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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 5G ابــزار 
نویــن مهندســین تاسیســات اســت.

 

میم مثل مادر مثل گرمای مهر مادر

ــه  ــادر ک ــران م ــمان نگ ــاری و چش ــای داغ، بخ ــوان چ ــک لی ی

ــوا  ــی، ه ــرم بش ــاری گ ــار بخ ــین کن ــرار بش ــت اص ــرار پش اص

خیلــی ســرده ســرما مــی خــوری. اون موقعه¬هــا زمســتان بــه 

واقــع زمســتان بــود. گرمــای زمین و ســوراخ شــدن الیــه ازون در 

کار نبــود. بــرف بــود و لبــو و شــلغم داغ روی بخــاری و بــاز هــم 

دلواپســی¬های مــادر. االن خــب خیلــی فــرق کــرده؛ خبــری از 

ــار نیســت.  بــوی نفــت و نگرانــی تمــام شــدن نفــت تــوی انب

شــوفاژ و پکیــج و انــواع و اقســام وســایل گرمایشــی و شــومینه 

ــی اســت. آن  ــی مادرهــا خال ــا جــای خیل ــوع. ام و هــوای متب

مهربانی¬هــای قشــنگ از عمــق جان¬شــان. خــدا رحمــت کنــد. 

جــای خالــی همــه آنهــا ســبز ســبز. برخــی ســنت¬ها و آیین¬ها 

ــه  ــادران همیش ــادر. م ــل روز م ــت. مث ــا و زیباس ــه ج ــی ب خیل

مهرشــان واقعــی اســت نــه شــیله پیلــه¬ای دارنــد نــه تعــارف. 

ــم و دو شــیفت کار  ــه اوضــاع درهــم برهــم اقتصــادی، تحری ب

هــم کاری ندارنــد. هــزار حــرف نگفتــه دارنــد امــا خانه بایــد گرم 

باشــد و فرزنــد ســرما نخــورد. وجــود مــادر نشــانه اســت. آیتــی 

اســت بــرای مــا کــه هــر روز بــا خودمــان مــرور کنیــم مهربانــی 

ــا همــه  ــا ب ــچ انتظــاری. دنی ــدون هی ــت و دلســوزی ب را. محب

گرفتاری¬هایــش هنــوز جــای قشــنگی اســت. روز مــادر رســیده 

ــان. بغــل  ــرای خودم ــه¬ای باشــد ب ــم بهان ــرا اســت و بگذاری ف

ــر  ــان گرم¬ت ــود و خنده¬هایم ــر ش ــان صمیمی¬ت کردن¬هایم

مثــل گرمــای پرمهــر مــادر. ایام¬تــان بــکام و روز مــادر بــر همــه 

شــما مهربانــان مبــارک.

میم مثل مادر مثل گرمای مهر مادر

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/هزینه دستمزد لوله کشی تاسیسات در سال ۱۴۰۰ 20
قیمــت لولــه کشــی آب و ســاختمان بــر اســاس نرخنامه لوله کشــی ســاختمان 
ــی آب و  ــه کش ــق لول ــرت دقی ــتن اج ــا دانس ــود، ام ــخص می ش ۱۴۰۰ مش
ســاختمان، فقــط پــس از بررســی حضــوری کامــل توســط متخصــص به شــما 

ــود. ــام می ش اع

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

12   مقاله/ساخت پهپاد نشت یاب لیزری خطوط انتقال گاز
پهپــادی  شــریف  صنعتــی  دانشــگاه  پژوهشــگران  از  جمعــی 
ســاخته اند کــه بــا پــرواز روی خطــوط انتقــال گاز، بــا صــرف زمــان 
می کنــد. نشــت یابی  و  بررســی  را  خطــوط  ایــن  کمتــر  هزینــه  و 
جمعــی از پژوهشــگران حــوزه هوافضــای دانشــگاه صنعتــی شــریف 
بــه سرپرســتی دکتــر عبــاس ابراهیمــی، پهپــادی طراحــی و تولیــد 
ــد،  ــتگاه های تولی ــال گاز و ایس ــوط انتق ــرواز روی خط ــا پ ــه ب ــد ک کرده ان
ذخیــره و توزیــع، بــه تشــخیص نشــتی ایــن خطــوط می پــردازد. 

اخبار داخلی

صفحه 4

یادداشت

صفحه 7

صفحه 21

کربــن،  جــذب  افزایــش  بــا 
اقتصاددانــان بــازار جدیــدی را بــرای 
نجــات کــره زمیــن تصــور مــی کننــد

صفحه 10

5G ابــزار نویــن در خدمــت مهندســین 
تاسیســات

گزارش ویژه

صفحه 19

گزارش/ »شل« پمپ بنزین لندن را به مرکز شارژ تبدیل می کند 15
شــل در حــال حاضــر بــه طــور رســمی یــک پــارک بســیار ویــژه بــا شــارژ ســریع در 
محلــه فولهــام لنــدن افتتــاح کــرده اســت. ایــن مــکان یک پمپ بنزین ســابق اســت 
کــه بــه طــور انحصــاری بــرای شــارژ خودروهــای برقــی و ون تبدیــل شــده اســت.
9 نقطــه شــارژ 175 کیلوواتــی در پمــپ بنزیــن شــل فولهــام نصــب شــده 
اســت. ایــن ایســتگاه تغییــر کاربــری داده شــده اکنــون محــل نشســتن 
ــه و یــک فروشــگاه اســت. ــگان، یــک کاف ــای رای ــگام شــارژ، وای ف ــدگان در هن رانن

یادداشت/بازار کمپرسورهای رفت و برگشتی هرمتیک چین در 
سال 2020 رشد سریعی را تجربه کرد

24
انجمن تبرید چین و BSRIA در هفت سال گذشته بر روی مطالعه ای در 
مورد بازار تبرید چینی همکاری کرده اند و گزارش ساالنه خود را در مورد 
»تحلیل توسعه صنعت تبرید چینی« منتشر کرده اند. BSRIA همچنین 

گزارشی در مورد کمپرسورهای چینی AC، Ref و HP در تمامی فناوری های 
کمپرسور منتشر کرد.
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

نگاه به »نظام مهندسی مطلوب نیست«
ــازمان  ــه س ــه االن ب ــی ک ــان ” نگاه ــا بی ــکیب ب ــزه ش حم
نظــام مهندســی می شــود، متاســفانه چنــدان مطلــوب 
ــت  ــد الزم اس ــان می ده ــن نش ــرد: ای ــار ک ــت” اظه نیس
ــردم  ــم. م ــر کنی ــد نظ ــان تجدی ــه رویکردهای م ــبت ب نس
بایســتی در جاهایــی ببیننــد کــه مــا داریــم هزینــه می  کنیــم. 
شــاید هزینــه مالــی زیــاد نباشــد، امــا همیــن کــه مــا وقــت 
می  گذاریــم و نــگاه تخصصــی صــرف می کنیــم دارای اهمیــت 
اســت.وی بــه مثالــی اشــاره کــرد و ادامــه داد:  فــرض کنیــد 
در ســازمان نظــام مهندســی اســتان اطــاع رســانی همگانــی 
ــرورش کمــک  ــوزش پ ــه آم ــدارس ب ــا در م ــم ی انجــام دهی
ــاط  ــم و ارتب ــف بروی ــه  هــا و جاهــای مختل ــه محل ــم، ب کنی

ــم. ــرار کنی اجتماعــی را برق
وی تاکیــد کــرد: مهــم ایــن اســت کــه ارتباط دوســویه باشــد. 
ــن  ــی از ای ــه بخش ــم ک ــت کنی ــردم ثاب ــه م ــم ب می  خواهی
جامعــه هســتیم  کــه خدمــات مهندســی ارایــه می کنیــم. این 
ــت  ــرایط و وضعی ــه ش ــه ب ــا توج ــز ب ــانی را نی ــات رس خدم

ــم. ــام می دهی ــود دارد، انج ــه وج ــزی ک ــرزه خی ل

سازمان نظام مهندسی ساختمان
رکن نظام اجرایی فنی کشور است

اســتاندار مرکــزی گفــت: ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان، رکن 
نظــام اجرایــی فنــی کشــور اســت و در اســتان آمادگــی وجــود دارد 
کــه مجوزهــای الزم بــرای انجــام اقدامــات ایــن جامعــه هــدف بــه 

صــورت کارویــژه ای ارائــه شــود.
ــس  ــا رئی ــدار ب ــه” عصــر چهارشــنبه در دی ــص االئم ــرزاد مخل ” ف
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور و اعضای هیــات مدیره 
اســتان مرکــزی افــزود: ایــن ســازمان، یــک نهــاد عالــی نظارتــی و 
موفــق در کشــور اســت و چنانچــه یکــی از وظایــف دولــت تامیــن 
ــز در ابعــاد مختلــف  و تضمیــن امنیــت اســت، ایــن ســازمان نی
تامیــن امنیــت زندگــی مــردم نقــش جــدی دارد و در عرصه هــای 

مختلــف نیــز همــگام بــا دســتگاه های اجرایــی اســت.
وی تاکیــد کــرد: در اســتان مرکــزی ایــن آمادگــی وجــود دارد کــه 
تعامــل و همــکاری بیشــتری بــا جامعــه مهندســین برقــرار کنیــم.

پنجمیــن دوره انتخابات نظام مهندســی ســاختمان 
فــارس برگــزار شــد

مدیــر کل راه و شهرســازی فــارس از برگــزاری انتخابــات میــان 
دوره ای پنجمیــن دوره هیــات مدیــره ســازمان نظــام کاردانی 

ســاختمان اســتان بــه صــورت الکترونیــک خبــر داد.
جعفــر زاهــدی گفــت: ایــن انتخابــات در ۶ رشــته بــه تفکیک 
شــامل عمــران، نقشــه بــرداری، معمــاری، شهرســازی، 
ــا رعایــت مفــاد  تاسیســات برقــی و تاسیســات مکانیکــی ب
ــزار  ــل برگ ــای ذی ــی و تبصره ه ــه کاردان ــن نام ــاده ۱۸ آیی م
ــاه  ــه ۲۴ دی م ــات در روز جمع ــن انتخاب ــت: ای ــد.او گف ش
ــج و  ــذ نتای ــری و اخ ــی رای گی ــان قانون ــان زم ــس از پای پ
ــر  ــر نظ ــتان زی ــی اس ــات اجرای ــط هی ــج توس ــد نتای تایی

ــد. ــن ش ــتان تعیی ــارت اس ــات نظ ــاء هی اعض

پرداخت وام بالعوض کرونایی
نظام مهندسی تهران

ــیون  ــه واکسیناس ــه ب ــا توج ــره و ب ــه هیئت مدی ــق مصوب طب
گســترده در ســطح کشــور و کاهــش ملمــوس شــیوع ویــروس 
کرونــا، ارائــه ایــن تســهیات تــا پایــان آذر مــاه ســال جــاری 
معتبــر خواهــد بــود. بــر ایــن اســاس تــا انتهــای پاییز گذشــته 
بــه ۱۷۴۳ نفــر از اعضــای رســمی ســازمان و افــراد تحــت تکفــل 
ــه  ــور ب ــا مجب ــاری کرون ــا بیم ــری ب ــل درگی ــه دلی ــه ب ــا ک آنه
قرنطینــه خانگــی شــدند، مبلــغ ۲ میلیــون تومــان تســهیات 

باعــوض تعلــق گرفــت.
در همیــن مــدت بــه ۲۵۲ نفــر از مهندســان و خانــواده  آنهــا کــه 
ــه بســتری در بیمارســتان شــدند  ــاری ناچــار ب ــل بیم ــه دلی ب

مبلــغ ۵ میلیــون تومــان تســهیات باعــوض اعطــا شــد.
ــه ۵۲ نفــر از مهندســان و خانواده هــای آنهــا نیــز  هم چنیــن ب
ــود،  ــرده ب ــش ICU ک ــی بخ ــا را راه ــا آنه ــروس کرون ــه وی ک
ــه شد.ســازمان نظــام  ــون تومــان در نظــر گرفت ــغ ۱۰ میلی مبل
مهندســی ســاختمان تهــران درمجمــوع تــا پایــان پاییــز ســال 
ــون  ــارد و ۲۶۶ میلی ــابقه ۵ میلی ــدام بی س ــن اق ــرای ای ۱۴۰۰ ب

تومــان تســهیات باعــوض پرداخــت کــرده اســت.

https://tasisatnews.com/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://tasisatnews.com/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC-2/
https://tasisatnews.com/%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C/
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اصلــی  معضــل  ســاختمان ها  بــودن  نقشــه ای  دو 
ســاخت و ســاز در لرســتان اســت

علیرضــا آریــان مهــر در جلســه هیــات مدیــره ســازمان کــه بــا 
حضــور رئیــس ســازمان نظــام مهندســی کشــور برگــزار شــد با 
اشــاره بــه اینکــه دو نقشــه ای بــودن ســاختمان هــای معضــل 
اصلــی ســاخت و ســاز در اســتان اســت، بیــان کــرد: آمادگــی 
ــی  ــام مهندس ــکل در نظ ــن مش ــع ای ــه رف ــارکت در زمین مش
اســتان وجــود دارد.وی بــا تاکیــد براینکــه هیئــت مدیــره دوره 
ــت،  ــرده اس ــاز ک ــان را آغ ــت خودش ــی فعالی ــا همدل ــم ب نه
اظهــار کــرد: ایــن تشــکل بــزرگ حرفــه ای بــا داشــتن ۸ هــزار 
ــم  ــه ه ــاز ب ــده دار نی ــو پرون ــزار ۳۶۲ عض ــو و ۳ ه و ۹۹۱ عض
ــت  ــور و خدم ــعه کش ــت توس ــتگاه ها در جه ــا دس ــی ب افزای
ــع  ــه بحــث مناف ــه ب ــن مســئول در ادام ــه اســتان دارند.ای ب
متعــارض اشــاره کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن 
بــه ایــام عیــد و ســاخت وســاز ضــرورت دارد ایــن فعالیت هــا 

ســامان یابنــد وگرنــه بــا چالــش بزرگــی روبــرو هســتیم.

اخبار داخلی

بومــی در  از ظرفیــت مهندســان  اســتفاده  ضــرورت 
مهندســی خدمــات 

ــت: در  ــم گف ــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ق ریی
زمینــه احــداث مســکن و خدمــات مهندســی در ۵۶۰ هکتــاری جدیــد، 
بایــد از ظرفیــت مهندســان و مشــاوران بومــی اســتفاده شــود، چــرا 
کــه در ایــن زمینــه تجربــه مســکن مهــر پیــش روی مــا اســت و بایــد 
ــا آن دســت بــه  تــاش شــود تــا مشــکاتی کــه امــروز پردیســان ب
گریبــان اســت؛ بــا برنامه ریــزی درســت در ایــن منطقــه تکــرار نشــود.
ــدس  ــهر مق ــورای ش ــمی ش ــه رس ــی، در جلس ــن مقوم ــدس امی مهن
ــا ارائــه گزارشــی از عملکــرد ایــن ســازمان اظهــار داشــت: ایــن  قــم ب
ــتان هایی  ــزو اس ــو دارد و ج ــر عض ــزار و ۵۰۰ نف ــدود ۵ ه ــازمان ح س
ــه  ــی از جمل ــه مهندس ــته های هفتگان ــی رش ــه در تمام ــتیم ک هس
عمــران، معمــاری، مکانیــک، بــرق، شهرســازی، ترافیک  و نقشــه برداری 
مهنــدس و ارائــه خدمــات بــه مــردم داریم.ســازمان نظــام مهندســی 
ــر اســاس تصویــب مجلــس شــورای اســامی تشــکیل  ســاختمان ب
ــت و  ــت اس ــب حاکمی ــای آن از جان ــی از ماموریت ه ــده و بخش ش
بایــد اذعــان داشــت کــه در عرصــه ســاخت و ســاز، نظــام مهندســی 
ــن  ــد ای ــف بای ــرار دارد و دســتگاه های مختل ــر ق ــن ام در پیشــانی ای
ســازمان را در راســتای اجــرای کامــل مقــررات ملــی ســاختمان یــاری 
کننــد. وی بــا اشــاره بــه برخــی از اقدامــات عــام المنفعــه اعضــای ایــن 
ســازمان ابــراز داشــت: اعضــای ســازمان در بخــش مســکن محرومــان 
و اقشــار کــم برخــوردار؛ خدمــات خاصــی ارائــه می دهــد و در حــوزه 
مســکن ایثارگــران نیــز خدماتــی بــه ایــن اقشــار داده؛ عــاوه بــر آن 
ــات و  ــن موقوف ــینیه ها و همچنی ــاجد و حس ــاخت مس ــه س در زمین

ــه می شــود. ــگان ارائ ــات مهندســی رای ــی خدم ــن مذهب اماک

پیش بینی سکته آور از بازار مسکن!
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک دربــاره پیش بینــی از وضعیــت آینــده بــازار مســکن گفــت: عوامــل متعــددی بــر آینــده بــازار مســکن 

تأثیرگــذار اســت کــه مهمتریــن آن بــه نوســانات اقتصــاد کان، بازارهــای مــوازی و تــوان خریــد متقاضیــان برمی گــردد.
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک بــا بیــان اینکــه تــورم بــازار مســکن در ۹ مــاه گذشــته نزدیــک صفــر بــوده اســت گفــت: بــا فضــای 
امیدوارکننــده ای کــه در مذاکــرات ۱+۴ ایجــاد شــده احتمــال کاهــش قیمــت مســکن وجــود دارد.ایــن روزهــا اخبــار خوبــی از پیشــرفت 
ــی را نشــان  ــت آیــت اهلل رئیســی در تعامــات بین الملل ــه دول ــه نوعــی موضــع عزتمندان مذاکــرات هســته ای شــنیده می شــود کــه ب
ــه  ــا، ارز و ب ــای ط ــی در بازاره ــارات کاهش ــه انتظ ــود را ب ــای خ ــی، ج ــارات افزایش ــا انتظ ــده ت ــث ش ــأله باع ــن مس ــد. همی می ده
خصــوص مســکن بدهــد.وی افــزود: بــا وجــود آنکــه برخــی »بخــر و بفــروش هــا« و ســوداگران نهایــت تــاش خــود را بــرای افزایــش 
قیمــت مســکن بــه کار گرفتنــد، از ۹ مــاه قبــل تــا کنــون بــازار مســکن تقریبــاً بــا تــورم صفــر مواجــه بــوده اســت. رونــد امیدوارکننــده 
مذاکــرات ۱+۴ نیــز تأثیــر مثبتــی بــر بــازار مســکن خواهــد داشــت.رئیس اتحادیــه مشــاوران امــاک بــا بیــان اینکــه مــن دائمــاً وضعیت 
کــف بــازار مســکن را رصــد می کنــم گفــت: هیــچ نــوع افزایشــی از اســفندماه ســال گذشــته تــا کنــون در بــازار رخ نــداده و بــه همیــن 
ــز نوســانات  ــم. ری ــازار اســت تعجــب می کن ــی در ب ــو جزئ ــه نشــان دهنده رشــد ول ــار ک ــز آم ــزی و مرک ــک مرک ــل از آمارهــای بان دلی

ماهیانــه در بــازار مســکن وجــود داشــته امــا بــه طــور کلــی مســیر خطــی را طــی کــرده اســت.
برای خواندن متن کامل خبر کلیک کنید.

https://tasisatnews.com/%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%e2%80%8c%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%e2%80%8c%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/
https://tasisatnews.com/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1/
https://tasisatnews.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/
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طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات 
مدت دوره: 80 ساعت

مدرس: مهندس روح هللا واصف، مهندس زاره انجرقلی
مهندس رضا محمدعلی لو، مهندس اورنگ پنجی

روزهای برگزاری:
شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

متره و برآورد تاسیسات مکانیکی و برقی
مدت دوره: 27 ساعت

مدرس: مهندس محمود دلنواز
مهندس روح هللا واصف

روزهای برگزاری:
یکشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری:17:30-20:30

نظارت بر اجرا و تحویل تاسیسات 
مکانیکی

مدت دوره: 32 ساعت
مدرس: مهندس ایرج فصیحی

روزهای برگزاری:
یکشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری:17:00-21:00

مهندسی برودت حرفه ای
مدت دوره: 33 ساعت

مدرس: مهندس زاره انجرقلی
روزهای برگزاری:

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

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی 
با اتوکد

مدت دوره: 51 ساعت
مدرس:مهندس امیر مرادیان، مهندس روح 

هللا واصف و مهندس فرید قرنفلی
روزهای برگزاری:شنبه هاوسه شنبه ها

ساعت برگزاری:17:30-20:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه بهمن و اسفند 1400

آموزش

اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی
مدت دوره: 110 ساعت

مدرس: مهندس روح هللا واصف، مهندس زاره انجرقلی، مهندس امیر مرادیان
مهندس ایمان یونسی
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها و پنج شنبه ها
ساعت برگزاری: 20:30-17:30

http://www.kaashaaneh.ir
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://kaashaaneh.ir/product/%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7/
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%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%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%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa/
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یادداشت

»پالسکو« حادثه ای در حدِ هشداری ملی

وقوع این حادثه منجر به ایجادجوی هیجانی و 

ضرورت توجه به مراکز تجاری و مسکونی پرریسک 

به ویژه در پایتخت شد و درگذشت ۲۰ تا ۳۰ نفر در 

این حادثه سوِت خطری را به صدا درآورد که متاسفانه 

همچون دیگر موارد مشابه فقط تا چند ماه شنیده شد.

نبوِد تجهیزات مناسب، فقدان نظارت مطلوب در 

ساخت و سازها در کشور از جمله مسائلی است که 

همچنان وجود دارد و متاسفانه هنوز هم ریسِک 

خسارات مالی و جانی زیادی را در پی دارد.

»پیشگیری قبل از درمان« مسئله ای است که نه تنها 

در این مورد بلکه در بسیاری از بحرانهای دیگر در کشور 

فقط بعد از وقوع به برپایی جلسات و جنجالهای رسانه 

ای می انجامد.

نظارت بر مقوله ساخت و ساز از جمله مسائلی است 

که تعامل سازمان ها و نهادهای مختلفی را می طلبد 

که »نظام مهندسی ساختمان« یکی از آنها به شمار 

آتش سوزی و ریزش ساختمان پاسکو حادثه ای بود که صبح روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ در چهارراه 

استانبول واقع در مرکز تهران رخ داد. در پی وقوع این آتش سوزی، ساختمان پاسکو به طور کامل 

فرو ریخت. ساختمان پاسکو در حالی پس از ۳٫۵ ساعت سوختن، فرو ریخت که تعداد زیادی مأمور 

آتش نشانی در حال مهار آتش سوزی، در بیرون و داخل ساختمان بودند و عده ای از آن ها زیر آواِر ناشی از 

فرو ریختن ساختمان ماندند و کشته شدند.
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یادداشت
می آید و متاسفانه این امر طی سالیان گذشته مورد 

غفلت واقع شده است. ساختمان و ساخت و ساز نه 

تنها به عنوان یک سرپناه بلکه بعنوان شاخص رشد 

اقتصادی بایستی مورد توجه بیش از پیش واقع شود 

که متاسفانه از کمترین ضابطه ها در حیطه ساخت و 

ساز و نظارت مورد نیاز در این مقوله برخوردار است، 

نظارتی که بایستی در دایره شهرداری، نظام مهندسی، 

وزارت کشور و قوه قضاییه عملیاتی شود.

به گزارش کارشناسان حوزه نظام مهندسی؛ “در فاز 

اول و حتی قبل از اباغ شیوه نامه اجرایی مبحث ۲۲ 

، وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و همچنین 

سازمان همیاری، شهرداری ها ، ستاد حوادث غیر 

مترقبه و سایر دستگاه های مرتبط می توانند با سازمان 

نظام مهندسی کشور درقالب یک تفاهم نامه، زمینه 

شناسایی ساختمان های پرخطر را شناسایی کنند و با 

کمترین هزینه از خدمات همه مهندسان درکشور بهره 

مند شوند.”

آتش سوزی کلینیک اطهر بعد از وقوع حادثه پاسکو، 

باعث شد باز هم برای مدت کوتاهی صدای برخی 

از مسئوالن دلسوز و دلشکسته بلند شود و مطالبه 

رسیدگی به تعداد کثیری بالغ بر ۵ هزار مورد اباغیه 

ساختمان پرخطر را داشته باشند.

هر چند بعد از وقوع حادثه پاسکو هوشیاری بیشتری 

در مدیریت آتش نشانی انجام شد و در شورای چهارم 

با پیگیری آقای چمران سازوکاری برای خرید تجهیزات 

آتش نشانی انجام شد. همچنین در سال ۹۸ شهرداری 

۳۳ هزار ساختمان نا ایمن را شناسایی کرد که ۶ 

هزار مورد کم خطر و ۳۵۰۰ مورد پر خطر هستند، اما 

متاسفانه اقدام عملیاتی مفیدی صورت نگرفته است.

تجمع آتش نشانان در سالروز وقوع حادثه پاسکو و 

درخواست به روزرسانی تجهیزات آتش نشانی جهت 

مقابله با حوادث احتمالی در روزهای اخیر متاسفانه 

به جایی نرسید. هر چند اطاق واژه »شهید« به 

درگذشتگان حادثه پاسکو بعد از گذشت ۵ سال شاید 

کمی از آتش سوزاننده مشکات فراوان در این قشر را 

تسلی دهد، اما مسلمًا از وجود مشکات موجود نمی 

کاهد.

به گفته خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور؛ ” 

هزار باب ساختمان که هر کدام ۳۰ تا ۴۰ واحد دارند 

و سرجمع ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد مسکونی و تجاری 

محسوب می شوند، در خطر آتش سوزی قرار دارند.”

به گفته وی؛ “شرکت جایکای ژاپن در سال ۸۲ 

مطالعاتی در تهران انجام داد و به این جمع بندی رسید 

که صد ها هزار واحد مسکونی بر اثر زلزله ۶ ریشتری 

ویران و تعداد کشته شدگان میلیونی خواهد بود.”

به گفته کارشناسان؛ برای ترمیم و باال بردن عمر 

ساختمان با استفاده از نرم افزار های موجود می توان 

فهمید چه مصالحی را چگونه استفاده کرد تا عمر 

ساختمان یا جاده ۱۰ تا ۱۵ سال بیشتر شود.

هر چند زمان طوالنی مورد نیاز برای اینکه در بستر به 
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روز سازی رونِد ساختمان سازی قرار گیریم، در مواجهه 

با خطرات بسیاری قرار خواهیم گرفت که با تلفات 

جانی و مالی بسیاری همراه خواهد بود که یکی از آنها 

وقوع زلزله حتمی در تهران بعد از گذشت مدت زیادی 

از زلزله پیشین در پایتخت هست که به راستی فاجعه 

ای بزرگ را رقم خواهد زد.

این در حالی است که ساخِت مجدد پاسکو که مظهِر 

کامل ضرورت توجه به ایمنی و بهینه سازی ساخت 

و ساز است به گفته معاون پیشگیری سازمان آتش 

نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از سوی 

سازمان آتش نشانی تاییدیه دریافت نکرده است، 

هرچند حداکثر تاش برای به کارگیری نکات ایمنی در 

این مجتمع تجاری به کار گرفته شده است.

در هر حال تهران به عنوان پایتخت کشور، مورد 

توجه بسیاری برای سرمایه گذاری و اشتغال و بالطبع 

سکونت در آن قرار دارد که توجه بیشتری را جهت 

تامین امنیت و آسایش آن می طلبد. توجه به نکات 

ایمنی و امن سازی شهر ، از جمله نکات مهمی است که 

تعامِل مسئوالن را می طلبد تا در سایه توجه به قانون 

و اعمال آن بتوانیم سایه آسایش و امنیت را در جای 

جاِی این کانشهر گستراند تا فقط محدود به یک روز و 

سالروز و…. نشود.
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5G ابزار نوین در خدمت مهندسین تاسیسات
کووید-19 بزرگترین رویداد جهانی در تاریخ مدرن است 

که بر بیشتر جنبه های زندگی ما تأثیر می گذارد. یک 

تغییر قابل توجه تغییر دیجیتال متعاقب آن بوده 

است، با بسیاری از افراد که از راه دور کار می کنند و 

همچنین خرید، بانکداری و سرگرمی آناین پیدا می 

کنند. این امر پذیرش ابر را افزایش داده و جذب هوش 

مصنوعی و یادگیری ماشینی را افزایش داده است.

ساخت شبکه ها

ساختمان ها به شبکه ها نیاز دارند و جذب محصوالت 

IP و کنترل کننده های IP نسبت به سال گذشته سهم 

بیشتری به دست آورده اند و امروزه 65 درصد از 

کنترل کننده های نصب شده با کنترل های اتوماسیون 

ساختمان در سطح جهان را تشکیل می دهند. اکثر 

شبکه های فناوری عملیاتی )OT( که امروزه نصب 

می شوند IP هستند، اما اغلب به عنوان شبکه های 

جداگانه راه اندازی می شوند: یکی برای سیستم 
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اتوماسیون ساختمان، یکی برای کنترل های دسترسی، 

یکی برای روشنایی، یکی برای نظارت و غیره.

شبکه ها اغلب توسط پیمانکاران فرعی مختلف، شبکه 

LAN، دوربین های نظارتی و کنترل های دسترسی 

احتمالی توسط یک پیمانکار، BMS و HVAC توسط 

پیمانکار دیگر و روشنایی توسط یک سوم نصب می 

شوند. سیستم ها یا VLAN ها می توانند از طریق 

یک پلت فرم مشترک با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این 

تنظیمات همچنین امنیت سایبری اضافی را فراهم می 

کند.

یک شبکه فیزیکی که از چندین زیرشبکه مجازی 

پشتیبانی می کند.

در آخرین کنفرانس Controls-con در ماه مه امسال، 

5G یکی از موضوعاتی بود که کارشناسان اماک و 

مستغات به شرکت های کنترل کننده توصیه اکید 

کردند که از آن استقبال کنند. بحث اصلی آنها این بود: 

چرا دو شبکه دارید در حالی که می توانید یکی داشته 

باشید!

جذب 5G در ساختمان ها

5G پهنای باند باال، تأخیر کم، قابلیت اطمینان، پوشش 

گسترده و سطح باالیی از امنیت در برابر حمات 

سایبری را فراهم می کند. در آینده نسبتًا نزدیک تأثیر 

زیادی بر سیستم های حمل و نقل هوشمند و وسایل 

نقلیه خودران و در مراقبت های بهداشتی خواهد 

داشت - امکان پزشکی مجازی و جراحی رباتیک. با این 

حال، چندین متخصص پیش بینی می کنند که جذب 

 ،Wi-Fi و LAN 5 در ساختمان ها به عنوانG آهسته

به ویژه Wi-Fi 6 با پشتیبانی از پروتکل های چندگانه 

مانند LoRa، BLE، Zigbee و Enocean، راه حلی 

مقرون به صرفه و قابل اعتماد در ساختمان هایی برای 

انتقال حجم زیادی از داده ها.

5G ممکن است اغلب در ساختمان ها ناکافی باشد زیرا 

سیگنال برای نفوذ به شیشه و سایر مصالح ساختمانی 

تاش می کند. برای گسترش و تقویت پوشش سلولی 

در ساختمان ها، می توان DAS )سیستم های آنتن 

توزیع شده( یا فناوری سلول های کوچک نصب کرد، 

اما DAS فقط در ساختمان های بسیار بزرگ مقرون به 

صرفه است زیرا مشتری باید ایستگاه های پایه همه 

اپراتورهای اصلی شبکه را وارد ساختمان کند. .

سایر مسائل شامل هزینه سرمایه گذاری اولیه است 

و چه کسی این هزینه را متحمل خواهد شد، حامل، 

مالک ساختمان یا مستاجر/متصرف؟ برخی از ارائه 

دهندگان به دنبال مدل های پرداخت به عنوان 

خدمات هستند. مالکیت داده ها، مثل همیشه، عاملی 

است که باید حل شود.

جذب 5G در حال افزایش است. تا اوایل سال 2021، 

220 میلیون اشتراک 5G وجود دارد. استقرار در 

بسیاری از کشورها به دلیل بحران کووید به تعویق 

افتاده است، اما جذب 5G افزایش خواهد یافت. 

GSMA 1٫8 میلیارد اتصال 5G را تا سال 2026 پیش 

بینی می کند.
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مقاله

جمعــی از پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی شــریف 

پهپــادی ســاخته اند کــه بــا پــرواز روی خطــوط انتقــال 

ــوط را  ــن خط ــر ای ــه کمت ــان و هزین ــرف زم ــا ص گاز، ب

بررســی و نشــت یابی می کنــد.

ــگاه  ــای دانش ــوزه هوافض ــگران ح ــی از پژوهش جمع

عبــاس  دکتــر  سرپرســتی  بــه  شــریف  صنعتــی 

ابراهیمــی، پهپــادی طراحــی و تولیــد کرده انــد کــه بــا 

پــرواز روی خطــوط انتقــال گاز و ایســتگاه های تولیــد، 

ذخیــره و توزیــع، بــه تشــخیص نشــتی ایــن خطــوط 

می پــردازد. 

ــی  ــکده مهندس ــی دانش ــات علم ــو هی ــی عض ابراهیم

هوافضــا در خصــوص ایــن پهپــاد گفــت: پهپــاد 

توانایــی   )MDet( متــان  گاز  لیــزری  نشــت یاب 

 ppm.m تشــخیص غلظــت گاز متــان بــا دقــت پنــج

تــا ارتفــاع ۵۰ متــری از ســطح زمیــن را دارد. بــا ایــن 

وســیله می تــوان خطــوط انتقــال گاز را بــا صــرف زمــان 

ــرعت  ــن س ــرد. همچنی ــت یابی ک ــر نش ــه کمت و هزین

ــتر  ــنتی بیش ــاد از روش س ــن پهپ ــا ای ــت یابی ب نش

ــوان  ــا بت ــد ت ــم می کن ــکان را فراه ــن ام ــت و ای اس

ــرد. ــت یابی ک ــت نش ــد نوب ــاس را در چن ــق حس مناط

ــا  وی افــزود: فرآینــد نشــت یابی خطــوط انتقــال گاز ب

ایــن پهپــاد تــا پنــج برابــر زمــان و هزینــه عملیــات را 

ــد.  ــش می ده ــنتی کاه ــای س ــا روش ه ــه ب در مقایس

ــی(  ــان واقع ــه صورت)زم ــم ب ــت یابی ه ــد نش فرآین

 Non Real-Time و هــم بــه صــورت Real-Time

ــل انجــام اســت. قاب

رونمایی از یک فناوری جدید بومی شده
ساخت پهپاد نشت یاب لیزری خطوط انتقال گاز
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نشــت یابی  علی رغــم  شــد؛  یــادآور  ابراهیمــی 

ــت یابی  ــرای نش ــاد ب ــن پهپ ــال گاز، از ای ــوط انتق خط

هــم  گاز  ذخیــره  و  توزیــع  تولیــد،  ایســتگاه های 

ــاد  ــا پهپ ــت یابی ب ــدف از نش ــود. ه ــتفاده می ش اس

صرفه جویــی در زمــان و هزینــه، افزایــش ســرعت 

نشــت یابی و افزایــش ایمنــی بــرای جلوگیــری از 

اســت. فاجعه بــار  حــوادث 

وی در خصــوص نحــوه عملکــرد ایــن پهپــاد گفــت: بــا 

تابانــدن مــوج بــا طــول مــوج طیــف جذبــی گاز متــان 

بــه محیــط و آشکارســازی ســطح انــرژی مــوج بازتــاب 

می تــوان غلظــت گاز متــان در مســیر تابــش و بازتــاب 

مــوج را در واحــد طــول تشــخیص داد. ایــن فنــاوری 

بــا نــام TDLAS اســاس کار سنســور لیــزری تشــخیص 

غلظــت گاز متــان بــه کار رفتــه در MDet اســت.

غلظــت گاز متــان توســط سنســور لیــزری اندازه گیــری 

ــزی روی  ــردازش مرک ــتم پ ــه سیس ــا ب ــده و داده ه ش

ــای  ــام داده ه ــس از ادغ ــوند. پ ــال می ش ــده ارس پرن

ــذاری  ــای رمزگ ــی داده ه ــت مکان ــا موقعی ــت ب غلظ

شــده بــه ایســتگاه زمینــی ارســال می شــود تــا 

ــط  ــتی توس ــاط نش ــش نق ــردازش و نمای ــات پ عملی

گاز  انتقــال  نرم افــزار نشــت یابی هوایــی خطــوط 

ایــران انجــام شــود. نرم افــزار نشــت یابی هوایــی 

ــی  ــری گرافیک ــط کارب ــران راب ــال گاز ای ــوط انتق خط

ــوان در  ــا بت ــد ت ــور فراهــم می کن ــرای اپرات آســانی را ب

ــخیص داد. ــتی را تش ــاط نش ــی نق ــان کوتاه زم

ــران  ــرد: در ای ــان ک ــگاه خاطرنش ــتاد دانش ــن اس ای

بیــش از ۶ هــزار کیلومتــر خــط لولــه سراســری و 

ــه انتقــال وجــود دارد  ــر بیشــتر خــط لول چندیــن براب

کــه گاز را بــه سراســر کشــور و حتــی روســتاهای 

ــد در  ــوط بای ــن خط ــد. ای ــل می کنن ــاده منتق دور افت

ــی  ــوند. بخش ــت یابی ش ــار نش ــک ب ــل ی ــال حداق س

ــی  ــرایط آب  هوای ــا ش ــی ب ــوط در مناطق ــن خط از ای

نامطلــوب و دسترســی ســخت هســتند کــه کار اپراتــور 

بــرای حضــور فیزیکــی در محــل و اســتفاده از دســتگاه 

ــاد  ــتفاده از پهپ ــا اس ــد. ب ــوار می کن ــیار دش FID را بس

ــه  ــان و هزین ــی در زم ــا صرفه جوی ــوان ب MDet می ت

و افزایــش ایمنــی بــه واســطه حــذف اپراتــور فیزیکــی 

ــا  در محــل، عملیــات نشــت یابی در تمــام مناطــق را ب

ــام داد. ــتر انج ــات بیش دفع

 ابراهیمــی خاطرنشــان کــرد: نشــت یابی خطــوط 

انتقــال گاز از ایــن طریــق بــه صــورت کامــا خــودکار و 

ــه  ــروی انســانی انجــام می شــود ک ــت نی ــدون دخال ب

ــه و افزایــش  ــر صرفه جویــی در زمــان و هزین عــاوه ب

ســرعت نشــت یابی، قابلیــت برنامــه ریــزی عملیــات و 

انجــام خــودکار ماموریــت وجــود دارد. همچنیــن ایــن 

پهپــاد نقطــه دقیــق نشــتی روی نقشــه ماهــواره ای را 

بــه مــا نشــان می دهــد و امــکان ارتقــای ایــن پهپــاد 

بــرای ســنجش انــواع گاز نیــز وجــود دارد.

مقاله
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»شل« پمپ بنزین لندن را به مرکز شارژ تبدیل می کند
شل در حال حاضر به طور رسمی یک پارک بسیار ویژه 

با شارژ سریع در محله فولهام لندن افتتاح کرده است. 

این مکان یک پمپ بنزین سابق است که به طور 

انحصاری برای شارژ خودروهای برقی و ون تبدیل شده 

است.

9 نقطه شارژ 175 کیلوواتی در پمپ بنزین شل فولهام 

نصب شده است. این ایستگاه تغییر کاربری داده شده 

اکنون محل نشستن رانندگان در هنگام شارژ، وای فای 

رایگان، یک کافه و یک فروشگاه است.

با توجه به عکس هایی که شل در دسترس قرار داده 

 Tritium است، نقاط شارژ توسط سازنده استرالیایی

تامین شده است. همین ماه گذشته، شل و تریتیوم 

یک قرارداد چارچوب جهانی جدید برای تامین 

شارژرهای DC امضا کردند. در آن زمان گفته می شد 

که ستون های شارژ DC تریتیوم برای شل در اروپا، 

آفریقای جنوبی، آسیا، خاورمیانه و آمریکای شمالی 

استفاده می شود.

این سایت بیشتر از تعویض ستون های شارژ به جای 

پمپ های بنزین تغییر یافته است. برای مثال، برای 

»طراحی پایدار«، شل سقف را با یک ساختار چوبی 

مدرن با پانل های خورشیدی یکپارچه بر روی سقف 

جایگزین کرده است. ویترین های مغازه دارای شیشه 

دوجداره با خاصیت عایق کاری باال می باشد.

رانندگان EV به دنبال تجربه شارژی هستند که تا حد 

امکان سریع و راحت باشد. این دقیقًا همان چیزی 

است که شل فولهام قصد ارائه آن را دارد.« ترودی 

هریسون وزیر حمل ونقل در مراسم افتتاحیه گفت: »با 

توجه به اینکه مردم بیش از هر زمان دیگری به وسایل 

نقلیه الکتریکی روی آورده اند، این دقیقًا همان نوع 

تسهیاتی است که ما نیاز داریم تا جابجایی را تا حد 

امکان برای رانندگان در سراسر کشور آسان کنیم.«

در ماه آوریل، شرکت نفت اعام کرد که تا سال 2025 در 

مجموع 5000 ایستگاه شارژ در بریتانیا نصب خواهد 

کرد، عمدتًا در ایستگاه های خدمات موجود و همچنین 

در سایت های جدید - در حال حاضر، تنها 119 نقطه 

شارژ در ایستگاه های خدمات بریتانیا وجود دارد. 
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مصطفی قلــی خســروی دربــاره اضافــه دریافــت باالتــر 
از نــرخ مصــوب توســط برخــی مشــاوران امــاک 
ــل در  ــت قب ــته، دول ــال گذش ــاه س ــرد: مهرم ــار ک اظه
ــه  ــدام غیرکارشناســی و دســتوری، حــق الزحم ــک اق ی
مشــاوران امــاک را کــه تــا پیــش از آن نیــم درصــد از 
ثمــن معاملــه از هریــک از طرفیــن بــود  بــه ۲۵ صــدم 
ــه  ــا منجــر ب ــدام آنه ــن اق ــه ای درصــد کاهــش داد  ک
تشــدید تخلفــات و دور زدن قانــون توســط عــده کمــی 

از مشــاوران شــده اســت.
خواستار افزایش تعرفه مشاوران اماک هستیم

ــای  ــد اعض ــا ۸۵ درص ــیهای م ــق بررس ــزود: طب وی اف
صنــف نســبت بــه نــرخ مصــوب تمکیــن دارنــد. البتــه 
ــن  ــه ای ــبت ب ــف نس ــای صن ــره و اعض ــات مدی هی

نــرخ معتــرض هســتند. اخیــرا نیــز بــه اتــاق اصنــاف، 
نامــه نوشــتیم و خواســتار تجدیدنظــر در حــق الزحمــه 
مشــاوران امــاک شــدیم؛ چــرا کــه کاهــش دســتوری 

نــرخ منجــر بــه افزایــش جــرم شــده اســت.
خســروی بــا بیــان اینکــه قانــون نظــام صنفــی، 
نرخ گــذاری بــرای اصنــاف را بــر عهــده کمیســیون 
نظــارت گذاشــته اســت گفــت: برخــی آقایــان مســئول، 
هیچ یــک از ســازمانهای ایجــاد شــده را قبــول ندارنــد و 
دائمــا بــا مصاحبــه و کوبیــدن اصنــاف، آنهــا را ضعیــف 
و ضعیف تــر می کننــد. حمایــت از مصــرف کننــده، 
ــذاری  ــخیص و نرخ گ ــیون تش ــاف و کمیس ــاق اصن ات
ایــن اتــاق، ســازمانهایی عریــض و طویــل هســتند. از 
وظایــف کمیســیون نظــارت، نرخ گــذاری بــرای اصنــاف 

گزارش ویژه

اعالم نرخ حق الزحمه مشاوران امالک
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ــد  اســت. چــرا برخــی مســئوالن، اینهــا را قبــول ندارن
ــض  ــن را نق ــکیات و قوانی ــام تش ــبه، تم ــک ش و ی
می کننــد؟ نتیجــه نقــض قوانیــن، ایــن می شــود 
ــد و  ــه مخاطــره می افت کــه معیشــت فعــال صنفــی ب
ــد. ــن را دور بزن ــرده متعاملی ــدای نک ــد خ ــعی می کن س
رییــس اتحادیــه مشــاوران امــاک تاکیــد کــرد: اینکــه 
رییــس تعزیــرات بیایــد دربــاره نــرخ مشــاوران امــاک 
صحبــت کنــد را متوجــه نمی شــوم. چــرا بــزرگان در کار 

ــس کار  ــد؟ هرک ــی کنن ــت م ــر دخال ــتگاههای دیگ دس
خــودش را انجــام دهــد.

شــماره تلفــن ۷۳۳۴ آمــاده دریافــت شــکایات و 
انتقــادات اســت

ــد فــان  ــد و می گوین ــان تلفــن می زنن وی گفــت: آقای
ــای  ــت. کج ــرده اس ــت ک ــه دریاف ــا اضاف ــاور از م مش
دنیــا بــا تلفــن، کار حــل می شــود؟ تلفــن ۷۳۳۴ 
ــکایات  ــت ش ــرای دریاف ــاک ب ــاوران ام ــه مش اتحادی
وجــود دارد امــا در مراحــل بعــد، شــاکی بایــد بیایــد به 
صــورت مکتــوب شــکایت خــود را بنویســد. مــا مطابق 
قانــون نظــام صنفــی، چندیــن کمیســیون در اتحادیــه 
داریــم؛ از جملــه کمیســیون شــکایات، کمیســیون 
فنــی، کمیســیون بازرســی، کمیســیون آمــوزش و الــی 
آخــر. اینهــا هرکــدام فعالیــت خودشــان را انجــام مــی 
ــت  ــه دریاف ــر اضاف ــی ب ــکایتی مبن ــی ش ــد. وقت دهن
ــد  ــه واح ــد اول ب ــا می آی ــکایات م ــیون ش ــه کمیس ب
صنفــی تلفــن می زنیــم و می گوییــم کــه رضایــت 
فــرد مذکــور را حاصــل کــن. اگــر ایــن کار انجــام نــداد 

ــود.  ــورد می ش ــا او برخ ــون ب ــر قان براب

ــر  ــم و اگ ــه کمیســیون شــکایات دعــوت می کنی او را ب
تمکیــن نکــرد برابــر مــاده ۲۸ واحــد صنفــی را تعطیــل 

می کنیــم.
اتحادیــه امــاک بیشــترین پلمــب را در بیــن صنــوف 

دارد
خســروی اظهــار کــرد: اینطــور نیســت کــه نظارتــی در 
کار نباشــد. اتحادیــه مشــاوران امــاک، بنــا بــه اذعــان 
اداره اماکــن، بیشــترین پلمــب را در بیــن صنــوف دارد 
کــه نشــان می دهــد اغماضــی بــا متخلفــان نداریــم و 
ــن  ــم. از اداره اماک ــورد می کنی ــات برخ ــا تخلف ــدًا ب ج
ــام  ــون نظ ــا قان ــکر دارم ام ــکاری تش ــت هم ــم باب ه
ــاوران  ــف مش ــرای صن ــی ب ــی کاف ــی از بازدارندگ صنف
ــردن  ــل ک امــاک برخــوردار نیســت. هفــت روز تعطی
واحــد، بــرای شــغلی کــه بــا زندگــی دو نفــر ســر و کار 
ــاور  ــتباه مش ــن اش ــدم اولی ــت. معتق ــی نیس دارد کاف

امــاک بایــد آخریــن اشــتباه او باشــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــاک ب ــاوران ام ــه مش ــس اتحادی ریی
ــی  ــد مالیات ــد اقتصــادی و مول مشــاوران امــاک، مول
هســتند گفــت: بــر اســاس جوازهــای صــادره در شــهر 
تهــران بیــش از ۱۲ هــزار مشــاور امــاک دارای پروانــه 
کســب و در کل کشــور بیــش از ۱۳۰ هــزار مشــاور 
وجــود دارد. بنابرایــن صنــف مــا باعــث ایجــاد شــغل 
ــر  ــکاری دیگ ــار بی ــی ب ــه نوع ــده و ب ــه ش در جامع
ــان  ــی آقای ــرا برخ ــد. چ ــه دوش می کش ــها را ب بخش
ــه  ــر ب ــد؟ اگ ــاک را می کوبن ــاور ام ــف مش ــا صن دائم
ــرد.  ــی گی ــدرت م ــاد ق ــد، اقتص ــدرت بدهی ــاف ق اصن
ــف  ــاف را تضعی ــال، اصن ــه و جنج ــا مصاحب ــا ب دائم
ــاال  ــت ب ــوار راس ــه از دی ــم بچ ــی بگویی ــد. وقت می کنن
ــت  ــوار راس ــه از دی ــر بچ ــم دیگ ــار داری ــی رود، انتظ م
ــه  ــه اینک ــود ن ــویق ش ــد تش ــف بای ــرود!؟ صن ــاال ن ب

ــم. ــرکوب کنی ــا آن را س دائم
تعرفــه مشــاوران امــاک در کشــورهای توســعه یافتــه 

۶ درصــد اســت
وی، دالل را بــه معنــای داللــت کننــده و دلیــل آورنــده 
دانســت و افــزود: دالل تــاش می کنــد بــا داللــت، دو 

نفــر ر ا بــه هــم برســاند امــا بعضــی افــراد 
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ــوق  ــام بشناســند. حق ــن ن ــه ای ــد دالل را ب نمی خواهن
ــه حــق  دالالن در ســال ۱۳۰۷ اینطــور تعییــن شــده ک
ــاال در  ــد. ح ــن کن ــد تعیی ــودش بای ــش را خ و حقوق
کشــورهای پیشــرفته درصــد معقولــی را تعییــن 
کرده انــد. تعرفــه مشــاوران امــاک در کشــورهای 
توســعه یافتــه ۶ درصــد از فروشــنده اســت. چــرا مــا 

ــم؟ ــل کنی ــرفته عم ــورهای پیش ــل کش ــد مث نبای
خســروی، بخــش مســکن را پیشــران اقتصاد دانســت 
و گفــت: مشــاوران امــاک نــوک پیــکان بخــش 
ــاد  ــوند اقتص ــف ش ــر ضعی ــه اگ ــتند ک ــکن هس مس
ضعیــف می شــود. بخــش مســکن بــا ۱۷۸ شــغل 
کلیــدی در ارتبــاط اســت. مشــاور امــاک بــه معنــای 
ــت  ــت اس ــار و اهمی ــان دارای اعتب ــتیت در جه ریل اس
ــه شــاغان  ــراد نســبت ب ــا برخــی اف ــا در کشــور م ام
ایــن بخــش، کم لطفــی می کننــد. اگــر ارزش ریــل 
ــت.  ــد گرف ــق خواه ــاد رون ــود اقتص ــتیت درک ش اس
امــا طــی دهه هــای گذشــته ســاده انگارانه و ســطحی 

ــار شــده اســت. ــا ایــن شــغل رفت ب
رییــس اتحادیــه مشــاوران امــاک یــادآور شــد: دولت 
روحانــی، خــود را از اصنــاف جــدا کــرده بــود و بــه آنهــا 
ــا  ــداد. از دولــت آقــای رئیســی انتظــار داریــم ب بهــا ن
اصنــاف و بخــش خصوصــی تعامــل و هم افزایــی 
ــردم  ــت و م ــع دول ــه نف ــن کار ب ــد. ای ــته باش داش

ــود. خواهــد ب
وی تاکیــد کــرد: اتحادیــه مشــاوران امــاک ۱۰۰ بــازرس 
در ســطح شــهر تهــران دارد کــه در تمــام مناطــق فعــال 
ــا  ــد ب ــه بای ــا مشــکاتی وجــود دارد ک هســتند. منته
ــرای  ــون نظــام صنفــی ب ادارات دیگــر حــل شــود. قان
مــن حــد و حــدود را مشــخص کــرده و اتــاق اصنــاف، 
صمــت و تعزیــرات در صنــف نظــارت دارنــد. مجلــس 
اگــر درد را متوجــه شــده قانــون بگــذارد وگرنــه اینکــه 
ــاک،  ــد مشــاوران ام ــد و بگوین ــه کنن هــر روز مصاحب
ــی و  ــاد بدبین ــز ایج ــری ج ــچ تاثی ــتند هی ــا هس ره

دلســردی نخواهــد داشــت.

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

http://www.bostanchi.com


www.Tasisatnews.com 19هفته نامه شماره 368

گزارش ویژه

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

http://www.bostanchi.com


ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 20هفته نامه شماره 368

نگاهی به بازار

هزینه دستمزد لوله کشی تاسیسات در سال ۱۴۰۰
قیمــت لولــه کشــی آب و ســاختمان بــر اســاس 

لولــه کشــی ســاختمان ۱۴۰۰ مشــخص  نرخنامــه 

می شــود، امــا دانســتن اجــرت دقیــق لولــه کشــی آب 

ــل  ــوری کام ــی حض ــس از بررس ــط پ ــاختمان، فق و س

توســط متخصــص بــه شــما اعــام می شــود. قیمــت 

ــی ــورت کل ــه ص ــاختمان ب ــی س ــه کش لول
ــه  ــش، هزین ــه ک ــتمزد لول ــن دس ــن روش تعیی در ای

متــراژ  اســاس  بــر  ســاختمان  آب  کشــی  لولــه 

آپارتمــان و بــه صــورت هــر واحــد ســاختمانی تعییــن 

می شــودف ایــن روش بــه خصــوص بــرای لولــه 

ــت. ــوب اس ــیار خ ــاز بس ــاختمانهای نوس ــی س کش

ــراژ  ــه مت ــاختمان ب ــی س ــه کش ــی لول ــه کل ــه هزین ک

هــر واحــد، نــوع روش لولــه کشــی، تعــداد آپارتمــان 

هــا و جنــس لولــه هــای مصرفــی، بیــن طرفیــن بــه 

صــورت تقریبــی مشــخص می شــود. قیمــت بــه 

صــورت تقریبــی تعییــن می شــود، چــرا کــه در حیــن 

انجــام کار، ممکــن اســت بــرای یخــش هایــی نیــاز بــه 

ــی باشــد. کارهــای جانب

هزینه خدمات
(به روز رسانی سال ۱۴۰۰) لیست خدمات

۵۰٫۰۰۰ تا ۱۲۰٫۰۰۰ ناموت   لوله کشی آب توکار ۵ الیه )بدون کنده کاری(
متری

۴۰٫۰۰۰ تا ۸۰٫۰۰۰ ناموت لوله کشی آب توکار تک الیه )بدون کنده کاری(
متری

۴۰٫۰۰۰ تا ۱۰۰٫۰۰۰ ناموت   لوله کشی آب توکار تک الیه )همراه با کنده کاری(
متری

۲۵۰٫۰۰۰ تا ۸۰۰٫۰۰۰ ناموت نصب کامل شیرآالت

۳۰٫۰۰۰ تا ۶۰٫۰۰۰ ناموت قیمت لوله کشی پلی اتیلن – متری
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بــازار  اقتصاددانــان  کربــن،  جــذب  افزایــش  بــا 
جدیــدی را بــرای نجــات کــره زمیــن تصــور مــی کنند

تا همین اواخر، ایده مکیدن گیگاتن دی اکسید کربن 

از جو برای معکوس کردن تغییرات آب و هوایی کاماً 

در قلمرو داستان های علمی تخیلی بود. برای مؤمنان، 

این یک فانتزی هیجان انگیز بوده است که در آن نبوغ 

انسانی و فناوری در نجات سیاره پیروز می شود. برای 

مخالفان، این یک حواس پرتی فوق العاده از کار فوری 

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بوده است. فعاالن 

آب و هوا می ترسند که تمرکز بر حذف کربن ممکن 

است ما را دچار احساس کاذب رضایت خاطر کند، زیرا 

بشریت از یک لوکوموتیو با سوخت فسیلی از صخره 

مراقبت می کند. این واقعیت که شرکت های سوخت 

فسیلی به مدافعان برجسته توسعه فناوری های حذف 

کربن تبدیل شده اند، تنها بر بی اعتمادی آنها افزوده 

است. 

اما موضوع تغییرات اقلیمی آنقدر مبرم شده است - و 

عدم پیشرفت سیاسی واقعی در کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای آنقدر آشکار شده است - که در سال 2021 

شاهد جنبش فزاینده ای در حمایت از حذف ذرات 

کربن از جو به عنوان حافظ حیات برای سیاره بودیم. 

. برای روشن بودن، طرفداران جدی حذف کربن آن را 

به عنوان یک مکمل ضروری برای - نه جایگزینی برای - 

کاهش چشمگیر انتشار گازهای گلخانه ای می دانند.

در سال گذشته، دانشمندان محترم آب و هوا از 

تاش های حذف کربن حمایت کردند. به عنوان مثال، 

هیئت بین دولتی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات 

آب و هوا )IPCC(، گزارشی را منتشر کرد که در آن 
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روشن شد که معتقد است حذف کربن بخش مهمی 

از یک استراتژی جامع برای مبارزه با تغییرات آب و 

هوایی است. آکادمی های ملی علوم، مهندسی و 

پزشکی اخیرًا مطالعه ای منتشر کرده اند که هشدار 

می دهد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای »ممکن 

است برای تثبیت آب و هوا کافی نباشد« و حذف کربن 

»احتماالً برای دستیابی به اهداف آب و هوایی جهانی 

مورد نیاز خواهد بود.«

در همین حال، کارآفرینان و استارت آپ ها تاش ها 

را برای توسعه فناوری های حذف کربن تشدید کرده 

اند. به عنوان مثال، ایان ماسک در اوایل سال 2021 

اعام کرد که یک جایزه 100 میلیون دالری به هر کسی 

که بتواند »راه حلی ایجاد کند و نشان دهد که می 

تواند دی اکسید کربن را مستقیمًا از جو یا اقیانوس 

ها بیرون بکشد و آن را به طور دائمی به روشی بی 

خطر برای محیط زیست مسدود کند، اعطا خواهد کرد. 

شرکت هایی مانند Stripe میلیون ها دالر به استارتاپ 

های حذف کربن می دهند. برخی در حال حاضر 

پیشرفت نشان می دهند. در ماه سپتامبر، استارت آپی 

به نام Climeworks تأسیسات جدیدی را در ایسلند 

به نام Orca افتتاح کرد که بزرگترین کارخانه »گرفتن 

و ذخیره مستقیم هوا« در جهان است، کربن را از هوا 

مکیده و آن را به سنگ برای ذخیره سازی دائمی در زیر 

زمین تبدیل می کند.

دولت ها نیز حذف کربن را جدی گرفته اند. ماه 

گذشته، اتحادیه اروپا اعام کرد که در حال پیگیری 

طرحی برای حذف پنج میلیون تن دی اکسید کربن 

از هوا تا سال 2030 است. در ماه نوامبر، وزارت انرژی 

ایاالت متحده یک طرح جدید »Earthshot« را اعام 

کرد که آنها آن را »اولین مهم دولت ایاالت متحده« 

نامیدند. تاش در حذف دی اکسید کربن.« چند هفته 

بعد، »بایدن« الیحه زیرساختی را امضا کرد که شامل 

بیش از 12 میلیارد دالر برای حذف کربن بود، از جمله 

3٫5 میلیارد دالر برای ساخت چهار ماشینی که کربن 

را از هوا با فن های غول پیکر مکیده و سپس آن را با 

مواد شیمیایی دفع می کند.
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اما بشریت هنوز سال های نوری با داشتن فناوری 

حذف و دفع کربن در مقیاس مورد نیاز برای ایجاد 

یک ضربه واقعی در تغییرات آب و هوایی فاصله دارد. 

سوزان آتی، ریچل گلنرستر، نان رانسوف و کریستوفر 

اسنایدر، اقتصاددانان، برای تقویت موتور )الکتریکی( 

نوآوری، استدالل می کنند که ما به چیزی بیش از جوایز 

یا کمک های دولتی نیاز داریم. آنها استدالل می کنند که 

ما به قدرت بازارها نیاز داریم. اما مشکل اینجاست که 

هیچ بازار واقعی برای حذف کربن وجود ندارد.

 برخی اقتصاددانان معتقدند که ما باید چنین بازاری را 

ایجاد کنیم تا بتوانیم نوآوری را تکان دهیم و پیشرفت 

در توسعه فناوری های حذف کربن را تشویق کنیم. 

ممکن است به نظر یک رویاپردازی دور از ذهن دیگر 

در منطقه ای از انفعال سیاسی همیشگی باشد، اما 

رهبران بازارهای مصنوعی ایجاد کرده اند که قبا جهان 

را تغییر داده است. 

 برخاف جایزه، یک تعهد پیش رفته در بازار یک بازار 

واقعی با تمام مزایایی که به همراه دارد ایجاد می کند. 

به عبارتی؛ شرکت ها و بنیادهایی که از قبل بودجه 

حذف کربن را تأمین می کنند، می توانند نمونه اولیه 

این سیستم را خودشان بسازند. آنها می توانند متعهد 

به پرداخت برای واحدهای حذف کربن شوند، این 

بخش را جهش راه اندازی کنند و قابلیت دوام رویکرد 

AMC را در فناوری های حذف کربن ثابت کنند. او 

می گوید: »در این صورت، دولت ها می توانند در مقیاس 

بزرگ تری به آن متمایل شوند.
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بازار کمپرسورهای رفت و برگشتی هرمتیک چین 
در سال 2020 رشد سریعی را تجربه کرد

بر اساس آخرین گزارش، حجم کل فروش کمپرسورهای 

پیستونی هرمتیک چین در سال 2020 به حدود 200 

میلیون دستگاه رسید که 14٫5 درصد افزایش یافت. 

بازار داخلی 130 میلیون دستگاه با رشد 15٫6 درصدی 

بود. بازار صادراتی با حدود 12٫4 درصد افزایش به 71 

میلیون دستگاه رسید.

 R600a، R134a، R290 در بازار داخلی، سه مبرد اصلی

برای یخچال ها و فریزرهای خانگی غالب هستند که 

 R134a .بیش از 70 درصد را تشکیل می دهد R600a

به تدریج کاهش یافته است و R134a عمدتًا برای بازار 

صادراتی یخچال و فریزر داخلی استفاده می شود. در 

حال حاضر، R290 هنوز هم سهم کمی دارد که عمدتًا 

برای فریزرها استفاده می شود، اما انتظار می رود 

به دلیل مزایای درک شده در انجماد سریع و توانایی 

رسیدن به دمای 30- درجه سانتیگراد، رشد سریعی 

داشته باشد. برای R600a بسیار دشوار است. عملکرد 

انجماد سریع تبدیل به یک نقطه فروش کلیدی برای 

فریزرها خواهد شد.

در مورد کمپرسورهای رفت و برگشتی هرمتیک 

تجاری، سه مبرد اصلی غالب هستند: R134a، R290 و 

R404a که هر یک از آنها نسبت مشابهی را نشان می 

دهند. گزارش شده است که نسبت R290 به طور قابل 

توجهی افزایش یافته است، اوالً زیرا کمپرسورهای با 

R290 دارای مزایایی در بهره وری انرژی و کاهش نویز 

هستند و سیستم پس از فروش در چین به تدریج 

در سال های اخیر بهبود یافته است که باعث تسریع 

در جابجایی مبردها شده است. ثانیًا، بازار صادرات، 

 R290 بسیاری از کشورها و مناطق مانند اروپا و آمریکا

را تبلیغ می کنند. کمپرسورهای R290 عملکرد باالیی 

دارند، اما هزینه آن پایین است. برای استانداردسازی 

انجمن تبرید چین و BSRIA در هفت سال گذشته بر روی مطالعه ای در مورد بازار تبرید چینی همکاری 

 BSRIA .کرده اند و گزارش ساالنه خود را در مورد »تحلیل توسعه صنعت تبرید چینی« منتشر کرده اند

همچنین گزارشی در مورد کمپرسورهای چینی AC، Ref و HP در تمامی فناوری های کمپرسور منتشر کرد.
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 R290 تولید، سازندگان کمپرسور سرعت تعویض را به

افزایش دادند. بر اساس گزارش BSRIA، حجم فروش 

کمپرسورهای R290 فروخته شده در بازار داخلی به 

حدود 10 میلیون دستگاه در سال 2020 رسید که حدود 

30 درصد افزایش یافت. پیش بینی می شود که در 

آینده قابل پیش بینی همچنان شاهد رشد سریع باشد.

انتظار می رود که بازار داخلی کمپرسورهای رفت و 

برگشتی هرمتیک به رشد سریع خود در سال 2021 

ادامه دهد، عمدتًا به این دلیل که سفارشات صادراتی 

یخچال و فریزر داخلی افزایش یافته است. گسترش 

همه گیری کووید-19 در سراسر جهان، تا حدی، 

تقاضای مشتریان برای ذخیره سازی مواد غذایی را 

افزایش داده است، که سرمایه گذاری در یخچال ها 

و فریزرهای داخلی را افزایش می دهد. با این حال، 

تولید در بسیاری از کشورها برای تولیدکنندگان داخلی 

یخچال و فریزر و سازندگان کمپرسور به حالت عادی 

بازنگشته است. تولید چین زودتر از سر گرفته شد و از 

این رو تأثیر کمتری بر بازار داخلی داشت. در نتیجه، 

بیشتر سفارش های دنیا در چین متمرکز شده اند و 

تولیدکنندگان چینی دفترچه های سفارش کامل یخچال، 

فریزر و کمپرسور خانگی را دارند. در همان زمان، 

بسیاری از دولت های محلی چین سیاست های مرتبطی 

را برای تشویق توسعه »اقتصاد دستفروشی خیابانی« 

راه اندازی کرده اند، که به نفع بازار کمپرسورهای متقابل 

هرمتیک در چین نیز خواهد بود.
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نسل جدید لوله مثلثی خط دیگ بخار ایستاده معرفی شد
ایــن واحدهــا عبارتنــد از: هــدر کــم تلفــات با حــذف کننده هــوا و جداکننــده کثیفــی، گزینه 
هــای اتصــال دیگ و گاز ســمت چپ یــا راســت، اتصــال Wi-Fi (Tsync(، CTRLMAX )راه 
انــدازی آســان 60 ثانیــه)، مبــدل حرارتــی لولــه آتــش نشــانی فــوالد ضــد زنــگ، واحدهای 

 GPM DHW +5 دارای خروجــی باورنکردنی Combi

راه حل های تهویه مشتری برای هر پروژه تجاری
ارائــه یــک تجربــه منحصــر بــه فــرد و ایجــاد فضایــی جــذاب کــه تأثیــری 
مانــدگار بــر جــای مــی گــذارد، مهــم اســت. Selkirk راه حــل هــای تجــاری 
ــن کار را انجــام مــی دهــد. سیســتم های  ــاً ای ــه دقیق دریچــه هــوا دارد ک
ــردی را  ــاز کارب ــه نی ــر گون ــه ه ــه ای طراحــی شــده اند ک ــه گون ــش ب هواک
ــا رنگ هــا، مــواد و  ــد و در عیــن حــال، انتظــارات طراحــی را ب ــرآورده کنن ب
گزینه هــای طراحــی منحصربه فــرد افزایــش می دهنــد. بنابرایــن، چــه نیــاز 
بــه تهویــه هــوا بــرای یــک ناهــار خــوری داخلــی داشــته باشــید، چــه نیــاز 
بــه مطابقــت بــا نمــای بیرونــی ســاختمان، Selkirk ارائــه خواهــد کــرد. 

Belimo کنتورهای انرژی حرارتی سری 22PE را عرضه کرد
مترهای Btu مطابق با استاندارد اروپایی EN1434 برای اندازه 

گیری دقیق جریان و انرژی طراحی شده اند و مجهز به سیستم 
های صورتحساب مبتنی بر اینترنت اشیا هستند. 

 Belimo Americas خط جدید کنتورهای انرژی حرارتی
مطابق با استاندارد اروپایی EN1434 برای اندازه گیری دقیق 
جریان و انرژی طراحی شده و برای صورت حساب مبتنی بر 

اینترنت اشیا مجهز شده است.
کنتورهای انرژی دارای یک الگوریتم جبران گلیکول ثبت شده 
هستند که به طور خودکار غلظت صحیح گلیکول را برای ارائه 
اندازه گیری مناسب جریان و انرژی انتخاب می کند و ورودی 

دستی و عدم دقت سیستم های گرمایش و سرمایش هیدرونیک را حذف می کند.
ویژگی های کلیدی عبارتند از:

•  PoE اختیاری )Power over Ethernet) برای ساده کردن نصب
Modbus RTU Modbus IP و BACnet MSTP/BACnet IP از طریق (BAS( ادغام سیستم اتوماسیون ساختمان  •

•  با استفاده از NFC یا وب سرور به راحتی پارامترها را تنظیم یا تنظیم کنید
•  اتصال اترنت از اندازه گیری و صورتحساب IoT از راه دور پشتیبانی می کند

دیتاالگر داخلی انرژی، جریان و داده های عملیاتی را برای بهینه سازی و کارایی سیستم می گیرد.
کنتورهای انرژی حرارتی، سری 22PE، دارای فناوری زمان عبور اولتراسونیک هستند که بدون قطعات متحرک، سایش را در طول زمان از بین 

می برد. برای اطمینان از دقت و تکرارپذیری در طول عمر محصول، هر واحد به صورت جداگانه کالیبره شده است.
سری 22PE اندازه گیری انرژی مصرف شده را ارائه می دهد و اطاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل مصرف و کنترل هزینه ها را در اختیار 

مشتریان قرار می دهد. سری 22PE اکنون در اندازه های ½ اینچی موجود است. به 2 اینچ
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Viessmann راه حل های گرمایش هوشمند با
نــوآوری در تغییــر بــازی: معرفــی نســل جدیــد هوشــمند W B1HE/B1KE-100 Vitodens، ســری جدیــد دیــگ هــای چگالــش گاز 
کــه تجربــه نهایــی Viessmann را ارائــه مــی دهــد! کســب و کار خــود را بــا راه حــل هــای آینــده نگــر Viessmann توســعه دهیــد. 
هوشــمندترین نســل دیگ هــای چگالــش گاز بــا راندمــان بــاال و برنامه هــای دیجیتالــی بــه گونــه ای طراحــی شــده اند کــه بــرای شــما 
کار کننــد و در زمــان و انــرژی شــما در حیــن کار و خــارج از کار صرفه جویــی کننــد. مــدل هــای Combi اکنــون در 120 مگابایــت و 199 

مگابایــت ســاعت در دســترس هســتند. 

بوش پمپ های حرارتی سری QV تجاری را معرفی می کند
پمپ های حرارتی آب به هوای جدید گرما را به صورت بی صدا و در کابینت های فشرده ارائه می کنند.

ــرای  ــام ســری QV ب ــا ن ــد و فوق العــاده بی صــدا خــود را ب ــه هــوای جدی ــی آب ب Bosch Thermotechnology پمپ هــای حرارت
فضاهــای تجــاری در اندازه هــای مختلــف و در پیکربندی هــای افقــی و عمــودی معرفــی کــرده اســت.

ســری QV زمیــن گرمایــی تجــاری دارای یــک دمنــده کارآمــد و ثابــت جریــان هــوا ECM DEC Star اســت کــه همــان CFM )فــوت 
مکعــب در دقیقــه) جریــان هــوا را ماننــد مــدل LV بــوش تولیــد مــی کنــد، امــا بــا RPM کمتــر )دور در دقیقــه) ، در نتیجــه مصــرف 

بــرق و صــدا کاهــش مــی یابــد. 
پمــپ حرارتــی QV همچنیــن دارای محفظــه کمپرســور ثبــت اختــراع بــوش اســت کــه شــامل مــواد عایــق وینیــل بارگــذاری شــده بــا 
جــرم بــاال اســت کــه در اطــراف دمنــده پیچیــده شــده و همچنیــن در محفظــه پایینــی نصــب مــی شــود و صدایــی کــه منتشــر مــی 

کنــد را کاهــش مــی دهــد.
عــاوه بــر ایــن، قطعــات کپســوله در اطــراف کمپرســور نصــب شــده و بــا ورق فلــزی ســنگین و یــک الیــه دو الیــه از مــواد وینیــل در 

ــاژ می شــوند. دو طــرف مونت
ــنگین تر  ــا را س ــه پانل ه ــد، ک ــتفاده می کنن ــدا اس ــف ص ــواد تضعی ــوع م ــک ن ــد از ی ــیم کننده ی واح ــی و تقس ــای دسترس پانل ه

ــد. ــش می ده ــد را کاه ــده از واح ــر ش ــدای منتش ــه ص ــد، در نتیج می کن
همچنیــن، کمپرســور روی صفحــه پایــه ایزولــه و مرتفــع نصــب مــی شــود کــه ارتعاشــات را در طــول چرخــه هــای عملیاتــی کاهــش 

مــی دهــد.
ــار صنعتــی  ــه یــک معی ــه آن را ب ــرای پمپ هــای حرارتــی ســری QV تجــاری 53 دســی بل اســت ک ــدی صــدا ب ــن رتبه بن پایین تری
تبدیــل می کنــد و راه حلــی بــرای طراحــان بــرای بهبــود رتبه بنــدی NC در فضاهــای تجــاری به عنــوان مثــال. کاس هــای مدرســه و 

فضاهــای اداری.



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 28هفته نامه شماره 368

رنگین کمان هفته 

Oatey پوشش حمام مشکی مات جدید را معرفی کرد
حســی جســورانه بــه دوش مــی آورد و حســی لوکــس را ایجــاد می کنــد کــه هــم 

بــرای کاربردهــای مســکونی و هــم بــرای تجــاری ایــده آل اســت.
Oatey یــک صافــی مشــکی مــات جدیــد را معرفــی کــرده اســت کــه در کلکســیون 

زهکشــی هــای دوش ایــن شــرکت ارائــه شــده اســت. 
پرداخــت جدیــد بــه انعطــاف پذیــری بیشــتر، طراحــی بــرای رفــع نیازهــای منحصر 
بــه فــرد اجــازه مــی دهــد. مشــکی مــات همچنــان در بیــن صاحبــان خانه هــای 
ــبک  ــه س ــی ب ــت و روکش ــوب اس ــروزی محب ــای ام ــان و نصاب ه ــدرن، طراح م

ــه  ــی طراحــی، از جمل ــام گرایش هــای اصل ــد و مکمــل تم ــان در آزمــون زمــان مقاومــت می کن ــه همچن ــد ک ــه می کن کاســیک ارائ
زیبایی شناســی ســنتی، معاصــر و مــدرن اســت. روکــش خنثــی نیــز بســیار متنــوع اســت و بــه طــور یکپارچــه بــا هــر دیــوار حمــام، 
کاشــی، ســخت افــزار یــا الگــوی وســایل جفــت مــی شــود.همچنین در گزینــه هــای صافــی گــرد و مربــع موجــود اســت. در دســترس 

بــودن ممکــن اســت بــر اســاس ســازگاری تخلیــه متفــاوت باشــد.

MEP کنفرانس نوآوری
کنفرانــس نــوآوری MEP بــه صــورت حضــوری در تامپــا، فلوریــدا از 24 تــا 26 ژانویــه 2022 برگزار 

ــد. خواهد ش
ــه  ــا MCAA، NECA، SMACNA، PCA و MSCA اجــرا مــی شــود ک ــه طــور مشــترک ب  ب
ــط  ــه توس ــر جلس ــد. ه ــی ده ــه م ــا را ارائ ــه ه ــکاران آن زمین ــه پیمان ــص ب ــوزش مخت آم
پیمانــکاران هدایــت مــی شــود تــا مطالعــات مــوردی در دنیــای واقعــی در مــورد چگونگــی 

ــه شــود. ــه در صنعــت ارائ ــاوری جدیــد و نوآوران ــزار و فن ــزار، اب ــرم اف ــر ن تغیی

Skills Ontario اپلیکیشن جدید کاوش شغلی را راه اندازی کرد
یک برنامه جدید کاوش شغلی را برای دستگاه های اپل و اندروید راه اندازی کرده است.

متقاضیان کالج انتاریو اکنون می توانند بیش از 150 تخصص در تجارت و فناوری را کشف کنند. برنامه رایگان کاماً دو زبانه، جعبه ابزار 
جدیدی برای کاوش مسیرهای تجارت ماهر و فناوری برای دانش آموزان در هر سنی است. 

کاربران می توانند انتظار داشته باشند که ببینند کدام مسیر 
شغلی می تواند برای آنها مناسب باشد و در مورد چگونگی 

موفقیت در این زمینه ها از طریق برنامه بیشتر یاد بگیرند. هر 
کسی که از این برنامه استفاده می کند، به روزرسانی های مداوم را 
با منابع جدید، جزئیات رویداد، و فرصت های بورسیه و اشتغال 

دریافت می کند.
ایان هاوکرافت، مدیرعامل Skills Ontario می گوید: »ما بسیار 

هیجان زده هستیم که اعام کنیم برنامه ما فعال است. »الهام 
بخشیدن به نسل بعدی رهبران ماهر تجارت و فناوری برای موفقیت ما به عنوان یک استان بسیار مهم است و ما مشتاقانه منتظر ارائه این 

فرصت یادگیری منحصر به فرد برای انتاریایی ها هستیم.«
Skills Ontario از سال 1989 برنامه ها و رویدادهایی را ارائه می دهد و همچنان به جوانان با هدف الهام بخشیدن به آنها برای کشف 
مشاغل و فن آوری های ماهر می رسد. Skills Ontario همچنان به ارائه برنامه برای بسیاری از مخاطبان، از جمله زنان جوان، جوانان 

بومی، کانادایی های جدید، افراد استثنایی و غیره ادامه می دهد.
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