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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

ــت  ــه کی ــوط ب ــد مرب ــر روی جل تصوی
ــت. ــپلیت اس ــی اس ــل مین ــزار کام اب

 

همکاران گرامی سام و خدا قوت

کفش هایم کو!

پایــان ســال 1400 نزدیــک شــده اســت و نفــس ســال به شــماره 

ــراد و  ــای اف ــنگین، عجله ه ــک س ــرما، ترافی ــرف و س ــاده. ب افت

ــاق  ــک اتف ــی ی ــان از نزدیک ــرکت ها نش ــژه ش ــای وی فروش ه

ــاری  ــاز به ــو و آغ ــاز روزگاری ن ــو، آغ ــال ن ــاز س ــت و آن آغ اس

نــو اســت. تن هــای فرســوده و جان هــای خســته بــرای 

ــال  ــوز از س ــه هن ــد و البت ــماری می کنن ــال لحظه ش ــان س پای

یــک مــاه و انــدی مانــده اســت. فرصتــی طایــی بــرای بســتن 

پرونده هــای بازمانــده از ســال قبــل و بــه اتمــام رســاندن 

کارهــای باقی مانــده.

ــز  ــون روی می ــا از اکن ــه سررســیدها و تقویم ه ــب اســت ک جال

مغازه هــا آمــده اســت. زمــان بــه حرکــت خــود ادامــه می دهــد 

بی توجــه بــه کارهــای مــا، ســوار شــدگان بــه ایــن قطــار و یــا 

ــه ای  ــاه چــه برنام ــن مــدت کوت ــرای ای ــاده شــدگان از آن. ب پی

داریــم؟

ســال جدیــد می توانــد از یکــم فروردیــن شــروع نشــود. ســال 

ــه از  ــه ای ک ــاز شــود. از برنام ــن االن آغ ــد از همی ــد می توان جدی

چنــد ســاعت دیگــر کلیــد می خــورد و تــا ســه مــاه آینــده ادامــه 

ــه انجــام  نشــده اســت؟  ــی در آرزوی ماســت ک دارد. چه کارهای

چــه عادت هایــی بایــد تــرک شــود و کــدام بایــد شــکل بگیــرد؟ 

ــا  ــده م ــای نخوان ــو؟ کتاب ه ــا ک ــون دالری م ــای میلی عادت ه

ــده؟  ــای ندی ــا؟ موزه ه ــروری م ــای ض ــت؟ دانش ه ــدام اس ک

وقــت نداریــم. بــه قــول ســپهری بــزرگ » چــه کســی بــود صــدا 

ــو؟« ــم ک ــهراب؟ کفش های زد س

ما را صدا می زنند. کفش هایمان کو؟

کفش هایم کو!

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/قیمت لوله کشی آب و فاضالب ساختمان کلی و جزئی ۱۴۰۰ 18
لولــه کشــی آب و فاضــاب در هــر ســاختمانی یکــی از مهمتریــن سیســتم های 
مکانیکــی در بنــا اســت کــه اصولــی بــودن آن تاثیــر زیــادی در رفــاه، آســایش و 

ــاکنین دارد. سامت س
در زمــان هــای گذشــته سیســتم لولــه کشــی آب و فاضــاب در ســاختمان بــه 
پیچیدگــی امــروز نبــود و بــه همیــن دلیــل راحــت تــر قیمــت گــذاری مــی شــد.
امــا در حــال حاضــر بــا توجــه بــه اینکــه ســاختمان هــا در متراژهــای متنــوع 
ســاخته مــی شــود و از لولــه، اتصــاالت و روش هــای مختلــف لولــه کشــی در 
سیســتم لولــه کشــی آب و فاضــاب ســاختمان اســتفاده می شــود، نمــی توان 

هزینــه لولــه کشــی را بــه راحتــی تخمیــن زد.

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.
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معرفــی کنــد کــه گفتــه مــی شــود صــدای تهویــه را تــا 20 درصــد یــا 
بیشــتر در واحدهــای تهویــه هــوای مرطوب/تهویــه کاهــش مــی دهــد.

گزارش/پاناسونیک ابزار خود تشخیصی را اضافه می کند 15
بریتانیا: پاناسونیک Heating & Cooling Solutions Cloud خدمات 

AC خود را به روزرسانی کرده است تا عملکرد بررسی سالمت سیستم را در 
تهویه مطبوع تجاری منتخب پاناسونیک لحاظ کند.
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

بودجه ۱۴۰۱ عامل توقف اصاح
قانون نظام مهندسی ساختمان

نایــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســالمی 
ــتور  ــاختمان در دس ــی در س ــام مهندس ــالح نظ ــت: اص گف
کار کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســالمی قــرار دارد و 
ــه اینکــه نظــام مهندســی  ــا اشــاره ب بررســی می شــود.وی ب
ــه بحــث  ــه تغییراتــی دارد، گفــت: از جمل ــاز ب ســاختمان نی
انضباطــی، تخلفــات ، نظــارت و اینکــه چه کســانی می توانند 
مهمــی  تغییــرات  و  می کنیــم  پیگیــری  کننــد،  نظــارت 
ــه  ــوزه انتخابی ــردم ح ــود.نماینده م ــام ش ــت انج ــرار هس ق
ــار، ســیمرغ و ســوادکوه شــمالی  قائم شــهر، ســوادکوه، جویب
ــاختمان را  ــی س ــام کاردان ــالمی، نظ ــورای اس ــس ش در مجل
ــران  ــیون عم ــی در کمیس ــرای بررس ــث کاری ب ــر مباح از دیگ
مجلــس برشــمرد و بیــان کــرد: بحث هایــی درمــورد ادغــام 
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــاختمان و نظ ــی س ــام کاردان نظ
مطــرح، کــه مخالــف شــد و فعــال در دو قالــب جــدا هســتند 
ــر اشــتغال روســتایی اســت، نظــام کاردانــی  ــرار ب ــا اگــر ق ت
ــا  ــوند ت ــت ش ــمت هدای ــن س ــه ای ــراد ب ــوق اف ــرای س را ب
ــام نظــام کاردانــی  ــه ن ــا حداقــل فوق دیپلــم هــم بتــوان ب ب

ــرد. ســاختمان، اشــتغال ایجــاد ک

ماجرای پیامک مشترکان پرمصرف برق چیست؟
مصطفــی رجبــی مشــهدی بــا بیــان اینکــه پیامــک هایــی کــه در 
ایــن راســتا بــرای مشــترکان ارســال مــی شــوند دو گونــه هســتند، 
اظهــار کــرد: بــه مشــترکانی کــه میــزان مصــرف آنها زیــر الگــو بوده 
پیامکــی ارســال مــی شــود کــه باتوجــه بــه میــزان مصــرف شــما، 
افزایــش تعرفــه شــامل حــال شــما نخواهــد شــد، امــا آن دســته 
از مشــترکانی کــه مصــرف آن هــا بــاالی الگــو مصــرف اســت، بــه 

میــزان مــازاد بــر الگــو شــامل افزایــش قیمیــت مــی شــوند.
ــی  ــورت پلکان ــه ص ــه ب ــش تعرف ــن افزای ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
اســت، گفــت: اگــر برای مشــترکی پیامــک هشــدار  افزایــش تعرفه 
ارســال شــده الزم اســت کــه ایــن دســته از مشــترکان بــه مدیریــت 
مصــرف توجــه بیشــتری داشــته باشند.ســخنگوی صنعــت بــرق 
بــا تاکیــد بــر اینکــه تنهــا درصــد مشــترکان پــر مصــرف هســتند، 
گفــت: مشــترکان بــه راحتــی مــی توانند بــا رعایــت الگو در دســته 
مشــترکان کــم مصــرف قــرار بگیرنــد و بــرای ایــن مســاله نیــز تنهــا 

الزم اســت بــه مســائل ســاده توجــه کننــد.

قاسمی از بررسی اعتراضات آزمون نظام مهندسی 
خبر داد

وزیــر راه و شهرســازی از رســیدگی و بررســی بــه مشــکالت و 
اعتراضــات آزمــون نظــام مهندســی ســاختمان خبــر داد.

 بــه دنبــال اعــالم نتایــج آزمــون نظــام مهندســی ســاختمان 
ــر راه و  ــف، وزی ــای مختل ــته ه ــراوان در رش ــات ف و اعتراض
ــه اعتراضــات را داد. وعــده ای  شهرســازی وعــده رســیدگی ب
ــا کنــون عملیاتــی نشــده اســت و اعتراضــات مجــدد  کــه ت
داوطلبــان را بــه دنبال داشــته اســت.اما رســتم قاســمی اخیراً 
ــیدگی  ــتار رس ــه خواس ــی ک ــدای معترضان ــه ص ــخ ب در پاس
ــد؛ قــول  ــه وضعیــت ثبــت اعتراضهــای خــود بودن ســریع ب
رســیدگی ســریع را داد. وعــده ای کــه بایــد بــه انتظــار عملــی 

شــدن آن بــود.

ســاختمان  مهندســی  نظــام  اختیــارات  حــدود 
نیســت مشــخص 

»محمدجــواد ابوالحســینی« در نشســت مشــترک بــا رئیــس 
و اعضــای هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
ــا در  ــاز ه ــاخت و س ــم س ــه حج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب اس
ــزود:  ــت، اف ــی اس ــوزه دولت ــیع تر از ح ــی وس ــش خصوص بخ
ــه در نظــام مهندســی ســاختمان  ــی ک ــط خوب برخــالف ضواب
تدویــن شــده اســت، ایــن نهــاد در موضوعــات حقوقــی دچــار 
آســیب اســت و حــدود مســئولیت ها و اختیاراتــش مشــخص 
نیســت.وی بــا بیــان ایــن کــه بخشــی از این آســیب بــه دلیل 
عملیاتــی نشــدن ظرفیت هــای حــوزه نظــام مهندســی اســت، 
تاکیــد کــرد: ایــن مشــکالت باعــث شــده تــا مــردم بــه جــای 
ــراه و حامــی،  ــک هم ــوان ی ــه عن ــرش نظــام مهندســی ب پذی

یــک چالــش تلقــی و از آن دوری کننــد.
ــان  ــا بی ــزد ب ــتانداری ی ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
اینکــه ضــرورت دارد ریشــه یابــی و حــل ایــن چالــش، یکــی 
از برنامــه هــای ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
باشــد، خاطرنشــان کــرد: هــدف گــذاری ایــن ســازمان بایــد به 
ســمت بازگردانــدن اعتمــاد عمومــی و مردمــی معطــوف شــود 
ــه ایــن نهــاد مراجعــه کننــد و  ــا آرامــش خاطــر ب تــا مــردم ب
ازخدمــات کارشناســی، فنــی و تخصصــی آن بهرمنــد شــوند.
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https://tasisatnews.com/%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%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%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%ae/
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دستور مهار رشد اجاره بها صادر شد
در جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت کــه یکشــنبه 
ــزار  ــی برگ ــم رئیس ــید ابراهی ــت اهلل س ــت آی ــه ریاس ــب ب ش
شــد ســه موضــوع مهــم و تعییــن کننــده در اقتصــاد کشــور 
مــورد بررســی قــرار گرفــت.در ایــن جلســه گــزارش مرکــز آمــار 
ــبد  ــکن در س ــاره مس ــاه و اج ــورم دی م ــورد ت ــران در م ای
ــتاد  ــد س ــرر ش ــی مق ــس از بررس ــرح و پ ــوار مط ــه خان هزین
هماهنگــی اقتصــادی سیاســت حمایتــی در ایــن زمینــه را بــا 
ــینان  ــت از اجاره نش ــا و حمای ــاره به ــد اج ــرل رش ــدف کنت ه
تدویــن و ارائــه کنــد.در ایــن جلســه گزارشــی از وضعیت رشــد 
ــور  ــس جمه ــد و رئی ــه ش ــا ارائ ــرد بانک ه ــی و عملک نقدینگ
دســتور داد بانــک مرکــزی سیاســت های الزم بــرای مدیریــت 
ــن  ــان ممک ــریع ترین زم ــن و در س ــی را تدوی ــد نقدینگ رش
بــه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی ارائــه کنــد.در ادامــه جلســه 
ایــن ســتاد، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از وضعیــت 
ــزارش داد  ــا گ ــکالت آنه ــتگی و مش ــای بازنشس ــدوق ه صن
ــه  ــوط ب ــای مرب ــه راهکاره ــورت الیح ــه ص ــد ب ــرر گردی و مق
ــه  ــادی و ب ــی اقتص ــورای عال ــه ش ــکالت ب ــا و مش صندوق ه

ــه گــردد. مجلــس ارائ

اخبار داخلی

تعیین حق الزحمه ناعادالنه توسط 
سازمان های نظام مهندسی ساختمان

ــوه  ــاره نح ــاختمان درب ــی س ــام مهندس ــازمان های نظ ــات س مصوب
تقســیم حق الزحمــه در رشــته  های مختلــف بــر خــالف جــدول 
ســاختار شکســت اســت کــه منجــر بــه اختــالف در تعییــن ضرایــب 

شــده اســت.
بــه گــزارش تاسیســات نیــوز، مدتــی اســت جایــگاه ســازمان نظــام 
ــرار  ــث ق ــورد بح ــل م ــش از قب ــی بی ــه دالیل ــاختمان ب ــی س مهندس
گرفتــه اســت؛  کمیســیون عمــران مجلــس توجــه خــود را بــه اصــالح 
قانــون نظــام مهندســی ســاختمان معطــوف داشــته اســت. ســازمان 
ــردم  ــی و م ــازمانی غیردولت ــد س ــاختمان را بای ــی س ــام مهندس نظ
نهــاد دانســت کــه در جهــت تحقــق قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل 
ــه صــورت رســمی تأســیس شــد. ســاختمان مصــوب ســال ۱۳۷۴ ب

ــه  ــده ک ــن ش ــه ای تبیی ــه گون ــازمان ب ــن س ــداف ای ــن اه مهم تری
مهنــدس فنــی و متخصــص ســاختمان در راس هــرم ســازندگی قــرار 
ــران  ــی و کارگ ــطوح میان ــی در س ــای فن ــان مهارت ه ــد و صاحب گیرن
ــران را  ــازی در ای ــاز ساختمان س ــاخت و س ــی س ــرم فن ــه ه ــی بدن فن
تشــکیل دهنــد. در همیــن راســتا ایجــاد یــک جامعــه حرفــه ای مولــد 
ــی،  ــت از ایمن ــای آن؛ مراقب ــرای اعض ــر ب ــش و هن ــاه، دان ــروت، رف ث
ــه  ــرت خردمندان ــکونی و مدی ــای مس ــایش محیط ه ــت و آس بهداش
توســعه ســالم فضاهــای زیســتی بــه کمــک مهندســان طــراح و نظارت 
کلــی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان؛ ارتقــای تــوان ســازندگی و 
نــوآوری در صنعــت ســاختمان در ســطح ملــی و منطقــه ای و ایجــاد 
ــن  ــداف ای ــن اه ــی از مهم تری ــای بین الملل ــرای رقابت ه ــتری ب بس

ســازمان بــه شــمار مــی رود.
برای خواندن متن کامل خبر کلبک کنبد.

رعایت عدالت و حذف رانت در نظام مهندسی یزد با ارجاع نظارت رندوم
مجتبــی فرهمنــد رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان یــزد در نشســتی بــا نماینــده یــزد و اشــکذر بــا اشــاره بــه اینکه در گذشــته 
مشــکلی در ارتبــاط بــا فعالیــت مهندســان ناظــر وجــود داشــت اظهــار داشــت: مشــکلی کــه در ایــن زمینــه وجــود داشــت ایــن بــود 

کــه برخــی از مهندســان کارهــای زیــادی داشــتند و بــه برخــی دیگــر کار ارجــاع نمی شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رابطــه و رانــت در ایــن رونــد تاثیــر خاصــی داشــت خاطرنشــان کــرد: از زمانــی کــه ارجــاع نظــارت رنــدوم را 
راه انــدازی کردیــم االن بــه صــورت متوســط بــه تمــام مهندســان مــا دو یــا ســه کار رســیده و حتــی کســانی کــه در طول ۱۰ ســال گذشــته 

هیــچ پــروژه ای نداشــتند االن مشــغول بــه کار هســتند.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان یــزد افــزود: ایــن یکــی از کارهــای مهمــی اســت کــه در ســازمان نظــام مهندســی اســتان 

یــزد رخ داد و بــه ایــن صــورت جلــوی رانــت را گرفتیــم.
ــن  ــع ای ــه مشــکلی ریشــه دار و اساســی شــده اســت؛ گفــت: رف ــل ب ــات ســاختمانی در اســتان تبدی ــه اینکــه تخلف ــا اشــاره ب وی ب

ــد. ــی اســتان را مــی طلب ــه دســتگاه هــای اجرای ــکاری هم ــه هم ــی اســتانی دارد ک ــد نهضت موضــوع نیازمن
فرهمنــد در همیــن رابطــه افــزود: موضــوع تخلفــات ســاخت و ســاز اســتان یــزد بارهــا در وزارت کشــور مطــرح شــده و ایــن موضــوع 

زیبنــده اســتان نیســت چراکــه اعتبــار یــزدی هــا تحــت تاثیــر ایــن موضــوع در کشــور قــرار گرفتــه اســت.

https://tasisatnews.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
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https://tasisatnews.com/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D8%B2/
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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
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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

رعایت نکات ۷ گانه درباره اصالح قانون نظام مهندسی 
طاهره نصر، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان کشور و دانشیار دانشگاه آزاد اسامی شیراز: 

مدتی است جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان 

بیش از قبل مورد بحث قرار گرفته است، چرا که 

کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی توجه خود 

را به اصاح قانون نظام مهندسی ساختمان معطوف 

داشته است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان را باید سازمانی 

غیردولتی و مردم نهاد دانست که در جهت تحقق 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 

۱۳۷۴ به صورت رسمی تأسیس گردید.

مهمترین اهداف این سازمان به گونه ای تبیین شده 

است که مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس 

هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت های فنی در 

سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و 

ساز ساختمان سازی در ایران را تشکیل دهند.

 در همین راستا، ایجاد یک جامعه حرفه ای مولد ثروت، 

رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن، مراقبت از ایمنی، 

بهداشت و آسایش محیط های مسکونی و مدیرت 

خردمندانه توسعه سالم فضاهای زیستی به کمک 

مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان و ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت 

ساختمان در سطح ملی و منطقه ای و ایجاد بستری 

برای رقابت های بین المللی از مهمترین اهداف این 

سازمان است.

 همچنین باید توجه داشت که سازمان نظام مهندسی 

ساختمان در جلوگیری از ساخت وسازهای غیراصولی 

پیشگام بوده و همواره در باال بردن کیفیت خدمات 

مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، الزام به 

رعایت مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری، 

حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها 

و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و 

همچنین رشد و اعتای مهندسی در کشور به صورت 

آشکار فعال بوده است.
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یادداشت
در راستای توجه به اصاح قانون نظام مهندسی، 

ضرورت توجه به موارد زیر کاما مشهود است:

۱- زمینه سازی مناسب برای پاسخگویی و مسئولیت 

پذیری بیشتر عوامل اجرایی ساختمان ها از طریق 

حضور شرکت های صاحب صاحیت در طراحی و 

نظارت و اجرا و بهره برداری ساختمان ها از یک طرف و 

توجه به اشتغال مهندسان کشور از سوی دیگر. در واقع 

باید نظام عادالنه نظام تقسیم کار را برای مهندسینی که 

شرکت حقوقی ندارند نیز مدنظر قرار داد.

۲- لزوم توجه به مسأله ساختار شکست در نحوه تعیین 

حق الزحمه برای بخش نظارت و طراحی در رشته 

های مختلف؛ با توجه به جایگاه حقوقی مهندسان در 

رشته های مختلف در ساخت و ساز و مسئولیتی که 

قانونگذار بر آن تأکید نموده است،

متأسفانه اختاف در نحوه تعیین حق الزحمه برای 

بخش نظارت و طراحی در استان های مختلف کشور 

مشاهده می شود که منطبق بر اهداف قانونگذار نیست 

به طوری که حقوق بعضی از رشته ها مغفول مانده 

است.براساس ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام 

مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره های آن، »وزارت 

راه و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن 

روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در 

تهیه و تنظیم مبانی  قیمت گذاری خدمات مهندسی، 

ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات 

واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی 

استانها و یا با جلب  مشورت آنها تهیه نماید«.متأسفانه 

عدم اجرای ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام 

مهندسی و کنترل ساختمان و به تبع آن، مصوباتی 

که سازمان ها درباره نحوه تقسیم حق الزحمه در رشته 

های مختلف دارند بر خاف جدول ساختار شکست می 

باشد که منجر به اختاف در تعیین ضرایب در استان 

های مختلف شده است. برهمین اساس، جهت تعیین 

وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تنظیم مبانی 

قیمتگذاری خدمات مهندسی در فرایند ساخت و ساز 

باید توجه به مسأله ساختار شکست در نحوه تعیین 

حق الزحمه برای بخش نظارت و طراحی در رشته های 

مختلف مدنظر قرار گیرد.

۳- لزوم توجه به استقال مهندسان ناظر از ذینفعان 

صنعت ساخت و ساز

۴- لزوم توجه به شفاف سازی مالی در سازمان نظام 

مهندسی ساختمان به خصوص در توجه به منع رابطه 

مالی ناظر و مالک

۵- لزوم توجه به بحث تعارض منافع در کلیه امور و 

نیز در نحوه انتخاب بازرس و اعضای شورای انتظامی؛ 

در حال حاضر این انتخاب توسط اعضای هیأت مدیره 

صورت می گیرد.

۶- لزوم توجه به حضور بازرس در شورای مرکزی علی 

الخصوص برای نظارت بر عملکرد مالی

۷- توجه به جایگاه مجمع عمومی به عنوان باالترین 

رکن سازمان مردم نهاد و به تبع آن لزوم توجه به 

بررسی و تعیین ترازنامه استان و بودجه پیشنهادی 

هیأت مدیره در مجمع عمومی، چرا که سازمان نظام 

مهندسی ساختمان، سازمانی غیر دولتی و مردم نهاد 

است که در طول سالیان توانسته جایگاه خود را حفظ 

نماید.به هر حال، امید است که با اصاحات قانون 

نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جایگاه سازمان  نظام 

مهندسی ساختمان به عنوان سازمانی مردم نهاد بیش 

از پیش مدنظر قرار گیرد.
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گزارش

دایکین و فوجی فیلم فناوری کاهش نویز را توسعه دادند

فناوری جدید کاهش نویز از مواد عایق صوتی تهویه 

استفاده می کند که توسط شرکت ژاپنی فوجی فیلم 

توسعه یافته است. این اولین کاربرد عملی فناوری های 

کاهش نویز است که فوجی فیلم و دایکین به طور 

مشترک از سال 2019 روی آن کار می کنند.

گفته می شود که صدای تهویه تا 20٪ یا بیشتر کاهش 

می یابد بدون اینکه بر حجم رطوبت / تهویه تأثیر 

بگذارد.

واحدهای تهویه/رطوبت

سال گذشته، دایکین طیف وسیعی از سیستم تهویه 

مطبوع Urusara X و Urusara mini split را در 

ژاپن با عملکردهای تهویه و رطوبت معرفی کرد. آنها 

در نتیجه افزایش تقاضا برای بهبود کیفیت هوا با ارائه 

تهویه بیشتر معرفی شدند. با این حال، این افزایش 

حجم تهویه، صدای دمیدن هوا را نیز افزایش می 

دهد.

دستگاه های تهویه مطبوع دایکین با عملکردهای 

مرطوب کننده و تهویه هوای وارد شده از بیرون را 

از طریق شلنگی که یونیت داخلی و واحد خارجی 

را به هم متصل می کند، به داخل اتاق می فرستند. 

برای افزایش رطوبت و حجم تهویه، باید قطر شلنگ 

را افزایش داد، اما از آنجایی که اندازه سوراخ دیواره 

ای که شیلنگ و لوله مبرد از آن عبور می کند، مشکل 

است. 

در حالی که دایکین یک فن تهویه با کارایی باال را 

برای کاهش صدای تهویه ایجاد و نصب کرده است، 

با افزودن مواد عایق صوتی تهویه فوجی فیلم، صدا 

بیشتر کاهش می یابد.

ژاپن: دایکین قرار است یک فناوری کاهش نویز جدید را در ژاپن معرفی کند که گفته می شود صدای 

تهویه را تا 20 درصد یا بیشتر در واحدهای تهویه هوای مرطوب/تهویه کاهش می دهد.
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گزارش
عایق صوتی با استفاده از فناوری فراماده ای به دست 

می آید که به دلیل ساختار فشرده آن، عایق صوتی باند 

وسیع را امکان پذیر می کند و از طریق طراحی سیال 

خود مقاومت باد را سرکوب می کند.

دایکین کیت کاهش صدای رطوبت/تهویه را به عنوان 

 Urusara و Urusara X یک کاالی اختیاری برای

Mini در فروش در ژاپن از بهار امسال در دسترس قرار 

خواهد داد.

گفته می شود که فناوری کاهش نویز کاربردهای 

گسترده ای برای تجهیزات تهویه مطبوع به طور کلی 

دارد و پتانسیل جدیدی برای کوچک سازی قطعات 

دارد. دایکین و فوجی فیلم می گویند که به توسعه 

فناوری هایی برای بهبود بیشتر عملکرد سیستم های 

تهویه مطبوع ادامه خواهند داد.
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گزارش

شرکت بازیافت ضایعات به دلیل تخلیه مبرد جریمه شد

آژانــس حفاظــت از محیــط زیســت ایــاالت متحــده 

ــا شــرکت  ــه ب ــد ک ــام کردن )EPA( و وزارت دادگســتری اع

Derichebourg Recycling USA در هیوســتون، تگزاس، 

بــرای حــل و فصــل نقــض قانــون هــوای پــاک در 10 مرکــز 

بازیافــت فلزات قراضــه در تگزاس و اوکاهامــا، توافق کردند.

Derichebourg متهــم بــه بازیابــی مبــرد از وســایل و 

ــوری  ــه موت ــایل نقلی ــوع وس ــه مطب ــای تهوی ــتم ه سیس

ــه  ــود ک ــده ب ــا تامیــن کنن ــا تأییــد ب ــن ی ــل از دور ریخت قب

ــت.  ــده اس ــی ش ــل بازیاب ــل از تحوی ــتی قب ــه درس ــرد ب مب

ــی 442500  ــه مدن ــورگ جریم ــق، دریچب ــن تواف ــق ای طب

 Derichebourg کــرد  خواهــد  پرداخــت  را  دالری 

ــرد را در 10  ــی مب ــت بازیاب ــه مدیری ــک برنام ــن ی همچنی

ــرد. همچنیــن  ــاالت متحــده اجــرا خواهــد ک تأسیســات ای

بــه تامین کننــدگان خــود اطــاع می دهــد کــه تمــام 

مبردهــا، اگــر توســط Derichebourg بازیابــی نشــده 

ــیله  ــر وس ــوند و ه ــی ش ــتی بازیاب ــه درس ــد ب ــند، بای باش

ــه  ــر تخلی ــی ب ــواهدی مبن ــه ش ــه ای را ک ــیله نقلی ــا وس ی

ــد  ــن بای ــد. همچنی ــود دارد، رد کن ــرد وج ــی مب غیرقانون

یــک جــزوه آموزشــی در مــورد مدیریــت مطابــق بــا اقــام 

حــاوی مبــرد بــه مشــتریان خــود ارائــه شــود و دریچبــورگ 

همچنیــن بایــد یــک پــروژه کاهــش صدمــات بــه محیــط 

ــودی  ــان از ناب ــامل اطمین ــه ش ــد ک ــل کن ــت را تکمی زیس

ــات  ــورگ در ده تأسیس ــه دریچب ــت ک ــرد R12 اس ــام مب تم

خــود در طــول مــدت زمــان جمــع آوری مــی کنــد. 

حکــم رضایــت، کــه در دادگاه منطقه ای ایــاالت متحده برای 

ناحیــه جنوبــی تگــزاس تســلیم شــده اســت، منــوط به یک 

دوره اظهــار نظر عمومی 30 روزه و تایید نهایی دادگاه اســت.

ایاالت متحده آمریکا: یک شرکت بازیافت ضایعات فلزات به دلیل عدم بازیابی مبرد از وسایل و سیستم های 

تهویه مطبوع وسایل نقلیه موتوری، 442500 دالر جریمه مدنی پرداخت می کند.
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مقاله

ــین  ــره مهندس ــه خب ــط مؤسس ــه توس ــاژول ک ــن م ای

ــت،  ــده اس ــد ش ــاختمان )CIBSE( تایی ــات س خدم

ــکاران،  ــه پیمان ــت ک ــده اس ــی ش ــه ای طراح ــه گون ب

ــن  ــات آخری ــا الزام ــی را ب ــران نهای ــاوران و کارب مش

ــرد  ــه کارب ــوط ب ــی مرب ــتانداردهای فن ــن و اس قوانی

واحدهــای حمــل و نقــل هــوا و ســاختمان هــای 

ــد.  ــه روز کن ــارت ب ــی در تج عموم

ــتورالعمل Ecodesign و  ــات دس ــوزش الزام ــن آم ای

 ErP ــتورالعمل ــت دس ــه( تح ــزات تهوی Lot 6 )تجهی

را بــا اشــاره خــاص بــه اســتانداردهای بهــره وری 

ــوا و  ــیون ه ــرارت، فیلتراس ــی ح ــرژی AHU، بازیاب ان

ــد. ــی ده ــش  م ــی پوش ــق حرارت ــتانداردهای عای اس

ــت:  ــول AHU   گف ــر محص ــکینر، مدی ــی جنکینز-اس ل

»بــه عنــوان بخشــی از تــاش در سراســر اروپــا بــرای 

کاهــش انتشــار کربــن تجهیــزات مصرف کننــده انــرژی 

تــا 40 درصــد تــا ســال 2030، پیشــرفت های عمــده ای 

ــرد AHU در حــال انجــام اســت.«  در طراحــی و عملک

مــاژول چارچــوب قانونــی را توضیــح مــی دهــد و 

AHU طراحی و کاربرد سیستم
انگلستان: Ciat یک دوره آموزشی CPD را در مورد طراحی و کاربرد سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه 

مطبوع در هواگرد معرفی می کند.
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پیامدهــای مربــوط بــه واحدهــای حمــل و نقــل 

ــی  ــران نهای ــی و آنچــه طراحــان سیســتم و کارب هوای

ــد. ــی کن ــته م ــد را برجس ــد بدانن بای

ــه  ــود ک ــل ش ــان حاص ــه اطمین ــت ک ــم اس ــن مه ای

ــا  ــه تنه ــتند، ن ــق هس ــوا منطب ــی ه ــزات جانب تجهی

بــرای اطمینــان از ســاختمان هــای مطابــق بــا قوانیــن، 

بلکــه بــرای کاهــش قابــل توجهــی در انتشــار گازهــای 

گلخانــه ای مــورد نیــاز - کــه البتــه بــه کاهــش هزینــه 

هــای جــاری بــرای کاربــران نهایــی و بهبــود آســایش 

بــرای ســاکنان ســاختمان منجــر مــی شــود. جنکینــز-

اسکینر.

ایــن دوره همچنیــن نقــش فــرودگاه و فنــاوری مربــوط 

بــه آن را در حمایــت از ســاختمان هــای ســالم پوشــش 

ــورد  ــانی در م ــه روز رس ــامل ب ــن ش ــد. ای ــی ده م

ــد  ــای ض ــتم ه ــاال و سیس ــوح ب ــا وض ــیون ب فیلتراس

ــرای کاهــش خطــرات ناشــی از  ــور UV-C ب ــی ن عفون

ــوژن هــا اســت. ــده هــای موجــود در هــوا و پات آالین

مقاله
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گزارش ویژه

https://sinicablsoheil.com/
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گزارش

پاناسونیک ابزار خود تشخیصی را اضافه می کند

Cloud به عنوان یک راه حل ایده آل برای حرفه ای های 

HVAC توصیف می شود که برای نگهداری و نظارت بر 

چند سایت نیاز به دسترسی از راه دور به سیستم تهویه 

مطبوع پاناسونیک دارند و اکنون شامل مزایای خدمات 

اضافی بیشتری برای حرفه ای ها می شود. 

گفته می شود که 

عملکرد بررسی 

سامت سیستم 

به عنوان یک ابزار 

خود تشخیصی 

عمل می کند، 

به موجب آن 

 AC Service

Cloud به طور خودکار نقص احتمالی را، اغلب قبل از 

وقوع خطا، تشخیص می دهد، که می تواند به سرعت 

بخشیدن به روند کلی تعمیر و نگهداری و جلوگیری از 

خرابی ها و تماس های پرهزینه کمک کند.

به روزرسانی جدید به طور مداوم سیستم ها را در فواصل 

15 دقیقه ای نظارت می کند تا اطمینان حاصل شود که 

هرگونه نقص به سرعت متوجه می شود. هر گونه داده 

غیرعادی به طور خودکار شناسایی و گزارش می شود. 

تاریخچه داده ها 

تا دو هفته قابل 

ثبت است.

همچنین 

می توان 

تنظیمات را به 

صورت دستی 

برای یک رویکرد 

فردی تنظیم کرد و متخصصان همچنین می توانند به 

راحتی مقدار هر مدار مبرد را تغییر دهند.

بریتانیا: پاناسونیک Heating & Cooling Solutions Cloud خدمات AC خود را به روزرسانی کرده است 

تا عملکرد بررسی سامت سیستم را در تهویه مطبوع تجاری منتخب پاناسونیک لحاظ کند.
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ــوالً  ــه معم ــای UV EffectiV HVAC ک پخش کننده ه
در ســقف نصــب می شــوند و بــرای تصفیــه هــوا قبــل 
 9-MERV ــه اتــاق طراحــی می شــوند، فیلتــر از ورود ب
ــش میکروب کــش UV-C را  ــم و تاب ــت فشــار ک ــا اف ب
ــد  ــب می کنن ــاال ترکی ــی ب ــای القای ــا پخش کننده ه ب

کــه اختــاط هــوا را بهبــود می بخشــند.
و  مرجــع  آزمایشــگاه  توســط  آزمایش هــا  ایــن 
 Innovative کامــل،  خدمــات  بــا  بیوآنالیتیــک 
ــام  ــا انج ــگاه آن در کالیفرنی Bioanalysis، در آزمایش
ــده SARS-CoV-2 در  ــه زن ــتفاده از نمون ــا اس ــد. ب ش
ــا نقــاط کنتــرل،  ــه ب یــک آزمایــش افزونگــی ســه گان
 UV نتایــج نشــان داد کــه پخــش کننــده هــای
ــرخ خنثــی ســازی ویــروس  EffectiV HVAC دارای ن
/458ft3 تــک گــذری 99.949٪ هســتند در حالــی کــه

ــد.  ــی کنن ــن م ــوا را تامی min ه
همچنیــن گفتــه مــی شــود کــه پخــش کننــده هــای 
UV در برابــر ســایر ویــروس هــا و باکتــری هــای 
موجــود در هــوا ماننــد ســل، لژیونــا و آنفوالنــزا موثــر 

ــتند. هس
ــروس  ــای UV EffectiV HVAC وی ــده ه ــش کنن پخ
ــا از انتقــال  را در ورودی هــر اتــاق خنثــی مــی کنــد ت
بیــن اتــاق جلوگیــری کنــد، در حالــی کــه انتشــار بهتــر 
ــاق کمــک  ــه کاهــش انتقــال در ات ــد ب هــوا مــی توان

کنــد.
ــینان در  ــی سرنش ــرای ایمن ــش ب ــاوراء بنف ــعه م اش
ــز،  ــده از کوارت ــاخته ش ــرار دارد. س ــوزر ق ــل دیفی داخ
پخــش کننــده هــای UV هیــچ گونــه ازن ســاطع نمــی 

ــد. کنن

گزارش ویژه

تاثیر پخش کننده UV  برای مقابله با کرونا
کانادا: گفته می شود که پخش کننده جدید EffectiV HVAC Play-UV آزمایش شده است تا میزان تاثیر 

آن در مهار گسترش کووید-19 ارزیابی شود.
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آمریکا: کیت ابزار مینی اسپلیت ژاکت زرد از کمپانی ریچی مجموعه کاملی از ابزارها برای انواع رو به رشد 

برندها و اندازه های مینی اسپلیت است.

گزارش

کیت ابزار کامل مینی اسپلیت

 ،R22( این کیت که برای همه مبردهای مینی اسپلیت

R404A، R410A( طراحی شده است، گفته می شود که 

حدس و گمان را برای یافتن ابزار مناسب برای این کار 

از بین می برد. 

این شامل آچار گشتاور دیجیتال قابل تنظیم ژاکت 

زرد با سر آچار دوم برای اتصاالت لوله تا اندازه 41 

میلی متری شش گوش است. این کیت همچنین 

شامل یک منیفولد 4 سوپاپ تایتان و شیلنگ سوپاپ 

توپ فشرده، یک شلنگ تخلیه سنگین اختصاصی، 

یک مجموعه کامل از کلیدهای شش گوش امپریال 

و متریک، یک بسته 10 عددی از هسته های شریدر 

جایگزین، یک آینه بازرسی تلسکوپی و خدمات برای 

اتصاالت اضافی است. 



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 18هفته نامه شماره 369

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
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نگاهی به بازار

قیمت لوله کشی آب و فاضالب ساختمان کلی و جزئی ۱۴۰۰
لولــه کشــی آب و فاضــاب در هــر ســاختمانی یکــی از 

مهمتریــن سیســتم هــای مکانیکــی در بنــا اســت کــه 

ــایش و  ــاه، آس ــادی در رف ــر زی ــودن آن تاثی ــی ب اصول

ســامت ســاکنین دارد.

ــی آب و  ــه کش ــتم لول ــته سیس ــای گذش ــان ه در زم

ــود و  ــروز نب ــی ام ــه پیچیدگ فاضــاب در ســاختمان ب

بــه همیــن دلیــل راحــت تــر قیمــت گــذاری مــی شــد.

ــه ســاختمان  ــه اینک ــا توجــه ب ــا در حــال حاضــر ب ام

ــود و از  ــی ش ــاخته م ــوع س ــای متن ــا در متراژه ه

ــی  ــه کش ــف لول ــای مختل ــاالت و روش ه ــه، اتص لول

ــاختمان  ــاب س ــی آب و فاض ــه کش ــتم لول در سیس

اســتفاده مــی شــود، نمــی تــوان هزینــه لولــه کشــی را 

ــن زد. ــی تخمی ــه راحت ب

ــن  ــا در ای ــم ت ــم گرفتی ــا تصمی ــل م ــن دلی ــه همی ب

ــاب  ــی آب و فاض ــه کش ــی لول ــه تقریب ــب هزین مطل

کلــی و جزئــی را بــا توجــه بــه عوامــل موثــر در قیمــت 

نهایــی آن و بــر اســاس تعرفــه مجموعــه خــود بــرای 

شــما بیــان کنیــم.

دستمزد لوله کشی آب به صورت متری
وقتــی از دســتمزد لولــه کشــی آب متــری حــرف مــی 

زنیــم، منظورمــان دیگــر قیمــت خریــد لولــه و اتصاالت 

لولــه کشــی آب نیســت.

بلکــه منظــور مــا فقــط مبلغــی اســت کــه مجــری لوله 

کــش بابــت انجــام لولــه کشــی هــر متــر لولــه آب در 

ســاختمان از مشــتری دریافــت مــی کنــد.

ــر  ــتناد ب ــا اس ــی ب ــه کش ــتمزد لول ــه دس ــا ک از آنج

جنــس لولــه، روش اجــرا و متــراژ ســاختمان محاســبه 

مــی شــود، در ادامــه هزینــه دســتمزد لولــه کشــی آب 

جزئــی در شــرایط هــای متفــاوت را بــر اســاس تعرفــه 

ــما  ــرای ش ــاعته ب ــات ۲۴ س ــه تاسیس ــای مجموع ه

بیــان مــی کنیــم:

دستمزد لوله کشی آب پالستیکی
لولــه کشــی آب پاســتیکی ســاختمان را بــا اســتفاده 

از لولــه هــای تــک الیــه یــا آذیــن و یــا لولــه هــای ۵ 

الیــه پلیمــری انجــام مــی دهنــد.

ــای  ــت ه ــل مزی ــه دلی ــا ب ــه ه ــس از لول ــن جن ای

ــر  بیشــمار خــود همچــون عــدم تاثیرگــذاری منفــی ب

روی طعــم و بــوی آب و همچنیــن ســرعت باالیــی کــه 

ــرف  ــیاری از مص ــه بس ــورد توج ــد، م ــب دارن در نص

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــدگان ق کنن

در ادامــه ریــز قیمــت اجــرت لولــه کشــی بــا هــر کــدام 

از ایــن جنــس لولــه را در اختیــار شــما قــرار مــی دهیــم:

لوله کشی ۵ الیه توکار
ــه از نامــش  ــه کشــی همانطــور ک ــن روش از لول در ای

ــا اســتفاده  ــه کشــی آب ســاختمان را ب پیداســت، لول

ــی  ــام م ــوکار انج ــه روش ت ــه و ب ــای ۵ الی ــه ه از لول

دهیم.فرقــی نــدارد کــه لولــه کشــی آب در ســاختمان از 

نــوع کلکتــوری، زیــر ســقفی و یــا انشــعابی باشــد، در 

هــر صــورت چــون لولــه هــا را در زیــر دیــوار و ســقف 

قــرار داده ایــم، لولــه کشــی مــا از نــوع تــوکار خواهــد 

بود.قیمــت کلــی اجــرت لولــه کشــی آب ۵ الیــه تــوکار 

بــدون هزینــه کنــده کاری و قطعــًا بــدون هزینــه هــای 

بابــت خریــد لولــه و اتصــاالت پنــج الیــه در متــراژ زیــر 

ــی  ــزار ناموت م ــدودًا ۲۰۰ ه ــال ۱۴۰۰ ح ــر در س ۱۰ مت

ــن روش از  ــید همی ــته باش ــد داش ــر قص ــد.اما اگ باش

لولــه کشــی را بــا لولــه هــای ۵ الیــه در ســاختمانی بــا 

ــر انجــام دهیــد، اجــرت مجــری  ــی ۲۰ مت ــراژ ۱۰ ال مت

لولــه کــش متــری ۴۰ الــی ۶۰ هــزار ناموت خواهــد شــد.

دســتمزد لولــه کشــی آب روکار بــا لولــه هــای ۵ الیهــاز 

ــه  ــس لول ــن جن ــه بهتری ــای ۵ الی ــه ه ــه لول ــا ک آنج

بــرای اســتفاده در سیســتم لولــه کشــی آب ســرد و گرم 

ســاختمان هــا هســتند، مــی تــوان از ایــن لولــه بــرای 

لولــه کشــی روکار هــم اســتفاده کــرد.در ایــن قســمت 

دســتمزد لولــه کشــی آب روکار بــا لولــه هــای ۵ الیــه 

در دو متــراژ متفــاوت را بــرای شــما بازگــو مــی کنیــم 

ــه تاسیســات ۲۴  ــا در مجموع ــان م ــه توســط مجری ک
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نگاهی به بازار
ساعته انجام می شود:

هزینــه کلــی لولــه کشــی ۵ الیــه روکار همــراه بــا اجرای 

بســت بــرای ســاختمان هایــی بــا متــراژ زیــر ۱۰ متــر 

در ســال ۱۴۰۰ در حــدود ۳۰۰ هــزار ناموت مــی باشــد.

ــراه  ــه هم ــه روکار ب ــی ۵ الی ــه کش ــرای لول ــرت اج اج

ــراژ  ــا در مت ــه ه ــه داری لول ــرای نگ ــت ب ــرای بس اج

ــی ۷۰  ــری ۵۰ ال ــدود مت ــر در ح ــی ۲۰ مت ــن ۱۰ ال بی

ــد. ــی باش ــزار ناموت م ه

در زمــان اجــرای لولــه کشــی آب روکار اســتفاده از 

ــروری  ــیار ض ــا بس ــه ه ــه داری لول ــرای نگ ــت ب بس

اســت، بــه همیــن دلیــل دســتمزد لولــه کشــی روکار بــا 

ــه اجــرای بســت محاســبه مــی شــود. احتســاب هزین

لوله کشی تک الیه توکار

ــون  ــتیکی همچ ــه پاس ــک الی ــای ت ــه ه ــاید لول ش

لولــه هــای چنــد الیــه تحمــل دمــای بــاالی آب گــرم 

ــند. ــته باش ــش را نداش ــتم گرمای در سیس

ــد،  ــه رســوب نمــی دهن ــل اینک ــه دلی ــاز هــم ب ــا ب ام

ــبک وزن و ارزان  ــیار س ــد و بس ــی زن ــگ نم ــز زن هرگ

ترنــد، در صنعــت لولــه کشــی آب مــورد اســتفاده قــرار 

مــی گیرنــد.

ــه  ــک الی ــای ت ــه ه ــا لول ــوکار ب ــی آب ت ــه کش لول

ــعابی و  ــای انش ــه روش ه ــوان ب ــی ت ــن را م ــا آذی ی

کلکتــوری در ســاختمان اجــرا کــرد.

ــا اســتفاده از  ــوکار ب ــه کشــی آب ت اجــرت اجــرای لول

لولــه هــای تــک الیــه بــدون احتســاب هزینــه کنــده 

ــی ۲۰ متــر در حــدود متــری ۴۰  کاری و در متــراژ ۱۰ ال

ــی ۶۰ هــزار ناموت مــی باشــد. ال

ــد،  ــر باش ــر ۱۰ مت ــما زی ــاختمان ش ــراژ س ــر مت ــا اگ ام

دســتمزد کلــی اجــرای لولــه کشــی آب تــوکار بــا لولــه 

هــای تــک الیه یــا آذیــن بــدون در نظــر گرفتــن هزینه 

ــدود  ــال ۱۴۰۰ در ح ــه س ــاس تعرف ــر اس ــده کاری ب کن

ــی باشــد. ۲۰۰ هــزار ناموت م

لوله کشی تک الیه روکار

ــده کاری در  ــچ کن ــد هی ــی خواهی ــه نم ــی ک در مواقع

ــه هــای  ــد از لول ــد، مــی توانی ســاختمان انجــام دهی

تــک الیــه در لولــه کشــی آب بــه روش روکار اســتفاده 

کنیــد.

در ایــن صــورت هزینــه کلــی لولــه کشــی بــرای شــما 

ــوط  ــه مرب ــا احتســاب هزین ــر و ب ــر ۱۰ مت ــراژ زی در مت

بــه اجــرای بســت بــه صــورت تقریبــی ۳۰۰ هــزار ناموت 

خواهــد شــد.

چنانچــه متــراژ لولــه کشــی مــورد نیــاز برای ســاختمان 

ــده  ــه کن ــازی ب ــوده و نی ــر ب ــی ۲۰ مت ــن ۱۰ ال شــما بی

ــه  ــا لول ــه کشــی روکار ب کاری هــم نباشــد، اجــرت لول

ــی ۷۰ هــزار ناموت مــی  ــری ۵۰ ال ــه مت ــک الی هــای ت

باشــد.

توجــه داشــته باشــید کــه اگــر متــراژ لولــه کشــی آب 

مــورد نیــاز در ســاختمان باالتــر از ۲۰ متــر باشــد، نمــی 

ــی را  ــه کش ــرت لول ــدار اج ــی مق ــدون بررس ــوان ب ت

ــه  ــا ب ــان م ــًا توســط مجری ــد حتم ــرد و بای تعییــن ک

ــد شــود. صــورت حضــوری بازدی
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گزارش

افزایش آگاهی در مورد کیفیت
و سالمت هوای داخل ساختمان

حدود 25 میلیون آمریکایی از آسم رنج می برند. این 

یکی از شایع ترین و پرهزینه ترین بیماری های کشور 

است که حدود 8 درصد از بزرگساالن و 7 درصد از 

کودکان را مبتا می کند. هیچ درمانی برای آسم وجود 

ندارد، اما می توان آن را با ترکیبی از درمان های دارویی 

آسم و با کاهش یا اجتناب از قرار گرفتن در معرض 

مواردی که می تواند باعث حمات آسم شود، مدیریت 

کرد. محیط های داخلی سالم بخش مهمی از مدیریت 

آسم است.

 Johnson گانش راماسوامی، رئیس خدمات جهانی در

Controls گفت: » برای همه مهم است، کنترل آسم 

و آلرژی در محیط های داخلی با مدیریت خوب برای 

سامت و رفاه جامعه امری حیاتی است.

کنت مندز، مدیر عامل و رئیس AAFA گفت: »ما 

قدردانی می کنیم که جانسون کنترلز می داند که هوای 

پاک و سالم در محیط های داخلی یکی از مهم ترین 

راه ها برای کاهش و پیشگیری از حمات آسم و عائم 

آلرژی است. ما از حمایت جانسون کنترلز برای کمک 

به AAFA در کارهای برنامه ای ما، به ویژه در مدارس، 

سپاسگزاریم.«

کار اولیه بین Johnson Controls و AAFA شامل 

حمایت از جامعه آسم و آلرژی، همکاری در آموزش و 

آگاهی بیمار و همچنین حمایت و ابتکارات سیاست 

عمومی - از جمله مواردی برای بهبود کیفیت هوا در 

مدرسه خواهد بود.

ایاالت متحده آمریکا: جانسون کنترلز با بنیاد آسم و آلرژی آمریکا )AAFA( برای حمایت از مبتایان به آسم 

با افزایش آگاهی در مورد ارتباط بین کیفیت هوای داخل خانه و سامتی همکاری کرده است.
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SPX برج های خنک کننده Recold را به اروپا می آورد
انگلســتان: تولیدکننــده آمریکایــی SPX Cooling Technologies  مجموعــه برج هــای خنک کننــده Recold خــود را بــه بازارهــای 

اروپــا و خاورمیانــه معرفــی می کنــد. 
مجموعــه برج هــای ســری J بــا نــام تجــاری Recold، بــا همســویی بــا برنــد معــروف خنک کننــده تبخیــری مارلــی، پیشــنهاد فعلــی 

EMEAI SPX را گســترش می دهــد.
خنــک کننــده ســیال Recold JW و بــرج خنــک کننــده JT از ســیم پیــچ هــای مبــدل حرارتی مســی بــرای مقاومــت در برابــر خوردگی 
و دوام اســتفاده مــی کننــد، همچنیــن از فــوالد ضــد زنــگ بــرای اجــزای حیاتــی ماننــد لولــه های ســیم پیــچ، درهــا، راهنماهــای درب و 
 Z725 هودهــای ضــد حفــره پمــپ اســتفاده مــی شــود. ســایر اجــزا و بدنــه بــه صــورت اســتاندارد از فــوالد گالوانیــزه آســیاب ســنگین

ســاخته شــده است.
تــا 9 درب در مــدل هــای بزرگتــر دسترســی آســان بــه اجــزای داخلــی را بــرای ســهولت تعمیــر و نگهــداری فراهــم مــی کنــد. دریچه های 
ــای  ــد. ویژگی ه ــم کنن ــرج را فراه ــگام کار ب ــریع در هن ــم س ــکان تنظی ــا ام ــد ت ــرار دارن ــی ق ــناور خارج ــای ش ــش آب در جعبه ه آرای

اســتاندارد شــامل کــف حوضــه شــیبدار و تمیــز کــردن ســربرگ بیرونــی آب اســت.

چیلر آب خنک Kaltra از R1234ze استفاده می کند
 Powerstream دامنــه چیلرهــای اینورتــر اســکرو خنک کننــده بــا آب HFO بــا مبــرد R1234ze بــا اســتفاده از مبــرد Kaltra :آلمــان

خــود را افزایــش داده اســت.
محــدوده چیلــر Powerstream II بــا تمرکــز ویــژه بــر روی مرکــز داده و برنامــه هــای کاربــردی پــردازش توســعه یافتــه اســت. بــر 
اســاس مجموعــه ای متشــکل از 12 مــدل بــا وظایــف خنک کننــده اســمی از 400 تــا 1250 کیلــووات، دمــای آب تامینــی تــا 32 درجــه 
ــه  ــع تغذی ــه منب ــدد، از جمل ــی متع ــی و ایمن ــای افزونگ ــد. گزینه ه ــتیبانی می کن ــانتی گراد را پش ــه س ــا 12 درج ــانتی گراد و △t ت س
دوگانــه، راه انــدازی مجــدد ســریع، کنتــرل نقشــه عملیاتــی، امــکان راه حل هــای بــا دسترســی بــاال را بــرای برنامه هــای خنک کننــده 

امــکان پذیــر مــی ســازد.یکی از ابداعــات اصلــی اســتفاده از اواپراتورهــای هیبریــدی کاهــش قابــل توجــه شــارژ مبــرد اســت.
ــار  ــد کــه شــامل توزیــع ب ــا هشــت واحــد را فراهــم می کن ــی امــکان عملکــرد شــبکه ای ت ــده داخل در عیــن حــال، یــک ترتیب دهن

ــت هشــدار اســت. ــه کار و مدیری ــاده ب ــرل آم ــگ، کنت ــدازی هماهن ــدی، راه ان ــده، چرخــش واحــد، اولویت بن خنک کنن
چیلرهــای Powerstream II همچنیــن دارای کیــت دمــای خروجــی آب از کندانســور بــاال )تــا ۷۵ درجــه ســانتیگراد در بــار کامــل( 

هســتند کــه فرصتهــای وســیعی را بــرای بازیابــی گرمــا فراهــم مــی کنــد.
ویژگــی جریــان اولیــه متغیــر درجــه باالتــری از انعطــاف پذیــری را در کاربردهــای چیلرهــای Powerstream II            مــی دهــد، در 
حالــی کــه بــه لطــف مدارهــای تبریــد کامــالً مســتقل، کارهــای تعمیــر و نگهــداری را می تــوان بــدون وقفــه در عملکــرد انجــام داد. هر 
مــدار توســط کمپرســور پیچــی کنترل شــده بــا فرکانــس Bitzer اجــرا می شــود کــه بازدهــی را در حداکثــر بــار - ESEER 9.10 بــا دمــای 

آب 15/25 درجــه ســانتیگراد و آب کندانســور 35/30 درجــه ســانتیگراد - و شــرایط بــار پــاره - ESEER تــا 9.00 در 70 ارائــه می کنــد. 
ــه  ــت و ب ــر داده اس ــی ب ــی و مبتن ــان واقع ــرد در زم ــری عملک ــه دارای اندازه گی ــت ک ــور اس ــبورد اپرات Powerstream II دارای داش

ــد. ــش دهن ــد کاه ــا ۲۰ درص ــرژی را ت ــرف ان ــد مص ــکان می ده ــتریان ام مش
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Engie قصد دارد چیلر پمپ حرارتی را راه اندازی کند
آلمــان: Engie Refrigeration از راه انــدازی آتــی اســپکتروم واتــر خبــر داده اســت کــه هــم بــه عنــوان پمــپ حرارتــی آب و هــم بــه 

عنــوان چیلــر آب خنــک مــی شــود.
اســپکتروم واتــر جدیــد کــه قــرار اســت بــه زودی عرضــه شــود ، بــه عنــوان پمــپ حرارتــی آب بــرای دمــای آب گــرم تــا +68 درجــه 
ســانتیگراد و نیــز بــه عنــوان یــک چیلــر آب خنــک بــرای کاربردهــای آب نمــک تــا -10 درجــه ســانتیگراد در سراســر جهــان در دســترس 

خواهــد بــود.
بــر اســاس فنــاوری بــه کار رفتــه در Engie's Quantum Water، اســپکتروم واتــر جدیــد دارای کمپرســورهای بــدون روغــن بــا یاتاقان 
هــای مغناطیســی، کندانســورهای پوســته و لولــه غرقابــی، یــک اکونومایــزر بــا فــالش بــاز کــه بــه صــورت اســتاندارد یکپارچــه شــده 

اســت، و یــک PLC هوشــمند زیمنــس S7 اســت.
در مجمــوع دوازده مــدل پایــه ارائــه خواهــد شــد. پمــپ حرارتــی Spectrum Water ظرفیــت گرمایــش 360 تــا 3000 کیلــووات را ارائه 

مــی دهــد، چیلــر Spectrum Water بــا همیــن تعــداد مــدل، ظرفیــت تبریــد بیــن 200 تــا 1200 کیلــووات را ارائــه مــی دهد.
این دستگاه می تواند بر روی مبرد کم GWP R1234ze و همچنین R515B، R513A و R134a کار کند.

اســپکتروم آب جدیــد مــا محــدوده دمــا و عملکــرد بســیار وســیعی را پوشــش می دهــد و بنابرایــن بــرای اســتفاده در طیــف وســیعی 
از صنایــع مناســب اســت – بــه عنــوان یــک پمــپ حرارتــی کــه گرمــا را در ســاختمان های جدیــد و موجــود بــا حجــم بــاال تامیــن 
 Engie Refrigeration می کنــد. بــرای ادغــام در شــبکه هــای حرارتــی شــهری و اشــتراکی؛ یوخــن هورنونــگ، مدیــر عامــل شــرکت

متذکــر شــد از آن مــی تــوان بــه عنــوان یــک چیلــر بــرای صنایــع تولیــد و فــرآوری مــواد غذایــی نیــز اســتفاده کــرد

دایکین پایه دیواری FAA-B را به روز می کند
ــا  ــرای اســتفاده ب ــه روز شــده واحــد داخلــی دیــواری FAA-B خــود را منتشــر کــرده اســت کــه ب بلژیــک: دایکیــن اروپــا نســخه ب

ــن شــرکت طراحــی شــده اســت.  ــی R32 ســری A Sky Air ای مجموعــه کامــل پمــپ هــای حرارت
گفتــه مــی شــود کــه واحــد جدیــد بــه نصــاب هــا و طراحــان انعطــاف پذیــری مطلوبــی را در طراحــی و مــکان در صــورت اتصــال بــه 
یونیــت خارجــی ســری Sky Air Alpha مــی دهــد. ایــن ترکیــب طــول لولــه کشــی طوالنی تــا 85 متــر و محــدوده عملیاتی گســترده 

تــا -20 درجــه ســانتیگراد را ارائــه مــی دهــد.
یــک محفظــه صوتــی اختیــاری می توانــد قــدرت صــدای خــارج از منــزل را تــا -10dB)A( کاهــش دهــد و بــه ایــن ترکیــب اجــازه 
می دهــد در هــر مکانــی، حتــی مراکــز شــهر و مناطــق شــهری مختلــط کــه تحــت مقــررات شــدید ســر و صــدا قــرار دارنــد، نصــب 

شــود.
مدل جدید از اوایل سال 2022 به بعد در دسترس است.
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