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هفته نامه را هرهفته در ایمیل خود دریافت کنید. جهت دریافت نشریه 
در ایمیل خود کافی است در سایت تاسیسات نیوز ثبت نام کنید. نشریه 

قابل دریافت از سایت تاسیسات نیوز نیز می باشد.

روی جلد : یخ زدایی سدهای یخی - صفحه 8

کلیه حقوق این نشریه متعلق به آکادمی کاشانه می باشد.
ذکر مطالب منتشره تنها با اجازه کتبی ممکن است.

موارد منتشره الزامًا نظرات رسمی نشریه و گردانندگان آن نیست.
نشریه در تصحیح، حذف و یا تلخیص مقاالت رسیده آزاد است.

نشریه تا اطالع ثانوی به صورت رایگان منتشر می شود. ولی کلیه 
حقوق متصوره آن متعلق به گردانندگان نشریه است.

تاسیسات نیوز)خبر تاسیسات( دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی می باشد.

نشانی: خ سهروردی شمالی، خ فیروزه، پالک16
WWW.TASISATNEWS.IR

02188758152-3

همکاران عزیز سالم و خداقوت
بدون شک صنایع  آمریکا  ظالمانه  و  جدید  تحریم های  آغاز 
این میان صنعت  وارداتی ما را دچار مشکل خواهد کرد. در 
مانند  خاصی  تجهیزات  واردکننده  سویی  از  که  تاسیسات، 
کمپرسور است و از سوی دیگر مصرف کننده صنایع تبدیلی 

مانند پتروشیمی است، دچار مشکالت عدیده ای خواهد شد.
هنرهای  دادن  نشان  وقت  تجاری،  خزان  این  در  اکنون 
مدیریتی است. واردات از مسیرهای سخت و غیرعادی، تولید 
کاالهایی که دیروز ساخت آنها صرفه اقتصادی نداشت ولی 
بازارهای جدید  در  و فروش  نیست  آن  واردات  امکان  امروز 
شرکت ها  و  بگنجد  مدیران  استراتژی  در  باید  همه  و  همه 

آرایش دفاعی بگیرند.
مدیریت  کتاب  در  را  خود  فصل  سخت  شرایط  در  ماندن 
اتاق  بار  نخستین  برای  که  دارد. سال های دهه 60 شمسی 
تمیز ساختیم، بیمارستان طراحی کردیم و پمپ تولید کردیم 
تجربه ای شیرین است که باید بازخوانی شود. بسیاری از آن 
مدیران تولیدکننده اکنون نیز در حال تولید هستند. بسیاری از 
مدیران امروز، در آن سال ها در بطن جنگ و دفاع و ساخت 
بوده اند. این تجربه را باید قدر دانست و آن بزرگان را سرلوحه 

خود قرار داد.
یعنی  جهان  موجودات  بزرگ ترین  که  باشد  یادمان  باید 
مورچه های  اما  شده اند  منقرض  که  سال هاست  دایناسورها 
راز  می کنند. چون  زندگی  که  است  میلیون ها سال  کوچک، 

تغییر را آموخته اند.
تا بعد!

مهندس روح اله واصف - سردبیر

خزان عمرم رسید
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سخن سردبیر
خزان عمرم رسید

ستون ثابت 
ما و مالیات - 137

پوستر آموزشی
طراحی شبکه های آبرسانی و فاضالب شهری

اینفوگرافیک
کمپین ساخت دستگاه هشداردهنده مرگ خاموش

یک کتاب بیشتر بخوانیم
سیستم های اعالم حــــریق

با خبر باش!
گزیده خبرهای هفته

گذر تاریخ
روند شکل گیری پاالیشگاه آبادان - 2

اخبار حوادث

اتاق فیلم
ویدئوی هفته: بازار ارز و برندها

از اشری به فارسی بخوانید
یخ زدایی سدهای یخی - 1

در گذر زمان
مـــرگ در بـــرف

روی خود سرمایه گذاری کنید!
کالس های پائیزه آکادمی کاشانه
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حسین بادامی
کارشناس امور مالیاتی

برخورد قضایی با مرتکبان جرائم مالیاتی

دادستان انتظامی مالیاتی بر برخورد قضایی با مرتکبان جرائم 
و مصادیق جرائم  دایره شمول  و گفت:  تاکید کرد  مالیاتی 
مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم از گستره بی سابقه ای 
قرمزی  خط  هیچ گونه  بدون  خاطیان  با  و  است  برخوردار 

برخورد می شود.
امری  اینکه برخورد قضایی و کیفری  بیان  با  بهزاد  عباس 
متداول در برخورد با تخلفات و فرارهای مالیاتی در دنیاست، 
باید  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  به  توجه  با  گفت: 
این  که  نفتی شود  درآمدهای  جایگزین  مالیاتی  درآمدهای 
فراریان  با  مبارزه  و  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری  مستلزم  امر 

مالیاتی به وسیله ابزارهای قانونی است.
وی با اشاره به اینکه دایره شمول و مصادیق جرائم مالیاتی 
در قانون مالیات های مستقیم از گستره بی سابقه ای برخوردار 
قانون  در  داده  رخ   عظیم  تحول  به  توجه  با  افزود:  است، 
مالیات ها و با تاکید بر جرم انگاری فرار مالیاتی، نظام مالیاتی 
از ظرفیت قانونی باالیی به منظور جلوگیری و مبارزه با این 

معضل برخوردار است تا وقوع آن را به حداقل برساند.
مالیاتی  جرم  مصادیق  مورد  در  مالیاتی  انتظامی  دادستان 
ازنظر قانون گذار، عنوان کرد: تنظیم اسناد و مدارک خالف 
از  اقتصادی و کتمان درآمد، ممانعت  واقع، اختفای فعالیت 
دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی، 
عدم انجام تکالیف قانونی، تنظیم معامالت و قراردادهای خود 
به نام دیگران، عدم تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی 
اطالعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی، استفاده 
از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و… 

ازجمله مصادیق جرم مالیاتی محسوب می شوند.

ما و مالیات - قسمت 137
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ویدئوهای متفاوت از کنفرانس ها، میزگردهای علمی، مصاحبه ها، اخبار هفته و 
ویژه ها را در تلویزیون تاسیسات ببینید.

ویدئوی این هفته:

بازار ارز و برندها

تلویزیون تاسیسات

https://www.aparat.com/
TASISATNEWS

http://tasisatnews.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE/
https://www.aparat.com/TASISATNEWS


تاسیسات نیوز، نخستین مجله الکترونیکی تاسیسات ایران 7

سال ششم- هفته سوم آبان 1397- شماره 224      www.tasisatnews.com

خبرهای خوب رسید!...
www.kaashaaneh.irاین کتاب را می توانید از فروشگاه سایت آکادمی کاشانه تهیه کنید:

ترجمه سیزده فصل ابتدایی اپلیکیشن
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فیزیک  علم  نظر  از  یخی  سدهای 
که  زمانی  شده اند.  شناخته  کامال 
دمای هوای بیرون زیر صفر و دمای 
کف بام باالی صفر باشد، در صورت 
یخی  سدهای  بام  روی  برف  وجود 
تشکیل می شوند )عکس 1(. گرمای 
کف بام موجب ذوب شدن برف شده 
سمت  به  شده  آب  یخ  حرکت  با  و 
باعث تشکیل سد یخی  بام  لبه کف 

می شود )شکل 1(. 
هم  می تواند  موضوع  این  حل  کلید 
سطح  روی  بر  خانه  گرمای  حفظ 
زیرین بام و یا از بین بردن این گرما 
روی سطح مورد نظر باشد. روش اول 
هوابند،  هوابند،   : است  روشن  کامال 

هوابند.
بری  شدید  متوجه  درست  کامال  بله 
از عایق نیست! مشکلی برای استفاده 

از عایق نیست ولی راه اصلی هوابند 
بودن است.

بنابراین روش اول استفاده از هوابندی 
و عایق است. روش دوم از بین بردن 
گرما از روی سطح داخلی کف سقف 
سرد  هوای  جابجایی  از  استفاده  با 
بیرون یا استفاده از ترکیب دو روش 

می باشد.
سدهای  کنترل  برای  کالسیک  راه 
سقف  جدید  ساختمان های  در  یخی 

تهویه شده می باشد )شکل 2(. 
مجاور  گرمای  تهویه،  از  استفاده  با 
سقف زیر بام که ناشی از گرمای درون 
خانه است را می توان از بین برد. برای 
باید  شدنیست-  که  کار-  این  انجام 
کارهایی را به نحو احسن انجام داد. 
اول ساخت دریچه های سقفی  هوابند 

یا سقف هوابند.

باالی دریچه  از آن عایق کاری  بعد 
بین  از  سپس  زیاد.  عایق  با  سقفی 
بردن گرمای سقف زیر بام با استفاده 
از تهویه به وسیله هوای بیرون. تمام. 

سد یخی دیگر وجود ندارد.
به نظر من در روش های باال استفاده 

از هوابند بهترین گزینه است.
این یک نظر است. کامال مطمئنم که 
ارزیابی آماری  تا به حال  هیچ کسی 
در مورد روش های مذکور انجام نداده 
است. البته امکان اشتباه من نیز وجود 
دارد! مشکلی زمانی پیش می آید که 
برای اجرای این روش باید به فضای 

زیر سقف بام دسترسی پیدا کرد. 
این کار در ساختمان های جدید آسان 
ولی در ساختمان های قدیمی مشکل 

است. 

ترجمه:
مهندس سید فرخ میرحیدری

موضوع  این  تر  قبل  خیلی  از  ما  نیست.  استراتژی  بهترین  یخی  های  داشتن سد  هم  ابتدا  از 
برای  راه روشنی   .)2010 June اشری  ژورنال  نام سد یخی،  به  ایم )سدی  داده  را پوشش 
جلوگیری از تشکیل آنها در ساختمان های تازه ساز با یک برگ کاغذ وجود دارد : سقف های 
هوابند، عایق کاری و تهویه هوای زیر کف بام با هوای بیرون. با این وجود ماراه حلی برای از 

بین بردن سد های یخی تشکیل شده ارائه ندادیم.

سپتامبر 2018
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شکل 1 : آب ذوب شده، وقتی الیه برف مجاور کف سقف ذوب می شود، آب حاصل از ذوب برف 
از زیر به سمت باال در برف روی بام نفوذ می کند. همانطور که آب به سمت باال حرکت می کند 
سردتر شده و نهایتًا یخ می زند. با بیشتر ذوب شدن برف و فراتر رفتن آب از حجم برف موجود، نیروی 
جاذبه موجب حرکت آب به زیر یخ می شود. در لبه طاق بام، کف بام سردتر از آب ذوب شده است 
که منجر به جمع شدن آب ذوب شده پشت یخ می شود و به سرعت شکل بدی تشکیل می شود.

عکس 1 :

ولی  زیباست  یخی.  سد 
بعضی اوقات بد و خطرناک 
است. هر ساله مردم به دلیل 
افتادن آنها یا در پروسه از بین 
می شوند. کشته  آنها  بردن 
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عکس 2:

مرسوم  هندسه  از  نمونه ای 
سقف های کالسیک است که با 
ریزش آب ذوب شده از سقف اتاق 
تشکیل  به  منجر  شیروانی  زیر 
پنجره های   : می شود  یخی  سد 
دیوارها.  و  شیروانی  زیر  اتاق 

عکس 3:

نورگیر  قرارگیری  نحوه 
مورد  بام(  )پنجره  سقف 
است.  گرفته  قرار  مالحظه 

های  سد  کنترل  برای  کالسیک  راه   :  2 شکل 
شده  تهویه  سقف  جدید،  های  ساختمان  در  یخی 
می باشد. با استفاده از تهویه، گرمای مجاور سقف 
را  است  خانه  درون  گرمای  از  ناشی  که  بام  زیر 
که  کار-  این  انجام  برای  برد.  بین  از  توان  می 
انجام  احسن  نحو  به  را  کارهایی  باید  شدنیست- 
یا  هوابند  سقفی   های  دریچه  ساخت  اول  داد. 
سقف  گرمای  بردن  بین  از  سپس  هوابند.  سقف 
زیر بام با استفاده از تهویه به وسیله هوای بیرون. 
باتوجه به این که هوا در باالی دیوارهای خارجی 
یک  مانند  خارجی  دیوارهای  و  شود  می  کیپ 
هوای  تخلیه  و  هدایت   : کنند  می  عمل  دودکش 

مقاومت  از  بام  سطح  باالترین  حرارتی  مقاومت  حداقل  بودن  بیشتر  بنابراین  و  نیست  دلخواه  مورد  اصال  بام  سمت  به  گرم 
 30-R حداقل  باید  بام  سطح  مقدار  حداکثر  از  بودن  بیشتر  برای  باشد،   30-R دیوار  اگر  خوبیست.پس  طرح  دیوار  حرارتی 
کدهای  اکثر  در  است.  الزم   )51mm(  2in حداقل  سقف  روکش  زیر  هوا  برای  نیاز  مورد  فضای  برای  همچنین  باشد. 
به  است.  نیاز   )51mm(  2in به  حالیکه  در  است  شده  قید   1in  )25mm(یخی سدهای  برای  اشتباه  به  عدد  این  مربوطه 
است.  نیاز  مورد  زیادی  مقدار  نتیجه  در  است.  پذیر  انجام  شرایط  این  در  گرم  هوای  از  کوچکی  مقدار  تهویه  که  دلیل  این 
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در مجموع، سبک کار تقطیر در پاالیشگاه 

آبادان، همانند سبک کار در پاالیشگاه 

سیســتم  یک  از  که  بود  رانگون 

مشخص انگلیسی در پاالیشگاه نفت 

اســتفاده می کرد. اما نفت همه مناطق 

آزمایش های  باید  و  نبود  هم  مانند 

زیادی روی نفت ایران برای پاالیش در 

پاالیشــگاه آبادان صورت می گرفت تا 

این پاالیشــگاه بتواند محصوالت نفتی 

را به اندازه کافی برای شــرکت نفت 

پاالیش کند. مشــکالت غیرمنتظره در 

مورد تکنیک و دانش در مورد پاالیشــگاه 

بود. شــده  پیچیده  به هم  آبادان 

کار واقعی ســاخت پاالیشگاه آبادان در 

اکتبر 1909 شــروع شد؛ هنگامی که 

وارد  دیگری  مهندس  و  داویدســون 

این کار شدند، اسباب و وسایل نیز در 

آغاز 1910 آماده می شد اما الزم به ذکر 

است که در همین زمان، کمبل نمونه ای 

از نفت خام ایران را در برمه برای پاالیش 

بررسی کرد و با توجه به مقدار سولفور و 

ترکیبات دیگر آن، طرح داخلی پاالیشگاه 

کرد. تهیه  را  تصفیه  جهت  آبادان 

هامیلتون نیز طبق دســتورات کمبل 

و مشــورت با او بود که دســتور تهیه 

ماشــین آالت و دســتگاه های مربوط 

به پاالیشــگاه را داد و در این زمینه از آ. 

جلی اســپی و پسرش که از مهندســان 

شرکت برمه بودند، کمک گرفته شد.

مهم  شاخه  دو  به  پاالیشگاه  طراحی 

تقسیم می شد که یک قســمت مربوط 

و  بود  نفتی  مواد  تقطیر  و  پاالیش  به 

قســمت دیگر، مربوط به تصفیه دوباره 

سودا  و  اسید  برای  واشر  ســاختن  و 

بوده است. بعدها وسایلی برای تصفیه 

کروزین )نفت سفید( به پاالیشگاه انجام 

شد که با مشکالت زیادی نیز مواجه بود.

به  نیز  پاالیشــگاه  ســاختمان  بنای 

و  آجر  چون  مصالحی  آوردن  جهت 

ســنگ، با مشکالتی مواجه بود؛ با وجود 

این، وقتی که گرین وی در ســال 1910 

از ایران دیدن کرد، از خط لوله و ســاختن 

ابراز رضایت کرد و آقای  پاالیشــگاه 

ریچی به ســبب ســرعت کار انجام 

گرفته در کشیدن خط لوله، تشویق شد.

در مجموع روند ساخت پاالیشگاه، مورد 

انگلیس  ایران و  رضایت شرکت نفت 

بود، ولی ساختن پاالیشگاه باید به اتمام 

می رســید؛ البته ناگفته نماندکه قســمت 

پایینی پاالیشگاه به دلیل تالش های آقای 

رامزی و با پشتکار او به اتمام رسیده بود.

همان طور که پیش از این گفته شد، با 

وجود تمام مشکالت طبیعی، کار خط 

لوله نفت در اواسط تابستان ســال 1911 

به پایان رســید، اما پاالیشگاه آبادان در 

پایان ســال بعد آماده بهره برداری شد و 

انتقال نفت از طریــق خــط لوله مذکور، 

عمال امکان پذیر شــد؛ به عبارت دیگر 

در  پاالیشــگاه  از  کامل  بهره برداری 

ســال 1913م. انجام گرفت. نخستین 

فرد که مسوولیت اداره شرکت را در آبادان 

بود. داویدسون  آقای  داشت،  عهده  بر 

منابع: 

محمد حسن نیا، هدی سلیمی،

 اوضاع مناطق نفتخیز
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روند شکل گیـــــری پاالیشگاه آبادان - 2
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مهار آتش سوزی در فروشگاه مبلمان

آتش سوزی فروشگاه مبلمان در خیابان دالوران، خسارت مالی بر جای گذاشت.
ساعت 14:20 دقیقه ظهر شنبه طی تماس تلفنی شهروندان با سامانه 125 مبنی 
بر بروز آتش سوزی در یک فروشگاه مبلمان در خیابان هنگام، خیابان دالوران، 
بالفاصله ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران همزمان آتش نشانان ایستگاه های 

17 و 103 را به محل حادثه اعزام کرد. 
مرتضی لک افسر آماده منطقه 3 عملیات سازمان آتش نشانی تهران در این باره گفت: یک فروشگاه مبل و صندلی 
به وسعت 300 متر مربع از قسمت پشت بام دچار آتش شده بود و با وجود مقدار زیادی چوب در آن قسمت هر 

لحظه احتمال سرایت آتش سوزی به فروشگاه وجود داشت. 
وی افزود: آتش نشانان با حضور در محل حادثه بی درنگ اقدام به عملیات آبرسانی کردند و با محاصره آتش توانستند 

آن را مهار و خاموش کنند و پس از لکه گیری و اطمینان از نبود خطر به عملیات خود پایان دادند.
گفتنی است: علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان در دست بررسی است.

مهار به موقع آتش سوزی در داروخانه بیمارستان

آتش سوزی در داروخانه بیمارستان پارسیان، با حضور به موقع آتش نشانان مهار و خاموش شد.
این حادثه ساعت 3:00 دقیقه بامداد جمعه توسط پرسنل بیمارستان پارسیان به سامانه 125 اطالع داده شد که با 
هماهنگی ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بالفاصله آتش نشانان ایستگاه های 25، 58، 124 و تیم امداد و نجات 
3 به همراه خودرو نردبان، تشک نجات و خودرو حامل دستگاه تنفسی به محل حادثه در خیابان سعادت آباد، میدان 

فرهنگ اعزام شدند.
محمد پناهی معاون منطقه 2 عملیات سازمان آتش نشانی تهران درباره جزئیات این آتش سوزی گفت: این حادثه 
در قسمت داروخانه بیمارستان پارسیان رخ داده بود که در پی آن طبقه همکف این بخش به وسعت 60 متر مربع 
از قسمت درب ورودی بیمارستان دچار آتش سوزی شده و دود فراوان ناشی از این آتش سوزی درمدت کوتاهی 

در داخل ساختمان پراکنده شده بود. 
معاون منطقه 2 عملیات این سازمان درخصوص چگونگی مهار این آتش سوزی اظهار داشت: با حضور به موقع 
آتش نشانان، شعله های آتش که قسمتی از سقف و قفسه های نگهداری دارو را در بر گرفته بود، به سرعت مهارشد 

و از گسترش بیشتر آن جلوگیری به عمل آمد.
وی افزود: همزمان گروه دیگری از آتش نشانان اقدام به تخلیه پرسنل و شهروندان از محل آتش سوزی کردند و 

برای یافتن محبوسین احتمالی به جستجو در دیگر قسمت های این ساختمان پرداختند.
بکارگیری  با  نشانی  آتش  نیروهای  در ساختمان،  آتش سوزی  از  دود حاصل  به  توجه  با  کرد:  پناهی خاطرنشان 

دستگاه های تهویه قوی، دود متصاعد شده را به بیرون تخلیه کردند.
گفتنی است: آتش نشانان در پایان با ارائه هشدارهای ایمنی و تحویل محل به عوامل بیمارستان به ماموریت خود 

پایان دادند.
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بی احتیاطی های پر حادثه
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آتش در خانه مسکونی

آتش سوزی منزل مسکونی در محله زمزم با تالش همه جانبه آتش نشانان مهار و از بروز خسارت بیشتر جلوگیری شد. 
در پی تماس شهروندان با سامانه 125 مبنی بر مشاهده خروج دود از یک منزل مسکونی، ستاد فرماندهی آتش نشانی 

تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 28 را ساعت 13:15 دقیقه یکشنبه به خیابان فالح، خیابان زمزم اعزام کرد.
محمود عبدالهی افسر آماده منطقه چهار عملیات در این باره گفت: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد که طبقه 
دوم یک ساختمان پنج طبقه ده واحدی به مساحت تقریبی 70 متر مربع از قسمت کمد پشت درب ورودی دچار 

آتش سوزی شده و ودود تمام ساختمان را در برگرفته و همه ساکنین از داخل ساختمان خارج شده اند.
وی افزود: آتش نشانان بالفاصله با رعایت نکات ایمنی، همزمان با قطع برق و گاز ساختمان، با لوله کشی به داخل 

منزل، در کمترین زمان ممکن، شعله های آتش را خاموش و از سرایت آن به اطراف جلوگیری کردند.
افسرآماده منطقه 4 عملیات خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از لکه گیری کامل و تخلیه دود با استفاده از فن فشار 

مثبت، به ماموریت خود پایان دادند. 
گفتنی است؛ علت وقوع این آتش سوزی توسط کارشناسان منطقه در دست بررسی است.

مهار آتش در بازار بلور و لوازم خانگی

آتش سوزی در بازار بلور و لوازم خانگی در میدان شوش، با تالش آتش نشانان سه ایستگاه مهار و خاموش شد.
در پی بروز آتش سوزی در یک پاساژ 2 طبقه، و تماس شهروندان و کسبه با سامانه 125، ستاد فرماندهی آتش نشانی 
تهران، ساعت 16:27 روز دوشنبه آتش نشانان ایستگاه های 126، 13، و 91 را به همراه خاور تنفسی و تجهیزات، 

به محل حادثه در خیابان فدائیان اسالم میدان شوش، خیابان جندقی، بازار بلور و لوازم خانگی اعزام کرد.
علیرضا جبارزاده معاون منطقه 5 عملیات در این باره اظهار داشت: در محل حادثه یک فروشگاه به مساحت 15 مترمربع 

در طبقه منفی یک پاساژ دو طبقه تجاری با کاربری فروش انواع ساعتهای دیواری و تزئینی کامال شعله ور شده بود.
وی ادامه داد: آتش به سرعت در حال سرایت به فروشگاه های مجاور بود و دود حاصل از این آتش سوزی در تمام 

پاساژ منتشر شده و بیم آن می رفت که جمعی از کسبه در داخل مغازه های خود محبوس شده باشند.
جبارزاده خاطرنشان کرد: آتش نشانان با استفاده از تجهیزات کامل انفرادی و مجهز به دستگاه تنفسی به سرعت 
خود را به کانون آتش سوزی در طبقه منفی رساندند و به کمک چندین رشته لوله های آبرسانی شعله های سرکش 

آتش را به سرعت مهار و خاموش کردند.
وی افزود: همزمان گروهی دیگر از آتش نشانان ضمن ایمن سازی کامل محل حادثه، افراد را از داخل پاساژ خارج 

و به محل امن منتقل کردند.
معاون منطقه 5 عملیات تصریح کرد: آتش نشانان با تالش فراوان موفق شدند آتش را در کمترین زمان ممکن 
مهار و خاموش کرده و از سرایت به مغازه های اطراف جلوگیری کنند و پس از اطمینان از خاموش شدن آتش، دود 

غلیظی که پاساژ را در بر گرفته بود به وسیله فن های فشار قوی تخلیه کردند.
وی افزود: خوشبختانه در این آتش سوزی به هیچ کس آسیبی وارد نشد و آتش نشانان پس از خاموش کردن آتش 

و جلوگیری از سرایت شعله های آتش به اطراف، به ماموریت خود پایان دادند.
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رییس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان تهران: مدیر 

برتر ارتباط گستر کشور

سمپوزیوم  چهاردهمین  مراسم  در 
حضور  با  عمومی  روابط  المللی  بین 
اول  رییس  نایب  پزشکیان  دکتر 
مجلس شورای اسالمی که امروز در 
محل سالن همایش های بین المللی 
از  شد  برگزار  ایران  ملی  کتابخانه 
مدیر  عنوان  به  خرم  احمد  مهندس 
و  تقدیر  کشور  مدار  شفاف  و  برتر 

تجلیل شد.
همچنین در پانزدهمین دوره جشنواره 
برترین های روابط عمومی ایران نیز 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 
اساس  بر  تهران  استان  ساختمان 
روابط  عنوان،  به  داوران  هیات  رای 
عمومی برتر در رشته اطالع رسانی 

انتخاب شد.

ماهنامه شماره 226 
صنعت تاسیسات

آنچه در این شماره می خوانید:

• اخبار علمی و صنعتی
• کیفیت جهانی کاالی ایرانی

• در محضر استاد!
• جیمزباند مأمور 007 )فقط به 

خاطر چشمان تو(
• سینما تأسیسات )برباد رفته( 
• تنفس راحت در بیمارستانها

• بازیافت انرژی در سیستم های 
بخار )8( 

• مبردهای طبیعی؛ مزایا و چالشها
• منافع پاکسازی بویلرها

• اهمیت کنترل مبرد در بازدهی 
سیستم های تبرید

• پنج فوت مربع به ازای هر اسب 
بخار بویلر

 NOxفناوری های کاهش انتشار •
از مشعل ها

• کارمندیابی
• فهرست بهای خدمات تأسیسات

• بازار تأسیسات

پیام مهندس رجبی همزمان 
با هفته پدافند غیرعامل

جایگاه   به  اشاره  با  پیام  این  در 
اهداف  درتحقق  ایمن  ساختمان 

پدافند غیر عامل آمده است: 
مراکز  سازی  ایمن  پیشرفت، 
سازی  پایدار  و  حساس  و  حیاتی 
از  کشور  حیاتی  زیرساخت های 
برنامه های  و  اهداف  مهمترین 
پدافند غیرعامل به شمار می رود و 
به موازات آن توسعه کمی و کیفی 
همراه  متخصص  انسانی  نیروی 
ملی  مقاومت  آستانه  افزایش  با 
در  مقاومت  های  مولفه  تقویت  و 
مقابل بحران ها و حوادث طبیعی یا 
انسانی می تواند قابلیت بقا و حفظ 
افزایش  را  در شرایط خاص  کشور 

دهد.
در این راستا فرهنگ سازی و ایجاد 
پدافند  تاثیر  مورد  در  عمومی  باور 
غیر عامل در کاهش آسیب پذیری 
و  کشور  اصلی  های  ساخت  زیر 
مردم  از  حفاظت  و  امنیت  افزایش 
در برابر انواع تهدیدات از مهمترین 

این رویکردهاست.
نظام  سازمان  رییس  پیام  ادامه  در 

مهندسی ساختمان ، آمده است: 
بر حساسیت  تاکید  اینجانب ضمن 
مبحث 21 به ویژه در ساختمان هایی 
که کاربری عمومی و خدماتی دارند، 
لزوم توجه به مباحث مقررات ملی 
ساختمان در مورد تمامی ساخت و 
سازهای موجود اعم از ساختمانهای 
کشور  واجرایی  فنی  نظام  مشمول 
و نیز ساختمان های مشمول قانون 

ساختمان  کنترل  و  مهندسی  نظام 
امیدوارم  و  کنم  می  خاطرنشان  را 
و  علم  تولید  پژوهش،  و  تحقیق 
فرهنگ  به  آن   تبدیل  و  فناوری 
کردن  نهادینه  به  منجر  عمومی 
رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر 
عامل در تمام طرح های منتهی به 

توسعه گردد.
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بین یک بخش دولتي و خصوصي، 
در راستاي تسهیل فضاي کسب و 

کار استان اصفهان است.
اطالع  عدم  کرد:  اظهار  وي 
از  تولیدکنندگان  و  صنعتگران 
در  ویژه  به  استاندارد  قوانین 
آزمایش  نمونه برداري،  بخش هاي 
و آزمون محصوالت از چالش هاي 

مهم این اداره کل است.

تمام موتورخانه ساختمان هاي 
اصفهان استاندارد مي شود

مدیر کل استاندارد استان اصفهان 
موتورخانه هاي  تمام  گفت: 
ساختمان ها از جمله ساختمان هاي 
مسکوني، تجاري و اداري استاندارد 

خواهد شد.
کرد:  اظهار  شفیعي  غالمحسین 
به  استاندارد  مجوز  اعطاي  براي 
ساختمان باید موتورخانه ساختمان 
وي  باشد.  استاندارد  مجوز  داراي 
براي  استاندارد  تهیه  کرد:  بیان 
با  ها  ساختمان  هاي  موتورخانه 
مي  صورت  گاز  شرکت  همکاري 
استان  استاندارد  مدیرکل  گیرد. 
دنبال  به  اینکه  بیان  با  اصفهان 
واحدهاي  براي  تراشي  مانع 
صنعتي نیستیم، تصریح کرد: اداره 
است  کننده  تولید  حامي  استاندارد 
را مي کند که  و تمام تالش خود 

چرخه تولیدي متوقف نشود.
که  هستیم  این  پي  در  گفت:  وي 
خود  به  را  بازرسي  و  نظارت  امر 
همکاري  با  تولیدي،  واحدهاي 
تشکل هاي اقتصادي واگذار کنیم 
که الزم است ساز و کار این نظارت 

تعریف شود.
تفاهمنامه  امضاي  از  شفیعي 
همکاري بین اتاق بازرگاني با این 
نهاد خبر داد و گفت: این تفاهمنامه 

مصنوعی  خنک  کننده   ماده  ی  نوع 
پوشش  نوعی  به عبارتی  یا 
طبیعت  در  که  است  مهندسی شده 

یافت نمی شود.
سال گذشته، پژوهشگران دانشگاه 
کلرادو در آمریکا گزارشی درباره  ی 
پوشش  این  فوق العاده  ویژگی های 
جدید منتشر کرده بودند که تقریبًا 
را  خورشید  از  دریافتی  نور  تمام 

منعکس می کرد.
دیگر  ترفند  یک  پوشش،  این  اما 
که  دارد  نیز  خنک  سازی  برای 
است؛  ساخته  متمایز  کاماًل  را  آن 
خنک  برای  را  پوشش  این  از  اگر 
کنید،  استفاده  آب  نگه  داشتن 
به  خوبی امکان دفع گرما را از مایع 

به فضای اطراف فراهم می  کند.
گرما  که  شرایطی  در  بنابراین، 
دفع شود و از طرف دیگر، به  دلیل 
گرما  این  نور،  بازتابندگی  خاصیت 
مایع  دمای  شود،  جایگزین  نتواند 

به سرعت افت خواهد کرد.
طراحی  دانشمندان،  به تازگی 
یک  و  بخشیده  بهبود  را  سیستم 
از  مترمربع   13 مساحت  با  آرایه 

پانل ها را آزمایش کرده اند.
گرفته  درنظر  به  گونه  ای  ابعاد  این 
شده که روی پشت  بام اکثر منازل، 

قابل  پیاده سازی است.
 cooling sytem  / کننده  خنک 
دانگ لیانگ ژائو ، نویسنده  ی این 
مطالعه از بخش مهندسی مکانیک 
شما  می  گوید:  کلرادو  دانشگاه 
می توانید این پانل ها را روی سقف 
نیازهای  و  کنید  نصب  خانه  یک 
سرمایشی آن محل را مرتفع کنید.

سیستم های خنک کننده جدید

جدید  نسل  می  گویند  پژوهشگران 
هزینه  ای  با  سرمایشی،  تجهیزات 
بسیار  انرژی  مصرف  و  ناچیز 
را  منازل  خنک  سازی  قابلیت  کم، 

خواهند داشت.
متحده،  ایاالت   در  پژوهشگران 
یک سیستم ارزان جدید را طراحی 
امکان  می تواند  که  کرده  اند 
سرمایش خانه  ها را با مصرف برق 

بسیار پایین، میسر کند.
به  اندازه  ی  آرایه  یک  گروه  این 
کرده  اند  ایجاد  خانه  یک  پشت  بام 
و  شیشه  جنس  از  ماده ای  از  که 
بسیار  بازتابندگی  خاصیت  با  پلیمر 

باال ساخته شده است.
در  صورت  گرفته،  آزمایش  های  در 
شرایط تابش مستقیم نور خورشید 
در تابستان، سیستم توانست آب را 
در حدود 10 درجه خنک تر از دمای 

محیط نگه دارد.
در  می تواند  همچنین  روش  این 
مقیاسی بزرگ تر برای خنک  سازی 
داده،  مراکز  و  برق  نیروگاه  های 

مورد استفاده قرار گیرد.
یک  پایه  ی  بر  سیستم  این  اساس 
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کنترل  مسئول  خدابخش  مجتبی 
گرمایش  سرمایش  شرکت  کیفیت 
پس   : افزود  زمینه  این  در  آبنوس 
از درخواست این شرکت به سازمان 
منظور  به  ایران  استاندارد  ملی 
انواع  برای  استاندارد  پروانه  دریافت 
محصوالت رادیاتور گرمایشی و پس 
و  مستندات  و  تجهیزات  بررسی  از 
گرفته،  صورت  نمونه  برداری های 
مرتبه  نخستین  برای  خوشبختانه 
موفق به کسب پروانه استاندارد برای 

انواع رادیاتورگرمایشی شدیم.
وی تصریح کرد: این شرکت موفق 
عالمت  کاربرد  پروانه  دریافت  به 
در  انرژی  رده  باالترین  با  استاندارد 
پروانه  گواهینامه  و  گردیده  ایران 
فوالدی  رادیاتور  اجباری  استاندارد 
تجاری  با عالمت   B انرژی  رتبه  با 

SGP صادر شده است.

استاندارد  پروانه  صدور 
رادیاتور گرمایشی

رادیاتور  انواع  استاندارد  پروانه 
شرکت  شد.  صادر   SGP گرمایشی 
به  آبنوس موفق  سرمایش گرمایش 
کسب پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
اجباری برای انواع رادیاتورگرمایشی 

گردید.
شرکت  مدیر  پور  لویی  محسن 
اعالم  با  آبنوس  گرمایش  سرمایش 
اندازی  راه  از  پس  افزود:  خبر  این 
گرمایشی  رادیاتور  انواع  تولید  خط 
در شرکت سرمایش گرمایش آبنوس 
در سال 1396، اقدامات الزم جهت 
انوع  برداری  بهره  پروانه  دریافت 
رادیاتور فوالدی و آلومینیومی انجام 

گرفت.
این  افزودن  به  موفق  شرکت  این 
برداری  بهره  پروانه  در  محصوالت 

خود گردید.
رادیاتور  تولید  خط  اندازی  راه 
و  آلومینیومی  رادیاتور  فوالدی، 
رادیاتور حوله ای و انواع دستگاه های 
تست آنها وخط پیشرفته بسته بندی 
اقدامات  جمله  از  محصوالت  این 
بعدی صورت گرفته دراین زمینه بود.
همچنین راه اندازی خط جدید رنگ 
با تکنولوژی روز که مجهز به رباتهای 
باعث  میباشد  پاش  رنگ  پیشرفته 
محصوالت  رنگ  کیفیت  گردیده 
اروپایی  محصوالت  حد  در  تولیدی 
باشد. پس از تولید آزمایشی و بررسی 
اقدامات  تولیدی  محصوالت  دقیق 
الزم در زمینه دریافت پروانه کاربرد 

عالمت استاندارد صورت پذیرفت.

می یابد  افزایش  تلویزیون  و  پکیج 
زمینه  در  شد  گفته  که  همان طور  که 
محصول  در  بازار  نیاز  به  پاسخگویی 
این  و  هستیم  روبرو  مشکل  با  پکیج 
عدم  دلیل  به  سرما  در  پکیج  کمبود 
است. داده  رخ  تقاضا  و  عرضه  تناسب 
این که در فصول سرد  به  اشاره  با  وی 
سال عمومًا افراد در خانه هستند و تفریح 
آن ها تماشای تلویزیون است به همین 
دلیل تقاضا برای این محصول افزایش 
و  خرید  فرآیند  کرد:  اظهار  می یابد، 
رسیده  ماه  یک  حدود  به  پکیج  نصب 
که  است  آن  دلیل  به  موضوع  این  و 
قیمت مس مصرفی در پکیج به شدت 
قطعات  تأمین  آن  کنار  در  و  افزایش 
دارد. بسیاری  ارزبری  نیز  مصرفی 
کرد: محصوالت  طحان پور خاطرنشان 
ایرانی به نام از لحاظ کیفیت بازار ایران 
و  می دهند  پوشش  کامل  طور  به  را 
مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما در 
تولید مشکالت  تأمین قطعات و  زمینه 
در  پکیج  کمبود  و  دارد  وجود  بسیاری 
شود. رفع  باید  که  است  معضلی  سرما 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
بیان کرد: قیمت لوازم خانگی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته 
و در بازار بخاری و آبگرمکن با افزایش 
است. شده  روبرو  درصدی   50 قیمت 
وی گفت: آبگرمکن و بخاری بیش از 
نیاز بازار داخلی تولید می شود و مازاد نیاز 
آسیای  و  همسایه  بازارهای  به  داخلی 
میانه صادر می شود که در کنار آن برخی 
می شود. صادر  ایتالیا  به  نیز  قطعات 

کمبود پکیج در سرما

لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
خانگی  لوازم  بازار  گفت:  خانگی 
با  محصولی  هیچ  در  پکیج  جز  به 
کمبود مواجه نیست و حتی مازاد نیاز 
گرمایشی  محصوالت  داخلی  بازار 
می شود. صادر  آبگرمکن  و  بخاری 

محمد طحان پور در رابطه با شرایط 
محصوالت  تقاضای  و  عرضه 
خانگی  لوازم  بازار  گفت:  گرمایشی 
به  محصولی  هیچ  در  گرمایشی  و 
جز پکیج، با کمبودی مواجه نیست.

لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
سال  سرد  فصول  در  افزود:  خانگی 
میزان تقاضا برای آبگرمکن، بخاری، 
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گفت:  لوند  دانشگاه  میکروبیولوژی 
بسیاری  و  الکتیک  اسید  باکتری  شاید 
عملکرد  قابلیت  دیگر،  باکتری های  از 

الکتروشیمیایی را داشته باشند.
هستند  این  از  حاکی  پژوهش،  نتایج 
که ممکن است یک باکتری در محیط 
باشد  داشته  ویژگی هایی  خود،  طبیعی 
است.  آن  فاقد  متفاوت  شرایط  در  که 
آنچه رخ می دهد این است که دو نوع یا 
انواع بیشتری از ریزارگانیسم ها، قابلیت 
دو  یا  یک  رشد  با  را  خود  متابولیک 

ارگانیسم دیگر در هم می آمیزند.
بر اساس پژوهش دانشگاه لوند، ممکن 
میان  همکاری  از  شکل  این  است 
“سینتروفی”  نام  با  که  ریزارگانیسم ها 
به  می شود،  شناخته   )synthrophy(
مورد  بخش های  میان  الکترون  انتقال 

نظر مربوط باشد.
توانایی  سینتروفی،  داد:  ادامه  هدرستد 
آن  فاقد  ذاتا  سلول ها  که  را  متابولیکی 
هستند، فراهم می کند. برای مثال، یک 
ترکیب شیمیایی خاص، تنها در صورتی 
عملکرد  که  می شود  تجزیه  طبیعت  در 
به  نه  و  با هم  باکتری  متفاوت  نوع  دو 

صورت جداگانه صورت گیرد.
هم  دیگر  حوزه های  در  پژوهش  این 
کاربرد دارد. درک انتقال الکترون ها میان 
طراحی  برای  الکترودها،  و  باکتری ها 
الکتروشیمیایی  سیستم های  بهبود  و 

میکروبی نیز مهم است.
بر  عالوه  سیستم ها،  این  کاربرد  حوزه 
سوخت های  مانند  مواردی  دارو،  تولید 
فسیلی برای تولید انرژی زیستی، گیاهان 
و  فاضالب  تصفیه  برای  استفاده  مورد 
حسگر های زیستی را نیز در بر می گیرد. 
نتایج  که  داریم  باور  ما  افزود:  هدرستد 
مورد  در  بررسی  ادامه  به  پژوهش،  این 
پیچیده ای  ترکیب  دارای  زیست  محیط 

از ارگانیسم ها منجر خواهد شد.

برق با طعم شکر

پژوهشگران سوئدی دریافته اند که 
قابلیت  این  باکتری  از  خاصی  نوع 
برق  جریان  شکر،  از  که  دارد  را 
می توانند  باکتری ها  کند.این  تولید 
برق  جریان  خود،  سلول های  از 
تولید کنند. این فرآیند با نام “انتقال 
شناخته  سلولی”  خارج  الکترون 
از  می توانند  باکتری ها  می شود. 
تولید  برق  جریان  خود،  سلول های 
“انتقال  نام  با  فرآیند  این  کنند. 
شناخته  سلولی”  خارج  الکترون 

می شود.
“دانشگاه  پژوهشگران  از  گروهی 
 )Lund University( لوند” 
الکترون خارج  انتقال  سوئد، فرآیند 
سلولی را در نوع متفاوتی از باکتری 
الکتیک”  اسید  “باکتری  یعنی 

)LAB( بررسی کرده اند.
این باکتری هم در دستگاه گوارش 
گوارش  دستگاه  در  هم  و  انسان 

حیوان وجود دارد.
پژوهشگران در این بررسی، اتفاقاتی 
باکتری  از  انتقال  فرآیند  طی  که 
رخ  الکترون ها  برای  الکترود  به 
این  نتایج  کردند.  بررسی  می دهد، 
بررسی نشان می دهد که انتروکوک 
می تواند  الکترود  یک  در  موجود 
از  ناشی  الکتریکی  جریان  رشد  به 

متابولیسم سلول کمک کند.
هنگامی که باکتری، شکر را در سلول 
خود تجزیه می کند، الکترون ها آزاد 
الکترون ها  می شوند. تبدیل طبیعی 
مولکول های  کمک  با  الکترود،  به 
 )quinone( موسوم به “کوئینون” 
رخ می دهد که درون غشای سلول 
استاد  هدرستد،  الرس  دارند.  قرار 

اتحادیه تاسیسات مکانیکی 
ساختمان تهران اعالم کرد:

آب  برای  لوله کشی  دستمزد  تعرفه 
سیستم  الیه(،  )تک  گرم  و  سرد 
ونت  سیستم  و  )پلیکا(  فاضالب 
متر   50 واحدهای  برای  )پلیکا( 
برای  تومان،  هزار   900 معادل  مربع 
واحدهای 100 متر مربع یک میلیون 
متر   150 واحدهای  برای  و  تومان 
مربع یک میلیون و 250 هزار تومان 
دستمزد  میزان  این  که  شد  تعیین 
پرداخت  مستلزم  سروییس   2 برای 
تومان هزینه اضافه است. 300 هزار 

بر اساس این گزارش، تعرفه دستمزد 
تا  اتیلن  پلی  فاضالب  لوله کشی 
شاسی کشی  با  میلی متر   110 سایز 
واحدهای  برای  واحد(   10 )حداقل 
50 متر مربع معادل 550 هزار تومان 
معادل  متر   150 واحدهای  برای  و 
است. شده  اعالم  تومان  هزار   850

همچنین تعرفه دستمزد نصب رادیاتور 
آلومینیومی تا 10 پره از 40 هزار تومان 
تا 55 هزار تومان اعالم شد. این در 
حالی است که این میزان دستمزد برای 
نصب رادیاتور آلومینیومی تا 50 پره به 
35 هزار تومان کاهش می یابد. شایان 
ذکر است که حمل رادیاتور به داخل 
بود. خواهد  مالک  عهده  به  واحد  هر 

عالوه بر این ها، تعرفه دستمزد نصب 
شیرآالت مخلوط )دستشویی و حمام 
راه اندازی  و  نصب  ظرفشویی(،  و 
نصب  فالش تانک،  فرنگی،  توالت 
لوله بازکنی،  دستمزد  روشویی، 
فن کویل،  نصب  دینام،  پمپ  تعویض 
بسیاری  و  موتورخانه  راه اندازی 
است  شده  اعالم  موارد  از  دیگر 
در  جزییات  تمام  با  را  آن  کامل  که 
کرد. خواهید  مشاهده  جدول هایی 
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اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران اعالم کرد:
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اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران اعالم کرد:
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اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران اعالم کرد:
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ستون تمدن، کتاب و مطبوعات است
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این کتاب را می توانید از تاسیسات بوک خریداری نمائید

نام کتاب: سیستم های اعالم حــــریق

مولفان: مهندس محمدرضا سلطاندوست

قیمت: 18000 تومان

ناشر: انتشارات یزدا

تعداد صفحات: 252 صفحه

نوبت چاپ:  چاپ اول - 1395

http://www.tasisatbook.com
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نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی با نرم افزار 

  AUTO CAD اتوکد

مدت دوره:  45 ساعت

روزهای تشکیل:  یک شنبه ها و سه شنبه ها

مدرسین: مهندس مرادیان - مهندس واصف - مهندس پرهام

آغاز دوره: 13 آبان

شرکت Autodesk برای تطبیق هر چه بیشتر ابزارها و امکانات 

نرم افزارهای خود با نیازهای صنعت اقدام به تولید نرم افزار 

AutoCAD Mechanical کرده است. این برنامه عالوه بر 

دارا بودن تمامی امکانات نرم افزار AutoCAD ابزارهای بسیار 

بهینه شده ای برای طراحی های صنعتی و مکانیکی دارد.

فراگیری نحوه استفاده از این نرم افزار قدرتمند به شما کمک 

می کند تا هر چه سریع تر مسیر صحیحی را برای کسب در آمد 

انتخاب کرده و به سوی آن حرکت کنید.

به عالوه در صنعت تاسیسات، طراحی کانال های هوا نقشه 

کشی آب و فاضالب نقشه کشی های ایزومتریک گاز و … 

مواردیست که به عنوان یک طراح تاسیساتی باید شناخت کافی 

نسبت به آن داشته باشید.

محاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم افزار کریر؛ 
HAP4.9

مدت دوره:  27 ساعت
روزهای تشکیل:   یک شنبه ها و سه شنبه ها

مدرس: مهندس واصف
آغاز دوره: 20 آبان

نیمی از فرآیند طراحی تاسیسات مکانیکی نیازمند دو عدد است: 
میزان بار گرمایش و میزان بار سرمایش که باید ساعت ها وقف 
صرف استخراج اعداد مختلف و جایگذاری در فرمول های مختلف 

کرد تا در نهایت به این دو عدد برسیم.
یعنی بار گرمایشی و سرمایشی.

متاسفانه در بسیاری ازپروژه های تاسیساتی می بینیم که دفترچه 
محاسبات نرم افزار کریر پر از ایراد است. اعداد ورودی اشتباه و 
سلیقه ای، سیستم سازی اشتباه و تحلیل و برداشت غلط. آنگاه 
فهرستی 30 تا 40 آیتمی از ایرادات ارائه می شود و نه تنها همکار 
ما مجبور به تکرار کل فرآیند انتخاب فن کویل ها، سایزینگ لوله ها 
و طراحی موتورخانه می شود، که اعتبار علمی وی نیز زیر سوال 

می رود!
دانش پذیران در پایان این دوره باید بتوانند:

1- از نرم افزار به خوبی استفاده کنند
2- یک پروژه – هرچند پیچیده – را تحلیل کنند

3- داده های مورد نیاز را از استانداردها، راهنماها و هندبوک ها 
استخراج کنند

4- برای یک پروژه، سیستم مورد نیاز را انتخاب کنند
5- نتایج پروژه را بررسی و از آن برای انتخاب دستگاه استفاده کنند.

برای اطالعات بیشتر کلیک کنیدبرای اطالعات بیشتر کلیک کنید

مهندس نیره شمشیری

مدیر آموزش آکادمی کاشانه

نکات خاص کالس های پیش رو آکادمی کاشانه
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http://kaashaaneh.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%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%D8%AF/
http://kaashaaneh.ir/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1/
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مـــــرگ و بـــرف
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بوران ایران، بورانی بود که در اواسط بهمن ماه سال 1350، بخش وسیعی از ایران را به گونه ای در برف و یخبندان فروبرد که در 

سرانجام منجر به مرگ بیش از 4000 نفر شد. این رویداد بدون شک سخت ترین و مصیبت بارترین بوران در تاریخ نوشته شده 
بشر بوده است. دوره ای از سرمای شدید و یخبندان گسترده که از چهاردهم بهمن سال 1350 آغاز شد و تا بیستم همان ماه 
ادامه یافت، باعث بارش غیرعادی برف به میزان بیش از سه متر در سرتاسر مناطق روستایی واقع در شمال غرب، شمال، 
مرکز، و جنوب ایران شد. بارش بسیار شدید برف در استان های جنوبی ایران، موجب شد که ارتفاع برف در این نواحی به 
هشت متر می رسد. در نتیجه بیش از 4000 نفر از روستاییان که راهی برای گریز از این وضعیت نداشتند، در زیر حجم عظیم 

برف مدفون شدند.
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هر هفتهدر

ایمیل شما

آنچه در شماره بعدی می خوانید
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* در ادامه بحث مالیاتی مان

* یکصدمین بسته خبری

* حادثه ها، خبرها و ...

* جدیدترین مقاله اشری

* چه کتابی بخوانیم؟!

 و

کلی مطلب خواندنی دیگر

با ما همراه باشید


