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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

 

همکاران گرامی سام و خدا قوت
ــال  ــدی در ح ــکلی ج ــه ش ــاختمان ب ــی س ــررات مل ــت مق ــی اس مدت
توجــه  اســت.  مختلــف  ســازه های  و  ســاختمان ها  در  پیاده ســازی 
مهندســان جــوان بــرای اجــرای دقیــق و موبه مــوی آن و همــت مهندســان 
ــواد آن،  ــازی م ــرای پیاده س ــی ب ــای عمل ــه راهکاره ــوت در ارائ پیشکس
بســیار مؤثــر واقع شــده اســت و هرچنــد نــه بــه شــکل ایــده آل ولــی بــه 

ــت. ــال اجراس ــب در ح ــی مناس صورت
توجــه بــه استانداردســازی هــر فرآینــدی، تاشــی اســت جهانــی و جالــب 
ــرفته دارای  ــتر پیش ــورهای بیش ــم کش ــه دریافته ای ــه تجرب ــه ب ــت ک اس
ــر هســتند. در گزارشــی کــه در ســال 2013  ــر و جامع ت اســتاندارهای قوی ت
در بریتانیــا منتشــر شــد و مطالعــات در بــازه ای 92 ســاله را در برمی گرفــت 
نــکات شــگفت انگیزی مشــاهده می شــود. کمــک اســتاندارد ها بــه 
اقتصــاد بریتانیــا حــدود 8.2 میلیــارد پونــد در ســال اســت. 37.4% از رشــد 
بهــره وری بریتانیــا منتــج از اســتفاده از اســتاندارد ها و 28.4% رشــد تولیــد 
ــد  ــت. رش ــتاندارد ها اس ــتفاده از اس ــه اس ــاالنه نتیج ــی س ــص داخل ناخال
ــری  ــج به کارگی ــر از نتای ــی دیگ ــدي یک ــارد پون ــاالنه 6.1 میلی ــادرات س ص

ــت. ــتاندارد ها اس اس
ــی  ــد، تاش ــا رژه می رون ــمان م ــوی چش ــه جل ــاده ای ک ــداد فوق الع اع
صدســاله بــرای استانداردســازی اســت؛ یعنــی صدســال هزینــه، صدســال 
تحقیــق، صدســال نــگارش، صدســال بازرســی و نظــارت و البتــه صدســال 

شکســت و تــاش مجــدد و درنهایــت صدســال موفقیــت.
ــا  ــه م ــت. هم ــت نیس ــا صنع ــاختمان ی ــرای س ــط ب ــازی فق استانداردس
ــام ICDL در  ــه ن ــی ب ــیدی مهارت ــه 70 خورش ــه در ده ــم ک ــاد داری ــه ی ب
کشــور مــا رایــج شــد کــه نتیجــه ای از اســتانداردهای اروپایــی بــود و بیــان 
ــد  ــد باش ــه بل ــم ک ــه می دهی ــدی رایان ــه کارمن ــرطی ب ــه ش ــت ب می داش
بــا هفــت مهــارت کار کنــد. ایــن اســتانداردها در کارکنــان دولــت انقابــی 
برپــا کــرد و آموزشــی بی نظیــر را رقــم زد. آیــا هزینــه دولــت بــرای چنیــن 
ــده آن  ــل فای ــود؟ حداق ــده ب ــی بی فای ــازی بزرگ ــوزش و استانداردس آم

ــود. ــا ورد ب ــدان ب ــا پاورپوینــت و ســایر کارمن آشــنایی معلمــان ب
هــر موفقیتــی نیــاز بــه برنامه ریــزی و اســتمرار دارد. مقــررات ملــی 
ــا  ــن راهنماه ــه ای ــردی دارد و تهی ــی کارب ــه راهنماهای ــاز ب ــاختمان نی س
پــول می خواهــد. ارتبــاط ســازمان ملــی اســتاندارد و دفتــر مقــررات ملــی 
ــوی  ــگ و ق ــد تنگاتن ــزی بای ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــاختمان و س س
باشــد تــا از جزیــره ای کار کــردن پرهیــز شــود. متخصصانــی بــه کار گرفتــه 
شــوند کــه دســتی در طراحــی و نظــارت و اجــرا دارنــد و اهــل علــم هــم 
ــم  ــد عل ــی ق ــتاندارد نویس ــاختار اس ــوان در س ــن می ت ــتند. این چنی هس

ــم. ــتفاده کنی ــوب اس ــی خ ــتانداردهای بین الملل ــل از اس ــم و حداق کنی
زمانــی از یکــی از پیشکســوتان ســؤال کــردم کــه چــرا موضوعــی خــاص 
ــود:  ــز ب ــخ و غم انگی ــان تل ــواب ایش ــد؟ ج ــی نمی کنی ــتاندارد نویس را اس
بــرای اســتاندارد نوشــتن حداقــل بــه یــک مترجــم و یــک تایپیســت نیــاز 

ــش را چــه کســی می دهــد؟ اســت. پول

نهضت استاندارد

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/قیمت نقاشی ساختمان در تابستان ۱۴۰۰ 23
در ایــن مقالــه، جــدول قیمــت نقاشــی ســاختمان در تابســتان ۱۴۰۰ رو در ادامه 

ــه کردیم ارائ

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 6
گــروه فنــی مهندســی کاشــانه در کنــار فعالیــت حرفــه ای خــود و بــا تکیــه بــر 
دانــش و تجربــه موفــق اعضــا و باتوجــه بــه میــل فــراوان بنیانگــذاران خــود به 
امــر آمــوزش، فعالیــت خــود در زمینــه آمــوزش را در ســال 1387 به صــورت غیر 
رســمی و در ســال 1388 بــه صــورت رســمی آغــاز نمــود و با تاســیس آموزشــگاه 
ــرای اشــتراک گذاری تمامــی  ــا محلــی ب مهندســی کاشــانه، تصمیــم گرفــت ت

دانــش مهندســی کشــور فراهــم نماید.

فهرست
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ــد.  ــی کن ــه م ــه ارای ــه صرف ــرون ب ــیوه ای مق ــه ش ــی ب ــراث فرهنگ می
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گزارش ویژه

صفحه 20

گزارش/همه چیز پیرامون آتش نشانی و سیستم های جدید دستی و 
خودکار
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ــات  ــری تأسیس ــراح و مج ــر و ط ــان ناظ ــی: ایش ــدس بهرام ــه مهن رزوم
هســتند.  هــم  آتش نشــانی  مجــری  و  طــراح  هســتند.  مکانیکــی 
هســتند.  تهــران  هــم  اســتان  در  دادگســتری  رســمی  کارشــناس 
فنــون  و  علــوم  رشــته  در  تهــران  دانشــگاه  دکتــرای  دانشــجوی 
نویــن هســتند. چندیــن پــروژه بــزرگ و کوچــک آتش نشــانی را در 
تهــران و شــهرهای دیگــر اجــرا کــرده و تجربیــات مفیــدی دارنــد.

گزارش/جوانان امروز؛ مهندسان سبز فردا 24
کشــاورزی،  ملل متحــد،  ســازمان  محیط زیســت  برنامــه  اســاس  بــر 
معمــاری، علــوم و آمــوزش، برخــی از بخش هایــی هســتند کــه بــه 
مهارت هــای ســبز جدیــدی نیــاز خواهنــد داشــت و طبــق برنامــه بازســازی 
ــال  ــوئیس در س ــاد داووس س ــی اقتص ــع جهان ــاس مجم ــان در اج جوان
۲۰۲۱، تقریبــا نیمــی از جوانــان احســاس می کننــد کــه مهارت هــای مناســبی 
ــرای  ــا ارزش را ب ــد شــغلی ب ــده بتوانن ــا ۱۰ ســال آین ــج ت ــه در پن ــد ک ندارن

ــد. ــان رقــم بزن آن



ت نیوز
سا

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

می باشند.

اطالعیه نظام مهندسی ساختمان تهران در باره بیمه درمان تکمیلی
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان تهــران، اطالعیــه بــه شــرح ذیــل در بــاره نحــوه دریافــت خدمــات در ارتبــاط بــا بیمــه 

درمــان تکمیلــی از مراکــز طــرف قــرارداد شــرکت بیمــه صــادر کــرد؛
به اطالع کلیه اعضا محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می رساند:

آن دســته از اعضایــی کــه تحــت پوشــش بیمــه درمــان تکمیلــی از طریــق ســازمان مــی باشــند میتواننــد جهــت اســتفاده از 
خدمــات مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد بیمــه البــرز  بــه شــرح زیــر عمــل نماینــد

۱-بــرای بیمارســتانها و مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد بیمــه البــرز کــه در لینــک مراکــز موجــود مــی باشــد و در جلــو نــام مرکــز 
ــد از  ــی بیمــه شــده مــی توانن ــه کارت مل ــا ارائ ــه صــورت الکترونیکــی تعریــف شــده اســت منحصــرا ب ــی، خدمــات ب درمان

خدمــات قــرارداد بهــره منــد شــوند.
۲- بــرای بیمارســتانها و مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد بیمــه البــرز کــه در لینــک مراکــز موجــود مــی باشــد و در جلــو نــام مرکــز 
ــل از  ــرارداد قب ــا مجــری ق ــرز ی ــد از شــرکت بیمــه الب ــه صــورت غیرالکترونیکــی تعریــف شــده اســت بای ــی خدمــات ب درمان

مراجعــه بــه مراکــز درمانــی معرفــی نامــه دریافــت نماینــد.

تخصیص وام تا سقف ۳ میلیارد تومان ویژه مهندسین
بدینوســیله بــه اطــالع مــی رســاند بــه موجــب مذاکــرات و هماهنگی هــای صــورت گرفتــه بیــن ســازمان و بانــک صــادرات، اعضــا 
محتــرم ســازمان در صــورت تمایــل بــه تســهیالت ذیــل می تواننــد بــا ارائــه معرفــی نامــه معتبــر از تســهیالت مذکــور بهره منــد گردنــد.
1-تســهیالت اجــاره بــه شــرط تملیک:ایــن وام جهــت خریــد دفتــر کار بــا کاربــری اداری- مســکونی و تجــاری مــورد اســتفاده قــرار مــی 
گیــرد بــه ایــن صــورت کــه ملــک تــا زمــان پرداخــت کامــل اقســاط بــه نــام بانــک بــوده و پــس از آن بــه خریــدار عــودت می شــود

2-تسهیالت خرد
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر میتوانیــد بــه شــعبه شــهرک قــدس بانــک صــادرات بــه آدرس: شــهرک غــرب خیابــان ایــران زمیــن 

-خیابــان مهســتان جنــب مجتمــع تجــاری گلســتان مراجعــه فرماییــد.

بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی متوقف شد
بــا رای دســتور موقــت شــعبه ۱۲ دیــوان عدالــت اداری؛بخشــنامه اخیــر وزارت راه و 

شهرســازی متوقــف شــد
بــا رای دســتور موقــت شــعبه ۱۲ دیــوان عدالــت اداری، بخشــنامه شــماره 
ــف  ــازی متوق ــال وزارت راه و شهرس ــاه امس ــم تیرم ــورخ دوازده ٠2/1٠٠/۶۵٨2٩ م
ــه  ــرای ابــالغ ب ــا دســتور رییــس شــعبه ۱۲، ایــن دســتور موقــت ب شــد.متعاقبا ب

ــد. ــالغ ش ــازی اب ــه وزارت راه و شهرس ــازی ب ــه ادارات کل راه و شهرس کلی

اطالعیه نظام مهندسی ساختمان تهران در باره داربست های ساختمانی
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران، در بــاره ایمنــی داربســت هــای ســاختمانی اطالعیــه ای بــه شــرح ذیــل 

صــادر کــرد؛
قابل توجه کلیه سازندگان)مجریان( و ناظران کارگاه های ساختمانی؛

نظــر بــه بنــد ۱۲-۱-۵-۱ و ۱۲-۱-۵-۸ مبحــث دوازدهــم مقــررات ملــی ســاختمان و بــا عنایــت حــوادث مکــرر ناشــی از ســقوط و 
ــول  ــرل و حص ــی، کنت ــب، برپای ــه نص ــوط ب ــررات مرب ــرای مق ــت و اج ــیله رعای ــاختمانی؛ بدینوس ــت های س ــی داربس واژگون
اطمینــان از مهــار اصولــی و اســتحکام داربســت های مســتقر در کارگاه هــای ســاختمانی منبعــث از بنــد ۱۲-۷-۲ مبحــث مذکــور؛ 
وفــق مــاده ۱۲ آئین نامــه اجرایــی مــاده )۳۳( قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان بــه ســازندگان)مجریان(؛ و همچنیــن 
اقــدام مطابــق مــاده ۲۳ آئین نامــه پیشــگفته و مــاده ۷ آئین نامــه حفاظتــی کارگاه هــای ســاختمانی بــه ناظــران کارگاه هــای 

ــردد. ــالغ می گ ــداً اب ســاختمانی موک

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%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8-2/
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%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%b5-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d9%82%d9%81-%db%b3-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%85%d9%87/
https://tasisatnews.com/%d8%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%b5-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d9%82%d9%81-%db%b3-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%85%d9%87/
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%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81/
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%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8/
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اخبار داخلی

تکنولوژی دال دوطرفه مجوف با بازدید نظام مهندسی تهران اجرایی شد
اعضــای گــروه تخصصــی معمــاری ســازمان ظهــر امــروز ضمــن بازدیــد از یــک پــروژه ســاختمانی بــا تکنولــوژی دال دوطرفــه 

ــد. ــرار گرفتن ــه در آن ق ــه کار رفت ــای ب ــن تکنولوژی ه ــان تازه تری ــوف در جری مج
 ظهــر امــروز جمعــی از اعضــای گــروه تخصصــی معمــاری ســازمان نظام مهندســی ســاختمان از یــک پــروژه ســاختمانی شــهر 
کــه بــا تکنولــوژی تــازه  دال هــای دوطرفــه مجــوف در حــال ســاخته شــدن مــی باشــد،بازدید کردند.ایــن تکنولــوژی تــازه بــا 
خالــی کــردن بخش هایــی از دال هایــی کــه در ســقف های مختلــف ســاختمان بــه کار مــی رود، ضمــن ســبک کــردن قابــل توجــه 

بــار ُمــرده ســازه، امــکان اجــرای دهانه هــای بــزرگ بــدون اســتفاده از ســتون را فراهــم مــی آورد.
آن گونــه کــه کارشناســان و طراحــان ایــن پــروژه ســاختمانی واقــع در خیابــان شــیخ بهایی تهــران تشــریح نمودنــد ، اســتفاده 
ــر آتش ســوزی اســت. ــرد مناســب در براب ــدی و عملک ــالوه موجــب عایق بن ــه مجــوف در ســاختمان ها بع از دال هــای دوطرف

خط و نشان رئیس کمیسیون عمران مجلس برای وزیر راه و شهرسازی
ــن مســکن از  ــد و تامی ــی طــرح جهــش تولی ــب نهای ــه تصوی ــا اشــاره ب ــگاران ب ــع خبرن ــی کوچــی در جم محمدرضــا رضای
ســوی شــورای نگهبــان، بیــان کــرد: در پــی تــالش بیــش از یــک ســال کمیســیون عمــران و همــکاری نماینــدگان مجلــس و 
پیگیــری اعضــای شــورای نگهبــان، در نهایــت طــرح جهــش تولیــد و تامیــن مســکن در شــورای نگهبــان نهایــی شــد. اکنــون 
بــا تاییــد شــورای نگهبــان ایــن طــرح از ســوی رییــس مجلــس شــورای اســالمی طــی هفتــه جــاری بــه عنــوان یــک قانــون 
ابــالغ خواهــد شــد.وی در ادامــه اظهــار کــرد: البتــه بــرای اجــرای ایــن قانــون کــه بــه مراتــب ســخت تــر از تصویــب آن اســت، 
جدیــت و همراهــی اعضــای کابینــه دولــت الزامــی اســت و نــه تنهــا وزارت راه و شهرســازی، بلکــه همــه ارکان دولــت بایــد 
در اجــرای آن مشــارکت باالیــی داشــته باشــند.رئیس کمیســیون عمــران مجلــس بــا بیــان اینکــه ایــن کمیســیون کامــال بــر 
اجــرای ایــن قانــون نظــارت خواهــد داشــت، تصریــح کــرد: وزارت راه و شهرســازی بــه عنــوان مجــری و نماینــده دولــت موظــف 
اســت برنامــه هــای خــود بــرای اجــرای ایــن قانــون را هــر چــه ســریعتر بــه کمیســیون عمــران ارائــه کنــد. همــت همــه بــر ایــن 
خواهــد بــود کــه ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی در ســال روی زمیــن نمانــد، چــرا کــه نیــاز کنونــی کشــور مــی طلبــد 

چنیــن طرحــی بــه اجــرا برســد.
نماینــده مــردم جهــرم در مجلــس شــورای اســالمیدر ادامــه تاکیــد کــرد: زمینــه اجرایــی شــدن ایــن قانــون در کشــور مهیاســت. 
بــا وجــود مصالــح ســاختمانی مــورد نیــاز و نیــروی کار موجــود در کشــور، ســاخت ایــن میــزان مســکن شــدنی خواهــد بــود. 
ــرای یــک میلیــون واحــد در ســال بایــد بــه صــورت  ــر عهــده دارد و ب امــروز وزیــر مســکن و شهرســازی رســالت ســنگینی ب

متوســط روزانــه دو هــزار و ۷۰۰واحــد مســکن را عملیاتــی کنــد.

اعالم آمادگی خرم برای همکاری با وزیر جدید راه و شهرسازی
مهنــدس احمــد خــرم رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در پیامــی، انتخــاب شایســته مهنــدس رســتم قاســمی بــه 
عنــوان وزیــر راه و شهرســازی را تبریــک گفــت و آمادگــی همــه جانبــه نظــام مهندســی ســاختمان بــرای همــکاری بــا وزارت راه و 

شهرســازی دولــت ســیزدهم اعــالم کرد.متــن کامــل ایــن پیــام بــه شــرح ذیــل اســت:
جناب آقای مهندس رستم قاسمی باسالم و احترام

توفیــق انتخــاب شایســته حضرتعالــی بــه عنــوان وزیــر راه و شهرســازی را صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض مــی نمایــم. امیــد 
اســت در ســایه عنایــات حضــرت حــق، بــا مدیریــت خردمندانــه جنابعالــی و بــه پشــتوانه ملــت قهرمــان و غیــور کشــورمان 
شــاهد رشــد و پیشــرفت و آبادانــی روزافــزون میهــن عزیزمــان باشــیم. ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان آمادگــی همــکاری 
و همراهــی همــه جانبــه خــود را در مســیر پیشــبرد اهــداف متعالــی و آبادانــی کشــور بــه ویــژه در حــوزه صنعــت ســاختمان 
بــر اســاس وظیفــه ذاتــی خــود اعــالم مــی دارد.توفیقــات روز افــزون آن جنــاب و همــه اعضــای دولــت ســیزدهم در مســیر 

خدمــت بــه ملــت شــریف ایــران و ســربلندی کشــور عزیزمــان را از درگاه ایــزد منــان مســالت دارم. 
احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
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https://tasisatnews.com/%d8%ae%d8%b7-%d9%88-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88/
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/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%af/
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اصول طراحی تاسیسات مکانیک
 مدت دوره: 105 ساعت

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

روزهای برگزاری:
دوشنبه و پنج شنبه ها

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

مهندسی دودکش
 مدت دوره: 6 ساعت

مدرس: مهندس روح هللا واصف
روزهای برگزاری:

سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 20:30-17:30

ساختمان، تعمیر و عیب یابی 
چیلرهای جذبی

 مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس علی محمدلو

روزهای برگزاری:
یکشنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری:20:30-17:30

طراحی پایپینگ
مدت دوره: 24 ساعت

مدرس: مهندس صدرا واصف
روزهای برگزاری:

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

طراحی سه بعدی تاسیسات برقی
 با نرم افزار رویت

مدت دوره: 36 ساعت
مدرس: مهندس جوکار

روزهای برگزاری:
پنج شنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00-14:00

مهندسی برودت حرفه ای
مدت دوره: 33 ساعت
مدرسان: مهندس انجرقلی

روزهای برگزاری:
یک شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری:20:30-17:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه شهریور 1400

آموزش

پمپ حرفه ای
مدت دوره: 12 ساعت
مدرس: مهندس کاویانی

روزهای برگزاری:
شنبه ها و دوشنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

طراحی تاسیسات مکانیکی استخر، 
سونا و جکوزی

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس روح هللا واصف

روزهای برگزاری:
شنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-hap-4-9/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%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/
http://www.kaashaaneh.com
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-hap-4-9/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b1-hap-4-9/
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ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــرم ریی ــد خ احم

ســاختمان کشــور، در مراســم امضــای تفاهــم 

ــران و ســازمان  ــی اســتاندارد ای نامــه ســازمان مل

نظــام مهندســی ســاختمان، بــی توجهــی بــه 

ــاخت  ــاختمانی و س ــح س ــازی مصال استانداردس

بناهــای بــی کیفیــت و غیــر اســتاندارد در ۴۰ ســال 

اخیــر را موجــب قربانــی شــدن بیــش از ۸۰ هــزار 

ــت. ــی دانس ــهروند ایران ش

وی، اســتاندارد بــودن مصالــح را یکــی از معیارهای 

تعییــن کننــده عمــر مفیــد ســاختمان عنــوان کــرد 

ــزار  ــته ۸۰ ه ــال گذش ــه در ۴۰ س ــان اینک ــا بی و ب

نفــر براثــر تخریــب ســاختمان هــای غیراســتاندارد 

ــا اجــرای  ــد ب ــد، تاکیــد کــرد: بای قربانــی شــده ان

ســریع ایــن تفاهــم نامــه خطرات ناشــی از ســوانح 

طبیعــی و حــوادث غیــر مترقبــه را کاهــش دهیــم.

در همیــن حــال، دکتــر غامرضــا شــریعتی، رییــس 

ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران در مراســم امضــای 

ایــن تفاهــم نامــه بــا اشــاره بــه کوتــاه بــودن عمــر 

ــاد  ــت: انعق ــور گف ــا در کش ــاختمان ه ــد س مفی

ــه  ــات اســت ک ــن تفاهــم نامــه یکــی از ضروری ای

بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

و  ســاختمانی  مصالــح  ســازی  اســتاندارد  وی 

توافق نظام مهندسی با سازمان استاندارد ایران

گزارش

سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به منظور پیشگیری و کاهش خطرات 

ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

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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ســاخت و ســاز کیفــی را از دغدغــه هــای ســازمان 

ملــی اســتاندارد ایــران برشــمرد و افــزود: اگــر بــه 

ــود؛  ــی ش ــی توجه ــا ب ــاختمان ه ــت در س کیفی

ــران و  ــاهد بح ــه، ش ــت هزین ــر هدررف ــاوه ب ع

ــود. ــم ب ــی خواهی ــای اجتماع ــیب ه آس

 شــریعتی بــا اشــاره بــه شــرایط اقلیمــی کشــور و 

ــای طبیعــی متعــدد، اســتاندارد ســازی  ــروز بای ب

مصالــح ســاختمانی را عاملــی بــرای حفظ ســرمایه 

ــه  ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک ــانی دانس ــای انس ه

تمــام مســئوالن ذی ربــط قــرار گیــرد.

 از مهمتریــن موضوعــات ایــن تفاهــم نامــه، 

ــتفاده از  ــر اس ــارت ب ــرل و نظ ــتگذاری، کنت سیاس

ــاختمانی  ــزات س ــا و تجهی ــرآورده ه ــح، ف مصال

ــاری در ســاخت  مشــمول مقــررات اســتاندارد اجب

ــت. ــهری اس ــازهای ش و س

ــا و  ــرآورده ه ــح، ف ــاماندهی مصال ــن س همچنی

تجهیــزات ســاختمانی مشــمول مقررات اســتاندارد 

ملــی ایــران مــورد اســتفاده در پــروژه هــای 

ســاختمانی، همــکاری در تدویــن، استانداردســازی 

و آمــوزش در خصــوص الزامــات مباحــث مقــررات 

ــر  ــی از دیگ ــتانداردهای مل ــاختمان و اس ــی س مل

ــه  ــم نام ــن تفاه ــه در ای ــورد توج ــات م موضوع

اســت.

ــرداری  ــره ب ــه، به ــم نام ــن تفاه ــب ای ــه موج ب

موثــر از ظرفیت هــای علمــی، فنــی و اجرایــی هــر 

ــا  ــکاری ب ــون و هم ــوب قان ــازمان در چارچ دو س

ــای  ــا و اعض ــهرداری ها، وزارتخانه ه ــازمانها، ش س

شــورای عالــی اســتاندارد بــرای اجــرای تفاهم نامــه 

مــورد تاکیــد قــرار گرفــت.

ــه اســتناد قانــون تقویــت و  ایــن تفاهــم نامــه، ب

توســعه نظــام اســتاندارد و قانــون نظــام مهندســی 

نامــه  آییــن  همچنیــن  ســاختمان  کنتــرل  و 

ــل  ــاری در مراح ــتانداردهای اجب ــر اس ــارت ب نظ

ــا  ــح ســاختمانی ب ــع و مصــرف مصال ــد، توزی تولی

ــی و  ــی، فن ــای علم ــکاری ه ــترش هم ــدف گس ه

اجرایــی بیــن دو ســازمان در ۸ مــاده و بــا اعتبــار 

ســه ســال کــه قابــل تمدیــد نیــز مــی باشــد بــه 

امضــای غامرضــا شــریعتی، رییــس ســازمان ملــی 

اســتاندارد ایــران و احمــد خــرم، رییــس ســازمان 

نظــام مهندســی کشــور رســید.

برای دیدن متن کامل نامه کلیک کنید.

گزارش

https://tasisatnews.com/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/


www.Tasisatnews.com 9هفته نامه شماره 349

مقاله اشری

تهویه و هوای بیرون
هوای بیرون

ــی  ــای داخل ــط ه ــه محی ــرون ب ــوای بی ورود ه

ــوس را  ــان و محس ــتم نه ــای سیس ــوالً باره معم

ــی  ــع اصل ــوان منب ــه عن ــد و ب ــی ده ــش م افزای

بارهــای تصفیــه گازی و ذرات عمــل مــی کنــد. در 

فضاهــای مجموعــه هــا، کــه هــدف اصلــی حفــظ 

شــرایط دمــای مناســب و رطوبــت نســبی داخــل 

ــه  ــد محــدود ب ــرون بای ــر هــوای بی اســت، مقادی

حداقــل هــای الزم برای ســکونت براســاس کدهای 

ــای  ــه ه ــای مجموع ــرای فضاه ــد. ب ــی باش محل

خالــی و فضاهایــی کــه دوره هــای ســکونت صفــر 

و غیرپیــک دارنــد )ماننــد گالــری هــا، اتــاق هــای 

ــته(،  ــای بس ــای کاری در دوره ه ــه، فضاه مطالع

ــتر  ــش بیش ــای کاه ــد از ابزاره ــا بای ــی ه طراح

حجــم هــوای بیــرون را حتــی در حــد کامــاً بســته 

براســاس نیــاز واقعــی اســتفاده کنــد. سنســورهای 

CO2 و دمپرهــای تنظیــم کننــده مــی تواننــد بــه 

خــودکار کــردن ایــن فرآینــد کمــک کننــد و اجــازه 

ــاص را  ــن خ ــات قوانی ــا الزام ــری ب ــاف پذی انعط

مــی دهنــد. بررســی ویــژه الزامــات هــوای بیــرون 

بایــد بــه فضاهایــی باشــد کــه مصالحــی را در خود 

جــای داده انــد کــه ممکــن اســت مــواد خطرنــاک 

)ماننــد رادون( منتشــر کننــد یــا بــه دلیــل کدهــای 

طراحی تاسیسات موزه ها، گالری ها و بایگانی ها
)قسمت آخر(

این مقاله، بهترین روندها و توصیه ها در مورد برنامه ریزی، طراحی و اجرای سیاست های زیست 
محیطی را برای حفظ بلندمدت میراث فرهنگی به شیوه ای مقرون به صرفه ارایه می کند. هدف این 
متن، ارایه یک روش جامع با توجه به انواع مجموعه ها، ساختمان ها و سیستم های کنترل زیست 
محیطی است که بتواند شرایط مناسب و پایدار را برای مجموعه های ویژه با پیشینه اقلیمی خاص 

آنها حفظ کند. هر استراتژی باید در مجموع یک بخش مکمل حفظ میراث فرهنگی را هم داشته باشد. 
این مقاله به تاسیسات موزه ها، گالری ها، ساختمان های تاریخی غیرمسکونی، کتابخانه های مرجع و 

بایگانی ها و نیز سازه های جدید و قدیمی می پردازد. 
                                                                                         مترجم مهندس نیره شمشیری

https://www.ashrae.org/
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حریــق نیازمنــد حجــم هــای هــوای بیــرون خاصی 

هســتند. 

اکونومایزر ایرساید
کنتــرل هــای اکونومایــزر کــه معمــوالً صرفــه جویی 

در انــرژی و ســرمایش آزاد محیــط هــای داخــل در 

ــری هــای  نظــر گرفتــه مــی شــوند، نبایــد در کارب

ــای  ــرل ه ــوند. کنت ــتفاده ش ــی اس ــراث فرهنگ می

آنتالپــی و دمــای هــوای خشــک اجــازه مــی دهــد 

ــا بســیار مرطــوب  ــت )ی ســطوح نامناســب رطوب

ــوا شــود و در  ــان ه ــک( وارد جری ــا بســیار خش ی

مقایســه بــا جریــان هــوای برگشــت، بارهــای نهان 

بــرای رطوبــت گیــری و رطوبــت زنــی را افزایــش 

دهــد. اگرچــه کنتــرل هــای دمــای حبــاب خشــک 

ــاز  ــرایط مج ــرای ش ــد ب ــی توان ــبنم م ــه ش و نقط

برنامــه ریــزی شــوند، امــا معمــوالٌ در مقایســه بــا 

ســایر سیاســت های کاهش انــرژی مزیــت کمتری 

دارنــد چــون معمــوالً بیشــتر محیــط هــای بیــرون 

تنهــا بــرای مــدت زمــان کوتــاه بــا الزامــات نقطــه 

ــا  ــتند. اکونومایزره ــگ هس ــا هماهن ــبنم و دم ش

ــل را  ــط داخ ــداری محی ــرات نگه ــن خط همچنی

افزایــش مــی دهنــد: خرابــی کنتــرل یــا مشــکات 

مکانیکــی دمپرهــای هــوای بیــرون در ســمت 

کانــال کــه بــرای 100 درصــد حجــم سیســتم ســایز 

ــت  ــایل زیس ــرعت مس ــه س ــد ب ــی توان ــده، م ش

محیطــی جــدی ایجــاد کنــد. اکونومایزرهــای 

ــه:  ــر اینک ــد اســتفاده شــوند مگ ســمت هــوا نبای

ــات  ــایر مطالع ــا س ــن ی ــل بی ــه و تحلی 1( تجزی

ــرون  ــوای بی ــت ه ــوای رطوب ــد محت ــان ده نش

بــرای تعــداد ســاعات مقــرون بــه صرفــه ای مفیــد 

ــد  ــی توان ــب م ــرون مناس ــوای بی ــت و 2( ه اس

توســط سیســتم کنتــرل بــا ترکیــب حبــاب خشــک 

و نقطــه شــبنم انتخــاب شــود. 

تحت فشار قرار دادن
ــه  ــور ب ــه منظ ــی، ب ــراث فرهنگ ــات می در تاسیس

حداقــل رســاندن ورود بارهــای خارجــی بــه محیط 

داخــل، اغلــب از سیاســت قــرار دادن هــوا تحــت 

فشــار مثبــت اســتفاده مــی شــود. بــا ایــن وجــود، 

ــی  ــش م ــرِژ را افزای ــب مصــرف ان ــد اغل ــن رون ای

مقاله اشری
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مقاله اشری
ــته  ــرای پوس ــر ب ــوارد خط ــی م ــد و در برخ ده

ــی  ــای تاریخ ــازه ه ــا در س ــاختمان را مخصوص س

ــر و زون  ــته بهت ــی پوس ــا طراح ــرد. ب ــی ب ــاال م ب

بنــدی مناســب و طراحــی فضاهــای مجــاور بهتــر، 

فشــار مثبــت دیگــر یک نیــاز مطلــق در ســاختمان 

ــی  ــار خنث ــت. فش ــی نیس ــراث فرهنگ ــای می ه

معمــوالً یــک هــدف مناســب اســت؛ از فشــار منفی 

ــه،  ــد. در ســاختمان هــای چندطبق خــودداری کنی

ــری در  ــاب ناپذی ــارهای اجتن ــی فش ــر دودکش اث

طبقــات باالتــر ایجــاد مــی کنــد؛ طراحــی جریــان 

ــد. فشــار  ــن مشــکل را تشــدید کن ــد ای هــوا نبای

مثبــت معمــوالً از طریــق ترکیبــی از هــوای بیــرون 

و طراحــی کانــال و ســایزکردن کانــال هــای هــوای 

رفــت بــرای حجــم هــای بیشــتر از هــوای برگشــت 

انجــام مــی شــود. طراحــی بــرای فشــار مثبــت در 

ــازه  ــد اج ــی بای ــراث فرهنگ ــای می ــاختمان ه س

حجــم هــای برابــر هــوای رفــت و برگشــت بــه زون 

پاییــن دســت بــرای تســهیل حــاالت بازچرخانــی 

ــدون پیامدهــای فشــار  ــرون( ب ــدون هــوای بی )ب

ــد.  ــی ده ــال را م ــدازه کان ــل ان ــه دلی ــت ب مثب

دمپرهــای تنظیــم کننــده روی جریــان هــای هــوای 

بیــرون و برگشــت و نیــز دریچــه هــای قابــل 

تنظیــم هــوای رفــت و برگشــت مــی توانــد اجــازه 

ــادل را بدهــد.  ــات متع تنظیم

تهویه طبیعی برای حفظ مجموعه ها
ــه طبیعــی  در برخــی شــرایط، ممکــن اســت تهوی

ــت از  ــا ممانع ــی و ی ــت داخل ــرل رطوب ــرای کنت ب

ــا  ــارچ الزم باشــد. ســازه هــای تاریخــی ب رشــد ق

مداخلــه مکانیکــی محــدود مــی تواننــد از مزیــت 

ــای  ــک مبن ــر ی ــده ب ــرل ش ــی کنت ــه طبیع تهوی
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ــار در  ــا دو ب ــی ی ــد فصل ــدی شــده )مانن ــان بن زم

ســال( بهــره منــد شــوند یــا ممکــن اســت نیازمنــد 

تهویــه مکانیکــی یــا منفعــل بــرای موقعیــت هــای 

ــه، یکــی از مــوارد  اضطــراری باشــند. هــدف تهوی

زیــر اســت: 

•خــروج رطوبــت ایجادشــده در داخــل ســاختمان 

)ماننــد باالرفتــن نــم(

•افزایــش دمــای فضاهایــی کــه یــک ســطح ســرد 

کــه ســبب رطوبــت نســبی بــاال مــی شــود یــا یک 

دیــوار ضخیــم بــدون وجــه رو بــه خورشــید دارنــد

•کاهــش الیــه بنــدی فضاهــای حــاوی یک ســطح 

ــی کوچک ســرد محل

ایــن کارهــا مــی توانــد بــا یــک سنســور رطوبــت 

ــدی  ــان بن ــا، زم ــاال در فض ــدوده ب ــا مح ــبی ب نس

شــده یــا فعــال شــده دســتی امــکان پذیــر شــود. 

نرخ تبادل هوا
ــادل هــوا در موسســات میــراث فرهنگــی  نــرخ تب

ــری  ــاس کارب ــد براس ــت و بای ــی نیس ــداد ثابت اع

ــد  ــژه )مانن ــل وی ــایر عوام ــا س ــکونت ب زون و س

فضاهــای مراســم، ســاخت یــا کارگاه هــای رنــگ، 

آزمایشــگاه هــا، مجموعــه هــای بــدون گاز( متغیــر 

ــازی،  ــه س ــد از بهین ــاری بع ــدف اختی ــد. ه باش

اجــرای سیســتم بــا کمتریــن نــرخ تعویــض/

ــت  ــرایط زیس ــظ ش ــرای حف ــوای الزم ب ــم ه حج

ــن  ــن ای ــال تامی ــن ح ــوب و در عی ــی مطل محیط

شــرایط بــرای ســاکنین و حفاظــت از آنهــا در برابــر 

محیــط اســت. پوســته مناســب، طراحــی جریــان 

هــوا و چیدمــان کانــال بایــد محیطهــای کوچــک 

)microenvironment( بالقــوه را بــه حداقــل 

ــا  ــراه ب ــی هم ــای محیط ــت داده ه ــاند؛ ثب برس

ــنل در  ــه پرس ــد ب ــی توان ــی م ــورهای کنترل سنس

ــی  ــد. طراح ــدار ده ــوه هش ــایل بالق ــورد مس م

ــرخ هــای تعویــض هــوای  ــد از ن ــه مــی توان اولی

توصیــه شــده بــرای انــواع خــاص زون هــا )اداری، 

ــا  ــد، ام ــتفاده کن ــی و ...( اس ــگاهی، کاس آزمایش

VFD( ــر ــس متغی ــای فرکان ــامل موتوره ــد ش بای

هــا( یــا موتورهــای دور متغیــر )VSD( باشــد کــه 

ــوا را  ــم ه ــض هوا/حج ــای تعوی ــرخ ه ــد ن بتوان

براســاس الگوهــای ســکونت، نیازهــای مشــخص 

شــده و ســایر عوامــل کنترل کنــد. نواحــی نگهداری 

ــض هــوای  ــرخ تعوی ــه ن ــوالً ب ــه هــا معم مجموع

ــری  ــل دیگ ــه عوام ــر اینک ــد مگ ــاز دارن ــری نی کمت

ــوط  ــایل مرب ــا مس ــده گاز ی ــواد تولیدکنن ــد م مانن

بــه محیــط هــای کوچــک( چیــزی غیــر از ایــن را 

ــد.  الزامــی کن
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گزارش

همه چیز پیرامون آتش نشانی و سیستم های جدید دستی و خودکار

تفرشی: لطفًا یک تعریف کلی از سیستم های اطفاء 

حریق بیان بفرمایید.

بهرامی: سیستم های آتش نشانی اصوالً برای حفظ جان 

و مال متصرفین ساختمان های مسکونی و صنعتی 

و کارخانه ها طراحی می شوند و سناریوهای متفاوتی 

دارند و بر اساس قانون گذاری منطقه پیشنهاد می گردد. 

چون ما در تهران کار می کنیم و قوانین تهران را 

می دانیم، لذا سازمان آتش نشانی خودش قانون گذاری 

کرده و خودش هم تحویل می گیرد.

تفرشی: بحث تصرفات را توضیح داده و تفکیک 

بفرمایید.

بهرامی: بحث اطفاء حریق به خاطر تجهیزاتی که دارد 

متفاوت است، مثاً واحد مسکونی به علت وسایلی 

که دارد با اداری تفاوت دارد، مثاً برای واحدهای 

مسکونی برای ساختمان های با ارتفاع 23 متر و اصوالً 

6 طبقه تعریف شده است و برای ساختمان های 5 طبقه 

و جدیدًا هم 4 طبقه هم تعریف شده است که ضوابط 

سازمان یک مقداری متفاوت است.

در بحث اطفاء حریق بیشتر ساختمان های به ارتفاع 

23 متر محاسبه می شود و ارتفاع 23 متر از روی 

معبر کوچه تا کف آخرین طبقه به حساب می آید. این 

ساختمان ها شامل ضوابط فول اسپرینکلر هستند و کل 

بنا باید مجهز به سیستم بارنده خودکار و اطفای حریق 

دستی باشد.

انبارها و واحدهای صنعتی از یک مترمربع به باال باید 

مجهز به سیستم خودکار باشند.

واحدهای تجاری از یک مترمربع به باال باید مجهز به 

سیستم اطفای حریق خودکار باشند.

گفتگو با: مهندس بهرامی

مصاحبه کننده: مهندس تفرشی

نگارش و تنظیم: مهندس محمدرضا خسروی

رزومه مهندس بهرامی: ایشان ناظر و طراح و مجری تأسیسات مکانیکی هستند. طراح و مجری آتش نشانی 

هم هستند. کارشناس رسمی دادگستری در استان تهران  هم هستند. دانشجوی دکترای دانشگاه تهران در 

رشته علوم و فنون نوین هستند. چندین پروژه بزرگ و کوچک آتش نشانی را در تهران و شهرهای دیگر اجرا 

کرده و تجربیات مفیدی دارند.

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
ولی برای ساختمان های جدید در تهران کاً سیستم 

اطفاء و اعام اجباری شده است.

تفرشی: اطفای حریق دستی بعضی جاها مشاهده و 

استفاده شده است، لطفًا توضیح دهید.

بهرامی: اطفای حریق دستی به دو بخش سیستم تر و 

خشک تقسیم بندی می شود، البته در تهران به صورت 

ترکیبی هم استفاده 

می شود. سیستم 

خشک همان سیستمی 

است که آتش نشان 

به وسیله شیر سیامی 

استفاده می کند و به 

آن آب با ماشین تزریق 

می شود.

سیستم تر همان 

سیستم هوزریل 

است که تا 1395 در 

پارکینگ ها فایرباکس 

می گذاشتند و از آن به 

بعد فایرهوزریل می گذارند. بین تعریف فایرباکس و فایر 

هوزریل اختاف داریم، در حال حاضر کلیه کارهای بعد 

از سال 1395 فایرهوزریل می باشند که آن هم انشعاب ¾ 

و شیر تک ضرب و قرقره آتش نشانی و شیلنگ مقاوم 

الستیکی می باشند که سیستم تر قطعًا باید به خط 

پمپ خانه و منبع ذخیره آب وصل باشد و سیستم 

خشک در حالت ترکیبی به سیستم تر وصل می شود، 

ولی در گذشته جداگانه هم اجرا می شد و سیستم پمپاژ 

و مخزن هم نیاز ندارد و فقط برای سیستم و عملیات 

آتش نشانی است.

خط خشک برای آتش نشانی خیلی مهم است، خط 

تست دارند به نام تست خشک. قبل از اینکه کارهای 

تأییدیه دار تحویل سازمان شود، باید تست خشک 

را انجام و تحویل بدهیم، چون انشعاب سیامی و 

خط خشک دسترسی آتش نشان را برای ورود به 

ساختمان باز می کند. برای ساختمان هایی که ارتفاع 

نردبان نمی رسد، از 

شیر هیدرانت برای 

اطفای حریق استفاده 

می کنند و سیستم 

خشک برای آتش نشان 

خیلی اهمیت دارد، 

ولی در تهران الزامًا هر 

دو سیستم باید اجرا 

شود که حداقل باید 

لوله 2.5 اینچ باشد، به 

خاطر سیستم خشک 

است که انشعاب 1.5 

می باشد و خط اصلی 

2.5 است ولی در سیستم تر خط 1.5 است و انشعاب 

¾ می باشد.

تفرشی: سیستم دستی، منظور این است که مالک 

خودش باید از آن استفاده کند. لطفًا در مورد 

سیستم های خودکار هم توضیحاتی را ارائه فرمایید.

بهرامی: همیشه مدنظر داشته باشید که اولویت 

سازمان آتش نشانی همیشه با سیستم اطفای حریق 

دستی است. در خیلی از پروژه ها اطفاء خودکار نداریم، 

اما دستی الزامی است و این موضوع از مشکاتی 

است که خیلی از سازنده ها در تهران اطاع ندارند و 
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تصور می کنند که فقط باید سیستم اسپرینکلر اجرا 

شود، درصورتی که اولویت با سیستم دستی است.

سیستم خودکار یا اسپرینکلر با توجه به نوع 

اسپرینکلر و تصرفات شهر تهران که به صورت: S1 و 

S2 و S3 طبقه بندی شده اند که با توجه به تجهیزات 

ساختمان های S1 ابتدایی ترین تجهیزات رادارند. 

شیر ورودی یک شیر معمولی است و یک اتصال 

بازشو می گذارند که اگر فلنجی باشد که نیاز ندارد و 

اگر دنده ای باشد که مهره ماسوره می گذارند و شیر 

یک طرفه و فلوسوییچ و گیج می گذارند که اصطاحًا 

به آن مجموعه سرخط آتش نشانی می گویند. سرخط 

 S2 همیشه باید در سیستم باشد. در ساختمان های

شیر سر خط شیر پروانه ای یا گیربکسی می شود که به 

آن مجموعه زون کنترل ولو می گویند و سیستمی دارند 

که اگر شیر بسته شود آالرم می دهد. شیر OS&Y هم 

در S2 داریم. با توجه به اینکه سیستم باید آدرس پذیر 

باشد یا کانوکشنال و به واسطه ماژول یا مقاومت که به 

سیستم اعام حریق معرفی کنید و مشخص می کنید. 

در ساختمان های S3 غیر از موارد فوق واترموتور و 

زنگ مکانیکی هم دارند که اختاف بر سر تجهیزات 

است، ولی به لحاظ طراحی فرقی ندارند، چون تصرف 

خودش، نوع طراحی را معرفی می کند.

سیستم های اطفای حریق خودکار در مسکونی ها و 

تجاری و اداری، اصطاحًا اسپرینکلرهای مسکونی 

یا رزیدنتال با کانفکتور 80 هستند و در تصرفات 

صنعتی اسپرینکلرهای ESFR استفاده می شود که 

حجم آب بیشتری را تخلیه می کنند و ضریب تخلیه 

آن ها کانفکتور 115 است. اسپرینکلرهای ESFR اتصال 

فیتینگی ¾ دارند و اسپرینکلرهای معمولی اتصال 

فیتینگی ½ دارند. بیشتر از اسپرینکلرهای رزیدنتال 

استفاده می شود، چون اسپرینکلرهای صنعتی شامل 

ضوابط آتش نشانی نمی شوند. نکته بعدی که تأکید 

زیادی به آن شده، اینکه اجبارًا در کارهای تائید شده 

باید حتمًا کوییک ریسپانس QR باشند که دارای حباب 

باریک تر به اندازه یک کبریت و سرعت واکنش باالتر 

است و اسپرینکلرهای بعد از سال 1395 الزامًا باید حتمًا 

QR باشند. الزم به ذکر است که اسپرینکلرهای تقلبی 

در بازار خیلی زیاد است و باید حتمًا سعی شود روی 

اصالت آن ها اطمینان حاصل شود.

تفرشی: در بحث طراحی سیستم های اطفاء حریق، 

لطفًا نکات کلیدی را توضیح دهید.

بهرامی: مهم ترین عامل در طراحی سیستم پوشش 

است. باید دقت شود و مساحت طراحی هیچ نقطه ای 

خارج از پوشش نباشد. طراحی برای سیستم های 

مختلف متفاوت است. پارکینگ ها با واحدهای 

مسکونی متفاوت است، چون مقدار دبی تخلیه 

متفاوت از فضای مسکونی است، چون اگر حریق اتفاق 

بیفتد بار بیشتری وارد می شود یعنی باید آب بیشتری 

تخلیه شود تا بتواند حریق را خاموش کند. چون 

ماشین ها بنزین دارند و دمای باالیی در حریق تولید 

می شود. تعداد اسپرینکلرها در پارکینگ قطعًا بیشتر 

است، مثاً در پارکینگ ها 12 مترمربع برای هر اسپرینکلر 

در نظر گرفته می شود که با توجه به دقیق نبودن 

اشکال هندسی قطعًا در واقعیت بیشتر است؛ اما در 

مسکونی ها شعاع پوشش بیشتر از مقادیر پارکینگ 

است.

در ساختمان های S3 سیستم اسپرینکلر باید به صورت 

هیدرولیکی باشد که به صورت Gridded یا Loop اجرا 
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می شود و محاسبات هیدرولیکی هم باید انجام شود 

که با توجه به مساحت طراحی، سایزینگ و افت فشار 

و پمپ محاسبه می گردد. اصوالً وقتی سیستم به صورت 

خطی یا درختی انجام می شود، محاسبات هیدرولیکی 

 Gridded انجام نمی شود ولی اصوالً برای سیستم های

یا Loop محاسبات هیدرولیکی انجام می شود. 

البته می توان برای سیستم های خطی هم محاسبات 

هیدرولیکی انجام داد. در حالت کلی بر اساس جداول 

می توان میزان تخلیه آب را محاسبه کرد؛ و فضا را نیز 

مشخص کرده که کم خطر یا میان خطر یا پرخطر است 

و بر اساس فضای طراحی حداقل ریزش آب را وارد 

کرده و محاسبه می گردد.

تفرشی: لطفًا در مورد تجهیزات سیستم های اطفاء 

حریق توضیحاتی را ارائه فرمایید.

بهرامی: برای ساختمان های S1 و S2 و S3 ضوابط 

طوری است که باید بر اساس خواسته های سازمان 

آتش نشانی تجهیزات را طراحی کرد که ما چون فعاً 

برای تهران طراحی می کنیم و در مورد تهران صحبت 

می کنیم. در تهران  هم جدول دارد که برای ساختمان ها 

یک سری قطعات را مشخص کرده که استاندارد باشند 

یا Listed؛ و برای S1 و S2 و S3 متفاوت است؛ مثاً 

برای ساختمان های S1 فلوسوییچ و اسپرینکلر باید 

Listed باشد ولی برای ساختمان های S2 شیر سرخط 

 UL FM باشد و Listed یا همان زون کنترل ولو باید

داشته باشد. شیرهای OS&Y و اسپرینکلر و فلوسوییچ 

باید Listed باشند. در ساختمان های S3 واترموتورها 

یا همان زنگ هشدار باید Listed باشد، ولی استثنائًا 

شیر یک طرفه فعاً قابل قبول است اما در ساختمان های 

 UL باشد و Listed هم شیر یک طرفه باید S3 و S2

FM داشته باشد. در ساختمان های S2 و S3، جدیدًا 

هم جعبه های آتش نشانی باید Listed باشد.

کپسول های آتش نشانی را هم الزام کرده اند که باید 

کپسول های ABC بگذاریم و آن ها هم فقط باید 

فهرست شده آتش نشانی باشند. پمپ هم باید در 

آینده برای ساختمان های S1 و S2 باید Listed باشد، 

ولی برای S3 حتمًا باید فهرست شده و UL FM دار 

باشد. این توضیحات مختصری در مورد استاندارد و 

فهرست شده بود. Listed باید حتمًا اصالت کاال داشته 

باشد که توسط کارفرما و مشاور و فروشنده امضاء 

شود، ولی غیر فهرست شده ها، فقط استاندارد ملی را 

داشته باشد کفایت می کند.

تفرشی: در خصوص نصب پمپ سیستم های اطفاء 

حریق هم توضیحاتی را ارائه فرمایید.

بهرامی: بوسترپمپ را باید بوسترسازهایی بسازند 

که آشنا با سیستم باشند و نکته مهمی است که باید 

استانداردها رعایت شود.

برای S1 و S2 90% کارهای آتش نشانی تأییدیه دار S1 و 

S2 است. S3 به مراتب کم است و برای ساختمان های 

خاص و منطقه یک تهران است. پمپ های آتش نشانی 

برای مساحت طراحی برای تخلیه آب طراحی می شوند 

که بر اساس جداول دبی تخلیه آب مشخص می شود و 

هر پمپ آتش نشانی باید بتواند آن آب را تخلیه کند. 

بعضی ها تصور می کنند که مجموع دو تا پمپ باید 

ظرفیت کل سیستم را داشته باشد، درصورتی که این طور 

نیست و هر پمپ باید بتواند ظرفیت تخلیه سیستم را 

داشته باشد. در استاندارد جدید، هر پمپ باید بتواند 

1.5 برابر ظرفیت سیستم را تأمین نماید که در جوازهای 

1399 و 1400 این تغییرات اعمال خواهد شد. بعدازآن 
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هد پمپ است که باید بتواند حداقل هد فایر باکس 

آخرین طبقه را تأمین نماید و یک سری ضوابط را روی 

ساخت و نصب دارد که باید حتمًا کلکتور ورودی یک 

سایز بزرگ تر از کلکتور خروجی باشد و یک سایز هم 

باالتر از لوله اصلی باشد. اصوالً حداقل سایز برای رایزر 

ترکیبی )سیستم تر و خشک و اسپرینکلر( استفاده 

می شود و برای کارهای تأییدیه دار رایزر 4 اینچ است 

که در گذشته 3 اینچ را هم قبول می کردند و از سال 

1395 به بعد فقط باید 4 اینچ باشد و ممکن است 

تعداد اسپرینکلرها زیادتر باشد و ممکن است سایز رایزر 

5 یا 6 اینچ باشد. پس حداقل کلکتور خروجی باید 5 

اینچ باشد و قطعًا کلکتور مکش )ورودی( را 6 اینچ 

می گیرند که این ها حداقل نکات طراحی پمپ است. 

اگر منبع مشترک با آب مصرفی داشته باشیم حتمًا باید 

دو عدد شیر یک طرفه گذاشته شود، چون جزء الزامات 

آتش نشانی است و قبل از شیر یک طرفه اگرچند منبع 

داشته باشیم باید منابع را به هم ببندیم و سری کنیم 

و حتمًا باید گالوانیزه کار شوند و تنها راهی است که 

می توان فعاً انجام داد و حتمًا دوتا شیر یک طرفه 

باید روی منابع گذاشته شود، چون برگشت آب از لوله 

سیاه به آب شهری ممنوع است و باعث مشکاتی 

می شود که باید حتمًا در اجرا مدنظر باشد. بعد حداقل 

سایز برای کارهای تأییدیه دار و 6 طبقه باید شیرهای 

خروجی برای منابع 4 اینچ باشد. حتمًا تبدیل غیر 

هم مرکز استفاده شود، چون هوا جمع نشود و پمپ 

دچار مشکل شود و حتمًا در خط مکش پمپ صافی 

داشته باشد؛ و شیر یک طرفه هم باید باشد و پرشرها 

باید درست تنظیم شوند، اول جوکی باید وارد و بعد 

پمپ اول و بعد پمپ دوم وارد شود و حتمًا دقت کنید 

که اگر الکتروپمپ باالی 10 اسب بخار باشد باید حتمًا 

تابلوی ستاره مثلث دار بسته شود. چون زیر 10 اسب 

بخار را می پذیرند ولی باالی 10 اسب بخار باید حتمًا 

ستاره مثلث باشد؛ و اینکه تجهیزات حداقل استاندارد 

را داشته باشند، برای کارهای تأییدیه دار جوکی پمپ 

نیاز است ولی در گذشته جوکی پمپ نیاز نداشت. 

سیستم هایی که فقط اسپرینکلر در پارکینگ بود جوکی 

پمپ نمی گذاشتند، ولی برای کارهای فول و تأییدیه دار 

حتمًا جوکی پمپ الزم است؛ و یادآوری این نکته که 

پمپ باید حتمًا سه خط باشد.

تفرشی: لطفًا یک مرور روی اسپرینکلرها داشته باشید.

بهرامی: اسپرینکلرها سه تا ساختار دارند و اصوالً در 

 Pendent ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری

یا پایین زن استفاده می شود. چون جایی که سقف 

کاذب دارد، باید پایین زن کار شود. ارتفاع اسپرینکلر 

از سقف کاذب 2.5 الی 25 سانتیمتر باید فاصله داشته 

باشد. نوع دوم باالزن یا Upright است که بیشتر 

برای جاهایی است که Expose است، یعنی سقف 

کاذب ندارد. یادآوری این نکته الزم است که برای 

کارهای Expose اسپرینکلر باید باالزن باشد. نوع سوم 

نوع بغل زن یا Sidewall است که بیشتر درجاهایی 

استفاده می کنیم که تابلوی برق دارد و اسپرینکلرهای 

نزدیک تابلوی برق را Sidewall می گذاریم که از 

ضوابط سازمان است که آب به تابلوی برق برخورد 

نکند. یا جاهایی که آسانسور داریم یا راهروهای طوالنی 

معموالً Sidewall استفاده می کنیم. نکته مهم اینکه 

در البی آسانسورها نباید اسپرینکلر تعبیه گردد. مگر در 

مواردی که برج خاصی است که البی طوالنی است، اما 

در کل در البی آسانسور اسپرینکلر نمی گذارند. دبی آب 
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اسپرینکلرها برای مساحت طراحی محاسبه می شود 

و جعبه هم دبی خودش را دارد. در ساختمان های 

S1 همان اسپرینکلر را قبول می کنند و جعبه را در 

 S2 محاسبات پمپ دخیل نمی کنند. در ساختمان های

و S3 دبی پمپ و دبی اسپرینکلر محاسبه می شود و 

باهم جمع می شود و هد پمپ نیز محاسبه می گردد 

)ارتفاع آخرین جعبه، چون فشار پشت جعبه در آخرین 

طبقه ماک محاسبه می گردد.(

تفرشی: به طور خاصه S ها را توضیح دهید.

بهرامی: S1 و ساختمان 7 سقف )6 طبقه( که ارتفاع 

از معبر کوچه تا کف آخرین طبقه 23 متر باشد. S2 و 

بقیه ساختمان ها مثل 7 طبقه و برج ها و تجاری که 

متراژ زیاد است. بیشتر روی ارتفاع تکیه دارند و یک 

مقداری هم به خاطر شرایط خاص مالکین تخفیفاتی 

هم قائل می شوند.

تفرشی: مالک قرارداد را با شرکت آتش نشانی می بندد 

و تأییدیه را به ناظر نشان می دهد. لطفًا در این مورد 

هم توضیحاتی ارائه فرمایید، چون دقیقًا مشخص 

نیست که چه شرکت هایی صاحیت اجرا رادارند و 

گاهی مشاهده شده که فروشندگان کپسول هم تأییدیه 

صادر می کنند و بعدها برای مالک مشکاتی درست 

می کنند.

بهرامی: مهندسان وقتی به جواز رجوع کنند متوجه 

می شوند که در جواز نوشته است که باید با یک شرکت 

مشاور در آتش نشانی کار کنند. سازمان آتش نشانی هم 

وندور لیست مشاوران را در سایت ir.115 گذاشته است؛ 

که باید دقت شود که شرکت ها پوشش نباشند، چون 

در پوشش شامل اعام و اطفاء نمی شود. شرکت های 

آتش نشانی دودسته اند: یکی شامل اعام و اطفاء 

و اگزاست هستند و یک سری پوشش هستند. کاً 

آتش نشانی چهار دسته برای یک ساختمان دارد: ایمنی 

معماری – اعام حریق – اطفاء حریق – سیستم های 

تهویه و تخلیه و اگزاست در پارکینگ ها.

یک سری هستند که فقط روی اگزاست کار می کنند. 

اعام و اطفاء کار نمی کنند. یک سری هم هستند که 

روی پوشش کار می کنند. باید دقت کرد که شرکت 

مشاور دارای صاحیت اعام و اطفای حریق باشد. 

شهرداری هم اعام کرده که حسن انجام کار باید توسط 

چهار ناظر نظام مهندسی بررسی و تائید شود. اصوالً 

برای کارهای 3 و 4 و 5 طبقه هم با شرکت مشاور 

قرارداد می نویسند؛ که در جواز شرح اجرای عملیات 

کاماً توضیح داده شده است که این سیستم باید انجام 

شود و توسط ناظرین بررسی شود.

تفرشی: حداکثر فاصله 23 متر از کجا تا کجا حساب 

می شود.

بهرامی: از کف آخرین طبقه تا تراز 0/0 معبر خیابان 

ماک محاسبه است. اگر بیشتر از 23 متر باشد ضوابط 

برای ساختمان های S2 می شود؛ که 6 طبقه ها به باال 

چیزی مابین S2 و S3 می باشند.

اصل آتش نشانی بر اساس استاندارد NFPA13 نگارش 

شده است.

نکته مهم در مورد رایزر خشک و تر: رایزر خشک و تر و 

اسپرینکلر وقتی باهم اجرا شوند رایزر ترکیبی نام دارد 

که سایز 4 اینچ می شود که اگر محاسبات هیدرولیکی 

انجام شود می تواند 2.5 هم باشد. ترکیب خشک و تر، 

سایز رایزر 2.5 می شود. ضوابط جدید 4 اینچ است، اما 

در گذشته 3 اینچ و 2.5 اینچ هم اجرا می شد. الزم به 

ذکر است که خیلی ها از استانداردها مطلع نیستند و 
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گزارش
حتی برخی از کارکنان آتش نشانی هم به قضیه اشراف 

کامل ندارند.

مهندس تفرشی: در مورد رنگ خاموش کننده ها هم 

توضیحاتی را ارائه فرمایید.

مهندس بهرامی: خاموش کننده ها در دو مدل بسته 

به تصرفات مسکونی و اداری استفاده می شوند. 

برای کارهای تأییدیه دار خاموش کننده های ABC که 

جدید هستند استفاده می شود که ضوابط کلی برای 

ساختمان های 6 طبقه و کارهای تأییدیه دار هستند. 

پودر خشک 6 کیلویی برای هر دو واحد یک عدد و در 

هر پارکینگ هم دو عدد با رنگ قرمز استفاده می شوند. 

CO2 هم برای اتاق آسانسور و تابلوی برق اصلی 

استفاده می شود. کپسول های آب و گاز هم هست، اما 

سازمان آتش نشانی پودر و CO2 را قبول دارد.

درضمن منبع دیافراگمی بوستر پمپ هم الزامی است و 

باید حتمًا گذاشته شود.

تفرشی: در مورد اگزاست دود هم توضیحاتی ارائه 

فرمایید.

بهرامی: سیستم تخلیه دود برای ساختمان هایی 

که الزام دارد ساختمان های عمیق است یعنی 

ساختمان هایی که 9 متر گود دارند یا ساختمان هایی که 

3 طبقه منفی دارند که باید بر اساس ضوابط اجرا شود. 

به صورت کانال کشی با فن F300، یا به صورت جت فن 

کار می شود که طراحی آن ها بحث ورود هوای تازه و 

تخلیه دود دارد که بایستی تعبیه گردد.

زون بندی اگر پارکینگ بیشتر از 2000 مترمربع باشد، 

باید به دو زون تقسیم بندی شود، اگر درب کرکره ای هم 

باشد می توان دو قسمت کرد. با جت فن چون هزینه 

باالست مقرون به صرفه نیست و جت فن بیشتر برای 

فضاهایی استفاده می شود که مشکل سقف داشته 

باشند و نتوانند کانال کشی کنند و با کانال کشی ارتفاع 

سقف پایین می آید.
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بحــران خشکســالی و قطعــی هــای بــرق و 
ــتفاده از  ــرای اس ــت ب ــن فرص ــود آب، بهتری کمب
ظرفیــت هــای موجــود در اذهــان مــردم جهــت 
ــرای  ــر ب ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــری از ان ــه کارگی ب
ــم  ــزال را فراه ــع الی ــن منب ــرژی از ای ــن ان تامی

آورده اســت.
ــا  ــی ه ــش بارندگ ــان، کاه ــه کارشناس ــه گفت ، ب
ــورد  ــن آب م ــی و تامی ــع آب ــود مناب موجــب کمب
ــد  ــده و بای ــور ش ــرق در کش ــد ب ــرای تولی ــاز ب نی

گفــت ایجــاد و توســعه نیــروگاه هــای خورشــیدی 
ــی از  ــه یک ــد ب ــرق بای ــد ب ــرای تولی ــی ب خانگ
ــا آگاه  ــز ب اولویــت هــا تبدیــل شــود و مــردم نی
ــن  ــای آن، اســتقبال بیشــتری از ای شــدن از مزای

ــته باشــند. طــرح داش
بــر اســاس این گــزارش “نیــروگاه های خورشــیدی 
عــاوه بــر تامیــن انــرژی پایــدار، در مناطــق 
ــه  ــد ب خشــک و نیمــه خشــک کشــور مــی توانن
عنــوان ظرفیــت مناســبی بــرای معیشــت جامعــه 

گزارش ویژه

»نیروگاه های خانگی«
 کلید راهگشای بحران خشکسالی در ایران

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
ــی از  ــیدی یک ــرژی خورش ــوند.”، ان ــوب ش محس
منابــع تجدیــد پذیــر اســت کــه میــزان تابــش آن 
در مناطــق مختلــف جهــان متغیــر بــوده و ایــران 
بــا داشــتن متوســط ۳۰۰ روز آفتابــی جــزء نواحــی 

پــر تابــش محســوب مــی شــود.
ــروگاه  ــاد نی ــرای ایج ــت را ب ــرایط فرص ــن ش ای
هــای خورشــیدی کوچــک و بــزرگ فراهــم کــرده 
کــه بایــد بــا آشــنا کــردن مــردم در ایــن خصوص، 
ــه  ــرد چراک ــدازی ک ــی راه ان ــای خانگ ــروگاه ه نی
ــرایط  ــاک، ش ــرق پ ــرژی ب ــد ان ــر تولی ــزون ب اف

مطلوبــی بــرای اشــتغالزایی در ایــن زمینــه ایجــاد 
ــدازی  ــرمایه راه ان ــه س ــوی ک ــه نح ــود ب ــی ش م
نیــروگاه پــس از ســه تــا چهــار ســال جبــران شــده 
و مابقــی فــروش بــرق توســط مشــترکان خانگــی 

بــا ســود همــراه اســت.
ــرق  ــد ب ــرای تولی ــید ب ــرژی خورش ــتفاده از ان اس
ــه در  ــای فناوران ــی از روش ه ــک( یک )فوتوولتایی
چرخــه بهــره بــرداری از انــرژی هــای تجدیدپذیــر 
بــه شــمار مــی آیــد، نخســتین نیــروگاه خانگــی 
)کوچــک مقیــاس ( ایــن حــوزه مردادمــاه ســال 
ــرم  ــهر خ ــکونی ش ــای مس ــی از واحده ۹۶ در یک
آبــاد نصــب و راه انــدازی شــد کــه تــوان تولیــد 
ــووات  ــج کیل ــیدی پن ــروگاه خورش ــن نی ــرق ای ب
ــووات  ــزار و ۲۵۰ کیل ــت ه ــدود هش ــاالنه ح و س

ــوار اعــام شــد. ــرق ۳۰ خان معــادل مصــرف ب
نیــروگاه خورشــیدی توســط شــرکت توزیــع بــرق 
بــه شــبکه متصــل و انــرژی تولیــد شــده بــا کنتــور 

مجــزا بــه شــبکه سراســری تزریــق و انــدازه گیــری 
ــرژی مصرفــی مشــترک  ــور ان ــه از کنت می شــود ک

مجــزا اســت.
شــعار ” از تولیــد بــه مصــرف” را بارهــا شــنیده ایم 
ــرق توســط مشــترکان  ــد ب ــا در خصــوص تولی ام
خانگــی بایــد ” از مصــرف بــه تولیــد” را مــد نظــر 
داشــت چراکــه مشــترکانی کــه همــواره مصــرف 
ــی  ــا طرح ــد ب ــوده ان ــرژی ب ــدار ان ــده و خری کنن
ــه بــه تولیدکننــده و فروشــنده  ســاده و کــم هزین
تبدیــل مــی شــوند و پشــت بــام خانــه شــان بــه 

محــل درآمــد تغییــر مــی کنــد.
ــای  ــی کارگاه ه ــیدی خانگ ــای خورش ــروگاه ه نی
کوچکــی هســتند کــه نیــازی نیســت بــرای 
دریافــت مــواد اولیــه معطــل نوســان هــای قیمت 
ــن  ــی تری ــه اصل ــم، چــرا ک ارز و طــا و دالر بمانی
ــاک  ــرژی پ ــی، ان ــرق خانگ ــد ب ــه تولی ــواد اولی م
ــی در  ــع خوب ــران مناب ــه ای ــت ک ــیدی اس خورش

ــار دارد. ــه در اختی ــن زمین ای
»حــذف آلودگی هــای زیســت محیطــی«، »وجود 
منبــع نامحــدود«، »رایــگان و در دســترس بودن«، 
نهزینــه کــم تولیــد در طوالنــی مــدت«، »مخــارج 
ــرق  ــد ب ــات«، »تولی ــداری از تاسیس ــدک نگه ان
ــرژی  ــای ان ــودن« از مزای ــر ب ــی خط ــن و ب و ام
ــا توجــه  ــه اســتفاده از آن ب خورشــیدی اســت ک
ــه قــرار گرفتــن در شــرایط فعلــی، از ضروریــات  ب

ــوب ــرژی محس ــود ان ــش کمب ــروج از چال خ
 می شود.
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گزارش ویژه

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

http://www.bostanchi.com
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نگاهی به بازار

حداکثر قیمت به ازای متر
مربع )ناموت)

 حداقل قیمت به ازای متر
مربع )ناموت) نوع رنگ

۴۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ روغن

۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ پاستیک

۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ اکریلیک

۴۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ مولتی کالر

۳۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ بلکا

قیمت نقاشی ساختمان در تابستان ۱۴۰۰

http://www.tasisatnews.com
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ســازمان  محیط زیســت  برنامــه  اســاس  بــر 

و  علــوم  معمــاری،  کشــاورزی،  ملل متحــد، 

ــه  ــه ب ــی هســتند ک ــوزش، برخــی از بخش های آم

مهارت هــای ســبز جدیــدی نیــاز خواهنــد داشــت 

و طبــق برنامــه بازســازی جوانــان در اجــاس 

مجمــع جهانــی اقتصــاد داووس ســوئیس در ســال 

۲۰۲۱، تقریبــا نیمــی از جوانــان احســاس می کننــد 

کــه مهارت هــای مناســبی ندارنــد کــه در پنــج تــا 

ــرای  ــا ارزش را ب ــد شــغلی ب ــده بتوانن ۱۰ ســال آین

ــد. ــم بزن ــان رق آن

بــه نقــل از ویفــروم، کارفرمایــان در گزارش مشــاغل 

آینــده در مجمــع جهانی اقتصــاد ۲۰۲۰ 

تخمیــن می زننــد کــه از هــر ۱۰ کارگــر چهــار 

ــد داشــت و  ــارت مجــدد خواهن ــه مه ــاز ب ــر نی نف

ــد  ــروز می توان ــمندانه ام ــای هوش تصمیم گیری ه

جوانــان جهــان را بــرای موفقیــت در مشــاغل ســبز 

فــردا آمــاده کنــد امــا شــکل گیری ایــن تصمیمــات 

می توانــد مشــکل باشــد زیــرا بســیاری از مشــاغل 

ــده اند. ــه نش ــوز ارائ ــده هن آین

برنامــه محیط زیســت ســازمان ملل متحــد بــا 

کمــک پایــگاه داده  GEO -۶ )راهنمــای دیجیتالــی 

ــورد  ــای م ــدار و مهارت ه ــغل پای ــاب ش در انتخ

نیــاز بــرای پیشــرفت در صنایــع ســبز( بــرای 

ــای  ــت و  مهارت ه ــده اس ــل ش ــان  وارد عم جوان

جوانان امروز؛ مهندسان سبز فردا

گزارش
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اصلــی کــه در ایجــاد یــک حرفــه موفــق در آینــده 

کمــک خواهــد کــرد را معرفــی کــرده اســت.

مهارت های علمی
 اقتصــاد ســبز آینــده بــه شــدت متکــی بــه 

خواهــد  قــوی  علمــی  ســابقه  بــا  کارکنــان 

بــود. نقش هــای کلیــدی شــامل دانشــمندان 

و  آب شناســان  زیست شناســان،  محیط زیســت، 

بیوشیمیست هاســت. افــرادی کــه در ایــن مشــاغل 

فعالیــت می کننــد، منابــع طبیعــی ازجملــه زمیــن 

و منابــع ارزشــمند آب را تحــت نظــارت، مدیریــت 

و حفاظــت قــرار می دهنــد.

مهارت های معماری و برنامه ریزی
ــرف  ــتر در مص ــی بیش ــا صرفه جوی ــاختمان ها ب س

انــرژی و منابــع کمتــری بــرای ســاخت و راه اندازی 

ارائــه خواهنــد شــد. معمــاران و برنامه ریــزان 

مقــررات  بــا  مطابــق  را  ســاختمان ها  ایــن 

زیســت محیطی و تقاضــای افــراد بــرای فضاهــای 

ــرد. ــد ک ــی خواهن ــبز طراح س

مهندسی سبز و مهارت های فنی
 جوانــان امــروز مهندســان ســبز فــردا خواهنــد بود 

ــداری صفحــات خورشــیدی،  ــه طراحــی و نگه و ب

و  کم آالینــده  خودروهــای  بــادی،  توربین هــای 

دیگــر فناوری هــای اقتصــاد ســبز کمــک خواهنــد 

کــرد.

مهارت های کشاورزی
بــا پایدارترشــدن کشــاورزی و عرضــه غــذا، تعــداد 

ماننــد  زمینه هایــی  در  ســبز  مشــاغل  زیــادی 

کشــاورزی ارگانیک، کشــاورزی شــهری و کشــاورزی 

دقیــق وجــود خواهــد داشــت و شــامل اســتفاده 

از داده هــا بــرای اندازه گیــری و بهبــود کارایــی 

ــت. ــاورزی اس کش

مهارت های عدالت زیست محیطی
ــر  ــوق بش ــا حق ــاط ب ــوزه در ارتب ــن ح ــان ای کارکن

ــرد.  ــد ک ــت خواهن ــت فعالی ــوق محیط زیس و حق

آنــان آگاهــی حقوقــی، اجتماعــی و تاریخــی 

ــه  ــد ک ــان حاصــل کنن ــا اطمین ــد داشــت ت خواهن

بشــریت اشــتباهات گذشــته را تکــرار نمی کنــد کــه 

منجــر بــه بــی عدالتــی نــژادی و اجتماعــی شــود 

ــد. و  ســامت محیطــی و اجتماعــی را ضعیــف کن

مهارت های سیستم ها
اقتصــاد ســبز بــه کارکنانــی نیــاز دارد کــه بتواننــد 

طراحــی،  را  سیســتم ها  از  وســیعی  طیــف 

راه انــدازی و نظــارت کننــد. آنــان بایــد سیســتم ها 

ــرده  ــی ک ــرد ارزیاب ــاخص های عملک ــر ش را در براب

و راهــی بــرای بهینه ســازی و بهبــود عملکــرد 

ــداری در  ــاد پای ــرای ایج ــد و ب ــدا کنن ــتم پی سیس

ــی  ــه مهارت های ــدت ب ــی بلندم ــای زیربنای پروژه ه

ــد. ــاز دارن ــاد کان نی در اقتص

مشاغل اقتصاد سبز
میلیون هــا شــغل جدیــد در اقتصــاد ســبز ایجــاد 

ــا  ــد تنه ــاغل جدی ــاد مش ــا ایج ــد ام ــد ش خواه

ــر  ــروی کار ماه ــتند و نی ــه هس ــی از معادل بخش

ــزارش  ــن گ ــت. در ای ــم اس ــیار مه ــب بس مناس

توصیه هایــی بــرای جوانــان ۲۰ تــا ۳۰ ســال ارائــه 

ــای  ــی از مهارت ه ــامل انبوه ــه ش ــت ک ــده اس ش

ــده  ــای آین ــای مهارت ه ــه نیازه ــت ک ــن اس آنای

ــا  ــا ی ــش مهارت ه ــکارات افزای ــا ابت ــهرها را ب ش

ــرد. ــد ک ــن خواه ــدد تامی ــای مج مهارت ه

گزارش
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و  دل چســب  زیبــا،  حساب شــده،  فیلم هایــی 

مهیــج! فیلم هایــی بــه کارگردانــی فیــل لــرد، 

ــال  ــا احتم ــری ب ــان اب ــر کارگردان ــتوفر میل کریس

ــو  ــو نینجاگ ــو، لگ ــا کوچول ــی، پ ــارش کوفته قلقل ب

و... و مایــک میچیــل کارگــردان شــرک بــرای 

همیشــه، گربــه چکمه پــوش، تــرول هــا و... غیــره. 

ــدی و از  ــه، کم ــی معمایــی، ماجراجویان فیلم های

ــاختن  ــا س ــه ب ــی ک ــی! فیلم ــه مهم تر:مهندس هم

ــا  ــام مهندس ه ــی دل تم ــاری و نقشه کش و معم

را آب می کنــد تــا چنــد بــار فیلم هــا را تماشــا 

کننــد! البتــه تمــام فیلم هایــی کــه بــا لگــو 

ــد  ــره برده ان ــت را به ــن خاصی ــده اند، ای ساخته ش

ــزه ای  ــای بی م ــه فیلم ه ــده ک ــث ش ــن باع و همی

چــون اســکوبی دو در لگــو بــه یکی از قشــنگ ترین 

ــو  ــل بشــود، شــخصیت های نینجاگ فیلم هــا تبدی

خلــق بشــوند و بتمــن را نــه دیگــر در شــخصیت 

خشــنش، بلکــه در یــک شــخصیت کمــدی جــای 

بدهــد و تــا ســوپرمن را می بینیــم از خنــده روده بــر 

بشــویم! ایــن خاصیــت لگــو اســت، کمپانــی 

معــروف لگــو! ایــن دو فیلمــی نامــی ندارنــد جــز: 

ــمت دوم( ــم لگو)قس ــمت اول( و فیل ــم لگو)قس فیل

داســتان قســمت اول: یــک لگــوی کوچــک و 

معمولــی بــه گمــان اینکــه می توانــد یــک قهرمــان 

باشــد بــه عضویــت گروهــی درمی آیــد کــه قصــد 

دارنــد بــه جنــگ یــک لگــوی ظالــم برونــد امــا...

ــو  ــم لگ ــمت دوم فیل ــمت دوم: قس ــتان قس داس

درســت زمانــی اتفــاق می افتــد کــه 5 ســال 

ــت و  ــی اس ــاده و عال ــز فوق الع ــه چی ــت هم اس

ــزرگ  ــد و ب ــدی جدی ــا تهدی ــهر ب ــردم ش ــاال م ح

روبــه رو هســتند. موجــودات فضایــی مهاجــم کــه 

ــوند  ــاخته ش ــه س ــریع تر از اینک ــزی را س ــر چی ه

نابــود می کننــد و...

زدن دو تیر به 3  نشان! 
لذت تماشای بهترین فیلم های لگو،انیمیشن و مهندسی!

نویسنده:کسری واصف

آخر هفته مهندسی
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