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ــدون  ــریه ب ــب نش ــرداری از مطال •کپی ب

اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
ــه  ــق ب •کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعل

ــت. ــانه اس ــی کاش آکادم
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا خاصه 

کــردن مقاالت رســیده آزاد اســت.
ــه صــورت  ــوی ب ــا اطــاع ثان •نشــریه ت

ــود. ــر می ش ــگان منتش رای
ــه  ــق ب ــوره آن متعل ــوق متص ــه حق •کلی

ــت.  ــریه اس ــدگان نش گردانن

تصویــر روی جلــد مربــوط بــه دوره 
آموزشــی اصــول طراحــی تاسیســات 
ــد. ــانه می باش ــی کاش ــی آکادم مکانیک

همکاران گرامی سام و خدا قوت 

در عرصه پیشــرفت های جهانی، آن چه که باعث تحوالت عظیم بشــری شده است، 

علوم مهندســی اســت. کاری که جیمز وات انجام داد یا ادیسون یا کریر، هریک برای آغاز 

فصلی نو در تاریخ جهان کافی اســت. می توان تاریخ را به پیش از اختراع رایانه یا پس 

از آن تقســیم کرد. تهویه مطبوع یا نیروگاه نیز می توانند تاریخ را از نو بنویســند. تمام 

این پیشــرفت های اعجاب آور و معجزه وار را مدیون مهندســانی هستیم که زمانی فکر 

کردند و بعد عمل کردند و بارها باختند و یک بار بردند. در این روند فکر و ســاخت بودند 

بســیاری که بعد از باخت ادامه ندادند و اکنون نمی شناسیمشــان! این نام ها شاید اکنون 

نیســتند اما اثرات کارهایشــان مانده است. ما تاش کل تیم ادیسون را به نام خود او می 

شناســیم. پس در تاریخ مهندســی صدها نام هست و هزاران نام نیست؛ اما وجود دارد.

در کشــور ما نیز چنین بزرگانی بودند و هســتند. شاید در مقطعی از دانش مهندسی 

منفک شــده ایم؛ اما بازهم با رجوع به پیشــرفت های جهانی، خود را بازسازی کرده ایم. 

مهندســان ایرانی در زمانی، اختراعات و ســاخت هایی انجام داده اند که تاریخ ساز بوده 

اســت. قدیمی ترین کوره ذوب فلزتاریخ در ســیلک کاشان، قنات های زندگی بخش در 

سراســر ایران، بادگیرهای یزد و کاشــان، سازه های آبی شوشتر، تصفیه خانه آب چغازنبیل، 

ســاختمان های عظیم هخامنشــی، ساسانی و یا صفوی هریک فصلی از تاریخ مهندسی 

ایران اســت که الهام بخش مهندســان سراسر جهان بوده است. در قرن حاضر نیز ایرانیان 

نبوغ خود را نشــان داده اند و چه در داخل کشــور و چه در سایر کشورهای جهان دانش 

و هوش خود را به رخ کشــیده اند. نمونه های ســدها، برج ها، نیروگاه ها، پاالیشــگاه ها و 

بیمارســتان های متعدد ایرانی و بین المللی را همه بلدیم و می توانیم نام ببریم.

درد بزرگ مهندســان ایرانی مقیم در داخل ایران آن اســت که چنان که باید و شاید قدر 

ندیده اند و به جایگاهی که باید نرســیده اند. در بحران کرونا هیچ تریبونی از ســازندگان 

صدها بیمارســتان کشــور تشکر نکرد. سازه هایی که به لطف شب بیدارماندن ها و جمعه 

کارکردن ها ایجاد شــده اســت و همه می دانیم که در چرخه ساخت، کمترین دست مزد 

را مهندســان کســب می کنند. در همین ایام نگهداری تاسیسات بیمارستان ها و تعمیر 

آلوده ترین دســتگاه ها چون فیلتر هواســاز یا تجهیزات بخش های مراقبت ویژه با 

همین مهندســان بوده اســت. گاهی کل هزینه طراحی یک ساختمان کمتر از حق الزحمه  

پیمانکار گچ کار یا ســنگ کار اســت. همه شغل ها محترم و الزمند اما مهندسی همچنان 

مهجور است.

درد دل ما باشــد برای خودمان. روز ما مبارک. روز مقدس دالور مردان و زنانی که همه 

چیز را ســاختند به جز زندگی خودشــان را و همیشه درد آنها، درد ساخته هایشان 

بوده اســت و نه درد خودشــان. مهندسانی که صدها خانه و باشگاه ساختند و دریغ از 

باشــگاهی در شأن خودشان. روز مقدس مهندس مبارک!

روز مقدس

تا بعد!
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تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 6

نگاهی به بازار/ قیمت انواع پروفیل در اسفندماه 1399 19
در این گزارش به بررسی قیمت پروفیل ها در اسفند ماه 1399 پرداخته ایم.

گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفه ای خود و با تکیه بر دانش و 
تجربه موفق اعضا و باتوجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت 

خود در زمینه آموزش را در سال 1387 به صورت غیر رسمی و در سال 1388 به 
صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا 

محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.

گزارش ویژه

صفحه 7

ضعف نظارت در بازار تاسیسات

صفحه 20

مقاله

صفحه 26

فهرست

اخبار داخلی

صفحه 5

23تاسیسات کار خود باشیم/تاثیر رولپالک در نمای ساختمان
بارها شما نیز شنیده اید که سقوط سنگ نمای یک ساختمان جان یک نفر 
را گرفته است. برای جلوگیری از سقوط اشیا و سنگ ها می توانیم از پیچ و 

رولپالک نما استفاده کنید.

ورود غیرمتخصصین به حوزه مهندسی. چالش اصلی مهندسان 13
در حالی ایران در شاخص تربیت مهندس در دنیا رتبه سوم را دارد که با 

چالش های زیادی در حوزه های صنعتی، اجتماعی و زیست فناوری مواجه است و 
محققان، تقویت دانش مهندسی را راهکار برون رفت از این مشکل می دانند.

صفحه 27

جدیدترین محصوالت فناوری
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اخبار داخلی
خرم: اجرای مبحث ۲۲ حدود ۲۰۰ هزار شغل 

ایجاد خواهد کرد
مهنــدس خــرم بــا تاکید بــر موضــوع مبحــث ۲۲ مقــررات ملی 
ســاختمان گفــت : ایــن امــر در دو برنامــه ۵ ســاله حداقــل ۲۰۰ 
هــزار شــغل بــرای مهندســین ایجــاد خواهــد کــرد و گــردش 
مالــی بــاالی ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان در ســال ایجــاد خواهــد 
ــه پشــتیبان  ــع ۲۰۰ گان ــازار صنای ــن ب ــدازی ای ــا راه ان نمــود. ب
صنعــت ســاختمان نیــز رونــق مــی گیــرد و تحــول عظیمــی 

ایجــاد خواهــد شــد.آزمون باشــیم.

جلوگیری از واردات با مهندسی معکوس 
جوانان ایرانی

امــام جمعــه موقــت ورامیــن بــا بیــان اینکه همــه جوانــان عزیز 
خصوصــاً مهندســان در تمــام گرایش هــا بــرای عظمــت کشــور 
خــود آســتین همــت را بــاال بزننــد، گفــت: امــروز در بســیاری از 
صنایــع توســط مهندســان جــوان مهندســی معکــوس انجــام 
می گیــرد کــه بســیاری از اجنــاس وارداتــی در کشــور حتــی بــا 

کیفیــت باالتــر نســبت بــه جنــس خارجــی تولیــد می شــود.

اشتغال به کار مهندسان هرمزگان در 
کشورهای همسایه

مهنــدس مــدرس معــاون هماهنگــی امــور عمرانی در نشســت 
بــا  مهنــدس خــرم رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان،  
ضمــن اعــام آمادگــی هرگونــه همــکاری بــا ســازمان و پیگیری 
احــداث خانــه مهنــدس در راســتای فرمایشــات رئیس ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان  فرمــود: بــا توجــه بــه موقعیــت 
دریــا در جنــوب و صنایــع و نیروهــای نظامــی در غــرب 
ــهر  ــعه ش ــرای توس ــمال ب ــرق و ش ــه ش ــاس ، دو منطق بندرعب

بندرعبــاس وجــود دارد.

وبینار »مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان 
ناظر« 

ا توجه به اینکه صنعت احداث و تجهیزات جانبی آن، یکی 
از مهم ترین موتورهای محرک اقتصادی جامعه است و افراد 
زیادی به روش های مختلف مشغول به کار در این صنعت 
هستند و از طرفی در ایران ساخت و سازهای بی رویه و 

انبوهی صورت گرفته است، موضوعی که الزم به توجه است، 
بررسی مسئولیت های ناشی از چنین اقدامات غیراصولی 

است که به موجب آن بتوان به سهولت مقصر خسارات وارده 
به اشخاص و مردم را شناخت و مبادرت به جبران خسارات 

زیان دیده کرد.
این برنامه با ارائه دکتر غامرضا کامیار ـ وکیل پایه یک 

دادگستری و مدرس دانشگاه روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ساعت 
۱۹:۳۰ به صورت مجازی در فضای اسکای روم برگزار می شود.

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران 
برگزاری الکترونیکی انتخابات

 ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در نظــر دارد نســبت به 
ــرای برگــزاری نهمیــن  انتخــاب پیمانــکار واجــد صاحیــت ب
ــره نظــام مهندســی ســاختمان  ــأت مدی ــات هی دوره انتخاب
اســتان هــا در کشــور بــه صــورت الکترونیکــی اقــدام کنــد. 
برهمیــن اســاس، از کلیــه شــرکت های فعــال در ایــن عرصــه 
دعــوت مــی  شــود از تاریــخ درج ایــن آگهــی بــه مــدت ۷ روز 
نســبت بــه ارســال مــدارک ذیــل بــه نشــانی: تهــران- باالتــر 
ــک  ــان ت ــی- خیاب ــهید خدام ــان ش ــک- خیاب ــدان ون از می
شــمالی- پــاک ۱- ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان و یــا 

پســت الکترونیکــی
Dabirkhanehshoramarkazi@gmail.com

اقدام کنند.

https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-22-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-200-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88/
https://tasisatnews.com/%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b9%da%a9%d9%88%d8%b3-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87/
https://www.skyroom.online/ch/alzahrafarhangi/supervising-engineers
http://www.tasisatnews.com
https://tasisatnews.com/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2/
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دوره آموزشی اصول طراحی
تاسیسات برقی ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی 

 مدت دوره: 55 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00-21:00

دوره آموزشی ساختمان، طراحی و 
تعمیرات چیلر تراکمی
 مدت دوره: 24 ساعت

روزهای برگزاری:
چهارشنبه ها 17:30-20:30
و پنجشنبه ها 13:00-16:00

دوره آموزشی
آمادگی آزمون پایه 3 برق

 مدت دوره: 50 ساعت
روزهای برگزاری: جمعه ها

ساعت برگزاری: 09:00-13:00

دوره آموزشی طراحی تاسیسات
برق بیمارستان

مدت دوره: 10 ساعت
روزهای برگزاری:

یکشنبه ها و سه  شنبه ها
ساعت برگزاری: 18:00-20:00

 pipe flow دوره آموزشی نرم افزار
expert

مدت دوره: 15 ساعت
روزهای برگزاری: سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

کارگاه عملی نصب و تعمیر اسپلیت

مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه 

ساعت برگزاری: 17:00-09:00

دوره آموزشی ساختمان، طراحی و 
تعمیرات چیلر جذبی 

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی اصول طراحی تاسیسات 
ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی

مدت دوره: 105 ساعت
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 17:30-20:30
و پنجشنبه ها 13:00-16:00

دوره آموزشی رویت برق

مدت دوره: 36 ساعت
روزهای برگزاری: پنج شنبه ها
ساعت برگزاری: 14:00-17:00

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه

آموزش

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-3-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/
https://kaashaaneh.ir/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-3/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-pipe-flow-expert/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1-%d8%ac%d8%b0%d8%a8%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%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-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
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گزارش ویژه

»بهای مهندس« به بهانه »روزِ 
مهندس« از نگاه مسئوالن و مدیران

ــک  ــه ی ــر روز ب ــاص ه ــور: اختص ــه بهزادپ صدیق

»مناســبت« جهــت بزرگداشــت و نگاهــی ویــژه بــه 

ــا  ــرد ت ــی گی ــف وارزش صــورت م ــروه و صن آن گ

ــل  ــک ارزش خــاص و در مقاب ــه ی ــردم ب توجــه م

ــود. ــب ش ــژه آن جل ــکات وی ــی مش ــه، بررس  البت

تاریــخ  بــه  هــم  امســال  تقویــِم   شــمار  روز 

ــران،  ــم ای ــه در تقوی ــید ک ــفندماه رس ــم اس پنج

ــی،  ــزرگ ایران ــمند ب ــت دانش ــا درگذش ــادف ب مص

ایــران،  مهندســی  پــدر  و  نمونــه  شــخصیتی 

ــه  ــت. روز ک ــی« اس ــن طوس ــه نصیرالدی »خواج

شــاید فرصتــی باشــد تــا نگاهــی بــه یکــی 

از شــاخص هــای مهــم توســعه اقتصــادی در 

 گوشــه گوشــه دنیــای بــزرگ داشــته باشــیم. 

در حقیقــت ســایه وجود »مهندســان« نــه در ایران 

کــه بلکــه در سراســر جهــان چنــان گســترده اســت 

کــه، بــه هــر ســویی مــی نگیریــم نشــانی از وجــود 

مهندســان در رشــته هــای مختلــف عمــران، بــرق 

ــم و شــاید  و الکترونیــک، مکانیــک و ... مــی بینی

اینگونــه اســت کــه نامگــذاری روزی بــه نــام »روِز 

ــرای مهنــدس و جامعــه  ــه ب مهنــدس« فرصتــی ن

مهندســان، بلکــه بــرای گــروه هــای دیگــر جامعــه 

ــعت و  ــه وس ــکافانه ب ــی موش ــا نگاه ــا ب ــد ت باش

ــت  ــه اهمی ــرده ب ــی ب ــا پ ــی آنه ــت و کارآی عظم

ــوند.  ــف ش ــان واق ــروه در جه ــن گ ــگاه ای  و جای

پنجم اسفند و روز مهندس، باز بهانه ای شد تا پرونده غبارگرفته و نابسامان »جامعه مهندسی« را باز کنیم و 

مشکات این گروه را از نگاه مسئوالن و مدیران این قشر بجوییم، اما دل چرکین از اینکه بازدوباره آن را به 

داخل همان پرونده گرد و خاک گرفته باز خواهیم گرداند و در انتظار روِز مهندسی دیگر خواهیم ماند!

https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac/
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گزارش ویژه
»تاسیســات نیــوز« نیــز در ایــن راســتا، بــا پرســش 

ــده  ــدد برآم ــاه در ص ــد کوت ــر چن ــخی ه و پاس

ــر  ــِک دیگ ــام تبری ــه پی ــر اینک ــاوه ب ــا ع ــت ت اس

مســئوالن در ایــن حیطــه را انعــکاس دهــد، 

ــِد  ــای ب ــای خبره ــن وانفس ــد در ای ــاید بتوان ش

ــری  ــب و کار، خب ــدی کس ــی و کن ــای کرونای روزه

خــوش در ایــن صنعــت ، بــه گــوش جامعــه 

 مهندســان و فعــاالن مرتبــط بــا آن برســاند . 

مجلــس:  عمــران  کمیســیون   عضــو 

نظام مهندسی خودکفا و مستقل خواهد شد

عمــران  کمیســیون  عضــو  شــاکری؛  اقبــال 

ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــم در گف ــس یازده مجل

مــا، در بــاره آخریــن خبــر از »تغییــر قانــون 

گویــد: مــی  کشــور  در  مهندســی«   نظــام 

جلســات متعــددی بــا مرکــز پژوهــش هــای 

مجلــس  وهمچنیــن بــا حضــور کمیســیون هــای 

مرتبــط در مجلــس برگــزار شــده ، و در ایــن راســتا 

ــی  ــام مهندس ــه نظ ــت ک ــن اس ــی ای ــدف اصل ه

ــود.  ــل ش ــتقل تبدی ــا و مس ــازمانی خودکف ــه س  ب

»تصویــب  اداری«،  نظامــات  »تقویــت  وی 

آنچــه کــه بــه بهبــود حرفــه مهندســی مــی 

ــام  ــادی نظ ــی -اقتص ــام مال ــوِد نظ ــد«، بهب انجام

مهندســی رااز جملــه عناوینــی برشــمرد کــه در 

ــه آن پرداختــه شــده  ــه، ب مذاکــرات صــورت گرفت

نهایــی  بــه زودی  امیــد اســت اصاحــات   و 

 و نتیجــه  نیــز در ایــن زمینــه اعــام شــود.

 در وضع تعرفه های مهندســان کوتاهی شــده است

شــاکری در ادامــه در بــاره وضعیــت تعرفــه هــای 

موجــود خدمــات مهندســی بــه خبرنــگار مــا گفــت 

ــر در  ــن ام ــده و ای ــی ش ــه کوتاه ــن زمین : در ای

ــد  ــزی بای ــورای مرک ــی و ش ــام مهندس ــه نظ بدن

ــدات  ــه تعه ــبت ب ــه نس ــد ک ــه ای باش ــه گون ب

 مهندســان، تناســب مطلوبــی صــورت گیــرد. 

ایــن نماینــده مجلــس ابــراز امیــدواری کــرد، 

ــه و در  ــن زمین ــود درای ــن موج ــاس موازی ــر اس ب

راســتای تغییــر قانــون نظــام مهندســی، اصاحــات 

 در ایــن بخــش هــم بــه شــکل خوبــی نهایی شــود. 

تهــران:  مهندســی  نظــام  ســازمان   رئیــس 

مهمتریــن چالــش مهندســان»تعرفه خدمــات 

مهندســی« اســت

ســید علیرضــا میرجعفــری، رئیــس ســازمان نظــام 

مهندســی تهــران نیــز در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 

 مــا، ضمــن تبریــک »روز مهنــدس«  گفــت :

بســیار  مهندســان  جامعــه  هــای  چالــش 

تعرفــه  آنهــا  مهمتریــن  کــه  اســت 
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اســت.  مهندســی  نظــام  خدمــات   پاییــن 

وی افــزود : در حالــی نــرخ خدمات مهندســی، قابل 

ــای  ــیاری از کاره ــتمزد بس ــرِخ دس ــا ن ــه ب مقایس

ــاخت  ــوزه س ــژه در ح ــه وی ــور ب ــی در کش ابتدای

ــیدِن  ــوان از رس ــی ت ــه م ــت، چگون ــاز نیس و س

ــود؟ ــنود ب ــی خش ــرایط کنون ــی در ش  روز مهندس

تهــران،  مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس 

وضعیــت  کــرد،  امیــدواری  ابــراز  ادامــه  در 

مهندســان بــه ویــژه در حــوزه تعرفــه هــا و 

ــود . ــیده ش ــود بخش ــد بهب ــه دارن ــی ک  جایگاه

ــش  ــع افزای ــان دارد، توق ــِم ن ــه غ ــی ک از مهندس

ــت! ــت نیس کیفی

ــز  ــات مرک ــش تاسیس ــر بخ ــی، مدی ــهرام دلفان ش

تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی، ضمــن تبریک 

ــت : ــور،  گف ــی کش ــه مهندس ــه جامع ــن روز ب  ای

کــه  اســت  فرصتــی   ، روز  ایــن  نامگــذاری 

در  ای  وظیفــه  چــه  مهندســان  بگوییــم 

»دولــت«  همچنیــن  و  دارنــد  مــردم  قبــال 

خطیــری  وظیفــه  چــه  وبخش»باالدســتی« 

ــد.  ــور دارن ــان در کش ــه مهندس ــه جامع ــبت ب  نس

ــن روز در حقیقتــی فرصتــی  ــی ای ــه دلفان ــه گفت ب

بــرای یــادآوری چیــزی اســت کــه فعــاالن عرصــه 

ســاخت و ســاز و بخــش تاسیســات هــر روزه 

ــت  ــد و در حقیق ــرو کار دارن ــا آن س ــور ب در کش

بــرای  کــه  اســت  مهلتــی  پایــان  شــمارِش 

بزرگــی  ســهم   ، جامعــه  از  بخشــی  شــناخِت 

دارنــد.  بعهــده  کشــور  اقتصــادی  توســعه   در 

ــوان  ــاز« بعن ــاخت و س ــرد: »س ــان ک وی خاطرنش

یکــی از شــاخث هــای رشــد و توســعه اقتصــادی 

در سراســر دنیــا شــناخته مــی شــود و بــا توجــه به 

ایــن مســئله هــر جــا کــه صنعــت ســاخت و ســاز 

ــند، از  ــرده باش ــد ک ــه آن رش ــته ب ــع وابس و صنای

نــگاه عــام و خــاص، آن جامعــه از رشــد اقتصــادی 

مطلوبــی برخــوردار اســت و البتــه همچنیــن 
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 عکــِس ایــن مســئله نیــز صــدق مــی کنــد. 

دســتمزد مهندســان مکانیــک و تاسیســات اصــالً 

منصفانــه نیســت

ــن  ــه »تاسیســات« مهمتری ــان اینک ــا بی ــی ب دلفان

بخــش در عرصــه ســاخت و ســاز بــه شــمار مــی 

ــی  ــش حیات ــه نق ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــد تاکی آی

»تاسیســات« در بدنــه یــک ســاختمان به ویــژه در 

ســالهای اخیــر، دســتمزدی کــه مهندســان در قبــال 

انجــام امــور مرتبــط و ایمــن ســازی خانــه انجــام 

ــه نیســت.  ــچ وجــه منصفان ــه هی ــد ، ب  مــی دهن

ــه  ــه ب ــه بهین ــا توج ــرد ب ــدواری ک ــراز امی وی اب

ــش و  ــوزه، آرام ــن ح ــان در ای ــت مهندس وضعی

ایمنــی آســایش در خانــه هــا و ســاخت و ســازها 

ــان  ــِم ن ــه غ ــی ک ــه مهندس ــرا ک ــردد، چ ــم گ حاک

 دارد کمتــر دراندیشــه ارتقــاء کیفیــت اســت.

ســاختمان مهندســی  نظــام  ســابق   عضــو 

 نظــام مهندســی در جایــگاه اصلــی خود قــرار ندارد

کنــون  کشــورتا  ســاختمان  مهندســی  نظــام 

نتوانســته اســت در جایــگاه واقعــی خــود و 

ــد  ــی کن ــش آفرین ــود نق ــوق خ ــاق حق ــرای احق ب

و مســلمًا در ایــن عرصــه هــم دولــت و هــم 

ــرم و  ــک اه ــوان ی ــه عن ــد ب ــی توانن ــس م مجل

ــند. ــته باش ــری داش ــش موث ــی نق ــازوی تقویت  ب

نظــام  ســابق  عضــو  هــا،  زاده  فــرج  علــی 

مهندســی ســاختمان، در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 

ــدس،  ــک روز مهن ــن تبری ــوز، ضم ــات نی تاسیس

ابــراز امیــدواری کــرد کــه مهندســان بتواننــد 

بیابنــد. درکشــور  را  خــود  واقعــی   جایــگاه 

ــورتا  ــاختمان کش ــی س ــام مهندس ــزود : نظ وی اف

ــگاه واقعــی خــود  ــون نتوانســته اســت در جای کن

و بــرای احقــاق حقــوق خــود نقــش آفرینــی 

کنــد و مســلمًا در ایــن عرصــه هــم دولــت و هــم 

ــرم و  ــک اه ــوان ی ــه عن ــد ب ــی توانن ــس م مجل

ــند.  ــته باش ــری داش ــش موث ــی نق ــازوی تقویت  ب

اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  هــا،  زاده  فــرج 

موثــری  نقــش  ســازمان  عضــو  مهندســان 

در  گیــری هــا و حضــوری موثــر  در تصمیــم 

 قوانیــن و اجــرای آنهــا ندارنــد یــادآور شــد:

اگــر مهندســان در جایــگاه اصلــی خــود قــرار گیرند 

ــی در عرصــه ســاخت و  ــًا پیشــرفت مطلوب مطمئن

ــادی  ــعه اقتص ــی توس ــن اصل ــوان رک ــه عن ــاز ب س

کشــور شــاهد خواهیــم بــود. 

رئیس هیات مدیره انجمن مدیران فنی اجرایی 

کشور: حضور واسطه ها در عرصه ساخت و ساز 

گزارش ویژه
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چالش مهندسان است

حــال و روز مهندســان در جامعــه مطلــوب نیســت 

و بــا توجــه بــه شــرایط موجــود در عرصــه ســاخت 

ــت.  ــور نیس ــه حض ــرای ادام ــزه ای ب ــاز انگی  و س

ــره  ــات مدی ــس هی ــری، رئی ــیخ اکب ــید ش جمش

ــن  ــور، ضم ــی کش ــی اجرای ــران فن ــن مدی انجم

تبریــک روز مهنــدس، وضعیت مهندســان در کشــور 

 در حــال حاضــر را مطلــوب ارزیابــی نکــرد و گفــت :

متاســفانه مهندســان در حــال حاضــر نــه از جایگاه 

اجتماعــی و نــه اقتصــادی مطلوبــی برخــوردار 

هســتند، ایــن در حالــی اســت کــه جمعیــت فــارغ 

 التحصیــان ایــن گــروه هــر روز افــزوده می شــود. 

حــال  در  ســاز«  و  »ســاخت   : افــزود  وی 

حاضــر توســط واســطه هایــی هدایــت مــی 

شــود کــه آنگونــه کــه بایــد ایــن حــوزه را 

 . رســاند  نخواهــد  مقصــود  ســرمنزل   بــه 

شــیخ اکبــری بااشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر در 

هرجایــی از کشــور، اثــری از مهندســان را مشــاهده 

مــی کنیــم، امــا حــال و روز مهندســان خــون 

ــزه ای  ــه شــرایط موجــود انگی اســت و باتوجــه ب

ــد.  ــاز ندارن ــاخت وس ــه س ــور در عرص ــرای حض  ب

ــران فنــی  رئیــس هیــات مدیــره انجمــن مدی

اجرایــی کشــور، تنهــا عامــل حضــور جمعیــت کثیــر 

ــط  ــی را فق ــرایط کنون ــور در ش ــان درکش مهندس

 »عشــق و تعصــب بــه حضــور« دانســت و افــزود : 

ــه  ــر ب ــور منج ــا در کش ــها و هنجاره ــان ارزش نوس

تغییــر جایــگاه مهنــدس د رکشــور شــده کــه 

ــت. ــرم نیس ــه محت ــن جامع ــع ای ــه نف ــلماً ب مس
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مقاله اشری
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ورود غیرمتخصصین به حوزه مهندسی
چالش اصلی مهندسان

انســان از زمــان غــار نشــینی تــا بــه امــروز ســعی 

ــه  ــزار مــورد نیــاز خــود، ب ــا توســعه اب ــا ب کــرده ت

ــه از  ــگ آســایش بدهــد؛ چــرا ک ــی خــود رن زندگ

ــود کــه  ــه ایــن درک رســیده ب آن زمــان انســان ب

ــاختن و  ــش، س ــت، زای ــی خاقی ــی یعن مهندس

ســازندگی. پویایــی و نشــاط، امنیــت، رفــاه اســت. 

ــه کار گیــری  ــی ب ــارت دیگــر مهندســی یعن ــه عب ب

علــوم بــا اســتفاده از قوانیــن طبیعــت و فیزیکــی 

بــه منظــور ســاخت و طراحــی مــواد، ســاختارها، 

ماشــین ها، ابــزار و سیســتم ها یــا پردارزش هــا.

امــروزه ایــن تعریــف تــا آنجــا پیــش رفتــه اســت 

ــف  ــای مهندســان را در عرصه هــای مختل ــه رد پ ک

زندگــی روزمــره از کشــاورزی تــا پزشــکی، صنعــت، 

ــی،   ــی اجتماع ــائل امنیت ــوزش، مس ــکن، آم مس

همــه  و  همــه  و  زیســت محیطی  و  فرهنگــی 

مشــاهده می کنیــم.

بــه همیــن دلیــل اســت کــه محققــان این حــوزه از 

“مهندســان” بــه عنــوان موتــور محــرک اقتصادها و 

توســعه پایــدار یــاد می کننــد بــه گونــه ای کــه بــه 

گفتــه دکتــر ابراهیمیــان رییــس گــروه ژئوماتیــک 

ــوری،  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون

بــدون وجــود مهندســان توانمنــد، هیــچ پــروژه ای 

خانه هایی که در آن زندگی می کنیم، جاده هایی که هر روز از آنها عبور می کنیم، الکتریسیته ای که هر 

دقیقه شبانه روز از آن بهره می بریم تا اجرای پروژه های کالن صنعتی و پالیشگاهی و نیروگاهی، همه و 

همه محصول فعالیت های دانشی مهندسان است و در حالی ایران در شاخص تربیت مهندس در دنیا 

رتبه سوم را دارد که با چالش های زیادی در حوزه های صنعتی، اجتماعی و زیست فناوری مواجه است 

و محققان، تقویت دانش مهندسی را راهکار برون رفت از این مشکل می دانند.

گزارش
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گزارش
قابــل اجــرا نیســت؛ نــه می توانیــم قطــار بســازیم، 

ــم  ــم جــاده ســازی کنی ــه می توانی ــا، ن ــه هواپیم ن

و نــه حتــی می توانیــم نفــت را اســتخراج و 

پاالیــش کنیــم.

در حالــی کــه مســووالن تاکیــد دارنــد کــه ایــران 

رتبــه ســوم دنیــا در تربیــت مهنــدس دارد ولــی بــا 

ــی   ــت محیط ــی، زیس ــدی صنعت ــای ج چالش ه

مواجــه هســتیم کــه محققــان ایــن حــوزه راهــکار 

ــش  ــت دان ــش را تقوی ــن چال ــت از ای ــرون رف ب

ــد. ــی می دانن مهندس

توسعه فعالیت ها با تقویت زیر ساخت های 
مهندسی

دکتــر یاســر ابراهیمیــان، رییــس گــروه ژئوماتیــک 

ســتاد توســعه فناوری هــای حــوزه فضایــی، حمــل 

و نقــل پیشــرفته معاونــت علمی و فناوری ریاســت 

جمهــوری  بــا اشــاره بــه مناســبت ۵ اســفندماه بــا 

بیــان اینکــه ایــن روز، بــا توجــه بــه ســالروز تولــد 

ــام  ــدس ن ــن طوســی روز مهن ــر الدی خواجــه نصی

ــام  ــازمان نظ ــون ۳ س ــت: تاکن ــت، گف ــه اس گرفت

ــاورزی و  ــدن” و “کش ــاختمان”، “مع ــی “س مهندس

منابــع طبیعــی” در کشــور راه انــدازی شــده اســت 

کــه بــه عنــوان ۳ ســازمان اصلــی نظــام مهندســی 

ــد. ــه شــمار می رون کشــور ب

حوزه هــای  کشــور  در  البتــه  داد:  ادامــه  وی 

مهندســی دیگــری ماننــد کامپیوتــر، شــیمی و 

نفــت داریــم کــه ســازمان نظــام مهندســی ویــژه ای 

ــت. ــده اس ــدازی نش ــا راه ان ــرای آنه ب

ابراهیمیــان بــا اشــاره بــه تاثیرگــذاری علــم 

مهندســی در زندگــی روزمــره، خاطــر نشــان کــرد: 

ــه  ــی ک ــا جاده های ــی ت ــه در آن زندگ ــه ای ک از خان

روزانــه از آن اســتفاده میکنیــم، اثــر کار و فعالیــت 

ــن حیطــه  ــذاری ای حــوزه مهندســی اســت و اثرگ

ــرات  ــز از اث ــکان نی ــه پزش ــت ک ــه ای اس ــه گون ب

ــرا  ــوند؛ چ ــد می ش ــره من ــان به ــت مهندس فعالی

کــه کلیــه تجهیــزات حــوزه پزشــکی از ســوی 

مهندســان ســاخته می شــوند.

ایــن محقــق حــوزه فناوری،تکنولــوژی بــکار رفته در 

ســاخت خودروهــا، وســایل حمــل و نقــل، انــرژی 

ــم،  ــره می بری ــازل از آن به ــه در من الکتریســته ای ک

گازی کــه بــه خانه هــا آورده شــده اســت، را از دیگر 

خدمــات جامعــه مهندســی نــام بــرد و اظهــار کــرد: 

از ایــن رو می تــوان ادعــا کــرد کــه بــدون فعالیــت 

علمــی و دانــش پایــه مهندســان، نمی تــوان هیــچ 

پــروژه عمرانــی را بــه نتیجــه رســاند.

وی کامپیوتر، شــبکه اینترنــت و خدمات مخابراطی 

را از دیگــر دســتاوردهای حــوزه مهندســی دانســت 

و یــادآور شــد: حتــی نویســنده ای کــه می خواهــد 

کتــاب خــود را بــه چــاپ برســاند نیــاز بــه 

دســتاوردهای مهندســی بــرای چــاپ اســت از ایــن 

رو در زندگــی روزمــره چــه بــه عنــوان انســان های 

عــادی و چــه افــراد فعــال در دســتگاه های دولتــی 

نیــاز بــه تجهیــزات و محصــوالت ســخت افــزاری 
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گزارش
داریــم کــه بــدون آنهــا توســعه و پیشــرفت امــکان 

پذیــر نیســت.

توســعه  ســتاد  ژئوماتیــک  گــروه  رییــس 

نقــل  و  حمــل  فضایــی،  حــوزه  فناوری هــای 

پیشــرفته معاونــت علمــی همچنیــن توســعه 

ــی  ــی را یک ــوزه مهندس ــه ح ــوط ب ــته های مرب رش

از شــاخص های توســعه یافتگــی کشــورها معرفــی 

ــر  ــران از نظ ــبختانه ای ــد: خوش ــادآور ش ــرد و ی ک

ــت از  ــا اس ــوم دنی ــه س ــدس در رتب ــت مهن تربی

ایــن رو کشــور از نظــر نیــروی انســانی در وضعیت 

ــت  ــدر از ظرفی ــه چق ــی اینک ــرار دارد ول ــی ق خوب

ــی  ــده موضوع ــتفاده ش ــور اس ــان در کش مهندس

اســت کــه بــه سیاســتگذاری های کشــور بــر 

می گــردد.

ابراهیمیــان بــا بیــان اینکــه در زمینــه اســتفاده از 

توانمندی هــای حــوزه مهندســی بــا ایده آل هــا 

فاصلــه داریــم، خاطــر نشــان کــرد: وضعیــت مــا در 

ایــن زمینــه ایــن طــور نیســت کــه بتوانیــم ادعــا 

کنیــم کــه از ظرفیــت حــوزه مهندســی کشــور بهــره 

ــد  ــه مهندســان بســیار  توانمن ــی ک ــم در حال بردی

ــره  ــدی به ــن توانمن ــتیم از ای ــی نتوانس ــم ول داری

ببریــم.

ــه در ســی ســخت  ــه رخــداد زلزل ــا  اشــاره ب وی ب

اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در چهارشــنبه شــب 

ــر  ــر اث ۲۹ بهمــن مــاه، گفــت: برخــی از خانه هــا ب

ایــن زلزلــه خــراب شــدند و دلیــل ایــن تخریــب، 

مهندســی ســاز نبــودن ســازه ها و عــدم توجــه بــه 

نظــام مهندســی در ســاخت بــوده و ایــن در حالــی 

ــی  ــاز زلزله های ــی س ــازه های مهندس ــه س ــت ک اس

ــد و  ــل می کنن ــتر را تحم ــا ۱۰ ریش ــزرگای ۹ ت ــا ب ب

آســیبی بــه ســاکنان ایــن ســازه ها در زمــان وقــوع 

ــانند. ــه نمی رس زلزل

وجــود مشــکالت بســیار و دارا بــودن رتبــه 
ســوم در تربیــت مهنــدس

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتی نوشــیروانی 

بابــل، بــا اشــاره بــه چالش هــای مختلــف در 

ــل  ــارغ التحصی ــادی ف ــداد زی ــود تع ــور و وج کش

ــی را در  ــکل اصل ــوزه، مش ــن ح ــگاهی در ای دانش

اجــرای نادرســت قوانیــن دانســت و توضیــح داد: 

در ایــن حــوزه قوانیــن و مقــررات زیــادی مصــوب 

نشــده و همیــن انــدک قوانینــی کــه بــه تصویــب 

ــه درســتی اجرایــی نشــده اســت. رســیده ب

وی مشــکل اصلــی در ایــن زمینــه را سیاســتگذاری 

و مدیریتــی و مســایل غیــر فنــی دانســت و 

ــرای توســعه صنعــت  ــی ب ــش کاف ــا دان گفــت: م

ــازار اعتقــاد  ــی ب ــم ول خودروســازی در کشــور داری

دارد کــه در حــال حاضــر ســود در ایــن اســت کــه 

ــد شــود؛  ــن شــیوه تولی ــا ای ــی ب خودروهــای فعل

ــی مــدت  ــی خــودرو در طوالن ــد مل ــه تولی چــرا ک

حاصــل خواهــد شــد کــه ایــن امــر بــه موضوعــات 

ــردد. ــر می گ ــوزه ب ــن ح ــی ای مدیریت

ــی  ــه یاب ــرای ریش ــه ب ــان اینک ــا بی ــان ب ابراهیمی

چالش هــای زیســت محیطــی را بایــد در مباحــث 

ــه  ــم، اضاف ــتجو کنی ــی آن جس ــت مهندس مدیری

ــدازه  ــه ان ــوزه ب ــن ح ــن در ای ــاید قوانی ــرد: ش ک

کافــی مصــوب نشــده باشــد و یــا شــاید قوانیــن 

ــی  ــار داشــته باشــیم ول ــدازه کافــی در اختی ــه ان ب

ــوند. ــی نمی ش ــتی اجرای ــه درس ب

وی بــا اشــاره بــه برخــی از قوانیــن زیســت 

ــه ایــن  محیطــی، قانــون “هــوای پــاک” را از جمل
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گزارش
قوانیــن نــام بــرد و اظهــار کــرد: یکــی از بندهــای 

ــه خودروهــا  ــودن کلی ــز ب ــزام مجه ــون ال ــن قان ای

ــه  ــا هم ــه آی ــت و اینک ــورو” اس ــتاندارد “ی ــه اس ب

ــوی  ــا جل ــد، آی ــن اســتاندارها را دارن خودروهــا ای

خودروهــای آلــوده کننــده دودزا گرفتــه می شــود و 

یــا اینکــه آیــا کلیــه ســاختمان ها توســط مجریــان 

ذیصــاح ســاخته می شــوند یــا خیــر بایــد قــدری 

تامــل کنیــم.

ابراهیمیــان، “عــدم تخصــص گرایــی و وارد شــدن 

افــراد غیــر متخصــص بــه حوزه هــای مهندســی”را 

از دیگــر چالش هــای جــدی ایــن حــوزه نــام 

ــا  ــت م ــد وضعی ــرد: بای ــان ک ــر نش ــرد و خاط ب

در ایــن زمینــه بــه گونــه ای بایــد کــه همانطــوری 

ــر  ــازد، ه ــودرو بس ــد خ ــی نمی توان ــر کس ــه ه ک

کســی هــم نبایــد ســازه ای را بســازد و حتمــا بایــد 

مســکونی  ســاختمان های  و  ســازه ها  ســاخت 

ــازه  ــا س ــرد ت ــذار ک ــص واگ ــراد متخص ــه اف را ب

ــود. ــاز” ش ــی س اصطاحا”مهندس

ــدم  ــی، ع ــوزه مهندس ــق ح ــن محق ــه ای ــه گفت ب

ــود  ــا وج ــیاری از حوزه ه ــی در بس ــص گرای تخص

دارد.

رئیــس انجمــن علمــی GIS مازنــدران، حــوزه 

پزشــکی را تنهــا حــوزه ای دانســت کــه عــدم 

تخصــص گرایــی بــه آن راه نیافتــه اســت و 

افــزود: در حــوزه پزشــکی بــدون ضابطــه پذیــرش 

ــه برخــی  ــل شــاهدیم ک ــم در مقاب دانشــجو نداری

ــه پذیــرش  ــی کیفیــت اقــدام ب از دانشــگاه های ب

ــه  ــد و نتیج ــی می کنن ــته مهندس ــجو در رش دانش

ایــن اقــدام، مــدرک دادن بــه افــرادی اســت 

ــات  ــد و اقدام ــی گیرن ــرا نم ــارت الزم را ف ــه مه ک

ــی”  ــوان “مهندس ــردن عن ــراب ک ــب خ ــا موج آنه

می شــود.

وی ادامــه داد: اگــر گفتــه می شــود ظرفیــت حــوزه 

مهندســی در کشــور بــاال اســت منظــور ایــن دســته 

از فــارغ التحصیــان نیســت بلکــه مهندســان 

ــر  ــگاه های معتب ــه از دانش ــتند ک ــوادی هس باس

ــده اند. ــل ش ــارغ التحصی ف

اخاق مهندسی در ارائه بهتر خدمات

توســعه  ســتاد  ژئوماتیــک  گــروه  رییــس 

نقــل  و  حمــل  فضایــی،  حــوزه  فناوری هــای 

پیشــرفته معاونــت علمــی بــا اشــاره بــه  اهمیــت 

ــر  ــد ب ــا تاکی ــوزه ب ــن ح ــی در ای ــاق مهندس اخ

اینکــه در ایــن حــوزه آییــن نامــه اخــاق مهندســی 

را در اختیــار داریــم، یــادآور شــد: بــر ایــن اســاس 

در هــر اســتانی کارگــروه پایــش و ترویــج اخــاق 

ــوع  ــی موض ــت ول ــده اس ــکیل ش ــه ای تش حرف

ــاری  ــی اجب ــی موضوع ــه ای مهندس ــاق حرف اخ

ــازی دارد. ــگ س ــه فرهن ــاز ب ــه نی ــت بلک نیس

ــی  ــه ای مهندســی یعن وی ادامــه داد: اخــاق حرف

عــدم ورود افــراد غیــر متخصــص بــه حیطــه 

مهندســی، عــدم پذیــرش پــروژه در صــورت نبــود 

زمــان الزم، عــدم واگــذاری پــروژه بــه فــرد ثانــی 

ــتباهات در  ــام اش ــت، اع ــتن صداق ــث، داش و ثال



www.Tasisatnews.com 17هفته نامه شماره 325

گزارش
زمــان انجــام پــروژه بــه ســفارش دهنــده و عــدم 

امضــا فروشــی و دریافــت تخفیفــات اســت.

ابراهیمیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه اخــاق حرفــه ای 

دارای جنبه هــای مهندســی و فنــی و برنامــه ریــزی 

ــط عمومــی مناســب اســت، ادامــه  و نظــم و رواب

داد: اگــر ایــن ماحظــات در حــوزه مهندســی 

رعایــت شــوند، در واقــع اخــاق مهندســی اجرایــی 

شــده اســت.

وی مهمتریــن اقــدام بــرای ســاماندهی به ســاختار 

ــون  ــاح قان ــور را اص ــی کش ــام مهندس ــی نظ فعل

نظــام مهندســی ســاختمان عنــوان کــرد و افــزود: 

ــال ۱۳۷۴  ــاختمان س ــی س ــام مهندس ــون نظ قان

ــتانی  ــان در اس ــت و در آن زم ــده اس ــوب ش مص

ماننــد مازنــدران تعــداد ۱۰۰ مهنــدس داشــته 

اســت ولــی امــروز بــه عــدد ۵ هــزار رســیده اســت 

از ایــن رو مــا نیازمنــد بــه بــروز کــردن ایــن قانــون 

هســتیم.

ــهرداری  ــاده ۱۰۰ ش ــون م ــاح قان ــان اص ابراهیم

ــی  ــام مهندس ــاح نظ ــای اص ــر راهکاره را از دیگ

کشــور نــام بــرد و یــادآور شــد: عــاوه بــر آن مــا 

ــی  ــازمان های مهندس ــگاه س ــه جای ــم ک نیازمندی

ــد. ــا یاب ــش ارتق ــش از پی ــور بی کش

ــایه  ــان در س ــش بنی ــاد دان ــاد اقتص ایج
خدمــات مهندســی

توســعه  ســتاد  ژئوماتیــک  گــروه  رییــس 

نقــل  و  حمــل  فضایــی،  حــوزه  فناوری هــای 

ــت  ــان اهمی ــه بی ــی ب ــت علم ــرفته معاون پیش

توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان و نقــش مهندســان 

در ایــن اقتصــاد اشــاره کــرد  و گفــت: زمانــی کــه 

ــی  ــم یعن ــخن می گویی ــا س ــش بنیان ه ــا از دان م

حــوزه ای کــه کامــا مبتنــی بــر فکــر، مغــز و نیــروی 

ــت. ــانی اس انس

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر اقتصــاد کشــور 

ــوع  ــن ن ــرد: ای ــار ک ــت، اظه ــت اس ــه نف ــر پای ب

اقتصــاد، اقتصــادی مبتنــی بــر منابــع زیــر زمینــی 

اســت ولــی اقتصــاد دانــش بنیــان بــر پایــه فکــر و 

خاقیــت اســت حیطــه مهندســی حــوزه ای مبتنی 

ــه جــای  ــن حــوزه ای ب ــش اســت. در چنی ــر دان ب

ــروی فکــر و دانــش  ــازو از نی اســتفاده از قــدرت ب

ــود. ــرده می ش ــره ب به

ابراهیمیــان کاربــرد ابــزار و وســایل در حــوزه 

ــه  ــت و ادام ــول دانس ــه اص ــر پای ــی را ب مهندس
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ــی  ــوزه مهندس ــته های ح ــر رش ــن رو اگ داد: از ای

را توســعه دهیــم و همــه فعالیت هایــی کــه 

ــش  ــر دان ــت را ب ــرا اس ــال اج ــه در ح در جامع

مهندســی قــرار دهیــم، در واقــع کار دانــش بنیــان 

ــت. ــده اس ــام ش انج

وی تاکیــد کــرد: بــدون وجــود مهندســان توانمنــد، 

هیــچ پــروژه ای قابــل اجــرا نیســت؛ نــه می توانیــم 

قطــار بســازیم، نــه هواپیمــا، نــه می توانیــم جــاده 

ســازی کنیــم و نــه حتــی می توانیــم نفــت را 

اســتخراج و پاالیــش کنیــم.

وی از “خداونــد” بــه عنــوان اولیــن مهنــدس 

نــام بــرد کــه طبیعــت را بــر اســاس نظــم و 

ــی  ــده اســت و گفــت: شــاخص اصل ــی آفری قانون

ــودن آن  ــان ب ــش بنی فعالیت هــای مهندســی، دان

ــت. اس

توســعه  ســتاد  ژئوماتیــک  گــروه  رییــس 

نقــل  و  حمــل  فضایــی،  حــوزه  فناوری هــای 

ایجــاد  پایــان  در  علمــی  معاونــت  پیشــرفته 

جهــش تولیــد را از دســتاوردهای حــوزه مهندســی 

ــد  ــی تولی ــد یعن ــش تولی ــت: جه ــرد و گف ــر ک ذک

ــدون  ــن ب ــی بنابرای ــی کار مهندس ــول یعن محص

دانــش  ارتقــای  بــدون  و  مهندســان  وجــود 

اقتصــاد  بــه  نمی توانیــم  هیچــگاه  مهندســی 

دانــش بنیــان دســت یابیــم؛ چــرا کــه زیــر بنیــای 

ــش  ــت دان ــان، تقوی ــش بنی توســعه اقتصــاد دان

مهندســی اســت.

www.kaashaaneh.ir

دوره جـــــــــــــامع

اصول طراحى
تاسیسات برقى ساختمانى

بیمارستانى و صنعتى

گزارش
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محاســبه بــار سرمایشــی و گرمایشــی ســاختمان ها 

در اقلیم هــای متفــاوت آب و هوایــی یکــی دیگــر 

ــد  ــا بای ــه طــراح و کارفرم ــی اســت ک از ویژگی های

ــه  ــاختمان ب ــی س ــات مکانیک ــز تاسیس در تجهی

ــزار  ــا آن اب ــب ب ــته و متناس ــی داش ــه کاف آن توج

موردنیــاز بــا ظرفیت هــای حرارتــی مشــخص 

ــازده را از  ــن ب ــا بهتری ــد ت ــه کن ــب را تهی و مناس

ــرژی و حــرارت داشــته باشــند. همچنیــن  نظــر ان

ــا  ــی خانه ه ــت در تمام ــه الزم اس ــی ک ــع آب منب

تاسیســات  و  سیســتم ها  بهره منــدی  بــرای 

ــا،  ــوفاژ، آبگرم کن ه ــه ش ــزل از جمل ــی من مکانیک

تاسیســات اطفــای حریــق و شــبکه آبــی ســاختمان 

ــا حجــم مصرفــی  ــد متناســب ب ــه شــود، بای تعبی

ــود.  ــی ش ــراری پیش بین ــاختمان در دوره اضط س

ایــن موضــوع زمانــی مهم تــر می شــود کــه بدانیــم 

ــکونی  ــش مس ــرژی در بخ ــرف ان ــن مص میانگی

کشــور ســه برابر میانگیــن جهانــی اســت و در 

ــم. ــی نگرفته ای ــره قبول ــون نم ــش تاکن ــن بخ ای

 کیفیت و قیمت تاسیسات ایرانی

علــی عبــاس زاده شــهری، مدیرعامــل یــک شــرکت 

در  حال حاضــر  در  گویــد:  مــی  تهویــه  حــوزه 

ــا  ــر ت ــه از صف ــی ک ــات، تجهیزات ــت تاسیس صنع

صــد محصــول تولیدکننــده داخلــی باشــند، وجــود 

ندارنــد و عمدتــا شــاهد مونتــاژ قطعــات در ایــران 

ــدA  و  ــوال  گری ــا معم ــت آنه ــه کیفی ــتیم ک هس

B  اســت و حــدود ۳۰ درصــد از دســتگاه های 

ضعف نظارت و استاندارد در بازار تاسیسات
در فرهنگ ها و مناطق جغرافیایی متفاوت، تاسیسات مکانیکی ساختمان انواع و مدل های 

متفاوتی دارند که الزم است متناسب با فضا و محیط احداث ساختمان، ضروریات ساختمانی را در 

نظر گرفت، برای مثال در مناطق مرتفع استفاده از سیستم ها و تاسیسات پمپاژ آب و متناسب با آن 

استفاده از شیرآالت صنعتی مناسب یک امر ضروری محسوب می شود.
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وارداتــی ارزان تــر تمــام می شــود، در حالی کــه 

هســتند.   ++A و     +A اروپایــی  برندهــای 

ــی  ــدات داخل ــا از تولی ــی عمدت ــای دولت پروژه ه

خصوصــی  پروژه هــای  و  می کننــد  اســتفاده 

ــد:  ــندند. وی می افزای ــی را می پس ــای واردات کااله

یکــی از مشــکات مــا نبــود اســتانداردهای معتبــر 

ــا در  ــتانداردهای م ــطح اس ــفانه س ــت و متاس اس

دنیــا حرفــی بــرای گفتــن نــدارد در حالی کــه 

شــرکت هایی می تواننــد اقــدام بــه صــادرات کننــد 

کــه گواهــی کیفیــت خــود را از یــک کشــور معتبــر 

اخــذ کــرده باشــند. بــه همیــن دلیــل شــرکت های 

ــه  ــی ک ــت مطلوب ــود کیفی ــا وج ــی ب ــزرگ داخل ب

ــت  ــی کیفی ــورها گواه ــایر کش ــد از س ــد، بای دارن

ــد:  ــان می کن ــاس زاده خاطرنش ــد. عب ــت کنن دریاف

ــری  ــت باالت ــب کیفی ــه مرات ــی ب ــدات داخل تولی

نســبت بــه دســتگاه های چینــی دارنــد. بــه طــور 

ــود  ــری وج ــن برت ــر ای ــش چیل ــخص در بخ مش

دارد. از طرفــی اجنــاس چینــی فاقــد خدمــات پس 

از فــروش هســتند و صنعــت تاسیســات به عنــوان 

صنعتــی کــه خدمــات پــس از فــروش در آن نقــش 

ــیب  ــیار آس ــی بس ــاس چین ــی دارد، از اجن پررنگ

می بینــد.

وی درخصــوص عوامــل مهــم بــرای انتخــاب 

سیســتم تاسیســاتی می گویــد: در درجــه اول 

بایــد بــه کاربــری ســاختمان توجــه کنیــم، بنابرایــن 

تجــاری سیســتم  و  اداری  مســکونی،  کاربــری 

تاسیســاتی خــاص خــودش را می طلبــد. همچنین 

ــتم  ــاب سیس ــتریان در انتخ ــی مش ــی مال توانای

ــن  ــت ای ــت؛ واقعی ــده اس ــاتی تعیین کنن تاسیس

اســت کــه در کمتــر مواقعــی اتفــاق می افتــد کــه 

کســی بــر اســاس صرفــه جویــی در مصــرف انرژی 

ــد. ــاتی بخواه ــتم تاسیس ــا سیس از م

 نظارت مضاعف بر تاسیسات

عبــاس زاده  در مــورد نظــارت بــر تاسیســات 

می افزایــد: دو نــوع نظــارت در صنعــت تاسیســات 

وجــود دارد. یــک نظــارت از طــرف ســازمان نظــام 

ــر  ــاری ب ــورت اجب ــه ص ــه ب ــت ک ــی اس مهندس

ــا  ــوع دوم کارفرم ــود و در ن ــال می ش ــا اعم کارفرم

ناظــر را بــرای نظــارت بــر اجــرا اســتخدام می کنــد 

و بیــش از ۹۰ درصــد پروژه هــای مــا از نــوع 

ــه کار طراحــی و نظــارت را انجــام  دوم هســتند ک

ــی  ــر پول ــاوه ب ــا ع ــع کارفرم ــم. در واق می دهی

ــم  ــن تی ــردازد، ای ــی می پ ــام مهندس ــه نظ ــه ب ک

ــه از طــرف  ــد چــون شــرکتی ک را اســتخدام می کن

نظــام مهندســی انتخــاب می شــود، در طــول ســال 

ــزان  ــن می ــد و ای ــد می کن ــروژه بازدی ــه بار از پ س

بازدیــد بــرای نظــارت کافــی نیســت. این اتفــاق در 

مناطــق یــک تــا چهــار تهــران می افتــد و معمــوال 

گزارش
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ــرکت  ــتخدام ش ــی اس ــی مال ــق توانای ــایر مناط س

ــد. ــف را ندارن ــارت مضاع ــرای نظ ب

وی بــا بیــان اینکــه در چنــد ســال اخیــر اتفاقــات 

خوبــی توســط ســازمان نظام مهندســی در بخــش 

ــد: قبــا  تاسیســات افتــاده اســت، تصریــح می کن

نقشــه ای وجــود نداشــت و یــک لوله کــش کل کار 

را انجــام مــی داد، امــا امــروز صنعــت تاسیســات 

جدی تــر مــورد توجــه قــرار می گیــرد و حتــی 

ــرای  ــات ب ــه تاسیس ــد نقش ــام کار بای ــد از  اتم بع

مطابقــت بــا نقشــه و طــرح اولیــه تهیــه شــود.

 راهکار حذف برگه فروشی

ــه  ــد: بســیاری از مهندســان ک ــاس زاده می افزای عب

ــتند،  ــی هس ــام مهندس ــتغال نظ ــه اش دارای پروان

ــهمیه و  ــای س ــم، برگه ه ــتغال دائ ــل اش ــه دلی ب

مهــر خودشــان را در اختیــار ســایر شــرکت ها قــرار 

می دهنــد و در ازای آن مبلغــی دریافــت می کننــد. 

معتقــدم ایــن اتفــاق در کیفیــت کار تاثیــری 

ــوولیت دارد  ــه مس ــی ک ــا کس ــذارد و صرف نمی گ

ــداده  ــام ن ــرده، کاری انج ــا ک ــه را امض ــای برگ و پ

اســت و ایــن رویــه بایــد تغییــر کنــد. به ایــن معنا 

کــه ســازنده بایــد طــراح و ناظــر پــروژه را برخــاف 

رویــه کنونــی انتخــاب کنــد. در ایــن صــورت 

ــد،  ــام می ده ــت را انج ــه فعالی ــی ک ــان کس هم

ــد،  ــا می کن ــه را امض ــای برگ ــوولیت دارد و پ مس

امــا ســهمیه ای شــدن می توانــد صــوری کاری، 

برگــه فروشــی و… را به همــراه داشــته باشــد. 

حتــی ممکــن اســت مهنــدس شــاغل برگه هایــش 

را نفروشــد و خــودش بخواهــد از آن اســتفاده کنــد 

ــد  ــاز خواه ــم مشکل س ــورت بازه ــن ص ــه در ای ک

ــم،  ــتغال کاری دائ ــه اش ــه ب ــا توج ــرا ب ــود زی ب

ــد. ــارت کن ــروژه را نظ ــتی پ ــد به درس نمی توان

www.kaashaaneh.ir
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تاثیر رولپالک
در عدم ریزش سنگ نمای ساختمان

تاسیسات کار خود باشیم

پیچ و رولپالک نما چیست؟

قبــل از هــر گونــه توضیح در مــورد پیــچ و رولپاک 

نمــا ابتــدا بــه ایــن خبــر در همیــن زمینــه گــوش 

ــنگ  ــقوط س ــر س ــن در اث ــم مس ــک خان ــد. ی کنی

نمــای یــک ســاختمان جــان خــود را از دســت داد. 

ــاد در  ــت آب ــه ی دول ــابه در منطق ــری مش در خب

تهــران نیــز یــک حادثــه ی ایــن چنینــی بــاز هــم 

جــان یــک هموطــن را گرفتــه بــود.

ــه  ــا ب ــا باره ــن دســت خبره ــاره ای از گوشــه و کن

گوشــمان خــورده اســت. غالبــا بــی تفــاوت از کنــار 

ــچ  ــه را هی ــک نکت ــم. ی ــی کنی ــذر م ــر گ ــن خب ای

ــد. همیشــه ســقوط ســنگ  ــت فرامــوش نکنی وق

ــد. ــای ســاختمان را جــدی بگیری نم

ــه  ــان چ ــه چن ــد ک ــرده ای ــر ک ــن فک ــه ای ــا ب آی

ســنگ نمــای منــزل شــما یــا هــر ســاختمانی کــه 

مالکــش شــما باشــید دچــار ســقوط شــود شــما 

بایــد مســئولیت خســارات وارد شــده چــه جانــی 

ــد. ــده بگیری ــر عه ــی را ب و چــه مال

امــا چــاره ی ایــن کار چیســت؟ بــه احتمــال فراوان 

شــما نیــز در منطقــه و شــهر خــود مشــاهده 

ــای  ــغول کار روی نم ــل کاران مش ــه راپ ــد ک کردی

ــک  ــای ی ــاهده نم ــتند. مش ــاختمان هس ــک س ی

ــای آن  ــنگ نم ــقوط س ــال س ــاختمان و احتم س

ــود. ــی ش ــراد م ــی اف ــب نگران موج

پیــچ و رولپــاک نمــا بــه دو روش اســتفاده از 

ــی  ــود. عوامل ــی ش ــام م ــل انج ــت و راپ داربس

باعــث ســقوط ســنگ نمــای ســاختمان مــی 

شــوند. برخــی از ایــن عوامــل عبارتنــد از: اســتفاده 

بارها شما نیز شنیده اید که سقوط سنگ نمای یک ساختمان جان یک نفر را گرفته است. برای 

جلوگیری از سقوط اشیا و سنگ ها می توانیم از پیچ و رولپاک نما استفاده کنید. استفاده از پیچ و رولپاک 

سنگ نما دارای مزایای بسیار زیادی می باشد.
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از مجــری نــاوارد، اســتفاده کــردن از دوغــاب 

نامناســب، پــر کــردن پشــت ســنگ هــا بــا نخالــه، 

اســتفاده از ماســه ی نامناســب، خریــد ســنگ بــا 

ــنگ  ــات س ــاره ای از اوق ــن و در پ ــت پایی کیفی

ــرد. ــوای س ــردن در ه ک

مزایای پیچ و رولپالک نما

شــما در قبــال هزینــه ای کــه بــرای پیــچ ورولپــاک 

ــی را  ــد، مزایای ــی کنی ــود م ــاختمان خ ــای س نم

ــان  ــه بی ــه ک ــان گون ــرد. هم ــد ک ــت خواهی دریاف

شــد مهمتریــن مزیــت پیــچ و رولپــاک نمــا حفــظ 

جــان افــراد در اثــر ســقوط ســنگ نمای ســاختمان 

اســت. امــا پیــچ و رولپــاک نمــا مزایــای دیگــری 

نیــز دارد.

مزیــت بعــدی پیــچ و رولپــاک نمــا افزایــش عمــر 

ــی  ــاهده م ــما مش ــی ش ــت . گاه ــا اس ــنگ ه س

ــزش  ــر ری ــاختمان در اث ــک س ــای ی ــه نم ــد ک کنی

ــود را از  ــی خ ــای آن زیبای ــنگ نم ــمتی از س قس

ــا باعــث  ــاک نم ــچ و رولپ دســت داده اســت. پی

ــز  ــک ســاختمان نی ــای ی ــر نم ــه عم مــی شــود ک

ــد. ــدا کن ــش پی افزای

نحوه ی پیچ و رولپالک نما

همــان طــور کــه در بــاال اشــاره کردیــم مــا پیــچ و 

ــا دو روش داربســتی و راپــل در  رولپــاک نمــا را ب

شــرکت جهــان فــرود در حــال انجــام مــی باشــد. 

ــه ای  ــه گون نحــوه پیــچ و رولپــاک ســنگ نمــا ب

ــچ  ــرای پی ــدام ب ــه اق ــر گون ــل از ه ــه قب ــت ک اس

ــه  ــاز ب ــا نی ــردن نمــای ســاختمان م ــاک ک و رولپ

ــم. ــاختمان داری ــورد س ــی در م اطاعات

اطاعاتــی نظیــر اینکــه موقعیــت جغرافیایــی 

ــا و  ــنگ نم ــوع س ــت، ن ــه اس ــاختمان چگون س

قدمــت نمــاکاری ســاختمان را بایــد بدانیــم و اینکه 

دلیــل ریــزش نمــا و بــه وضعیــت کلــی ســاختمان 

ــد   ــال بای ــیم. ح ــته باش ــل داش ــی کام ــز آگاه نی

ــچ و  ــتفاده ی پی ــرای اس ــا را ب ــنگ نم ــس س جن

ــا ســنگ نمــا دریافــت کنیــم. رولپــاک متناســب ب

هنــگام شــروع کار ابتــدا ســنگ هــای نیمــه عمــر 

را پیــچ و رولپــاک مــی کنیــم. )ســنگ هــای نیمــه 

ــه  ــوند ک ــی ش ــه م ــی گفت ــنگ های ــه س ــر ب عم

بیشــتر در معــرض ســقوط قــرار دارنــد(. در نهایــت 

عملیــات اصلــی پیــچ و رولپــاک نمــا انجــام مــی 

گیــرد.

وظایف مجری پیچ ورولپاک نما جهان فرود

ــاک  ــچ ورولپ ــری پی ــوان مج ــه عن ــه ب ــانی ک کس

نمــا مشــغول بــه کار مــی شــوند نســبت بــه شــما 

ــچ  ــری پی ــدا مج ــت. ابت ــد داش ــی خواهن وظایف

ــه را نظــر داشــته  ــن نکت ــد ای ــا بای ــاک نم و رولپ

باشــد کــه مهمتریــن هدفــش از انجــام کار را نجات 

جــان مــردم و جلوگیــری از ســقوط ســنگ نمــای 

ســاختمان اســت. برخــی از ایــن وظایــف را مــا بــه 
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صورت تیتروار برای شما بیان می کنیم.

ــرای ســفت  ــل از چکــش ب ــه جــای دری ــز ب . هرگ

ــد. ــچ اســتفاده نکن ــردن پی ک

ــگام کار  ــزرگ هن ــب و ب ــاک مناس ــچ ورولپ . از پی

ــد. اســتفاده کن

. چنانچــه نیــاز بــه بندکشــی بــود ، ابتــدا بندکشــی 

میــان ســنگ هــا را انجــام دهــد.

. کار را از قســمت هایــی کــه تــرک خوردگــی در آن 

جــا وجــود دارد شــروع نکنــد.

ــه  ــا ، بتون ــاک نم ــچ و رولپ ــرای پی ــس از اج . پ

ــد. ــام ده کاری را انج

ــت  ــف اس ــا موظ ــاک نم ــچ و رولپ ــری پی . مج

ــنگ  ــس س ــه جن ــه ب ــا توج ــردن را ب ــه ک خزین

ــد. ــام ده انج

نکاتــی در مــورد نمــای ســاختمان و پیــچ و 

رولپــاک نمــا

ــچ و  ــورد پی ــه در م ــد نکت ــه چن ــد ب ــا بای در اینج

ــه را  ــن نکت ــدا ای ــم. ابت ــاره کنی ــا اش ــاک نم رولپ

ــمتی  ــه قس ــه چنانچ ــید ک ــته باش ــر داش مدنظ

ــد ،  ــقوط ش ــار س ــاختمان دچ ــک س ــای ی از نم

ــاط  ــر ارتب ــن ام ــان ای ــراد و مجری ــا اف ــه ب بافاصل

برقــرار کــرده و از عبــور و مــرور افــراد زیر ســاختمان 

ــد. ــری کنی جلوگی

در هنــگام انجــام پیــچ و رولپــاک نما ســعی شــود 

ــس و  ــد مگامگ ــت مانن ــا کیفی ــای ب ــب ه از چس

ــی  ــه خوب ــل کاران ب اپوکســی اســتفاده شــود. راپ

نــکات ایمنــی را رعایــت کننــد.

تاسیسات کار خود باشیم



ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 26هفته نامه شماره 325  

تاسیسات کار خود باشیم

منبــع: ژونــال اشــری جوئــن 2019. مترجــم مهندس 

نیــره شمشــیری. / لــس آنجلــس- یــک محقــق و 

اســتاد دانشــگاه کالیفرنیــا از پنجــره هــای جدیــد 

ــرده  ــتفاده ک ــاختمانی اس ــته س ــوان پوس ــه عن ب

ــواد  ــامل م ــخگو ش ــره پاس ــتم پنج ــت. سیس اس

ــای  ــش در زوای ــا چرخ ــه ب ــود ک ــی ش ــی م حرارت

مختلــف بــه نــور خورشــید پاســخ مــی دهــد. آنهــا 

ــا  ــد ت ــت کنن ــن حرک ــاال و پایی ــه ب ــد ب ــی توانن م

جلــوی نــور خورشــید را بگیرنــد یــا اجــازه عبــور به 

آن بدهنــد. ایــن کار داخــل ســاختمان را بــه طــور 

طبیعــی گــرم یــا ســرد مــی کنــد. سیســتم پنجــره 

مصــرف انــرژی، مخصوصــا انــرژی مصرفــی تهویــه 

مطبــوع، را بیــن 28-42% کاهــش مــی دهــد. 

ــرل هــا  اجــزای پنجــره هــا شــامل موتورهــا، کنت

یــا تراشــه هــای کامپیوتــری انــرژی مصــرف نمــی 

ــت  ــید روی حرک ــش خورش ــوض، تاب ــد. در ع کنن

ــمند  ــای هوش ــره ه ــذارد. پنج ــی گ ــر م ــا تاثی آنه

ــای HVAC الزم  ــتم ه ــدازه سیس ــد ان ــی توانن م

ــش  ــزرگ را کاه ــای ب ــاختمان ه ــه س ــرای تهوی ب

مــی دهنــد. اگــر پنجــره هــا در یــک ســاختمان 12 

طبقــه نصــب شــوند، تهویــه مطبــوع مــی توانــد 

تــا 15% کاهــش یابــد کــه 360 تــن متریــک صرفــه 

ــد  ــراه خواه ــه هم ــن ب ــید کرب ــی دی اکس جوی

داشــت. 

عایق کاری ساختمان با زباله
دانشــگاه بــث در حــال تحقیــق روی زباله هــا برای 

بررســی عملکــرد حرارتــی آنهــا بــرای اســتفاده بــه 

منظــور عایــق کاری ســاختمان هاســت. محققــان 

انگلیســی و فرانســوی عملکــرد یــک ســری از 

ــه  ــتی را ب ــی زیس ــوالت جانب ــماندها و محص پس

ــاختمان  ــن س ــق کاری جایگزی ــواد عای ــوان م عن

بررســی مــی کننــد. این مــواد شــامل کاه و پوشــال 

ــی  ــای بازیافت ــی و پره ــلغم روغن ــاقه ش ــدم، س گن

ــل  ــاخت پن ــا س ــی ب ــم تحقیقات ــود. تی ــی ش م

هــای دیــواری ماکــت مســاوی، عملکــرد حرارتــی 

ــد.  ــاده را مقایســه مــی کنن هــر م

ــای  ــار گازه ــش انتش ــه کاه ــه وظیف ــی ک از آنجای

ــا ســال 2025  ــزان 50 درصــد ت ــه می ــه ای ب گلخان

ــده  ــو ش ــتان محل ــاختمان انگلس ــت س ــه صنع ب

اســت، محققــان امیدوارنــد بتواننــد از ایــن مــواد 

ــد.  ــتفاده کنن ــور اس ــن منظ ــماند بدی پس

پنجره هایی که ساختمان را
گرم یا سرد می کنند
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ــت و  ــا، رطوب ــواری Belimo، دم ــورهای دی سنس

دی اکســید کربــن اتــاق را انــدازه گیــری مــی کننــد 

و یــک پاســخ ســریع و دقیــق را ارایــه مــی دهنــد. 

ــدازی و  ــریع، راه ان ــزی س ــه ری ــرای برنام ــا ب آنه

عیــب یابــی از طریــق ارتبــاط میدانــی نزدیــک بــا 

اپلیکیشــن دســتیار بلیمــو و یــک تلفــن هوشــمند 

ادغــام مــی شــوند. 

منبع: ژورنال اشری نوامبر 2020/ مترجم مهندس نیره شمشیری

محصوالت فناوری اشری

سنسورهای اتاق

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

گــرم کــن هــای مــادون قرمــز ســری هــای 

ــی را  ــای بیرون ــل ه ــترلینگ، فص Sunscape اس

ــی  ــی و تجــاری گســترش م در کاربردهــای صنعت

ــه  ــی را ب ــای تابش ــزات گرم ــن تجهی ــد. ای دهن

جــای هــوای اطــراف مســتقیم بــه مــردم و اشــیای 

ــانند.  ــی رس ــف م ــه همک طبق

گرم کن

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

محصوالت فناوری
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محصوالت فناوری

ــر Optidrive Coolvert از  ــس متغی ــور فرکان موت

شــرکت Invertek Drives بــا صرفــه جویــی هــای 

انــرژی حداکثــر 25 درصــدی و هزینــه انــرژی کمتر 

ــازار عرضــه شــدند.  ــه ب از کمپرســورهای BLDC ب

ایــن موتورهــا بــا سیتســم هــای چگالــش مبــرد 

CO2 کار مــی کننــد. 

ــن  ــدل HCD-324 گری ــی م ــرل صنعت ــر کنت دمپ

ــی  ــت. طراح ــای دماباالس ــری ه ــرای کارب ــک ب ه

تیغــه ای آن، جریــان هــوا را کنتــرل و در سیســتم 

هــای فرآینــد صنعتــی قطــع کــن تعبیــه مــی کند. 

ایــن تجهیــز رده بنــدی ســرعت تــا 5000 فــوت در 

دقیقــه )25 متــر در ثانیــه( دارد. 

موتور فرکانس متغیر

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

دمپر کنترل

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 
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