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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 فنــاوری و 
نــوآوری جدیــد HVAC  اســت.

 

همکاران گرامی سام و خدا قوت

انتخابات جدید!

ــره  ــد در هیئت مدی ــرات جدی ــتقرار نف ــی و اس ــات نظام مهندس از انتخاب

ســازمان چنــد ماهــی می گــذرد. وعده ووعیدهــا تمــام شــد و همــه 

ــل  ــه ماه عس ــتیم ک ــن نوش ــتاری پیش ازای ــد. در نوش ــل بودن ــر عم منتظ

ــود  ــی خ ــارات عموم ــود و انتظ ــام می ش ــه زودی تم ــد ب ــن جدی منتخبی

ــون  ــد مــورد مهــم تاکن را نشــان خواهــد داد. متأســفانه در خصــوص چن

عمــل خاصــی مشــاهده نشــده اســت. یکــی از مهم ترین هــای آن، 

ــود  ــه وج ــت ب ــه سال هاس ــت ک ــه ای اس ــارچ گون ــی ق ــرکت های حقوق ش

ــیاری  ــود. بس ــیع تر می ش ــه روز وس ــا روزب ــای آن ه ــه مافی ــد و دامن آمده ان

ــای درون  ــا مافی ــارزه ب ــول مب ــاورده ق ــای رأی آورده و رأی نی از کاندیداه

ســازمان را داده بودنــد کــه تاکنــون الاقــل خبــری در ایــن خصــوص منتشــر 

نشــده اســت.

ــره گروه هــای تخصصــی  ــات هیئت مدی ــم، انتخاب ــور مه ــام ام ــار تم در کن

ــت  ــد. وضعی ــد و نش ــزار می ش ــد برگ ــش بای ــا پی ــه مدت ه ــت ک اس

کنونــی ایــن گروه هــای تخصصــی کــه تشــکیل جلســه ای ندارنــد و منتظــر 

ــد هرچــه ســریع تر مشــخص شــود؛  ــز بای ــات هســتند نی ــزاری انتخاب برگ

ــره  ــرای تصمیم گیری هــای آتــی هیئت مدی ــرا بازوهــای بســیار مهمــی ب زی

ــد،  ــته بندی کنن ــم را دس ــات مه ــد موضوع ــتند و می توانن ــازمان هس س

نظــر کارشناســی دقیــق بدهنــد و بــرای تصویــب قوانیــن احتمالــی و یــا 

ــانند. ــره برس ــه هیئت مدی ــد الزم ب فرآین

ــی  ــد و گوی ــات می ده ــزاری انتخاب ــد برگ ــاز فرآین ــی از آغ ــنیده ها حاک ش

ــت. ــاال زده اس ــتین ها را ب ــزاری آس ــرای برگ ــران ب ــره ته هیئت مدی

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه آیــا برونــداد ایــن انتخابــات عقب تــر از برنامــه، 

ــا گــروه فعلــی خواهــد بــود یــا خیــر.  ــا خــط فکــری موافــق ب گروهــی ب

اگــر چنیــن باشــد شــاید ســازمانی شــاداب تر را ببینیــم و یــا شــاید خیــر؛ 

امــا مطمئــن هســتیم کــه انتخــاب افــرادی باســلیقه های یکســان کمکــی 

بــه ســازمان و از آن مهم تــر اعضــای آن نخواهــد کــرد.

انتخابات جدید!

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/کاهش قیمت شدید در بازار آهن 25
نــرخ دالر بــا نوســان در کانــال ۲۶ هــزار ناموت فعــا بــا ۲۶ هــزار ۷۷۰ ناموت بــه 
فــروش می رســد و در بــازار آهــن شــاهد کاهــش قیمــت قابــل توجه هســتیم.
ــا  ــد و تنه ــت دارن ــش قیم ــا ۳۵۰ ناموت کاه ــرد ۱۰۰ ت ــرکت های میلگ ــر ش اکث

تعــدادی از مبــادی فــروش بــا ثبــات اعــام قمیــت کردنــد.

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   خبر/»خدمات صدور پروانه« الکتریکی خواهد شد
نشســت ســازندگان و اعضای هیئت مدیره ســازمان نظام مهندســی اســتان 
گیــان یکشــنبه ســوم بهمن مــاه در ســالن اجتماعــات ســازمان برگــزار شــد.

اخبار داخلی

صفحه 4

یادداشت

صفحه 7

صفحه 16

بــه اســت ممکــن متحــده ایــاالت
بــا داخلــی AC از اســتفاده دلیــل

شــود مواجــه خاموشــی

صفحه 10

پذیــری انعطــاف هیبریــدی VRF
آورد مــی دســت بــه عمــودی

گزارش ویژه

صفحه 16

گزارش/ممنوعیت ارائه خدمات مهندسی برای دولتی  ها 9
از طــرف وزارت  بــرای دولتــی  هــا  ارائــه خدمــات مهندســی  ممنوعیــت 
راه و شهرســازی ، صــادر شــد. انجــام بررســی    هــای الزم اقــدام قانونــی 
در مــورد متخلفــان معمــول و نتیجــه بــه ایــن مرجــع گــزارش گــردد

گزارش/Lennox درآمد رکوردی را گزارش می دهد 26
شرکت لنوکس اینترنشنال به رکورد 965 میلیون دالر درآمد در سه ماهه 

چهارم سال 2021 دست یافته است و درآمد کل سال با افزایش 15 درصدی 
به رکورد 4.19 میلیارد دالر رسیده است.

گزارش/توشیبا کسب و کار تهویه مطبوع را می فروشد؟ 19
طبق گزارش ها در ژاپن، توشیبا قصد دارد سهام خود در تجارت تهویه 

مطبوع توشیبا کریر را به شریک سرمایه گذاری مشترک آمریکا کریر به قیمت 
حدود 870 میلیون دالر بفروشد.
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اخبارداخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

خبرخوشوزیرراهدرموردساختمسکن
وزیــر راه و شهرســازی از ورود نهضــت ملــی مســکن بــه فــاز 
جدیــد بــا آغــاز ســاخت بیــش از ۲۰۰ هــزار واحــد ایــن طــرح 

خبــر داد.
رســتم قاســمی وزیــر راه و شهرســازی در آییــن آغــاز ســاخت 
۲۰۹ هــزار مســکن نهضــت ملــی مســکن بــا حضــور معــاون 
ــرد:  ــار ک ــان، اظه ــاختمان دادم ــازی در س وزارت راه و شهرس
ــده و  ــاز ش ــی آغ ــت مل ــای نهض ــاخت واحده ــات س عملی
بــه زودی گام بعــدی بــرای ۲ میلیــون واحــد دیگــر برداشــته 
می شود.اســتان زنجــان و همچنیــن ســایر اســتان هایی کــه 
ــکن  ــی مس ــت مل ــرح نهض ــی ط ــگ زن ــات کلن ــروز عملی ام
ــرح  ــن ط ــرای ای ــگام در اج ــود، پیش ــام می ش ــا انج در آنه

مســکنی ملــی هســتند.

تامینمنافعمهندساندرسایهتفاهمنامه
عقدتفاهمنامههایهمکاری

ــن  ــد ای ــا عق ــن: ب ــاختمان قزوی ــی س ــام مهندس ــس نظ رئی
تفاهم نامــه و نظــارت مهندســین اســتان و نظــارت عالیــه ســازمان 

ــود. ــن ش ــرداران تامی ــوق بهره ب ــع و حق مناف
بــه منظــور اســتفاده از ظرفیــت مهندســان عضــو ســازمان نظــام 
ــات  ــه خدم ــت ارائ ــن در جه ــتان قزوی ــاختمان اس ــی س مهندس
جدیــد مهندســی در حــوزه مهندســی راه، تفاهم نامــه ای بیــن اداره 
کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان قزویــن و ســازمان 

نظــام مهندســی ســاختمان اســتان قزویــن منعقــد شــد.
در جلســه ای کــه بــا حضــور اعضــای هیــات مدیــره ســازمان بــا 
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان قزویــن در اداره 
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه ــد، مدی ــکیل ش ــداری تش کل راه
ــرد: ســازمان نظــام مهندســی  ــار ک ــن اظه جــاده ای اســتان قزوی
ســاختمان اســتان قزویــن بــا داشــتن کارشناســان و متخصصــان 
پتانســیل خوبــی در ارائــه خدمــات طراحــی و نظــارت پــروژه هــا 
دارد و بایــد از ایــن ظرفیــت در اســتان بــه خوبــی اســتفاده شــود.

برای خواندن متن کامل خبر کلیک کنید.

اولینجلسهخرانهداراننظاممهندسیباخرم
ــتخدامی  ــت اس ــن وضعی ــاماندهی و تعیی ــتورالعمل س دس
پرســنل اجــرا گــردد رئیــس ســازمان نظــام مهندســی 
ــهیل در  ــریع و تس ــه داری را تس ــی خزان ــاختمان کار اصل س
ــه  ــن ب ــزود: پرداخت ــرد و اف ــوان ک ــی عن ــور مال ــائل ام مس
منابــع مختلــف جدیــد درآمــدی ســازمان همچــون اجــرای 
شناســنامه فنــی ملکــی، مبحــث ۱۹ در مــورد ارزیابــی مصــرف 
انــرژی، کارگــزاری بیمــه تضمیــن کیفیــت و مســئولیت 
ســاختمان، آموزشــهای مهارتــی و ارتقــای پایــه و هم چنیــن 
بــه روز رســانی اطالعــات اعضــا و اجــرای مبحــث ۲۲ مقــررات 
ملــی ســاختمان؛ از جملــه مهم تریــن وظایــف ســازمان 
ــن  ــت.وی هم چنی ــدی اس ــد درآم ــع جدی ــتای مناب در راس
ــن  ــاماندهی و تعیی ــتورالعمل س ــا دس ــد ت ــتار آن ش خواس
وضعیــت اســتخدامی پرســنل ابالغــی توســط ایــن ســازمان 
ــاختمان در  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــرا گردد.رئی اج
ــات  ــن خدم ــه پایی ــاد از تعرف ــا انتق ــه ب ــن جلس ــه ای خاتم
مهندســی، گفــت: تعرفــه خدمــات مهندســی فعلــی دریافتــی 
ــه  ــران هزین ــه در ای ــت ک ــت اس ــوم واقعی ــادل یک س مع
خدمــات مهندســی نیــم درصــد اســت در حالــی کــه در دنیــا 
ــود. ــی میش ــات مهندس ــرف خدم ــه ص ــد هزین ــا ۸ درص ۵ ت

»بــودار« مهر«وعــده مســکن پرونــده »پایــان
قاســمی رســتم

ــف  ــن تکلی ــه تعیی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــازی ب ــر راه و شهرس وزی
ــدی  ــتور کار ج ــده در دس ــی مان ــر باق ــکن مه ــای مس واحد ه
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــار م ــت: اعتب ــرار دارد گف ــه ق ــن وزارت خان ای
ــمی در  ــتم قاس ــده است.رس ــن ش ــا تأمی ــن واحد ه ــام ای اتم
مراســم آغــاز عملیــات اجرایــی بیــش از ۲۰۰ هــزار واحــد طــرح 
نهضــت ملــی مســکن کــه بصــورت وبینــار برگــزار شــد دربــاره 
تعییــن تکلیــف مســکن های مهــر باقــی مانــده گفت: مســکن 
مهــر یکــی از اقدامــات مهــم و تاریخــی بــرای حــل مشــکالت 
ــی  ــکن، نواقص ــکل مس ــل مش ــر ح ــالوه ب ــه ع ــود ک ــردم ب م
نیــز داشــت.وی افــزود: در چنــد ســال اخیــر، تعــدادی از ایــن 
ــن  ــی از ای ــت بخش ــرار اس ــه ق ــد ک ــف بودن ــا بالتکلی واحد ه
واحد هــا توســط شــرکت عمــران شــهر های جدیــد و بخشــی 
توســط ســازمان ملــی زمیــن و مســکن تعییــن تکلیــف شــود.
قاســمی گفــت: در بخش هــای باقــی مانــده مســکن مهــر باید 
بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه همزمــان بــا ســاخت مســکن، 
نیاز هــای اجتماعــی ســاکنین تامیــن و خدمــات روبنایــی هــم 

احــداث شــود.

https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%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%a8%d8%a7-%d8%ae/
https://tasisatnews.com/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1/
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شهرداریملزمبهاستفادهاز
خدماتمجریانذیصالحاست

حجــت االســالم و المســلمین محمــد آقامیــری ضمــن بیــان 
ــه  ــم مکاتب ــی رغ ــه عل ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــب در پاس مطل
وزارت راه و رییــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان 
تهــران بــا شــهرداری تهــران بــرای اجــرای قانــون مجــری ذی 
صالح،بــه نظــر مــی رســد کــه شــهرداری اراده ای بــرای اجــرای 
ــد،  ــری داری ــه نظ ــاره چ ــما در اینب ــدارد و ش ــون ن ــن قان ای
گفــت: بکارگیــری مجــری ذی صــالح در ســاختمان هــا یــک 
الــزام قانونــی اســت و شــهرداری هــم ملــزم بــه اجــرای قانــون 
اســت.وی بــا برشــمردن مزایــای بکارگیــری مجــری ذی صــالح 
در ســاختمان هــا گفــت: حضــور مجریــان صاحــب صالحیــت 
ــی  ــطح کیف ــش س ــی در افزای ــش مهم ــا نق ــاختمان ه در س
ســاختمانها دارد چــرا کــه مجــری ضوابــط فنــی تعییــن شــده 

از ســوی مهندســان ناظــر را عملیاتــی مــی کنــد.
نایــب رئیــس کمیســیون عمــران و حمــل و نقل شــورا بــا بیان 
اینکــه مجــری ســاختمان موظــف بــه پایــش تمامــی عملیــات 
اجــرای ســاختمان اســت تــا ایــن رونــد بــر اســاس قوانیــن و 
ــار داشــت: شــهرداری  ــرد اظه ــررات باالدســتی صــورت گی مق
مشــکلی بــا اجــرای قانــون مجــری ذی صــالح نــدارد چــرا کــه 
هرچــه نظــارت قــوی ترشــود ،کار ســاخت و ســازمنظم تــر و 
ــع  ــه نف ــت ب ــه در نهای ــن روی ــر خواهــد شــد و ای ــی ت اصول

شــهرداری خواهــد بــود.
برای خواندن متن کامل خبر کلیک کنید.

اخبارداخلی

رستمقاسمی:هیچراهیبرایایرانبستهنمیماند
وزیــر راه و شهرســازی ســاخت پــل اســتراتژیک آســتاراچای را یکــی از 
دســتاوردهای مهــم ســفر آذربایجــان اعــالم و تاکیــد کــرد: هیــچ راهی 

بــرای ایــران بســته نمی مانــد.
رســتم قاســمی  وزیــر راه و شهرســازی طــی پیامــی در توئیتــر بــا اشــاره 
ــر  ــه جمهــوری آذربایجــان داشــت،  ب ــه ب ــری ک ــج ســفر اخی ــه نتای ب
تقویــت دیپلماســی حمــل و نقــل و رفــع موانــع در ایــن مســیر تاکیــد 
کرد.وزیــر راه تاکیــد کــرد: »ســاخت پــل اســتراتژیک آســتاراچای یکــی 
از دســتاوردهای مهــم ســفر آذربایجــان بــود کــه ایجــاد اتصــال ایــران 
بــه قفقــاز، روســیه و شــمال اروپا؛ قطعــا تحول بزرگــی را در دیپلماســی 
ــد آورد.  ــود خواه ــه وج ــران، ب ــی ای ــدار بین الملل ــل و اقت ــل و نق حم
قــول داده بــودم کــه هیــچ راهــی بــرای ایــران بســته نخواهــد مانــد.«
ــه  ــه ب ــژه ای ک ــت وی ــا مأموری ــود: ب ــه ب ــز گفت ــر نی ــر راه پیش ت وزی
معاونیــن وزارتخانــه داده شــد مشــکل مســیر نــوردوز بــه ارمنســتان و 
کریــدور قفقــاز رفــع و بــه زودی نیــز نقشــه ترانزیتــی آن منطقــه کامال 
ــد  تغییرخواهــد کــرد. کســانی کــه در ایــن خصــوص شــیطنت کردن
بداننــد هیــچ راهــی بــرای مــا بســته نمی مانــد امــا پل هــای شکســته 

پشــت ســر آنهــا بــه ســادگی ترمیــم نخواهــد شــد.

مهمترینچالشدرونسازمان»تعارضمنافع«
عملیاتــی شــدن جــدی »تعــارض منافــع « از زمــان بــه وزارت منصــوب شــدن رســتم قاســمی و بــه ویــژه در ایــن دوره از انتخابــات، 

جنجالهــای زیــادی بــه پــا کــرده کــه بــا اعتراضــات بســیار زیــاد گــروه هــا بــا دالیــل منطقــی و غیرمنطقــی مواجــه شــده اســت.
گروهــی از معترضــان خــود جــزو افــرادی بودنــد کــه از اجــرای ایــن طــرح متضــرر مــی شــدند و البتــه برخــی کــه بــا آرزو و زحمت فــراوان 

توانســته بودنــد بــه عضویــت نظــام مهندســی درآینــد و بــا اجــرای ایــن طــرح از کارکــردن در ایــن حــوزه محــروم می شــدند.
رســتم قاســمی بــا اســتناد بــه مطلــب ذیــل در صــدد اجــرای »تعــارض منافــع« در آســتانه انتخابــات نظــام مهندســی محکــم تــر از 
پیــش برآمد؛“»نظــر بــه رای صــادره هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری موضــوع دادنامــه شــماره … در زمینــه دســتورالعمل اجرایــی 
ایــن وزارتخانــه بــه شــماره … بــا موضــوع اجتنــاب از تکفــل همزمــان امــوری کــه زمینــه و موجبــات نمایندگــی یــا قبــول تعــارض منافع 
را فراهــم مــی آورد )موســوم بــه بخشــنامه تعــارض منافــع موضــوع بنــد ۵ مــاده ۲ مکــرر آیین نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و 
ــه اطــالع می رســاند از آنجــا کــه حســب رای مذکــور دســتورالعمل مــورد اشــاره  ــران( ب کنتــرل ســاختمان اصالحــی ۱۳۹۴ هیئــت وزی
مغایــر بــا قوانیــن نبــوده و قابــل ابطــال تشــخیص داده نشــده لــذا بنــا بــه مراتــب اجــرای دســتورالعمل تاییــد و اســتوار می گــردد. 
در ایــن راســتا بــا توجــه بــه دادنامــه شــماره …. صــادره از شــعبه ۱۲ دیــوان عدالــت اداری مبنــی بــر توقــف عملیــات اجــرای قســمت 
پایانــی بخشــنامه شــماره … ضمــن تاکیــد بــر مفــاد ابالغیــه شــماره … )موضــوع اعــالم عناویــن برخــی از مصادیــق تخلفــات حرفــه ای 
و انتظامــی بــه منظــور ایجــاد وحــدت رویــه( آن اداره کل موظــف اســت نســبت بــه اجــرای کامــل ســایر مفــاد بخشــنامه پیــش گفتــه 

بــا قیــد فوریــت اقــدام الزم را معمــول نمایــد.

https://tasisatnews.com/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%84%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%87%db%8c%da%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%85%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9/
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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

نقش »تجدیدپذیرها« در توسعه اقتصاد سبز
صدیقه بهزادپور: رشد روزافزون جمعیت و تغییر شیوه 

زندگی جوامع باعث افزایش تقاضای مصرف انرژی در 

کشور گردیده، این در حالی است که انسان با عبور از 

استفاده سنتی از انرژی و سوخت های فسیلی، مهارت 

خود را در استفاده از انرژی های نو نشان داده اند. 

پایان یافتن سوخت های فسیلی، ایجاد آلودگی های 

زیست محیطی، از جمله عواملی به شمار می آیند 

که مسئوالن و فعاالن اقتصادی را  به فکر استفاده از 

صورتهای جدید انرژی انداخته است تا از بحرانهای 

ناشی از استفاده از این نوع سوختها به دور بمانند. 

ایران نیز در بعضی از نقاط با روی آوردن به انرژی 

خورشیدی در این مسیر گام برداشته و همچنین جهت 

افزایش اقبال عمومی به استفاده از این نوع انرژی ها، 

تبلیغات و اعطاء تسهیات به بخش خصوصی را آغاز 

کرده است. 

اما آنچه که در این میان به عنوان موانع موجود در این 

مسیر، از آنها یاد می شود، استفاده به ظاهر پیچیده تر 

و در ابتدا پرهزینه تر بودِن انرژی های تجدیدپذیر در 

مقایسه با سوخت های فسیلی است. 

اما ایران با وجود در اختیار داشتن منابع غنی نفت و 

گاز، سعی دارد در مسیر تولید انرژی های پاک قدم 

بردارد، چرا که بر اساِس بررسی های موجود و رونِد 

مصرِف انرژی های جهان، کشورهای نفت خیز تنها تا 

کمتر از 100 سال آینده می توانند انرژی خود را طریق 

منابع نفت و گاز خود تامین کنند، این در حالی است 

که در اختیار داشتن انرژی هایی مانند؛ باد، زمین 

گرمایی، خورشید چشم انداز روشنی را برای کشورمان 

در حوزه تامین انرژی ترسیم کرده است. 
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یادداشت
بنابراین باید باید به فکر روشهای نوین، همچون 

اصاح الگوی مصرف و استفاده انرژی تجدیدپذیر برای 

انرژی باشیم قبل از آنکه دچار بحران انرژی شدیدتری 

شویم، در کنار فرهنگ سازی الگوی مصرف انرژی باید 

سیاستگذاران و مدیران اجرایی توجه بیشتری به رونق 

و توسعه استفاده از انرژی تجدیدپذیر نمایند.

کارشناساِن این حوزه در این زمینه، پیشنهاد می کنند 

تا تسهیات بیشتری در این حوزه به مردم داده شود تا 

در کنار کمک دولت پذیرش  و انگیزه اجتماعی بیشتری 

ایجاد شود .

بدیهی است، ارتباط تنگاتنگ میان موضوعات اقتصادی 

و زیست محیطی سبب مطرح شدن رویکردهای جدید 

در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست شده است که 

یکی از مهمترین آنها، اقتصاد سبز می باشد.

با بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر یکی از اهداف 

اصلِی »اقتصاد سبز« یعنی؛ »کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای« محقق می شود و به این ترتیب عاوه 

بر کاهش معضات محیط زیستی، باعِث ممانعت از 

هدررفتن سوختهای فسیلی و حفظ منابع طبیعی برای 

آیندگان خواهیم شد.
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گزارش

ممنوعیت ارائه خدمات مهندسی برای دولتی  ها
ممنوعیت ارائه خدمات مهندسی برای دولتی  ها از 

طرف وزارت راه و شهرسازی ، صادر شد. انجام بررسی 

   های الزم اقدام قانونی در مورد متخلفان معمول و 

نتیجه به این مرجع گزارش گردد

وزارت راه و شهرسازی در بخشنامه   ای از مدیران کل راه 

و شهرسازی خواست تا برای کارمندان دولت ممنوعیت 

تصدی ریاست، مدیرعاملی یا عضویت در هیات   مدیره 

سازمان    های نظام مهندسی و کاردانی را بررسی و 

نتیجه را به ستاد وزارتخانه گزارش کنند.

این وزارت خانه در بخشنامه   ای خطاب به مدیران کل 

راه و شهرسازی استان    های سراسر کشور خواست تا 

ضمن بررسی ممنوعیت تصدی ریاست، مدیرعاملی یا 

عضویت در هیات    مدیره سازمان   های نظام مهندسی و 

کاردانی برای کارمندان دولت، گزارش بررسی    ها را به 

دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی 

گزارش کنند.

طبق متن این بخشنامه که مدیران کل راه و شهرسازی 

ملزم به رعایت آن هستند نظر به تصریح اصل ۱۴۱ 

قانون اساسی جمهوری اسامی ایران و مفاد تبصره 

۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل )مصوب 

۱۱ دی ۱۳۷۳( ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در 

هیات    مدیره انواع مختلف شرکت    های خصوصی جز 

شرکت    های تعاونی ادارات و موسسات برای کارمندان 

دولت ممنوع است. این در حالی است که حسب 

بررسی    های صورت گرفته در برخی شرکت    های مرتبط 

با حوزه خدمات مهندسی از قبیل اشخاص حقوقی 

طراح و ناظر، سازندگان مسکن ساختمان/ مجری، 

خدمات فنی آزمایشگاهی و … برخی کارمندان دولت 

دارای یکی از سمت    های فوق الذکر هستند که این 

امر عاوه بر مغایرت آشکار با قوانین موضوعه از جمله 

قانون مذکور، وصف تخلف انتظامی )موضوع ماده 

۹۱ آیین   نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل 

ساختمان( برای افراد حقیقی و حقوقی مذکور را 

داراست.

بنا به مراتب و علت اهمیت موضوع و بمنظور حسن 

جریان امور، ضمن تاکید بر مفاد بخشنامه شماره ۴۳۰ 

/ ۵۱۸۷۰ مورخ ۲۰ دی۱۳۹۵ )تصویر پیوست( مقتضی 

است با قید فوریت مراتب به سازمان   های نظام 

مهندسی و نظام کاردانی ساختمان آن استان اعام تا 

به نحو مقتضی نسبت به اطاع   رسانی اقدام گردد و 

هم زمان، ضمن انجام بررسی    های الزم اقدام قانونی 

در مورد متخلفان معمول و نتیجه به این مرجع گزارش 

گردد.
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گزارش

VRF هیبریدی انعطاف پذیری عمودی به دست می آورد

VRF هیبریــدی بــرای اولیــن بــار در ســال 2013 معرفی شــد 

و فنــاوری هــای VRF و چیلــر را ترکیــب مــی کنــد. از مبــرد 

ــده  ــرل کنن ــک کنت ــی و ی ــم بیرون ــد متراک ــن واح R32 بی

ــد. از  ــی کن ــتفاده م ــی )HBC( اس ــدی داخل ــاخه هیبری ش

ــای  ــن HBC و واحده ــمند از آب بی ــتم هوش ــا، سیس اینج

ــا  ــد، ب ــی کن ــتفاده م ــرد اس ــی منف ــوع داخل ــه مطب تهوی

ایــن حــال بازیابــی حــرارت دو لولــه ای را ارائــه مــی دهــد.

ــورت،  ــی 6 پ ــد اصل ــک واح ــوان ی ــه عن ــودی ب HBC عم

ــاب HBC در  ــورت س ــا 16 پ ــد 8 ی ــای جدی ــه ه ــا گزین ب

دســترس اســت. اینهــا سیســتم را بــه یــک راه حــل بســیار 

مناســب تــر بــرای طیــف وســیع تــری از برنامــه هــا تبدیــل 

ــی  ــدل حرارت ــا و مب ــپ ه ــا، پم ــوپاپ ه ــد. س ــی کن م

بریتانیا: میتسوبیشی الکتریک یک کنترلر شاخه عمودی اضافه کرده است تا طراحی انعطاف پذیری 

بیشتری را برای سیستم تهویه مطبوع VRF چند هیبریدی شهری خود ارائه دهد. 
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گزارش
ــکان  ــه ام ــد ک ــرار دارن ــودی ق ــل HBC عم ــی در داخ همگ

 HBC ــد، و ــی کن ــم م ــدوالر را فراه ــه ای و م ــب مرحل نص

ــده  ــا Cat B ای ــای Cat A ت ــه ه ــرای برنام ــودی را ب عم

ــد. ــداری را آســان مــی کن ــم هــای نگه ــد و رژی آل مــی کن

یــک سیســتم کلــی را مــی تــوان بــا اســتفاده از HBC هــای 

افقــی فرعــی اضافــی گســترش داد کــه اجــازه مــی دهــد 

ــای  ــور در فض ــک کندانس ــط ی ــی توس ــد داخل ــا 50 واح ت

ــای  ــه ه ــامل دریچ ــودی ش ــود. HBC عم ــن ش ــاز تامی ب

ــود. ــی ش ــده م ــر ران ــای اینورت ــپ ه ــان و پم ــرل جری کنت

ــاف  ــا انعط ــه ب ــودی ک ــای عم ــدی HBC ه ــزای کلی اج

کامــل در ذهــن طراحــی شــده انــد، در هنــگام راه انــدازی 

از جلــو و در ســطح کــف قابــل دسترســی هســتند. نصــب 

ــاط،  ــزن انبس ــد مخ ــار آب مانن ــی کن ــی اضاف ــوازم جانب ل

حلقــه پرکننــده آب و شــیرهای جداســازی نیــز بســیار 

ســاده تر اســت زیــرا همگــی در طبقــه همکــف قــرار دارنــد.

عــاوه بــر ایــن، مــی تــوان لولــه کشــی آب را حتــی قبــل 

از نصــب واحــد کندانســور در فضــای بــاز راه انــدازی کــرد.

بــا اجــزای حســاس بــه نویــز )بــه عنــوان مثــال، قطعــات 

ــه در  ــه هم ــه ای( ک ــی صفح ــدل حرارت ــا، مب ــرد، پمپ ه مب

جعبــه عمــودی قــرار می گیرنــد، HBC جدیــد فشــرده افقــی 

فرعــی را می تــوان در هــر فضــای اشــغالی، بــدون نیــاز بــه 

تضعیــف یــا فضــای ســرویس اضافــی قــرار داد. الزامــات. 

انعطــاف پذیــری نصــب همچنیــن بــه ایــن معنی اســت که 

اگــر یــک فضــای اداری در طول عمــر خود مجــددًا پیکربندی 

شــود، واحدهــا مــی تواننــد جابجــا شــوند و ســازگار شــوند.
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خبر

نشســت ســازندگان و اعضــای هیئــت مدیــره یکشــنبه 

ــزار  ــازمان برگ ــات س ــالن اجتماع ــن ۱۴۰۰ در س ۳ بهم

شــد.

ــس  ــا رئی ــزاد پارس ــدس به ــه مهن ــه ک ــن جلس در ای

مهنــدس  و  جعفــری  مهــدی  مهنــدس  ســازمان، 

امیررضــا رهبــر نماینــدگان هیئــت مدیره در کمیســیون 

ــدس  ــدی، مهن ــور احم ــد پ ــدس محم ســازندگان، مهن

ــی از اعضــای  ــر امیــن قربان ــای لعــل، دکت بهرنــگ دری

هیئــت مدیــره، مهنــدس ســید هــادی رضاپــور 

محمــدی بــازرس ســازمان و جمعــی از ســازندگان 

حقیقــی و حقوقــی حضــور داشــتند، درخصــوص 

دغدغه هــای مربــوط بــه ســازندگان و چالش هــای 

ــازندگان  ــد. س ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــا بح ــی آنه حقوق

ــردش کار،  ــرح گ ــر ط ــواردی نظی ــه م ــر در جلس حاض

امــور مالیاتــی ســازندگان، قــرارداد اجــرا، قــرارداد ۰۰۳ 

ــاختمانی و  ــات س ــی، تخلف ــات مهندس ــه خدم ، تعرف

ــرح  ــی و …را مط ــزارش نویس ــد گ ــری، رون ــش مج نق

ــد. کردن

رئیــس ســازمان: بــا نــگاه سیســتمی بــه مســائل، کار و 

تــاش در فضــای آرامــش و تــوام بــا احتــرام می تــوان 

بــر مشــکات فائــق آمــد

مهنــدس پارســا ضمــن تبریــک میــاد حضــرت فاطمــه 

»خدماتصدورپروانه«الکتریکیخواهدشد
نشست سازندگان و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان گیان یکشنبه سوم بهمن ماه در 

سالن اجتماعات سازمان برگزار شد.
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ــش  ــه نق ــان ب ــور زن ــت حض ــه اهمی )س( و روز زن ب

فعــال و پویــای آنــان در خانــواده و جامعــه اشــاره کــرد 

ــاد. ــا را ارج نه ــات و تاش هــای آنه و زحم

ــه  ــازندگان ب ــا س ــت ب ــه نشس ــان اینک ــن بی وی ضم

علــت وجــود دغدغــه هــا و چالش هــای فــراوان ایــن 

قشــر در اولیــن نشســت هیئــت مدیــره قــرار گرفــت 

گفــت: مشــکات مهندســان در جلســات مســتمر 

کارگــروه خدمــات مهندســی کــه تعــدادی زیــادی 

ــه  ــد ب ــور دارن ــره در آن حض ــت مدی ــای هیئ از اعض

ــه  ــود و ب ــی ش ــی م ــد و بررس ــی رص ــورت هفتگ ص

دنبــال راهــکار بــرای برطــرف نمــودن ایــن مشــکات 

ــتیم. هس

رئیــس هیئــت مدیــره ســازمان ضمــن مفیــد دانســتن 

ــرد مباحــث مطــرح شــده در  ــار ک ــن نشســت اظه ای

ــات  ــروه خدم ــازندگان و کارگ ــیون س ــتورکار کمیس دس

مهندســی قــرار خواهــد گرفــت.

ــت و  ــیونها اهمی ــه کمیس ــن دوره ب ــزود در ای وی اف

جایــگاه ویــژه ای داده شــده و تمــام موضوعــات پــس 

ــا  ــره ب از کار کارشناســى در کمیســیونها در هیئــت مدی

ــى تصویــب خواهــد شــد. ــت و حمایت نگاهــى مثب

ــه فرآینــد  بهــزاد پارســا در تشــریح مشــکات اعضــا ب

ــا  ــرد و گفــت تقریب ــه اشــاره ک ســخت تصویــب تعرف

کل اســتان در بحــث افزایــش تعرفــه مقابــل ســازمان 

ایســتاد و تــا تغییــر نگــرش نســبت بــه ایــن قضیــه 

تاشــهای زیــادی صــورت گرفــت کــه در نهایــت تعرفــه 

۱۴۰۰ بــا افزایــش میانگیــن ۴۵درصــد تصویــب شــد.

وی از مهندســان خواســت در فضــای آرامــش و احتــرام 

متقابــل بــه رشــد و پیشــرفت یکدیگــر کمــک کننــد و 

ــای  ــتای ارتق ــم در راس ــتیبانی از ه ــت و پش در حمای

جایــگاه خــود قــدم بردارنــد.

رئیــس ســازمان از آمــار چشــمگیر توزیــع کار در مراجــع 

ــن  ــد ای ــت رون ــرد و گف ــت ک ــه صحب ــدور پروان ص

ــه زودى متوقــف خواهــد شــد، طــی  ــزرگ ب ــه ب فاجع

هماهنگــی بــا اســتاندارى و شــهردارى و شــوراى شــهر 

و همچنیــن بازرســى اســتان ، بــزودى خدمــات صــدور 

ــه خواهــد  ــک ارائ ــا الکترونی ــه صــورت کام ــه ب پروان

شــد.

وی درخصــوص مشــکات اعضــای ســازمان اظهــار کرد 

حــل مشــکات بــا نــگاه سیســتمی قابــل حــل اســت و 

اظهــار امیــدواری کــرد بــا پیگیــری هــای انجــام شــده 

ــی  ــای واقع ــاس قرارداده ــر اس ــان ب ــات مهندس مالی

کســر شــود.

در ادامــه مهنــدس امیررضــا رهبــر عضــو هیئــت مدیره 

در نشســت ســازندگان گفــت: ســازمان نظام مهندســی 

ــاح  ــان ذی ص ــتفاده از مجری ــان در اس ــاختمان گی س

ــتان ها از  ــایر اس ــر س ــال حاض ــوده و در ح ــرو ب پیش

ــر  ــال حاض ــد و درح ــی گیرن ــره م ــان به ــارب گی تج

بــرای رســیدن بــه نقطــه مطلــوب و ایــده آل در تــاش 

هســتیم در حالــی کــه ســایر اســتان ها بــرای رســیدن 

ــد. ــو می کنن ــل هــا تکاپ ــه حداق ب

ایــن عضــو هیئــت مدیــره ضمــن قدردانــی از تــاش 

ــره ادوار در خصــوص اجرایــی نمــودن  ــت مدی هیئ

ــه  ــکات و دغدغ ــرد مش ــار ک ــاح، اظه ــری ذیص مج

هــای ســازندگان قابــل درک اســت. مســئولیتهای 

ــا  ــی آنه ــا دریافت ــاختمان ب ــازندگان در س ــنگین س س

ــازندگان در  ــداد کار س ــت و تع ــدارد و ظرفی ــب ن تناس

ــه  ــه ب ــن قضی ــش دادن همی ــان در پوش ــتان گی اس

ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــرای مهندس ــاز ب ــک امتی ــوان ی عن

ــت. ــده اس ش

وی در صحبتهــای خــود ضمــن اعــام تصویــب اصــاح 

ــرد  ــدواری ک ــار امی ــره اظه ــت مدی ــرم ۰۰۳ در هیئ ف

ــال ۱۴۰۱  ــد از س ــرم جدی ــت ف ــدن ثب ــی ش ــا اجرای ب

خبر
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خبر
مشــکات ســازندگان در خصــوص شــناخت کارفرمــا و 

برقــرای ارتبــاط بــا آن برطــرف شــود.

ــه  ــات صــورت گرفت ــر درخصــوص تخلف ــدس رهب مهن

ــازمان  ــت س ــه درخواس ــاره ب ــن اش ــاختمان ضم در س

ــر دادن  ــب اث ــر ترتی ــی ب ــهر مبن ــورای ش ــس ش از رئی

ــا  ــرد ب ــنهاد ک ــان پیش ــه مجری ــن ب ــهای ناظری گزارش

ــق  ــاختمانی از طری ــات س ــوص تخلف ــن در خص ناظری

سیســتم تبــادل پیــام کارتابــل تعامــل پیوســته داشــته 

باشــند.

ــازمان در  ــت س ــو هیئ ــری عض ــدی جعف ــدس مه مهن

ــت: ســازندگان در  تشــریح دغدغه هــای مهندســان گف

خــط مقــدم ســاخت و ســاز هســتند.

ــه پرســش های مطــرح شــده توســط  وی در پاســخ ب

مجریــان بــا تاکیــد بــر تغییــرات قــرارداد اجــرا اذعــان 

ــتمر  ــش مس ــا پای ــز ب ــت کار ج ــش کیفی ــرد افزای ک

عملکــرد، امــکان پذیــر نیســت و تعرفــه واقعــی در ازای 

خدمــات واقعــی اســت.

ــره در کمیســون ســازندگان از  ــت مدی نماینــده هیئ

تصویــب پیمــان مدیریــت در ذیــل تعرفــه خبــر داد و 

درخصــوص درخواســت مجریــان بــرای “طــرح گــردش 

کار” گفــت ایــن طــرح ابتــدا بایــد در کمیســیون 

ــاط  ــه صــورت جامــع بررســی شــود و نق ســازندگان ب

ضعــف آن مشــخص و برطــرف گــردد تــا بــرای 

ــردد. ــه گ ــره ارائ ــت مدی ــب در هیئ تصوی

وی در صحبتهــای خــود بــه تشــریح لــزوم وجود نقشــه 

چــون ســاخت و تهیــه آن توســط مجریــان و تطابــق 

گزارشــات مرحلــه بــه مرحلــه مجریــان و اتصــال آن بــا 

شناســنامه فنــی و ملکــی پرداخــت.

در پایــان نیــز تعــدادی از ســازندگان بــه ارائــه تجربیات 

خــود پرداختنــد و پیشــنهاداتی از قبیــل برگزاری شــیوه 

گــزارش نویســی جهــت ایجــاد وحــدت رویه در ارســال 

گزارشــات، ایجــاد ســامانه تبــادل پیــام بیــن مهندســان 

و  مجریــان  مســتمر  خدمــات  پایــش  کارفرمــا،  و 

امتیازدهــی بــه آنهــا، تعریــف دقیــق مجــری ذیصــاح 

و شــرح خدمــات آن ارائــه دادنــد.

https://sinicablsoheil.com/
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گزارش ویژه
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گزارش

 AC ایــاالت متحــده ممکــن اســت بــه دلیــل اســتفاده از
داخلــی بــا خاموشــی مواجــه شــود

اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا )AGU(، گروهی از 

دانشمندان و عاقه مندان به زمین، جو، اقیانوس، 

هیدرولوژی، فضا و سیاره شناسی، محاسبه کرده است 

که اگر اقدامات الزم انجام نشود، به طور متوسط 

خانواده های آمریکایی می توانند تا هشت روز بدون 

تهویه هوا در طول گرمای تابستان منتظر باشند. برای 

گسترش ظرفیت، افزایش کارایی و کاهش تغییرات آب 

و هوایی. 

این مطالعه استفاده از تابستان را با افزایش دمای 

جهانی 1.5 درجه سانتیگراد )2.7 درجه فارنهایت( یا 2 

ایاالت متحده آمریکا: یک گزارش جدید ادعا می کند که استفاده از تهویه مطبوع خانگی در ایاالت متحده 

ممکن است در دهه آینده به دلیل تغییرات آب و هوایی از ظرفیت الکتریکی فراتر رود و منجر به خاموشی 

تابستان شود.
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گزارش
درجه سانتیگراد )3.6 درجه فارنهایت( باالتر از سطوح 

پیش از صنعتی شدن پیش بینی کرد، به این معنی که 

تقاضا در ایاالت متحده به طور کلی می تواند 8 درصد 

در آستانه پایین تر و 13 درصد در آستانه باالتر افزایش 

یابد.

مطالعه جدید 

 Earth’s در

Future، مجله 

AGU برای 

تحقیقات بین 

رشته ای در مورد 

گذشته، حال و 

آینده سیاره ما و 

ساکنان آن منتشر 

شده است.

مطالعه جدید 

نشان می دهد 

که پیشرفت های 

فناوری در کارایی 

وسایل تهویه مطبوع خانگی می تواند خنک کننده 

اضافی مورد نیاز برای دستیابی به سطوح راحتی فعلی 

را پس از افزایش دمای جهانی ۲ درجه سانتی گراد 

بدون افزایش تقاضا برای برق تامین کند. افزایش بهره 

وری از 1٪ تا 8٪، بسته به استانداردهای ایالتی موجود 

و افزایش تقاضای مورد انتظار، با آرکانزاس، لوئیزیانا و 

اوکاهما در سطح باال مورد نیاز است.

خاموشی ها
این مطالعه نشان می دهد که بدون ظرفیت کافی 

برای پاسخگویی به تقاضا در طول موج های گرما، 

شرکت های برق ممکن است مجبور شوند برای 

جلوگیری از خرابی شبکه، خاموشی های ناگهانی را 

انجام دهند.

رنی اوبرینگر، مهندس محیط زیست در دانشگاه ایالتی 

پن و نویسنده اصلی مطالعه جدید، می گوید: »ما قباً 

این را در کالیفرنیا دیده ایم – تأمین کنندگان برق ایالتی 

مجبور شدند 

خاموشی ها را 

ایجاد کنند زیرا 

نمی توانستند 

برق مورد نیاز را 

تأمین کنند.

تأمین کنندگان 

انرژی کالیفرنیا 

مجبور شدند 

در طول دوره 

طوالنی گرمای 

بی سابقه در 

آگوست ۲۰۲۰ 

خاموشی ایجاد 

کنند، زمانی که دما گاهی به ۱۱۷ درجه فارنهایت )۴۷ 

درجه سانتی گراد( می رسید. گفته می شود که این 

ایالت 599 مرگ را به دلیل گرما نسبت داده است، اما 

این مطالعه می گوید که تعداد واقعی ممکن است 

نزدیک به 3900 نفر باشد.

برخی از باالترین درصد افزایش نسبت به تقاضای 

فعلی را می توان در ایالت های غرب میانه انتظار 

داشت که می تواند ظرفیت انرژی در منطقه را تحت 

فشار قرار دهد. افزایش تقاضای افزایش دمای جهانی 

از 1.5 درجه سانتیگراد به 2 درجه سانتیگراد می تواند 

تقاضا را در ایندیانا و اوهایو سه برابر کند.
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ماننــد هــوش مصنوعــی  فنــاوری هــای جدیــد 
تهویــه  و  گرمایــش  واقعیــت مجــازی صنعــت  و 
مطبــوع را از هــر نظــر تغییــر مــی دهنــد. بــرای 
ادامــه، متخصصــان تهویــه مطبــوع بایــد بداننــد کــه 
مشــتریان چگونــه از ایــن فنــاوری جدیــد بــرای نظارت 
بــر مصــرف انــرژی و برنامــه ریــزی تعمیــر و نگهــداری 
ــد  ــج رون ــد. در اینجــا پن ــزات اســتفاده مــی کنن تجهی
ــی  ــر م ــای HVAC تأثی ــرکت ه ــر ش ــه ب ــاوری ک فن

ــت. ــده اس ــذارد، آورده ش گ
5 فناوری و نوآوری برتر HVAC ما

1.سیستم های HVAC پایدار
2.ترموستات های هوشمند

3.نگهداری پیشگیرانه
4.فناوری سازگار با موبایل

 .)VR( 5.آموزش واقعیت مجازی
1. خانــه هــای جدیــد پایــدار از گزینــه هــای گرمایــش 

و ســرمایش جایگزیــن اســتفاده مــی کننــد
ســاختمان های جدیــد و ســازگار بــا محیط زیســت 
بــرای اســتفاده از حداقــل انــرژی بــرای گــرم کــردن و 
ــه  ــق گفت ــک طراحــی می شــوند. طب ــردن مل ــک ک خن

گزارش ویژه

5 فناوری و نوآوری جدید HVAC که صنعت را در 
سال 2020 تغییر می دهد

فناوری های جدید مانند هوش مصنوعی و واقعیت مجازی صنعت گرمایش و تهویه مطبوع را از هر نظر 

تغییر می دهند. برای ادامه، متخصصان تهویه مطبوع باید بدانند که مشتریان چگونه از این فناوری جدید 

برای نظارت بر مصرف انرژی و برنامه ریزی تعمیر و نگهداری تجهیزات استفاده می کنند. در اینجا پنج روند 

فناوری که بر شرکت های HVAC تأثیر می گذارد، آورده شده است.



www.Tasisatnews.com 19هفته نامه شماره 371

گزارش ویژه
ــر از  ــبز فرات ــاختمان س ــتراتژی های س Grainger، اس
آب بنــدی و عایق ســازی و حتــی وســایل برقــی اســت. 
ــر  ــد نظ ــال تجدی ــازندگان در ح ــال، س ــوان مث ــه عن ب
ــان  ــتفاده از جری ــرای اس ــه ب ــای تهوی ــتم ه در سیس
هــوای طبیعــی بیشــتر هســتند و مصالــح ســاختمانی 
تخصصــی دمــای ســاختمان ثابــت تــری را ارائــه مــی 
ــه سیســتم هــای HVAC پرقــدرت  ــاز ب ــه نی ــد ک دهن
 HVAC ــد ــای جدی ــد. فناوری ه ــی ده ــش م را کاه
ــد محلول هــای خورشــیدی و پمپ هــای حرارتــی  مانن
مقرون به صرفه تــری  گزینه هــای  بــه  زمین گرمایــی 

ــوند. ــل می ش تبدی
نمونــه هــای اضافــی از نــوآوری هــای HVAC ســازگار 

بــا محیــط زیســت عبارتنــد از:
نــرم افــزار تجزیــه و تحلیــل انــرژی: قبــل از هــر گونــه 
نصــب، تکنســین هــای HVAC از نــرم افــزار جدیــدی 
ماننــد Energy Gauge اســتفاده مــی کننــد کــه مــی 
ــان و  ــی در زم ــه جوی ــکاران در صرف ــه پیمان ــد ب توان
مشــتریان در صرفــه جویــی در هزینــه کمــک کنــد. این 
بهتریــن  پروژه ســازی  بــه  نرم افــزاری  برنامه هــای 
سیســتم های مقــرون بــه صرفــه و انــرژی بــرای یــک 
فضــای معیــن کمــک می کننــد. آن هــا همچنیــن 
بــرای  و تحلیــل هزینه/فایــده  می تواننــد تجزیــه 
اقدامــات بهبــود انــرژی بــرای سیســتم های موجــود را 
بــه شــما ارائــه دهنــد، بــه طــوری کــه می توانیــد بــه 
مشــتریان خــود اطــاع دهیــد کــه کــدام پیشــرفت ها 
ــه را  ــی در هزین ــترین صرفه جوی ــدًا بیش ــد بع می توان
ــل  ــه و تحلی ــزار تجزی ــا داشــته باشــد. نرم اف ــرای آنه ب
انــرژی می توانــد بــه نــوآوری HVAC در مقیــاس 
و  مهندســان  همچنیــن.   ، شــود.  منجــر  بزرگ تــر 
ــرای  ــی ب ــت فرم ــن پل ــد از چنی ــی توانن ــاران م معم
یافتــن تجهیــزات مناســب بــرای طراحــی خــود، 
پیــش بینــی مصــرف انــرژی در طــول عمــر ســاختمان، 
ــقف  ــد س ــر HVAC )مانن ــای غی ــک ه ــرای تکنی و اج

ــد. ــتفاده کنن ــی( اس بازتاب
ــی از  ــگر: یک ــا حس ــده ب ــت ش ــای تقوی ــه ه دریچ
جدیدتریــن فنــاوری هــای HVAC کــه در حــال تغییــر 

صنعــت اســت توســط شــرکت Ecovent ارائــه شــده 
اســت. ایــن بــه صاحبــان خانــه امــکان مــی دهد تــا از 
طریــق یــک برنامــه راحــت بــا اســتفاده از حســگرهای 
ــاق  ــر ات ــوا را در ه ــای آب و ه ــه داده ه ــمند ک هوش
جمــع آوری و انتقــال مــی دهــد، آب و هــوا را در هــر 
اتــاق خانــه خــود بــه صــورت دیجیتالــی کنتــرل کننــد. 
اطاعــات بــه Ecovent Smart Hub ارســال مــی 
شــود کــه ســپس بــا هــر دریچــه هماهنــگ مــی شــود 
و بــه آن مــی گویــد کــه بــاز یــا بســته شــود تــا جریــان 

هــوا را هدایــت کنــد.
ایــن فنــاوری HVAC اختــاف دمــای چشــمگیر بیــن 
ــرمایش  ــش و س ــه گرمای ــر ب ــه منج ــا را ک ــاق ه ات
ناکارآمــد مــی شــود، حــل مــی کنــد. نصــب ســریع و 
آســان اســت - تقریبــًا 15 دقیقــه طــول مــی کشــد - و 
ــا 30٪ صرفــه جویــی بیشــتر در  راحتــی بیشــتری را ب

انــرژی ارائــه مــی دهــد.
تهویــه مطبــوع بــا نیــروی یــخ: آیــس ایــر یک شــرکت 
مســتقر در گلندیــل، کالیفرنیــا اســت کــه فنــاوری جدید 
HVAC را بــه بــازار معرفــی مــی کنــد. محصــول آنهــا، 
ــه از  ــوع اســت ک ــه مطب ــک واحــد تهوی Ice Bear، ی
ــخ«، 450  ــارژ ی ــت »ش ــد. در حال ــی کن ــه م ــخ تغذی ی
ــد  ــزن منجم ــک مخ ــب در ی ــول ش ــن آب را در ط گال
مــی کنــد. هنگامــی کــه در طــول روز بــه حالــت خنــک 
کننــده یخــی تغییــر مــی کنــد، تهویــه مطبــوع خنــک 
ــس از آن نقطــه  ــد، پ ــی کن ــا 6 ســاعت فراهــم م را ت
تهویــه مطبــوع بــه واحــد معمولــی ســاختمان برمــی 
ــا واحدهــای  ــه از آن در رســانایی ب ــردد. هنگامــی ک گ
ــی کل  ــرس یخ ــود، خ ــی ش ــتفاده م ــتاندارد اس اس

مصــرف انــرژی خالــص را کاهــش مــی دهــد.
 HVAC پمــپ حرارتــی دوگانــه ســوخت: ایــن فنــاوری
یــک پمــپ حرارتــی الکتریکــی و کــوره گازی بــا انــدازه 
ــد. همانطــور  کامــل را در یــک بســته ترکیــب مــی کن
ــن  ــد، ای ــی کن ــاره م ــه ARS Rescue Rooter اش ک
ــی  ــک انتخــاب عال ــد ی ــی توان سیســتم گرمایشــی م
ــی  ــه در مناطق ــد ک ــی باش ــه های ــان خان ــرای صاحب ب
از کشــور بــا نــرخ بــرق پاییــن و آب و هــوای معتــدل 
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زندگــی مــی کننــد کــه بــه نــدرت بــه زیــر صفــر مــی 
ــاالی 35  ــا ب ــه دم ــی ک ــع، زمان ــتر مواق ــد. در بیش رس
درجــه باشــد، پمــپ حرارتــی الکتریکــی خانــه را گــرم 
ــاد،  ــر انجم ــای زی ــال، در دماه ــن ح ــا ای ــد. ب ــی کن م
پمــپ بــه گاز تبدیــل مــی شــود تــا خانــه را بــه طــور 

موثرتــر گــرم کنــد.
2. ترموســتات های هوشــمند بــه خدمــات مانیتورینگ 

خانــه متصــل می شــوند
 Emerson توســط  اخیــر  نظرســنجی  یــک  در 

 ،Commercial and Residential Solutions
هفتــاد و پنــج درصــد ترموســتات هــا تــا ســال 2019 به 
ــل  ــن دســتگاه های قاب ــال مــی شــوند. و ای Wi-Fi فع
ــم  ــش از پیش تنظی ــت Wi-Fi بی ــا قابلی ــزی ب برنامه ری
دمــا انجــام می دهنــد. مصرف کننــدگان محصوالتــی را 
جســتجو می کننــد کــه می تواننــد سیســتم های خانــه 
 Samsung SmartThings ــد ــر، مانن ــمند دیگ هوش

ــد. ــه هــم متصــل کنن ــا Amazon Echo را ب ی
ترموســتات هــای هوشــمند را بــا ســایر سیســتم هــای 

خانگــی ادغــام کنیــد
ــه  ــان خان ــه صاحب ــمند ب ــه هوش ــتم های خان سیس
اجــازه می دهنــد تــا فنــاوری HVAC خــود را بــا ســایر 

عملکردهــای خانــه ادغــام کننــد. بــرای مثــال، مشــتری 
ــا،  ــن »الکس ــا گفت ــد ب ــتات Nest می توان ــا ترموس ب
را روی ۷۲ درجــه تنظیــم کنیــد«،  اتــاق نشــیمن 
ــدای  ــا ص ــا ب ــر دم ــرای تغیی ــازون ب ــای آم از الکس
ــد  ــر بخواهن ــال، اگ ــن ح ــا ای ــد. ب ــتفاده کن ــود اس خ
 Nest ســازگار را نیــز بــا Phillips Hue چراغ هــای
نصــب کننــد، فنــاوری HVAC می توانــد زمــان دوری از 
ــی در  ــه را تشــخیص دهــد و به منظــور صرفه جوی خان
مصــرف انــرژی، چراغ هایــی را کــه بــه طــور تصادفــی 

ــد. ــوش کن ــد، خام ــن مانده ان روش
بــا هــاب Samsung SmartThings، صاحبــان خانه 
 ecobee4 ــمند ــتات هوش ــک ترموس ــد ی ــی توانن م
ــرای ایجــاد  ــاوری HVAC خــود ب ــد و از فن نصــب کنن
روال هــای از پیــش تعییــن شــده اســتفاده کننــد. بــه 
عنــوان مثــال، مشــتری شــما مــی توانــد هــر روز صبــح 
زمــان خاصــی را تعییــن کنــد کــه در آن چــراغ هــا بــه 
طــور خــودکار روشــن مــی شــوند، ترموســتات گــرم می 
شــود، رادیــو پخــش مــی شــود و قهــوه شــروع مــی 

شــود.
مطمئــن شــوید کــه بــه مشــتریان خــود در مــورد روش 
ــد از  ــی توانن ــه م ــزی ک ــان انگی ــد و هیج ــای جدی ه
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آخریــن فنــاوری تهویــه مطبــوع در سراســر خانــه خــود 

اســتفاده کننــد آمــوزش دهیــد.

ــگیرانه را  ــداری پیش ــمند نگه ــای هوش ــتم ه 3. سیس
ــد افزایــش مــی دهن

ــی  ــمند پیش بین ــوع هوش ــه مطب ــتم های تهوی سیس
می کننــد کــه چــه زمانــی بــه تعمیــر و نگهــداری نیــاز 
ــود  ــی وج ــکل واقع ــک مش ــه ی ــل از اینک ــت قب اس
ــد  ــد می توان ــاوری جدی ــد فن ــن رون ــد. ای ــته باش داش
رابطــه شــما بــا مشــتریانتان را از فــردی کــه در مواقــع 
ــخصی  ــه ش ــد ب ــاس می گیرن ــا تم ــا آنه ــراری ب اضط
ــا او  ــم ب ــده منظ ــزی ش ــات برنامه ری ــرای معاین ــه ب ک

ــد.  ــر ده ــد تغیی ــاس می گیرن تم
فن آوری هــای جدیــد HVAC کــه از سیســتم اینترنــت 
حســگرها،  بــا  می کننــد  اســتفاده   )IoT( اشــیا 
نرم افــزار و اتصــال تعبیــه شــده اند کــه سیســتم 
HVAC را قــادر می ســازد تــا داده هــا را بــا ســایر 
کنــد. سیســتم های  دســتگاه های متصــل مبادلــه 
ــت هــوا  ــا ســنجش داده هــای کیفی ــت اشــیا ب اینترن
و وضعیــت تجهیــزات، نگهــداری پیشــگیرانه را بهبــود 
ــه  ــه صرف ــرون ب ــد و مق ــاوری جدی ــند. فن می بخش
اینترنــت اشــیا تهویــه مطبــوع، دســتیابی بــه بینــش 
در مــورد طیــف وســیعی از تجهیــزات را بــه طــور قابــل 

ــد. ــی کن ــر م ــی آســان ت توجه
در مورد تجهیزاتی مانند:

)RTU( واحدهای هواساز پشت بام
)AHU( واحدهای هواساز

)MAU( واحدهای هوای آرایشی

ــش  ــتم گرمای ــا سیس ــر )VAV( ب ــوای متغی ــم ه حج
ــدد مج

دیگهای بخار
برج های خنک کننده

پمپ های حرارتی با هوا و آب خنک
نظارت از راه دور

ــن  ــگیرانه ممک ــداری پیش ــر و نگه ــه تعمی ــی ک در حال
اســت تمــاس هــای اضطــراری خانــه را کاهــش 
دهــد، فنــاوری جدیــد HVAC در سیســتم هــای 
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــدی را ب ــای جدی ــمند راه ه هوش
ــاز مــی کنــد. بــرای  و تخصــص بــه مشــتریان شــما ب
ــت  ــده اس ــر ش ــاری رایج ت ــکونی و تج ــتریان مس مش
ــرای نظــارت از راه دور طراحــی  ــه سیســتم هایی را ب ک

ــد. کنن
ــی  ــازنده م ــخصات س ــی از مش ــراف جزئ ــی انح حت
ــرژی  ــادی در مصــرف ان ــه افزایــش زی ــد منجــر ب توان
ــارت و  ــا نظ ــوع ب ــه مطب ــای تهوی ــوآوری ه ــود. ن ش
تشــخیص از راه دور بــا اطمینــان از اینکــه واحدهــا در 
اوج راندمــان کار مــی کننــد، اتــاف بــرق را بــه حداقــل 
مــی رســاند. متخصصــان تهویــه مطبــوع مــی تواننــد 
ــنهاد  ــرژی، پیش ــرف ان ــر مص ــارت ب ــه نظ ــروع ب ش
ــخصی  ــنهادهای ش ــه پیش ــداری و ارائ ــر و نگه تعمی
بــرای راه هایــی بــرای کاهــش مصــرف انــرژی و بهبــود 

ــد. ــرژی کنن ــره وری ان به
4. مشــتریان انتظــار خدمــات و تکنســین هــای آگاه از 

فنــاوری را دارنــد
بــرای   HVAC برنامه ریــزی  نرم افــزار  از  مشــتریان 
پیمانــکاران  نرم افــزار صورت حســاب  و  پیمانــکاران 
ــانی  ــت آس ــات رزرو و پرداخ ــا خدم ــد ت ــار دارن انتظ
داشــته باشــند و اطاعــات بیشــتر دربــاره ســفارش کار 
ــد. ــترس باش ــکان در دس ــک م ــی در ی ــه راحت ــا ب آنه
ــش  ــا دان ــتری را ب ــات مش ــای خدم ــا گزینه ه آن ه
باهــوش  تکنســین های  امــا  می خواهنــد،  فنــی 
ــرا  ــد. در مطالعــه ای کــه اخی ــاوری را نیــز می خواهن فن
توســط Verizon Telematics انجــام شــد، دو ســوم 
ــک  ــار دوم از ی ــرای ب ــه ب ــد ک ــدگان گفتن از مصرف کنن
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گزارش ویژه
ــرد  ــد ک ــتفاده نخواهن ــی اس ــات خانگ ــه ای خدم حرف

ــد. ــی ندارن ــات کاف ــاوری اطاع ــه در فن ک
استفاده از فناوری موبایل

ــه  ــی ک ــان خدمات ــد از متخصص ــرای 78 درص ــن ب ای
قبــاً از برنامه هــای تلفــن همــراه در محــل کار اســتفاده 
در   Housecall Pro ویژگی هــای در  کــه  می کننــد، 
ــر  ــد. ب ــواب می ده ــی ج ــه خوب ــتند، ب ــترس هس دس
ــا  ــین ه ــد از تکنس ــه، 92 درص ــن مطالع ــاس همی اس
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــره وری آنه ــه به ــد ک ــزارش دادن گ

ــه اســت. ــش یافت ــراه افزای ــن هم ــاوری تلف فن
کار  بــه  را  متبحــر  تکنســین های  کــه  هنگامــی 
ــای  ــتر از ابزاره ــا بیش ــوزش آن ه ــه آم ــد، ب می گیری
 Paul .تجــاری داخلــی شــرکت خــود فکــر کنیــد
Sammataro، مالــک گرمایــش و تهویــه مطبــوع 
ســام، توضیــح می دهــد کــه چگونــه تکنســین های او 
ــا اســتفاده از تلفن هــای همــراه و تبلت هــای  اغلــب ب
خــود، اتوماســیون خانــه هوشــمند را بــرای مشــتریان 
ــارت  ــان دادن مه ــد. نش ــش می گذارن ــه نمای ــود ب خ
خــود در آخریــن فنــاوری تهویــه مطبــوع بــه مشــتریان 
نشــان مــی دهــد کــه در زمینــه کاری خــود متخصــص 

ــتید. هس
5. آمــوزش واقعیــت مجــازی )VR( بــرای متخصصــان 

HVAC
ــل  ــال تبدی ــازی HVAC در ح ــت مج ــاوری واقعی فن
ــرای آمــوزش  ــه ب ــه صرف ــه روشــی مقــرون ب شــدن ب
ــی در مــورد  ــان فعل ــا آمــوزش کارکن ــد ی ــان جدی کارکن
ــای  ــه ه ــر روی گواهینام ــا کار ب ــد ی ــزات جدی تجهی
 ،Tauris McBride ،پیشــرفته اســت. به عنــوان مثــال
بنیانگــذار Tauris Tech، از آمــوزش واقعیــت مجــازی 
بــرای آمــاده ســازی دانــش آمــوزان خــود بــرای آزمون 
ــد.  ــی کن ــتفاده م ــورک اس ــهر نیوی ــد ش ــوز تبری مج
ــد. ــوب بررســی کنی شــبیه ســاز آموزشــی او را در یوتی
بــا اســتفاده از شبیه ســازهای مجــازی، می توانیــد 
تکنســین ها را در نصــب و عیب یابــی تجهیــزات جدیــد 
ــا  ــد ب ــر می توانن ــای بزرگ ت ــد و گروه ه ــاده روی کنی پی
ــد. شــرکت  ــن کنن ــاره تمری ــه یکب ــری ب ــزات کمت تجهی
کننــدگان قبــل از مهاجــرت بــه مــواد فیزیکــی واقعــی 
ــن اســتفاده مــی  ــه صــورت آنای از اجــزای مجــازی ب
کننــد کــه بــه کاهــش خطــر و هزینــه آمــوزش کمــک 

مــی کنــد.
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ژاپن: طبق گزارش ها در ژاپن، توشیبا قصد دارد سهام خود در تجارت تهویه مطبوع توشیبا کریر را به شریک 

سرمایه گذاری مشترک آمریکا کریر به قیمت حدود 870 میلیون دالر بفروشد.

گزارش

توشیبا کسب و کار تهویه مطبوع را می فروشد؟

فروش 60 درصد سهام توشیبا به قرارداد سرمایه گذاری 

مشترک ژاپن و آمریکا که در سال 1999 امضا شده بود، 

پایان می دهد.

تحت فشار سهامداران، توشیبا در نوامبر اعام کرد که 

در حال بررسی تقسیم شدن به سه شرکت است که 

به طور جداگانه روی انرژی و زیرساخت، دستگاه ها و 

تراشه های حافظه متمرکز هستند.

Nikkei ادعا می کنند که توشیبا اکنون به دنبال تقسیم 

به دو شرکت و تخلیه تجارت تهویه مطبوع خود به 

کریر است. این روزنامه مدعی است که این معامله بین 

دو شرکت به توافق رسیده است.

توشیبا در بیانیه ای این شایعات را تایید یا تکذیب 

نکرد اما گفت: این یک واقعیت است که ما در حال 

بررسی بهبود طرح سازماندهی مجدد و بررسی نمونه 

کارها همانطور که گزارش شده است هستیم و در آینده 

تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 24هفته نامه شماره 371

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

کاهش قیمت شدید در بازار آهن
نــرخ دالر بــا نوســان در کانــال ۲۶ هــزار ناموت فعــا بــا 

ــازار  ــد و در ب ــروش می رس ــه ف ــزار ۷۷۰ ناموت ب ۲۶ ه

ــل توجــه هســتیم. آهــن شــاهد کاهــش قیمــت قاب

ــا ۳۵۰ ناموت کاهــش  ــر شــرکت های میلگــرد ۱۰۰ ت اکث

ــا  ــروش ب ــادی ف ــدادی از مب ــا تع ــد و تنه قیمــت دارن

ثبــات اعــام قمیــت کردنــد.

ــش  ــا ۳۰۰ ناموت کاه ــرکت ۱۵۰ ت ــک ش ــش ی در بخ

ــدون  ــکان ب ــز و نی ــاب تبری ــرکت ن ــد، ش ــت دارن قیم

تغییــر قیمــت محصوالتشــان را بــه فــروش رســاندند.

یــک شــرکت تیرآهــن ثبــات قیمت داشــت، اما شــاهد 

کاهــش ۵۰ تــا ۲۰۰ تومانــی در بخــش کیلویــی بودیــم 

و نــرخ اکثــر شــاخه های پرفــروش ذوبــی ۱۰ ناموت 

ــدرا  ــاران و ص ــل ی ــرکت پروفی ــت. دو ش ــش یاف کاه

ــتند،  ــت داش ــش قیم ــران ۳۵۰ ناموت کاه ــل ته پروفی

یــک شــرکت تغییــر قیمــت نداشــت.

http://www.tasisatnews.com
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گزارش

Lennox درآمد رکوردی را گزارش می دهد

سود کل بخش برای کل سال 19 درصد افزایش یافت 

و به 604 میلیون دالر رسید. گزارش شده است که 

درآمدهای مسکونی با رشد دو رقمی در تجارت 

جایگزین و ساخت و ساز جدید 12 درصد افزایش یافته 

است، اما کسب و کار تجاری - که بیشترین ضربه را از 

کووید-19 و اختاالت زنجیره تأمین جهانی در سه ماهه 

چهارم وارد کرده است - با کاهش 11 درصدی درآمد 

مواجه شد. 

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت گفت: 

»کووید-19 و اختاالت زنجیره تامین جهانی همچنان 

همانطور که انتظار می رفت تاثیر قابل توجهی بر 

عملیات در سه ماهه چهارم داشت و نتایج مالی گزارش 

شده نیز از 6٪ روزهای کمتر نسبت به سه ماهه سال 

قبل تحت تاثیر قرار گرفت.« تاد بلودورن در مواجهه با 

این چالش ها، تیم عملکرد بسیار خوبی داشت.«

ایاالت متحده: شرکت لنوکس اینترنشنال به رکورد 965 میلیون دالر درآمد در سه ماهه چهارم سال 2021 

دست یافته است و درآمد کل سال با افزایش 15 درصدی به رکورد 4.19 میلیارد دالر رسیده است.



www.Tasisatnews.com 27هفته نامه شماره 371

تأسیساتدرهفتگوشهجهان

LG:چیلرپمپحرارتی
)ISHPC( محصول: چیلر پمپ حرارتی اسکرول اینورتر ال جی

چیلــر پمــپ حرارتــی اســکرول اینورتــر ال جــی بــا فنــاوری اینورتــر، آب ســرد و گــرم را بــرای کاربردهــای راحــت و فرآیندی فراهــم می کند 
و عملکــردی قدرتمنــد را بــدون بــه خطــر انداختــن عملکــرد بی صــدا، انعطاف پذیــری یــا بهــره وری انــرژی ارائــه می کنــد. 

ISHPC جدیــد ال جــی کــه در 20 تــن تــا 300 تــن در دســترس اســت، بــا 100 درصــد ظرفیــت خنک کننــده تــا 110 درجــه فارنهایــت، 
بــا عملیــات خنک کننــده تــا 125 درجــه فارنهایــت، و همچنیــن در 100 درصــد از آن، کار می کنــد. ظرفیــت گرمایــش نامــی 32 درجــه 
فارنهایــت و 80 درصــد ظرفیــت نامــی آن در 17 درجــه فارنهایــت کاهــش مــی یابــد و بــا یــک سیســتم جریــان مبــرد متغیــر مســتقل 

10 تنــی )VRF( طراحــی شــده اســت.

هانیولباقراردادHFO1233zdدرهندموافقتکرد
ایــاالت متحــده آمریکا/هنــد: هانیــول بــا شــرکت شــیمیایی هنــدی Navin Fluorine International بــرای ســاخت مبــرد HFO کــم 

1233zd GWP بــه توافــق رســیده اســت. 
اگرچــه R1233zd کــه Honeywell آن را بــا نــام Solstice zd مــی نامــد، در درجــه اول بــرای مــواد دمنــده اســتفاده مــی شــود، در 

چیلرهــای گریــز از مرکــز فشــار کــم نیــز کاربــرد دارد.
تولید مبرد قرار است تا سه ماهه دوم سال جاری در تاسیسات تولیدی ناوین فلورین در گجرات آغاز شود.

لــورا راینهــارد، معــاون شــرکت هانــی ول و مــواد پیشــرفته FIP گفــت: »ایــن مشــارکت بیــن هانــی ول و ناویــن فلوریــن نشــان دهنده 
اعتمــاد مــا بــه قابلیت هــای ناویــن فلوریــن بــرای اجــرای چنیــن پروژه هــای پیچیــده و فنــی اســت«.

Honeywell قبــالً در ســال 2016 بــا شــرکت Navin Fluorine International یــک قــرارداد مجــوز عرضــه و فنــاوری بــرای تولیــد مبــرد 
R1234yf در هنــد منعقــد کــرده بود.

ــا  ــژه در کشــور، م ــده پیشــرو فلوروشــیمیایی های وی ــوان تولیدکنن ــت: »به عن ــی، گف ــن بین الملل ــن فلوری ــر ناوی ــگ، دکت رادش ولین
خوشــحالیم کــه بــا Honeywell بــرای تولیــد اولیــن HFO در صنعت Honeywell در تأسیســات داهج شــریک هســتیم. این محصول 
واقعــاً ســاخت هنــد خواهــد بــود کــه بــه مشــتریان جهانــی خدمــت خواهــد کــرد. مــا همچنیــن بــرای توســعه برنامــه هــای کاربردی 

جدیــد بــرای بــازار هنــد بــا هــم کار خواهیــم کــرد.

BeijerRefCSCOمنصوبThorén
ســوئد: عمده فــروش تبریــد و تهویــه مطبــوع Beijer Ref، هنریــک تــورن را بــه عنــوان مدیــر ارشــد زنجیــره تامیــن و معــاون اجرایــی 

ــوب کرد.  منص
او قبل از پیوستن به Beijer Ref، معاون زنجیره تامین و تدارکات شرکت دانمارکی راه حل های انرژی پایدار Vestas بود.

تــورن در ســال 2019 پــس از نزدیــک بــه 20 ســال بــا شــرکت ســوئدی شــبکه و مخابــرات اریکســون بــه وســتاس پیوســت. با پیوســتن 
بــه اریکســون بــه عنــوان یــک مهنــدس تولیــد در ســال 1994، او راه خــود را از طریــق شــرکت بــه ســمت تامیــن منابــع و نقــش هــای 

تدارکاتــی در سرتاســر جهــان ادامــه داد و در نهایــت بــه عنــوان نایــب رئیــس گــروه تامیــن کننــده NE آســیا بــه کار خــود ادامــه داد.
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HoneywellمبردغیرقابلاشتعالرازیرGWP150اعالممیکند
ــل  ــر قاب ــرد غی ــک مب ــکا: Honeywell ی ــده آمری ــاالت متح ای
ــای  ــا دم ــاری ب ــد تج ــای تبری ــرای کاربرده ــد ب ــتعال جدی اش

ــت.  ــرده اس ــی ک ــر از 150 معرف ــا GWP کمت ــط ب متوس
ورود R471A، کــه Honeywell آن را Solstice N71 نامگــذاری 
کــرده اســت، مــی توانــد راه حلــی بــرای کاربــران نهایــی کــه در 
تــالش بــرای پیــروی از اســتانداردهای جدیــد هســتند، از جملــه 
ــه  ــا ک ــا و کالیفرنی ــه اروپ ــا، اتحادی ــتانداردهایی در بریتانی اس
ــد  ــای جدی ــتم ه ــتر از 150 در سیس ــا GWP بیش ــی ب مبردهای

محــدود مــی کننــد، ارائــه دهــد.
از اول ژانویــه ســال جــاری، مقــررات گازهــای اف اف اروپــا، عرضــه 

یخچــال و فریزرهــای تجــاری جدیــد بــا مهــر و مــوم هرمتیــک را از اســتفاده از مبــرد بــا GWP 150 یــا بیشــتر در بــازار ممنــوع کــرده 
اســت. همیــن ممنوعیــت بــرای سیســتم هــای تبریــد تجــاری متمرکــز چنــد بســته بــا ظرفیــت نامــی 40 کیلــووات یــا بیشــتر اعمــال 
مــی شــود. گفتــه مــی شــود کــه آژانــس حفاظــت از محیــط زیســت ایــاالت متحــده نیــز در حــال بررســی مقــررات ملــی مشــابهی 

اســت کــه ممکــن اســت در ســال 2024 اجرایــی شــود.
دمای متوسط

اگرچــه R471A جدیــد فقــط بــرای کاربردهــای دمــای متوســط تبلیــغ می شــود، امــا بــه دنبــال ارائــه پاســخی بــرای بســیاری از مکان ها 
در بریتانیــا و اروپــا اســت کــه نصــب هرگونــه تجهیــزات حــاوی مــواد قابــل اشــتعال را به شــدت ممنــوع می کنند.

R471A یــک ترکیــب A1 از HFO هــای کــم GWP R1234ze)E( و R1336mzz)E( )بــه ترتیــب 78.7٪ و 17٪( بــا 4.3٪ از ســرکوب کننــده 
آتــش HFC227ea اســت. ایــن ترکیــب بــه آن GWP 148 مــی دهــد.

 ،CO2 ــر ــی ب ــتم های مبتن ــنتی 404A-R و سیس ــگاه های س ــا فروش ــه ب ــد: »Solstice N71 در مقایس ــه ای می گوی ــول در بیانی هانی
ــه  ــی، ب ــزات معمول ــن اســتفاده از تجهی ــه مشــتریان اجــازه می دهــد در عی ــه ب ــه می دهــد ک ــری را ارائ ــی زیســت محیطی برت کارای
اهــداف پایــدار خــود برســند. بــه طــور خــاص، Solstice N71 عملکــرد انــرژی بســیار قوی تــری را در کاربردهــای دمــای متوســط ارائــه 
می کنــد کــه بــر اســاس مدل ســازی هانــی ول، مصــرف انــرژی را در برابــر 404A-R 13 درصــد کاهــش می دهــد و بیــش از 30 درصــد 

کاهــش انــرژی در مقابــل سیســتم های مبتنــی بــر CO2 دارد.
تعویض R134a؟

R471A چنــد ســالی اســت کــه وجــود داشــته اســت و بــرای اولیــن بــار در Bitzer's Refrigerant Report 21 منتشــر شــده در ســال 
2020 ذکــر شــده اســت. در حالــی کــه آخریــن اعالمیــه Honeywell فقــط بــه عملکــرد آن در مقایســه بــا R404A اشــاره مــی کنــد، قبال 

بــه عنــوان جایگزینــی بــرای R134a نیــز دیــده می شــد.
ــد کــه ظرفیــت تبریــد حجمــی آن حتــی  ــرای R134a، گــزارش Bitzer بیــان می کن ــوان جایگزینــی ب ــه عن در توصیــف گاز جدیــد ب
ــوان  ــه عن ــر ب ــه توســط بســیاری از ســازندگان چیل ــل اشــتعال Honeywell A1 دیگــری ک ــرد غیرقاب ــر از R515B اســت - مب پایین ت

ــرژی مشــابه. ــره وری ان ــا به ــه R515B دارد. R134a ام ــری نســبت ب ــه 20 درصــد ظرفیــت کمت ــه می شــود - ک ــن ارائ جایگزی
لینک گم شده

جــان کیتینــگ، معــاون و مدیــر کل کســب و کار مبردهــای ثابــت هانیــول، گفــت: »صنعــت ســوپرمارکت، همــراه بــا بخش هــای 
ــا قوانیــن در حــال تحولــی مواجــه اســت کــه حفــظ عملکــرد و پایــداری را بــه چالــش می کشــد. بی شــماری دیگــر، همچنــان ب

مــا ایــن آخریــن انتقــال را بــرای مبردهــا پیش بینــی می کردیــم و مفتخریــم کــه راه حلــی نوآورانــه و نســل بعــدی را معرفــی می کنیــم 
کــه صنعــت غایــب بــود. Solstice N71 یــک مبــرد پیشــگامانه اســت کــه راه حلــی را در اختیــار خواربارفروشــان قــرار مــی دهــد کــه 
هــم بــا GWP کاهــش یافتــه و هــم از نظــر عملیاتــی ایمــن اســت و مشــتریان مــا را قــادر مــی ســازد تــا ردپــای کربــن خــود را کاهش 

دهنــد و بــا مقــررات جدیــد مطابقت داشــته باشــند.

تأسیساتدرهفتگوشهجهان
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