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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

 
همکاران گرامی سالم و خدا قوت

ــا پیــش از ماجــرای تلــخ متروپــل و بحرانــی کــه رخ داد، تــالش دولتیــان بــرای رونــق بخشــی  ت
بــه ساخت وســاز و راه انــدازی موتــور محــرک ســاختمان، تصمیم ســاز را بــه آنجــا رســاند کــه 
ســرعت اعطــای مجوزهــای ســاخت پاییــن اســت و بایــد افزایــش یابــد. در مســیر ســاخت 
نخســتین  بی معناســت.  مجــوز  اعطــای  آن هــا  بــدون  کــه  دارنــد  وجــود  مهــم  ســازمان  دو 
کــه  بــود  طبیعــی  اســت.  ســاختمان  نظام مهندســی  آن هــا  دومیــن  و  شــهرداری  ســازمان 
پیــکان تیــز تصمیم ســاز به ســوی ایــن دو ســازمان نشــانه مــی رود و مقصــران بایــد پاســخگو 
باشــند. شــهرداری به راحتــی خــود را از هرگونــه اتهامــی مبــرا می دانــد زیــرا ســازمانی اســت 
کــه بایــد بــر قوانیــن مشــخصی نظــارت کنــد و از چندیــن ســازمان مختلــف کســب تکلیــف 
دوبــاره  حــال  و  اســت  ســاختمان  نظام مهندســی  ســازمان  بازهــم  آن  مهم تریــن  کــه  کنــد 
مهم تــر  همــه  از  کــرد.  محکــوم  به راحتــی  را  او  می تــوان  و  می رســیم  قبلــی  مقصــر  بــه 
اینکــه ســازمان نظام مهندســی هــم بایــد نقشــه ها را بررســی کنــد، هــم بایــد متــراژ زمیــن 
را بررســی و تائیــد کنــد و هــم بایــد در کل فرآینــد ســاخت حضــور داشــته باشــد و نظــارت 
کنــد. پــس مقصــری اســت کــه راه فــراری هــم نــدارد. بــا چنیــن مقصــری چــه بایــد کــرد؟

ســال ها قبل شــهردار قبلی تهران که ازقضای روزگار اکنون بر مصدر نهاد اصلی قانون گذاری 
نشســته اســت بــرای رفــع ایــن گلــوگاه جــدی، راه بســیار ســاده ای را برگزیــد: حــذف. ســازمان 
نظام مهندســی عنصــر نامطلوبــی تشــخیص داده شــد کــه تنهــا مانعــی بــرای ساخت وســاز بــود. 
پــس نه تنهــا حــذف شــد کــه تمــام مســئولیت های آن بــه شــهرداری ســپرده شــد. نقشــه ها در 
شهرداری تحویل گرفته می شد و ناظران به ساختمان ها راه داده نمی شدند. شاید متراژهای 
بــزرگ کمــی ســخت گیرانه تر بررســی می شــد ولــی نتیجــه چنــدان متفــاوت نبــود. آیــا همــان 
نســخه کارســاز خواهــد بــود؟ آیــا نقــش ایــن تفکــر بــرای حــل ایــن مشــکل قابل اغمــاض اســت؟
اکنــون دوبــاره همــه بــه ســراغ نظام مهندســی آمده انــد و همــان حرف هــا در حــال تکــرار اســت. 
تــالش بــرای حــذف یــا کمرنــگ کــردن مهم تریــن نهــاد خــارج از دولــت در مســیر ساخت وســاز 
درســت بســیار قــوی و منســجم اســت. کارتل هــا و افــراد مختلــف حقیقــی و حقوقــی کــه در بازار 
ســاخت فعال اند نبود نظام مهندســی را مهم ارزیابی می کنند و البته چه بهتر که یک شــریک 
کمتــر. مافیاهــای خطرناکــی کــه در ســایه ها و تاریکی هــای ســازمان های نظام مهندســی زالــو وار 
از آن ها ارتزاق می کنند نیز در حال تخریب ســازمان ها هســتند. ســازمان اکنون با دو چالش 
بــزرگ بیمــاری داخلــی و ضربه هــای بیرونــی روبروســت. بدتریــن موضــع جنگــی دفــاع اســت!

اینجاســت کــه مــا بایــد یکــی از ســه راه پیشــرو را برگزینیــم: نخســتین راه همراهــی بــا دیگرانــی 
اســت کــه ضربــه می زننــد تــا ایــن دیگــی کــه چنــدان بــرای مــا نمی جوشــد را خالــی کنیــم. دومین 
راه بی تفاوتــی اســت تــا ببینیــم چــه می شــود. هرچــه بــاد آبــاد. ســومین راه قــرار گرفتــن در کنــار 
ســازمان اســت تــا ضربه هــا را دفــع کنیــم و البتــه بســیار فعاالنــه کرم هــا و انگل هــا را از ایــن بدن 
بیــرون کنیــم. به هرحــال ایــن خانــه ماســت کــه ویرانــی آن به طورقطــع بــرای مــا نفعــی نــدارد.
اکنون باید راه خود را انتخاب کنیم و به سال های گذشته و پیش رو نگاه کنیم. نگاهی که 

البته بسیار نگران است!

نگاه نگران ما!
سرمقاله
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دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 19
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

بومی سازی بازیافت آسفالت خیابانی 14
میثم تقوی فر مدیرعامل شرکت سیویل ابنیه جهان از 13 سال گذشته تا امروز 

مشغول تولید و کیفی سازی محصولی برای ترمیم آسفالت های مضمحل است.
صفحه 4

صفحه 11

صفحه 15

یونان به AC و یخچال های جدید یارانه ای پرداخت میکند 6
هــر  ازای  بــه  یــورو   710 ســقف  تــا  هایــی  یارانــه  یونــان  دولــت   
فریــزر  یــا  یخچــال  مطبــوع،  تهویــه  جایگزینــی  بــرای  دســتگاه 
دهــد. مــی  ارائــه  انــرژی  کارآمــد  هــای  مــدل  جدیدتریــن  بــا  خانگــی 
 30 از  یارانــه  از  اســتفاده  بــا  تواننــد  مــی  امــروز  از  یونانــی  خانوارهــای 
را  قدیمــی  دســتگاه  ســه  هــا،  دســتگاه  شــده  تمــام  بهــای  درصــد   50 تــا 
 710 تــا  یــورو   135 از  دســتگاه  هــر  بــرای  نهایــی  مبلــغ  کننــد.  جایگزیــن 
اســت. متغیــر  شــود  مــی  بازیافــت  کــه  دســتگاهی  نــوع  بــه  بســته  یــورو 

هیتاچی خط مینی اسپلیت های تجاری را گسترش میدهد 17
داخلــی  اســپلیت  مینــی  واحــد  یــک   Johnson Controls-Hitachi

اضافــه  محصــول  جدیدتریــن  عنــوان  بــه  را  جدیــد  دیــواری  پایــه  بــرای 

منطقــه  تــک  تجــاری  اســپلیت  مینــی  هــای  سیســتم  خــط  بــه  شــده 

اســت. کــرده  معرفــی   PRIMAIRY P300 بــاال  کارایــی  بــا  و  ای 

9 شرکت ناایمن آمریکا در سال 2022 10
کامــاً  فهرســتی  بــا   )COSH( شــغلی  بهداشــت  و  ایمنــی  ملــی  شــورای 

 National گفتــه  بــه  کــه  اســت  بازگشــته  شــرکت هایی  از  جدیــد 

کامــاً  لیســت  ایــن  واقــع،  در  هســتند.  کار  بــرای  پرخطــر   ،COSH

اســت. شــده  ظاهــر  آن  در  بــار  ســه  اکنــون  آمــازون  زیــرا  نیســت،  جدیــد 



ت نیوز
سا

سی
تا
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بین المللی

اتریش تولید دیگ های گاز را از 
سال 2023 ممنوع می کند

در  گاز  هــای  دیــگ  نصــب  اتریــش  دولــت  اتریــش: 

ســاختمان هــای جدیــد را از ســال 2023 ممنــوع مــی کنــد.

گرمایــش  سیســتم های  تاریــخ،  ایــن  از  ایــن،  بــر  عــالوه 

بــا  می تواننــد  تنهــا  شکســته  ســنگ  زغــال  یــا  نفــت 

شــوند. جایگزیــن  تجدیدپذیــر  گرمایــش  سیســتم های 

قانــون گرمــای تجدیدپذیــر )EWG( کــه اخیــراً مــورد توافــق 

بــا  گرمایــش  کــه  کنــد  مــی  تصریــح  اســت  گرفتــه  قــرار 

گاز(  و  نفــت  ســنگ،  زغــال  )گرمایــش  فســیلی  ســوخت 

بــرای  اســتثناهایی  شــود.  متوقــف   2040 ســال  تــا  بایــد 

انــد،  شــده  تأییــد  قبــالً  کــه  دارد  وجــود  هایــی  ســاختمان 

قبــالً برنامــه ریــزی شــده انــد و در حــال ســاخت هســتند.

در  جدیــد  هــای  ســاختمان  در  گاز  گرمایــش  ممنوعیــت 

ســال 2023، ضــرب االجــل ســال 2025 را کــه در ابتــدا در 

برنامــه دولــت برنامــه ریــزی شــده بــود، بــه جلــو مــی آورد.

جنــگ  زمینــه  پــس  بــا  تصمیــم  ایــن  کــه  شــود  مــی  گفتــه 

روســیه  گاز  بــه  زیــاد  وابســتگی  و  اوکرایــن  در  روســیه 

وزارت  توســط  اکنــون  قانــون  ایــن  اســت.  شــده  گرفتــه 

بــرای ارزیابــی ارســال شــده اســت. حفاظــت از آب و هــوا 

در حالــی کــه گرمایــش نفــت و زغــال ســنگ در ســاختمان 

از ســال 2020 ممنــوع شــده اســت، مقــررات  هــای جدیــد 

جدیــد بــه دنبــال تعویــض اجبــاری سیســتم هــای گرمایشــی 

مخصوصــا قدیمــی زغــال ســنگ و نفــت از ســال 2025 اســت.

گازی  گرمایــش  هــای  سیســتم  تمــام   ،2040 ســال  تــا 

و  مــدرن  گرمایشــی  سیســتم  یــک  بــا  بایــد  اتریــش  در 

تجدیدپذیــر جایگزیــن شــوند یــا بــا گاز بیوژنیــک کار کننــد.

دولت ۷۵۰۰ یورو برای حمایت از کسانی که به سیستم های 

گرمایــش تجدیدپذیــر ماننــد سیســتم های گرمایــش گلولــه ای 

یــا پمپ هــای حرارتــی روی می آورنــد کمــک می کنــد. عــالوه 

بــر ایــن، یارانــه هایــی از ایالــت هــای فــدرال وجــود دارد و 

خانوارهای کم درآمد تا 100٪ هزینه را دریافت خواهند کرد.

اتریــش  در  خانــوار   11000 حــدود  حاضــر  حــال  در 

و  نفــت  بــا  خانــوار   550000 حــدود  ســنگ،  زغــال  بــا 

شــوند. مــی  گــرم  گاز  بــا  خانــوار  میلیــون  یــک  حــدود 

3ARC-U در برنامه  UNEP و 
ــرای آفریقا ب

فرانســه: UNEP OzonAction و 3ARC-U، انجمــن تبریــد 

و تهویــه مطبــوع آفریقــا، موافقــت کرده انــد تــا بــرای گســترش 

شــیوه ها  بهتریــن  و  تکنولوژیکــی  آگاهی هــای  پیشــرفت  و 
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بین المللی

کننــد. همــکاری  یکدیگــر  بــا  آفریقــا  خدمــات  بخــش  در 

نشســت دو روزه در محــل UNEP در پاریــس یــک رابطــه 

اســتراتژیک بیــن هــر دو طــرف بــرای رســیدگی بــه چالش هــای 

مطبــوع  تهویــه  و  تبریــد  بخش هــای  روی  پیــش  کلیــدی 

جدیــد،  مبردهــای  مــورد  در  دانــش  جملــه  از  آفریقــا  در 

اشــتعال،  قابــل  مبردهــای  بــا  کار  در  ایمنــی  مالحظــات 

هــای  تکنســین  کــرد.  ایجــاد  گواهینامــه  و صــدور  آمــوزش 

خدمــات، حمایــت از انجمــن هــای تکنســین هــای محلــی، 

و پیشــبرد مشــارکت زنــان در ایــن بخــش در سراســر قــاره.

3ARC-U در سال 2020 تشکیل شد و اکنون نماینده تمام 

54 کشور آفریقایی است. 3ARC-U همچنین در حال حاضر 

بیش از 20000 کســب و کار رســمی و غیررســمی را با نزدیک 

بــه 150000 کارمنــد در تاریــخ ایجــاد خــود نمایندگــی مــی کنــد.

کــه  هســتند  کشــورهایی  جملــه  از  آفریقایــی  کشــورهای 

مصــرف  افزایــش  از  را  آســیب  بیشــترین  حاضــر  حــال  در 

مبردهــای GWP بــاال دیــده انــد. بــرای ایــن منظــور، مدیریــت 

آفریقــا  در  بخــش  ایــن  از  و حمایــت شایســته  خردمندانــه 

توســط  شــده  تعییــن  انطبــاق  اهــداف  بــه  دســتیابی  بــرای 

پروتــکل مونتــرال و اصالحیــه کیگالــی بســیار مهــم اســت.

UNEP OzonAction و 3ARC-U، از طریق همکاری خود، 

بــا ارائــه ابزارهــا و فرصت هایــی بــرای گســترش مشــارکت ایــن 

بخــش در مشــاغل پروتــکل مونتــرال و تقویــت اتحادیه هــای 

ملــی ازن )NOUs( و انجمن هــای ملــی در پیشــبرد بخــش 

خدمــات در آفریقــا کمــک می کننــد. روابــط بیــن دولــت هــا 

و انجمــن هــای محلــی هــر دو طــرف توافــق کردنــد کــه یــک 

برنامــه کاری مشــترک شــامل طراحــی برنامــه هــا، ابزارهــا، 

کننــد. ایجــاد  مشــترک  فنــی  رویدادهــای  ســازماندهی  و 

کنگو اصالحیه کیگالی را
 تصویب کرد

نیــز  کنگو-برازاویــل  نــام  بــه  کــه  کنگــو  جمهــوری  کنگــو: 

کشــوری  پنجمیــن  و  ســی  و  بــه صــد  شــود،  مــی  شــناخته 

تصویــب  را  کیگالــی  اصالحیــه  کــه  اســت  شــده  تبدیــل 

کنــد.  مــی  حــذف  تدریــج  بــه  را   HFC مبردهــای  و  کــرده 

اصالحیــه کیگالــی در پروتــکل مونتــرال کــه در اکتبــر 2016 

مــورد توافــق همــه 197 طــرف پروتــکل مونتــرال قــرار گرفــت، 

کشــورها را متعهــد می ســازد کــه تولیــد و مصــرف HFC را 

بیــش از 80 درصــد در 30 ســال آینــده کاهــش دهنــد. تخمین 

زده مــی شــود کــه اجــرای جهانــی اصالحیــه کیگالــی تــا ســال 

2050 از انتشــار 80 میلیــارد تــن معــادل CO2 جلوگیــری کند.

 R448A خرده فروش دبی به
مقاوم سازی می کند

مــواد  فــروش  خــرده  یــک   ،Organic Foods and Café

را   R448A عربــی،  متحــده  امــارات  در  مســتقر  غذایــی 

هــای  فروشــگاه  از  یکــی  در  را   R22 کــه  سیســتمی  در 

اســت.  کــرده  مجهــز  کنــد،  مــی  اجــرا  دبــی  در  خــود 

Organic Foods and Café یــک شــرکت خانوادگــی اســت 

کــه هفــت فروشــگاه در دبــی و همچنیــن یــک فروشــگاه در 
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Nation Towers ابوظبــی دارد. ایــن شــرکت در ســال 2004 

بیودینامیــک،  و  ارگانیــک  تــازه،  غذاهــای  و  شــد  تأســیس 

ــان  ــی، ن ــی، مکمــل هــا، گوشــت، محصــوالت لبن مــواد غذای

و محصــوالت پــاک کننــده خانگــی را بــه فــروش مــی رســاند.

R448A کــه توســط Honeywell بــا نــام Solstice N40 بــه 

بــازار عرضــه شــده اســت، یــک مبــرد A1 غیــر قابــل اشــتعال 

و غیــر ســمی بــا GWP 1387 اســت. گفتــه مــی شــود کــه 

 R404A ــی ــرای جایگزین آزمایــش هــا نشــان مــی دهــد کــه ب

 16 تــا  را  سیســتم  انــرژی  بــازده  اســت،  مناســب   R22 یــا 

.R404A درصــد در مقایســه بــا افزایــش نشــان مــی دهــد. بــه

 Solstice N40 مــی گویــد کــه از زمــان عرضــه Honeywell

در ســال 2015، بیــش از 60000 نصــب وجــود داشــته اســت.

 Organic Foods شــرکت  عامــل  مدیــر  آکاد،  ال  نیلــز 

و  عملــی  ای  گزینــه   Solstice N40 گفــت:   and Café

عیــن  در  و  پایــدار  عملیــات  از  پشــتیبانی  بــرای  اقتصــادی 

حــال کاهــش هزینــه هــای انــرژی اســت. ایــن خــرده فــروش 

فروشــگاه   Solstice N40 بــا  دارد  قصــد  کــه  گویــد  مــی 

هــای مقــاوم ســازی را در سراســر امــارات گســترش دهــد.

یونان به AC و یخچال های جدید 
یارانه ای پرداخت می کند

یونــان: دولــت یونــان یارانــه هایــی تــا ســقف 710 یــورو بــه ازای 

هــر دســتگاه بــرای جایگزینــی تهویــه مطبــوع، یخچــال یــا فریــزر 

خانگــی بــا جدیدتریــن مــدل هــای کارآمــد انرژی ارائــه می دهد.

از  اســتفاده  بــا  تواننــد  مــی  امــروز  از  یونانــی  خانوارهــای 

تمــام شــده دســتگاه هــا،  بهــای  تــا 50 درصــد  از 30  یارانــه 

نهایــی  مبلــغ  کننــد.  جایگزیــن  را  قدیمــی  دســتگاه  ســه 

بــه  بســته  یــورو   710 تــا  یــورو   135 از  دســتگاه  هــر  بــرای 

اســت.  متغیــر  شــود  مــی  بازیافــت  کــه  دســتگاهی  نــوع 

 150 دســتگاه  تغییــر   – بازیافــت  طــرح  رود  مــی  انتظــار 

رود  مــی  انتظــار  امــا  باشــد  داشــته  هزینــه  یــورو  میلیــون 

جویــی  صرفــه  انــرژی  در  ســاعت  مــگاوات   209000 ســاالنه 

شــود و انتشــار CO2 تــا 126000 تــن در ســال کاهــش یابــد.

دســتگاه   380000 از  بیــش  کــه  شــود  مــی  زده  تخمیــن 

شــهروندان  و  شــوند  بازیافــت  و  جایگزیــن  بــر  انــرژی 

خانوارهــای  بــرق  قبــض  کاهــش  شــاهد  یونانــی 

باشــند. ســال  در  یــورو   300 بــه  یــورو   150 از  خــود 

بین المللی
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آب و فاضالب

NCWSC و NMS، NCCA افتتاحیه کارگاه مشترک بین
کمیتــه بخــش آب و فاضــالب مجمــع شهرســتان نایروبــی در 

مورد یک کارگاه آموزشی یک هفته ای با خدمات متروپولیتن 

نایروبــی و شــرکت آب و فاضــالب شــهر نایروبــی بــا مســئولیت 

کــرد. برگــزار  مومباســا  پارادایــس،  اینــن  پرایــد  در  محــدود 

متروپولیتــن  خدمــات  کار  بــه  آغــاز  زمــان  از  کارگاه  ایــن 

بــود  مهــم  بســیار   2020 مــارس  در   )NMS( نایروبــی 

منتقــل  ملــی  دولــت  بــه  را  کلیــدی  وظیفــه  چهــار  کــه 

جانبــی  خدمــات  و  تاسیســات  عمومــی،  خدمــات  کــرد. 

شهرســتان شــامل تــالش بــرای بهبــود ارائــه خدمــات اســت.

کــه  بــود  ایــن  هفتــه  یــک  کنوانســیون  ایــن  کار  دســتور 

کیفیــت  بــا  فاضــالب  و  آب  خدمــات  ارائــه  بــرای  راهــی 

مــورد  موضوعــات  شــود.  ارائــه  نایروبــی  ســاکنان  بــه 

و  لوایــح  فاضــالب،  و  آب  هــای  پــروژه  شــامل؛  بحــث 

مقــررات سیاســتی، تخلیــه پســاب و بســیج مالــی و غیــره.

نایروبــی  متروپولیتــن  خدمــات  یعنــی:  کلیــدی  نهــاد  ســه 

و  آب  شــرکت  و   )NCCA( نایروبــی  شهرســتان   ،)NMS(

فاضــالب شــهر نایروبــی )NCWSC( بایــد بــه طــور هماهنــگ 

در جهــت ارائــه خدمــات آب و فاضــالب مطمئــن، مقــرون بــه 

ــد. ــن شهرســتان کار کنن ــه نفــع ســاکنان ای ــه و ایمــن ب صرف

این کارگاه با یک جمع بندی در مورد مسائل نوظهور، برنامه 

ریزی اقدام و راه پیش رو خاتمه یافت. همچنین یک نقشــه 

راه 15 نقطــه ای مفصــل بــه طــور جمعــی بــرای کمک به بهبود 

ارائــه خدمــات آب و فاضــالب در داخــل شــهر بــه دســت آمــد.

بازیابــی  از؛  عبارتنــد  شــده  مطــرح  موضوعــات  جملــه  از 

تمــام قطعــات زمیــن و راهروهــای در نظــر گرفتــه شــده بــرای 

کارهــای آب و فاضــالب، بازنگــری و فعــال ســازی مجــدد کلیــه 

اتصــاالت  انهــدام  و  پــروژه هــای متوقــف شــده، شناســایی 

غیرقانونــی آب، انجــام فهرســت مهــارت هــای منابــع انســانی 

صحیــح  جانمایــی  بــه  منجــر  کــه  دقیــق  ممیــزی  طریــق  از 

و ارتقــای مهــارت هــا بــرای ارتقــاء مــی شــود. بهــره وری و 

. شــده  تکمیــل  هــای  پــروژه  کلیــه  بــه  وام  خدمــات  ارائــه 
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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
https://sinicablsoheil.com/
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یادداشت

9 شرکت ناایمن آمریکا در سال 2022

بــا   )COSH( شــغلی  بهداشــت  و  ایمنــی  ملــی  شــورای 

اســت  بازگشــته  شــرکت هایی  از  جدیــد  کامــالً  فهرســتی 

کار  بــرای  پرخطــر   ،National COSH گفتــه  بــه  کــه 

نیســت،  جدیــد  کامــالً  لیســت  ایــن  واقــع،  در  هســتند. 

اســت. شــده  ظاهــر  آن  در  بــار  ســه  اکنــون  آمــازون  زیــرا 

 National COSH اجرایــی  مدیــر  مارتینــز،  جســیکا 

شــرکت هایی  لیســت  ایــن  از  »منظــور  می دهــد:  توضیــح 

قابــل  خطــرات  معــرض  در  را  کارگــران  کــه  هســتند 

حــوادث  بــه  منجــر  کــه  می دهنــد  قــرار  پیشــگیری 

می شــوند«. تلفــات  و  جراحــات  پیشــگیری،  قابــل 

فهرســت  در  شــرکت   9 بــه  دقیــق  نگاهــی  اینکــه  از  قبــل 

 National کــه  باشــیم  داشــته  توجــه  بیندازیــم،  امســال 

ایــن  در  موجــود  شــرکت های  از  برخــی  اگرچــه   COSH

فهرســت Dirty Dozen مــوارد نقــض ایمنــی و اســتنادات 

بــه نظــر می رســد  را در کارنامــه خــود دارنــد،  قابل توجهــی 

بــه  ایمنــی کــه  بــه دلیــل شــدت خطــرات  نــه  برخــی دیگــر 

ایــن لیســت قــرار دارنــد.  دلیــل برجســتگی در صنعــت در 

آمازون

»دوجیــن  فهرســت  در  اغلــب  آمــازون  خرده فروشــی  غــول 

ســال های  در  قبــالً  کــه  می شــود،  ظاهــر  کثیــف« 

بــود.  شــده  معرفــی  فهرســت  ایــن  بــه   2020 و   2019

کار  حیــن  در   2021 نوامبــر  در  آمــازون  انبــار  کارگــر  دو 

دســت  از  را  خــود  جــان  آالبامــا  بســمر،  در  انبــار  یــک  در 

آنجــا  در  تاکنــون  زمــان  آن  از  کارگــر  شــش  و  دادنــد 

شــد. افتتــاح   2020 ســال  در  انبــار  ایــن  باخته انــد.  جــان 

آب و برق ساحل اقیانوس اطلس

شــرکت ســاختمانی Atlantic Coast Utilities نــه تنهــا بــه 

 2021 یــک حادثــه در ســال  در  کارمنــد  دو  کــه  دلیــل  ایــن 

کشــته شــدند، بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه ایــن شــرکت متهــم بــه 

دروغ گویــی در مــورد ســابقه ایمنــی خــود بــرای دریافــت مجــوز 

ســاخت و ســاز شــده اســت، در ایــن لیســت قــرار گرفــت.

دایکین آمریکا

آالبامــا،  دکاتــور،  شــیمیایی  کارخانــه  یــک  در  کارگــر  دو 

ســمی  هــای  فلوئوروکربــن  معــرض  در   2021 جــوالی  در 

باختنــد. جــان  آن  از  پــس  اندکــی  و  گرفتنــد  قــرار 

دالر عمومی

از ســریع ترین  Dollar General کــه گفتــه می شــود یکــی 

جریمه هــای  دلیــل  بــه  اســت،  آمریــکا  خرده فروش هــای 

شــرکت  کــه  اســتناداتی  و   OSHA دالری  میلیــون   3.6

ایمنــی  نقــض  دلیــل  بــه  گذشــته  ســال  پنــج  طــی 

گرفــت.  قــرار  فهرســت  ایــن  در  اســت،  کــرده  دریافــت 

نهالستان و مزارع ارنست

یــک کارگــر مزرعــه در ســنت پــل، اورگان، تابســتان گذشــته 

هنــگام  بــود،  بــاال  شــدت  بــه  هــوا  دمــای  کــه  روزی  در 

داد. دســت  از  را  خــود  جــان  آبیــاری  لوله هــای  لوله کشــی 
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Fondation Food Group / Gold Creek Foods

در یــک کارخانــه فــرآوری طیــور در Gainesville، GA، شــش 

کارگــر بــه دلیــل نشــت نیتــروژن در ژانویــه 2021 کشــته شــدند. 

انتشــار  دلیــل  بــه  کارگــر  چهــار  جــاری،  ســال  اوایــل  در 

ناخواســته ســفید کننــده در همــان کارخانــه مجــروح شــدند.

هتل های هیلتون

مبنــی  خــود  مشــی  خــط  دلیــل  بــه  هیلتــون  هــای  هتــل 

در  جــز  بــه  روزانــه  عمومــی  خدمــات  ارائــه  توقــف  بــر 

گرفتنــد. قــرار   Dirty Dozen لیســت  در  خــاص،  مــوارد 

بــا ایــن حــال، ســایر هتــل هــای زنجیره ای بزرگ از زمان شــروع 

همه گیری، از جمله ماریوت، سیاست های مشابهی دارند.

Kingspan Light and Air

تــا  نورگیــر،  و  ســاختمانی  مصالــح  ســازنده  اســپن،  کینــگ 

کــه  گرفــت  قــرار  فهرســت  ایــن  در  دلیــل  ایــن  بــه  حــدودی 

مــی  توصیــف  پرشــور«  »ســیاره  را  خــود  کــه  شــرکت  ایــن 

هــوای  آلودگــی  معــرض  در  را  خــود  کارگــران  ظاهــراً  کنــد، 

داخــل خانــه قــرار داده اســت و بــه تــالش هــای ســازماندهی 

اســت. زده  دامــن  کارگــران  از  برخــی  میــان  در  اتحادیــه 

Cleaners/Wash Supply لیوکــس  لباسشــویی  ماشــین 

 Dirty لیســت  در  دیگــر  هــای  شــرکت  از  بســیاری  ماننــد 

 Liox در  اتحادیــه  ســازماندهی  هــای  تــالش   ،Dozen

داد.  قــرار   National COSH توجــه  مــورد  را  شــرکت  ایــن 

نیویــورک  شــهر  نظافتچــی  یــک  کارگــران  اینکــه  از  پــس 

مثبــت  رای  اتحادیــه  تشــکیل  بــه  گذشــته  ســال  در 

 NLRB امــا  کــرد،  تعطیــل  را  لباسشــویی  شــرکت  دادنــد، 

و  کنــد  بازگشــایی  را  مــکان  تــا  داد  دســتور  شــرکت  بــه 

کنــد. اســتخدام  دوبــاره  بودنــد  شــده  رهــا  کــه  را  کارگرانــی 

آموزشگاه های بخش خصوصی 
حلقه فراموش شده در دایره 

رشِد  جامعه مهندسی

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران بــر 

نقش موثر آموزشگاه های بخش خصوصی در ارتقاء علمی و 

عملی مهندسان و فعاالن در حوزه فنی و حرفه ای تاکید کرد. 

ــا  ــا خبرنــگار تاسیســات نیــوز ب رامیــن کرمــی در گفــت و گــو ب

اعــالم ایــن خبــر گفــت :آموزش حلقه فراموش شــده ای اســت 

کــه نقــش موثــری در ارتقــاء علمــی و افزایــش تــوانِ علمــی 

مهندســان را در کشــور و رشــته هــای مختلــف ایفــاء مــی کنــد .

اســتان  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس 

بــه  خصوصــی  بخــش  ورود  اینکــه؛  بــر  تاکیــد  بــا  تهــران 

اصلــی  هــای  دغدغــه  جملــه  از  مختلــف،  هــای  عرصــه 

: داشــت  اظهــار  شــود  مــی  محســوب  دولتــی  هــر 

جملــه  از  خصوصــی  بخــش  هــای  پتانســیل  کارگیــری  بــه 

ــه  ــد کــه در ســطح جهانــی ب ــه شــمار مــی آی شــاخص هایــی ب

گونــه ای موثــر بــه آن پرداختــه مــی شــود تــا بتــوان زمینــه رشــد 

و تعالــی هرچــه بیشــتر در رشــته هــای مختلــف را فراهــم آورد .

جهــان،  اکثــر کشــورهای  در  شــد:  یــادآور  کرمــی همچنیــن 
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از  مختلــف،  هــای  بخــش  در  دهنــدگان  تعلیــم  گــروهِ 

رفاهــی  خدمــات  از  کــه  آینــد  مــی  شــمار  بــه  متمولینــی 

فراوانــی نیــز برخوردارنــد، چــرا کــه بــه اهمیــت امــرِ آمــوزش 

و  اقتصــادی  و  جامعــه  اجتماعــی  و  فــردی  توســعه  در 

فرهنگــی جامعــه و نقــش تعلیــم دهنــدگان  واقــف هســتند.

بســیار  را  زمینــه  ایــن  در  کشــور  زیرســاختهای  تقویــت  وی 

خصوصــی  هــای  آموزشــگاه  کــرد:  تصریــح  و  ارزیابــی  مهــم 

فنــی  و  مهندســان  جامعــه  علمــی  ســطح  ارتقــاء  در 

علمــی  ســطح  افزایــش  در  و  هســتند  موثــر  بســیار  کاران 

رشــته  مختلــف  هــای  گــروه  در  کــه  افــرادی  و  مهندســان 

باشــند. مــی  تاثیرگــذار  کننــد  مــی  فعالیــت  فنــی  هــای 

رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان تهران تاکید 

کــرد: مــن از حضــور آموزشــگاه هــا بــا توانمنــدی هــای مطلــوب 

در حــوزه ارتقــاء تــوان علمــی دانشــجویان حمایــت می کنم و بر 

این مهم در کمیســیون آموزش نیز به طور جدی می پردازم .

ادامه از صفحه قبل

نمایشگاه های پیش رو
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بومی سازی بازیافت آسفالت  خیابانی  

میثــم تقوی فــر مدیرعامــل شــرکت ســیویل ابنیــه جهــان از 13 

ســال گذشــته تا امروز مشــغول تولید و کیفی ســازی محصولی 

شــرکت  ایــن  اســت.  مضمحــل  آســفالت های  ترمیــم  بــرای 

طرح های بزرگی مانند جوان سازی آسفالت فرودگاه اصفهان 

و شــیراز را انجــام داده و بیــش از پنــج ســال اســت کــه ایــن دو 

فــرودگاه را از هرگونــه نوســازی آســفالت بی نیــاز کــرده اســت.

وی بیــان کــرد: بــی نیــازی بــه تجهیــزات خــاص و ســاده بــودن 

مصــرف پلیمرهــای تولیــدی و در نتیجــه کاهــش هزینه هــای 

نگهــداری آســفالت بــا اســتفاده از ایــن محصــوالت، باعــث 

حاشــیه  تــا  اروپــا  از  خارجــی  مشــتریان  از  بســیاری  شــده 

خلیــج فــارس نیــز بــه ســراغ ایــن محصــول داخلــی بیاینــد.  

تقوی فر ادامه داد: این شرکت ۱۳ سال است که فرایند تولید 

مواد پلیمری را آغاز کرده و از ســال ۹۵ نیز فناوری جوان ســاز 

ایــن محصــول  بــه دســت آورده اســت. دانــش  آســفالت را 

نیســت. معکــوس  مهندســی  و  اســت  و خودبنیــاد  داخلــی 

در  پروژهایــی  ســال ها  ایــن  در  شــرکت  ایــن  گفــت:  وی 

اتوبــان  آن  جملــه  از  کــه  اســت  داده  انجــام  کشــور  داخــل 

در  و  اســت  صــدر  پــل  پلیمــری  آســفالت  ســاوه،  تهــران- 

بردیــم. پیــش  را  پروژه هایــی  نیــز  غربــی  آذربایجــان  اســتان 

وی بــا اشــاره بــه گرانــی بی ســابقه مــواد اولیــه که باری بر دوش 

توســعه ایــن تولیــد مبتکرانــه اســت، افــزود: از ســال گذشــته 

مواد اولیه ۴۰۰ درصد گران تر شد و این یعنی عمال تولید غیر 

ممکــن بــود. مــا هــم تقریبــا در مــاه تولیــدی نداشــتیم، گــردش 

ــا ۲۵ میلیــارد تومــان شــده  ماهیانــه شــرکت رقمــی بیــن ۲۰ ت

اســت. بــا ایــن حــال شــرایط یــک ســال گذشــته همــه عرصه هــا 

را بــرای تولیــد ســخت تر کــرده بــود تــا اینکــه از صنــدوق نــوآوری 

و شــکوفایی درخواســت وام کردیــم، صنــدوق نــوآوری یــک وام 

ســرمایه در گــردش بــه مــا داد کــه در واقــع تامیــن مالــی تولیــد 

۳۰۰ تــن جوان ســاز آســفالت بــود. بــرای ایــن کار توانســتیم 

وامــی بــه انــدازه چهــار میلیــارد و ۵۰۰ تومــان دریافــت کنیــم.

فناوری
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تقــوی فــر بیــان کــرد: ایــن محصــول بــه فرانســه و ترکیــه صــادر 

شــده اســت. عراق و امارات از مشــتری های ثابت  این محصول 

فناورانه هستند و قطری ها هم خیلی از پروژه های راه و ترابری 

خــود را بــا محصوالتــی کــه از مــا خریــده بودنــد، انجــام دادنــد.

مثــل  گفــت: شــرکت هایی  ابنیــه جهــان  مدیرعامــل ســیویل 

ــول حاصــل از صــادرات را نمی تواننــد از طریــق  مــا بازگشــت پ

بانک هــا انجــام دهنــد و بایــد بــه صرافــی برونــد. ایــن کار کال مــا 

را در ضــرر می بــرد چــون اختــالف میــان ارز نیمایــی بــا ارزی کــه 

در بــازار می فروشــند و بایــد از صرافی هــا بگیریــم، ســه هــزار 

تومــان اســت کــه بایــد آن را از جیــب بدهیــم. همیــن مســئله 

باعــث شــده تــا از دولــت درخواســت کنیــم تعهــدات ارزی را 

بــردارد.   دانش بنیــان  شــرکت های  دوش  روی  از  دســت کم 

وی  یــادآور شــد: محصــول مــا را همــه شــرکت های خصوصــی 

اســتفاده می کننــد و در صــورت فراهــم بــودن شــرایط صــادرات 

خواهــان  هــم  دنیــا  نقــاط  از  بســیاری  در  کشــور،  داخــل  در 

پیچیــده ای  فنــاوری  بــه  نیــاز  مــا  محصــول  کــه  چــرا  دارد؛ 

اســت. ســازگار  بریزنــد  کــه  قیــری  هــر  در  را  آن  و  نــدارد 

ــرای  ــی« ب ــای نفت ــاخت »پکره س
ایمــن ســازی چاههــای نفــت

بــه  موفــق  بنیــان  دانــش  شــرکت  یــک  در  محققــان 

راســتای  در  کــه  شــدند  نفتــی«  »پکرهــای  ســاخت 

رود. مــی  کار  بــه  نفــت  هــای  چــاه  ســازی  ایمــن 

دانــش  شــرکت  یــک  مدیرعامــل  هــادی،  ارغوانــی  جمــال 

پکرهــای  تولیــد  بــه  شــرکت  ایــن  در  مــا  گفــت:  بنیــان 

پرداختیــم.  گاز  و  نفــت  حــوزه  در  کاربــردی  چاهــی  درون 

وی افــزود: پکرهــای مــا مبتنــی بــر قطعــات االســتومری اســت؛ 

ــاال و شــرایط ســخت  ــه دلیــل دمــای ب االســتومرها در چاه هــا ب

نمی توانســتیم  نتیجــه  در  و  هســتند  روبــرو  چالش هایــی  بــا 

بــکار  نفــت  هــای  چــاه  درون  در  کار  بــه  را  االســتومری  هــر 

جوابگــوی  کــه  االســتومری  بــه  رســیدن  بــرای  بگیریــم. 

رفتیــم. فناوری نانــو  ســراغ  بــه  باشــد،  چــاه  شــرایط  ایــن 

وی گفــت: کل فرآینــد طراحــی، توســعه و تولیــد ایــن پکرهــا در 

شــرکت انجــام شــد و روی یــک حلقــه چــاه بــه صــورت آزمایشــی 

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت؛ نتایــج کامال قابــل قبول بود و مورد 

تاییــد مســئوالن شــرکت ملــی مناطــق نفــت جنوب قــرار گرفت.

شــرکت  ایــن  میــان  همــکاری  رو  ایــن  از  کــرد:  اضافــه  وی 

جنــوب  نفــت  مناطــق  ملــی  شــرکت  و  دانشــگاهی 

چاه هــا  از  حلقــه   ۲۲ در  پکرهــا  ایــن  از  و  یافــت  تــداوم 

یــا  چــاه  ایمن ســازی  نظیــر  مزایایــی  کــه  شــده  اســتفاده 

اســت. داشــته  همــراه  بــه  را  رفتــن  هــرز  از  جلوگیــری 

  ایــن شــرکت دانــش بنیــان بــا یــک شــرکت نفتــی، قــراردادی 

منعقــد کــرده کــه قــرار اســت ۱۰۰ پکــر را خریــداری کنــد. از 

چنــد  انحصــار  در  پکرهــا  ایــن  تولیــد  فنــاوری  کــه  آنجایــی 

بومــی  صــورت  بــه  آن هــا  تولیــد  اســت،  آمریکایــی  شــرکت 

ایــران  نفــت  صنعــت  بــرای  پیــروزی  یــک  کشــور  داخــل  در 

مجمــوع  در  بین المللــی  بــازار  در  پکرهــا  ایــن  اســت.ارزش 

ایــن  داخلــی  تولیــد  بــا  کــه  بــرآورد می شــود  دالر  میلیــون   ۵

اســت. شــده  جلوگیــری  کشــور  از  ارز  خــروج  از  پکرهــا 
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تغییــرات آب وهوایــی بــه خشکســالی، تندبــاد، امــواج گرمــا، 

قطبــی  هــای  یخچــال  شــدن  ذوب  و  دریــا  ســطح  افزایــش 

دانشــگاه  محققــان  راســتا  همیــن  در  شــوند.  مــی  منجــر 

بــرای  فضایــی  هــای  حبــاب  انــد  کــرده  پیشــنهاد   MIT

محافظــت از زمیــن در برابــر اشــعه هــای خورشــید و مقابلــه 

شــود. ســاخته  وهوایــی  آب  تغییــرات  ویرانگــر  تاثیــرات  بــا 

ایــن ایــده مهندســی زمیــن شــامل حبــاب هایــی گــرد اســت 

بــه  ســطحی  یکدیگــر  کنــار  در  گرفتــن  قــرار  از  پــس  کــه 

حبــاب  ایــن  دهنــد.  مــی  پوشــش  را  برزیــل  کشــور  انــدازه 

رســیدن  از  و  گیرنــد  مــی  قــرار  خورشــید  و  زمیــن  بیــن  هــا 

کننــد. مــی  جلوگیــری  زمیــن  بــه  ســتاره  ایــن  هــای  اشــعه 

اشــعه  برخــورد  تواننــد  مــی  فضایــی  هــای  حبــاب  هرچنــد 

محققــان  امــا  دهنــد،  کاهــش  را  زمیــن  بــه  خورشــید  هــای 

بــرای  و  دارد  نــوآوری  جنبــه  فعالیتــی  چنیــن  دارنــد  تاکیــد 

تغییــرات  بــا  مقابلــه  جهــت  فعلــی  هــای  تــالش  بــه  کمــک 

آب و هوایــی و نــه جایگزیــن کــردن آنهــا انجــام مــی شــود.

حباب های مذکور از الیه نازکی از مواد تولید و در فضا ساخته 

مــی شــوند. بــه طــور دقیــق تــر ایــن کــره هــا از مــوادی ماننــد 

ســیلیکون ســاخته مــی شــوند کــه بــه شــکل مــذاب یــا مایعــات 

یونــی تقویــت شــده بــا گرافــن بــه فضــا منتقــل مــی شــوند.

فضــا  شــرایط  در  را  مذکــور  هــای  کــره  محققــان 

راهــی  روش  ایــن  معتقدنــد  و  انــد  کــرده  آزمایــش 

اســت. خورشــیدی  هــای  اشــعه  از  گریــز  بــرای 

امــا  اســت  فرضیــه  مرحلــه  در  هنــوز  پــروژه  ایــن  البتــه 

آزمایــش  انجــام  بــرای  الزم  پشــتیبانی  امیدوارنــد  محققــان 

آورنــد. دســت  بــه  را  پــروژه  اجرایــی  قابلیــت  جهــت  هایــی 

بــرای  هایــی  گزینــه  مــواد،  بــر  عــالوه  مذکــور  پژوهــش 

بارگیــری مــواد از زمیــن بــه فضــا را نیــز بررســی مــی کنــد.

زده  یــخ  هایــی  حبــاب  ارســال  تحقیقاتــی  پــروژه  ایــن  طبــق 

بیــن  فضــای  از  ای  نقطــه   (  »L1 الگرانژیــن   « نقطــه  بــه 

بیــن مــی رود(  از  آنهــا  نیــروی گرانــش  زمیــن خورشــید کــه 

کنــد. کمتــر  وهوایــی  آب  تغییــرات  تاثیــرات  از  توانــد  مــی 

جلوگیری از تغییرات آب و هوایی در زمین
 با ارسال حباب به فضا
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Fresh-Aire UV Blue-
Tube UV-X را معرفــی کــرد

بعــدی  نســل   ،Fresh-Aire UV Blue-Tube UV-X

معرفــی  را   HVAC هــای  سیســتم  بــرای   Blue-Tube UV

ســه  المــپ  یــک  دارای   Blue-Tube UV-X کنــد.  مــی 

منبــع  شــده،  طراحــی  جدیــد  نصــب  براکــت  یــک  ســاله، 

تغذیــه ارتقــا یافتــه و کانکتــور الکتریکــی 90 درجــه اســت.

ماننــد ســلف خــود، Blue-Tube UV-X اختــراع شــده، فضــای 

نگــه  تمیــز  بیولوژیکــی  هــای  آلودگــی  از  را   HVAC داخلــی 

ــد. ــان هــوا را درمــان مــی کن ــه طــور مــداوم جری مــی دارد و ب

طراحــی مجــدد براکــت نصــب شــامل یــک ردپــای کوچکتــر و 

یک آهنربای قوی با پوشــش ضد لرزش اســت که از ارتعاش 

خارج از موقعیت زمانی که در نزدیکی یک سیم پیچ اواپراتور 

یــا در یــک پلنــوم یــا مجــرا قــرار مــی گیــرد، جلوگیــری مــی کنــد. 

مجموعــه نصــب همچنیــن شــامل یــک کانکتــور الکتریکــی 90 

درجــه بــا مشــخصات پاییــن بــرای منبــع تغذیه از راه دور اســت 

کــه اینــچ فاصلــه بیشــتری نســبت بــه دوشــاخه های مســتقیم 

ارائــه می دهــد.  HVAC مصرف کننــده فضــا در محیط هــای 

منبــع تغذیــه گارانتــی مــادام العمــر جمــع و جــور کــه دارای 

گارانتی مادام العمر مشــهور Fresh-Aire UV اســت، اکنون 

دارای یــک LED نشــانگر بــرق و المــپ در مــدل منبــع تغذیــه 

ولتــاژ پاییــن اســت. منبــع تغذیــه در دو مــدل موجــود اســت.

هیتاچی خط مینی اسپلیت های 
تجاری را گسترش می دهد

اســپلیت  مینــی  واحــد  یــک   Johnson Controls-Hitachi

داخلــی بــرای پایــه دیــواری جدیــد را بــه عنــوان جدیدتریــن 

محصــول اضافــه شــده بــه خــط سیســتم هــای مینــی اســپلیت 

 PRIMAIRY P300 تجــاری تــک منطقــه ای و بــا کارایــی بــاال

ســرمایش  و  گرمایــش  حــل  راه  ایــن  اســت.  کــرده  معرفــی 

بــه  منحصــر  نیازهــای  بــه  پاســخگویی  بــرای  کانــال  بــدون 

هــا،  مغــازه  ماننــد  متوســط  تــا  کوچــک  فضاهــای  فــرد 

اســت. شــده  طراحــی  درس  هــای  کالس  و  هــا  رســتوران 

واحــد نصــب دیــواری جدیــد جمع وجــور و ســبک اســت و خــط 

 PRIMAIRY کامــل سیســتم های مینــی اســپلیت هیتاچــی

بــرای  را  نصــب  کــه  می گیــرد  قــرار  گزینــه  چندیــن  در 

انعطــاف  طوالنــی  کشــی  لولــه  می کنــد.  ســاده  پیمانــکاران 

ظرفیــت  محــدوده  و  کنــد  مــی  بیشــتر  را  چیدمــان  پذیــری 

انــدازه  بــا  یــک سیســتم  کــه  اســت  ایــن معنــی  بــه  وســیع 

دقیــق بــرای هــر برنامــه ای وجــود دارد. یونیــت هــای داخلــی 

در طیــف وســیعی از ســبک هــا و انــواع مختلــف بــرای رفــع 

نیازهــای مشــتری و زیبایــی شناســی کاربــرد ارائــه مــی شــوند.

بــه فــرد  ایــن سیســتم هــا دارای محــدوده دمایــی منحصــر 

 13- تــا  کــم  محیــط  دمــای  در  کــه  هســتند  ای  گســترده 

فارنهایــت در حالــت   4- تــا  و   )24K مــدل  )بــرای  فارنهایــت 

کننــد. مــی  کار  دیگــر  هــای  مــدل  همــه  بــرای  گرمایــش 

نیازهــای رفاهــی مغــازه هــا و رســتوران هــا مــی توانــد بــر اســاس 

داشــته  نوســان  اشــغال  ســطح  جملــه  از  مختلفــی  عوامــل 

پایــه  بــا فشــار دادن دکمــه »SMART«، دســتگاه  باشــد. 
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دیــواری جدیــد بــه طــور خــودکار دمــا و ســرعت فن را بر اســاس 

دمــای واقعــی اتــاق تنظیــم می کنــد تــا آســایش بهینــه را بــدون 

توجــه بــه روشــن یــا خامــوش بــودن دســتگاه فراهــم کنــد.

کاربــران همچنیــن مــی تواننــد کنتــرل هوشــمند دمــا را فعــال 

کننــد کــه شــرایط ایــده آلــی را بــرای فضــا فراهــم مــی کنــد. 

ایــن کنتــرل از راه دور مجهــز بــه یــک سنســور دمــا اســت کــه 

کمــی بیــش از ســه فــوت دمــای محیــط را انــدازه می گیــرد و 

هــر ســه دقیقــه یک بــار ایــن اطالعــات را بــه واحــد داخلــی 

دمــای  بــه  توجــه  بــا  هوشــمند  طــور  بــه  و  می کنــد  منتقــل 

درک شــده تنظیــم می شــود. عــالوه بــر ایــن، ایــن واحــد بــه 

لطــف فنــاوری راه انــدازی ســریع اینورتــر کــه بــه کمپرســور 

اجــازه مــی دهــد تــا بــه ســرعت بــه باالتریــن فرکانــس خــود 

کنــد. مــی  فراهــم  را  فــوری  تقریبــاً  کننــده  خنــک  برســد، 

یــک  اشــتراک  خریــد،  حــال  در  سرنشــینان  کــه  هنگامــی 

آموزشــی هســتند،  دوره  یــک  در  یــا شــرکت  وعــده غذایــی 

صــدای بیــش از حــد مــی توانــد بــر تمرکــز آنهــا تأثیــر بگــذارد. 

پیشــرفته  فنــاوری  دارای  جدیــد  دیــواری  نصــب  سیســتم 

موتــور  و  هــوا  مجــرای  مبتکرانــه  طراحــی  راحتــی،  کنتــرل 

دســتگاه  بــه  کــه  اســت  صــدا  بــی  و  بــاال  کیفیــت  بــا   DC

اجــازه مــی دهــد تــا جریــان هــوا را بــه میــزان قابــل توجهــی 

ــا  افزایــش دهــد و توزیــع آن را بــدون تولیــد صــدای اضافــی ی

مصــرف انــرژی بیشــتر بهبــود بخشــد. برخــی از مــدل هــا مــی 

تواننــد بــه ســطوح صــدای بســیار پاییــن دســت پیــدا کننــد.

شرکت کریر سیستم تهویه مطبوع 
سیستم تقسیم تک مرحله ای را برای 
تغییرات مقررات DOE 2023 راه 

اندازی می کند

سیســتم  مطبــوع  تهویــه  هــای  سیســتم  از  خطــی  کریــر، 

بــا حداقــل  انــدازی کــرد کــه  تقســیم تــک مرحلــه ای را راه 

الزامــات راندمــان و روش هــای آزمایــش وزارت انــرژی آمریــکا 

در ســال 2023 مطابقــت دارد. جریمــه نصــب تهویــه مطبــوع 

تــا 503 دالر در هــر واحــد باشــد.  غیــر منطبــق مــی توانــد 

Carrier بخشــی از Carrier Global Corporation اســت.

شرکت DiversiTech سنسورهای 
 Big میعانات گازی تهویه مطبوع

Goose را خریداری می کند

DiversiTech خــط ســوئیچ هــای شــناور میعانــات  شــرکت 

چفــت شــونده Big Goose را خریــداری کــرده اســت. ایــن 

 Asurity ســوئیچ هــا بخشــی از سیســتم مدیریــت میعانــات

راه حــل کامــل سیســتمی  کــه  بــود  DiversiTech خواهنــد 

را بــرای مدیریــت میعانــات بــه پیمانــکاران ارائــه مــی دهــد.

در  موجــود  هــای  ســوئیچ  دیگــر  بــا  شــناور  هــای  ســوئیچ 

صنعــت تفــاوت دارنــد زیــرا دارای مکانیــزم قفــل هســتند کــه 

از روشــن شــدن دســتگاه پــس از خامــوش شــدن جلوگیــری 

مــی کنــد تــا زمانــی کــه، تکنســین دلیــل انســداد میعانــات را 

ــن باعــث از بیــن رفتــن صداهــای الکتریکــی  ــد. ای برطــرف کن

مــی شــود کــه ممکــن اســت بــه تجهیــزات HVAC آســیب 

ــا فشــار یــک دکمــه ریســت  برســاند. بــه ســادگی ســوئیچ را ب

شــناور  طراحــی  یــک  دارای  همچنیــن  هــا  ســوئیچ  کنیــد. 

منحصــر بــه فــرد هســتند کــه مســتعد چســبندگی نیســتند.

برند
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متره و برآورد تاسیسات مکانیکی و برقی
مدت دوره: 24 ساعت

مدرس: مهندس محمود دلنواز
مهندس روح هللا واصف

روزهای برگزاری:
شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری:17:30-20:30

محاسبه بارهای برودتی و حرارتی با نرم 
افزار کریر

مدت دوره: 39 ساعت
مدرس: مهندس روح اله واصف

روزهای برگزاری:
شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

مهندسی برودت حرفه ای
مدت دوره: 30 ساعت

مدرس: مهندس انجرقلی
روزهای برگزاری:

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

اصول طراحی تاسیسات برقی 
ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی

مدت دوره: 60 ساعت
مدرس: مهندس فرید قرنفلی

روزهای برگزاری:یک شنبه ها و چهارشنبه ها
ساعت برگزاری:17:30-20:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه تیر 1401

آموزش

http://www.kaashaaneh.ir
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/
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http://www.damandeh.com

