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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

ــخن  ــه س ــوط ب ــد مرب ــر روی جل تصوی
ــت. ــردبیر اس س

عکس برداشــتی از خبر دنا است.

 

تأسیســات نیــوز در رویکــردی تعاملــی بــا خواننــدگان و مخاطبــان خــود، 
اقــدام بــه برگــزاری جلســاتی گفتگــو محــور بــا برخــی از چهره هــای مؤثــر 
ــه  ــت. ازآنجایی ک ــوده اس ــود نم ــتاگرام خ ــه اینس ــر در صفح و صاحب نظ
ــال احقــاق حقــوق  ــه دنب برخــی از ایــن چهره هــا فعاالنــی هســتند کــه ب
ــان  ــت و نش ــنیدنی اس ــیار ش ــا بس ــای آن ه ــند، حرف ه ــف می باش صن
ــب  ــود. جال ــل نمی ش ــه ح ــود دارد ک ــکاتی وج ــرا مش ــه چ ــد ک می ده
ــد  ــه ش ــکات را متوج ــی از مش ــاد برخ ــت ایج ــوان عل ــه می ت ــت ک اس
ــل ضعــف در مدیریــت و  ــه دلی ــه برخــی از مشــکات خودخواســته و ب ک
ــداوم  ــاح م ــکات عدم اص ــی از مش ــت و برخ ــتباه اس ــای اش تصمیم ه

ــت. ــاختارها و فرآیندهاس س
دریکــی از ایــن گفت وگوهــا صحبت هــای دردمندانــه ای از آقــای مهنــدس 
مســعود کاظمــی فعــال صنفــی شــنیده شــد کــه بــه دلیــل چنــد قانــون 
ــکاران  ــر از هم ــت نف ــر بیس ــده ای بالغ ب ــارت گاز، ع ــش نظ ــتباه در بخ اش
ــای  ــکل در پیچ وخم ه ــن مش ــل ای ــال ح ــه دنب ــه ب ــت ک ــا، ماه هاس م
اداری هســتند. از یک ســو ایــن حمیــت و کوشــش جمعــی بســیار ارزنــده 
ــس  ــه پ ــت ک ــز اس ــر تعجب انگی ــویی دیگ ــت و از س ــن اس و غرورآفری
ــد  ــه می کنن ــاختمان چ ــی س ــازمان نظام مهندس ــه در س ــئوالن مربوط مس
ــه  ــی ب ــود به تنهای ــد خ ــده ای بای ــنیده اند و ع ــا را نش ــن فریاده ــه ای ک

ــال حــل مشــکات باشــند؟ دنب
شــاید در جامعــه مدنــی وجــود افــرادی در قالــب ســازمان های مردم نهــاد 
و یــا به صــورت انفــرادی به عنــوان معتــرض و اصاحگــر پذیرفتنــی باشــد، 
کــه آن هــم بــه دلیــل فاصله هــای طبیعــی حاکمیــت و مــردم اســت، امــا 
در ســازمانی بــا چنــد هــزار عضــو و وجــود هیئت مدیــره گــروه تخصصــی 
ــن  ــًا بســیاری از ای ــه اتفاق ــره ســازمان ک ــی در هیئت مدی ــز نمایندگان و نی
عزیــزان خــود از فعــاالن فضــای مجــازی هســتند و بــدون محافــظ! تــردد 
ــد،  ــود را می بینن ــکاران خ ــا هم ــات و پروژه ه ــدام در جلس ــد و م می کنن
ادعــای فاصلــه بیــن حاکمیــت و اعضــا بســیار بی معنــی اســت. نمی تــوان 
ــت  ــوان پذیرف ــتند. نمی ت ــاع هس ــکل بی اط ــود مش ــه از وج ــت ک پذیرف
ــوان  ــد ســال مســئولیت نداشــته اند. نمی ت ــس از چن ــکان اصــاح را پ ام
ــانی  ــچ اطاع رس ــرا هی ــت؛ زی ــده اس ــته اند و نش ــه خواس ــت ک پذیرف
خاصــی نداشــته اند. تمــام ایــن فرضیــات باطــل اســت و تنهــا یــک فــرض 
ــا  ــد و ی ــد نبوده ان ــرادی توانمن ــه شــاید اف ــد ک ــا شــفاف می کن ــرای م را ب

ــوده اســت. ــد خواســتی نب ــر بوده ان اگ
ایــن فریادهــای دردمندانــه را در حافظــه خــود نگه داریــم و بــار دیگــر ایــن 
ــم وارد  ــا ه ــود م ــکاران خ ــه هم ــاد ب ــن انتق ــم. ای ــرور کنی ــو را م گفت وگ
اســت کــه چــرا در تمــام ایــن ماه هــای پیگیــری، مشــکل در قالــب یــک 

نوشــتار یــا حتــی صحبتــی شــفاهی مطــرح نشــده اســت؟
یادمــان باشــد کــه صحبت هــای رســمی و جــدی نیــاز بــه تریبــون رســمی 
ــر  ــات اصاحگ ــون جریان ــود را تریب ــه خ ــوز همیش ــات نی دارد و تأسیس
ــن گاز  ــود را در کمپی ــش خ ــار نق ــوز یک ب ــات نی ــه تأسیس ــد و البت می دان

ــان داد. ــی نش به خوب

فریاد زیرآب

تا بعد!

سرمقاله
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توالــت فرنگــی و … بــا خبــر مــی شــوید.
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دانــش و تجربــه موفــق اعضــا و باتوجــه بــه میــل فــراوان بنیانگــذاران خــود به 
امــر آمــوزش، فعالیــت خــود در زمینــه آمــوزش را در ســال 1387 به صــورت غیر 
رســمی و در ســال 1388 بــه صــورت رســمی آغــاز نمــود و با تاســیس آموزشــگاه 
ــرای اشــتراک گذاری تمامــی  ــا محلــی ب مهندســی کاشــانه، تصمیــم گرفــت ت

دانــش مهندســی کشــور فراهــم نماید.
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گرفــت. انجــام  تهــران  اســتان  ســاختمان  نظام مهندســی  ســازمان 

گزارش/اگر قصد خرید سپتیک تانک دارید، بخوانید! 19
ســپتیک تانــک اصلــی تریــن، مهــم تریــن و پرکاربردتریــن واحد در سیســتم 

تصفیــه فاضــاب و بخــش پاکســازی پســاب می باشــد.
 از ایــن دســتگاه بیشــتر بــرای تصفیــه فاضاب هــای بهداشــتی و انســانی 

و فاضاب هــای خروجــی از واحدهــای مســکونی اســتفاده می شــود.



ت نیوز
سا

سی
تا
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

خاموشیهای بی برنامه باز برمی گردد
مدیرکل امور مشترکین توانیر گفت: احتمال خاموشی های بی برنامه وجود دارد. تنها راه حل کاهش مصرف برق است.

عبداالمیــر یاقوتــی گفــت: بــا مصــرف حــدود ۴۳۰۰ مــگاوات بیشــتر از ســقف مجــاز مصــرف بــرق در کشــور، مــا در وضعیت هشــدار 
و خطــر قــرار گرفتــه ایــم کــه در ایــن شــرایط احتمــال خاموشــی های بــدون برنامــه وجــود دارد.

ایــن درحالــی اســت کــه امــروز مهــدی مقیــم زاده معــاون راهبــری شــبکه بــرق کشــور گفــت : بــرای هفتــه گــرم پیــش رو برنامــه ای 
بــرای خاموشــی بــرق وجــود نــدارد و تــالش می کنیــم بــا مدیریــت مناســب پاســخگوی نیــاز مصرفــی مشــترکان باشــیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران نیز خواستار تعویق آزمون شد
بــه دنبــال درخواســت جمعــی از داوطلبــان آزمــون نظام مهندســی ســاختمان و کارشناســان 
حــوزه نظــام مهندســی، علیرضا میرجعفــری، رئیس نظام مهندســی ســاختمان اســتان تهران 

نیــز خواســتار تعویــق آزمــون بــه دلیــل قــرار گرفتــن در پیــک پنجــم ویــروس کرونا شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، میرجعفــری، طــی نامه ای خطــاب بــه وزیــر راه و شهرســازی، ضمن 
اشــاره بــه فراگیــری ویــروس کرونــا دلتــا و ایجــاد موجــی از بیــم و هــراس در جامعه بــا توجه 
امــکان ســرایت بــاالی ایــن ویــروس بیــن داوطلبــان و خانــواده هــای آنهــا ، درخواســت 

موکــول شــدن زمــان برگــزاری آزمــون بعــد از گــذر از وضعیــت قرمــز را کــرد.
ــرای  ــس از اج ــرد؛ پ ــدواری ک ــراز امی ــران، اب ــتان ته ــی اس ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
واکسیناســیون عمومــی و کاهــش درصــد همــه گیــری کرونــا ویــروس امــکاِن برگــزای ایــن 

ــر فراهــم گــردد. ــرای متقاضیــان در شــرایطی پایدارت ــی ب آزمــون طــی ســه روز متوال

انتخابات نظام مهندسی ۲ مهرماه برگزار می شود
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســالمی از اســتعالم وضعیــت نامزدها و 
برگــزاری انتخابــات نظــام مهندســی در مهــر مــاه، خبــر داد.اقبــال شــاکری، با اشــاره 
بــه اتمــام زمــان ثبــت نــام نامزدهــا در انتخابــات نظــام مهندســی، اظهــار داشــت:

در حــال حاضــر در مرحلــه اســتعالم وضعیــت نامزدهــا از مراکــز مشــخص توســط 
هیئت هــای اجرایــی هســتیم و هیئــت نظــارت مرکــزی نیــز تعییــن شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات مکــرر مجلــس بــا هیئت هــای برگــزار کننــده 
ــات، مســائل  ــزاری انتخاب ــادی از نحــوه برگ ــد کرد:نگرانی هــای زی ــات، تاکی انتخاب
ــی نظــام  ــه انقالب ــی و تعــارض منافــع از ســوی بدن پرداخت هــای نامتعــارف مال
ــا را  ــن نگرانی ه ــارت ای ــای نظ ــم هیئت ه ــت و امیدواری ــرح اس ــی مط مهندس

مرتفــع ســازند.

تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی
کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه تاریــخ اعتبــار منــدرج در پروانــه اشــتغال بــه کار ایشــان در دوره زمانــی ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ 
ــه کار خــود اقــدام نمــوده و در  ــه اشــتغال ب ــه تمدیــد پروان ــد نســبت ب لغایــت ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ منقضــی شــده اســت موظفن

صــورت عــدم اقــدام ، پروانــه اشــتغال بــه کار آنــان از تاریــخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۰ فاقــد اعتبــار مــی باشــد.
ــه ایشــان از تاریــخ  ــدرج در پروان ــار من ــه کار اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه تاریــخ اعتب ــه اشــتغال ب ــار کلیــه پروان اعتب

ــد. ــد گردی ــخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۰ تمدی ــا تاری ــه اســت ت ــان یافت ــه بعــد پای ۰۱/۰۵/۱۳۹۹ ب

https://tasisatnews.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d9%85%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86/
https://tasisatnews.com/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3/
https://tasisatnews.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%db%b2-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%db%b2-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%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%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7/
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اخبار داخلی

تشکیل کارگروه اصالح فرم های نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان
ــزد از تشــکیل کارگروهــی  ــه هماهنگــی امــور کمیســیون هــا ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ی مســئول دبیرخان
ــدی  ــع بن ــور جم ــه منظ ــازمان، ب ــن س ــف ای ــای مختل ــران بخش ه ــیون ها و مدی ــار کمیس ــام االختی ــدگان ت ــور نماین ــا حض ب
نهایــی فرم هــای نظــارت خبــر داد.مهنــدس احســان نــوری در خصــوص لــزوم اصــالح فــرم هــای نظــارت گفــت: بــا توجــه بــه 
تغییــرات مقــررات ملــی ســاختمان و عــدم بــه روز رســانی مســتمر ایــن فرم هــا در طــی ایــن ســالها، بایــد نســبت بــه اصــالح، 
ــر ســامانه هــای ســینا و اپلیکیشــن نظــارت   و  ــا زی اقدامــات الزم صــورت مــی گرفت.همچنیــن ســازگاری فرم هــای نظــارت ب
درج بخــش خــط قرمزهــای شــهرداری در فــرم هــای جدیــد از دیگــر دالیــل  اصــالح آن هــا مــی باشــد.دبیر کمیســیون معمــاری 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد، در نظــر گرفتــن مباحــث حقوقــی و  نــگاه کیفــی بــر نظــارت در ســاخت و 
ســازها را از جملــه نــکات مثبــت فــرم هــای اصالحــی جدیــد خواند.نــوری افــزود: بــا توجــه بــه تنــوع و اختــالف نظراتــی کــه در 
نحــوه نگــرش بــه فــرم هــا در کمیســیون هــای مختلــف وجــود داشــت و نظراتــی کــه مدیــران بخــش هــای مختلــف ســازمان 
بــا توجــه بــه حــوزه زیــر نظــر خــود در خصــوص فــرم هــا داشــتند بــا ابتــکار دبیرخانــه هماهنگــی امــور کمیســیون هــا ایــن 
کارگــروه بــا حضــور نماینــدگان تــام االختیــار کمیســیون ها و مدیــران بخش هــای مرتبــط در ســازمان بــه منظــور هــم افزایــی 

و لحــاظ شــدن نظــرات بخش هــای مذکــور تشــکیل گردیــد.

مقایسه مصرف آب در ایران و سایر کشورها
ــا ۲۰% بــرای صنایــع و %۱۰  در سراســر جهــان، کشــاورزی ۷۰% از آب مصرفــی را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد، در مقایســه ب
بــرای مصــارف خانگــی. بــا ایــن حــال ، در کشــورهای صنعتــی ، صنایــع بیــش از نیمــی از آب موجــود بــرای اســتفاده انســان را 
مصــرف مــی کننــد. بــه عنــوان مثــال بلژیــک ۸۰% از آب موجــود را در صنعــت مصــرف مــی کنــد. ایــران رتبــه ۶ مصــرف جهانــی 
ــرار  ــع مــورد اســتفاده ق ــدار در کشــاورزی و ۲۰ درصــد آن در صنای ــن مق ــه اشــاره شــد ۷۰ درصــد ای آب را دارد و همانطــور ک
میگیرد.جایــگاه ایــران بــه رتبــه ۸ نــزول پیــدا میکنــد و ایــن یعنــی اینکــه ســرانه مصــرف روزانــه آب در کشــور ایــران ۳۷۰۷ لیتــر 
میباشــد.  امــا کشــورهای هنــد و چیــن کــه بــه ترتیــب رتبــه اول و دوم را در مصــرف ســالیانه آب بــه خــود اختصــاص داده 
بودنــد در قســمت باالیــی جــدول مصــرف ســرانه آب هــر کشــور دیــده نمــی شــوند. بــا نگاهــی بــه میانــه جــدول مشــاهده 
میکنیــم کــه کشــور هنــد بــا ســرانه مصــرف آب ۱۶۸۹ لیتــر در رتبــه ۵۳ و کشــور چیــن بــا ســرانه مصــرف آب ۱۱۶۵ لیتــر در رتبــه 

۷۶ قــرار دارنــد.

پرداخــت تســهیالت در دســتور کار نظــام 
مهندســی

ســرمایه  توســعه  معــاون  یزدان جــو،  علیرضــا 
ــاص  ــا اختص ــه ب ــران در رابط ــی ته ــام  مهندس نظ
»تســهیالت« بــرای مهندســان، گفــت: ارائه تســهیالت 
قرض الحســنه باهــدف کمــک بــه معیشــت جامعــه 
مهندســین در شــرایط دشــوار کرونایــی در دســتور کار 
ــه  ــا اشــاره ب ســازمان نظــام  مهندســی اســت. وی ب
نام نویســی از اعضــای نظــام  مهندســی بــرای دریافت 
ــی  ــه داد: در ثبت نام ــنه، ادام ــهیالت قرض الحس تس
کــه مــاه گذشــته به صــورت برخــط انجــام شــد، بالــغ 
ــی  ــر ۱۵۰۰۰ نفــر از جامعــه شــریف مهندســان تهران ب

بــرای اخــذ ایــن وام اعــالم نیازمنــدی کردنــد.

http://www.iranhvac.com/fa/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/
https://tasisatnews.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa/
https://tasisatnews.com/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3/
https://tasisatnews.com/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3/
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طراحی و نقشه کشی سه بعدی 
تاسیسات مکانیکی با رویت

 مدت دوره: 60 ساعت
مدرس: مهندس جوکار

روزهای برگزاری:
شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری:18:00-21:00

مهندسی برودت پیشرفته
 مدت دوره: 15 ساعت
مدرس: دکتر انجرقلی

روزهای برگزاری:
شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

اصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی
 مدت دوره: 105 ساعت

مدرسان: مهندس واصف، مهندس انجرقلی، مهندس مرادیان، مهندس یونسی
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها و پنجشنبه ها
ساعت برگزاری:

دوشنبه ها: 17:30-20:30 پنج شنبه ها: 13:30 تا 16:30

طراحی سیستم های مدیریت دود
مدت دوره: 18 ساعت

اساتید: مهندس نیک خصال، مهندس عزیزی
روزهای برگزاری:

پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 14:00-17:00

ساختمان و تعمیر چیلرهای تراکمی 
مدت دوره: 24 ساعت

مدرس: مهندس علی جوکار
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها و چهارشنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات
مدت دوره: 80 ساعت

مدرسان: مهندس واصف، مهندس  انجرقلی، مهندس  محمدعلی لو، مهندس  پنجی
روزهای برگزاری:

یکشنبه ها و چهرشنبه ها
ساعت برگزاری:
17:30-20:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه مرداد 1400

آموزش
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اخبار خارجی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

اولین پل فوالدی چاپ سه بعدی شده بر
 روی کانال دانمارک

فرآینــد چــاپ شــش مــاه طــول کشــیده اســت؛ پــل توســط قایــق بــه محــل منتقــل و بــا اســتفاده از یــک جرثقیــل نصــب شــده 
اســت. طــول ایــن پــل ۱۲٫۲ متــر و عــرض آن ۶٫۳ متــر اســت. در حالــی کــه پــروژه هــای بتــون چــاپ ســه بعــدی شــده یــک ترکیــب 
ســیمان ماننــد را بــه صــورت الیــه الیــه از یــک نــازل اکســترود مــی کننــد، قطعــاً چــاپ ســه بعــدی فلــز کامــالً متفــاوت خواهــد 
بــود. بنابرایــن، طراحــی پیچیــده پــل شــامل چهــار روبــوت مــی شــود کــه الیــه هــای فلــز داغ را بــا اســتفاده از گاز و ســیم جوشــکاری 

اســتاندارد بــه هــم جــوش مــی دهــد. در مجمــوع ۶ تــن فــوالد ضدزنــگ در ایــن پــل مصــرف شــده اســت.
ســری سنســورهای نصــب شــده روی پــل بــرای جمــع آوری انــدازه گیــری هــای ســازه در مــورد تنــش، چرخــش، بــارف جابــه جایی و 
لــرزش اســتفاده مــی شــوند، در حالــی کــه داده هایــی از عوامــل زیســت محیطــی ماننــد کیفیــت هــوا و دمــا را نیــز فراهــم مــی کنــد. 

همــه ایــن داده هــا بــه یــک رایانــه منتقــل مــی شــود و بــه مهندســان در کنتــرل وضعیــت ســازه کمــک مــی کنــد.

تغییرات اقلیمی آمریکا را هم خاموش کرد!
طوفــان شــدید در ایالــت میشــیگان آمریــکا بــرق بیــش از ۱۲۵ هــزار کاربــر خانگــی را قطــع کــرد و احتمــال مــی رود بــه دلیــل 
تــداوم هــوای طوفانــی ایــن وضعیــت ادامــه داشــته باشــد.برق هــزاران شــهروند در ایالــت میشــیگان آمریــکا بــر اثــر وزش 

طوفــان شــدید و گردبــاد قطــع شــد.
ــا ســرعت بیشــتر  بــه گفتــه مقامــات محلــی پیــش بینــی می شــود در روز هــای آینــده باد هــای شــدید و طوفان هایــی ب
ــای  ــه خانه ه ــوده ک ــدی ب ــه ح ــان ب ــن طوف ــرعت ای ــد س ــی می گوین ــات محل ــوردد. مقام ــکا را درن ــه از آمری ــن منطق ای
ــاد شــدید آســیب های جــدی دیــده انــد و همچنیــن ســقوط درختــان موجــب مســدود شــدن  ــر اثــر وزش ب بســیاری ب

ــت. ــده اس ــاط ش ــی نق ــا در برخ جاده ه
دفتــر خدمــات ملــی هواشناســی دیترویــت پیــش بینــی کــرد وزش باد هــای شــدید و طوفــان و همچنیــن تــداوم هــوای 

گــرم در میشــیگان در روز هــای آینــده مشــکالت بیشــتری را بــرای ســاکنان ایــن منطقــه بــه وجــود بیــاورد.
ــای هــوا و وزش باد هــای  ــد. گرم ــه می کنن ــی ســابقه ای را تجرب ــای ب ــادا گرم ــی از کان ــکا و بخش های امســال سراســر آمری
شــدید موجــب شــده بســیاری از مناطــق جنگلــی در ایــن مناطــق دچــار آتــش ســوزی های گســترده شــود. در هفته هــای 
اخیــر بــه دلیــل تــداوم گرمــای هــوای شــدید و نیــز گســترش خشکســالی هــزاران هکتــار از اراضی جنگلــی در آتش ســوخت 

و نیرو هــای امــدادی حتــی بــا کمــک تجهیــزات ارتــش هــم نتوانســتند بــه صــورت کامــل ایــن حریق هــا را کنتــرل کنــد.

اخبار خارجی
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مقاله اشری

تجهیزات و فرآیندها
محل ریسندگی پیوسته: روش های توزیع 

متنوعند و معموالً بحرانی نیستند. با این وجود، 

حذف گرمایش محلی یا سرمایش نقطه ای ممکن 

است الزم باشد.  این محل را می توان با تهویه 

مطبوع، سرمایش تبخیری یا تهویه خنک کرد. 

دودکش )دودکش اطفا(: هوایی که به دقت 
کنترل و تصفیه می شود یا گازهای دیگر به 

دودکش ها می رسند و برای تهویه و بازیابی حال 

های ارزشمند موجود برگشت داده می شوند. 

توزیع هوا اهمیت زیادی دارد. دمای غیریکنواخت، 

رطوبت یا جریان هوا نخ ها را نامنظم می کند و 

سبب تغییر قطر رشته، ساختار کریستالی و جهت 

گیری آن می شود. پارچه ای که از این رشته ها 

تولید می شود در زمان رنگرزی رگه رگه می شود.

در ریسندگی مذاب، غلظت حال در هوای دودکش 

باید زیر حد انفجار آن نگه داشته شود. حتی با این 

کار، باز هم باید دقت کرد که بخارات با یک جرقه 

یا شعله منفجر نشوند. سیستم تهویه مطبوع باید 

مطمئن باشد، چون اختال در ریسندگی سبب می 

شود محلول در نخ ریس ها جامد شود. 

 Take-Up محل های گلوله کردن یا
ریسندگی پیوسته: یک بار تهویه مطبوع سنگین 

ایجاد می شود. اغلب هوا از طریق کانال های 

انشعابی در هر ماشین ریسندگی تحویل داده می 

شود. دیفیوزرهای کم سرعت و با تنفس پایین باید 

طوری سایز شوند نا مانع از به هم پیچیده شدن 

رشته های ظریف شود. 

محل های نخ تابی-چله کشی یا جلوپیچ-
چله کشی تولید رشته:یک بار تهویه مطبوع 

سنگین ایجاد می شود. سیستم های توزیع، انتشار 

و برگشت شبیه منطقه Take-Up ریسندگی 

توزیع هوا
کارخانجات نساجی که یک توزیع هوای یکنواخت عمومی دارند، باز هم ممکن است برای مناطقی 

با تراکم بار نیاز به مدیریت خاص داشته باشند. 
                                                                                         مترجم مهندس نیره شمشیری

https://www.ashrae.org/
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پیوسته است. 

بازکردن و ماکوزدن: معموالً بازکردن و ماکوزدن 
تنها به یک سیستم توزیع یکنواخت نیاز دارد. 

در بخش هایی از روز، ماشین آالت این محل ها 

خاموش می شوند. معموالً یک سیستم تمام هوا با 

زون بندی مستقل نصب می شود. 

شانه زنی: یک سیستم توزیع هوای یکنواخت 
معموالً نصب می شود. باید جابه جایی هوای کمی 

دور شبکه در شانه زنی پنبه وجود داشته باشد. 

سیستم های جمع آوری کرک مرکزی موجود است 

اما باید در طراحی سیستم وارد شود. یک سیستم 

تمام هوا اغلب برای شانه زنی پنبه انتخاب می 

شود. 

در شانه زنی پشم نسبت به شانه زنی پنبه، جا به 

جایی هوای کمتری باید باشد؛ علت این امر نه 

فقط اجتناب از به هم خوردن شبکه بلکه کاهش 

انتقال آلودگی بین شانه های مجاور است. چون 

رنگ های مختلف پشم رنگ شده ممکن است 

روی شانه های کناری بنشیند. برای کاهش 

جابه جایی هوا می توان از یک سیستم اسپلیت 

)یعنی سیستم های مجزا برای هر شانه( برای شانه 

زنی در نظر گرفت. روش برگشت هوا برای رسیدن 

به شرایط یکنواخت بسیار مهم است. 

چله کشی و فتیله کنی: معموالً یک سیستم 
تمام هوای توزیع یکنواخت به خوبی کار می کند. 

محل های ریسندگی مکانیکی: یک بار تهویه 
مطبوع سنگین تولید می شود که شامل توزیع 

یکنواخت توان قاب ریسندگی در امتداد طول قاب 

و تمرکز تلفات موتور محرکه قاب در آلیاژ موتور در 

یک طرف قاب می شود. 

کانال های هوای رفت باید در امتداد قاب ها در 

زوایای درست اجرا شوند. خروجی های دیوار 

کناری بین هریک از دو قاب مجاور، هوای رفت 

را بین قاب ها هدایت می کنند. جایی که بارهای 

حرارتی متمرکز رخ می دهد، مانند آلیاژ موتور 

دوبل، گذاشتن یک کانال هوای رفت مستقیم روی 

آلیاژ باید در نظر گرفته شود. 

مقاله اشری
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دریچه های کناری در امتداد کف، هوا را به آلیاژ 

موتور پخش می کنند. 

سیستم جمع آوری، منفرد یا مرکزی، با نقاط 

ورودی که در امتداد طول قاب در سطح کار توزیع 

می شوند، به کشیدن هوای رفت به سمت قاب 

که حفظ شرایط مهم ترین مساله است کمک می 

کنند. درصد کمی از هوا که توسط یک سیستم 

جمع آوری مرکزی اداره می شود، می تواند برای 

انتقال کرک جمع آوری شده به یک نقطه مرکزی 

استفاده شود، در نتیجه آن هوا از اتاق ریسندگی 

دور می شود. 

طراحی ماشین در سیستم های ریسندگی گاهی 

نیازمند کنترل فشار هوای کف است. 

پیچش و ماسوره پیچی: معموالً یک سیستم 
تمام هوای توزیع یکنواخت استفاده می شود. 

نخ تابی: این منطقه بار تهویه مطبوع سنگینی 

دارد. ماحظات توزیع شبیه بخش ریسندگی است. 

سیستم های تمام هوا یا اسپلیت نصب می شوند. 

چله کشی: این منطقه یک بار بسیار سبکی دارد. 
طول های بلند نخ باز بدون تکیه گاه یا حفاظ 

ممکن است در این منطقه وجود داشته باشند. 

معموالً سیستم تمام هوا با توزیع یکنواخت نصب 

می شود. دیفیوزرها ممکن است از نوع کم تنفس 

باشند. هوای برگشت اغلب نزدیک کف است. 

بافندگی: معموالً یک سیستم توزیع یکنواخت 
الزم است. الیاف مصنوعی معموالً بیشتر از الیاف 

طبیعی بافته می شوند. الزامات رطوبت کمتر الیاف 

صنعتی اجازه استفاده از یک سیستم تمام هوا به 

جای سیستم اسپلیت را می دهد. وقتی رطوبت 

کمتر با دستگاه بافندگی جت آب همراه می شود، 

بار نهان باالیی حاصل می شود. 

مقاله اشری
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گزارش

نقــدی بــر مشــکالت مهندســان مکانیــک در ارتبــاط بــا ســازمان، گــروه 
تخصصــی و کمیتــه گاز و ...

ایشان مشکات مهندسان مکانیک را این گونه 

توصیف کردند:

یکی از مشکات عمومی ناظرها، این است که 

حق الزحمه ها به صورت تدریجی واریز می شود، 

مشکل دیگر گرفتاری ناظرها با مالک ها در اکثر 

موارد به نفع مهندسان در سازمان تمام نمی شود، 

مهندسان مکانیک تبعیض های مختلفی را پس از 

ورود در سازمان احساس می کنند، جایگاه مکانیک 

در سازمان تضعیف شده، نمایندگان مکانیک در 

هیئت مدیره سازمان تا چند سال پیش 3 نفر 

بودند که با یک آیین نامه به 2 نفر کاهش یافت. 

درصد تعرفه مکانیک ها پایین است، مطابق 

مبحث دوم تعرفه بر اساس متراژ است یعنی 

تعرفه یک پروژه 2000 متری با کولرآبی و پکیج 

با یک پروژه 2000 متری با موتورخانه و استخر 

یکی است درصورتی که میزان بازدید و زحمت و 

دغدغه ها فرق دارد. این ها مواردی است که باید در 

گروه تخصصی پیگیری می شد که نشده و اگر هم 

شده نتیجه بخش نبوده است. البته خدا رو شکر 

شورای مرکزی دست به اقدام زده و با یک شرکت 

در روز دوشنبه مورخه 28 تیرماه 1400، مصاحبه زنده ای در پیج اینستاگرام تأسیسات نیوز با جناب آقای 

مهندس بهنام جباری عضو مستعفی گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 

انجام گرفت.جناب آقای مهندس جباری در سال 1396 وارد گروه تخصصی مکانیک شدند ولی متأسفانه بنا 

به مشکات زیادی که وجود داشت بعد از 21 ماه استعفا دادند. خاصه ای از این گفت وگو را مرور می کنیم.

@tasisatnews :آدرس پیج تأسیسات نیوز

مجری: آقای مهندس ابوالفضل تفرشی

نگارنده: خانم مهندس نادره مرادی

https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/
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گزارش
مشاور قرارداد بسته که تعرفه وزن های مختلف 

پروژه ها برای رشته های مختلف بررسی و بازبینی 

کنند. البته هنوز نتیجه نداده و اباغ نشده است 

و همچنان با سیستم قدیمی مبحث 2 بر اساس 

متراژ کار می کنیم. دیگر موردی که باید توسط 

گروه تخصصی پیگیری و حل شود تناقضاتی که 

در مباحث دیده 

می شود و مشکل زا 

است. تعداد 

نمایندگان مکانیک 

باید توسط گروه 

تخصصی پیگیری 

می شد تا دوباره 

یک آیین نامه ای 

تدوین می شد و 

تغییر می کرد. مورد 

دیگر بحث تعرفه 

گاز است که چند 

سال پیش از طرف 

وزارت یک ضریب 

کاهشی اعمال کردند و تعرفه گاز از سال 92 چند 

سال افزایش نداشت، این نیز موردی است که 

باید توسط گروه تخصصی در این سال ها پیگیری 

و اصاح می شد. مورد دیگر بحث نظارت آبفا 

بود که به طور یک جانبه از طرف آبفا لغو شد که 

طی رفت وآمدهایی که برای احیای مجدد صورت 

گرفت 2 اصاحیه به تفاهم نامه اضافه شد یکی 

خروج آب بها از کد بنایی توسط آبفا و دیگری بحث 

ارجاع ناظران متخلف به شورای انتظامی. ضعفی 

که دیده می شد اینکه باید در این نشست ها 

گروه تخصصی با سازمان آبفا حداقل دو را به نفع 

ناظران اضافه می کردند به عنوان مثال دریافت نقشه 

ازبیلت از مالک موقع تغییر کد بنایی و... .

ایشان در خصوص مشکات ناظران با کمیته 

کارشناسی گاز گفت: کمیته های کارشناسی گاز 

کمیته های مشورتی می باشند و نظر و پیشنهاد 

می دهند نمی توانند 

حکم بدهند چون 

ارگان قضایی 

نیستند، مهندس 

ناظر می تواند نظر 

یا پیشنهاد را بپذیرد 

یا نپذیرد و مجدد 

از کمیته کارشناسی 

مرکز نظرخواهی کند. 

متأسفانه دو سال 

پیش در هیئت 4 

نفره گاز استان تهران، 

مصوبه ای گذاشتند 

که آقای مهندس 

طاهری رئیس وقت سازمان طی اباغیه شماره یک 

با موضوع پس گیری پرونده از ناظر را اباغ کردند 

که اگر ناظر نظر کمیته کارشناسی دفتر و مرکز را 

قبول نکند به شورای انتظامی معرفی می شود و 

پرونده از ناظر پس گرفته می شود و اگر در شورای 

انتظامی محکوم نشد یک پرونده جایگزین داده 

می شود؛ که این اباغیه خاف قوانین مدنی کشور 

است. تا شخصی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر 

محکوم نشود نمی توان حکم اجرا شود. چگونه 

با نظر دوتا کمیته کارشناسی که کمیته قضایی 
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گزارش
نیستند حکم اجرا می شود؟؟؟ چرا مصوبات برعلیه 

ناظران نوشته می شود ولی در این سال ها هیچ 

مصوبه ای علیه مجری های خاف کار در کمیته 4 

نفره استان صادر نمی شود؟ چرا نمایندگان ما این 

مصوبات را می پذیرند؟؟

حال همه ناظران برای خروج از این وضعیت باید 

به فکر باشند، چندی پیش دوستان جوان کارزار گاز 

راه انداختند با پشتوانه 1056 امضا این کارزار را از 

طریق وزارت و دو جلسه با ریاست های سازمان و 

دبیر کمیته گاز پیگیری کردند که مصوبه ای صادر 

شد که بر اساس آن طراحی بر عهده مهندس و 

پیگیری نقشه بر عهده مجری باشد و نیز یک 

تعرفه بینابینی بین لوله کشی توکار و روکار نیز 

مصوب شد، همه این ها با تاش نامه ای شامل 

250 امضا و کارزاری با 1056 امضا صورت گرفته 

است.

درنهایت آقای مهندس جباری به این مهم اشاره 

کردند برای خروج از وضعیت فعلی، باید ناظران 

در انتخابات هیئت مدیره و گروه تخصصی شرکت 

کنند، بلکه دوستان و نفرات جدیدی وارد شوند تا 

تغییراتی در این ضعف هایی که گفته شد انجام 

شود.
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مثــا وقتــی یــک پزشــک فــوق تخصص مســوول 
مملکــت  درمــان  و  بهداشــت  سیاســتگذاری 
باشــد، نمی شــود انتظــار داشــت پــای تصمیمــی 
ــا  ــد امض ــکان باش ــع پزش ــده مناف ــه کاهن را ک
ــع  ــوی مناف ــه س ــب همیش ــن  ترتی ــه  ای ــد. ب کن
ــت ســرمایه دار خواهــد  ــه ســمت اقلی دســتگاه ب
بــود. توده هــای جامعــه کــه اتفاقــا نیازمنــد 
ــد. ــد مان ــروم خواهن ــترند، مح ــای بیش حمایت ه
ــز  ــوع پرهی ــت موض ــال ها اس ــن س ــرای همی ب

ــی ترین  ــی از اساس ــه یک ــع« ب ــارض مناف از »تع
اصــول تصمیم گیــری در اقتصــاد دنیــا بــدل شــده 
ــفانه  ــا متاس ــران ام ــه در ای ــی ک ــت. موضوع اس
چنــدان جاافتــاده نیســت. البتــه کــه اســتقرار این 
ــد حمایــت رســانه ها و پافشــاری  فرهنــگ نیازمن

ــت. ــگاه اس ــتادان دانش ــران و اس صاحب نظ
تعــارض  ایــن  از  »صنعــت ســاختمان« هــم 
ــرا نیســت. حضــور اصطاحــا »بســاز- ــع ُمب مناف

را  اوضــاع  کلیــدی  مناصــب  در  بفروش هــا« 

گزارش ویژه

»تعــارض منافــع« ســم اقتصــاد ایــران در 
ســاختمان نظام مهندســی 

محمد آزادی : کارشناس حوزه ساختمان»تعارض منافع« سم اقتصاد است. نمی شود ذی نفعان واحدهای 

مختلف اقتصادی را به عنوان سیاستگذار یا مجری منصوب کرد. چرا؟ نه حتی به عمد، ولی در ناخودآگاه آن 

فرد تصمیماتی در راستای منافع شخصی اتخاذ خواهد کرد. بگذریم از اینکه منشأ بسیاری از مفاسد درون 

سازمان ها از همین نکته است.

https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86/
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گزارش ویژه
مصرف کننــدگان  یــا  مــردم  توده هــای  بــرای 
ســاختمان دشــوار کــرده اســت. بگذریــم از اینکــه 
فعــاالن صنعــت ســاختمان نیــز از مشــاوران 
و طراحــان گرفتــه تــا پیمانــکاران پروژه هــای 
مختلــف از چنیــن نفوذهایــی بســیار خســته اند. 
»نظام مهندســی ســاختمان« یکــی از کلیدی تریــن 
ارگان هــای تصمیم ســاز در صنعــت ســاختمان 
اســت. ســازمانی کــه اساســا بــرای خدمت رســانی 
ــده  ــکیل  ش ــان تش ــه مهندس ــت از جامع و حمای
اســت. جامعــه ای کــه حــاال بــا گســترش آمــوزش 
رشــته های  دانش آموختــگان  رشــد  و  عالــی 
ــور،  ــمار کش ــگاه های پرش ــی از دانش فنی-مهندس

ــت. ــده اس ــت ش ــابی پرجمعی حس
از  نفــر  از  ۵۰۰ هــزار  بیــش  حــاال جمعیتــی 
دانش آموختــگان دانشــکده های فنی-مهندســی 
سراســر کشــور عضــو ســازمان نظام مهندســی 
ــن  ــان ای ــان فارغ التحصی ــا از می ــتند. عمدت هس
ــرق،  ــاری، ب ــران، معم ــگاهی: عم ــته دانش ۷ رش
ــک.  ــه برداری و ترافی ــازی، نقش ــک، شهرس مکانی
به عنــوان  اصطاحــا  کــه  رشــته ای  هفــت 
شــناخته  ســاختمان«  »مهندســی  رشــته های 
»نظام مهندســی  قانــون  بــر  بنــا  می شــوند. 
همــه  در  به عــاوه  ســاختمان«  کنتــرل  و 
ــی  ــازمان های نظام مهندس ــور س ــتان های کش اس
بزرگ تریــن  گرفــت.  شــکل  نیــز  مســتقلی 
ــران  ــتان ته ــاال در اس ــی ح ــازمان نظام مهندس س
ــر  ــزار نف ــش از  ۱۲۵ ه ــه بی ــی ک ــرار دارد. جای ق
مهندســی  رشــته های  دانش آموختــگان  از 

ســاختمان بــه عضویــت آن درآمدنــد.
همیــن ۵۰۰ هــزار نفــر عضــو »نظام مهندســی 
صنفــی  تشــکیات  بزرگ تریــن  ســاختمان« 
کــه  تشــکیاتی  اســت.  کشــور  غیردولتــی 
مهم تریــن وظیفــه آن تنســیق خدمــات مهندســی، 
ــوزش و  ــاختمان ها و آم ــر س ــارت ب ــرل و نظ کنت
ترویــج فنــاوری اســت. مســوولیت هایی کــه 
تک تــک آنهــا عــاوه بــر دانــش مهندســی، 

نیازمنــد پاکدســتی و اســتقال رأی اســت.
نمی توانــد  ساختمان ســاز  یــک  کــه  البتــه 
نظــارت«  و  »کنتــرل  بــرای  مناســبی  گزینــه 
کــه  فــردی  یــا  باشــد  ساختمان ســازی  بــر 
مهندســی«  »خدمــات  فــروش  کســب وکارش 
جالبــی  سیاســتگذار  نمی توانــد  اســت، 
بــرای تنســیق ایــن امــورات معرفــی شــود. 
بــرای همیــن موضــوع »تعــارض منافــع« در 
نظام مهندســی ســاختمان موردتوجــه فعــاالن 
صنــف و صنعــت ســاختمان قــرار گرفــت. خاصــه 
ــات   ــن دوره هی ــات نهمی حــاال؛ در آســتانه انتخاب
مدیــره نظام مهندســی ســاختمان. انتخاباتــی کــه 
بنــا اســت اواخــر شــهریور یــا اوایــل مهــر در همــه 
ــا  ــه عم ــی ک ــود. انتخابات ــزار ش ــتان ها برگ اس
در تعییــن تکلیــف اوضــاع صنعــت ســاختمان و 
ــر  ــده موث کســب وکار مهندســی در ســه ســال آین
خواهــد بــود. پرهیــز از »تعــارض منافــع« در 
نظام مهندســی ســاختمان از ســال ۹۷ موردتوجــه 
قــرار گرفــت؛ وقتــی وزیــر راه  و شهرســازی وقــت 
ــان  ــوم منتخب ــک دســتورالعمل از عم ــاغ ی ــا اب ب
کشــور  سراســر  ســازمان های  هیات مدیــره 
خواســت در دوران تصــدی مســوولیت، اســتفاده 
ــه کار مهندســی خــود را  از پروانه هــای اشــتغال ب
ــتم  ــره دور هش ــان هیات مدی ــد. منتخب ــا کنن ره
همــان زمــان تعهــد دادنــد. بنــا شــد بــرای 
هیچ کــدام  ســوءتفاهم  هرگونــه  از  جلوگیــری 
مشــغول فعالیت هــای ســاختمانی به ویــژه در 
حــوزه خدمــات مهندســی نباشــند. بــا اســتعفای 
آخونــدی، امــا ایــن بخشــنامه بــه حاشــیه رفــت. 
متاســفانه برخــی منتخبــان مشــغول اســتفاده از 

ــدند. ــود ش ــه کار خ ــتغال ب ــای اش پروانه ه
اعضــای  از  یــک  هــر  اســتفاده  جزئیــات 
ــا  ــه کار، طبیعت ــتغال ب ــه اش ــره از پروان هیات مدی
از طریــق معاونــت »خدمــات مهندســی« ســازمان 
قابل اســتعام اســت. برخــی  اســتان ها همچنیــن 
ــه  ــرای هم ــی را ب ــای مهندس ــات فعالیت ه جزئی
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اعضــا بــرای شــفافیت بیشــتر در ســایت ســازمان 

ــد. ــر می کنن ــط منتش ــورت برخ به ص
ــای  ــک از اعض ــه کدام ی ــخیص اینک ــن تش بنابرای
پروانــه  از  اســتفاده  مشــغول  هیات مدیــره 
اشــتغال بــه کار مهندســی بــوده، چنــدان دشــوار 
ــرم، رئیــس شــورای مرکــزی  نیســت. به عــاوه ُخ
ــیوه نامه  ــک ش ــاغ ی ــا اب ــز ب ــی نی نظام مهندس
ــات  ــت جزئی ــتان ها خواس ــای اس ــه روس از هم
کارکــرد همــه ارکان ســازمان اعــم از هیات مدیــره، 

ــد. ــه کنن ــان را ارائ ــران و بازرس مدی
ــف  ــان متخل ــی منتخب ــه برخ ــور ک ــاع آن ط اوض
دوســت داشــتند، پیــش نرفــت. اســامی وزیــرراه 
ــه  ــوم ب ــنامه موس ــرای بخش ــر اج ــازی ب وشهرس
کــرد. وی همچنیــن  تاکیــد  منافــع  تعــارض 
ــازی  ــران کل راه  و شهرس ــه مدی ــه هم ــاب ب خط
اســتان ها دســتور داد همــه متخلفــان عــاوه 
بــر »ردصاحیــت« در انتخابــات پیــش رو، بــرای 
ــوند.  ــی ش ــی معرف ــورای انتظام ــه ش ــازات ب مج
بــرای  وزیــر  آقــای  بخشــنامه سفت وســخت 
»تعــارض  از  پیشــگیری  اجــرای دســتورالعمل 
منافــع« امیدهــا بــرای بازگشــت ســامت و 
ــا  ــاختمان احی ــی س ــه نظام مهندس ــفافیت را ب ش
ــوم  ــال عم ــا اقب ــه ب ــه البت ــنامه ای ک ــرد. بخش ک
ــی  ــای آن اقلیت ــف مواجــه شــد. منه ــاالن صن فع
فعالیت هــای  مشــغول  تعهــد  به رغــم  کــه  

ــد. ــی بودن مهندس
هیات مدیــره  فعلــی  اعضــای  از  نفــر  چنــد 
ــن بخشــنامه  ــا ای ــور ب ســازمان های سراســر کش

رد صاحیــت خواهنــد شــد؟ معلــوم نیســت؛ امــا 
ــته  ــا آن دس ــر قاعدت ــای وزی ــنامه آق ــق بخش وف
از کســانی کــه در دوران مســوولیت از پروانــه 
اشــتغال بــه کار خــود اســتفاده کرده انــد، شانســی 
بــرای مشــارکت در نهمیــن دوره هیات مدیــره 

نظام مهندســی نخواهنــد داشــت.
ــک اعضــا  ــت مهندســی تک ت ــرد فعالی ــز عملک ری
ــار معاونــت »خدمــات مهندســی«  طبعــا در اختی
ــه  ــتان ها همان گون ــی اس ــت. برخ ــازمان اس س
ــفاف  ــا ش ــار را کام ــن آم ــا ای ــد، ام ــر ش ــه ذک ک
روی وب ســایت خــود اطاع رســانی کرده انــد. 
نشــان  منتشرشــده  داده هــای  همــان   مــرور 
خاطــر  بــه  صاحیت هــا  رد  آمــار  می دهــد 
ــمگیر  ــبتا چش ــع« نس ــارض مناف ــنامه »تع بخش
خواهــد بــود. انتخابــات نهمیــن دوره هیــات  
ــاختمان  ــی س ــازمان های نظام مهندس ــره س مدی
انتخاباتــی  اســت.  پیــش  در  سراســر کشــور 
ــه  ــترده جامع ــارکت گس ــا مش ــد ب ــه می توان ک
کســب وکار  سرنوشــت  تعییــن  در  مهندســان 
مهندســی دســت کم تــا ســه ســال آینــده حســابی 
موثــر باشــد. اگــر البتــه دلســوزان صنــف و افــراد 

ــوند. ــاب ش ــت انتخ پاکدس
ــت؛  ــران اس ــاد ای ــم اقتص ــع« س ــارض مناف »تع
نبایــد اجــازه داد صنعــت ســاختمان را نیــز آلــوده 
کنــد. بــرای همیــن بخشــنامه اســامی وزیــر راه  و 
شهرســازی تــا ایــن انــدازه مــورد توجــه جامعــه 

مهندســان قــرار گرفــت.
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نگاهی به بازار

قیمت )ناموت) مصالح ساختمانی بخش تاسیسات

1٫016٫000 رادیاتور آلومینیومی)7 پره)

1٫240٫000 رادیاتور آلومینیومی ماکسی500

1٫845٫000  توالت فرنگی سه شوتینگ سیناچینی  مدل
کاسپین دارای درب و مکانیزم

2٫383٫000 توالت فرنگی مدل ورونا 61 مروارید

14٫950 لوله تک الیه 50 اینچ پلی پروپلین آب نیک بسپار

6٫200 لوله تک الیه32 اینچ پلی پروپلین آب نیک بسپار

940٫000 شیر یکطرفه لوالیی 4 اینچ فشار 10 میراب

2٫895٫000 شیر یکطرفه لوالیی 8 اینچ فشار 10 میراب
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ســپتیک تانــک اصلــی تریــن، مهــم تریــن و 

پرکاربردتریــن واحــد در سیســتم تصفیــه فاضــاب 

و بخــش پاکســازی پســاب می باشــد.

ــتگاه  ــن دس ــوز، از ای ــات نی ــزارش تاسیس ــه گ ب

ــتی و  ــای بهداش ــه فاضاب ه ــرای تصفی ــتر ب بیش

ــای  ــی از واحده ــای خروج ــانی و فاضاب ه انس

مســکونی اســتفاده می شــود.

ســپتیک تانــک فاضــاب را آنقــدر تصفیــه می کنــد 

ــای درون آن از  ــا و آالینده ه ــام ناخالصی ه ــه تم ک

بیــن بــرود تــا وقتــی وارد چــاه فاضــاب می شــود، 

ــاه  ــوراخ های چ ــی س ــدن و گرفتگ ــور ش ــث ک باع

ــن،  ــی اتیل ــس پل ــتگاه ها از جن ــن دس ــردد. ای نگ

فایبــرگاس، پاســتیک، آجــر، ســنگ و بتــن 

ــی  ــودی و فن ــی، عم ــورت افق ــه ص ــند و ب می باش

ــوند. ــاخته می ش س

ــی دارد و براســاس  ــواع مختلف ــک ان ســپتیک تان

ــوع  ــون ن ــی همچ ــل گوناگون ــا و عوام پارامتره

ــته  ــه دس ــد تصفی ــه و فرآین ــس بدن ــرد، جن کارب

بنــدی می شــود.

ــرای  ــتگاه ب ــن دس ــی: ای ــک صنعت ــپتیک تان س

واحدهــای صنعتــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 

و تمــام روغن هــا و ناخالصی هــای موجــود در 

پســاب ایــن واحدهــا را از بیــن می بــرد و فاضــاب 

ــد. ــه می کن را تصفی

ســپتیک تانــک خانگــی: از ایــن دســتگاه بــه 

عنــوان پیــش تصفیــه اســتفاده می شــود و تمــام 

ــای  ــی از مجتمع ه ــای خروج ــدات و چربی ه جام

مســکونی را تصفیــه و گندزدایــی می کنــد و از 

گرفتگــی و کــور شــدن ســوراخ های چاه هــای 

جذبــی جلوگیــری می نمایــد.

تانــک  ســپتیک  خریــد  قصــد  اگــر 
بخوانیــد! داریــد، 

گزارش
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ســپتیک تانــک اداری: در اداره هــا و ســاختمان های 

ــاژ را  ــتگاه پمپ ــش ایس ــک نق ــپتیک تان اداری، س

ــن دســتگاه ها  ــرای اســتفاده از ای ــد. ب ــا می کن ایف

در مجتمع هــا و ســازمان های اداری، هــم بایــد 

ــود و  ــتفاده ش ــبی اس ــزات مناس ــا و تجهی ــر بن زی

هــم هزینــه باالیــی تقبــل گــردد.

ســپتیک تانــک بیمارســتان: ایــن دســتگاه ســر راه 

فاضــاب خروجــی از بیمارســتان ها قــرار می گیــرد 

و در محیطــی بــی هــوازی، دترجنت هــا را تجزیــه 

ــد. ــی می نمای ــاب را گندزدای ــد و پس می کن

ســپتیک تانــک دامــداری و مرغداری: بــرای تصفیه 

فاضــاب خروجــی از دامداری هــا و مرغداری هــا از 

یــک گنــد انبــار بســیار بــزرگ از جنــس پلــی اتیلن 

ــوالت  ــاوی فض ــاب ح ــود. فاض ــتفاده می ش اس

ــده و  ــار ش ــد انب ــن گن ــدگان وارد ای ــا و پرن دام ه

بعــد از تــه نشــینی اولیــه و گندزدایــی، بــه درون 

ــه می شــود. ــا اگــوی شــهری ریخت ــی ی چــاه جذب

و  راهــی  بیــن  مجتمع هــای  تانــک  ســپتیک 

کمپ هــا: در مجتمع هــای بیــن راهــی، کمپ هــای 

ــتگاه  ــن دس ــی از ای ــای مهندس ــری و کمپ ه کارگ

ــه اســتفاده می شــود. در  ــوان پیــش تصفی ــه عن ب

ــتفاده از  ــگام اس ــا هن ــا و کمپ ه ــن مجتمع ه ای

ایــن مخــزن حتمــا بایــد چــاه جذبــی حفــر شــود.

ســپتیک تانــک پلــی اتیلــن: ایــن سیســتم 

مشــتریان و طرفــداران زیــادی دارد زیرا ســبک وزن 

ــت،  ــوردار اس ــبی برخ ــت مناس ــد، از قیم می باش

ــوان آن  ــد و می ت ــی می باش ــت باالی دارای مقاوم

ــرد. ــب ک ــی نص ــر مکان را در ه

ســپتیک تانــک فایبــرگاس: از مخــزن فایبــرگاس 

ــای  ــتر در مجتمع ه ــت، بیش ــان کامپوزی ــا هم ی

تجــاری، ســاختمان های مســکونی و ســازمان های 

اداری اســتفاده می شــود. بــرای ســاخت ایــن 

ــوب  ــواد مرغ ــرفته و م ــوژی پیش ــازن از تکنول مخ

شــکل  مکعبــی  عمدتــا  و  می گــردد  اســتفاده 

ســاخته می شــوند.

ســپتیک تانــک بتنــی: ایــن مخــزن کمتــر از 

ــرد  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــای دیگ مدله

ــد  ــاده تولی ــاخته و آم ــش س ــورت پی ــه ۲ ص و ب

می شــود. افغانســتان و پاکســتان کشــورهایی 

ــل  ــه دلی ــی ب ــک بتن ــپتیک تان ــه از س ــتند ک هس

پاییــن،  جانبــی  هزینه هــای  و  ارزان  قیمــت 

می کننــد. اســتفاده 

ســپتیک تانــک هــوازی: ایــن دســتگاه با اســتفاده 

ــام  ــه را انج ــه و تجزی ــات تصفی ــیژن عملی از اکس

ــرو  ــزات الکت ــتن تجهی ــل داش ــه دلی ــد و ب می ده

ــد. ــوردار می باش ــی برخ ــت باالی ــکال از قیم مکانی

ــا  ــتم ب ــن سیس ــوازی: ای ــی ه ــک ب ــپتیک تان س

ــاب  ــی هــوازی و در غی اســتفاده از باکتری هــای ب

ــام  ــی را انج ــه و گندزدای ــد تصفی ــیژن فرآین اکس

ــو  ــا ب ــراه ب ــص و هم ــد ناق ــن فرآین ــد. ای می ده

می باشــد.

اجزا سپتیک تانک:

بدنه اصلی

لوله ورودی

لوله خروجی

واحد ته نشینی

واحد زالل سازی

سیفون عدم برگشت بو

دیواره میانی

ونت تخلیه گاز

گزارش
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سیفون خروجی

منهول آدم رو

مزایای سپتیک تانک

ــه  ــک ب ــای کوچ ــاب واحده ــه فاض ــرای تصفی -ب

ــد. ــب می باش ــدت مناس ش

ــتی  ــرک و نش ــی، ت ــگ زدگ ــی، زن ــار خوردگ -دچ

نمی شــود.

-طول عمر باال و مفیدی دارد.

-بهداشتی و غیر سمی می باشد.

-فضای زیادی را اشغال نمی کند.

-در برابــر اشــعه خورشــید و حــوادث غیــر مترقبــه 

ــد. ــاوم می باش ــه و … مق ــد زلزل مانن

-از انعطاف پذیری باالیی برخوردار است.

-ســاخت، نگهــداری و تعمیــر آن بســیار کــم هزینــه 

. ست ا

-از نظــر قیمــت بســیار مناســب و مقــرون بــه صرفــه 

ــد. می باش

-نصب و راه اندازی سریع و آسانی دارد.

-به طبیعت و محیط زیست آسیبی نمی رساند.

-کاما آب بندی شده است.

-دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

ــه طــور گســترده در مکان هــا  از ســپتیک تانــک ب

ــم  ــه مه ــود ک ــتفاده می ش ــادی اس ــع زی و صنای

ــد از: ــا عبارتن ــن آنه تری

مجتمع هــای مســکونی/ویاها/مجتمع های 

تفریحی/اماکــن ورزشی/ســاختمان های اداری/

ســاختمانی/ عمرانی/پروژه هــای  کارگاه هــای 

صنعتی/رســتوران ها و  تولیــدی  کارخانه هــای 

سالن های غذاخوری/هتل ها/بیمارستان ها/

مراکــز درمانی/مراکــز آموزشــی/پایانه های باربــری 

و مســافربری/پادگان ها/خوابگاه های دانشــجویی

ــطحی و  ــی، س ــه ۳ روش دفن ــک ب ــپتیک تان س

هوایــی اجــرا می شــود. در روش دفنــی ابتــدا 

و  آمــاده شــود  نصــب مخــزن  بایــد محــل 

ــزن  ــد مخ ــپس بای ــردد. س ــام گ ــرداری انج گودب

ــام  ــاالت و تم ــود و اتص ــا ش ــتی جابج ــه درس ب

انشــعابات ورودی و خروجــی آن نصــب گــردد. در 

نهایــت اطــراف مخــزن بــه طــور کامــل پــر شــود. 

در روش ســطحی کــه بــه آن رو زمینــی نیــز گفتــه 

ــدا محــل نصــب و اســتقرار مخــزن  می شــود، ابت

آمــاده می شــود و ســپس مخــزن در جــای خــود 

ــردد.  ــب می گ ــاالت آن نص ــرد و اتص ــرار می گی ق

در نهایــت بایــد روی مخــزن یــک ســایبان نصــب 

شــود تــا از تابــش شــدید آفتــاب و افزایــش درجه 

حــرارت مخــزن جلوگیــری گــردد. در روش هوایــی، 

فونداســیون اجــرا شــده بایــد توانایــی تحمــل وزن 

مخــزن و تمــام بارهــای دینامیکــی وارده را داشــته 

باشــد.

قیمــت ســپتیک تانــک براســاس عوامــل متعــددی 

ــوع،  ــم، ن ــت، حج ــه، ظرفی ــس بدن ــون جن همچ

مــدل، عمــودی یــا افقــی بــودن، شــرایط نصــب، 

کیفیــت مــواد اولیــه، مقــدار خاکــی کــه روی 

دیواره هــای  تعــداد  می گیــرد،  قــرار  ســپتیک 

ــن  ــده آن تعیی ــد کنن ــد تولی ــزن و برن ــل مخ داخ

می شــود.

گزارش
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ــن  ــید کرب ــروب دی اکس ــای پ ــری ه ــدازه گی ان

 Vaisala شــرکت  CARBOCAP® GMP252از 

در ســطح ppm انجــام مــی شــود کــه کاربــرد آن 

ــه هاســت.  ــد، HVAC و گلخان در کشــاورزی، تبری

10000 PPM ــا ــری 0 ت ــدازه گی ــدوده ان مح

و محــدوده دمایــی کاری از 40- تــا 60 درجــه 

ــت.  ــراد اس ــانتی گ س

منبع: ژورنال اشری جوالی 2021/ مترجم مهندس نیره شمشیری

محصوالت فناوری اشری

پروب دی اکسید کربن

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

HZ700 راســکین یــک دریچــه کرکــره ای عمیــق 7 

اینچــی )178 میلــی متــری( متشــکل از 2 بخــش 

اســت: یــک پیشــانی افقــی 4 اینچــی )102 میلــی 

متــری( و یــک دریچــه پشــتی عمــودی 3 اینچــی 

)76 میلــی متــری(. HZ700 بــرای کاربردهایــی 

طراحــی شــد کــه نیــاز بــه یــک ظاهــر تیغــه افقــی 

و یــک ســطح تیغــه عمــودی دارنــد. 

دریچه کرکره ای

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

محصوالت فناوری

فــن هــای حمــام TF-N Tranquil از شــرکت فــن 

ــال ENERGY STAR هســتند و گواهــی  کانتیننت

ــرای  ــم ب ــل ک ــی پروفای ــک طراح ــه HVI و ی نام

فضاهــای بســته در دیــوار یــا ســقف دارنــد. آنهــا 

یــک دمپــر ســاخته شــده دارنــد کــه وقتــی فــن 

خامــوش اســت، مانــع کــوران برگشــتی مــی شــود 

و دمــای هــوا در خانــه را متعــدل نگــه مــی دارد. 

 ACC-TSENWIFIPRO سنســور دمایی وای فــای

بیشــتر  بــه  توانــد  از شــرکت Venstar مــی 

ترموســتات هــای وای فــای ونســتار وصــل شــود 

ــک  ــوان ی ــه عن ــرل و ب ــا را کنت ــا از راه دور دم ت

سنســور دمایــی بــرای هــوای بیــرون، هــوای 

ــل  ــل عم ــد در مح ــت و تبری ــوای برگش ــت، ه رف

ــت.  ــال اس ــز 2 س ــن تجهی ــری ای ــر بات ــد. عم کن

فن های حمام

سنسور دما
برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

برای اطالعات بیشتر می توانید از این صفحه بازدید کنید. 

https://www.vaisala.com/en/products/instruments-sensors-and-other-measurement-devices/instruments-industrial-measurements/gmp252?UTM_source=ASHRAEJournal_products
https://www.ruskin.com/model/hz700
https://continentalfan.com/e-catalog/residential/bathroom-ventilation-fans-residential/tf-tranquil-bathroom-fans/?UTM_source=ASHRAEJournal_products
https://venstar.com/thermostats/accessories/wifi-temperature-sensor/?UTM_source=ASHRAEJournal_products
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http://www.damandeh.com

