت ــی مناس ــدون آگاه ب

ــد روی  ــی توان ــت م ــس، رطوب ــکیل کندان و تش

ســطوح داخلــی و خارجــی ســازه تشــکیل شــود. 

شــکل 3 نمونــه هایــی از تشــکیل رطوبــت و 

ــتخر  ــک اس ــد. در ی ــی ده ــان م ــج آن را نش نتای

 Cــا ــای داخــل از 25/6 ت ــول، دم سرپوشــیده معم

ــی  ــه منحن ــکل 4 س ــت. ش ــاوت اس db°30 متف

رســم شــده را نشــان مــی دهــد کــه اعــداد آن از 

ــده اســت.  ــه دســت آم ــودار ســایکرومتریک ب نم

ایــن نمــودار اجــازه ترســیم دمــای نقطــه شــبنم در 

دماهــای داخلــی C db ،28°29 و C db°30و اعداد 

رطوبــت نســبی از 30 تــا 60 درصــد را نشــان مــی 

دهــد. یــک نمونــه در 29 درجــه حبــاب خشــک و 

رطوبــت نســبی 50 درصــد اســت کــه نشــان مــی 

دهــد نقطــه شــبنم 18 درجــه ســانتی گــراد اســت. 

ایــن مثــال نشــان مــی دهــد همــه ســطوح داخل 

ــر از دمــای نقطــه شــبنم  ــد باالت ــاق اســتخر بای ات

ــل  ــس قاب ــکیل کندان ــا از تش ــد ت ــه باش 18 درج

ــی  ــای طراح ــود. رونده ــری ش ــاهده جلوگی مش

ــور  ــک فاکت ــوان ی ــه عن ــن ب ــه کلوی ــج 3 درج رای

ــه ایــن دمــا اضافــه مــی کننــد.  ایمنــی ب

مســئولیت معمــار، طراحــی اجــزای دیــوار و ســقف 

ــدس  ــه مهن ــا ب ــت ت ــطح اس ــای س ــن دم ــا ای ب

طــراح hvac در جلوگیــری از تشــکیل رطوبــت 

ــد.  ــک کن ــری کم ــازه جلوگی ــل س داخ

معادلــه 1 دمــای ســطح یــک جــزء ســازه را 

محاســبه مــی کنــد: 

که

 Ts = دمای سطح

Ti = دمای فضای داخل

K = ضریــب الیــه هــوای داخــل؛ 0/68 برای ســطح 

عمــودی، 0/95 بــرای بــام افقــی یــا نورگیــر ســقفی، 

0/76 بــرای بــام یــا نورگیــر ســقفی 45 درجه

R = کل عدد R بخش سازه

To = دمای بیرون

ــه 1 بــرای یــک پنجــره،  بــرای بــه کار بــردن معادل
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بایــد فاکتــور U پنجــره کــه در فصــل 15 هندبــوک 

 R ــدد ــه ع ــده ب ــر ش ــری 2017 منتش ــی اش مبان

ــال،  ــرای مث ــل شــود؛ ب تبدی

ــه، دمــای داخــل C db°29 و دمــای  ــن نمون در ای

دمــای  یــک  ایــن  اســت.   -18°C db بیــرون 

ســطحی C°16.2 روی پنجــره مــی دهــد. اگــر 

فضــای داخــل در رطوبــت نســبی 50 درصد باشــد، 

نقطــه شــبنم C°17.8 خواهــد بــود کــه منجــر بــه 

تشــکیل کندانــس روی ســطح شیشــه مــی شــود، 

مگــر اینکــه شیشــه پنجــره باالتــر از نقطــه شــبنم 

ــرم شــود )شــکل 5(.  گ

ــدد  ــن ع ــی و چندی ــت داخل ــه موقعی ــکل 6 س ش

ــف 4-، 18-  ــی مختل ــای بیرون ــره در دماه U پنج

ــی دهــد.  ــراد را نشــان م و 32- درجــه ســانتی گ

ــان  ــبی را نش ــت نس ــپ، رطوب ــودی چ ــور عم مح

ــس رخ مــی  ــه در آن تشــکیل کندان مــی دهــد ک

ــخص،  ــی مش ــت بیرون ــی در موقعی ــد: وقت ده

ــداد  ــن اع ــتر از ای ــل بیش ــبی داخ ــت نس رطوب

باشــد، تشــکیل کندانــس روی ســطح پنجــره 

تشــکیل مــی شــود مگراینکــه ســطح پنجــره باالتــر 

ــد  ــه کنی ــود. توج ــرم ش ــل گ ــبنم داخ ــه ش از نقط

وقتــی شــرایط بیــرون ســردتر مــی شــود، دمــای 

ســطح شیشــه بــه میــزان چشــمگیری پاییــن مــی 

آیــد و در واقــع تــاش هــا بــرای حــذف کندانــس 

ــا کاهــش نقظــه شــبنم فضــا واقعــی نیســت.   ب
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در ایــن مطلــب بــا مــا همــراه باشــید وروش هــای 
ــه  ــش هزین ــرد و کاه ــود عملک ــرای بهب ــاده ب س

آبگرمکــن را بشناســید.
۱.کاهش درجه ترموستات 

یــک از راه هــای مهــم بــرای بهبــود مصــرف 
ــن اســت همانطــور  ــرژی آبگرمکــن خانگــی ای ان
ــود  ــر گازی خ ــتان و کول ــاری در زمس ــا بخ ــه ب ک
ــما  ــد. ش ــل کنی ــد، عم ــار می کنی ــتان رفت در تابس
ــا پاییــن آوردن درجــه ترموســتات  بــه ســادگی ب
ــرد آن  ــرژی و عملک ــرف ان ــی روی مص ــر خوب تاثی
می گذاریــد. درجــه آبگرمکن هــا معمــوال بیــن 
۱۳۰ تــا ۱۴۰ درجــه فارنهایــت تنظیــم شــده اســت. 
ــرم  ــیار گ ــان بس ــت انس ــرای پوس ــه ب ــن درج ای
ــه  ــتات را روی ۱۲۰ درج ــد ترموس ــت. می توانی اس

ــد. ــم کنی ــت تنظی فارنهای
ایــن کار دمــای آب ۱۰ درجــه کاهــش پیــدا 
کل  در  درصــد   ۵ تــا   ۳ بیــن  و   می دهــد 

صرفه جویــی  آب  گرمایشــی  هزینه هــای 
می شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه در صورتــی کــه 
ــا  ــت و ی ــراب اس ــما خ ــن ش ــتات آبگرمک ترموس
ــد،  ــان نمی ده ــا را نش ــما دم ــن ش ــدل آبگرمک م
می توانیــد بــا اســتفاده از دماســنج بــرای رســیدن 

ــد. ــک بگیری ــواه کم ــای دلخ ــه دم ب
۲.رفع نشتی شیرآب 

نشــتی آب در شــیرهای آب گرمکــن بــه هــدر 
ــر  ــده منج ــاد ش ــرم ایج ــرژی و آب گ ــن ان رفت
ــرم  ــه گ ــادی ب ــرژی زی ــرف ان ــا مص ــود. ب می ش
شــدن آب درون لوله هــا و مخــزن آب گرمکــن 
منجــر خواهــد شــد و بــروز نشــتی کوچــک 
ــرژی  ــود. ان ــی می ش ــن منته ــت ای ــدر رف ــه ه ب
ــادی  ــغ زی ــود مبال ــراه خ ــه هم ــه ب ــت رفت از دس
ــب  ــای تخری ــده آبگرمکن ه ــرای دارن ــه را ب هزین

ــراه دارد. ــه هم ــده ب ش
ــط  ــاید فق ــن ش ــیر آبگرمک ــک در ش ــتی کوچ نش

گزارش ویژه

بهبود مصرف انرژی آبگرمکن های خانگی 
اگر به دنبال صرفه جویی در هزینه های انرژی و یا بهبود عملکرد وسایل خانگی هستید، این سوال نیز برای 

شما پیش آمده که چگونه به بهبود مصرف انرژی آبگرمکن خانگی بپردازید. آبگرمکن یکی از بزرگ ترین 

لوازم مصرفی انرژی در زندگی مدرن است. 

https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86/
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گزارش ویژه
ــرم  ــره آب گ ــد قط ــن چن ــن رفت ــه از بی ــر ب منج
باشــد، امــا بایــد بدانیــد همیــن قطــرات کوچــک 
ــدر  ــر آب را ه ــدود ۱۲ لیت ــاالنه ح ــورت س ــه ص ب
می دهنــد. بــرای جلوگیــری از ایجــاد آســیب های 
ــک  ــریع تر از ی ــتی س ــروز نش ــورت ب ــدی در ص ج
ــر  ــرویس و تعمی ــرای س ــص ب ــرکار متخص تعمی
آبگرمکــن بــا قیمــت مناســب کمــک بگیریــد تــا 
ــر  ــه خط ــتر و هرگون ــای بیش ــاد هزینه ه از ایج

ــد. ــری کنی ــن جلوگی ــار آبگرمک انفج
۳.رسوبات مخزن را خارج کنید

میــزان ســختی آب در رســوبات ایجــاد شــده 
ــی  ــن در صورت ــت. بنابرای ــر اس ــر آب موث در تانک
ــاد  ــختی آب زی ــزان س ــا می ــه ای ب ــه در منطق ک
ــواد  ــه م ــد ک ــه کنی ــد توج ــد، بای ــی می کنی زندگ
ــور  ــه ط ــت ب ــن اس ــود در آب ممک ــی موج معدن
ــر کارایــی آبگرمکــن شــما تاثیــر  قابــل توجهــی ب
ــی  ــا گــرم شــدن آب ایــن مــواد معدن بگــذارد. ب
ــورت  ــه ص ــن ب ــف آبگرمک ــده و در ک ــور ش متبل
ــه  ــوع ب ــن موض ــود و ای ــین می ش ــوب ته نش رس
ــرد  ــی و عملک ــش کارای ــث کاه ــان باع ــرور زم م
مخــزن  فعــال  تخلیــه  می شــود.  آبگرمکــن 
ــال  ــار در س ــا دوب ــک ی ــدت ی ــه م ــن ب آبگرمک
ــد  ــازنده آن، می توان ــتورالعمل س ــا دس ــق ب مطاب
بــه جلوگیــری از ایجــاد رســوب و بهبــود مصــرف 
ــرد. ــد ک ــک خواه ــی کم ــن خانگ ــرژی آبگرمک ان

۴.تایمر و درجه سالم استفاده کنید 
اگــر از آبگرمکــن مخزنــی اســتفاده می کنیــد کــه 
بــرای مــدت طوالنــی نیــاز اســت آب را در درجــه 
ــادی  ــرژی زی ــد، ان ــداری کن ــی نگه ــرارت خاص ح
ــا  ــرد. مخصوص ــد ک ــرف خواه ــن کار ص ــرای ای ب
ســاعاتی از شــبانه روز را کــه از آب گــرم اســتفاده 
نمی کنیــد. بــرای اینکــه از کارکــرد آبگرمکــن 
مطمئــن باشــید بهتــر اســت از یــک تایمــر و درجه 
ــا آب را  ــد. ت ــتفاده کنی ــن اس ــالم روی آبگرمک س
ــد و در  ــداری کن ــب نگه ــرارت مناس ــه ح در درج
مصــرف هزینــه و انــرژی بــه خوبــی صرفه جویــی 

کنیــد. در صورتــی کــه خودتــان در ســرویس آب 
گرمکــن مهــارت نداریــد، حتمــا از یــک تعمیــرکار 
ــب  ــا نص ــرویس و ی ــرات، س ــام تعمی ــرای انج ب

پکیــج کمــک بگیریــد.
۵.عایق بندی آبگرمکن 

ــا و  ــی گرم ــل توجه ــدار قاب ــی مق ــت کل در حال
انــرژی از راه مخــزن و لوله کشــی آبگرمکــن از 
بیــن مــی رود. بــرای صرفه جویــی در مصــرف 
ــره آب و  ــزن ذخی ــی، مخ ــن خانگ ــرژی آبگرمک ان
ــدی  ــن را عایق بن ــخص در آبگرمک ــای مش لوله ه
کنیــد. عایق بنــدی باعــث می شــود تــا حــرارت از 
بیــن نــرود زیــرا آب گــرم شــده از طریــق لوله هــا 
منتقــل می شــود و عایق بنــدی ایــن لوله هــا 
ــرد.  ــد ک ــک خواه ــرژی کم ــا و ان ــظ گرم ــه حف ب
ارزان  نســبتا  روشــی  عایق بنــدی  از  اســتفاده 
ــر  ــه تاثی ــن هزین ــرف کم تری ــا ص ــه ب ــت ک اس
ــن  ــما دارد. همچنی ــرژی ش ــره ان ــادی در ذخی زی
بــه ایــن هشــدار توجــه داشــته باشــید کــه زمــان 
ــعل را  ــش مش ــد بخ ــن نبای ــدی آبگرمک عایق بن

ــانید. بپوش
۶.روی آبگرمکــن بــدون تانکــر ســرمایه 

ــد ــذاری کنی گ
فوایــد  دربــاره  هــم  شــما  شــک  بــدون 
آبگرمکن هــای بــدون مخــزن کــه در ایــن مطلــب 
بــه آن هــا اشــاره شــده اســت شــنیده اید. امــروزه 
مدل هــای  در  مخــزن  بــدون  آبگرمکن هــای 
ــد و  ــواع مختلفــی تولی ــد و کم مصــرف در ان جدی
عرضــه شــده اند. ایــن مــدل آبگرمکن هــا بــدون 
ــرژی  ــن ان ــرف کمتری ــا مص ــتند و ب ــزن هس مخ

ــد. ــرد را دارن ــی و عملک ــترین کارای بیش
آنهــا بــا صرفه جویــی حــدود ۴۰ درصــدی انــرژی 
جایگزیــن آبگرمکن هــای ســنتی و مخــزن دار 
قدیمــی بوده انــد. آب گرمکن هــای بــدون مخــزن 
ــی  ــط زمان ــه فق ــده اند ک ــی ش ــه طراح ــه گون ب
ــال  ــد فع ــتفاده می کنی ــرم اس ــما از آب گ ــه ش ک
میشــوند. امــا در آبگرمکن هــای مخــزن آب گــرم 
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گزارش ویژه
ــود و  ــره می ش ــزن آن ذخی ــده در مخ ــد ش تولی
تــا ســاعت ها نگهــداری می شــود. ایــن گــرم 
ــن  ــط ای ــه داشــتن آب توس ــرم نگ ــردن و گ ک
گونــه آب گرمکن هــا باعــث صــرف انــرژی زیــادی 
ــراه خواهــد  ــه هم ــی ب ــه باالی ــه هزین میشــود ک
ــدون  ــای ب ــه آبگرمکن ه ــی ک ــت. در صورت داش
مخــزن وقتــی شــیر آب گــرم را می بندیــد، خنــک 
می شــوند و همیــن امــر بــه صرفه جویــی انــرژی 

ــرد. ــد ک ــک خواه ــه کم و هزین
کالم آخر

همان طــور کــه گفتــه شــد، بــا کمــک چنــد روش 

ســاده و کاربــردی میتوانیــد بــه راحتــی بــه بهبــود 
مصــرف انــرژی آبگرمکن هــای خانگــی کمــک 
کنیــد و از بــروز مشــکالت حــاد و یــا صــرف 
هزینــه زیــاد جلوگیــری کنیــد. بــا توجــه بــه چنــد 
ــک  ــای کوچ ــع نقص ه ــد رف ــاده مانن ــک س تکنی
ماننــد نشــتی شــیر، عایق بنــدی، ســرویس و 
دفــع رســوبات ایجــاد شــده در آبگرمکــن مخزندار 
و کاهــش درجــه ترموســتات می توانیــد بــه 
مصــرف انــرژی بهینــه و بهبــود عملکــرد و افزایش 
ــد. ــک کنی ــی کم ــای خانگ ــر آبگرمکن ه ــول عم ط
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نگاهی به بازار

قیمت )ناموت) هزینه نصب پکیج

۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰  ایاب و ذهاب

۳۰۰٫۰۰۰ نصب پکیج زمینی با دیگ چدنی

۲۰۰٫۰۰۰ نصب پکیج دیواری

۲۰۰٫۰۰۰ نصب پکیج زمینی با مبدل مسی

۳۰۰٫۰۰۰  جابجایی دستگاه پکیج نصب شده و راه اندازی
در همان محل

۳۰۰٫۰۰۰  سرویس کامل: اسیدشویی، سرویس پمپ و
قطعلت،سرویس شعله و جرقه زن

http://www.tasisatnews.com
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اولیــن   )MASK(”ماســک“ شــرکت  معمــاران 

ــده از  ــدی ش ــه بع ــاپ س ــاژوالر چ ــای م خانه ه

ــدن  ــاخته اند و دی ــان را س ــوالد در جه ــس ف جن

ــای  ــن خانه ه ــت. ای ــواز اس ــم ن ــیار چش ــا بس آنه

جدیــد در جزیــره اورانــی در شــهر ســاردینیای 

ایتالیــا واقــع شــده اند.

“اوزنــور پینــار” و “دانیلــو پتــا” معمــاران ایــن 

ــدی  ــار هنرمن ــرد از آث ــه ف ــر ب ــای منحص خانه ه

ــی از  ــژه یک ــه وی ــووال” ب ــتانتینو نی ــام “کنس ــه ن ب

مجســمه های او بــه نــام “La Madre” الهــام 

ــده  ــی ش ــی آن خانه های ــه نهای ــد و نتیج گرفته ان

اســت کــه شــبیه بــه پروانــه هســتند.

آنهــا در وب ســایت ایــن پــروژه نوشــتند: مکانی که 

ــه ای  ــاخته ایم، دامن ــازه ها را در آن س ــن س ــا ای م

ــی  ــطوح مختلف ــه دارای س ــت ک ــتانی اس کوهس

ــا  ــاختمان های م ــای س ــری ماژول ه ــرای قرارگی ب

ــر  ــط مناظ ــه توس ــه ک ــن منطق ــا در ای ــت. م اس

ــی  ــم هماهنگ ــده می خواهی ــه ش ــی احاط طبیع

ــا طبیعــت داشــته باشــیم. ــی ب خوب

این خانه ها برای اجازه به عبور باد از میان 

ساخت نخستین خانه های دارای اسکلت بیرونی 
فوالدی چاپ ۳بعدی و بدون پله!

گزارش

 معماران به تازگی نخستین خانه های جهان با اسکلت بیرونی فوالدی چاپ سه بعدی شده را ساخته اند 

که در آنها از پله استفاده نشده و ساکنان را تشویق می کند تا به جای آن از شیب طبیعی زمین و محیط 

استفاده کنند.

https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86/
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آنهــا ایجــاد شــده اند، زیــرا ایــن منطقــه منطقــه ای 

بســیار بادخیــز در ایتالیــا اســت و همچنیــن ایــن 

ســاختمان ها بــه منظــور خودپایــداری ایجــاد 

منابــع  تواننــد  ایــن خانه هــا مــی  شــده اند. 

انــرژی تجدیدپذیــر را بــرای اســتفاده خــود تأمیــن 

کننــد.

در مرکــز هــر ســاختمان یــک برج انــرژی قــرار دارد 

کــه انــرژی را از خورشــید و بــاد جمــع آوری می کند. 

ایــن بــرج از صفحــات خورشــیدی پوشــیده شــده 

اســت و بــرای چرخــش ۳۶۰ درجــه ای بــا نیــروی 

بــاد و چرخانــدن توربین هــای بــادی طراحــی 

ایــن  شــده اســت. همچنیــن حفره هایــی در 

ســاختمان ها وجــود دارد کــه اجــازه می دهــد 

بــاد بــه ســمت توربین هــای بــادی هدایــت شــود.

ــه دوربین هــای  ــز ب ــن مجه ــا همچنی ــن خانه ه ای

آتش ســوزی  تشــخیص  سیســتم  و  هوشــمند 

هســتند تــا در برابــر بایــای طبیعــی ایمــن باشــند.

ــن  ــازه ها ای ــن س ــب ای ــای جال ــی از جنبه ه یک

اســت کــه معمــاران از پلــه در آنهــا اســتفاده 

نکرده انــد. در عــوض آنهــا ســاکنان را تشــویق 

ــط  ــن و محی ــی زمی ــیب طبیع ــا از ش ــد ت می کنن

ــد. ــتفاده کنن اس

 ”Madre Natura“ ایــن پــروژه بــا نــام ایتالیایــی

بــه معنــی “مــادر طبیعــت” نامیــده شــده اســت. 

ــه ای  ــه گون ــه ایــن ترتیــب، ایــن ســاختمان ها ب ب

و  ادغــام  بــا طبیعــت  کــه  ســاخته شــده اند 

ــوند. ــگ ش هماهن

گزارش
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ایــن هفتــه دو درام داریــم کــه یکــی از آنهــا 

ــاف  ــری ع ــک س ــر ی ــری روایتگ ــادی و دیگ انتق

اســت. بریــم باهــم ببینیــم ایــن هفتــه چــه داریــم: 

گشت ارشاد

سعید سهیلی

1390

حمیــد فــرخ نــژاد، ســاعد ســهیلی، پــوالد کیمیایی، 

نیوشــا ضیغمــی، جمشــید هاشــم پــور، میرطاهــر 

مظلومــی و...

5.6/10 :IMDb

گشــت ارشــاد فیلمــی بــه نویســندگی و کارگردانــی 

ــن  ــت. ای ــال 1390 اس ــاخته س ــهیلی س ــعید س س

ــه  ــت ک ــردار اس ــوان کاه ب ــه ج ــر س ــم روایتگ فیل

ــد  ــا می زنن ــاد ج ــت ارش ــای گش ــان را ج خودش

ــرای  ــر ب ــن ســه نف ــد. ای ــول می گیرن ــردم پ و از م

ــا  ــد ام ــه گشــت ارشــاد هــر کاری می کنن ــن ب رفت

ناموفــق می ماننــد و...

ــم انتقــادی بــه گشــت ارشــاد داشــت و  ایــن فیل

شــاید بــه همیــن خاطــر از روی پرده هــای ســینما 

پاییــن کشــیده شــد و بــرای مجــوز شــبکه نمایش 

خانگــی خیلــی زمــان گذشــت. امــا مســعود 

دو درام برای این هفته
نویسنده:کسرا واصف

آخر هفته مهندسی

https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86/
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فراســتی، منتقــد ســینما، ایــن فیلــم را تأییــد و از 

ایــن فیلــم دفــاع کــرد.

در کل فیلــم قشــنگی اســت و خــوب نقــد می کنــد. 

ــد  ــه فیلم هــای بعــدی ســعید ســهیلی ب ــا این ک ب

ــای  ــه فیلم ه ــر از بقی ــم بهت ــن فیل ــا ای ــت ام اس

اوســت.

ــت 2 و  ــای گش ــه نام ه ــم ب ــن فیل ــای ای دنباله ه

گشــت 3 کــه اولــی بــا همیــن عوامل ســاخته شــد 

ــا حضــور در ســی و پنجمیــن جشــنواره فجــر  و ب

ــام  ــازی بهن ــا ب ــت 3 ب ــزه و گش ــدای 3 جای کاندی

ــعید  ــی، س ــوالد کیمیای ــری، پ ــر جعف ــی، امی بان

ــاده پخــش در ســینماها اســت. ســهیلی و... آم

 

اسب حیوان نجیبی است

عبدالرضا کاهانی

1389

ــر،  ــا پیروزف ــی، پارس ــب رضای ــاران، حبی ــا عط رض

ــاران کوثــری، مهــران احمــدی  مهتــاب کرامتــی، ب

و...

6.6/10 :IMDb

ــندگی و  ــه نویس ــت ب ــی اس ــوان نجیب ــب حی اس

کارگردانــی عبدالرضــا کاهانــی محصــول ســال 

ــکار در  ــک خاف ــر ی ــتان روایتگ ــت. داس 1389 اس

لبــاس پلیــس اســت کــه بــا چنــد خــاف کار دیگــر 

پــول  آنهــا  از  مواجــه می شــود و می خواهــد 

بگیــرد تــا از گنــاه آنهــا بگــذرد امــا آن گناهــکاران 

ــتند... ــه هس ــکاتی مواج ــا مش ــان ب خودش

بااینکــه ایــن فیلــم شــروع بــدی را بــه مــا نشــان 

ــه  ــد را ب ــروع ب ــن ش ــه ای ــا در ادام ــد، ام می ده

ــم را  ادامــه ای قشــنگ می رســاند. حتمــًا ایــن فیل

ــذت ببریــد. تماشــا کنیــد و از دیــدن آن ل

آخر هفته مهندسی
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