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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

بــه دوره  تصویــر روی جلــد مربــوط 
اســت. کاشــانه  آکادمــی  آموزشــی 

 
همکاران گرامی سام و خدا قوت

انقابی دیگر!
ســال ها قبــل مــردم ایــران تصمیــم گرفتنــد تغییری بــزرگ را رقــم بزننــد. صرف نظر 
از شــکل، دالیــل و نتایــج ایــن تصمیــم، کــه بررســی ایــن مــوارد فرصتــی دیگــر 
ــت.  ــر اس ــب و قابل تقدی ــیار جال ــوع آن بس ــد، وق ــر می طلب ــه ای دیگ و حوصل
داســتان تــاش همــه آحــاد جامعــه بــرای یــک تغییــر بــزرگ و تاشــی مضاعــف 
ــه  ــت ب ــون نف ــی چ ــد. قصه های ــانه می مان ــه افس ــی ب ــهیل آن گاه ــرای تس ب
هــم دادن در ســرمای کشــنده زمســتان، پــول در ســینی و در کوچــه نهــادن و ده 
ــاز  ــزرگ نی ــی ب ــه شــنیده ایم، نشــان می دهــد تصمیم ــه هم ــر ک ــال دیگ ــا مث ه
ــده آن  ــی از عه ــا در آن ســال ها به خوب ــدران م ــه پ ــز دارد ک ــزرگ نی ــی ب ــه عمل ب

برآمدنــد.
جنــگ در کشــور مــا برگــی دیگــر از یــک تاریــخ خواندنــی اســت. بی توجــه بــه 
حواشــی جــدی جنــگ، نقــش مــردم در آن ســال ها قابل مطالعــه و البتــه پرافتخــار 
اســت. مردمــی کــه جــان خــود را فــدا کردنــد. مردمــی کــه در صف هــای طویــل 
شــیر و تخم مــرغ و بنزیــن ایســتادند. مردمــی کــه بــی پتــو ماندنــد ولــی بــرای 
ــوان  ــه می ت ــد ک ــتان هایی آفریدن ــه داس ــه و هم ــتادند هم ــو فرس ــا پت جبهه ه

ــرد. ــف ک ــد و تعری ــال ها خوان ــال ها و س س
دوران ســازندگی نیــز بخشــی از تاریــخ خواندنــی ماســت. بازهــم نــگاه بــه نقــش 
مــردم در ایــن دوران جالــب و ایــن قصــه نیــز شــنیدنی اســت. مــردم خســته از 
ــاز  ــای دوران ساخت وس ــادی، پ ــرارت اقتص ــال ها م ــورده از س ــگ و زخم خ جن
ــان و  ــز نویس ــد. طن ــد را پذیرفتن ــش از پنجاه درص ــی بی ــورم گاه ــد و ت ماندن
ــن  ــد. ای ــدنی تر کردن ــن دوران را ش ــذر از ای ــد و گ ــدان آمدن ــه می ــدان ب هنرمن
ــه دوران  ــیدن ب ــد رس ــه امی ــردم ب ــف م ــار مختل ــاش اقش ــت از ت ــی اس مثال

ــادی. ــکوفایی اقتص ش
داســتان های تــاش مــردم همیشــه خواندنــی و جالــب اســت. برگ هــای ایــن 
تاریــخ بــه ایــن مردم اســت کــه زریــن اســت. مردمــی کــه گاه در لبــاس هنرمندان 
مــا، گاه در لبــاس دانشــمندان مــا، گاه در لبــاس مدیــران مــا و همیشــه در لبــاس 
عــوام خــوش درخشــیده اند؛ امــا ایــن  همــه ماجــرای مــا نیســت. بــه قــول یکــی 
ــید.  ــردم می جوش ــون م ــراع از خ ــانس اخت ــی، در دوره رنس ــمندان غرب از دانش
اروپایــی کــه بحــث اصلــی دانشــمندان آن تعــداد فرشــتگانی بــوده اســت کــه بــر 
ســر یــک ســوزن جــا می شــدند در مواجهــه بــا جامعــه شــکوهمند مســلمانان بــا 
ــون رازی،  ــمندانی چ ــدد، دانش ــگاه های متع ــاالری، دانش ــق دیوان س ــام دقی نظ
غزالــی، بوعلــی ســینا باده هــا کتابخانــه عظیــم ناگهــان متوجــه شــدند کــه قافیــه 
را بــد باخته انــد. آن هــا نیــز بــه همــان راهــی رفتنــد کــه مــردم ایــران پــس از 
دوران ساســانی بــه آن ســمت رفتــه بودنــد. ایرانیانــی کــه دو قــرن در ســکوت را 
گذرانــده بودنــد و ناگهــان نه تنهــا مــدارس کــه حتــی کاخ هــا را تســخیر کردنــد 

و خلفــا و حاکمــان نــادان و ظالــم را در ســلطه خــود گرفتنــد.
ــته  ــمندان برخاس ــن دانش ــا همی ــه ب ــت ک ــی اس ــن مردم ــه چنی ــاز ب ــون نی اکن
ــدد  ــکات متع ــه مش ــی ک ــازند. برگ ــخ را بس ــر از تاری ــی دیگ ــود برگ ــان خ از می
اقتصــادی و فرهنگــی فعلــی را حــل کنــد و نشــان دهنــد کــه ایرانیــان در تمــام 
تاریــخ صلح طلــب و البتــه حکیــم بوده انــد. ایــن مــردم هســتند؛ ولــی خســته و 

ــت! ــخ گف ــد پاس ــامت را نمی خواهن ــه س ــان چنان ک ــر در گریب س

انقالبی دیگر!

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/فهرست قیمت بخاری برقی؛ بهمن ۱۴۰۰ 22
در این گزارش به بررسی قیمت انواع بخاری برقی در بازار پرداختیم.

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

13   خبر/توربین باد؛ الگوی محققان دانشگاه تهران برای حل مشکل کمبود برق شهری
المــان  کاربــردی  »طــرح  اجــرای  تهــران،  دانشــگاه  محققــان 
عنــوان  بــه  را  یــزد«  شــهر  ســایه  و  بــاد  پــارک  در  بــاد  توربیــن 
کردنــد.  ارایــه  شــهری  بــرق  کمبــود  مشــکل  حــل  الگــوی 

اخبار داخلی

صفحه 4

یادداشت

صفحه 7

صفحه 12

بــرای معرفــی محصــوالت  وبینــاری 
تاسیســات صنعــت  جدیــد 

صفحه 17

نگرانی ها در مورد سازگاری
-466A

گزارش ویژه

صفحه 16

گزارش/ افزایش فروش جهانی کمپرسور 10
بریتانیــا: فــروش جهانی تهویــه مطبوع، پمــپ حرارتی و کمپرســورهای تبریــد پس از 
شــیوع ویروس کرونا در ســال 2021 به 486 میلیون واحد و ارزش 42.4 میلیارد دالر رســید.

J&E گزارش/نامزدی برای طالی بین المللی 23
بریتانیا: IoR اکنون نامزدهای مدال طالی بین المللی J&E Hall را 

می پذیرد، که مهم ترین سهم را در پیشرفت تبرید و فناوری های مرتبط به 
رسمیت می شناسد. 

 Syles گزارش/مشتری مداری رمز پیشرفت 19
Syles، واقع در نزدیکی ویندزور، انتاریو، بیش از 50 سال است که در تجارت 

است و خدمات تهویه مطبوع، لوله کشی و برق را ارائه می دهد.

R



ت نیوز
سا

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

می باشند.

مشــعل موتورخانــه هــا هــم از دســت ســارقان در 
امــان نیســتند

ســرهنگ ســید موســی حســینی جانشــین انتظامی مازندران 
گفــت: در پــی اعــالم چندیــن فقــره ســرقت موتور مشــعل در 
ــه  ــازل در شهرســتان بابلســر، موضــوع ب موتورخانه هــای من
صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت.
او گفــت: مامــوران انتظامــی کالنتــری ۱۲ شهرســتان بابلســر 
بــا انجــام گشــت زنــی هدفمنــد محســوس و غیرمحســوس، 
موفــق بــه شناســایی ســارق بــا شــگرد پلیســی و دســتگیری 
ــدران گفــت: متهــم  ســارقان شدند.جانشــین انتظامــی مازن
در تحقیقــات و بازجویی هــای بــه عمــل آمــده بــه ۳۰ 
ــازل در  ــور مشــعل در موتورخانه هــای من ــره ســرقت موت فق
شهرســتان های بابلســر و بابــل اعتراف کرد.ســرهنگ حســینی 
گفــت: مامــوران تجســس کالنتــری بــا شناســایی مالخــر در 
یکــی از اســتان های کشــور، موفــق بــه کشــف و بازگردانــدن 
۱۷ موتــور مشــعل شــدند کــه پــس از تکمیــل پرونــده متهــم 
ــرار  ــا ق ــی و ب ــی معرف ــع قضائ ــه مرج ــر ب ــراه مالخ ــه هم ب

مناســب راهــی زنــدان شــدند.

مهندســی  نظــام  یکپارچــه  ســامانه  انــدازی  راه 
اســفند از  ســاختمان 

ــت:  ــور گف ــاختمان کش ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ریی
ســامانه یکپارچــه نظــام مهندســی ســاختمان از اســفند امســال 

راه انــدازی می شــود.
ــش  ــا ۸۰ درصــد افزای ــن ســامانه شــفافیت ت ــدازی ای ــا راه ان ب
می یابــد و جلــوی تخلفــات ســاختمانی کــه بــه معنــی نقــض 
ــتی در  ــی و بهداش ــی، ایمن ــازی، فن ــط شهرس ــن و ضواب قوانی
ــر  ــر ب ــررات ناظ ــن و مق ــام در قوانی ــاختمان و ابه ــداث س اح

ــود. ــه می ش ــت گرفت ــاز اس ــاخت و س س
ــت درصــدی  ــه هف ــون بیم ــات طــرح قان ــه خــرم کلی ــه گفت ب
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــی( در مجل ــن اجتماع ــان )تامی مهندس

ــت. ــده اس ــب ش تصوی

فاجعــه بیــکاری مهندســان از زبــان رئیــس ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان

 رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان کشــور در نشســت 
مشــترک بــا مهندســان در ســاری، گفــت: نــرخ بیــکاری 
مهندســان کشــور بــاالی ۶۰ درصــد اســت کــه ایــن تعــداد یــا 
بیــکار هســتند یــا در رشــته های غیــر مرتبــط مشــغول بــه کار 

هســتند.
ــامل  ــه ش ــث ۲۲ ک ــی و مبح ــررات مل ــردن مق ــال ک ــا فع ب
واگــذاری نگهــداری، تعمیــرات مســکن، تاسیســات بــرق، نمــا و 
معمــاری می تــوان مشــکل مقاومــت واحد هــای مســکونی و 

اشــتغال مهندســان را رفــع کــرد.
نیــاز بــه شــغل ایــن ســازمان هــم اکنــون حــدود ۳۰۰ هــزار نفر 
ــک  ــوان ی ــج ســاله می ت ــه پن ــا اجــرای دو برنام ــه ب اســت ک

میلیــون اشــتغال بــرای مهندســان کشــور ایجــاد کــرد.
۲۷ درصــد افــراد جامعــه مســتاجر هســتند ســهم مهندســان 

ــر و ۵۲ درصــد اســت. کشــور باالت

بــه  خــرم  مهنــدس  ســاله   ۴۵ تجربیــات  انتقــال 
ارتــش فرماندهــان 

احمــد خــرم وزیــر اســبق راه و ترابــری و رییــس فعلــی ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان کشــور بــه دعــوت فرمانــده 
دانشــگاه فرماندهــی و ســتاد ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران 
ــه  ــود ب ــی خ ــاله مدیریت ــات ۴۵ س ــه تجربی ــور ارائ ــه منظ ب
فرماندهــان ارشــد ارتــش، در دانشــگاه جنــگ حضــور یافــت.
احمــد خــرم در جمــع فرماندهــان نیروهــای زمینــی، هوایــی 
و دریایــی و پدافنــد هوایــی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران 
ــا  ــا آنه ــی خــود ب ــه در دوران مدیریت ــن مســائلی ک از مهمتری

مواجــه بــوده اســت، ســخن گفــت.
همچنیــن در ایــن مراســم ســرتیپ دکتــر حســین ولــی 
ــش  ــتاد ارت ــی و س ــگاه فرمانده ــده دانش ــی فرمان ــد زمان ون
ــا اهــدای تقدیرنامــه، از زحمــات  ــران ب جمهــورس اســالمی ای

ــل آورد. ــه عم ــل ب ــرم تجلی ــدس خ مهن
گفتنی اســت کــه در ســوابق مدیریتی ۴۵ ســاله مهنــدس احمد 
ــالمی،  ــوری اس ــالب جمه ــروزی انق ــس از پی ــرم در دوران پ خ
اســتاندار اســتان هــای هرمــزگان، همــدان و خوزســتان، 
معــاون عمرانــی وزیــر کشــور، ریاســت ســازمان شــهرداری هــا 
ــری، مشــاور رییــس  ــر راه و تراب ــاری هــای کشــور، وزی و دهی
جمهــور و ریاســت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور 

بــه چشــم مــی خــورد.

https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b4%d8%b9%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%a4%d9%a5-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%85/
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امــکان بازدیــد نیــم بهــای اعضــا از بــاغ گیــاه شناســی 
ملــی ایــران فراهــم شــد

پیــرو مذاکــرات انجــام شــده بــا مجموعــه بــاغ گیاه شناســی 
ملــی ایــران و اخــذ تخفیــف ۴۶% جهــت بازدیــد از مجموعــه 

فراهــم شــد.
ــد  ــف می توانن ــه تخفی ــت برگ ــت دریاف ــرم جه ــای محت اعض
ــی  ــور رفاه ــد ام ــه واح ــر ب ــت معتب ــراه کارت عضوی ــه هم ب
ــهرک  ــه آدرس: ش ــماره ۲)ب ــاختمان ش ــع در س ــازمان واق س
غرب-بلــوار خوردین-بلــوار شــریفی-توحید دوم-پــالک ۴-طبقــه 

ــد. ــه فرماین ۲( مراجع
ــف  ــه تخفی ــه برگ ــا ارائ ــران ب ــی ای ــاغ گیاه شناس ــد از ب  بازدی
ــرای هــر نفــر ۸۰۰۰ تومــان می باشــد. )بلیــط آزاد مجموعــه  ب

۱۵٫۰۰۰ تومــان می باشــد(.
 هر برگ تخفیف حداکثر جهت استفاده ۴ نفر می باشد.

 اعتبار برگه ها تا پایان اسفند ۱۴۰۰ می باشد.
 نشــانی بــاغ گیاه شناســی ایــران: اتوبــان تهران-کــرج، خروجی 
پیکانشهر-آزادشــهر، خیابــان شــهید گودرزی، خیابــان ۸ غربی.

اخبار داخلی

مغفول ماندن ظرفیت نظام مهندسی
 در توسعه استان ها

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان شــمالی در دیدار 
ــی  ــام مهندس ــای نظ ــه ظرفیت ه ــمالی ب ــان ش ــتاندار خراس ــا اس ب
ــت موجــود  ــه ظرفی ــرد: ب ــوان ک جهــت توســعه اســتان اشــاره و عن

ــه نشــده اســت. ــزان درســتی پرداخت ــه می جامعــه مهندســی ب
مهنــدس »کیــان حصــاری« گفــت: مســئولیت مهندســان مادام العمــر 
ــه آن  ــدس نســبت ب ــی سرپاســت، مهن ــه بنای ــی ک ــا زمان اســت و ت
ــه  ــی ک تعهــد و مســئولیت دارد.: ایــن حجــم از مســئولیت و خدمات
ــات  ــه خدم ــا تعرف ــد، ب ــه می دهن ــاختمان ارائ ــان س ــه مهندس جامع
و ســطح رفــاه ایــن جامعــه همخوانــی نــدارد.وی بــا بیــان ایــن کــه 
ــر  ــا ۵ هــزار و ۳۰۰ نف نظــام مهندســی ســاختمان خراســان شــمالی ب
ــه داد:  ــت، ادام ــتان اس ــاد اس ــردم نه ــمن م ــن س ــو بزرگ تری عض
ــتی  ــکالت معیش ــا مش ــه ب ــن جامع ــی از ای ــد باالی ــفانه درص متاس

مواجــه هســتند.
وی بــه اشــتغال زایی بــاالی صنعــت ســاختمان اشــاره و اعــالم کــرد: 
ــزان اشــتغال زایی  ــن می ــا ای ــی ســال گذشــته کشــور ب بودجــه عمران

تناســبی نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه مشــخص شــدن تعرفــه خدمــات ســاخت و ســاز در 
پایــان هــر ســال، اضافــه کــرد: ســال گذشــته افزایــش نــرخ مصــوب 
نشــد و مــا خواهــان تصویــب و یکسان ســازی نــرخ بهــای خدمــات 
ــز  ــع نی ــارض مناف ــتورالعمل تع ــه دس ــتیم.وی ب ــور هس ــام کش در تم
ــی  و  ــا ارکان اصل ــه ب ــتورالعمل در رابط ــن دس ــزود: ای ــت و اف پرداخ

همچنیــن امــورات جــاری ســازمان هــا گــره ایجــاد کــرده اســت.
برای خواندن متن کامل خبر کلبک کنبد.

برگزاری جلسه ای در باره نما با حضور اعضای نظام مهندسی تهران
دکتــر امیــر افشــین رئیســی نــژاد، دکتــر مهــران قنبــری مطلــق، دکتــر الهــام امینــی و مهنــدس امیدرضــا ریاحــی از اعضــای هیئت مدیــره 
ســازمان و آقــای دکتــر نیلفروشــان دبیــر کمیتــه معمــاری و شهرســازی شــورای شــهر تهــران و آقــای مهنــدس نــادری، معــاون معمــاری 
ــه همــراه تعــدادی از  اداره کل ســاختمان شــهرداری تهــران و عضــو اســبق هیئت مدیــره ســازمان جنــاب آقــای مهنــدس نبــی ئــی، ب
حرفه منــدان و پیشکســوتان حــوزه معمــاری و شهرســازی و مهندســان معمــار جلســه ای تحــت عنــوان هم اندیشــی و تعامــل ســازنده 
در خصــوص کمیتــه نمــا برگــزار کردنــد.در ایــن جلســه دکتــر الهــام امینــی عضــو هیئت مدیــره ســازمان ضمــن دفــاع از حقــوق اعضــاء 
توســط ســازمان به عنــوان وظیفــه بــا اشــاره بــه نحــوه ارزیابــی طرح هــا در کمیتــه نمــا نســبت بــه ســلیقه ای برخــورد کــردن و یــا رد 
شــدن طرح هــا در بعضــی از مناطــق انتقاداتــی را بیــان داشــت و راهــکار ایجــاد ســامانه پاســخگویی بــه طراحــان و مهندســان را در ایــن 
حــوزه پیشــنهاد دادند.همچنیــن آقــای دکتــر مهــران قنبــری مطلــق بــا اشــاره بــه شــرایط فرهنگــی و لــزوم توجــه هــر چــه بیشــتر بــه 
جایــگاه فرهنــگ در حــوزه معمــاری و طراحــی نمــا و نــگاه بــه گذشــته و معمــاری ســنتی خواســتار هــر چــه بیشــتر و اعضــای کمیتــه 
نمــا بــه مســائل اجتماعــی – فرهنگــی به عنــوان هویت دهنــده اصلــی فضــا شــدند.در ادامــه عضــو دیگــر هیئت مدیــره آقــای مهنــدس 
امیدرضــا ریاحــی از منظــر توجــه همه جانبــه بــه ایمنــی و جلوگیــری از خطــرات احتمالــی چــه در زمــان اجــرا و چــه در دوره بهره بــرداری 
از ســاختمان و اتمــام نمــا را یــادآور شــدند کــه بــا توجــه بــه شــرایط جغرافیایــی و بحــث زلزلــه بایــد بــه ایــن موضــوع چــه در ضوابــط 

پیش بینــی شــده بــرای طراحــی نمــا و چــه در زمــان اجــرا، بیــش از پیــش بــه آن پرداختــه شــود.

https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%b4/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%ba%d9%81%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87/
https://tasisatnews.com/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7/
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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

خرم:قانونکمیسیونماده۱۰۰اصالحمی شود
احمد خرم روز چهارشنبه در حاشیه سفر به 

خراسان جنوبی در نشست خبری افزود: از زمانی که 

معاون عمرانی وزیر کشور بودم این مساله را دنبال 

کردم و قانون شهرداری ها مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ 

در برخورد با تخلفات ساخت و سازها بازدارنده نیست 

و باید اصاح شود.

وی بیان کرد: در این قانون یک کلمه که شهرداری 

»می تواند« باید اصاح شود که »مکلف« است تا از 

گسترش تخلفات و پرداخت جریمه اندک برای تخلفات 

ساختمانی جلوگیری شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: اصاحیه 

قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ در دولت انجام شده و بعد 

از ۴۳ سال به نتیجه رسیده که پیش بینی ما این است 

این موضوع اوایل سال آینده تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه صدور پروانه در تهران به طور میانگین 

یک سال طول می کشید افزود: جلسات مشترکی بین 

سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران برگزار کردیم 

که در گام اول این مدت به سه ماه کاهش یافت و 

پیگیری و تاش ها ادامه دارد که بتوانیم این مدت را به 

یک یا نهایت ۲ هفته کاهش دهیم.

خرم با بیان اینکه معابر و عرض معابر باید جدی گرفته 

شود گفت: کمیسیون ماده ۵ به هیچ وجه نباید از 

استانداردها و ضوابط کوتاه بایید به خصوص در شهر 

بیرجند که بعید است زمین برای توسعه داشته باشد.

وی اظهار داشت: در همه امور از جمله ساختمان دچار 

عدم تعادل هستیم و از آنجایی که ساختمان پیشتاز 
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یادداشت
توسعه است اگر به موانع برخورد کند مشکات زیادی 

ایجاد خواهد شد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان 

اینکه بدنه شهری قابل قبولی در بیرجند است افزود: 

طراحی تابلوها بسیار عالی است زیرا شلوغ نبوده و 

نوشته ها استاندارد است، از رنگ های مایم و دلنواز 

استفاده شده است.

وی گفت: باید مسووالن شهری نزدیک شدن به 

استانداردهای تاسیسات شهری را لحاظ کنند اگرچه 

وضعیت بیرجند از برخی شهرها بهتر است و نشان 

می دهد که مهندسی شهری دقیقی دارید.

خرم با اشاره به آثار کار مهندسی در ساختمان ادامه 

داد: در زلزله رودبار شاهد خسارت جانی و مالی فراوان 

بودیم ولی در زلزله بم آمار کشته ها کمتر بود.

وی با بیان اینکه در زلزله کرمانشاه خسارت ها نسبت 

به زلزله بم کمتر شد گفت: ساختمان هایی که مقررات را 

رعایت کرده بودند سرپا ایستادند و قربانی و خسارت 

ملی هم خیلی کمتر شد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح 

کرد: اگر کوتاهی مهندسین ساختمان یک انسان را 

قربانی کند مثل اینکه همه انسان ها را قربانی کرده لذا 

مسئولیت ناظران ساختمان اهمیت به سزایی دارد.

وی افزود: رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و 

مقررات شهرسازی و مفاد طرح های تفصیلی و عالی 

از سوی تمامی دستگاه های دولتی، شهرداری ها، 

سازندگان، مهندسین ، بهره برداران و تمامی اشخاص 

حقیقی و حقوقی با بخش ساختمان به عنوان اصل 

حاکم بر تمامی روابط و فعالیت ها الزامی است.

خرم اظهار داشت: فراهم ساختن زمینه همکاری کامل 

میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، تشکل ها و 

صنوف هم الزامی است و در قانون نیز بیان شده است.

وی گفت: خراسان جنوبی منطقه ای کم جمعیت با ۱۲ 

هزار مهندس است لذا از این ظرفیت به خوبی باید 

استفاده کرد و با آموزش و سازماندهی در راستای 

کاهش تلفات حوادث طبیعی بهره برد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بر لزوم 

آموزش مهارتی مهندسان تاکید کرد و گفت: آموزش 

عملی و تئوری منطبق بر مسایل فنی و اجرایی کف 

کارگاه مهندس را برای آینده کشور می سازد.

وی افزود: سال ۹۷ و ۹۸ هر سال هزار میلیارد ناموت 

بودجه برای آموزش مهارتی اختصاص یافته ولی یک 

ریال آن تخصیص پیدا نکرده است.

خرم با بیان اینکه ۶۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور 

وجود دارد اظهار داشت: جلب مشارکت مهندسان و 

صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در قانون دیده 

شده تا در طرح های توسعه کشور همکاری کنند.

وی گفت: تعریفی که از سازمان نظام مهندسی یک 

موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی بوده به معنای این 

نیست که فعالیت اقتصادی نداشته باشد و موضوع 

غیرانتفاعی بودن این سازمان مانعی برای آموزش شده 

لذا نیاز به ردیف بودجه دولتی دارد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه کرد: نیاز 

است روی استانداردهای بومی سازی ساختمان بیشتر 

برنامه ریزی صورت گیرد تا شرایط آب و هوایی هر 

منطقه در ساختمان لحاظ شود.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک 

استانداری خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: 

درخصوص بومی سازی ساخت و سازها و نما به زودی 
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یادداشت
کارگروهی در استانداری تشکیل خواهد شد تا متناسب 

با هر شهر برنامه ریزی الزم انجام شود.

جواد نوری زاده اظهار داشت: معموال نظام مهندسی 

به عنوان یک سازمان تجاری نگریسته می شود اما در 

خراسان جنوبی گام های خوبی برداشته شده و امروز 

هماهنگی خوبی بین دستگاه ها و نظام مهندسی وجود 

دارد.

وی افزود: شرح وظایفی که برای سازمان نظام مهندسی 

ساختمان تعریف شده در راستای منافع عمومی است 

لذا امیدواریم این هماهنگی بین دستگاه ها و سازمان 

مهندسی ادامه داشته باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی 

نیز گفت: مهندسین دارای صاحیت این سازمان 

طراحی، نظارت و اجرای ساخت و سازها را به عهده 

دارند تا شاهد نتیجه مطلوب در صنعت ساختمان 

باشیم.

عباس عامری با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی 

موظف به رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان است 

اظهار داشت: در نهایت تمامی قوانین و مقرارت برای 

این است که به امنیت و آسایش یک محل سکونت 

برسیم.

وی با اشاره به وجود برخی چالش ها در حوزه نظام 

مهندسی ساختمان عنوان کرد: ناهماهنگی های بین 

دستگاها و نبود زیرساخت مناسب از جمله این 

چالش ها است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی 

بر الزامی بودن استفاده از مجریان ذیصاح تاکید کرد 

و گفت: مجریان ذیصاح از حدود ۱۵ سال پیش در 

خراسان جنوبی به کار گرفته شدند و برای ساختمان های 

دارای اهمیت استفاده از این مهم الزامی شد اما وجود 

برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی در استان باعث 

شده که عده از اجرای آن سرباز بزنند.

وی افزود: هزینه ای که از نگاه مردم به مهندس ناظر، 

طراح و مجری پرداخت می شود در مقابل سرمایه 

مسکن بسیار ناچیز است.
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افزایشفروشجهانیکمپرسور

این شامل 200 میلیون کمپرسور تهویه مطبوع، 5 

میلیون کمپرسور پمپ حرارتی است. بر اساس گزارش 

های جدید از BSRIA، این بازگشت قوی، به ویژه 

توسط کمپرسورهای چرخشی در برنامه های تهویه 

مطبوع، بازار را باالتر از سطح قبل از همه گیری قرار 

می دهد.

آخرین مطالعات بازار جهانی BSRIA از شش گزارش 

قاره آمریکا، چین، EMEA، هند، ژاپن / بقیه آسیا و 

یک نمای کلی جهان تشکیل شده است. هر گزارش 

منطقه ای شامل داده های دقیق در مورد فروش 

کمپرسور و تجزیه و تحلیل روند در بازار است.

کمپرسورهای رفت و برگشتی همچنان بر بازار از نظر 

حجم با فروش 279 میلیون دستگاه در سال 2021 

تسلط دارند. استفاده از هرمتیک کوچک برای لوازم 

خانگی و تجاری سبک بیشترین بخش را به خود 

اختصاص داده است.

کمپرسورهای روتاری 190 میلیون فروش را به خود 

اختصاص داده اند که بیشتر برای کاربردهای AC و 

پمپ های حرارتی است. اسکرول ها با 16 میلیون 

دستگاه در جایگاه سوم قرار دارند و با کمپرسورهای 

دوار در ظرفیت های پایین تر به چالش کشیده

می شوند، اما گفته می شود که از سوی دیگر با افزایش 

عملکرد، سهم بازار را در بخش های با ظرفیت بزرگ تر 

به دست می آورند.

کمپرسورهای اسکرو تا حد زیادی باالتر از آستانه 250-

300 کیلووات، در هر دو کاربرد AC و تبرید استفاده 

بریتانیا: فروش جهانی تهویه مطبوع، پمپ حرارتی و کمپرسورهای تبرید پس از شیوع ویروس کرونا در 

سال 2021 به 486 میلیون واحد و ارزش 42.4 میلیارد دالر رسید.
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گزارش
می شوند. کمپرسورهای بدون روغن گریز از مرکز 

با کمپرسورهای اسکرو رقابت می کنند، اما به گفته 

BSRIA، استفاده از آن ها به دلیل هزینه باالی آنها 

محدودتر است. انتظار می رود که فروش کمپرسورهای 

اسکرو تا سال 2023 به طور پیوسته پیشرفت کند، که با 

اجرای فناوری اینورتر تشویق می شود.

شواهد نشان می دهد کمپرسورهای گریز از مرکز بدون 

روغن سهم بازار را در پمپ های AC و حرارتی به دست 

می آورند، در حالی که گریز از مرکز استاندارد ثابت 

می ماند.

بازارها

چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده و خریدار کمپرسور، 

به ویژه روتاری و اسکرول برجسته شده است. 

با این حال، با جنگ تجاری ایاالت متحده و چین، و 

امضای RCEP که آسیا را به بزرگترین بلوک تجارت آزاد 

در تاریخ تبدیل می کند، BSRIA شاهد تغییر تولید 

واحدهای AC به کشورهای دیگر مانند تایلند و در 

نتیجه افزایش فروش کمپرسورها است. .

بازار تبرید بزرگترین بخش کمپرسورها در قاره آمریکا 

است که مجموعًا 19.5 میلیون دستگاه در سال 2021 با 

حجم باالیی از کمپرسورهای رفت و برگشتی هرمتیک 

برای کاربردهای مسکونی است. تهویه مطبوع 8.6 

میلیون دستگاه را به خود اختصاص داده است 

که نسبت به سال قبل 10.3 درصد کاهش داشته 

است. روتاری و به خصوص اسکرول بیشترین سهم 

کمپرسورهای AC را به خود اختصاص داده است. بازار 

پمپ حرارتی یک بازار نوپا در قاره آمریکا است که تنها 

0.4 میلیون کمپرسور فروخته شده است که عمدتًا در 

آمریکای شمالی فروخته شده است.

انتظار می رود که فروش کمپرسورهای چرخشی و 

 AC به دلیل رشد سریع در بازار EMEA اسکرول در

مسکونی افزایش یابد.
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وبیناریبرایمعرفیمحصوالتجدیدصنعتتاسیسات

بــه گفتــه آلفــا الوال، رویــداد راه انــدازی بــر روی راه هــای 

جدیــدی بــرای رســیدگی بــه برخی از مبــرم تریــن و متناقض 

ــی ــن زدای ــه کرب ــاز ب ــه نی ــروزی، از جمل ــائل ام ــن مس تری

ــرای ــتر ب ــرژی بیش ــد ان ــن تولی ــی و همچنی ــاد جهان اقتص

پاســخگویی بــه تقاضــای رو بــه رشــد تمرکــز خواهــد کــرد. 

جدیــدی  محصــوالت  جدیــد:  محصــوالت 
یــک   ،AC65 از  عبارتنــد  شــوند  مــی  معرفــی  کــه 

جدیــد فشــرده  کاری  لحیــم  حرارتــی  مبــدل 

کــه بــرای کاربردهــای پمــپ حرارتــی مســکونی بهینــه شــده 

اســت. AC540، مجموعــه ای از مبــدل هــای حرارتــی لحیــم 

ــم و  ــا GWP ک ــرای مبردهــای ب ــه شــده ب کاری شــده بهین

»طبیعــی«. TS45، یــک مبــدل حرارتــی صفحــه ای بــزرگ 

ــاف  ــرد و انعط ــن عملک ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــه کاره ک و هم

ــات  ــترده ای از تنظیم ــف گس ــده و طی ــی ش ــری طراح پذی

 PCHE .ــی دهــد ــه م ــواد را ارائ ــه هــای م صفحــه و گزین

HyBloc، مجموعــه ای از مبــدل هــای حرارتــی مــدار 

ــوان پیــش  ــه عن ــرای اســتفاده ب چاپــی مهندســی شــده ب

خنــک کننــده در ایســتگاه هــای ســوخت گیــری هیــدروژن.

موضوعــات وبینــار :بــه گفتــه تومــاس مولــر، معــاون 
ــی  ــا الوال، ســه حــوزه موضوع ــرژی آلف ــی بخــش ان اجرای

ــی -  ــاد گردش ــاک و اقتص ــرژی پ ــرژی، ان ــره وری ان - به

ــن  ــا الوال و مت ــداری آلف ــنهادات پای ــی پیش ــته اصل هس

چیــزی اســت کــه ایــن شــرکت مــی توانــد بــه مشــتریان 

ــداد  ــن روی ــد. در ای ــک کن ــه آن کم ــتیابی ب ــود در دس خ

ــا آنهــا خاصــه  ــه ب جدیدتریــن چالــش هــا و نحــوه مقابل

مــی شــود. تجربیــات ابتــکارات جدیــد، از جملــه تجربیــات 

ناشــی از تخلیــه مایــع صفــر، و همچنیــن تیــم مرکــز 

ــد. ــد ش ــته خواه ــتراک گذاش ــه اش ــا الوال ب ــات آلف خدم

سوئد: آلفا الوال میزبان یک وبینار برای معرفی طیف وسیعی از محصوالت مبدل حرارتی جدید و ارائه 

دیدگاهی نو در مورد بهره وری انرژی، انرژی پاک و مسائل مربوط به اقتصاد گردشی است.
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مجتبــی طحانــی، مجــری طــرح کاربــردی المــان 

ــا  ــزد ب ــهر ی ــایه ش ــاد و س ــارک ب ــاد در پ ــن ب توربی

ــال های  ــده در س ــود آم ــه وج ــکات ب ــه مش ــاره ب اش

ــن  ــی از مهم تری ــهری، یک ــرق ش ــن ب ــرای تأمی ــر ب اخی

کاربردهــای ایــن طــرح را تأمیــن بــرق مصرفــی منــازل، 

ــا  ــا، بزرگراه ه ــگاه ها، خیابان ه ــا، دانش ادارات، پارک ه

ــرد. ــوان ک ــک عن ــع کوچ و صنای

ــون نویــن  ــوم و فن ــات علمــی دانشــکده عل عضــو هی

ــی از  ــرات ناش ــروزه تأثی ــزود: ام ــران اف ــگاه ته دانش

آلودگی هــای حاصــل از مصــرف منابــع متــداول انــرژی 

ــت  ــزرگ جه ــه چالشــی ب ــوان، ب ــد ت ــه منظــور تولی ب

ــتفاده  ــمت اس ــه س ــروی ب ــا و پیش ــش آالینده ه کاه

از منابــع جایگزیــن تجدیدپذیــر از جملــه انــرژی بــادی 

ــران در  ــل شــده اســت و کشــور ای و خورشــیدی تبدی

ــای  ــیل انرژی ه ــر پتانس ــی از نظ ــیار غن ــرایط بس ش

ــرار دارد. ــیدی ق ــادی و خورش ــر ب تجدیدپذی

مجــری طــرح بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروزه توربین هــای 

بــادی محــور عمــودی بــا توجــه بــه مزایایــی از 

توربین باد؛ الگوی محققان دانشگاه تهران برای حل 
مشکل کمبود برق شهری

محققان دانشگاه تهران، اجرای »طرح کاربردی المان توربین باد در پارک باد و سایه شهر یزد« را به عنوان 

الگوی حل مشکل کمبود برق شهری ارایه کردند. 
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ــرد در  ــاختار، عملک ــادگی س ــهری، س ــرد ش ــل کارب قبی

ســرعت های مختلــف بــاد، قابلیــت شــروع بــا کمتریــن 

ــودن مــورد توجــه  ــاد و اقتصــادی ب میــزان ســرعت ب

ــان  ــردی الم ــرح کارب ــرای »ط ــا اج ــزود: ب ــتند، اف هس

توربیــن بــاد در پــارک بــاد و ســایه شــهر یــزد« می توان 

ــره  ــی به ــارف گوناگون ــا در مص ــوع توربین ه ــن ن از ای

بــرد.

ــی، اســتفاده از  ــران، طحان ــر اعــام دانشــگاه ته ــا ب بن

بــرق تولیــدی بــه واســطه توربیــن بادمحــور عمــودی 

ــوارد  ــرق در م ــرف ب ــای مص ــیاری از محل ه را در بس

ــال  ــور مث ــه ط ــت: ب ــت و گف ــا دانس ــده راه گش ذکرش

می تــوان از بــرق تولیــدی بــه منظــور ســرمایش، 

ــن  ــازل و ادارات، تأمی ــوع من ــه مطب ــش و تهوی گرمای

روشــنایی پارک هــا، تأمیــن روشــنایی کاس هــای 

ــگاه،  ــه دانش ــگاه ها و محوط ــا، آزمایش درس، کارگاه ه

تأمیــن روشــنایی خیابان هــا و بزرگراه هــا، تأمیــن 

بــار مصرفــی صنایــع کوچــک کشــاورزی و کارگاه هــای 

ــرد. ــتفاده ک ــدی اس تولی

ــون نویــن  ــوم و فن عضــو هیــات علمــی دانشــکده عل

ــه  ــا توج ــن ب ــرد: همچنی ــد ک ــران تاکی ــگاه ته دانش

بــه شــرایط محیطــی، توربیــن بادمحــور عمــودی 

ــار دیگــر تجهیــزات تولیــد انرژی هــای  می توانــد در کن

ــرای افزایــش راندمــان  ــه صــورت هیبریــدی ب پــاک ب

و افزایــش ضریــب اطمینــان تولیــد و مصــرف، مــورد 

ــرد. ــرار گی توجــه ق

خبر
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یکــی از مهمتریــن اقداماتــی کــه بــرای دفــاع در 

مقابــل کرونــا انجــام شــد، اســتفاده از ماســک در 

تمــام فضاهــای عمومــی بــود امــا ماســک بــه همــان 

انــدازه کــه خطــر ابتــا بــه کرونــا را کاهــش داد، اثــرات 

ــت. ــای گذاش ــت برج ــط زیس ــم در محی ــی ه مخرب

بــر اســاس آمــار در ســال ۲۰۲۰ میــادی، تــا ۱۲۹ میلیارد 

ماســک بــه طــور متوســط در هــر مــاه بــرای مقابلــه بــا 

ــا اســتفاده شــد. تمــام ایــن محصــوالت پــس از  کرون

اســتفاده در محــل دفــع زباله هــا،  اقیانوس هــا و ســایر 

ــا می ســوزند  ــد ی ــرار می گیرن نقــاط محیــط زیســت ق

ــد. و گازهــای ســمی تولیــد می کنن

محققــان همــواره بــه دنبــال روش هایــی بــرای بازیافت 

ماســک هســتند. بــه ایــن منظــور محققــان روســی بــه 

ــر از  ــری ارزان و انعطاف پذی ــد بات ــرای تولی ــی ب راه حل

ماســک دســت یافتنــد. در ایــن روش ماســک هــا بــا 

ــوند؛  ــی می ش ــوت ضدعفون ــواج فراص ــتفاده از ام اس

ــت  ــن و تح ــس گرافی ــری از جن ــپس درون جوه س

فشــار و دمایــی حــدود ۱۴۰ درجــه ســانتی گــراد قــرار 

ــل  ــه هــای رســانایی تبدی ــه شــکل گلول ــد و ب می گیرن

ــل  ــری عم ــای بات ــوان الکتروده ــه عن ــه ب ــوند ک می ش

می کننــد.

ــه هــا توســط الیــه هــای عایقــی از جنــس  ایــن گلول

ماســک هــای قدیمــی مجــزا می شــوند و ســپس 

ــی  ــت درون محافظ ــت و در نهای ــک الکترولی درون ی

ــد. ــرار می گیرن ــر ق ــکی دیگ ــه پزش ــک زبال ــس ی از جن

ــکایت  ــوذرات پروس ــزودن نان ــا اف ــپس ب ــان س محقق

ــود  ــری را بهب ــی بات ــت کارای ــیم – کبال ــید کلس اکس

ــا  ــری ه ــن بات ــد ای ــن باورن ــر ای ــا ب ــیدند. آنه بخش

ــتند  ــرم هس ــر و ن ــاف پذی ــه، انعط ــم هزین ــیار ک بس

و حتــی می تواننــد بــه عنــوان باتری هــای یکبــار 

ــد. ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــرف م مص

 Energy Storage  ــریه ــه در نش ــن مطالع ــج ای نتای

منتشــر شــده اســت.

ساخت باتری از ماسک های استفاده شده
محققان روسی با استفاده از ماسک های استفاده شده موفق به ساخت باتری های ارزان و انعطاف پذیر 

شدند.
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-446AنگرانیهادرموردسازگاریR

اولین بار توسط Honeywell در ژوئن 2018 اعام شد 

    -446A      -410A دو جزء - R125 و R32 با ترکیبی از

39.5٪ تری فلوروئیدومتان است که بیشتر به افزودن 

عنوان CF3I یا R13I1 شناخته می شود. با وجود شور و 

466A -R ،شوق اولیه بازار، با گذشت بیش از سه سال

هنوز توسط OEM در یک مدل تولیدی استفاده نشده 

است و این در حالی است که Honeywell اصرار دارد 

     -466A ها که OEM تحت »تحلیل گسترده« توسط

و سازندگان پیشرو کمپرسور قرار گرفته است.

آخرین آزمایش های دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، مرکز 

بازده خنک کننده غربی )WCEC(، عملکرد آن را در یک 

واحد پشت بام Trane Foundation ارزیابی کرد. 

نتایج به عنوان »بسیار موفق« توصیف شد که ظرفیت 

و COP مشابه را در طیف گسترده ای از شرایط هوای 

بیرون نشان می دهد.

با این حال، آزمایش های UC Davis دوباره سازگاری 

مواد آن را زیر سؤال می برند و بیان می کنند که »اگر 

مشکات سازگاری با فلزات خاصی را بتوان از طریق 

استفاده از مواد جایگزین و افزودنی های مناسب 

      -410Aاست«.کاهش داد، جایگزین مناسبی برای

UC Davis به »نگرانی های مستند« در مورد پایداری 

شیمیایی جزء 13I1-R اشاره می کند که به گفته آنها، »با 

روی واکنش می دهد و باعث تجزیه مولکول

می شود«.

هانیول قباً با چنین ادعاهایی مقابله کرده بود وگفته 

بود که پایداری و ماندگاری را می توان با اقدامات 

    -466Aمبرد جایگزین غیرقابل اشتعال ایاالت متحده آمریکا: گفته می شود که آزمایش های جدید روی ،

                     -410A عملکرد قابل مقایسه با ،Honeywell تهویه مطبوع GWP را نشان داده است، اما دوباره

نگرانی هایی را درباره سازگاری مواد ایجاد کرده است.

R

R

R

R

R

-R
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استانداردی که در صنعت انجام می شود برطرف کرد.

ملحقات

آخرین آزمایش ها بر روی یک مدل جدید 15 تنی 

Trane Foundation انجام شد که برای جایگزینی 

مدل 15 تنی Trane R22 موجود در سقف یکی از 

ساختمان های پردیس UC Davis آورده شد. RTU در 

ابتدا با 466A -Rو یک افزودنی روغن نامشخص شارژ 

شد که به گفته محققان UC Davis »برای جلوگیری از 

مشکات سازگاری« با 466A -R بود.

گفته می شود افزودنی مورد استفاده در آزمایشات 

توسط Trane Technologies به طور خاص برای 

بهبود سازگاری R13I1 با مواد سیستم توسعه یافته 

است. واحد Trane Foundation یک بسته بندی 

تولیدی R410A RTU بود که در آن 410A-Rبازیابی و با 

466A -Rجایگزین شده بود.

سیستم با 466A -R از 13 ژوئیه تا 29 اوت 2021 نظارت 

شد. سپس با 410A-Rجایگزین شد و تا 29 سپتامبر 

نظارت شد. هیچ بهینه سازی شارژ برای هیچ یک از 

مبردها انجام نشد. در هر دو مورد، سیستم با مقدار 

پاک 14.6 پوند شارژ شد که برای 410A-Rتوصیه شده 

بود.

مطالعه قبلی توسط WCEC نشان داد که بهینه سازی 

شارژ مبرد برای 466A -Rنیاز به تنظیمات جزئی در 

شیر انبساط حرارتی و افزایش 7 درصدی وزن مبرد 

در مقایسه با 410A-Rدارد تا تفاوت های چگالی مایع 

مبرد را جبران کند. این پروژه بدترین سناریو را برای 

جایگزینی کشویی بررسی می کرد، جایی که هیچ 

بهینه سازی شارژ انجام نشد و شارژ صرفًا بر اساس 

توصیه های سازنده برای 410A-Rبود.

تست ها
در آزمایش ها، به نظر می رسید که 466A -R با افزایش 

دمای بیرون، ظرفیت کمی باالتر از  410A-Rارائه 

می دهد، اما، به طور کلی، تفاوت ظرفیت بین دو مبرد 

در محدوده خطای اندازه گیری ها بود.

آزمایشات کشش برق نشان داد که 466A -Rدارای 

مشخصات کمی تندتر با مصرف انرژی کمتر در دمای 

هوای بیرونی پایین تر و مصرف انرژی بیشتر در دمای 

 UC هوای بیرونی باالتر است. با این حال، مهندسان

Davis تشخیص دادند که این افزایش در مصرف 

466A -R انرژی را می توان به عدم بهینه سازی شارژ با

نسبت داد. از نظر COP، مبردها در تمام شرایط دمای 

هوای بیرون بسیار مشابه بودند.

متوسط سرمایش فرعی در طول دوره اندازه گیری برای 

466A -R 9.0 درجه فارنهایت و برای 410A-R 4.1 درجه 

فارنهایت بود.
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 ،Enercare، Syles Mechanical Services
ــع در  ــکونی واق ــاری و مس ــات تج ــده خدم ارائه دهن

را خریــداری کــرده اســت. انتاریــو   ،Tecumseh
Syles بیــش از 50 ســال اســت کــه در تجــارت اســت 
ــرق  ــه کشــی و ب و خدمــات گرمایــش، ســرمایش، لول
ارائــه مــی دهــد. انتظــار مــی رود عملیــات بــه صــورت 

محلــی ادامــه یابــد. 

ــل  ــن دلی ــه ای ــد Enercare ب ــل رش ــی از دلی بخش
ــدت  ــدگاه بلندم ــا دی ــط ب ــاد رواب ــه در ایج ــت ک اس
کامــاً آگاهانــه عمــل کــرده اســت. نیــک پرتــن، 
ــه  ــور ک ــد: همانط ــد Enercare می گوی ــاون ارش مع
بــه دنبــال رشــد هســتیم، دائمــًا بــه دنبــال روابــط بــا 
ــکان می دهــد ارزش  ــا ام ــه م ــه ب مشــاغل هســتیم ک

ــم. ــه دهی ــع ارائ ــتریان و جوام ــرای مش ــتری ب بیش
ــور Enercare در  ــن، حض ــر ای ــاوه ب ع
ــش از 55  ــا بی ــو ب ــی انتاری ــوب غرب جن
ــکل  ــی متش ــا ناوگان ــراه ب ــد، هم کارمن
ــی افزایــش  ــه خدمات از 30 وســیله نقلی

ــت. ــد یاف خواه
ــی  ــو، یک ــتقر در انتاری Enercare، مس
از بزرگتریــن شــرکت هــای خدمــات 
تهویــه مطبــوع / لولــه کشــی مســکونی 
ــه  ــکای شــمالی اســت ک و تجــاری آمری
ــای  ــت برنده ــد تح ــًا 5000 کارمن تقریب
در   Service Experts و   Enercare

ــده دارد. ــاالت متح ــادا و ای کان

گزارش ویژه

 Sylesمشتریمداریرمزپیشرفت
Syles، واقع در نزدیکی ویندزور، انتاریو، بیش از 50 سال است که در تجارت است و خدمات تهویه مطبوع، 

لوله کشی و برق را ارائه می دهد.
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 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا اخیرًا نامه های دستوری برای وزیران صادر کرده است که انتظارات و 

اهداف سیاستی کلی را برای کشور ترسیم می کند، که شامل تغییرات در کدهای ساختمانی و استراتژی 

ساختمان با انتشار خالص صفر است. 

گزارش

ــرکدهــایســاختمانی،اســتراتژی ــالتغیی ــهدنب ــاداب ــرودوکان ت
ــاانتشــارخالــصصفــراســت ســاختمانب

دستورالعمل های ترودو شامل دستوری برای توسعه 

کدهای ساختمانی مدل ملی است که »با اهداف 

ملی آب وهوایی هماهنگ است و استانداردی برای 

ساختمان های مقاوم در برابر آب و هوا ارائه می کند«. 

ترودو همچنین خواهان یک کد ساختمانی با انتشار 

خالص صفر و کد بهسازی مدل است که تا پایان سال 

2024 تدوین شود.

در حال حاضر، کانادا به کمیته ای متشکل از داوطلبان 

استانی و منطقه ای برای توسعه کد ساختمان متکی 

است. بر اساس گزارش های منتشر شده، اقدامات اخیر 

ترودو نشان دهنده این است که »تسریع در پذیرش، 

اجرا و انطباق قوانین ساختمانی مستلزم اقدام فدرال 

برای تحریک فعالیت های آمادگی بازار در استان ها و 

شهرداری ها است«.

ترودو همچنین خواستار محدودیت انتشار سوخت 

فسیلی، کاهش 75 درصدی انتشار گاز متان در این 

دهه و یک شبکه برق خالص تا سال 2035 شده است.

http://www.bostanchi.com
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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

فهرست قیمت بخاری برقی؛ بهمن ۱۴۰۰

قیمت )ناموت) نام محصول

۱۶۴,۰۰۰ بخاری برقی آریا مدل ۴۰

۱۸۰,۰۰۰ AK 1200 بخاری برقی اخوان فرید مدل

۱۸۵,۰۰۰ A-W ۱۲۰۰ بخاری برقی اخوان فرید مدل

۲۰۳,۰۰۰ کرسی برقی مهسان سازه مدل دیبا

۳۶۹,۰۵۰ NH1205-H بخاری برقی نواست مدل

۳۳۷,۱۸۰ بخاری برقی گرما گستر مهر مدل تویست

۴۶۹,۰۰۰ Tk160D بخاری برقی تکسان مدل

۵۶۹,۰۰۰ بخاری برقی فن دار ابر استاره مدل آفتاب

۵۹۹,۹۰۰ REHA 2000 بخاری برقی آراسته سری زنبوری مدل 

۸۳۱,۰۰۰ QH -3000

۸۴۹,۰۰۰ QH -2800

۹۰۰,۲۰۰ CH2000TL بخاری کانوکتور پارس خزر مدل

۱,۷۰۰,۰۰۰ Stay Warm بخاری برقی مدل

۱,۰۷۴,۰۰۰ CH-F215J بخاری برقی مایدیا مدل

۱,۱۸۴,۰۰۰ EFPA2000W شومینه برقی آراسته مدل

۲,۱۵۴,۴۵۰ GWH 28515 بخاری برقی جی پاس مدل 

http://www.tasisatnews.com
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گزارش

J&Eنامزدیبرایطالیبینالمللی

این جایزه معتبر بین المللی قباً دریافت کنندگان 

برجسته ای مانند گوستاو لورنزن، فوربس پیرسون، پگا 

هرنجاک، اکهارد گرول و مارک مک لیندن داشته است.

 J&E Hall International این جایزه، که توسط

حمایت می شود، شامل جایزه ای به مبلغ 5000 پوند 

است و برای افراد یا تیم هایی که مسئول پیشرفت 

فناوری عملی اخیر در هر یک از زمینه های زیر هستند 

آزاد است:

• کاربردهای عملی طرح های نوآورانه

• تاسیسات RACHP، پیشرفت ها، فن آوری هایی که 

سهم اصلی در این زمینه داشته اند.

• سیستم هایی که پتانسیل و شواهد قابل توجهی را 

نشان می دهند که با موفقیت تکمیل خواهند شد.

• کارهای برجسته و قابل توجه در زمینه جدید یا غیر 

معمول طراحی و نصب.

جزئیات بیشتر در مورد جایزه و فرآیند ارسال از وب 

سایت IoR در دسترس است. نامزدها در 15 فوریه 

2022 بسته می شوند.

بریتانیا: IoR اکنون نامزدهای مدال طای بین المللی J&E Hall را می پذیرد، که مهم ترین سهم را در 

پیشرفت تبرید و فناوری های مرتبط به رسمیت می شناسد. 
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تأسیسات در هفت گوشه جهان

منتقــدان مــی گوینــد تنظیــم کننــده اســتقرار تجهیــزات ســازگار بــا آب و هــوا و صرفــه جویــی در انــرژی را 
متوقــف مــی کنــد

منتقــدان ادعــا می کننــد کــه دپارتمــان خدمــات عمومــی ماساچوســت مانــع از چشــم انداز جوامــع کم درآمــد بــرای صرفه جویــی در 
هزینــه انــرژی از طریــق پروژه هــای خورشــیدی اجتماعــی و ســایر اقدامــات بهــره وری انــرژی کــه بــه نفــع آب و هــوا هســتند، می شــود. 
بــر اســاس گزارشــی در Boston Globe، منتقــدان مــی گوینــد حــدود 20000 خانــوار کــم درآمــد ممکــن اســت اعتبــار انرژی خورشــیدی 
دریافــت کننــد کــه باعــث صرفــه جویــی در هزینــه آنهــا مــی شــود، امــا اینرســی بوروکراســی در آژانــس دولتــی مانــع از پیشــرفت می 

شــود. ایــن آژانــس بــه نیــاز بــه الیه هــای اضافــی تأییدیــه اشــاره کــرد کــه زمــان نامشــخصی بــرای کار کــردن نیــاز دارد.
آژانــس انــرژی و محیــط زیســت ایالــت، کــه بــر DPU نظــارت دارد، می گویــد ایــن وزارتخانــه بــا محدودیت هایــی مواجــه اســت کــه 
توســط قوانیــن موجــود تعییــن شــده اســت و بایــد بــا احتیــاط پیــش بــرود زیــرا الگــوی پروژه هــای تجدیدپذیــر را تنظیــم می کنــد. 
گلــوب گــزارش داد کــه اشــکاالت DPU ممکــن اســت نیــاز باشــد یــا توســط قانونگــذار ایالتــی یــا توســط عالــی تریــن دادگاه ایالــت 

حــل شــود.

AISC به دنبال نظراتی در مورد پیش نویس استاندارد زلزله برای ساختمان های فوالدی است
مؤسســه ســاخت و ســاز فــوالدی آمریــکا )AISC( اخیــراً پیــش نویــس AISC 341 را منتشــر کــرده اســت، اســتانداردی کــه راهنمایی در 

مــورد طراحــی ســاختمان هــای فــوالدی مقــاوم در برابــر زلزلــه ارائــه مــی دهــد و بــرای نظــرات عمومی در دســترس اســت. 
پیــش نویــس اســتاندارد شــامل محدودیــت هــای طراحــی جدیــد بــرای ســتون هــای فــوالدی بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده 
توســط موسســه ملــی اســتاندارد و فنــاوری )NIST( و دانشــگاه کالیفرنیــا ســن دیگــو اســت. بــا اســتفاده از میــز لــرزش، محققــان 
کمبودهایــی را در عملکــرد نــوع خاصــی از ســتون شناســایی کردنــد کــه بســیاری از مجموعه هــای آزمایشــی زود هنــگام کمان می شــوند.
بــر اســاس یافته هــا، محققــان محدودیت هــای جدیــدی بــرای باریکــی مقطــع ســتون های فــوالدی ابــداع کردنــد. جــان هریــس، 
ــر آزمایش هــای ســتون های  ــی ب ــی مبتن ــررات طراحــی فعل ــت: »بســیاری از مق ــری گف ــه خب ــک بیانی ــدس ســازه NIST در ی مهن
کوچک شــده یــا تعــداد بســیار کمــی از آزمایش هــای کامــل هســتند«. امــا آزمایــش تمــام مقیاســی کــه مــا انجــام دادیــم بــه مــا 

ایــن امــکان را داد کــه شــکاف دانــش مربــوط بــه عملکــرد ایــن نــوع ســتون ها را در شــرایط بارگــذاری شــدید پــر کنیــم.
ایــن پیش نویــس شــامل محدودیت هــای باریکــی جدیــد در ســتون ها، بــا شــبکه های فــوالدی ســازه ای – بــا انــدازه ی حــد جدیــد 
– کــه می توانــد الزامــات رانــش و پایــداری را همزمــان بــرآورده کنــد. محدودیت هــای ســخت گیرانه تر بــر روی تارهــای ســتون های 
فــوالدی می توانــد ضربــه زلزلــه را کاهــش دهــد و ســاختمان های جدیــد طراحی شــده را از آســیب های غیرضــروری یــا ریــزش جزئــی 

ــات دهد. نج
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آیین نامه ساختمانی آتش سوزی کالیفرنیا به طور قابل توجهی تلفات سازه را کاهش می دهد
مطالعــه ای کــه اخیــرا توســط دفتــر ملــی تحقیقــات اقتصادی منتشــر شــده اســت نشــان می دهــد کــه قوانیــن ســاختمانی کالیفرنیا 

بــرای مناطــق بــا خطــر آتش ســوزی جنگلــی بــه میــزان قابــل توجهــی تلفــات ســاختاری را کاهــش داده اســت.
طبــق ایــن تحقیــق، خانــه ای کــه در ســال 2008 یــا بعــد از آن تحــت قوانیــن ســاختمانی گســترش یافتــه آتــش ســوزی در ایالــت 
گلــدن اســتیت ســاخته شــده اســت، حــدود 40 درصــد کمتــر از خانــه ای در ســال 1990 کــه آتــش ســوزی جنگلــی مشــابهی را تجربــه 
مــی کنــد، احتمــال تخریــب دارد. در گــزارش ایــن اداره آمــده اســت: »شــواهد قــوی وجــود دارد کــه ایــن اثــرات ناشــی از تغییــرات کــد 

ســاختمانی ایالتــی و محلــی اســت.« 
کالیفرنیــا در حــال حاضــر نیــاز دارد کــه تمــام مــواد ســقف در مناطــق خطــر آتــش ســوزی دارای درجــه A بــرای مقاومــت در برابر آتش 
باشــد. عــالوه بــر ایــن، نمــای بیرونــی بایــد در برابــر آتــش مقــاوم باشــد، دریچه هــا بایــد بــا یــک شــبکه ســیمی ظریــف پوشــانده 

شــوند تــا در برابــر نفــوذ اخگــر مقاومــت کننــد، پنجره هــا و درهــا بایــد حداقــل در برابــر آتــش مقاومــت کننــد.
20 دقیقــه، و عرشــه هــا و ســایر ضمیمــه هــای ســاختمان بایــد از مــواد غیــر قابــل احتــراق ســاخته شــوند. آخریــن کــد بــه روز رســانی 

نیــز شــامل الزامــات فضــای قابــل دفاع اســت.
ســایر ایالت هایــی کــه آتش ســوزی های گســترده ای را تجربــه کرده انــد، از جملــه آریزونــا، کلــرادو، اورگان، و واشــنگتن، هنــوز از دســتور 
کالیفرنیــا بــرای تقویــت قوانیــن ســاختمان پیــروی نکرده انــد. تحقیقــات نشــان می دهــد کــه کــد کالیفرنیــا یــک مــدل مفیــد بــرای 

پیــروی دیگــران ارائــه می کنــد.

فرماندار نیویورک خواستار ممنوعیت استفاده از گاز طبیعی در ساختمان های جدید شد
بــر اســاس طرحــی کــه اخیــراً منتشــر شــده اســت، کتــی هوچــول، فرمانــدار نیویــورک، مــی خواهــد بــه اســتفاده از گاز طبیعــی در 

ســاختمان هــای جدیــد پایــان دهــد. 
پیشــنهاد هوچــول در پــی اقــدام مــاه گذشــته شــهر نیویــورک بــرای تصویــب ممنوعیــت گاز در ســاخت و ســازهای جدید اســت. طرح 

هوچــول مســتلزم آن اســت کــه تمــام ســاختمان هــای تــازه ســاخته شــده تــا ســال 2027 گاز گلخانــه ای در محل تولیــد نکنند.
طــرح دولتــی همچنیــن مســتلزم معیارهــای انــرژی بــرای همــه ســاختمان هــای بــزرگ اســت. طــرح فرمانــداری 2 میلیون خانــه برق 
دار را تــا پایــان دهــه هــدف گــذاری کــرده اســت کــه حداقــل 800000 خانــه از ایــن خانــه هــا بــرای ســاکنان کــم درآمــد و متوســط 
اســت. بــر اســاس گــزارش انتشــار گازهــای گلخانــه ای در سراســر ایالــت در ســال 2021، ســاختمان هــا بــا 32 درصد، بیشــترین ســهم را 

در انتشــار گازهــای گلخانــه ای در ایــن ایالــت دارنــد.
ممنوعیــت شــهر نیویــورک در دســامبر 2023 بــرای ســاختمان هــای شــش طبقه یــا کمتــر و در ســال 2027 برای ســاختمان هــای بلندتر 

اعمــال مــی شــود. نیویــورک بزرگتریــن شــهر ایــاالت متحــده اســت کــه ممنوعیــت اتصــاالت جدیــد گاز را تصویب کرده اســت.

تأسیسات در هفت گوشه جهان
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