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*کپی برداری از مطالب نشریه بدون اجازه 

کتبی ممنوع است. 
*کلیه حقوق این نشریه متعلق به آکادمی 

کاشانه است.
*نشریه در تصحیح، حذف و یا 

خالصه کردن مقاالت رسیده آزاد است.
* نشریه تا اطالع ثانوی به صورت 

رایگان منتشر می شود.
 *کلیه حقوق متصوره آن متعلق به 

گردانندگان نشریه است.

بازاریابی بین المللی

روح اله واصف

همکاران گرامی سالم و خداقوت
رفتارهای  و  سیاسی  دعواهای  از  ناشی  بحران های  دوران  در 
تا  یابد  فرهنگی جریان  و  اقتصادی  دیپلماسی  باید  سیاستمداران، 
کمک  به  حتی  یا  و  شود  تعدیل  سیاستمداران  تصمیمات  اثرات 
خارجی  صدمیلیاردی  چند  سرمایه گذاری  اگر  بیاید.  سیاستمداران 
تحریم،  اعمال  از  قبل  متخاصم  دولت  یابد،  تحقق  ما  کشور  در 
خود  سرمایه گذاری  قید  که  کند  مجاب  را  سرمایه  صاحبان  باید 
را بزنند که عماًل غیرممکن است و اگر سرمایه داران ما، مستقل 
البته  و  کنند  کشور  از  خارج  در  سرمایه گذاری  به  اقدام  دولت  از 
کارخانه  برپایی  در  که  ترکیه  ساختمان سازی  در  نه  را  خود  پول 
پمپ و کمپرسور هزینه کنند و نتایج تولید را به داخل منتقل کنند 
می توانند محصوالتی به مراتب باکیفیت تر تولید کنند و یا حتی از 
همان خارج از کشور به سایر کشورهای دنیا صادر کنند. حداقل نفع 

این اتفاق، دریافت دانش فنی به روز دنیا است.
چنین فرآیندهایی نیاز به دانش International Marketing یا 
بازاریابی بین المللی دارد و انجام مراحل چنین فرآیندی متخصصانی 
آشنا به این دانش را می طلبد. شناخت کشورهای خریدار و ارزیابی 
بازار آن ها چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی، شناخت 
روش های کار با بازارهای خارجی اعم از تاجر خارجی، شبکه پخش 
خارجی و یا فروشگاه های توزیع کننده، ارزیابی هزینه های بازاریابی 
خارجی و شکل های آن و چندین نکته دیگر، آن چیزی است که در 
دنیا زیرعنوان بازاریابی بین المللی در حال وقوع است و ما هنوز به 
فکر تولید در شرایط تحریم و واردات در شرایط غیرتحریم هستیم. 
نگران چشم به دولت دوخته ایم که برای ما چه می کند و بازارهای 
خوبی چون عراق و افغانستان را رها می کنیم تا دیگران بیایند و 
بفروشند و بروند و ما ناتوان از بین المللی سازی؛ چون هنوز آن را 

نمی شناسیم.
                                                                      تا بعد!
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ترجمه: مهندس نیره شمشیری

 – آب  مطبوع  تهویه  دستگاه 
خنک

 – آب  مطبوع  تهویه  دستگاه  ویژگی 
تا  کیلووات   141( تن  تا 80  خنک 40 
281 کیلووات( جدید شرکت ترین یک 
کوچک ترین  حاوی  و  َکِستی  ساختار 
کم ترین  و  صنعت  در  مدوالر  مقاطع 
دیگر  از  است.  مانده  جا  به  مواد  مقدار 
تجاری  دستگاه  این  ویژگی های 
می توان به کارامدی باال از نظر انرژی 

اشاره کرد.
اطالعات بیشتر در اینجا 

آب گرمکن / دیگ ترکیبی

دیگ  و  ترکیبی  دیگ   / آبگرمکن 
شرکت   Brute FT® Wall Hung
و  استثنایی  راندمان  وایت،  برادفورد 
تکنولوژی  دارد.  چشمگیری  عملکرد 
صورت  به   Brute FT تنظیم کنندگی 
خودکار مصرف سوخت را طبق تقاضای 
با  مقایسه  در  تا  می کند  تنظیم  گرما 
استاندارد  »روشن/خاموش«  دیگ های 

مبلغ قبوض را %20 کاهش دهد.
اطالعات بیشتر در اینجا 

پمپ حرارتی پکیجی

 Closetline® پکیجی  حرارتی  پمپ 
تن    5.0 تا   0.5 از  والن  شرکت   CAS
در   EER 17.0 با  کیلووات(   18 تا   1.8(
استفاده  سهولت  برای   WLHP شرایط 
است.  شده  طراحی  فشرده  کابینت  یک  در 
دستگاه های افقی می تواند از کف سرویس 
شوند تا نیازی به برداشتن سقف آن نباشد. 
با بازگرمایش گاز گرم برای کنترل رطوبت 
دوگانه،  سرمایش  و  گرمایش  تیز  و  دما  و 
سری های CAS برای طیف گسترده ای از 

کاربری ها انعطاف پذیری دارند. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

HVAC&R محیط سنج

از میان ویژگی های متر EM54 شرکت 
FLIR می توان به کارکردهای رطوبت، 
حباب تر و نقطه شبنم برای اندازه گیری 
انحراف از مقادیر مناسب رطوبت نسبی 
 k نوع  دمای  تماسی  میله  کرد.  اشاره 
اجزای  الکتریکی و  می تواند موتورهای 
دماهای  نظر  از  را  حرارتی  تجهیزات 

مناسب کاری کنترل کند. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

پوشش پاششی

پوشش  یک   Heresite ES-600
محافظت  برای  باال  عملکرد  با  اسپری 
حرارت  انتقال  اجزای  و  تجهیزات  از 
در  عالی  مقاومت  پوشش  این  است. 
بنفش  ماوراء  و  رطوبت  برابر خوردگی، 
و  آهنی  فلزات  به  خوب  چسبندگی  و 
غیر آهنی بدون نیاز به بتونه کاری اولیه 

دارد. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

سرعت  اسکرول  کمپرسورهای 
متغیر

دانفوس عملکرد بار جزئی و نقشه های 
عملیاتی کمپرسورهای اسکرول سرعت 
کرده  تقویت  را  خود   VZH متغیر 
برای  خاص  طور  به  محصوالت  است. 
و  آسایشی  برگشت پذیر  کاربردهای 
دستگاه های تهویه مطبوع اتاق کامپیوتر 

مناسبند. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

معرفی محصوالت جدید

https://www.superioraluminum.com/products/aluminum-railing/series-9p-aluminum-privacy-railing
http://www.rbiwaterheaters.com/commercial-boilers/condensing/FlexCore.html
http://cleaverbrooks.com/products-and-solutions/boilers/commercial-condensing/clearfire-ce/clearfire-ce.html
http://www.info.hotims.com/72835-159
http://www.info.hotims.com/72835-160
http://www.info.hotims.com/72835-161
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استفاده  ذیل  موارد  از  یک  کدام  برای  کانال کشی 
می شود؟

اگزاست  برگشت،  هوای  هدایت  رفت،  هوای  هدایت 
هوای آلوده

حداکثر فشار مثبت و حداکثر فشار مکش در کانال چند 
پاسکال است؟

کمترین ضخامت ورق کانال باتوجه به کالس کاری و 
سایز کانال چقدر است؟

منطقه آب و هوایی پروژه از نظر میزان رطوبت چگونه 
است؟

جنس عایق مناسب برای کانال های خارج از ساختمان 
و داخل ساختمان چیست؟

ارتفاع مفید داخل سقف کاذب برای عبور کانال ها چه 
میزان است؟

مناسب  کانال ها  عبور  برای  عمودی  داکت های  ابعاد 
است؟

در کدام فضاها کانال ها از مناطق آتش عبور می کنند؟
آیا نیاز به نصب دریچه بازدید روی کانال ها است؟

با توجه به کاربری سرعت مناسب عبور هوا در کانال ها 
چقدر است؟

اگر  است؛  خورده  گوشمان  به  مالیاتی«  »اظهارنامه  کلمه  ما  همه 
مالیاتی  اظهارنامه  با  مستقیم  به صورت  باشیم  کسب وکاری  صاحب 
درگیر بوده ایم و اگر تابه حال با آن سروکار نداشته ایم هم حتمًا این 
کلمه را در رسانه ها شنیده ایم. همه این ها باعث می شود به یک سؤال 

به صورت جدی فکر کنیم؛ اظهارنامه مالیاتی چیست؟
روش محاسبه علی الرأس مالیات چیست؟

در  افراد  مالیات  محاسبه  برای  سنتی  و  قدیمی  روشی  درگذشته، 
روش  نام  به  داد،  رواج  هم  هنوز  که  روش  این  می شد.  گرفته  نظر 
»علی الرأس« شناخته می شود و میزان مالیات مؤدی را به نظر مأمور 
محل  از  بازدید  به  مالیات  اداره  مأمور  می کند.  منوط  مالیات  ممیز 
کسب صاحبان مشاغل پرداخته و بر اساس محاسبات نسبی ای که در 
ذهن خود انجام می دهد و به صورت علی الرأس میزان مالیات را برای 

صاحبان مشاغل تعیین می کند.
بشر، پس از گذشت سال ها از راه اندازی سیستم مالیات، به این نتیجه 
رسید که روش محاسبه علی الرأس مالیات کاربردی نبوده و عالوه بر 
اینکه دقت الزم را دارا نیست، وقت زیاد و هزینه فراوانی را بر دوش 
ادارات مالیاتی می گذارد. عالوه بر این، این روش عدالت مالیاتی را 
خدشه دار می کند روش محاسبه علی الرأس دقیق نبوده و میزان آن 
معمواًل بیش از میزانی است که مؤدی در روش خود اظهاری به آن 

می رسد.
روش خود اظهاری مالیاتی چیست؟

سیستم های اقتصادی قدرتمند دنیا، پس از مطالعات فراوان، شیوه خود 
اظهاری مالیاتی را جایگزین شیوه علی الرأس کردند. در خود اظهاری 
اقتصادی  گردش  شفاف،  البته  و  داوطلبانه  به صورت  افراد  مالیاتی، 
میزان  و  کرده  اقرار  مشخص  روش های  طریق  از  را  خود  یک ساله 

مالیات پرداختی خود )با توجه به قوانین مالیاتی( را اعالم می کنند.
در این شیوه، افراد باید با پر کردن فرم هایی مشخص، عملکرد مالی 
قوانین  اساس  بر  و  کنند  گزارش  مالیات  اداره  به  را  خود  سال  یک 
مالیاتی، میزانی مشخص از درآمد اقراری خود را به اداره مالیات یا 

همان دولت پرداخت کنند.
خود  شیوه  از  توسعه یافته  کشورهای  قریب به یقین  حاضر  حال  در 
قوانین  می کنند.  استفاده  افراد  مالیات  میزان  محاسبه  برای  اظهاری 
و  مالی  سیستم های  بر  شدید  نظارت های  همچنین  و  مالی  شفاف 
بانکی باعث شده است تا در این کشورها، اظهارنامه های مالیاتی در 
اکثر موارد درست و بدون پنهان کاری باشند. خود اظهاری ها نیز در 
بیش از 90 درصد موارد بدون بررسی مجدد پذیرفته می شوند و تنها 
درصد اندکی و به صورت اتفاقی مورد بازبینی قرار می گیرند. البته این 

در کشورهای توسعه یافته اتفاق می افتد، نه همه جای دنیا!

 مـا و مالـیات

نویسنده: محمد کلکتی

چک لیست های مشاور قبل از جلسه 
هماهنگی – کانال
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 مفهوم اظهارنامه مالیاتی
حسین بادامی

کارشناس امور مالیاتی



برآورد تقاضاهای سرمایش و گرما
کل تقاضای سرمایش شامل بار سرمایش برآوردشده برای 
هتل  برای  سرمایش  بار  تقاضای   5 شکل  می شود.  هتل 
در  سرمایش  بار  بیشترین  می دهد.  نشان  را  سال  طول  در 
به 1754 تن )6167 کیلووات( می رسد و کمترین  آگوست 
بار سرمایش حدود 154 تن )541 کیلووات( است. حتی در 
زمستان که دمای بیرون به کمتر از 59 درجه فارنهایت )15 
درجه سانتی گراد( می رسد، به دلیل بهره های حرارت داخل، 

سرمایش در تمامی سال الزم است. انرژی سرمایش ساالنه 
ساعت  در  مگاوات   23400 هتل،  کردن  خنک  برای  الزم 

)معادل 3797ساعت بار کامل ]EFLH[( است. 
کل تقاضای گرما شامل گرمایش فضا، گرمای استخر، گرمای 
هوای تازه و پیش گرمایش بار DHW هتل می شود. شکل 
بار حرارتی در سال را نشان می دهدکه شامل گرمایش   6
استخر و گرمایش آب  تازه، گرمایش  فضا، گرمایش هوای 

گرم بهداشتی می شود. 

عملکرد سیستم گرمایش و سرمایش ترکیبی در محیط های گرم و مرطوب - بخش سوم 

 نویسنده:  دکتر یوسف ریاچی
 ترجمه: مهندس نیره شمشیری

منبع: مجله اشری ماه آگوست 2019

از اشری می خوانید
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گرمای تلف شده، انرژی است که در فرآیندها تولید می شود، اما به شکل مفید مورد استفاده قرار نمی گیرد. 
سیستم های برق و حرارت ترکیبی )CHP( کاربرد گسترده ای در موتورخانه های مرکزی بزرگ و کاربردهای 
صنعتی پیدا کرده اند و همزمان برق و گرما تولید می کنند و در نتیجه سبب باال بردن راندمان کلی سیستم 
و سرمایش  گرمایش  مشابه  شیوه ای  به  هم   )CCH( ترکیبی  و سرمایش  گرمایش  می شوند. سیستم های 
همزمان فراهم می کنند و پتانسیل زیادی برای استفاده در هتل ها، تاسیسات رفاهی و فرایندهای صنعتی و نیز 

هر جایی که اغلب درخواست همزمان و مداوم برای گرمایش/سرمایش هست، دارند. 
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گرمای الزم برای گرم کردن فضا بین 
ماه های نوامبر و مارس متمرکز است 
و تقاضای ساالنه تقریبًا 22.8 مگاوات 
بر ساعت برآورد می شود. گرمای الزم 
برای گرمایش استخر در تمامی سال 
تقاضای  است؛  الزم  تابستان  جز  به 
ساالنه تقریبًا 510 مگاوات بر ساعت 

تخمین زده می شود. 
گرم  آب  تولید  برای  الزم  گرمای 
الزم  سال  طول  تمامی  در  بهداشتی 
است و تقاضای ساالنه تقریبًا 6431 
حدود  و  است  ساعت  بر  مگاوات 
را  سال  در  الزم  گرمای   89.7%
تشکیل می دهد. گرمای ساالنه الزم 
هوای  گرمایش  فضا،  گرمایش  برای 
ترتیب  به  استخر  گرمایش  و  تازه 
تشکیل  را   7.1% و   2.8%  ،0.3%

می دهد )شکل 7(.
از  خروجی  بهداشتی  گرم  آب  دمای 
دیگ ها در 176 درجه فارنهایت )80 
می شود.  تنظیم  گراد(  سانتی  درجه 
بالقوه گرما به دمای خروجی  بازیابی 
از چیلر بازیابی کندانسور بستگی دارد. 
شکل 8 کارکرد بالقوه بازیابی گرمای 
ساالنه دماهای آب گرم چیلر بازیابی 
بازیابی  چیلر  ظرفیت  که  زمانی  در 

نامحدود است را نشان می دهد. 
نامحدود،  بازیابی  چیلر  ظرفیت  با 
 25% شده  بازیابی  ساالنه  گرمای 
تقاضای گرمای ساالنه در دمای آب 
گرم چیلر بازیابی 86 درجه فارنهایت 
تشکیل  را  گراد(  سانتی  درجه   30(
ساالنه  گرمای  احتمااًل  می دهد. 
بازیابی شده می تواند به %70 تقاضای 
گرمای ساالنه در 140 درجه فارنهایت 
)60 درجه سانتی گراد( دمای آب گرم 

چیلر بازیابی برسد. 
شده  بازیابی  ساالنه  گرمای  احتمااًل 
گرمای  تقاضای   70% به  می تواند 
ساالنه در دمای آب گرم چیلر بازیابی 
140 درجه فارنهایت )60 درجه سانتی 

گراد( برسد. 
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عبداهلل خداپرست مدیر عامل شرکت پارس 
تولید  صنعت  بنیانگذاران  از  یکی  رادیاتور، 
سال   32 طول  در  است.  ایران  در  رادیاتور 
فعالیت مجموعه صنعتی تحت مدیریت وی، 
خانوارهای بی شماری از نعمت هوای گرم و 

پاک بهره مند شده اند.
در شهرستان  سال 1316  بهار  در  خداپرست  عبداهلل 
به جهان گشود.  دیده  پرجمعیت  خانواده ای  در  تبریز 
وی از دوران کودکی به ریاضیات عالقه داشت و علی 
رغم امکانات محدود شهرستان موفق شد تحصیالت 

متوسطه را به اتمام رساند و دیپلم ریاضی دریافت کند. 
وی اولین جوان خانواده بود که به دانشگاه راه یافت 
و از دانشکده فنی دانشگاه تهران، مدرک کارشناسی 

ارشد راه و ساختمان دریافت کرد.
فارغ التحصیلی،  از  خداپرست در طول یک دهه پس 
به راهسازی می پردازد و با ساخت چندین راه، خدمات 
موثری به کشور ارایه می کند. پس از این دوران است 
که وارد عرصه صنعت رادیاتور می شود و شرکت پارس 
رادیاتور را تاسیس می کند و تاکنون نیز در این بخش 

در خدمت توسعه صنعتی کشور است.

 روایت زندگی مرد گرمابخش خانه ها



تاسیسات نیوز شماره 259 9

خداپرست بیش از چهل است که با همسر 
دو  دارای  وی  از  و  می کند  زندگی  خود 
فرزند پسر و یک فرزند دختر است. پسران 
خداپرست پدر را الگو قرار داده اند و در کنار 
وی کار می کنند. سرگرمی اصلی خداپرست 
مطالعه است. تاریخ و مدیریت از موضوعات 
اصلی مطالعات وی هستند. از بین ورزش ها 
موسیقی  و  است  عالقمند  شنا  ورزش  به 
سنتی ایران را می پسندد. خداپرست انسان 
سختی های  اگر  البته  است؛  شوخ طبعی 

محیط کار به او این اجازه را بدهند.
از نظر او، وجود واحدهای کوچک و بسیار 
جمله  از  گرایی  تمرکز  از  دوری  و  زیاد 
مثال  او  است.  صنعت  عمده  مشکالت 
را  دنیا  ماکارونی  بهترین  که  ایتالیا  می زند: 
تولید می کند، دارای سه کارخانه تولیدکننده 

این محصول است، در حالی که در ایران 550 
تولیدکننده کوچک و بزرگ ماکارونی داریم.

خداپرست به تشکل های صنعتی و تاثیرگذاری 
انجمن  بنیانگذاران  از  او  است.  معتقد  آن ها 
مدیره  هیئت  ریاست  و  است  مدیران صنایع 
انجمن صنعت تاسیسات ایران را در کارنامه 
و  تولید  کار  که  است  معتقد  وی  دارد.  خود 
صنعت بدون حمایت دولت و حکومت موفق 
نمی شود. از این رو، انتقال مشکالت صنعتگران 
اصلی ترین  از  را  دولتی  ذی صالح  مراجع  به 
از  می داند.  صنایع  مدیران  انجمن  وظایف 
نظر او، انجمن می  بایست با استخدام عده ای 
با  منتقدانه  بی باک،  متخصص  و  کارشناس 
بدین  و  کند  برخورد  دولتی  قوانین  و  دولت 

ترتیب به دفاع از حقوق صنعتگران بپردازد.
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اتفاقاً  که  کشور  تاسیسات  صنعت  بی شک 
می شود،  محسوب  مهم ترین صنایع  از  یکی 
و  تجربه  با  مدیرانی  مدیون  را  خود  موفقیت 
توانسته اند  تالش  و  کار  با  که  می داند  خبره 
برسانند که حتی  به شرایطی  را  این صنعت 
بسیاری از آن ها اکنون به برندی صادرکننده و 
موفق در سطح جهانی فعالیت می کنند. از این 
رو، در نظر داریم در این شماره، تفاوت نگاه 
مدیران پیشکسوت با مدیران جوان را بررسی 
آقایان  با  گفت وگویی  همین جهت،  به  کنیم. 
پیشکسوتان  از  ظهوری  علی اصغر  مهندس 
طراحی و منوچهر سپهری، مدیرعامل شرکت 
ادامه  در  که  داده  ایم  انجام  مشعل  پارس 

خواهید خواند:
ظهوری در گفت وگو با تاسیسات نیوز به جایگاه مدیران 
یا 50  به دهه 40  اگر  اشاره کرد و گفت:  پیشکسوت 
نگاهی داشته باشیم، در می یابیم که مدیران آن دوران 
چه شان و منزلتی داشتند و با چه نظم خاصی کارهای 

خود را مدیریت می کردند. 
پرتالش،  دانش،  با  مدیرانی  را  پیشکوست  مدیران  او 
تمام  در  و شکوفا  بی رانت  وطن دوست،  سالم،  صادق، 
رشته های فنی هنری ادبی علمی توصیف کرد و گفت: 
در ایران و سراسر جهان نمونه های شاخص این مدیران 

با نبود تکنولوژی های جدید و کمبود ارتباطات مدراج 
موفقیت  قله های  به  و  توقع طی کرده اند  را کم  عالی 

رسیدند.

جوان  مدیران  توصیف  به  طراحی  پیشکسوت  این 
وارث  و تصریح کرد: نسل مدیران جدید که  پرداخت 
نسل قبلی هستند و بعد از انقالب وارد صحنه شده اند، 
رقابت های  زیاده طلبی،  جمله  از  مسائلی  دچار  معمواًل 
عدم  آن،  از  فرار  و  کشور  به  تعهد  عدم  غیرمنطقی، 
نصیحت پذیری، استفاده از تکنولوژی های نو به صورت 
امکانات  از  استفاده  بیشتر،  ثروت  برای کسب  مختلف 
مملکت برای منافع بیشتر بدون توجه به سهام دیگران 
دست  این  از  مسائلی  و  پایین  بازدهی  بیت المال،  در 

پرسش این هفته:  تفاوت مدیران جوان و مدیران پیشکسوت 

 تاسیسات نیوز در نظر دارد تا هر هفته با طرح یک پرسش نظر کارشناسان و
صاحب نظران این حوزه را جویا شود و به بحث و تبادل نظر بپردازد
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باعث  امیدوارم  و  دارد  وجود  هم  استثناتی  البته  هستند؛ 
رنجش خاطر کسی نشده باشم.

سپهری به مدیریت در 50 سال گذشته اشاره کرد و گفت: 
و  داشته  شگرفی  تغییرات  گذشته  نیم قرن  در  مدیریت 
از  از 40 سال بود. بعد  در آن سال ها سن مدیران باالتر 
انقالب، مدیران ایرانی اغلب جوان تر شدند و این موضوع 

در جلسات نماینده شرکت های خارجی مشهود بود.
مدیرعامل شرکت پارس مشعل با بیان مطلب فوق اظهار 
ساخت  و  تکنولوژی  تغییرات  گذشته  دهه   5 در  کرد: 
کامپیوتر تحول عظیمی در دنیا به وجود آورد و این تحول 

بزرگ سرمایه داران را به فکر وا داشت. 
می توانند  بیشتر  جوانان  که  می دیدند  آن ها  داد:  ادامه  او 
روز  علم  با  آن ها  و  کنند  تالش  هدف  به  رسیدن  برای 
بزرگ شده بودند، ولی پیشکسوتان مدیریت برای حرکت 
باید آن علم را یاد می گرفتند، لذا آرام آرام این تحول شروع 
شد. اولین بار در اروپا شرکت BMW این طلسم را با 

آوردن مدیران جوان شکست.
سپهری به شیوه موفق مدیریت مدیران جوان اشاره کرد 
مدیریت  چگونه  جوانان  هستیم  شاهد  ما  امروز  گفت:  و 

می کنند. آن ها سرعت تصمیم گیری باالیی دارند و به نظر 
پیشکسوت  مشاوران  از  تصمیم های کالن  برای  اگر  من 
همراهی بگیرند موفق تر خواهند بود. جوان بر اساس فطرت 
جوانی زودتر تحت تاثیر قرار می گیرد و غرور هم می تواند 
در تصمیم گیری ها موثر باشد که حضور پیشکسوت مشاور 

در آن لحظات بسیار موثر است.

به 50 سال تجربه خود  پارس مشعل  مدیرعامل شرکت 
در عرصه مدیریت در صنعت تاسیسات پرداخت و گفت: 
که  دارم  اعتقاد  خود  کار  طوالنی  تجربه  به  توجه  با  من 
امروز زمان مدیران جوان است و باید به آن ها اعتماد کنیم 
و زیبایی حرکت و پیشرفت آن ها را در کشورمان بیشتر 

ببینیم و از موفقیت شان لذت ببریم.

مدت برگزاری: 48 ساعت

امیرحسین  مهندس  واصف،  صدرا  مهندس  مدرسین: 
سرکاری، مهندس علیرضا صالحی

برگزاری:  روزهای   98 ماه  مهر   04 شروع:  تاریخ   
پنجشنبه ها

متخصصین  و  مهندسان  کارشناسان،  دوره:  مخاطبین 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

در فیلم کوتاه بارگذاری شده در سایت آکادمی کاشانه، 
دو تن از اساتید خبره دپارتمان نفت، گاز و پتروشیمی در 

مورد دانش پایپینگ )piping( صحبت می کنند.

با توجه به سابقه کاری طوالنی آنها و نیز تجربه فوق العاده 
آموزش پایپینگ، شاید این نخستین گام شما برای ورود 

به دنیای سیاه رنگ ولی طالیی نفت باشد.

برای دیدن فیلم و  مشاهده اطالعات بیشتر در مورد این 
دوره و سرفصل کامل، اینجا را کلیک کنید

مدت برگزاری: 45 ساعت 

مدرس: مهندس امیر مرادیان، مهندس روح اهلل واصف، 
مهندس سید صادق تولیت

تاریخ شروع: 14 مهرماه 98

و  طراحان  متخصصین،  کارشناسان،  دوره:  مخاطبین 
پرسنل تاسیسات مکانیکی 

ابتدا در 10 جلسه سه ساعته  در این دوره 45 ساعته، 
کامل  طور  اتوکدبه  افزار  نرم  ساعت،   30 مجموع  در  و 
آموزش داده می شود و بعد از آن در 5 جلسه نقشه کشی 

تاسیسات مکانیکی و برقی تدریس خواهد شد.

و  دوره  این  مورد  در  بیشتر  اطالعات  مشاهده  برای 
سرفصل کامل، اینجا را کلیک کنید

برقی 1.طراحی پایپینگ و انتخاب متریال و  مکانیکی  تاسیسات  نقشه کشی   .2

با نرم افزار اتوکد 

https://kaashaaneh.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84/
https://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/


طراحی تاسیسات فضاهای آموزشی از نگاه اشری

 هر ساختمان که ساخته می شود، عناصر تاسیسات آن باید توسط طراح در نظر گرفته شود. مدارس، دانشگاه ها

 و سایر مراکز آموزشی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. انجمن مهندسان سیستم های گرمایش، سرمایش و

 تهویه مطبوع آمریکا )اشری( برای طراحی تاسیسات فضاهای آموزشی راهنمایی و اصولی دارد که در ادامه

قسمتی از آن را با شما در میان می گذاریم

معمواًل  دوازدهم(،  سال  تا  )ازکودکستان   12k − مدارس 
این  است.  دبیرستان  و  راهنمایی  ابتدایی،  مدارس  شامل 

تاسیسات معمواًل ساختمان های یک تا سه طبقه هستند. 
مدارس ابتدایی به طور کلی شامل 10 تا 15 کالس همراه 
با کافه تریا، مدیریت، ورزشگاه و فضای کتابخانه ای است. 
معمواًل از این مدارس در فصول درسی استفاده می شود؛ به طور 
معمول در طول تابستان این مدارس تعطیل یا دارای حداقل 
فعالیت هستند. این مدارس به طور معمول دارای کالس های 
کاری  ساعات  پیش دبستانی هستند.  ساختمان  و یک  علوم 

مدارس ابتدایی معمواًل بین 7 صبح تا 4 بعدازظهر است. 
مدارس راهنمایی بزرگ تر از مدارس ابتدایی هستند و شامل 
کالس های کامپیوتر و اتاق هایی با کمدهای قفل دار است. 
فوق  فعالیت های  به جهت  نیز  مدارس  این  فعالیت  ساعات 
برنامه طوالنی تر است. با توجه به تصمیمات اخیر مبنی بر 
8k و  − حذف مدارس راهنمایی )حفظ کالس های ابتدایی
کالس های دبیرستان از کالس 9 تا 12(، الزم است برخی 
نیز  ابتدایی  درمدارس  راهنمایی  مقاطع  طراحی  مالحظات 

دیده شود.  
همچنین دبیرستان ها، کافه تریا و تاالر کنفرانس هم دارند 
و ممکن است استخر شنا، اسکی روی یخ و غیره هم داشته 
باشند. ساعات فعالیت دبیرستان ها طوالنی تر و اغلب در طول 
تابستان؛ چه به عنوان مدارس تابستانی و چه به خاطر استفاده 
از امکانات خاص از جمله باشگاه ورزشی، استخر و غیره باز 

هستند.
هستند  هوا  بهینه  کنترل گر  یک  نیازمند   ، 12k − مدارس 
موضوع  این  کرد.  ایجاد  آموزشی  مناسب  فضای  بتوان  تا 

شامل انتخاب سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع، 
مناسب  کیفیت  و  تهویه  تا  می شود  کنترلرها  و  تجهیزات 
هوای داخل، راحتی و محیطی ساکت ایجاد شود. همچنین 
نگهداری سیستم توسط کارمندان نگهداری تأسیسات باید به 
سادگی صورت پذیرد. مالحظات کلی طراحی برای فضاهای 

در ادامه می آید: 12k − معمول در مدارس 
 1000 تا   900 بین  کالس  هر  مساحت  معمواًل  کالس ها. 
فوت مربع است و به  طور معمول برای 20 تا 30 دانش آموز 
طراحی می شود. هر کالس حداقل باید گرم و تهویه شود. 
برای مدارسی که در اقلیم های گرم و مرطوب در طول سال 
کالس دارند، وجود تهویه مطبوع باید به شدت مورد توجه 
قرار گیرد. در اقلیم های گرم و مرطوب به منظور جلوگیری 
از ایجاد قارچ و کپک، رطوبت گیری در فصل تابستان باید 
به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، حتی اگر مدرسه خالی 

از افراد باشد.
اتاق های علوم. در حال حاضر، اتاق های علوم برای مدارس 
آزمایشی  معمواًل  کودکان  اگرچه  است.  شده  مهیا  ابتدایی 
انجام نمی دهند، اما ممکن است با انجام دادن آزمایش توسط 
معلم یا نگهداری حیوانات در کالس، بوهایی تولید شود. در 
این شرایط، برای حذف بوهای اضافی، تهویه کافی همراه 
با یک فن تخلیه هوا با یک کلید خاموش/ روشن تایمردار 

)برای مثال 0 تا 60 دقیقه( ضروری است.
کالس های رایانه. این اتاق ها به دلیل وجود رایانه ها گرمای 
محسوس زیادی دارند. آن ها ممکن است نیاز به تجهیزات 
سرمایش اضافی مانند دستگاه سرمایش موضعی برای غلبه 
بر بارهای اضافی دارند و همچنین ممکن است رطوبت زنی 

الزم باشد. 

 طراحی تاسیسات
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مدارس  آزمایشگاه  است  ممکن  آموزشی  آزمایشگاه های 
راهنمایی و دبیرستان و همچنین فضاهای علمی به هودهای 
در صورت  باشند.  داشته  نیاز  اگزاست  سیستم  با  آزمایشگاه 
به سیستم هوای جایگزین  آزمایشگاهی  وجود چندین هود 
نوع  به  بسته  نمی شود،  استفاده  هودی  هیچ  اگر  است.  نیاز 
آزمایشاتی که در اتاق انجام می شود و اینکه آیا حیوان وجود 

دارد یا نه، توصیه می شود 
برای حذف بو از سیستم تخلیه هوای اتاق استفاده شود؛ در 
با کلید  از یک تخلیه هوای محلی  امکان، می توان  صورت 
خاموش و روشن و یک تایمر هم استفاده کرد. جهت حذف 
اتاق  انباری و  انبارشده در  از مواد  بو و بخارات ساطع شده 
آماده سازی، سیستم تخلیه هوا مداوم کار می کند. مقدار هوای 
تخلیه و محل دریچه های تخلیه ممکن است توسط کدهای 
محلی یا انجمن ملی حفاظت در برابر آتش )NFPA(، دیکته 
از  می توان  را  آزمایشگاه ها  مورد  در  اضافی  اطالعات  شود. 
اینتاش و  استاندارد               ANSI/AIHA و مک 

همکاران )2001( به دست آورد.
فضاهای اداری. بخش اداری باید دارای کنترل مستقل باشد. 
زیرا در زمان فعالیت مدرسه و بعد از ساعات مدرسه افراد در 
آن حضور دارند. به دلیل حضور افراد در اتاق های اداری قبل 

از شروع مدارس در فصل پاییز، باید برای این فضاها تهویه 
مطبوع در نظر گرفته شود و تمهیداتی برای ارتقا و توسعه 

آینده اندیشیده شود.
بعد  ورزشی  مکان های  از  است  ممکن  ورزشی.  سالن های 
از ساعت های معمول مدارس برای کالس های عصرگاهی، 
جلسات و سایر کاربردها استفاده شود. همچنین ممکن است 
در آخر هفته برای فعالیت های گروهی استفاده شوند. بنابراین 
در هنگام انتخاب و تعیین اندازه سیستم ها و تجهیزات باید 
بارهای این کاربردهای خاص در نظر گرفته شود. با استفاده 
از سیستم های تهویه مطبوع مستقل با قابلیت کنترل امکان 
انعطاف پذیری در شرایط بار جزیی کوچک تر فراهم می شود. 
باید کنترل  در ضمن در صورت نصب کف چوبی، رطوبت 

شود تا از آسیب های مالی جلوگیری شود. 
کتابخانه ها. برای حفظ و نگهداری کتاب ها و همچنین لوازم 

موجود در آن ها، باید از تهویه مطبوع استفاده شود.
نیز  و  ساکت  محیطی  به  فضاها  این  کنفرانس.  تاالرهای 
نیاز دارند.  گرمایش، تهویه و در برخی موارد تهویه مطبوع 
از گردهمایی ها، تمرین برای  از تاالرهای کنفرانس به غیر 

برنامه ها و رویدادهای خاص استفاده چندانی نمی شود. 
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اتاق های مهارت های زندگی. این اتاق ها معمواًل دارای بار 
این  جمله  از  هستند.  تجهیزاتشان  از  ناشی  زیاد  محسوس 
خشک کن ها،  شستشو،  ماشین های  به  می توان  تجهیزات 

اجاق ها و فرها و چرخ های خیاطی اشاره کرد. 
برای تخلیه هوای اجاق ها و خشک کن ها، گزینه های متفاوتی 
هودهای  کد ها،  اجازه  صورت  در  شود.  گرفته  نظر  در  باید 
خانگی می توانند برای فر خوراک پزی نصب شوند. می توان 
برای خشک کن ها و فرها از یک سیستم تخلیه هوای مرکزی 

استفاده کرد.
ممکن  گیرد،  قرار  اتاق ها  داخل  در  کافی  تجهیزات  اگر   
است به یک سیستم هوای جبرانی نیاز باشد. این نواحی در 
ساختمان باید دارای فشار منفی نسبت به کالس های مجاور 

و فضاهای اداری باشند. 
برای  فضایی  به  معمواًل  مدارس  آشپزخانه.  و  تریا  کافه 
با  تریای مدرسه ای  کافه  دارند.  نیاز  و سرو غذا  آماده سازی 
طراحی خوب شامل این فضاها است: تحویل و دریافت مواد 
غذاخوری،  سالن  غذا،  کشیدن  محل  آشپزخانه،  انبار،  اولیه، 
ظرفشویی، بخش اداری و تجهیزات پرسنل )کمدها، روشویی 

و توالت ها(. 

کارگاه های تعمیر خودرو. جهت حذف بوها و دودهای موجود 
تخلیه  برای سیستم  جایگزین  نیز هوای  و  مکان ها  این  در 
هوا، تهویه و تامین هوا از بیرون الزم است. معمواًل کارگاه ها 
گرم و تهویه می شوند، اما تهویه مطبوع در این فضاها صورت 

نمی پذیرد.
از  برگشتی  هوای  دودها،  و  بوها  انتقال  از  ممانعت  جهت 
کارگاه ها نباید به عنوان هوای رفت در سایر فضاها استفاده 
شود و کارگاه باید نسبت به فضاهای اطراف خود دارای فشار 
همچون  هوا  تخلیه  سیستم های  است  ممکن  باشد.  منفی 
اتصال  هوای  تخلیه  سیستم  یا  جوشکاری  هوای  تخلیه 

مستقیم مونواکسید کربن مورد نیاز باشد. 
تعمیر  کارگاه های  شبیه  فضاها  این  صنعتی.  کارگاه های 
خودرو هستند و برای جوشکاری، لحیم کاری و غرفه رنگ به 
تخلیه هوای ویژه نیاز دارند. عالوه بر این گاهی از سیستم 
جمع کننده گرد و خاک استفاده می شود و هوای جمع آوری 
شده به فضا باز می گردد. به دلیل وجود تجهیزات کارگاهی، 
این مکان ها گرمای محسوس زیادی دارند. هنگام محاسبه 
بار مهندس طراح می بایست با مسئول کارگاه درباره عملکرد 
کارگاه مشورت کند و در هرجای ضرایب همزمانی بارهای 

سرمایشی اعمال شود.
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سرگرمی تاسیساتی

به  بتونی  صفحه  یک  نصب  شکل  این  بیاندازید؛  زیر  عکس  به  نگاهی 
از  اینچ  اینچ به فاصله 12   5/8 PEX اینچ حاوی لوله های  ضخامت 6 
بینید که عملکرد حرارتی یا  هم را نشان می دهد. آیا شما جزییاتی می 

سازه ای این صفحه را به خطر بیاندازد؟

 چالش این هفته

پاسخ سوال هفته گذشته
گزینه »صحیح« پاسخ درست است. Goulds VICR یک 
نوع پمپ شعاعی مخروطی از نوع VS6 است که به صورت 
عملکرد  با  پمپ  یک  می تواند  که  است  معلق  عمودی 
زمانی  می تواند  همچنین  شعاعی  پمپ  این  باشد.  باال 
با هیدروکربن  یا خیلی محدود است  NPSHA صفر  که 

سبک یا کاربردهای فشار با مکش باال کار کند. 
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مفهوم  این  می کند.  نمایان  به خوبی  را  بخش  هر  اقتصادی 
پر بار همان هزینه فرصت است که حتی ارزش اقتصادی خود 
دستگاه  کرایه  هزینه  شما  وقتی  می دهد.  نشان  نیز  را  شما 
اهمیت  متوجه  به خوبی  می کنید  وارد  خود  محاسبات  در  را 
خرید دستگاه خود می شوید. حضور یا عدم حضور این دستگاه 
روزانه 20 هزار تومان برای شما هزینه خواهد داشت به دیگر 
بیان هزینه فرصت خرج پول دستگاه در جای دیگر برای شما 
روزانه 20 هزار تومان خواهد بود. وقتی اقالم دیگر سرمایه ای 
به اهمیت هر  این صورت محاسبه کنید می توانید  به  نیز  را 
به  رویه  این  ببرید.  پی  دارند  تولید  در  که  نقشی  و  بخش 
دسترس  در  منابع  از  به درستی  که  می دهد  را  دید  این  شما 
خود استفاده کنید و منابع خود را متناسب با ضروریات خود 

تخصیص دهید.
اگر از دید حسابداری سود و زیان خود را حساب کنید هیچ گاه 
متوجه اهمیت وجود فالن دستگاه نمی شوید یا شاید این دید 
از  دارید  نیاز  تا چه حد  به خوبی در شما شکل نمی گیرد که 
کاالهای سرمایه ای در تولیدات خود بهره  گیرید. حال تصور 
کنید که همه هزینه ها را به همین صورت وارد کردید و حتی 
هزینه اجاره دستگاه ها را نیز به درستی وارد کردید. فرض کنید 
تومان،  اول 1 میلیون  از درآمد در ماه  از کسر هزینه ها  بعد 
تومان  میلیون   4 ماه سوم  در  تومان،  میلیون   2 دوم  ماه  در 
را  هزینه ها  تمامی  که  حال  می پرسید  حتما  بماند.  باقی  و... 
فرصت کسر  هزینه  براساس  و  اقتصادی  ادبیات  با  متناسب 
کردم پس این مبلغ باقی مانده چیست؟ آیا نباید گفت اکنون 

دیگر سود صفر نیست و میزان آن مثبت است؟
فعالیت  اقتصادی  ارزش  آمده  به دست  رقم  این  گفت  باید 
انجام  و  کسب وکارتان  محل  در  شما  حضور  شماست. 
اقتصادی داشته است.  اندازه ارزش  این  فعالیت های شما به 
بنگاه  یا  مغازه  در  شما  فعالیت  فرصت  هزینه  بیان  به دیگر 
در  را  مبلغ  این  وقتی  است.  بوده  میزان  این  به  اقتصادیتان 
نرخ  می کنید  توزیع  هفته  ساعت های  یا  ماه  روزهای  طول 
به  به راحتی  بنابراین  می شود.  استخراج  شما  فرصت  هزینه 
بگویید  می توانید  است  شما  وقت  اتالف  حال  در  که  کسی 
برای مثال هزینه همین 2 ساعتی که من در مغازه نبودم 60 
هزار تومان بوده است. شاید هزینه فرصت همین 2 ساعت 
برای یک پزشک 600 هزار تومان یا بیشتر نیز باشد. بنابراین 
محاسبات اقتصادی ارزش هر جزئی از تولید را به درستی و 
براساس میزان ارزش اقتصادی آن عامل بیان می کند. وقتی 
گفته می شود سود اقتصادی نرمال صفر است به این مفهوم 
است که حاصل جمع ارزش هر بخش با هزینه ها برابر صفر 
شما  ثابت  دارایی های  شما،  واقعی  سود  که  حالی  در  است، 
نظیر دستگاه ها، تجهیزات و... همچنین از همه مهم تر هزینه 
فرصت فعالیت شما یا وقت و تخصصی که شما در محیط کار 

می گذارید نیز هست.

ماه  این  است.  ضرر  یا  سود  مورد  در  بحث  همواره  کسب وکار  امور  در 
چقدر هزینه داشته اید و چقدر درآمد؟ و احتماال مابه التفاوت این دو، سود 
موردنظر شما است. جالب است بدانید در اقتصاد سود نرمال، صفر است. 
در علم اقتصاد با بهره گیری از مدل ها و رویه های ریاضی سود هر بنگاه 
یا واحد تولیدی را حداکثر می کنند، اما اثبات شده است که حداکثر سود 
یک بنگاه زمانی است که سود آن، یا به عبارتی مدل ریاضی سود )سود 
برابر است با درآمد منهای هزینه( آن برابر با صفر باشد. اما چرا؟ مگر 
چنین چیزی ممکن است؟ یک بنگاه کار می کند، کاال تولید می کند و در 

آخر سود آن صفر است؟
فرض کنید یک کارگاه تولیدی برش و تولید مصنوعات چوب راه اندازی 
کرده اید. شما برای شروع به کار نیاز به محلی دارید تا بتوانید وسایل خود 
را در آنجا مستقر کنید، بنابراین یک کارگاه اجاره می کنید. بعد از آن برای 
میلیون  مثال( 50  )برای  ارزش  به  برشی  برش ورق های چوب دستگاه 
تومان خریداری می کنید. دو کارگر نیز برای انجام کارهای خود استخدام 
می کنید. حال شروع به کار می کنید و ماه اول عالوه بر خرید دو میلیون 
اضافه دستمزد  به  گاز،  برق و  و  میلیون هزینه آب  تومان چوب و یک 
پول  تومان  میلیون  تومان شده است، شما 10  میلیون  کارگرها که سه 
عایدتان می شود. در یک نگاه ساده برآورد می کنید که کل هزینه های 
شما شش میلیون تومان بوده است، در حالی که فروش شما ده میلیون 
تومان بوده است بنابراین شما چهار میلیون تومان سود کسب کرده اید. 

اما به نظر شما این نحوه محاسبه درست است؟
اشتباه اول این است که هزینه 50 میلیون تومانی خرید دستگاه را چگونه 
محاسبه می کنید. حتما با خود فکر می کنید که این دستگاه ها جزئی از 
کاالهای بادوام بوده و با توجه به طول عمر زیادشان، وقتی در بین روزها 
و  بود  خواهد  ناچیز  بسیار  آن  میزان  می کنیم  توزیع  را  هزینه  سال ها  و 
این  برای  روشن  پاسخ  اقتصاد یک  اما  نیست.  محاسبه  به  نیازی  دیگر 
قسمت دارد. اگر شما نمی توانستید یک دستگاه به این قیمت را بخرید چه 
راهی پیش رو داشتید؟ یا باید خدمات برش خود را در کارگاه های دیگر 
ارائه می شود  بالطبع به ازای هر خدمتی که به شما  انجام می دادید که 
باید یک دستگاه کرایه می کردید. در  یا  نیز دریافت می شود  آن  هزینه 
محاسبات اقتصادی هزینه یک دستگاه سرمایه ای به صورت نرخ اجاره آن 
وارد می شود. یعنی اگر اجاره روزانه دستگاه روزی 20 هزار تومان است 
شما در محاسبات ماهانه خود مبلغ 600 هزار تومان بابت هزینه دستگاه 
کسر می کنید. اما به واسطه اینکه خودتان دستگاه را خریداری کردید این 

هزینه به صورت بازده نصیب خودتان می شود.
ارزش  نهفته است که  ارزشمند  این رویه یک مفهوم  بیان کرد در  باید 

سود اقتصادی نرمال همواره صفر است

اقتصاد به زبان ساده
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رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان تهران با اشاره به اینکه از وجود 
بی  سازمان  این  در  پدرخوانده  و  مافیا 
افزایش  از  چرا  گفت:  است  اطالع 
سالها  این  در  ساز  و  ساخت  کیفیت 
صحبتی نمی کنند اما به حاشیه توجه 

زیادی می شود.

با  ساختمان  ملی  مقررات  مدیرکل 
بیان اینکه مبحث 12 مقررات ملی 
کم توجهی  نخست  رتبه  ساختمان 
در زمان ساخت واحدهای مسکونی 
داده  اختصاص  خود  به  را  جدید 
ملی  مقررات  بازبینی  گفت:  است، 

ساختمان در دستور کار است.

 محمد طاهری:
 به حاشیه بیشتر از
 موفقیت ها توجه

می شود

 کم توجهی به مبحث
 12 مقررات ملی

ساختمان

 بیست و دومین نمایشگاه
 بین المللی جامع صنعت
ساختمان برگزار می شود

ابزارهای  اینکه  اعالم  با  نویریان  منصور 
نظارت عالیه بر عملکرد سازمان های نظام 
گفت:  می شود،  ایجاد  ساختمان  مهندسی 
اطالعات،  تکمیل  و  بانک  دیتا  تشکیل  با 
سامانه  عنوان  تحت  سامانه ای  هم زمان، 
صدور پروانه صالحیت به صورت کشوری 

شروع به کار خواهد کرد.

استان  فاضالب  و  آب  سازمان  مدیرعامل 
تهران با اشاره به درخواست از شورای شهر 
برای ارائه تخفیف 50 درصدی در راستای 
گفت:  فاضالب،  و  آب  شبکه  تکمیل 
موافقت های اولیه انجام شده و این موضوع 

باید در صحن شورا هم تصویب شود.

 موافقت اولیه با تخفیف ۵۰
درصدی به فاضالب تهران

 تهیه پیش نویس غیر
 قابل استناد ویرایش

چهارم مبحث1۹

پیش نویس غیرقابل استناد مبحث 19 
مقررات ملی ساختمان از سوی کمیته 
آن  بازنگری  و  ویرایش  تخصصی 
مبحث مستقر در مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی، برای نظرخواهی 
موثر  نظرات  اعمال  و  از صاحبنظران 
در تصویب اصالحیه فوق، منتشر شد.
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به مناسبت هفته دفاع مقدس می توانید آخر هفته خود  را به بازدید از 
تا مفاهیم  موزه دفاع مقدس بگذرانید. در سراسر این موزه سعی شده 
مرتبط با دفاع مقدس به بازدیدکننده منتقل شود. با رفتن به این موزه 
می توانید از دیگر جاذبه های تهران که در مجاورت این موزه قرار دارند 
کتاب  باغ  به  می توان  موزه  این  اطراف  جاذبه های  از  کنید.  دیدن  هم 
تهران، کتابخانه ملی ایران اشاره کرد. در ضمن می توانید به واسطه پل 

طبیعت هم خود را به پارک آب و آتش برسانید. 
آدرس دقیق این موزه میدان ونک،  بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان 
الی 17،   9 پنج شنبه  تا  از  شنبه  و  است  پارک طالقانی  روبروی  سرو، 

جمعه ها 11 الی 17 امکان بازدید از این مجموعه وجود  دارد.

آخر هفته مهندسی

www.damandeh.com
021-35272520 - 28

(F300)



تصویر باال، یک دیگ بخار قدیمی و از 
محصوالت شرکت بیستون

.)Beeston Boiler Company( 
در   1893 آوریل   10 در  شرکت  این   
سیستم های  و  شد  تاسیس  انگلستان 
گرمایشی صنعتی برای کاربردهای تجاری 

و خانگی و باغبانی تولید می کرد.

 تاسیسات درگذر زمان


