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ــدون  ــریه ب ــب نش ــرداری از مطال •کپی ب

اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
ــه  ــق ب •کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعل

ــت. ــانه اس ــی کاش آکادم
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا خاصه 

کــردن مقاالت رســیده آزاد اســت.
ــه صــورت  ــوی ب ــا اطــاع ثان •نشــریه ت

ــود. ــر می ش ــگان منتش رای
ــه  ــق ب ــوره آن متعل ــوق متص ــه حق •کلی

ــت.  ــریه اس ــدگان نش گردانن

تصویــر روی جلــد مربــوط بــه یادداشــت 
تونلــی بــا هــوای کوهســتان اســت.

 
همکاران گرامی سام و خدا قوت

ماه عسل تمام شد!
ســایر  و  تهــران  اســتان  ســاختمان  نظام مهندســی  ســازمان  انتخابــات  از 
ــره و  ــای هیئت مدی ــام اعض ــون تم ــذرد و اکن ــه می گ ــت ک ــی اس ــتان ها مدت اس
ــران،  ــن ته ــتان ها و همچنی ــیاری از اس ــده اند. در بس ــه مشخص ش هیئت رئیس
اعضــای انتخاب شــده چنــدان ناآشــنا بــا ســازمان نیســتند و بــه نظــر نمی رســد 

ــند. ــته باش ــدوزی داش ــرای تجربه ان ــان  ب ــذر زم ــه گ ــاز ب نی
طبیعــی اســت هــر منتخبــی در حــوزه اجــرا، بایــد مشــکات موجــود را 
دســته بندی کنــد و تــاش کنــد تــا شــرایط رفــع ایــن مشــکات را فراهــم آورد. 
همچنیــن در صــورت نیــاز بــه طــی مراحلــی خــارج از حیطــه خــود، کــه معمــوالً 
ــد. ــانی کن ــده را اطاع رس ــات انجام ش ــاز و اقدام ــت، راه را آغ ــز هس ــر نی زمان ب
ــته  ــک خواس ــه ی ــوری ب ــدد و ص ــی متع ــرکت های حقوق ــه ش ــران، دغدغ در ته
عمومــی تبدیــل  شــده اســت و تمامــی گروه هــای انتخاباتــی مختلــف در تــاش 
بــرای جمــع آوری آرا بــا شــعار سروســامان دادن بــه ایــن حــوزه بودنــد. همچنیــن 
مشــکات بــزرگ ســازمان در بخــش مالیاتــی و بیمــه نیــز بــر نگرانی هــا افــزوده 

بــود.
ــی  ــوی نظام مهندس ــی از س ــدی و مهم ــدام ج ــفانه اق ــته متأس ــدت گذش در م
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــات مهم ــاید اقدام ــنیده ایم. ش ــده و نش ــران ندی ــتان ته اس
باشــد ولــی الاقــل خبــری از آن منتشــر نشــده اســت. بــا توجــه بــه گــذر زمــان 
ــم را  ــد گام هــای مه ــه نظــر می رســد ســازمان بای ــی ســنگین، ب و جریمــه مالیات

ــد. ــاز کن ــریع تر آغ س
ــری  ــت به کارگی ــرد. نخس ــرح ک ــوان مط ــنهاد می ت ــد پیش ــوص چن ــن خص در ای
تیمــی از وکای حقوقــی و مالیاتــی خبــره و دارای تجربــه اســت تــا از درگیری هــای 

حقوقــی و مالیاتــی ســازمان بکاهنــد.
دوم اســتفاده از مدیــران و مشــاوران حرفــه ای و کارکشــته در حــوزه تولیــد محتوا، 
مطبوعــات و رســانه اســت تــا بــه ارتقــای جایــگاه ســازمان نــزد افــکار عمومــی و 
ــه  ــد. اکنون ک ــی خــود خــارج کنن ــت انفعال اعضــاء کمــک و ســازمان را از وضعی
ــاز  ــِی ب ــرای الب ــون نظام مهندســی در حــال بازنگــری اســت زمــان مناســبی ب قان
در قالــب همفکــری و جلســات هم اندیشــی بــا نماینــدگان مجلــس اســت تــا از 
مــوج مطبوعاتــی فعلــی بهــره مناســبی ببرنــد. در ضمــن دولــت ســاخت مســکن 
ــوده اســت و نیروهــای  ــذاری نم ــرای خــروج از مشــکات اقتصــادی هدف گ را ب
مســلح را بــه کمــک طلبیــده اســت. ســازمان بایــد بــا دقــت کنــد کــه مبــادا یکــی 
از موانــع موجــود در مقابــل ساخت وســاز، خــود ســازمان تشــخیص داده شــود و 

بــا یــک امضــاء، رشــته های تمــام ایــن بیســت و انــدی ســال پنبــه شــود!
ــاد  ــه اعتم ــر نتیج ــی منتظ ــت، آراء عموم ــده اس ــام ش ــن تم ــل منتخبی ماه عس

ــتند. ــود هس خ

ماه عسل تمام شد!

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/قیمت تیر آهن و میلگرد امروز/ تاثیر مذاکرات بر بازار آهن 28
ــازار  ــرار داده اســت. ب ــر ق ــازار ارز را تحــت تاثی ــد مثبــت مذاکــرات ب ــا رون گوی
فلــزات هــم تحــت تاثیــر رونــد کاهشــی قیمــت دالر قــرار گرفــت. بررســی ها 
نشــان می دهــد قیمــت میلگــرد امــروز ۱۹ دی ۱۴۰۰ نســبت بــه پنج روز گذشــته 
۵۰ ناموت کاهــش پیــدا کــرد. همچنیــن میلگــرد هــم در ایــن مدت هــزار ناموت 

ارزان شــد.

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

18   مقاله/راهنمای کامل انتخاب موتور آسانسور
ــه  ــه هم ــد ب ــت بای ــازیم، در حقیق ــی س ــاختمانی را م ــه س ــی ک هنگام
جنبه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  آسانســور  کنیــم.  توجــه  آن  جوانــب 
ــح انتخــاب و نصــب  ــه طــور صحی ــه ضــرورت دارد ب ساختمان هاســت ک
گــردد. بــا توجــه بــه پیشــرفت روزانــه تکنولــوژی، آسانســورها نیــز انــواع 
مختلفــی دارنــد و توســط موتورهــای متفاوتــی هدایــت می شــوند.

اخبار داخلی

صفحه 4

یادداشت

صفحه 7

صفحه 22

رســمی  طــور  بــه   ASHRAE
ســاختمان مرکــزی جدیــد جهانــی را 

کــرد افتتــاح 

صفحه 12

منطقــه آزاد کانــال: تاریخچــه مینــی 
اســپلیت

گزارش ویژه

صفحه 19

مصاحبه/ »قانون نخ نمای نظام مهندسی ساختمان« درانتظار لباسی نو! 15
قانــون نــگارش شــده نظــام مهندســی ســاختمان در ســال 74 بــه قــدری 
ــی  ــام مهندس ــود نظ ــای موج ــت واقعیته ــه در قام ــت ک ــیده اس ــی و پوس قدیم
و ســاخت و ســاز کشــور نمــی کنــد و تــار و پــود آن بــه راحتــی از هــم مــی گســلد.
ــار در ســال  ــن ب ــه؛ اولی ــن بــس ک ــون نظــام مهندســی همی ضــرورت اصــاح قان
ــد  ــب فرآین ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــز درآم ــرا نی ــه اج ــه مرحل ــد و ب ــته ش 1374 نگاش
ــروژه هــای مختلــف ســاختمانی کشــور  »طراحــی«، »نظــارت و اجــرا« و اجــرای پ
ــا شــکته درآمــد. ــه صــورت دســت و پ ــد ب ــون هــر چن تحــت پوشــش ایــن قان

گزارش/تونلی با هوای کوهستانی 29
تونل سبز گریت ورث به طول یک و نیم مایل قبل از حمل به سایت در 

کارخانه ای در دربی شایر ساخته می شود و در هنگام عبور از روستا روی خط 
راه آهن مونتاژ می شود.



ت نیوز
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

مجردهــا ازدواج نکننــد خانــه بــه نــرخ روز تحویــل 
مــی گیرنــد!

محمدرضــا رضایــی کوچــی، دربــاره شــرایط دریافــت مســکن 
ــرد،  ــراد مج ــوی اف ــکن از س ــد مس ــش تولی ــون جه در قان
بیــان کــرد: افــراد مجــرد مــی تواننــد ثبــت نــام خــود را در 
ایــن طــرح انجــام دهنــد ولــی اگــر تــا زمانــی کــه قرار اســت 
واحــد مســکونی خــود را تحویــل بگیرنــد ازدواج کردنــد کــه 
مشــکلی نیســت و واحــد خــود را تحویــل مــی گیرنــد، امــا 
اگــر احیانــا ازدواج نکردنــد و ســن آنــان بــه ۳۵ ســال رســید 
بازهــم مشــکلی پیــش نمــی آیــد و واحــد خــود را تحویــل 
ــه ۳۵  ــان ب ــد و ســن آن ــر ازدواج نکردن ــا اگ ــد. ام مــی گیرن
ــکن  ــد مس ــش تولی ــون جه ــمول قان ــید، مش ــال نرس س
نمــی شــوند و بایــد قیمــت واحــد مســکونی را بــا نــرخ روز 
بپردازند.نماینــده مــردم جهــرم در مجلــس شــورای اســامی، 
تصریــح کــرد: افــرادی کــه در طــرح مســکن ملــی ثبــت نــام 
کــرده انــد نیــز بــه صــورت خــودکار بــه طــرح جهــش تولیــد 
مســکن منتقــل مــی شــوند امــا بهتــر اســت افــرا درخواســت 
ــس در  ــران مجل ــیون عم ــس کمیس ــت کنند.رئی ــود را ثب خ
پایــان تاکیــد کــرد: افــراد مجــردی کــه مــی تواننــد ظــرف دو 
ســال آینــده ازدواج کننــد، ثبــت نــام خــود را انجــام دهنــد، 

امــا بــرای دریافــت مســکن بایــد ازدواج کــرده باشــد.

راه اندازی سامانه یکپارچه نظام مهندسی ساختمان 
از اسفند امسال

ــامانه  ــور: س ــاختمان کش ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ریی
یکپارچــه نظــام مهندســی ســاختمان از اســفند امســال راه انــدازی 
ــور در  ــاختمان کش ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــود.رییس س می ش
نشســت مشــترک با مهندســان در ســاری گفــت: ســامانه یکپارچه 
نظــام مهندســی ســاختمان از اســفند امســال راه انــدازی می شــود.
ــا  ــفافیت ت ــامانه ش ــن س ــدازی ای ــا راه ان ــزود: ب ــرم اف ــد خ احم
ــه  ــات ســاختمانی ک ــوی تخلف ــد و جل ۸۰ درصــد افزایــش می یاب
بــه معنــی نقــض قوانیــن و ضوابــط شهرســازی، فنــی، ایمنــی و 
بهداشــتی در احــداث ســاختمان و ابهــام در قوانیــن و مقــررات ناظر 

ــه می شــود. ــر ســاخت و ســاز اســت گرفت ب
او بــه بیمــه مهندســان اشــاره کــرد و گفــت: کلیــات طــرح قانــون 
بیمــه هفــت درصــدی مهندســان )تامیــن اجتماعــی( در مجلــس 

شــورای اســامی تصویــب شــده اســت.

سهم واردات در بازار شوفاژ چقدر است؟
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم شــوفاژ و تهویــه مطبــوع 
از افزایــش متوســط ۱۳تــا ۱۴ درصــدی قیمت شــوفاژ نســبت 
بــه ســال گذشــته و رکــود در بــازار ایــن کاال خبــر داد و گفــت 

کــه ســهم واردات در بــازار شــوفاژ کمتــر از ۵ درصــد اســت.
محمــد باقــری معتمــد بــا بیــان اینکــه عمــده لــوازم شــوفاژ 
ــامل  ــوازم ش ــن ل ــرد: ای ــار ک ــود، اظه ــد می ش ــران تولی در ای
دیــگ چدنــی و فــوالدی، رادیاتــور، پمــپ، پکیــج، شــیرآالت 
رادیاتــور و ســایر لــوازم تکمیلــی موتورخانــه هاســت کــه در 
داخــل تولیــد می شــود.در حــال حاضــر در ایــن بــازار عرضــه 

بیشــتر از تقاضــا و زمــان مناســبی بــرای خریــد اســت.م
ــه در  ــوفاژ در ادام ــوازم ش ــندگان ل ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــش  ــن بخ ــزان واردات در ای ــاره می ــوالی درب ــه س ــخ ب پاس
اظهــار کــرد: واردات در ایــن حــوزه خیلــی کــم اســت و هــم 
ــر از پنــج  ــی کمت ــه لحــاظ ریال ــه لحــاظ مقــداری و هــم ب ب

ــد. ــکیل می ده ــازار را تش ــد ب درص

قول حمایت مجلس از نظام مهندسی
در دیدار با کرمی

آرا شــاوردیان دبیــر کمیســیون عمران مجلس شــورای اســامی 
ــران و  ــر کرمــی ریاســت ســازمان نظــام مهندســی ته ــا دکت ب
ــاه  ــته ۲۰ دی م ــرد.روز گذش ــدار ک ــه دی ــای هیئت رئیس اعض
۱۴۰۰ آرا شــاوردیان دبیــر کمیســیون مجلــس شــورای اســامی 
بــا رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران 
ــدار و گفتگــو کــرد. و اعضــای هیئت رئیســه ایــن ســازمان، دی
در ایــن دیــدار شــاوردیان ضمــن اعــام حمایــت خانــه ملــت 
از فعالیت هــای ســازمان، بــا گفتگــو در خصــوص قانــون 
ــن شــیوه نامه  ــرل ســاختمان و همچنی نظــام مهندســی و کنت
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــر بح ــراح و ناظ ــرکت های ط ــت ش صاحی
کــرد. هم چنیــن رئیــس ســازمان نظــام مهندســی بــا تقدیــر از 
حمایت هــای مجلــس شــورای اســامی، بــه بیــان مشــکات 
ــران  ــیون عم ــر کمیس ــه دبی ــی ب ــه مهندس ــون جامع پیرام

پرداخــت.

https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%86%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%88/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%db%8c%da%a9%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d9%81%d8%a7%da%98-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%d9%82%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8/
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خرم: اولین قدم در ایجاد تحول داشتن
یک سیاست کلی مدون است

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــرم رئی ــد خ ــدس احم مهن
ســاختمان کشــور با اشــاره بــه اینکــه در هر دوره سیاســت های 
متفاوتــی پیــش گرفتــه شــده، تدویــن یــک سیاســت کلــی 

ــح را ضــرورت ایجــاد تحــول برشــمرد. صحی
ــر  ــیر پ ــه مس ــتان ها ب ــای اس ــت روس ــرم در نشس ــد خ احم
ــون  ــکیل تاکن ــدای تش ــی از ابت ــام مهندس ــز نظ ــت و خی اف
ــار  ــین اظه ــای پیش ــاء در دوره ه ــر از اعض ــا تقدی ــاره و ب اش
کــرد: در مقاطعــی شــاهد افــول شــورا بودیــم؛ امــا ایــن افــول 
ــه زودی پیــش آمــده و  ــوده و نقطــه عطــف ب همیشــگی نب

ــت. ــدن اس ــی ش ــال ط ــل در ح ــر از قب ــیر جدی ت مس
ــی در  ــت متفاوت ــر دوره سیاس ــه دره ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــک سیاس ــن ی ــرورت تدوی ــر ض ــده، ب ــه ش ــش گرفت پی
مشــخص و صحیــح تاکیــد کــرد و افــزود: بــرای ایجــاد تحول 
ــتیم و  ــت هس ــدون و درس ــت گذاری م ــک سیاس ــد ی نیازمن

ــن تحــول باشــند. ــدأ ای ــن دوره مب ــدوارم اعضــای ای امی
برای خواندن متن کامل خبر کلیک کنید.

اخبار داخلی

پیشــنهاد تشــکیل معاونــت صــادرات خدمــات فنــی و 
مهندســی زیــر نظــر نهــاد ریاســت جمهــوری

ــت:  ــارس گف ــتان ف ــی اس ــی و مهندس ــادرات فن ــکل ص ــس تش ریی
کشــورمان از نظــردر اختیــار داشــتن مهندســان توانمنــد و متخصــص، 
تکنولــوژی و فنــون صنعــت ســاختمان، جایــگاه بســیار خوبــی دارد. 
ــش  ــه در بخ ــل توج ــیل قاب ــن پتانس ــود ای ــا وج ــفانه ب ــا متاس ام
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــه کشــورهای همســایه بســیار 

ضعیــف عمــل کــرده ایــم.
ــرد: در  ــان ک ــوق خاطرنش ــب ف ــام مطل ــا اع ــیف زاده ب ــی س مرتض
کشــورهای همســایه ایــران نظیــر یمن، ســوریه، عــراق به دلیل آســیب 
هــای ناشــی از جنــگ هــای اخیــر خســارات هــای زیــادی بــه بخــش 
ســاختمان ایــن کشــورها وارد شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
مــا مــی توانیــم بــا صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی ســاختمان در 
امــر بازســازی صنعــت ســاختمان ایــن کشــورها حضــوری چشــمگیر و 
موفــق داشــته باشــیم.خدمات فنــی و مهندســی دامنــه وســیعی دارد. 
ــی  ــی، مهندس ــات فن ــین آالت ،خدم ــا ماش ــه ت ــی گرفت ــش فن از دان
و.. کــه بســیار مســئله مهمــی اســت. کشــورهای توســعه یافتــه بــه 
ایــن امــر توجــه خاصــی دارنــد. کشــور مــا هــم خوشــبختانه در بحث 
فنــون، تکنولــوژی، مهندســی بخصــوص در بخــش هــای نفــت، گاز، 

پتروشــیمی، ســاختمان و… پتانســیل بســیار خوبــی دارد.
ــه  ــارس اضاف ــتان ف ــی اس ــی و مهدس ــاردات فن ــکل ص ــس تش ریی
کــرد: یکــی از اهــداف مهــم کشــورهای پیشــرفته ایــن اســت کــه تــراز 
ــه واردات بهبــود ببخشــند. در کشــور مــا  صــادرات خــود را نســبت ب
ــادرات  ــرای ص ــی ب ــزی های ــه ری ــش برنام ــه پی ــدود ۲ ده ــم از ح ه
ــی  ــه کاف ــه البت ــت، ک ــده اس ــام ش ــی انج ــی و مهندس ــات فن خدم

نیســت.

بررسی ابهامات قانون جدید نظام مهندسی ساختمان
اعضــای ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان مرکــزی بــا معاونــت هماهنگــی امورعمرانــی اســتانداری مرکــزی دیــدار و گفتگــو 

کردنــد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان از روابــط عمومــی اســتان، در ابتــدای ایــن دیــدار دکتــر علیرضــا حبیبــی، 
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان مرکــزی ضمــن تشــکر از دکتــر زندوکیلــی بابــت برگــزاری ایــن نشســت، گفــت: 
ابهامــات بخشــنامه تعــارض منافــع و مصادیــق آن مشــکاتی را بــرای مــا در ســازمان ایجــاد کــرده اســت کــه در ایــن راســتا مکاتبــات 
متعــدد در خصــوص ابهامــات و مصادیــق آن بــا مراجــع ذی صــاح ماننــد شــورای مرکــزی، اداره کل راه و شهرســازی اســتان انجــام شــده 

اســت و منتظــر پاســخ مراجــع مذکــور هســتیم.
حبیبــی بــا اشــاره بــه بحــث پیش نویــس قانــون جدیــد ســازمان نظــام مهندســی یــادآور شــد: از آنجــا کــه پیــش نویــس جدیــد 
قانــون نظــام مهندســی دارای اشــکاالت متعــدد حقوقــی و اجرایــی بــوده و از مهــم تریــن مباحــث آن مــی تــوان بــه کاهــش تصــدی 
ــات تضعیــف ســازمان های نظــام  ــوده و موجب گــری بخــش هــا و ســازمان های خصوصــی کــه برخــاف مــاده ۴۴ قانــون اساســی ب

مهندســی را نیــز بــه دنبــال داشــته، اشــاره کــرد.
برای خواندن متن کامل خبر کلیک کنید.

https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%b3%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3/
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طراحی تاسیسات مکانیکی بیمارستان 
مدت دوره: 24 ساعت

مدرس: مهندس یونسی
روزهای برگزاری:

سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 20:30-17:30

نظارت بر اجرا و تحویل
 تاسیسات مکانیکی 
مدت دوره: 32 ساعت

مدرس: مهندس فصیحی

طراحی حریق با نرم افزار اتواسپرینک
 مدت دوره: 18 ساعت

مدرس: مهندس طاووسی
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها
ساعت برگزاری:20:30-17:30

ساختمان و تعمیر مشعل های گازی و 
گازوییلی 

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس غالمی

روزهای برگزاری:
پنج شنبه ها و جمعه ها

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

مدت دوره: 60 ساعت
مدرس: مهندس جوکار

روزهای برگزاری:
شنبه و سه شنبه

ساعت برگزاری: 18:00-21:00

طراحی و نقشه کشی سه بعدی 
تاسیسات برقی با رویت
مدت دوره: 36 ساعت
مدرسان: مهندس جوکار

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه دی 1400

آموزش

طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات
مدت دوره: 80 ساعت

مدرس: مهندس روح هللا واصف، مهندس زاره انجرقلی، مهندس اورنگ پنجی
مهندس رضا علی محمدلو

روزهای برگزاری:
شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30
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یادداشت

آخرینوضعیتطرحبهینهسازیمصرفگازدرموتورخانهها

طبق آمار در چهار ماه سرد سال ۱۴۰۰، بین ۶۰-۷۰ درصد 

از تولید گاز کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف 

می شود.

تشدید مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری موجب 

شده است که صنایع عمده مانند سیمان و فوالد، 

پتروشیمی ها و نیروگاه ها با کمبود سوخت مواجه شوند 

و این موضوع عدم النفع بیش از ۲۰ میلیارد دالری برای 

کشور در پی داشته است.

یکی از راهکارهای اصلی برای کنترل مصرف در بخش 

خانگی و تجاری، اجرای پروژه های »بهینه سازی مصرف 

گاز« است که این پروژه ها ذیل ماده ۱۲ قانون رفع 

موانع تولید تدوین شده اند. به طور کلی دو پروژه مهم 

با عنوان ۱-طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها ۲- طرح 

جایگزینی بخاری های فرسوده، جزء مهم ترین پروژه های 

بهینه سازی مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری 

هستند که اجرای آنها موجب کاهش قابل ماحظه 

هدررفت گاز می  شود.

طرح افزایش کارآیی موتورخانه های موجود در کشور 

برای نخستین بار در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ در شورای 

اقتصاد دولت یازدهم به تصویب رسید )تصویر ۱(. 

این طرح در ابتدا با هدف افزایش کارآیی در ۵۰۰ هزار 

واحد از موتورخانه های مسکونی و ۱۰۰ هزار واحد از 

موتورخانه ساختمان های مسکونی تاکنون ۱۵۵۰۰ موتورخانه در طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها ثبت نام 

کرده  و ۱۳ هزار موتورخانه اقدامات اصاحی برای بهینه سازی مصرف را به صورت رایگان دریافت کرده اند.
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یادداشت
موتورخانه های اداری-تجاری همراه با نصب کنتورهای 

هوشمند گاز به منظور کاهش مصرف گاز طبیعی تا 

سقف ۱۳ میلیون متر مکعب در روز در دستور کار قرار 

گرفت.

در طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها مبلغی نزدیک 

به ۲ میلیارد دالر از ارزش صرفه جویی حاصل از اجرای 

طرح از محل صادرات سوخت مایع صرفه جویی 

می شود و به شرکت های سرمایه گذار مجری طرح 

حداکثر طی مدت ۳ سال پرداخت خواهد شد.

در گزارش قبلی از پرونده »بحران گاز« با عنوان »صفر 

تا صد طرح افزایش کارآیی ۶۰۰ هزار موتورخانه/چرا 

بهینه سازی مصرف گاز در ساختمان ها به حاشیه رفت« 

به بازخوانی فراز و نشیب های طرح افزایش کارآیی 

موتورخانه ها پرداخته شد.

به طور کلی درباره این طرح، سواالت مختلفی مطرح 

می   شود:

چرا اجرای طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها از سال 

۹۳ تا ۹۹ به حاشیه رفته بود؟

چرا الزام نصب کنتور هوشمند از این طرح حذف شد؟

چرا میزان صرفه جویی پیش بینی شده از گاز در این 

طرح از روزانه ۱۳ میلیون متر مکعب به روزانه کمتر از ۲ 

میلیون متر مکعب کاهش یافت؟

آخرین وضعیت بهینه سازی مصرف و ارتقای 

موتورخانه ها در چه وضعیتی است؟

برای پاسخ به این پرسش ها با سیدجال نورموسوی، 

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران به 

گفت  و گو نشستیم.

در ادامه مشروح مصاحبه مدیر هماهنگی امور 

گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با فارس را می  خوانید. 

* چرا اجرای طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها از سال 

۹۳ تا ۹۹ به حاشیه رفت 

فارس: طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها از سال ۹۳ تا 

۹۹ اجرایی نشد و سپس در یک سال گذشته توسط 

شرکت ملی گاز در دستور کار قرار گرفته است. به نظر 

شما موانع اجرای این طرح در این سال ها چه بوده 

است؟

نورموسوی: با توجه به اینکه طرح افزایش کارآیی 

موتورخانه ها در ابتدا در سال ۹۳ به شرکت بهینه سازی 

مصرف سوخت اباغ شد، کارهای مقدماتی، مطالعاتی 

و بحث های مربوط به شیوه اجرا، در شرکت بهینه سازی 

پیگیری و تبدیل به یک دستور العمل اجرایی شد. 

شرکت بهینه سازی مصرف برای اجرای این دستور العمل 

شیوه ای را پیشنهاد داد که از مشاورین ذی صاح 

استفاده کند و ما به عنوان شرکت گاز نیز همکاری هایی 

با آنها داشته باشیم.

این شرکت یکسری از کارهای مقدماتی را نیز انجام داد 

ولی اشکاالتی در بحث اجرا وجود داشت که منجر به 

گرفتن اصاحیه های متعدد در شیوه اجرا در سال ۹۴ و 

۹۵ شد.

در مرحله اجرا باید توجه داشت که شرکت بهینه سازی 

مصرف سوخت، شرکتی نیست که نیروی اجرایی 

کافی داشته باشد، برای همین در اجرای طرح به 

مشکل خورد. چون در این طرح الزم بود نظارت اولیه 

از موتورخانه ها صورت بگیرد، بعد خوِد طرح اجرا 

شده و برخی اصاحات در موتورخانه ها انجام شود، 

سپس نظارِت بعد از اجرا نیز صورت بگیرد و شرکت 

بهینه سازی مصرف بر اقدامات اصاحی انجام شده 

صحه گذاری کند تا پرداخت ها انجام شود.
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یادداشت
در نتیجه با توجه به حجم باالی کار و کمبود نیرو در 

شرکت بهینه سازی تصمیم بر این گرفته شد که طرح 

موتورخانه ها با همکاری شرکت های گاز استانی اجرایی 

شود. ولی با توجه به حضور دو شرکت در یک پروژه 

در کارها تداخل پیش آمد. در این حالت معموالً اجرای 

طرح ها هم دچار مشکل می شود و هم اینکه زمان بر 

خواهد شد. به همین خاطر در نشست مجددی که در 

سال گذشته در وزارت نفت برگزار شد، تصمیم به این 

شد که کاً اجرای این طرح به شرکت ملی گاز واگذار 

شود.

*چالش نصب کنتور هوشمند در طرح بهینه سازی 

مصرف موتورخانه ها

فارس: بعد از سپردن این طرح به شرکت گاز چه 

اقداماتی صورت گرفت؟

نورموسوی: شاید در کمتر از چند ماه موافقت نامه 

بین شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت به عنوان 

پرداخت کننده  منعقد شد و الحمدهلل در اجرا شرکت 

ملی گاز سریع عمل کرد و اآلن هم به نتایج خوبی 

رسیده است. طبق این طرح، سه کار اصاحی بر روی 

موتورخانه های مردم انجام می شود که شامل ۱- تنظیم 

مشعل ۲- اصاح پوشش بدنه و عایق بندی ۳-نصب 

رسوب گیر، است.

فارس: در اصاحیه مصوبه در سال ۹۹، الزام نصب 

کنتور هوشمند از این طرح حذف شد. آیا دلیل خاصی 

داشت؟ برخی کارشناسان معتقدند که به دلیل الزام 

به نصب کنتور هوشمند برای تمامی ساختمان ها و از 

طرفی قیمت باالی آن و دسترسی سخت به آن، این 

طرح تا سال ۹۹ اجرایی نشد.

نورموسوی: نصب کنتور هوشمند اوالً هزینه های زیادی 

را به دنبال دارد که منابع مالی زیادی را می طلبید. 

در طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها نیز منبعی برای 

تامین مالی این موضوع دیده نشده بود. اآلن هم 

که شرکت گاز به صورت رایگان موتورخانه ها را ارتقا 

می دهد از منابع مالی داخلی وزارت نفت استفاده 

می  کند.

دوم اینکه تامین تعداد زیادی کنتور هوشمند با توجه 

به اینکه فعاً سازنده داخلی وجود ندارد، امکان پذیر 

نبود. طبق گزارش  های کارشناسی اصا نصب کنترل 

هوشمند برای مصارف کم گاز در ساختمان ها مقرون به 

صرفه نیست. حتی اگر این کنتور هوشمند به راحتی در 

دسترس باشد، اولویت نصب با کارخانجات و صنایع 

بزرگ است.

*طرح اولیه اصاح موتورخانه ها از جنبه میزان 

صرفه جویی واقع بینانه نبود

فارس: مدیرعامل سابق و فعلی شرکت ملی گاز در 

مصاحبه ای عنوان کرده اند که طرح افزایش کارآیی 

موتورخانه منجر به کاهش ساالنه ۵۰۰ میلیون متر 

مکعب گاز می شود درحالی که در طرح اولیه میزان 

صرفه جویی روزانه ۱۳ میلیون متر مکعب )ساالنه ۴٫۷ 

میلیارد متر مکعب( برآورد شده بود. چرا این میزان 

صرفه جویی کاهش پیدا کرد؟ آیا طرح کوچک شد تا 

قابل اجرا باشد؟

نورموسوی: مدل محاسبه میزان صرفه جویی گاز در 

طرح اولیه بدین صورت بود که شرکت بهینه سازی 

مصرف سوخت هر ۵۰۰ متر مربع ساختمان را معادل 

یک موتورخانه در نظر گرفته بود که طبق این طرح قرار 

بود ۱۵ درصد از میزان مصرف آن کاهش یابد. شما بهتر 

از بنده می دانید که اآلن ساختمان های جدید االحداث 
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یادداشت
به هیچ وجه سمت موتورخانه نمی روند و همه از پکیج 

استفاده می کنند.

در نتیجه وقتی ما آمار ساختمان ها و موتورخانه های 

کشور را از وزارت کشور و شهرداری ها اخذ کردیم دیدیم 

که تعداد موتورخانه هایی که در طرح اولیه در نظر 

گرفته شده بود واقع بینانه نبود، یعنی ما اصا ۶۰۰ هزار 

موتورخانه در بخش خانگی )۵۰۰ هزار( و اداری )۱۰۰ 

هزار( در کشور نداریم که حاال با افزایش کارآیی آنها 

روزانه ۱۳ میلیون متر مکعب صرفه جویی کنیم.

برای اجرای این طرح، شرکت ملی گاز واقع بینانه و 

بر اساس مستندات حرکت کرد و اعداد و ارقام این 

طرح را اصاح کرد. ما در بخش خانگی حدود ۱۸ هزار 

موتورخانه داریم نه ۵۰۰ هزارتا.

*بیش از ۷۰ درصد از موتورخانه ساختمان های 

مسکونی ارتقا پیدا کردند

فارس: آخرین وضعیت طرح بهینه سازی مصرف 

موتورخانه ها چگونه است؟ چند موتورخانه در 

ساختمان های مسکونی و اداری افزایش کارآیی پیدا 

کرده اند؟

نورموسوی: در بخش خانگی تاکنون ۱۵۵۰۰ واحد 

مسکونی در این طرح ثبت نام کرده اند. در بخش 

موتورخانه های اداری نیز حدود ۴۰۰۰ واحد برای 

 /https://goc.nigc.ir دریافت خدمات در سایت

ثبت نام کرده اند. البته اجرای این طرح در ادارات 

دولتی به دلیل شرایط خاص آن کمی زمانبر است.

فرآیند اجرای طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها در 

بخش خانگی بدین صورت است که مردم در سامانه 

ثبت نام می کنند. از طرفی شرکت های مجری نیز در 

این سامانه ثبت نام کرده اند و ما این دو را به یکدیگر 

معرفی می کنیم و قراردادی بین آنها منعقد می  شود. 

پس از انجام اصاحات، بازرس شرکت ملی گاز از 

موتورخانه بازدید می  کند و در صورت انجام صحیح 

عملیات، به شرکت مجری هزینه را پرداخت می  کند. 

این طرح به صورت کاما رایگان برای مردم انجام 

می شود.

اما درباره ساختمان های اداری، فرآیند اجرای طرح باید 

در قالب دیگری مورد تفاهم  قرار بگیرد و قرارداد منعقد 

شود. در واقع فرآیند اجرای این طرح بدین صورت 

است که مثا ماهانه ۵۰ اداره دولتی در یک استان در 

سامانه ثبت نام می کنند. سپس ماموران شرکت گاز 

یک برآورد هزینه ای از مجموع طرح ها انجام داده و 

یک مناقصه در حد معامات متوسط برگزار می شود. 

فرآیند اجرا سخت تر است اما بعد از یکی دو ماه این 

موضوع نیز روال خواهد شد. االن تفاهم نامه طرح 

موتورخانه های بخش اداری توسط شرکت ملی گاز 

امضا شده است که اگر شرکت ملی نفت نیز امضا کند، 

عملیات شروع می شود.

فارس: در بخش خانگی رقم ثبت نامی تقریبا قابل 

ماحظه است. یعنی از ۱۸ هزار ساختمان مسکونی 

۱۵۵۰۰ تا ثبت نام کرده اند. چه تعداد از ثبت نامی ها 

خدمات را دریافت کرده اند؟

نورموسوی: توجه داشته باشید که اگر یک مجتمعی دو 

تا موتورخانه داشته باشد، باید دو بار ثبت نام کند. در 

نتیجه تعداد واحدهای مسکونی ثبت نامی ممکن است 

از نظر تعداد کمی کمتر از تعداد موتورخانه ها باشد، 

چون بعضی واحدها چند موتورخانه دارند.

به هر حال تاکنون ۱۵۵۰۰ موتور خانه ثبت نام کرده اند 

که برای ۱۳ هزار موتورخانه کارهای بهینه سازی   انجام 
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یادداشت
شده است و در حال حاضر در حال رکوردگیری هستیم 

از نظر اینکه بررسی کنیم میزان صرفه جویی چقدر 

است. تاکنون ۹۵۰۰ مورد از بهینه سازی موتورخانه ها تا 

مرحله پایانی اجرا شده و از نظر ما، پروژه این تعداد 

موتورخانه تکمیل شده است. مبالغ کلیه این نوع 

خدمات هم از مشترک دریافت نمی شود و کاماً رایگان 

هست.

فارس: انجام این سه اقدام اصاحی چقدر از مصرف 

موتورخانه ها را کاهش می دهد؟

نورموسوی: برای آنهایی که سال پیش انجام شد، باید 

یک سال بگذرد و ما بدانیم که عدد صرفه جویی چقدر 

است، البته به صورت موردی تست هایی انجام شد. 

حد اقل عددی که در گزارش ها آورده شده است، ۱۶ 

درصد است. یعنی ۱۶ درصد از حجم مصرف گاز آن 

موتورخانه کاهش پیدا کرده است.

*آیا طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها برای اجرا 

کوچک سازی شد؟

فارس: یک دلیل دیگری که میزان صرفه جویی در 

طرح موتورخانه ها کاهش پیدا کرده است مربوط به 

اقداماتی که در طرح جدید برای افزایش کارآیی تعریف 

شده که صرفا شامل سه اقدام ساده است درحالی که 

در طرح اولیه طبق مصوبه گستره بیشتری برای اصاح 

عملکرد موتورخانه ها تعریف شده بود. نظر شما در این 

باره چیست؟

نورموسوی: بله در طرح اولیه اقدامات جزئی تری تعریف 

شده بود که در مرحله اجرا امکان پذیر نبود. مثا نصب 

شیرهای ترموستاتیکی و نصب سنسورهای حرارتی که 

به هوشمندسازی موتورخانه ها کمک می کرد نیز تعریف 

شده بود. اما این طرح ها با توجه به محدودیت های 

مالی و زیرساختی قابلیت اجرا نداشت. اآلن توصیه 

ما این است که مردم در ماه های گرم سال به صورت 

دستی دمای موتورخانه های خود را کاهش دهند تا 

با صرفه جویی گاز مشمول جریمه در پلکان های باالی 

مصرف نشوند.

البته این موضوع در بخش اداری جزء وظایف قانونی 

ادارات دولتی است، چون اباغیه هیأت  دولت صادر 

شده و ادارات دولتی موظف شده اند یک ساعت قبل 

از شروع کار و یک ساعت قبل از پایان کار، کاً سیستم 

حرارت مرکزی را از سرویس خارج کنند. ولی اگر این 

سیستم هوشمند باشد و به آنها زمان بدهند، قطعًا این 

کار دقت باالتری انجام می شود. ما هم قبول داریم که 

طرح افزایش کارآیی موتورخانه ها می تواند با اقدامات 

تکمیلی همراه باشد ولی باید با منابع مالی این شرکت 

نیز توجه داشت و متناسب با آن پروژه تعریف کرد.

*  برای بهینه سازی رایگان موتورخانه ها با مراجعه به 

سایت شرکت گاز اقدام کنید

فارس: با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. 

در پایان اگر نکته یا ماحظه ای باقی مانده است در 

خدمتتان هستیم.

نورموسوی: با آغاز شدن طرح بهینه سازی مصرف 

موتورخانه ها در ادارات دولتی و بخش تجاری قطعا 

روند ثبت نام در این طرح به ناگهان افزایش پیدا 

خواهد کرد؛ از مردم تقاضا می  کنم که زودتر برای 

افزایش کارآیی موتورخانه های ساختمان های مسکونی 

اقدام کنند و همکاران بنده در شرکت گاز نیز در اسرع 

وقت برای ارتقای موتورخانه های آنها اقدام می  کنند.
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منطقهآزادکانال:تاریخچهمینیاسپلیت

 Tosot گری واگنر معاون توسعه کسب و کار(

Bathica در شاتوگوئه، کبک است. او 41 سال در 

صنعت HVAC/R مشغول به کار در تولید، پیمانکاری 

و آموزش است.( 

من از یادگیری تاریخچه مینی اسپلیت از مردی که 

واقعًا آن را زندگی کرده بود، لذت بردم.

خیلی قبل از نقش فعلی ام با Tosot Bathica مستقر 

 Heat Controller, در کبک، چند کار قراردادی برای

Inc. از جکسون، میشیگان انجام دادم. ممکن است 

آنها را با نام تجاری Comfort-Aire بشناسید.

من از آموختن تاریخچه مینی اسپلیت از مردی که 

واقعًا آن را تجربه کرده بود، یعنی آقای دان پک، که در 

آن زمان مدیر عامل Heat Controller و بیش از 50 

سال کارمند آنجا بود، لذت بردم. 

 FIRST دان همیشه با افتخار به من می گفت که

mini split توسط Heat Controller ساخته شده 

است. اینها دقیقًا سخنان او است.

 Comfort-Aire Twin 1965 اولین معرفی در سال

بود که یک سیستم تهویه مطبوع پنجره ای با طراحی 

کابینت تقسیم شده بود که به پنجره اجازه می داد تا 

در مرکز واحد با کمپرسور و فن کندانسور در قسمت 

بیرونی پنجره بسته شود. پنکه داخلی در داخل، یک 

کاربرد بسیار آرام را ایجاد می کند.
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Twin Pac، اولین مینی اسپلیت، شاخه ای از دوقلو 

بود و در ابتدا برای Sears در سال 1969 توسعه یافت 

 .»Sears و با نام »سیستم تهویه مطبوع مرکزی مدوالر

این واحد در دو سایز 6000 )115 ولت( و 16000 )230 

ولت( ارائه شد. واحدهای اصلی فقط 8 فوت داشتند. 

از خطوط مبرد و اتصال سریع و شامل یک کیت آچار 

دوتایی برای ایجاد اتصال.

 Comfort-Aire با برچسب Twin Pac 1971 در سال

در دسترس قرار گرفت. سپس سه اندازه )6000، 11000 

و 16000( ارائه شد. لوازم جانبی مجموعه الین نیز به 

گونه ای تغییر کرد که تا 19 فوت بین واحدهای داخلی 

و خارجی فاصله داشته باشد. هنگامی که دولت فدرال 

 8٫0 )EER( اولین رتبه بندی نسبت بهره وری انرژی

را در اواخر دهه 1980 ایجاد کرد، محصول از بین رفت، 

زیرا محصول به جای یک واحد اتاق، به عنوان یک 

سیستم تقسیم بندی طبقه بندی می شد.

دان همیشه به این نکته اشاره می کرد که در سال 

Comfort-Aire Twin Pac ،1974 برنده جایزه 

محصول سال در ایالت میشیگان شد. این خودرو فورد 

موستانگ 1974 را شکست داد. 

اکنون، ممکن است بگویید که تقریبًا هر چیزی باید 

این ماشین را شکست می داد، اما آنهایی از ما که به 
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اندازه کافی بزرگ هستند که به خاطر بسپاریم، می 

دانیم که فورد یکسری از این ماشین ها را فروخت 

و هر محصول غیرخودرویی در میشیگان برنده شد، 

چیزی در این مورد بی سابقه بود. زمان.

اکنون، بیایید به DeLorean DMC-12 1982 برویم و 

خازن شار را روی 2021 تنظیم کنیم ... 52 سال بعد از 

معرفی اولین مینی اسپلیت در آمریکای شمالی.

در آن 52 سال ما از ماژول قمری به شاتل فضایی به 

Space-X رفتیم.

ما از فورد موستانگ ماخ 1 1969 با 390 متر مکعب 

 II به موستانگ ،V8 حرکت کردیم. موتور 6٫4 لیتری

1974 با موتور 4 سیلندر 2٫3 لیتری، به موستانگ شلبی 

GT500 2021 با موتور 5٫2 لیتری V8 سوپرشارژ با قدرت 

760 اسب بخار.

و ما از Comfort-Aire Twin Pac در سال 1969 با 

EER کمتر از 8 به واحدهای مینی اسپلیت امروزی 

مانند Tosot Lomo Plus با EER 15٫3 و رتبه بهره 

 9K Lomo .30٫5 رفتیم )SEER( وری انرژی فصلی

Plus دارای EER 16٫5 و SEER 38 است.

و Comfort-Aire Twin Pac حداکثر طول مجموعه 

خطوط 19 فوتی داشت، اکنون واحدهای مدرن حداکثر 

طول مجموعه خطوط 164 فوتی دارند، این یعنی 

پیشرفت.
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»قانوننخنماینظاممهندسیساختمان«درانتظارلباسینو!

قانــون  اصــاح  ضــرورت  بهزادپــور:  صدیقــه 

نظــام مهندســی همیــن بــس کــه؛ اولیــن بــار 

در ســال 1374 نگاشــته شــد و بــه مرحلــه اجــرا 

ــی«،  ــد »طراح ــب فرآین ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــز درآم نی

ــف  ــای مختل ــروژه ه ــرای پ ــرا« و اج ــارت و اج »نظ

ســاختمانی کشــور تحــت پوشــش ایــن قانــون 

ــد.  ــکته درآم ــا ش ــت و پ ــورت دس ــه ص ــد ب ــر چن ه

ــون از نقــاط قوتــی نیــز برخــوردار  ــد ایــن قان هــر چن

اســت و نمــی تــوان گفــت کــه بایــد بــه کلــی 

شــالوده ایــن قانــون را برهــم ریخــت و اساســی 

ــی  ــات فراوان ــه اصاح ــاز ب ــا نی ــاد، ام ــا نه ــاره بن دوب

ــای  ــک از دوره ه ــچ ی ــر هی ــفانه عم ــه متاس دارد ک

ــد.  ــی ده ــد نم ــه آن ق ــاح جامع ــه اص ــس ب مجل

اکنــون بــا گذشــت 3 دهــه از اجرایی شــدن ایــن قانون 

و جــدی تــر شــدن اصــاح قانــون نظــام مهندســی، بــه 

نظــر مــی رســد کــه کمیســیون عمــران مجلس شــورای 

اســامی بــر ایــن مهــم اهتمام بیشــتری ورزیده اســت .

قانــون نظــام مهندســی بــا مشــکات مختلفــی روبــرو 

اســت کــه جامعــه مهندســان را بــا بــی عدالتــی 

هایــی مواجــه ســاخته و البتــه در ایــن میــان کاربــران 

ــره  ــی به ــز از آن ب ــی نی ــات مهندس ــان خدم و مخاطب

نمانــده انــد.  از جملــه ایــن مــوارد مــی توان به مســئله 

قانون نگارش شده نظام مهندسی ساختمان در سال 74 به قدری قدیمی و پوسیده است که در قامت 

واقعیتهای موجود نظام مهندسی و ساخت و ساز کشور نمی کند و تار و پود آن به راحتی از هم می گسلد.
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»حــق امضــاء مهندســین« اشــاره کــرد کــه؛ متاســفانه 

بــدون نظــارت کیفــی و کمــی هــر روز باعــث کاهــش 

ــهرهای  ــژه در کان ش ــه وی ــاز ب ــاخت و س ــت س کیفی

ــا  ــه در انته ــود و البت ــی ش ــب م ــورمان را موج کش

نیــز مســئولیت مســتقیم اهمــال کاری هــای در رونــِد 

بررســی مســئولیت هــا در بخــش ســاختمان ســازی ، 

متوجــه هیــچ فــردای بــه طــور جــدی نخواهــد بــود. 

نبــوِد نظــارت و کنتــرل مســتمر در رونــِد تاییــد 

ــش هــای  ــی از دیگــر چال صاحیــت شــرکتهای حقوق

ــی  ــوب م ــاختمان محس ــی س ــام مهندس ــون نظ قان

ــاء  ــل امض ــترش معض ــث گس ــه باع ــه البت ــود ک ش

ــد  ــر ناامی ــاوه ب ــت و ع ــده اس ــور ش ــی در کش فروش

شــدن جامعــه مهندســین دارای کیفیــت کار مطلــوب، 

بــه کیفیــت ســاخت و ســاز نیــز لطمــه وارد مــی کنــد. 

بــی توجهی برخــی شــرکتهای حقوقی در مســیر کیفیت 

طراحــی و نظــارت و اجــرای پــروژه هــای ســاختمانی 

بــاِب تخلفــات بســیاری را در پــروژه ها باز کــرده و البته 

در ایــن میــان باعــث گرایــش بــه خــاف در ایــن حوزه 

ــت.  ــده اس ــز ش ــر نی ــین دیگ ــی مهندس ــوی برخ از س

ــت«  ــاور دارای صاحی ــان مش ــود مهندس ــاء وج »خ

از دیگــر مشــکات قانــون نظــام مهندســی ســاختمان 

ــوان  ــر میت ــال حاض ــه در ح ــد ک ــی آی ــمار م ــه ش ب

گفــت دارای ظرفیتــی در حــِد صفــر مــی باشــد 

انــد.  شــده  گرفتــه  نادیــده  کامــاً  متاســفانه  و 

در مجمــوع ِاعمــال نظرهــای مختلــف در ســازمان 

نظــام مهندســی از ســوی ســازمانهای باالدســتی، 

شــناخته نشــدن ظرفیتهــای نظــام مهندســی و تفکیک 

ــه  ــز از جمل ــف نی ــن وظای ــح از ای ــف ناصحی و تعری

ــون  دیگــر مشــکاتی اســت کــه ضــرورت اصــاح قان

نظــام مهندســی را بیــش از پیــش عیــان مــی ســازد. 

از ســوی دیگــر نظــام فنــی اجرایــی کشــور، زیرمجموعه 

ــرای  ــه ب ــت ک ــادی اس ــه، نه ــه و بودج ــازمان برنام س

شــرکت های مهندســان مشــاور در رســته های مختلــف 

ــرای  ــف ب ــکار در رســته های مختل و شــرکت های پیمان
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مصاحبه
انجــام پروژه هــای عمرانــی و دولتــی صاحیــت صــادر 

می کنــد. نظــام فنــی اجرایــی دارای یــک ســامانه 

ــا  ــامانه ب ــن س ــت. ای ــاجات اس ــام س ــه ن ــع ب جام

اتصــال برخــط بــه ده هــا ســامانه دیگــر )ماننــد تامیــن 

ــوال  ــت اح ــناد، ثب ــت اس ــوم، ثب ــی، وزارت عل اجتماع

وزارت خارجه و... ( ســوابق اشــخاص امتیــاز آور حقیقی 

و نیــز ســوابق شــرکت حقوقــی را دقیقــا مــورد بررســی 

و پایــش قــرار می دهــد و بــر ایــن اســاس صاحیــت 

صــادر یــا تمدیــد می شــود. بــا توجــه بــه وجــود ایــن 

ســامانه دقیــق کــه هزینه هــای زیــادی بــرای بــه وجــود 

آمــدن و تکامــل و بلــوغ آن در ۱۵-۱۰ ســال اخیــر انجــام 

شــده اســت، احــداث یــک ســامانه مــوازی دیگــر کــه 

همــان مــوارد را بــرای اعطــای صاحیــت شــرکت های 

ــه  ــد، منطقــی ب حقوقــی نظــام مهندســی بررســی کنن

ــت  ــد صاحی ــا تمدی ــد تاییــد ی نظــر نمی رســد. فرآین

فعلــی شــرکت های حقوقــی نظــام مهندســی، بــه 

روش غیر الکترونیکــی و بــدون اتصــال بــه ســایر 

ــرادات اساســی اســت  ــر خــط، دارای ای ســامانه های ب

کــه بررســی صاحیت هــای شــرکت های حقوقــی 

ــاد  ــاد فس ــال ایج ــد و احتم ــر می کن را ســخت و زمانب

اداری در ایــن بوروکراســی اداری را افزایــش می دهــد.

امــا عضــو کمیســیون عمــران مجلس شــورای اســامی 

ــرورت  ــاره ض ــا در ب ــگار م ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف

ــت :  ــاختمان گف ــی س ــام مهندس ــون نظ ــر قان تغیی

ــه  ــاختمان از جمل ــی س ــام مهندس ــون نظ ــر قان تغیی

ضرورتهایــی بــه شــمار مــی آیــد کــه مجلــس یازدهــم 

ــعنی  ــردازد و س ــی پ ــه آن م ــدی ب ــور ج ــه ط ــز ب نی

ــازی  ــفاف س ــه ش ــن ب ــای ممک ــا ج ــه ت ــد ک ــی کن م

ــزود: ــاکری اف ــال ش ــد. اقب ــک کن ــه کم ــن زمین در ای

ــک ارکان  ــی«، »تفی ــام مهندس ــازی در نظ ــفاف س »ش

ــع«،  ــارض مناف ــری از تع ــور جلوگی ــه منظ ــازمان ب س

ــت  ــد عضوی ــه مانن ــای یکپارچ ــامانه ه ــاد س » ایج

ــی  ــمار م ــه ش ــائلی ب ــه مس ــارت و ...« از جمل و نظ

آیــد کــه در ایــن زمینــه بــه آن پرداختــه ایــم. 

هــای  دســتگاه  وجــود  همچنیــن  شــاکری 

نظــام  در  را  حــوزه  ایــن  در  بازرســی  و  ناظــر 

: گفــت  و  برشــمرد  مهــم  بســیار  مهندســی 

ــوی وزارت راه و  ــی از س ــر حاکمیت ــال نظ ــوه اعم نح

شهرســازی بــر نظــام مهندســی از دیگــر اصــول حاکــم 

ــن  ــم در ای ــتو امیدواری ــده اس ــاد ش ــرات ی ــر تغیی ب

ــود.  ــی ش ــل عملیات ــازی کام ــفاف س ــز ش ــه نی عرص

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ارکان نظــام مهندســی بایــد از 

آرای مجمــع عمومــی بیــرون بیایــد و نبایــد انتصابــی 

باشــد، بیــان کــرد: شــورای انتظامــی بــه ویــژه ریاســت 

شــورای مرکــزی الزم اســت بــا انتخابــات بیــرون بیایــد 

و رئیــس هــم بایــد منتخــب شــورای مرکــزی باشــد. 

ــام  ــازمان نظ ــزی س ــورای مرک ــد در ش ــا بای تصمیم ه

مهندســی مصوب شــود. همچنیــن نماینــدگان موضوع 

ــای  ــتانی و اعض ــره اس ــت مدی ــای هیئ ــداد اعض تع

ــتند. ــو گذاش ــث و گفت وگ ــه بح ــزی را ب ــورای مرک ش

عضــو کمیســیون عمــران مجلــس بــا اشــاره بــه 

و  مختلــف  نهادهــای  بــا  نماینــدگان  مذاکــرات 

ــاختمان،  ــی س ــام مهندس ــن نظ ــان و همچنی مهندس

دربــاره  اندیشــکده ها  و  شهرســازی  و  راه  وزارت 

ــا  ــت ت ــران خواس ــام صاحب نظ ــون، از تم ــاح قان اص

ــا کمیســیون  ــه نظــام مهندســی و ی در جلســات کمیت

ــد. ــه نظرهایشــان حضــور پیــدا کنن ــرای ارائ عمــران ب
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مقاله

از آن جایــی کــه موتــور آسانســور نقــش بســیار مهمــی 

در حرکــت، امنیــت و عملکــرد آسانســور دارد، در نتیجــه 

ــد  ــد باش ــیار کارآم ــد بس ــح آن می توان ــاب صحی انتخ

و اگــر آن را اشــتباه انتخــاب کنیــد، ممکــن اســت بــه 

تمــام سیســتم های آسانســور شــما آســیب برســاند. در 

ــور  ــب یــک راهنمــای کامــل انتخــاب موت ادامــه مطل

آسانســور را بــه شــما ارائــه می دهیــم تــا بــا توجــه بــه 

انــواع مختلــف موتــور و کاربردشــان، بهتریــن نمونــه را 

بــرای خــود انتخــاب کنیــد.

درباره موتور آسانسور
ــور  ــاب موت ــل انتخ ــای کام ــی راهنم ــه بررس در ادام

ــاالی  ــور در ب ــه موت ــد ک ــت بدانی ــاز اس ــور، نی آسانس

ــک  ــدن ی ــه چرخان ــروع ب ــرد و ش ــرار می گی ــفت ق ش

نــوار یــا قرقــره می کنــد، ســپس ایــن نوارهــا وظیفــه 

ــن آسانســور را  ــه کابی ــه کابل هــای متصــل ب ــد ک دارن

جــا بــه جــا کننــد. آسانســورهایی کــه ســرعت باالتــری 

ــس هســتند. ــب گیرل ــد، اغل دارن

در کل موتورهــا و قطعــات مرتبــط بــه آن هــا، تمامــی 

ــروزه  ــرد. ام ــد ک ــر خواهن ــفت را پ ــاالی ش ــای ب فض

راهنمای کامل انتخاب موتور آسانسور
هنگامی که ساختمانی را می سازیم، در حقیقت باید به همه جوانب آن توجه کنیم. آسانسور یکی از 

مهم ترین جنبه های ساختمان هاست که ضرورت دارد به طور صحیح انتخاب و نصب گردد. با توجه به 

پیشرفت روزانه تکنولوژی، آسانسورها نیز انواع مختلفی دارند و توسط موتورهای متفاوتی هدایت 

می شوند.



www.Tasisatnews.com 19هفته نامه شماره 367

تمامــی تولیدکننــدگان در تــاش هســتند تــا تجهیــزات 

را روی شــفت یــا دیواره هــای جانبــی جــای دهنــد تــا 

فضــای کمتــری را اشــغال کنند. اغلــب افــراد موتورهای 

آسانســور گیرلــس، بــه همــراه یــک آهنربــای دائمــی را 

بــه عنــوان موتــور اصلــی انتخــاب می کننــد، زیــرا ایــن 

موتورهــا انــدازه کوچــک تــری دارنــد، امــا عملکردشــان 

ماننــد نمونه هــای قدیمــی اســت. بــرای بررســی 

راهنمــای کامــل انتخــاب موتــور آسانســور، چنــد مــورد 

را برایتــان معرفــی خواهیــم  کــرد تــا خودتــان بهتریــن 

نمونــه را انتخــاب کنیــد.

موتورخانه آسانسور
موتورهــای گیربکــس: در این مــدل آسانســورها، اغلب 

ــاه  ــاالی چ ــه ب ــی ک ــرخ در اتاق ــور و چ ــور آسانس موت

آسانســور قــرار دارد، نصــب می شــوند کــه طراحــی این 

ــل  ــار در مراح ــط معم ــد توس ــاه بای ــاالی چ ــاق در ب ات

ــد  ــن کار می توان ــرد، ای ــورت گی ــاختمان ص ــه س اولی

هزینه بــر باشــد و موجــب هــدر رفتــن فضــای موجــود 

در خانــه شــما شــود.

موتورهــای گیرلــس: در ایــن مــدل، دنده هــا بــه طــور 

ــه  ــور و کابیــن متصــل می شــوند. ب ــه موت مســتقیم ب

همیــن دلیــل هیــچ نیــازی بــه فضــای جداگانــه جهت 

ــه موتورخانــه  قــرار دادن آن هــا نیســت. در نتیجــه ب

احتیاجــی ندارنــد.

آسانســور وکیــوم: بــرای بررســی راهنمــای کامــل 

ــور آسانســور، جالــب اســت بدانیــد کــه  انتخــاب موت

ایــن نمونــه هیــچ نیــازی بــه موتورخانــه نــدارد، زیــرا 

ــه  ــد. بلک ــور کار نمی کن ــره و موت ــتفاده از قرق ــا اس ب

ــت. ــوا اس ــت آن ه ــل حرک عام

موتور آسانسور، تعداد طبقات و سرعت
ــرای بررســی راهنمــای کامــل  موتورهــای گیربکــس: ب

انتخــاب موتــور آسانســور، بایــد بدانیــد کــه موتورهای 

ــه  ــر در دقیق ــرعت ۱۵۲ مت ــا س ــدودا ت ــس، ح گیربک

ــا  ــافران را ت ــل مس ــی حم ــد و توانای ــت می کنن حرک

ــد. ــه( دارن ــدودا ۲۴ طبق ــر )ح ــاع ۷۵ مت ارتف

ــی  ــس، توانای ــای گیرل ــس: موتوره ــای گیرل موتوره

حرکــت تــا ســرعت ۶۱۰ متــر در دقیقــه را دارنــد. 

همچنیــن می تواننــد تــا ارتفــاع ۶۰۰ متــر نیــز حرکــت 

ــد. کنن

موتورهــای هیدرولیــک: ایــن موتورهــا اغلــب در 

ــورد  ــه م ــا ۸ طبق ــدود ۲ ت ــاه، ح ــاختمان های کوت س

اســتفاده قــرار می گیرنــد و نهایتــا می تواننــد بــا 

ســرعت ۲۰۰ فــوت در دقیقــه )حــدود ۶۰ متــر در 

ــد. ــت کن ــه( حرک دقیق

موتور آسانسور و ظرفیت
ــرای بررســی دقیــق راهنمــای  موتورهــای گیربکــس: ب

ــد  ــت بدانی ــور، الزم اس ــور آسانس ــاب موت ــل انتخ کام

کــه تقریبــا هــر دو مــدل گیرلــس و گیربکــس، ظرفیــت 

ــی  ــه جای ــا ب ــرای ج ــه ب ــد ک ــانی دارن ــل یکس حم

ــت . ــی اس ــف کاف ــات مختل ــان طبق ــافران در می مس

ــاال  ــه در ب ــور ک ــدل، همانط ــن م ــوم: ای ــور وکی آسانس

ــه  ــد و ب ــی ندارن ــور خاص ــره و موت ــم، قرق ــر کردی ذک

ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــت می کنن ــوا حرک ــیله ه وس

ــک  ــدازه وزن ی ــه ان ــری دارد و ب ــت کمت ــب ظرفی اغل

ــد.  ــب باش ــد مناس ــر می توان ــراه ویلچ ــه هم ــان ب انس

مقاله
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در کل ایــن محصــول بــرای آسانســور خانگــی توصیــه 

می شــود.

موتور آسانسور و تعمیرات
موتــور گیربکــس: ایــن موتورهــا بزرگ تــر از نمونه هــای 

دیگــر هســتند. آن هــا از قطعــات بزرگ تــر و بیشــتری 

ــر  ــه تعمی ــل ب ــن دلی ــه همی ــده اند. ب ــاخته ش ــز س نی

نمونه هــای  بــه  نســبت  دقیق تــری  داری  نگــه  و 

دیگــر احتیــاج دارنــد. همچنیــن دارای دنــده هســتند 

ــب تعویــض و مــورد بررســی  ــه طــور مرت ــد ب ــه بای ک

ــد. قرارگیرن

موتــور گیرلــس: بــرای بررســی راهنمــای کامــل انتخاب 

ــای  ــه نمونه ه ــد ک ــت بدانی ــور، الزم اس ــور آسانس موت

گیرلــس، احتیاجــی بــه دنــده ندارنــد و روغــن کاری نیز 

ــان،  ــودن سایزش ــر ب ــل کوچک ت ــه دلی ــد. ب نمی خواهن

مراقبــت از آن هــا ســاده تر صــورت می گیــرد و از 

ــده اند. ــاخته ش ــز س ــری نی ــر و کوچک ت ــات کمت قطع

موتورهــای هیدرولیــک: مایعــات هیدرولیــک، موجــود 

در ایــن  موتــور بایــد بــه طــور مرتــب چــک شــود. زیــرا 

ــی  ــکل بزرگ ــد مش ــز، می توان ــتی ناچی ــک نش ــا ی تنه

را برایتــان ایجــاد کنــد. امــا هزینــه نصــب و نگــه داری 

آن هــا بســیار مقــرون بــه صرفــه اســت و نگــه داری از 

قطعــات آن، دشــوار نیســت کــه همیــن ویژگــی دلیــل 

اصلــی گرایــش مــردم بــه ســمت ایــن موتــور اســت.

مقاله
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گزارش

ASHRAEبهطوررسمیساختمانمرکزیجدیدجهانی
راافتتاحکرد

ASHRAE پس از مراسم برش روبان با حضور هیئت 

مدیره، اهداکنندگان ارشد کمپین ساختمانی، مقامات 

منتخب و مهمانان، ساختمان جدید دفتر مرکزی جهانی 

خود را رسما افتتاح کرد. این شرکت یک پروژه بازسازی 

ساختمان 20 میلیون دالری را تکمیل کرد که یک 

عملیات کاماً با انرژی صفر خالص )NZE( است.

Mick Schwedler، رئیس ASHRAE در 2021-

22، گفت: »تکمیل این پروژه نقطه عطفی مهم برای 

ASHRAE به عنوان یک جامعه حرفه ای و برای 

محیط ساخته شده در سراسر جهان است.«

ساختمان بازسازی شده با مساحت 66700 فوت در 11 

هکتار زمین در Peachtree Corners، جورجیا واقع 

شده است.

افتتاحیه بزرگ در پایان یک کمپین ساختمانی بسیار 

موفق انجام می شود که بیش از 10٫3 میلیون دالر 

کمک مالی و کمک های تجهیزات و خدمات از اعضای 

متعدد ASHRAE و سی و سه اهدا کننده شرکت جمع 

آوری کرد.

اگرچه ASHRAE بیش از یک سال است که ساختمان 

را گرفته است، نصب یک سیستم آرایه خورشیدی 

فتوولتائیک )PV( در اکتبر 2021 به پایان رسید، که 

نشانگر آغاز عملیات ساختمان با عملکرد کاماً انرژی 

صفر خالص است. سیستم PV ترکیبی از سه آرایه 

فرعی به مجموع 332 کیلووات است که بر روی پشت 

بام و در قسمتی از پارکینگ استفاده نشده نصب شده 

است.

عاوه بر سیستم PV، سایر رویکردهای نوآورانه 

گنجانده شده در ساختمان عبارتند از:

افتتاحیه بزرگ در پایان کمپین ساختمانی کار بسیار موفقی بود که بیش از 10٫3 میلیون دالر کمک مالی 

جمع آوری کرد.
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•18 نورگیر جدید و نسبت پنجره/دیوار بازپیکربندی 

شده.

•سیستم پانل سقف تابشی: برای گرمایش و سرمایش 

و سیستم هوای اختصاصی در فضای باز برای تهویه 

هوای بیرون با بازیابی حرارت آنتالپی استفاده می 

شود.

•سیستم توزیع هوای تازه باالی سر با فن های سقفی 

برگشت پذیر در مناطق اداری باز و توزیع جابجایی در 

مرکز آموزشی تقویت شده است.

•شش پمپ منبع آب گرما )WSHPs(: چهار پمپ در 

سطح زیرزمین و دو پمپ در آتریوم سطح باالیی وجود 

دارد که برای تهویه این فضاها استفاده خواهند شد.

•یک سیستم اتوماسیون ساختمان قوی با دسترسی از 

راه دور.

•تهویه کنترل تقاضا )DCV(: این تهویه برای فضاهای 

پر اشغال در مرکز جلسات و آموزش استفاده می شود.

•ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی در محل برای 

مهمانان و کارکنان در دسترس است.

این رویداد مخاطبان مجازی زیادی را از طریق فیس 

بوک الیو به خود جلب کرد که نماینده بخشی از 51000 

عضو انجمن در سراسر جهان بود.
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از ایــن رو در ادامــه ایــن مطلــب، تعــدادی از مهم تریــن 
و کاربردی تریــن انــواع درب بــه همــراه راهنمــای 

ــد شــد. خریدشــان، معرفــی خواهن
برای هر ساختمان کدام درب مناسب است؟

درب اتاق
در میــان انــواع درب داخلــی، درب اتــاق خــواب قــرار 
دارد کــه بیشــترین اهمیــت را از لحــاظ نمــای داخلــی 
ــه خــود اختصــاص داده اســت. درب هــا  ســاختمان ب
ــد  ــی، بای ــم خصوص ــت و حری ــاد امنی ــر ایج ــاوه ب ع
ــه  ــند ک ــری باش ــی ظاه ــاال و زیبای ــتحکام ب دارای اس
امــروزه، در طراحی هــای داخلــی ایــن موضــوع بیــش 
ــی درب هــای  ــه می شــود و حت از پیــش در نظــر گرفت
جدیــد اتاقــی بــا ویژگی هــای جــذاب، تولیــد و عرضــه 
می شــوند. مهم تریــن مــواردی کــه هنــگام خریــد 
ــش  ــود، روک ــه ش ــا توج ــه آن ه ــد ب ــا بای ــن درب ه ای

ــل و دســتگیره آن هســتند. ــوع قف درب، ن

درب اتوماتیک
درب اتوماتیــک را همــه می شناســند! درب اتوماتیــک 
ــی  ــتر در مکان های ــه دارد بیش ــی ک ــای فراوان ــا مزای ب
ــا  ــاری، بانک ه ــن تج ــگاه ها، ادارات، اماک ــون فروش چ
ــی  ــواع مختلف ــود و ان ــده می ش ــتان ها دی و بیمارس

گزارش ویژه

قبلازخریددرباینمطلبرابخوانید
درب ورودی، یکی از مهم ترین قسمت های ساختمان است. برای مثال درب ورودی، برای منازل و آپارتمان ها 

نوعی معِرف خانه است یا درب اتاق ها باید همخوان با دکوراسیون منزل باشد. افزون بر موارد ظاهری، 

درب ها کاربردهای به خصوصی نیز دارند که پیش از خرید باید با آن ها آشنا باشیم، برای مثال نمی توان 

درب البی یک آپارتمان را برای یک کارخانه نصب کرد.
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بــه درب  اتوماتیــک می تــوان  انــواع درب  از  دارد. 
ــره  ــون کرک ــره ای همچ ــویی، درب کرک ــه ای کش شیش
برقــی ماننــد درب پارکینــگ، درب اتوماتیک تلســکوپی 
ــواع  ــن ان ــرد. ای ــام ب و درب اتوماتیــک شیشــه ای را ن
ــه  ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــی دارن ــای مختلف درب قیمت ه
ــون در  ــه طــور متوســط اکن ــک ب قیمــت درب اتوماتی
زمســتان ۱۴۰۰، ۶۰۰ میلیــون ناموت اســت. قیمــت کرکره 
برقــی هــم وابســته بــه نــوع تیغــه، عــرض و ارتفــاع و 

ــاوت اســت. ــه در آن متف ــه کار رفت سنســورهای ب
برای هر ساختمان کدام درب مناسب است؟

درب اتوماتیک صنعتی
گفتــه  درب هایــی  بــه  صنعتــی  اتوماتیــک  درب 
می شــود کــه دو ناحیــه را بــه کمــک عایق هــای 
ــوالً  ــد و معم ــدا می کن ــم ج ــی از ه ــی و صوت گرمای
هتل هــا،  انبارهــا،  کارخانه هــا،  ســوله ها،  بــرای 
بیمارســتان ها و آتش نشــانی از آن اســتفاده می شــود. 
ایــن نــوع درب هــا بــه رفــت و آمــد پرســنل در داخــل 
ســاختمان ها کمــک و همچنیــن از اتــاف انــرژی 
بخش هــای  و  کارخانه هــا  در  می کننــد.  جلوگیــری 
ــزرگ،  ــای ب ــداوم کااله ــال م ــل انتق ــه دلی ــی ب صنعت
وجــود ایــن نــوع درب هــا ضــروری بــه نظــر می رســد.

درب ضد سرقت
درب ضــد ســرقت، همانطــور کــه از نامــش مشــخص 
ــر  ــورد نظ ــل م ــه مح ــاز ب ــکان ورود غیرمج ــت، ام اس
ــد. در  ــش می ده ــرکت را کاه ــا ش ــه ی ــون خان همچ
واقــع، بیــن دو الیــه روکش هــای درب یــک الیــه 
فلــزی و یــک اســکلت فلــزی قــرار دارد کــه ایــن مزیت 

ــراه آورده اســت. ــه هم را ب
ــا  ــران عموم ــود در ای ــرقت موج ــد س ــای ض درب ه
تــرک، چینــی یــا ایرانــی هســتند کــه اگــر کســی بــه 
ــد  ــد می توان ــس باش ــرقت لوک ــد س ــال درب ض دنب
روی مدل هــای تــرک حســاب کنــد. قیمــت درب ضــد 
ســرقت هــم بــه همیــن مقولــه بســتگی دارد، بــه بیان 
بهتــر هرچقــدر کیفیــت درب بیشــتر باشــد، قیمــت آن 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــز افزای نی
معرفــی  فروشــگاه هایی  مطلــب،  ایــن  ادامــه  در 
خواهنــد شــد کــه بــه فــروش درب ضــد ســرقت، تعمیر 
درب اتوماتیــک و دیگــر خدمــات ایــن حــوزه مشــغول 
ــون  ــی همچ ــره برق ــواع کرک ــز ان ــن مراک ــتند. ای هس
ــا رنــگ پلــی  ــی و درب ب کرکره برقــی رنگــی، درب چوب

ــد. ــه می دهن ــز ارائ ــان را نی اورت
برای هر ساختمان کدام درب مناسب است؟

سپیدارچوب
ســپیدار چــوب از ســال ۱۳۹۰ در زمینــه تولیــد درب های 
ــرای  ــواری ب ــد دی ــت و کم ــی، کابین ــی، درب اتاق چوب
ــد.  ــت می کن ــکونی و اداری فعالی ــاختمان های مس س
ــون  ــی همچ ــرکت های متنوع ــا ش ــه، ب ــن مجموع ای
رفــاه، آســیاتک و … همــکاری داشــته اســت و ماموریت 
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 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

گزارش ویژه

ــای  ــتفاده از فناوری ه ــت، اس ــن کیفی ــود را تضمی خ
جدیــد و تبدیــل شــدن بــه برنــدی ملــی می دانــد. در 
راســتای ایــن اهــداف، اســتفاده از رنــگ درجــه یــک و 
متریــال خارجــی بــا کیفیــت در دســتور کار این شــرکت 
ــدرن،  ــای م ــی طرح ه ــه تمام ــوری ک ــه ط ــت. ب اس
ــرار  ــش ق ــت پوش ــیک و… را تح ــیک، نئوکاس کاس
داده انــد و بــا توجــه بــه ســلیقه مشــتریان، درب هــا را 

ــد. ــد می کنن تولی

راشادر
درب ضــد ســرقت یکــی از عوامــل موثــر بــرای ایجــاد 
ــن  ــا مهم تری ــد. ام ــما می باش ــاختمان ش ــت در س امنی
مســاله در هنــگام خریــد ایــن دربهــا کیفیــت و قیمــت 
آن می باشــد. اگــر بــه دنبــال یــک درب ضــد ســرقت 
ــم  ــنهاد می دهی ــما پیش ــه ش ــتید ب ــن و ارزان هس ام
از محصــوالت تولیــد شــده در راشــا درب بازدیــد 
نماییــد. درب البــی ضدســرقت و درب اســتیل از دیگــر 
ــرای  ــه ب محصــوالت باکیفیــت راشــا درب می باشــد ک
ــه  ــاختمان توصی ــوان درب ورودی س ــه عن ــتفاده ب اس

می شــود.

مدرن چوب
ــردی اســت  ــه محصــوالت کارب درب اتوماتیــک از جمل
کــه امــروزه در مراکــز تجــاری، مســکونی و اداری 
بــه وفــور دیــده می شــود. مجموعــه مــدرن درب 
اتوماتیــک گــردان،  انــواع درب هــای  تولیدکننــده 
تلســکوپی، کرکــره ای، کشــویی، پارکینگــی و دیگــر 
انــواع درب هــای اتوماتیــک اســت کــه امــر نصــب آن 

ــت. ــه اس ــده گرفت ــر عه ــز ب را نی
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نگاهی به بازار

قیمت تیر آهن و میلگرد امروز/ تاثیر مذاکرات بر بازار آهن
ــرد و  ــت میلگ ــه دارد. قیم ــن ادام ــازار آه ــود در ب رک

ــده  ــت دالر ارزان ش ــش قیم ــل کاه ــه دلی ــن ب تیرآه

ــن  ــرد و آه ــت میلگ ــش قیم ــا کاه ــا ای ــت. ام اس

ــازار  ــرات ب ــت مذاک ــد مثب ــت؟گویا رون ــه دار اس ادام

ارز را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. بــازار فلــزات 

ــرار  ــت دالر ق ــی قیم ــد کاهش ــر رون ــت تاثی ــم تح ه

ــرد  ــت میلگ ــد قیم ــان می ده ــی ها نش ــت. بررس گرف

ــته ۵۰  ــج روز گذش ــه پن ــبت ب ــروز ۱۹ دی ۱۴۰۰ نس ام

ــرد هــم در  ــن میلگ ــرد. همچنی ــدا ک ناموت کاهــش پی

ــورد  ــن م ــد.در همی ــزار ناموت ارزان ش ــدت ه ــن م ای

ــن  ــندگان آه ــه فروش ــره اتحادی ــات مدی ــو هی عض

ــر  ــت تی ــش قیم ــت کاه ــت: عل ــوز گف ــه تجارت نی ب

آهــن و میلگــرد رونــد مثبــت مذاکــرات اســت. 

ــزار و ۷۰۰ ناموت  ــی ۱۴ ه ــرد کیلوی ــت میلگ ــروز قیم ام

معاملــه شــد. همچنیــن هــر کیلــو تیــر آهــن هــم بــا 

ــت. ــده اس ــه ش ــزار و ۹۰۰ ناموت فروخت ــت ۱۴ ه قیم

ــی  ــد ریزش ــح داد: رون ــاز توضی ــادق چیت س محمدص

ــی  ــه دارد. پیش بین ــرد ادام ــر آهــن و میلگ قیمــت تی

ــدود ۱۰۰  ــردا ح ــا ف ــز ت ــن دو فل ــت ای ــود قیم می ش

تــا ۲۰۰ ناموت ارزان شــود.باوجود کاهــش قیمــت تیــر 

ــن دو کاال  ــد ای ــرای خری ــی ب ــرد، تقاضای آهــن و میلگ

ــداران  ــت و خری ــد اس ــن راک ــازار آه ــدارد. ب ــود ن وج

ــر  ــاال منتظ ــون احتم ــد چ ــینی کرده ان ــا عقب نش فع

مشــخص شــدن نتیجــه مذاکــرات و کاهــش بیشــتر 

ــتند. ــن هس ــرد و آه ــت میلگ قیم

صادرات میلگرد به تایلند

حــاال بــه دلیــل رکــود در بــازار بخشــی از میلگــرد بــه 

کشــورهای دیگــر صــادر می شــود. چیت ســاز بــا اشــاره 

ــا ورق هــای  ــه رونــق صــادرات میلگــرد گفــت: عمدت ب

ــون  ــورهایی همچ ــه کش ــرد ب ــمش و میلگ ــی، ش آهن

امــارات متحــده عربــی، ترکیــه، عمــان، ویتنــام و تایلند 

صــادر می شــود. علــی رغــم تحریم هــا صــادرات 

میلگــرد کاهــش پیــدا نکــرده اســت.به گفتــه او، 

ــه صــادرات میلگــرد  ــران ب ــازار ای کاهــش تقاضــا در ب

و ورقه هــای آهنــی رونــق داده اســت.گویا قطــع بــرق 

فوالدی هــا ادامــه دارد و هنــوز بــرق ایــن صنایــع 

وصــل نشــده اســت. هفتــه گذشــته چیت ســاز، عضــو 

هیــات مدیــره اتحادیــه فروشــندگان آهــن گفتــه بــود: 

بــا توجــه بــه از ســرگیری مذاکــرات هســته ای قیمــت 

آهــن و میلگــرد رونــد کاهشــی دارد. بــرق فوالدی هــا 

قطــع شــده امــا بــه نظــر می رســد ایــن قطعــی بــرق 

ــت  ــش قیم ــری در افزای ــد و تاثی ــدت باش ــاه م کوت

ــدارد. ــوالد و میلگــرد ن ف
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تونلیباتهویههوایکوهستانی
اولین تصاویر از »تونل های سبز« نوآورانه ای را که در 

سراسر باکینگهام شایر و نورث همپتون شایر ساخته 

می شوند، نشان داده است که خط راه آهن جدید 

HS2را با چشم انداز طبیعی ترکیب می کند.

تونل سبز گریت ورث به طول یک و نیم مایل قبل از 

حمل به سایت در کارخانه ای در دربی شایر ساخته 

می شود و در هنگام عبور از روستا روی خط راه آهن 

مونتاژ می شود.

سپس تونل با خاک پوشانده می شود و به گونه ای 

طراحی می شود که در حومه اطراف قرار گیرد.

با استفاده از درس هایی از ساخت آخرین خطوط 

سرعت باال فرانسه، یک رویکرد مدوالر »خارج از سایت« 

توسط پیمانکار اصلی EKFB ،HS2 - تیمی متشکل از 

 BAM و Eiffage، Kier، Ferrovial Construction

Nuttall توسعه داده شد.

 m این تونل به صورت یک قوس دوتایی به شکل

طراحی شده است و دارای دو نیمه مجزا برای قطارهای 

جنوب و شمال خواهد بود.

به جای اینکه کل تونل در محل ریخته گری شود، پنج 

بخش پیش ساخته بتنی مختلف در کنار هم قرار 

می گیرند تا قوس دوگانه حاصل شود.

تمام 5400 قطعه نصب شده در گریت ورث با فوالد 
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تقویت شده خواهند بود که بزرگترین آنها تا 43 تن 

وزن دارد.

از آنجایی که بتن و فوالد برخی از بزرگترین منابع 

انتشار کربن در صنعت ساختمان هستند، HS2میزان 

مواد مورد نیاز برای تونل را کاهش داده است.

انتظار می رود این رویکرد مدوالر با وزن سبک تر، مقدار 

کربن جاسازی شده در ساختار را بیش از نصف کند. 

همچنین به افراد و تجهیزات کمتری در محل نیاز دارد 

که ایمنی را بهبود می بخشد و اختاالت ساکنین را 

کاهش می دهد.

»بهبود کارایی و ایمنی«

مشتری پروژه HS2، روهان پرین، گفت: »تونل سبز 

گریت ورث نمونه ای عالی از کاری است که ما انجام 

می دهیم تا راه آهن جدید را با چشم انداز ترکیب کنیم و 

از جوامع نزدیک به خط محافظت کنیم.

»با اتخاذ رویکرد »خارج از محل« برای تولید، ما 

همچنین کربن تعبیه شده را از طراحی حذف می کنیم، 

کارایی، ایمنی را بهبود می بخشیم و کل فرآیند ساخت 

و ساز را کمتر مختل کننده برای جامعه می کنیم.«

»فضای سبزی که با چشم انداز اطراف ترکیب می 

شود«

اندی سوئیفت، مدیر تحویل EKFB نیز اظهار داشت: 

»طراحی تونل سبز ترکیبی از نوآوری، تخصص مهندسی 

بین المللی و محوطه سازی متفکرانه برای جوامع محلی 

آن است.

هنگامی که تونل ها ساخته شدند، زمین اصلی که از 

برش برداشته شده تا راه را برای تونل باز کند، تغییر 

مکان داده می شود و فضای سبزی ایجاد می کند که با 

چشم انداز اطراف ترکیب می شود.

همه تونل ها دارای »درگاه های متخلخل« 

طراحی شده ای در دو انتها خواهند بود تا صدای 

قطارهای ورودی و خروجی از تونل و ساختمان های 

پورتال کوچک برای نگهداری تجهیزات ایمنی و 

الکتریکی را کاهش دهند.

هزاران تن سنگ و خاک در مراحل اولیه ساخت و ساز 

حفاری خواهند شد و برای استفاده مجدد در محل 

به دقت جدا شده و در محل ذخیره خواهند شد تا 

در مراحل بعدی استفاده شود و به دور نگه داشتن 

کامیون ها از جاده های محلی کمک می کند.

طرح های طراحی محوطه سازی متناسب برای هر تونل، 

با هزاران درخت بومی و بوته های معمولی در منطقه 

محلی برای ایجاد مناطق جنگلی جدید در اطراف 

پورتال ها و بازآفرینی پرچین ها و مرزهای مزرعه در 

باالی تونل ایجاد می شود.
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رنگین کمان هفته 

جداکننده خاک با آهنرباهای دوگانه
یــک تصفیه کننــده قدرتمنــد بــرای منــازل مســکونی اســت سیســتم های هیدرونیــک 
ــی  ــای آهن ــود ناخالصی ه ــذف می ش ــر ح ــور مؤث ــه ط ــاری DIRTMAG PRO ب تج
ــاس  ــوار و مقی ــت، براده هــای مــس، خــاک، ســیلیس، ن ــد مگنتی ــی مانن ــر آهن و غی
ــی، ســیرکوالتور ها، شــیر ها  ــران قیمــت مبدل هــای حرارت ــرای محافظــت گ ــات ب قطع
و غیــره اجــزای سیســتم از خرابــی آوار شــیر دمنــده قابلیــت ســرویس دهــی را ســاده 

می کنــد بــه همــراه تمیــز نگــه داشــتن دســت هــا

HVAC کویل
ــای  ــید! کویل ه ــخ زده نباش ــده ی ــیب دی ــوع آس ــه مطب ــای تهوی ــران کویل ه ــر نگ دیگ
Freeze Block کمــک بــه کاهــش زمــان خرابــی، رفــع نیــاز بــه تعمیر یــا تعویــض پارگی 
کویل هــا، همــه در حالــی کــه آرامــش خاطــر را بــا محافظــت ۳۰ ماهــه در برابــر یــخ زدگی 
فراهــم می کننــد. ضمانــت. موجــود بــرای مایــع، بخــار، و ســیم پیچ هــای صــورت و بــای 

پــس هــم بــرای هواگیر هــای جدیــد و هــم کویل هــای جایگزیــن

آرمسترانگ پمپ های تک فاز را برای نصب های سبک راه اندازی می کند
فنــاوری ســیال آرمســترانگ نســخه جدیــدی از پمــپ طــرح پاکــت خــود را دارد کــه بــرای 
خدمــات رســانی بــه تاسیســات ســبک کــه در آن تــوان موجــود تــک فــاز اســت، توســعه 

یافتــه اســت. 
دیویــد لــی، مدیــر برنامــه، توســعه محصــول، فنــاوری ســیال آرمســترانگ، گفت: »بســیاری 
از ســاختمان های تجــاری ســبک و مســکونی از بــرق تــک فــاز اســتفاده می کننــد و برخــی 
از اتاق هــای مکانیکــی بــرق ســه فــاز را کاهــش می دهنــد تــا بــرق تــک فــاز را در دســترس 
قــرار دهنــد.« ایــن پمــپ هــای جدید یــک راه حــل عملــی و اقتصادی بــرای این تاسیســات 

ــه مــی کنند. ارائ
پمپ هــای طــرح پاکــت جدیــد بــرای اســتفاده بــا تــوان تــک فــاز )200-230 ولــت( از 3/1 تــا 
2 اســب بخــار در دســترس هســتند و بــرای افزایــش قابلیــت اطمینان، بر اســاس اســتاندارد 

طراحــی کــه از پمپ هــای تجــاری منتقــل شــده اند، ســاخته شــده اند.
عــاوه بــر ایــن، بــه دلیــل اینکــه لولــه کشــی اتــاق مکانیکــی بــرای کاربردهــای جریــان ســیال ســبک اغلــب به صــورت عمــودی نصب 

مــی شــود، ایــن پمــپ هــای تــک فــاز جدیــد را مــی تــوان در لولــه کشــی عمــودی نصــب و راه انــدازی کــرد.
ماننــد تمــام پمپ هــای Armstrong Design Envelope، ایــن فنــاوری حــول یــک راه حــل کنتــرل هوشــمند مبتنــی بــر تقاضــا 

ســاخته شــده اســت کــه:
تجهیزات و رفتار سیستم را مدل می کند
شرایط واقعی سیستم را رصد می کند

به صورت دینامیکی عملکرد تجهیزات را برای مطابقت با تقاضای سیستم تنظیم می کند
و برای ارائه باالترین بهره وری انرژی و کمترین هزینه نصب و راه اندازی طراحی شده است.

در تغییــر بــه ســمت دیجیتالــی شــدن و ادغــام سیســتم های جریــان ســیال، آرمســترانگ صنعــت را رهبــری می کنــد، محاســبات لبه را 
بــه سیســتم های مکانیکــی مــی آورد، بهینه ســازی انــرژی را بــه عنــوان یــک چالــش کل ســاختمان می بینــد و مدیریــت کامــل چرخــه 

عمــر سیســتم های مکانیکــی را پیــش می بــرد.
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رنگین کمان هفته 

NS18 پمپ حرارتی و هواگیر ناپلئون
ســری NS18 بــا هــر ترموســتات اســتاندارد پمــپ حرارتــی، ترموســتات هوشــمند یــا سیســتم خانــه هوشــمندی کــه روی 24 ولــت کار 

مــی کنــد، ســازگار اســت.
پمــپ حرارتــی و هواگیــر ناپلئــون NS18 یــک سیســتم گرمایــش و ســرمایش یکپارچــه بــرای راحتــی در تمــام طــول ســال اســت و 

شــامل پمــپ حرارتــی NS18 و ایــر هندلــر Seer 18 اســت. 
پمــپ حرارتــی دارای فنــاوری کارآمدتــری اســت کــه دارای کمپرســور اینورتــر متغیــر و فنــاوری تزریــق بخــار بــرای گــرم کــردن خانــه 
در دمــای 30- درجــه ســانتیگراد )22- درجــه فارنهایــت( و در روزهــای گــرم تــا 54 درجــه ســانتیگراد )129 درجــه فارنهایــت( اســت. (. 
همچنیــن بــا بــرق کار مــی کنــد و بــه صاحبــان خانــه کمــک مــی کنــد تــا ردپــای کربــن خــود را بــدون بــه خطــر انداختــن راحتــی و 

کاهــش هزینــه هــای انــرژی کاهــش دهنــد.
هواگیــر یــک ارتقــاء عالــی بــرای سیســتم گرمایــش و ســرمایش خانــه اســت. مشــخصات کــم و بــی صــدا بــا چندیــن گزینــه نصب. 

بــا پــس زمینــه ترکیــب مــی شــود زیــرا بــدون توجــه بــه فصــل، دمــای متعــادل و راحــت را در خانــه حفــظ مــی کنــد.
دارای موتــور دمنــده ECM گشــتاور ثابــت )CT( چنــد ســرعته و طراحــی کابینــت کامــاً عایــق شــده بــا قفســه فیلتــر یکپارچــه بــرای 
تســهیل دسترســی بــدون ابــزار بــه درب. چــه بــه صــورت عمــودی و چــه افقــی نصــب شــود، نیــاز بــه فاصلــه صفــر دارد و بــه راحتــی 

در کمدهــا یــا طاقچــه هــا نصــب مــی شــود.

Viega سیستم تعادل خودکار برای گرمایش تابشی از
کنترل برنامه مبتنی بر وب به کاربران اجازه می دهد تا سیستم را از هر نقطه از جهان مدیریت کنند.

Viega سیســتم جدیــد تعــادل خــودکار تابشــی )RABS( خــود را بــرای کمــک بــه ارائــه کنتــرل و ثبــات در سیســتم هــای گرمایــش 
تابشــی معرفــی کــرده اســت. 

RABS بــرای اولیــن بــار بــه کاربــران امــکان کنتــرل مســتقل هــر منطقــه در یــک سیســتم گرمایــش تابشــی را مــی دهــد. شــیرهای 
متعــادل کننــده مــورد نیــاز نیســتند و نصابــان مــی تواننــد تــا 8 ترموســتات و 12 مــدار در هــر واحــد کنتــرل را راه انــدازی کننــد. بــا 
تجزیــه و تحلیــل دمــای آب منبــع، دمــای برگشــت هــر مــدار و دمــای هــوای منطقــه کــه در آن از ترموســتات بــی ســیم اســتفاده 
مــی شــود، بــه دمــای مــورد نظــر در هــر منطقــه دســت مــی یابــد. ایــن سیســتم چهــار روش عملیاتــی را ارائــه مــی دهــد کــه مکمــل 

ــتند. یکدیگر هس
RABS ناهماهنگی ها و نقص های سیستم را جبران می کند:

طول مدارهای مختلف
فاصله نصب یا عمق/فاصله لوله متفاوت

تغییر یا پوشش کف
نوسان دمای منبع، دمای بیرون یا منابع گرمای خارجی

کنتــرل برنامــه مبتنــی بــر وب بــه کاربــران اجــازه مــی دهــد تــا سیســتم را از هــر نقطــه از جهــان مدیریــت کننــد. ایــن امــکان کنتــرل 
از راه دور ســطوح قــدرت، ترموســتات هــا و نــرم افــزار عملیاتــی را فراهــم مــی کنــد. یــک دســتگاه محلــی مــی توانــد بــه برنامــه وب 

دسترســی داشــته باشــد یــا از راه دور از طریــق اینترنــت بــه آن دسترســی داشــته باشــد.
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