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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

 
هم دانشــگاهی دوران کارشناســی را در نمایشــگاه دیــدم. بیــش از دو دهــه 
ــتانمان در  ــایر دوس ــد س ــم؛ مانن ــش رفته ای ــک در کاری پی ــت و هری ــته اس گذش
حــال آمــاده شــدن بــرای مهاجــرت اســت. کســی کــه تــا چنــد ســال بعــد بایــد 
بازنشســته شــود، مــی رود تــا در کشــوری بســیار دور، ماننــد مهندســی تــازه کار بــه 
طراحــی مشــغول شــود. نامــش را تغییــر داده اســت و شــاد نشــان می دهــد؛ 
ــا ایــن ســن و ســال مگــر  امــا در عمــق چشــمانش غــم و نگرانــی را می بینــم. ب
ــر  ــا بزرگ ت ــه این ه ــهرت و از هم ــه ات، ش ــزرگ از محل ــدن ب ــت دل کن ــاده اس س
کشــورت. نمی گویــم نــرو، یــا چــرا مــی روی، یــا بازهــم فکــر کــن. در تمــام ایــن 
ســال ها بــه خیلی هــا این هــا را گفتــه ام و به جــز حرف هایــی تلــخ چیــزی 

نشــنیده ام.
بــه جلســه ای رفته ایــم بــرای طراحــی یــک پــروژه بــزرگ. شــرکت طــراح بــا کلــی 
صحبــت مــرا راضــی کــرده تــا کنتــرل مضاعــف را انجــام دهــم. رقم کــم قــرارداد را 
ــای  ــط عجیبشــان و آق ــا ضواب ــی هســتند ب ــرم؛ به هرحــال شــرکتی دولت می پذی
مهنــدس از رفاقــت مــا مایــه گذاشــت. فــردای ایــن قــول و قــرار زنــگ می زنــد 
ــروم کــه  ــد. نمی خواهــم ب ــا کارفرمــا و کل تیــم می آین ــم ب کــه یــک جلســه داری
ــه  ــودم جلس ــه خ ــر این ک ــت و بدت ــه اس ــم دوخت ــه اتاق ــرا ب ــا م ــرس از کرون ت
دیگــری دارم. خواهــش او بازهــم مؤثــر می افتــد و مــی روم امــا به شــرط اینکــه 
زود برگــردم. اکنــون در ســالن جلســات هســتیم بــا بیــش از پانــزده نفــر مهنــدس 
ماســک زده. درب ســالن بــاز اســت بــه راهــرو و راهــرو بــه بیــرون تــا هــوا بیایــد 
و کرونــا نیایــد. دو نفــر لــب در بــا صــدای بلنــد باهــم حــرف می زننــد. طــوری کــه 
حــواس همــه پــرت می شــود. مدیــر پــروژه از دور بــه مــن اشــاره می کنــد کــه در 
ــا. به آرامــی نــزد دو آقــا مــی روم و خیلــی  را ببنــد. مــن هــم کــه ترســان از کرون
ــی آهســته تر حــرف  ــد و کم ــی کنی ــه لطف ــم ک ــه معذرت خواهــی می کن محترمان
بزنیــد تــا مــا مجبــور نشــویم در را ببندیــم. یکــی از آقایــان چــپ چپــی مــی رود 
ــه داخــل برمی گــردم درحالی کــه صــدای آن هــا  و باشــه ای ســنگین می گویــد. ب
همچنــان بلنــد اســت و بعــد از نیــم ســاعتی مــی روم تــا بــه جلســه دیگــرم برســم.
عصــر مدیــر پــروژه تمــاس می گیــرد بــا مــن. می گویــد آن آقــای لــب در مدیــرکل 
آن ســازمان بــوده اســت و خیلــی ناراحــت شــده اســت کــه تــو بــه او گفتــه ای 
آرام تــر. البتــه مــا بــه او گفته ایــم کــه شــما ایشــان را نمی شــناخته اید و از طــرف 
ــت  ــس اس ــره رئی ــد باالخ ــرا؟ می گوی ــم چ ــم. می پرس ــی کرده ای ــما عذرخواه ش

ــم؟ ــر نیای ــد مــن دیگ ــم می خواهی ــر! می گوی دیگ
ــر  ــم. فک ــک کارآفرین ــون ی ــدارم چ ــتش ن ــت. دوس ــی اس ــال غریب ــرت ح مهاج
می کــردم کــه اگــر هرکســی هرجایــی کــه هســت را درســت کنــد همه جــا درســت 
می شــود. ولــی اآلن فکــر می کنــم هرکســی یعنــی چــه کســی؟ هرجایــی یعنــی 
ــته اند؟  ــذر نخواس ــان ع ــده اند و کارمندانش ــت ش ــرکل ناراح ــد مدی ــا؟ چن کج

دیگــر کــدام دوســتم مانــده اســت؟

مهاجران

تا بعد!

سرمقاله
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نگاهی به بازار/قیمت رادیاتور پنلی )پرفروش ترین ۸ آذر( 21
بــر اســاس ایــن گــزارش در بــازار امــروز  لــوازم خانگــی قیمــت رادیاتــور پنلــی 
ــندگان  ــن فروش ــید. همچنی ــزار ناموت رس ــت ۸۴۰ ه ــه قیم ــپاهان ب ــدل س م
قیمــت رادیاتــور پنلــی برنــد ایــران رادیاتــور را بــا قیمــت یــک میلیــون و ۲۵۰ 

هــزار ناموت بــه عنــوان پرفــروش تریــن اعــام کردنــد.

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

11   مقاله/چیلر تراکمی چیستی ها و پرسش ها
 چیلــر تراکمــی دســتگاهی اســت کــه طــی یــک فرآینــد مشــخص از طریــق 
کمپرســور آب را خنــک مــی کنــد. چیلــر تراکمــی یکــی از تجهیــزات بســیار 
ــهم  ــروزه س ــه ام ــی رود ک ــمار م ــه ش ــوع ب ــه مطب ــت تهوی ــم در صنع مه
بســیار بزرگــی از صنعــت تهویــه مطبــوع را بــه خــود اختصاص داده اســت.
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ــر  ــد ب ــا تاکی ــران ب جــال ملکــی ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی شــهرداری ته
اینکــه موتورخانــه یــا سیســتم حــرارت مرکــزی روش ایمــن تــری بــرای گــرم کــردن 
ســاختمان ها و منــازل اســت و نســبت بــه اســتفاده از بخاری هــا خطــرات کمتــری 
ــدارد و  ــری ن ــچ خط ــن روش هی ــه ای ــت ک ــی نیس ــدان معن ــن ب ــت: ای دارد، گف
همــواره ایمــن اســت، زیــرا در گذشــته حوادثــی در موتورخانه هــای ســاختمان های 
ــه فــوت افــراد شــده اســت. مســکونی و حتــی اداری رخ داده کــه گاهــی منجــر ب

یادداشت/یک بار برای همیشه: از سیر تا پیاز لوله های تاسیساتی 24
مجتمــع هــای تجــاری، اداری و مســکونی امــروزه جــای بافــت تــک منظوره 
هــای قدیمــی را بــه ســرعت مــی گیرند.زمیــن کــم و تراکــم بــاال و متعاقــب 
آن نیــز تغییــر در اجــرای ســازه هــا و بخصــوص سیســتم هــای تاسیســاتی 
ــه کشــی هــای  ــزوم انتخــاب دقیــق وســایل را دوچنــدان مــی کنــد . لول ل
ســنتی قطعــاً جــواب گــوی نیازهــای ایــن دوره نخواهــد بــود. بــه همیــن 
دلیــل در ســاختمان های مــدرن از لولــه کشــی مــدرن و لولــه هایــی مثــل 

لولــه گالوانیــزه و لولــه چدنــی اســتفاده می شــود.



ت نیوز
سا
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

بــودن  الزامــات نظــام مهندســی قربانــی شــیک 
ســاختمان نمــای 

حامــد عبدالرزاقــی روز شــنبه در جلســه شــورای فنــی اســتان 
قزویــن، اظهــار داشــت: متاســفانه طــی ســال هــای گذشــته 
تخلفــات ســاختمانی بــه خصــوص در بخــش احــداث 
اتاقــک آسانســورها بــرروی خرپشــته ســاختمان هــا چهــره و 
نمــای زشــتی را بــه شــهرهای اســتان بــه خصــوص در قزوین 

بخشــیده اســت.
وی تاکیــد کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه براســاس مصوبات 
دفتــر فنــی، امــور عمرانی و حمــل و نقــل ترافیک اســتانداری، 
ــون  ــاده ۳۵ قان ــاس م ــی براس ــک های ــن اتاف ــداث چنی اح

نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان ممنــوع اســت.
ایــن مســوول بــا بیــان اینکــه نمــای ســاختمان جــزو حقــوق 
ــک آن نیســت،  ــه مال ــق ب ــه و متعل ــه شــمار رفت عمومــی ب
تصریــح کــرد: متاســفانه برخــی از مالکان ســاختمان هــا برای 
دسترســی بــه طبقــه بــام، بــا وارد آوردن آســیب بــه ســیما 
و منظــر شــهر، هزینــه هــای فراوانــی را بــه عمــوم شــهروندان 

تحمیــل مــی کننــد.

ارزان ترین و گران ترین دستمزد در ساخت مسکن
گران تریــن  و  ارزان تریــن  گزارشــی  در  ایــران  آمــار  مرکــز 

دســتمزدها در ســاخت مســکن را اعــام کــرد.
ــن کار در ۲۶ روز  ــاعتی و همچنی ــه ۸ س ــاب کار روزان ــا احتس ب
یــک مــاه، دســتمزد ماهانــه اســتادکار تاسیســات ســاختمانی 
در یــک مــاه بــه طــور متوســط ۱۱ میلیــون و۲۰۰ هــزار تومــان 

ــود. ــرآورد می ش ب
برای خواندن متن کامل گزارش کلیک کنید.

تخلفات، پاالدیوم را به تخریب می کشاند؟
ــی و  ــل اجرای ــور عوام ــا حض ــاه ب ــنبه ۷ آذرم ــته یکش روز گذش
حقوقــی شــهرداری عملیــات مســدود ســازی و پلمــب پــل تردد 
هوایــی و تونــل زیــر گــذر مجتمــع تجــاری پاالدیــوم بــر اســاس 

حکــم قطعــی مــاده ۱۰۰ اجــرا شــد.
ــک در تشــریح  ــه ی ــه ۲ منطق ــودی شــهردار ناحی ــد محم حمی
ــا  ــت: ب ــوم گف ــاری پاالدی ــع تج ــم مجتم ــرای حک ــات اج جزئی
حضــور نیروهــای اجراییــات، حقوقــی، اجــرای احــکام و عوامــل 
ــه دو، اقدام هــای الزم پیرامــون مســدود شــدن و  ــی ناحی اجرای
مهرومــوم دو مســیر روگــذر و یــک مســیر زیرگــذر انســان رو و 

ــوم اجــرا شــد. ــه پاالدی ماشــین رو مجموع

»نظام مهندسی« پاشنه آشیل ساخت 
۲ میلیون واحد مسکونی

عضــو هیئــت مدیــره کانــون سراســری انبوه ســازان بــا بیــان 
اینکــه عملکــرد ســازمان های نظــام مهندســی ســاخت و ســاز 
مســکن را کُنــد کــرده اســت، گفت:پروســه تاییــد نقشــه ۶ ماه 
زمــان می برد.ســید محمــد مرتضــوی اظهار کــرد:  در ابتــدا باید 
ــر اســاس قانون، شــهرداری  ــم کــه ب ــه ایــن نکتــه اشــاره کن ب
تکلیــف داشــتند آنچــه در ســاخت و ســازها صــورت می گیرد را 
نظــارت کند.نقشــه هایی در حوزه هــای معمــاری، شهرســازی، 
ســازه، مکانیــک، بــرق و… بــرای ســاختمان تهیــه می شــود و 
بایــد توســط شــهرداری کنتــرل شــود. ضمــن این کــه مراحــل 
ــرار  ارجایــی ســاختمان توســط شــهرداری ها مــورد نظــارت ق
ــدا  ــان ابت ــرل را از هم ــهرداری ها کار کنت ــته ش ــرد. در گذش گی
ــن و  ــا قوانی ــی ب ــراد و مغاریت ــه ای ــی داد و چنانچ ــام م انج
ــن  ــرد.وی در عی ــد می ک ــه ها را تایی ــت نقش ــط نداش ضواب
حــال بــا یــادآوری این کــه بحــث کنتــرل ســاختمان از ســوی 
ــپاری  ــی برون س ــام مهندس ــازمان های نظ ــه س ــهرداری ب ش
شــده اســت، افــزود:  اقــدام شــهرداری بــا ایــن رویکــرد انجــام 
شــد کــه نظــام مهندســی بدنــه مهندســی دارد و بــه اصطــاح 
ــال های  ــفانه در س ــد«. متاس ــس کار برمی آی ــر از »پ راحت ت
ــی  ــود و رقابت ــذاری انحصــاری ب ــه واگ ــل آن ک گذشــته به دلی
ــی  ــت خدمات ده ــج کیفی ــه تدری ــود ب ــش نب ــن بخ در ای

ســازمان نظــام مهندســی افــت کــرد.
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تاثیر مذاکرات وین بر بازار مسکن
یــک کارشــناس اقتصــاد مســکن بــا بیــان اینکــه رشــد نســبی 
ــی  ــاه اهمیــت چندان ــان م معامــات و قیمــت مســکن در آب
ــازار  ــاال ب ــد احتم ــه برس ــه نتیج ــام ب ــر برج ــت: اگ ــدارد گف ن
ــرای رشــد  ــی ب ــا ظرفیت ــق نســبی می رســد ام ــه رون ــک ب مل

ــدارد. ســنگین قیمــت ن
ــش ۱.۲ درصــدی قیمــت و  ــرد: افزای ــار ک ــی اظه ــاس زینعل عب
ــک  ــران در ی ــهر ته ــکن ش ــات مس ــدی معام ــد ۳۳ درص رش
مــاه گذشــته از دو علــت رخــوت بازارهــای مــوازی و نزدیــک 
شــدن بــه ماههــای پایانــی ســال نشــأت می گیــرد. در واقــع 
ــورس، ارز و طــا باعــث شــد برخــی ســفته بازان  ــی ب کم تحرک
اقــدام بــه خریــد مســکن کننــد تــا شــب عیــد آن را با مقــداری 
ــازار امــاک را  ــه فــروش برســانند.من تحــرک فعلــی ب ســود ب
رونــق نمی بینــم؛ چــرا کــه مصرف کننــده واقعــی قــدرت خریــد 
نــدارد و تــا زمانــی کــه ایــن تــوان ایجــاد نشــود ظرفیتــی در 
ــاالن اقتصــادی  ــد. برخــی از فع ــه وجــود نخواهــد آم ــازار ب ب
در بازارهــای مــوازی امــکان ســرمایه گذاری را ندارنــد تــا 
بتوانــد ســود قابــل ماحظــه ای ببرنــد، بــه همیــن دلیــل بــرای 
ــه ســمت  ــی ب ــت ســرمایه در شــرایط تورم ــا تثبی ــش ی افزای
ــان  ــه زم ــدن ب ــک ش ــه از نزدی ــاری ک ــد. اخب ــکن آمدن مس
ــرای ســرمایه  ــری ب ــم گی ــرات شــنیده می شــود در تصمی مذاک

ــذار اســت. ــذاری در تمامــی بازارهــا تاثیرگ گ

خرم: تعارض منافع برای پست ها و تصدی دولتی است
مهنــدس »کیــان حصــاری« بــا بیــان ایــن کــه دخیــل بــودن اعضــای نظــام مهندســی در تدویــن و تصویــب اصاحیــه قانــون نظــام 
ــدگان  ــا نماین ــه ســازمان ب ــن بدن ــاط بی ــرد: ارتب ــراز ک ــی آن می شــود، اب ــع مشــکات احتمال ــود و رف ــه بهب مهندســی کشــور منجــر ب
پارلمــان در بررســی و تصویــب اصاحیــه قانــون در مجلــس شــورای اســامی بــا اهمیــت و تاثیرگــذار اســت. وی در ایــن دیــدار بــه 
تفســیر موضــوع تعــارض منافــع ایجــاد شــده بــه واســطه ابــاغ بخشــنامه وزرات راه و شهرســازی اشــاره کــرد و افــزود: در ســال های 
گذشــته بخشــنامه ای بــه دســتگاه های اجرایــی ابــاغ شــد کــه اگــر چــه بــا هــدف حــذف رانــت و مســائل دیگــر تدویــن شــده بــود، امــا 
مســائل و چالش هــای جــدی را بــرای نظــام مهندســی ایجــاد کــرده اســت. رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ادامــه 
داد: افــرادی در ســمت کنتــرل نقشــه ســازمان، ســایر گــروه هــا و کمیته هــای تخصصــی و شــورای انتظامــی قــرار دارنــد کــه دارای مــدارج 
تحصیلــی عالیــه و تخصــص و تجربــه باالیــی هســتند کــه بــا اعمــال ایــن بخشــنامه ها دیگــر نمــی تواننــد از پروانــه خــود اســتفاده 
کننــد، و ایــن موضــوع منجــر بــه عــدم اســتقبال افــراد متخصــص جهــت حضــور در کمیته هــای مذکــور می شــود. وی در خاتمــه بــه 
موضــوع بیمــه مهندســان و تعرفــه انــدک ارائــه خدمــات مهندســی نیــز اشــاره کــرد. نماینــده مــردم شــریف اســفراین در مجلس شــورای 
اســامی نیــز در ایــن دیــدار اظهــار آمادگــی کــرد تــا فضــا را جهــت برقــراری ارتبــاط ســازمان نظــام مهندســی اســتان بــا کمیســیون 
ــط  ــه کمیســیون های مرتب ــا نقطه نظــرات و مشــورت های مهندســان را دریافــت و ب ــرده ت عمــران مجلــس شــورای اســامی آمــاده ک
ارائــه شــود. »امــان اهلل حســین پور« بــا بیــان اینکــه ارتبــاط نظــام مهندســی کشــور بــا نماینــدگان مجلــس انــدک اســت، افــزود: ارتبــاط 
مؤثــر ایــن نهــاد بــا نماینــدگان موجــب ایجــاد تعامــل و تصمیم گیــری متناســب بــا حقــوق ایــن ســازمان خواهــد شــد. وی ادامــه داد: 
تعــارض منافــع بــرای پســت ها و تصــدی دولتــی اســت؛ امــا بــرای مجموعه هــای غیرانتفاعــی ماننــد ســازمان نظــام مهندســی منجــر 

بــه بــروز مســائل و مشــکاتی می شــود و ایــن ایــراد و اشــکالی اســت کــه بایــد بــرای رفــع آن تــاش مضاعــف انجــام شــود.

آغاز پرداخت خســارات حوادث ناشــی از اختالالت 
برق

شــرکت توانیــر اعــام کــرد، بــا پیگیــری هــای صــورت گرفتــه 
و برگــزاری ســه دور مناقصــه و در نهایــت جلســات متعــدد بــا 
شــرکت هــای بیمــه گــذار، قــرارداد بیمــه حــوادث مشــترکین 
ــی از  ــه نمایندگ ــر ب ــرکت توانی ــان ش ــاری می ــی و تج خانگ
ــه دی  ــرکت بیم ــا ش ــور ب ــر کش ــع سراس ــای توزی ــرکت ه ش

منعقــد شــد.
برایــن اســاس، از ابتــدای هفتــه جاری رونــد انتقــاالت اطاعات 
ــتندات و  ــا، مس ــده ه ــی پرون ــاز، بررس ــرکت آغ ــان دو ش می

پرداخــت خســارات شــروع شــده اســت.
ــه  ــان ب ــد همچن ــی توانن ــترکان م ــت مش ــر اس ــه ذک الزم ب
منظــور ثبــت مســتندات خــود در ایــن زمینــه از طریــق ســامانه

https://bime.tavanir.org.ir  اقدام کنند.
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https://tasisatnews.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7/
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طراحی تاسیسات مکانیکی بیمارستان
 مدت دوره: 24 ساعت

مدرس: مهندس ایمان یونسی
روزهای برگزاری: سه شنبه ها
ساعت برگزاری: 20:30-17:30

نقشه کشی سه بعدی تاسیسات مکانیکی با رویت
مدت دوره: 60 ساعت

مدرس: مهندس علی جوکار
روزهای برگزاری:شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری: 18:00 الی 21:00

مهندسی برودت پیشرفته
 مدت دوره: 15 ساعت

مدرس: مهندس زاره انجرقلی
روزهای برگزاری: شنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

مهندسی برودت حرفه ای
مدت دوره: 33 ساعت

مدرس: مهندس زاره انجرقلی
روزهای برگزاری: یک شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری:21:00-17:00

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه آذر 1400

آموزش

طراحی حریق با نرم افزار اتواسپرینک
مدت دوره: 18 ساعت

مدرس: مهندس حسام طاووسی
روزهای برگزاری: دوشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 20:30-17:30

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%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%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
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/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87/
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/
http://www.kaashaaneh.ir
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یادداشت

تغییرات اقلیمی و ضرورت حضور تجدیدپذیرها

با افزایش جمعیت جهان، تقاضا برای تامیِن انرژی 

خانه ها، مشاغل و جوامع نیز افزایش می یابد. در این 

راستا، نوآوری و گسترش منابع انرژی تجدیدپذیر برای 

حفظ سطِح پایدار انرژی و محافظت از سیاره ما در 

برابر تغییرات آب و هوایی کلیدی است.

 منابع انرژی تجدیدپذیر، امروز ۲۶ درصد برق جهان را 

تشکیل می دهند، اما طبق گزارش آژانس بین المللی 

انرژی )IEA( انتظار می رود سهم آن تا سال ۲۰۲۴ به 

۳۰ درصد برسد.

با توجه به شرایط آب و هوایی و همچنین افزایش 

ساالنه و پرشتاب آالینده ها ظرف چند سال آینده و  

تولیِد گازهای گلخانه ای در سطح بین المللی، شاهِد 

هزینه ها و خسارات جبران ناپذیری در حوزه های 

مختلف خواهیم بود. از این رو ایران هم مانند همه 

کشورهای دنیا بر کاهش حجم تولید گازهای گلخانه ای 

تمرکز کرده و به همین منظور توسعه نیروگاه های 

تجدیدپذیر را  به شکل جدی تری در دستور کار قرار 

داده است.

به روزآوری کنوانسیون های بین المللی در خصوص 

محدودیت های جهانی تولید گازهای گلخانه ای از 

جمله راه هایی است که مسئوالن طی سالهای اخیر 

در این مسیر گام برداشته اند که مسلمًا با جذب 

سرمایه گذاریها و تشویق مردم به فعالیت در حوزه 

تجدیدپذیرها می توان به نتایج بسیار مطلوب تری در 

این زمینه دست یافت.

اهتمام به نصب تجهیزات تولیِد انرژیهای تجدیدپذیر 

توجه به تجدیدپذیرها با توجه به تغییرات اقلیمی در سطح خرد و کان، ضرورت به کارگیری از 

»تجدیدپذیرها« در سطح بین المللی را صدچندان ساخته است.
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یادداشت

از سوی مسئوالن برای عامه مردم و ارائه تسهیات 

مناسب در این بخش، عاوه بر اینکه کاهش هزینه 

های قبوض برق را به همراه دارد، می تواند باعث 

اشتغالزایی خوبی نیز شود.

حل بحران کمبود انرژی به ویژه »برق« در شرایط فعلی 

مسلمًا با خودداری از بخشی نگری حل می شود، 

تعامل با حوزه های مختلف و نگاهی ملی و فرابخشی 

به منظور رفع موانع از جمله راهکارهایی است که می 

تواند به حل بحران کمبود انرژی کمک کند.

توسعه زیرساخت های انرژیهای تجدیدپذیر، در هر 

یک از مناطق کشور بر اساس ظرفیت ها و موقعیت 

جغرافیایی اش از جمله راهکارهایی محسوب می شود 

که به افزایش سرانه تولیِد انرژی در سطح خرد و کان 

خواهد انجامید.
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گزارش

لزوم بهره مندی  فناوری برای تسهیل پروژه های ساخت و ساز

این گزارش که در جوالی 2021 انجام شد، درک صنعت 

از مدیریت هزینه پروژه و چگونگی استفاده متخصصان 

ساخت وساز در مناطق مختلف از فناوری برای مدیریت 

مؤثر هزینه ها را بررسی می کند.

شرکت کنندگان شامل مالکان ساخت و ساز، پیمانکاران 

عمومی و پیمانکاران در بخش های دولتی و خصوصی 

در سراسر استرالیا، نیوزیلند، کانادا، بریتانیا و ایاالت 

متحده بودند.

یافته های کلیدی عبارتند از:

•وضعیت فعلی قابلیت های مدیریت هزینه: هنگامی 

که از آنها خواسته شد قابلیت های مدیریت هزینه 

فعلی سازمان را ارزیابی کنند، تنها 39٪ موافق بودند 

و کمتر از یک چهارم )24٪( به شدت موافق بودند که 

قابلیت ها به آنها اجازه می دهد تا به طور موثر هزینه ها 

را مدیریت کنند، که نشان دهنده فضایی برای بهبود در 

سطح جهانی است.

چالش های مدیریت هزینه: پاسخ دهندگان »تبدیل 

برآورد هزینه نهایی به بودجه پروژه سازگار با 

حساب های هزینه« و »ردیابی هزینه ها برای هر جنبه از 

کار برای تعیین اینکه چگونه بر هزینه کلی پروژه تأثیر 

می گذارند« را به عنوان دشوارترین چالش های مدیریت 

هزینه برای حل رتبه بندی کردند.

مهم ترین نیازهای آینده برای مدیریت هزینه: 

پاسخ دهندگان »پیش بینی هزینه های حیاتی با 

طبق گزارش جدید Procore Technologies, Inc. و Dodge Data & Analytics، مالکان و پیمانکاران 

در مورد مدیریت هزینه پروژه با چالش های مختلفی روبرو هستند، آنها معتقدند که استفاده از یک ابزار 

کارآمد به تسهیل پروژه های ساخت وساز و مدیریت هزینه به طور کارآمدتر کمک می کند.
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گزارش
داده های زمان واقعی از میدان« و »ردیابی پویا هر دالر 

در بودجه من« را به عنوان مهم ترین نیازهای آینده برای 

حل با مدیریت هزینه پروژه رتبه بندی کردند.

•رضایت از راه حل های مدیریت هزینه: پیمانکاران 

عمومی و پیمانکاران تخصصی به طور قابل توجهی 

سطوح متفاوتی از رضایت را از استفاده خود از نرم افزار 

برای مدیریت هزینه گزارش کردند. این نابرابری پیام 

مهمی را ارسال می کند که فناوری برای پشتیبانی مؤثر 

از گردش کار هر یک از اعضای تیم به منظور پیشرفت 

کل صنعت مورد نیاز است.

•تفاوت در داده های آنی بین تیم های میدانی و اداری: 

بیشترین اختاف زمانی که به چالش های مربوط به 

مدیریت هزینه ها بین کارکنان مرتبط با پروژه و کارکنان 

مرتبط با دفتر می رسد، مربوط به »درک در زمان واقعی 

جایی است که در حال کسب درآمد یا از دست دادن 

پول هستیم.«

بازتعریف آنچه صنعت از راه حل مدیریت هزینه انتظار 

دارد...

•جف لوئیس، معاون محصول Procore برای راه حل 

های مالی، گفت: »این یافته ها ارزش راه حل مدیریت 

هزینه مبتنی بر ابر ما را نشان می دهد.

•»مشتریان Procore وقتی صحبت از اتصال تیم های 

میدانی و اداری با مدیریت مالی Procore و پلت فرم 

اتصال ERP ما می شود، جلوتر هستند و اطاعات 

فوری در این زمینه را به سیستم ERP شما متصل 

می کنند.«

•Tooey Courtemanche، بنیانگذار و مدیر عامل 

Procore، گفت: » برای بازتعریف آنچه صنعت باید 

از یک راه حل مدیریت هزینه انتظار داشته باشد از 

ریسک مالی پروژه و اعتماد به داده های متصل آنها 

بزرگتر نبوده است.«

•استفن جونز، مدیر ارشد بینش های صنعت، دوج 

دیتا، افزود: »این گزارش نشان می دهد که مالکان و 

پیمانکاران ساخت وساز به طور یکسان آماده و قادر 

به مشارکت در یک رویکرد مدیریت هزینه جامع تر و 

یکپارچه تر هستند.تمرکز بر استفاده از ابزارهای فناوری 

جامع تر و افزایش مشارکت همه ذینفعان با مدیریت 

هزینه، در نهایت نتایج مرتبط با هزینه بهتری را برای 

همه طرف ها ایجاد می کند.
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مقاله

•نقــش چیلــر در یــک سیســتم تهویــه مطبــوع 

؟ چیســت

اصــوال وظیفــه چیلــر تراکمــی خنــک کــردن آب 

ــک  ــا خن ــر صرف ــه چیل ــان ســاده وظیف ــه زب اســت. ب

ــوع،  ــرای ایجــاد هــوای مطب کاری آب اســت. حــال ب

ــرای  ــاز اســت از ایــن آب خنــک اســتفاده شــود. ب نی

اســتفاده از ایــن آب بایــد تعــدادی دســتگاه کــه 

وظیفــه آنهــا گرفتــن آب و ایجــاد هــوای خنــک اســت 

ــن  ــان ف ــن دســتگاهها هم وجــود داشــته باشــند. ای

ــس  ــتند. پ ــازها هس ــا هواس ــا و ی ــت ه ــل یونی کوی

بــرای ایجــاد یــک سیســتم تهویــه مطبــوع، چیلــر بــه 

ــاز  ــردن هــوا نیســت و نی ــک ک ــه خن ــادر ب ــی ق تنهای

اســت کــه بــا فــن کویــل یونیــت هــا و هواســاز هــا 

ــد. ــه را بده ــه مجموع ــکیل ی تش

ــه  ــر- فــن کویــل چگون •سیســتم تهویــه مطبــوع چیل

می کنــد؟ کار 

ــر، آب را  در قســمت قبــل توضیــح داده شــد کــه چیل

ــپ  ــق پم ــن آب از طری ــپس ای ــد، س ــی کن ــک م خن

ــا  ــت ه ــل یونی ــن کوی ــه ف ــیون ب ــای سیرکوالس ه

ارســال مــی شــود. اصــوال مجمــوع ظرفیــت برودتــی 

فــن کویــل هــا بــا چیلــر بایــد برابــر باشــد. بنابرایــن 

ــی  ــی خــود، م ــت برودت ــه ظرفی ــر بســته ب ــک چیل ی

ــل را  ــن کوی ــادی ف ــداد زی ــاز تع ــورد نی ــد آب م توانی

ــد. ــن کن تامی

آب بــه فــن کویــل هــا وارد شــده، فــن کویــل هــا بــه 

وســیله پروانــه ای کــه پشــت کویلهــا قــرار دارد هــوا 

ــوری از  ــوای عب ــد. ه ــی دهن ــور م ــدل عب را از روی مب

روی مبدلــی کــه درونــش آب خنــک وجــود دارد، ســرد 

چیلر تراکمی چیستی ها و پرسش ها
 چیلر تراکمی دستگاهی است که طی یک فرآیند مشخص از طریق کمپرسور آب را خنک می 

کند. چیلر تراکمی یکی از تجهیزات بسیار مهم در صنعت تهویه مطبوع به شمار می رود که امروزه سهم 
بسیار بزرگی از صنعت تهویه مطبوع را به خود اختصاص داده است.
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ــال آب درون  ــود. ح ــی ش ــط وارد م ــه محی ــده و ب ش

ــه  ــاره ب ــدن دوب ــرد ش ــرای س ــده و ب ــرم ش ــدل گ مب

ــر بازگردانــده مــی شــود. چیل

ایــن ســیکل بارهــا و بارهــا تکــرار مــی شــود و 

ــرد آن پیداســت، یــک ســیکل  ــه از عملک همانطــور ک

بســته اســت و آب صرفــا گــردش مــی کنــد و آبــی بــه 

ــود. ــی ش ــتم وارد نم سیس

•در چیلرهای تراکمی، آب چگونه خنک می شود؟

در یــک چیلــر چهار جــزء اصلی وجــود دارد: کمپرســور، 

کندانســور، شــیر انبســاط و اواپراتور

ــا  ــی ب ــای مس ــه ه ــق لول ــو از طری ــار عض ــن چه ای

یکدیگــر مرتبــط شــده و تشــکیل ســیکل تبریــد 

تراکمــی را مــی دهنــد. مــاده درون ایــن ســیکل مبــرد 

ــود. ــی ش ــده م نامی

ــار  ــم فش ــت گاز ک ــه در حال ــرد ک ــاده مب ــان س ــه زب ب

اســت، ابتــدا در کمپرســور فشــرده مــی شــود و دمــا 

و فشــارش بــاال مــی رود. ســپس وارد کندانســور شــده 

ــع  ــت مای ــه حال ــای خــود ب ــا از دســت دادن گرم و ب

پرفشــار در می آیــد. پــس از آن وارد شیرانبســاط 

ــه آخــر  شــده و فشــارش شکســته می شــود. در مرحل

ــی  ــوری طراح ــور ط ــود. اواپرات ــی ش ــور م وارد اواپرات

مــی شــود کــه آب و مبــرد در مجــاورت یکدیگــر قــرار 

مــی گیرنــد. ایــن مبــرد کــم فشــار بــا گرفتــن گرمــای 

آب تبخیــر مــی شــود و دوبــاره بــه کمپرســور بــر مــی 

گــردد، آب نیــز خنــک شــده و از طریــق پمــپ بــه فــن 

کویــل هــا ارســال مــی شــود.

•انواع چیلر تراکمی :

چیلرهــای تراکمــی را مــی تــوان از چنــد منظــر دســته 

بنــدی کــرد کــه مهمتریــن آن هــا بــه شــرح زیــر اســت :

•انواع چیلر تراکمی

ــوع  الــف( دســته بنــدی چیلرهــای تراکمــی از نظــر ن

کمپرســور:

کمپرســورهای رفــت و برگشــتی: بیشــتر در چیلرهــای 

ــل  ــه دلی ــرد. ب ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م صنعت

ــورهای  ــه کمپرس ــن از جمل ــازده پایی ــدا و ب ــر و ص س

ــوند. ــوب می ش ــی محس ــرف و قدیم ــم مص ک

ــکرو دارای      کمپرســورهای اســکرو : چیلرهــای اس

دســتگاه های  جــزو  و  هســتند  باالیــی  راندمــان 

محبــوب در تهویــه مطبــوع بــه شــمار می رونــد. 

رنــج بــاالی ظرفیت هــای تولیــدی و امــکان اســتفاده 

از کمپرســورهای خطــی بــازار بزرگــی بــرای ایــن 

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــتگاهها ب دس

بــه  مجهــز  چیلرهــای   : اســکرال  کمپرســورهای 

کمپرســورهای اســکرال بــه دلیــل ظرفیت هــای کوچک 

ــی  ــر مین ــن نظی ــای پایی ــات، از ظرفیت ه ــن قطع ای

ــد  ــن تبری ــدود 250 ت ــتگاه های ح ــا دس ــا، ت چیلره

ــتفاده از  ــوند. اس ــد می ش ــه تولی ــورت یکپارچ ــه ص ب

ــای  ــن کمپرســور در یــک دســتگاه یکــی از مزای چندی

ــل  ــکرال قاب ــورهای اس ــت. کمپرس ــن دستگاه هاس ای

ــد تعویــض  ــی بای ــی خراب ــر نیســتند و در صورت تعمی

ــد. گردن

کمپرســورهای  ایــن   : ســانتریفیوژ  کمپرســورهای 

معمــوال در چیلرهــای بــا ظرفیــت بــاال مــورد اســتفاده 

ــاال، قیمــت گــران،  قــرار می گیرنــد. راندمــان بســیار ب

مقاله
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نگهــداری تخصصــی و طــول عمــر بــاال از جملــه 

دستگاه هاســت. ایــن  ویژگی هــای 

ــوع  ــر ن ــی از نظ ــای تراکم ــدی چیلره ــته بن ب( دس

کندانســور :

در بخــش نحــوه عملکــرد گفتیــم کــه کندانســور 

ــده دارد. حــال  ــر عه ــرد را ب ــردن مب ــک ک ــه خن وظیف

ــوا  ــا ه ــق آب ی ــد از طری ــردن می توان ــک ک ــن خن ای

ــد. باش

•تفاوت چیلر تراکمی هواخنک و آب خنک

کندانســور هواخنــک : چیلرهــای بــا کندانســور هوایــی 

ــتقیما  ــور مس ــای کندانس ــه ه ــن و صفح ــق ف از طری

ــد در  ــتگاه ها بای ــن دس ــد. ای ــک می کنن ــرد را خن مب

فضــای بیــرون نصــب شــوند.

کندانســور آبــی : چیلرهــای بــا کندانســور آبــی از طریق 

آب مبــرد را خنــک می کننــد. بــر خــاف اواپراتــور کــه 

مبــرد، آب را خنــک می کنــد، در کندانســور، آب، مبــرد 

ــن دو  ــه ای ــت ک ــه داش ــد توج ــد. بای ــک می کن را خن

ــه در  ــی ک ــتند. آب ــزا هس ــر مج ــان آب از یکدیگ جری

کندانســور گرمــای مبــرد را گرفتــه بــرای خنــک شــدن 

ــرج خنک کننــده ارســال می شــود. پــس  ــه ســمت ب ب

یکــی از تفاوت هــای چیلرهــای هواخنــک و آب خنــک، 

ــده  ــه برج خنک کنن ــک ب ــاز داشــتن دســتگاه آب خن نی

اســت و محــل نصبشــان معمــوال در موتورخانــه قــرار 

دارد.

•ظرفیت چیلرهای تراکمی چگونه بیان می شود؟

در محاســبات ســرمایش و گرمایــش چندیــن واحــد را 

مــی تــوان بیــان کــرد. معروفتریــن واحــد ســرمایش 

BTU/h اســت کــه در کولرهای گازی و داکت اســپلیت 

هــا شــاهد آن هســتیم. بــرای مثــال یــک کولــر 18000 

، مقــدار BTU/h18000 ســرمایش دارد. در چیلرهــا امــا 

بــه دلیــل آنکــه ایــن ظرفیــت معمــوال اعــداد باالیــی 

اســت، یــک تبدیــل واحــد صــورت گرفتــه و ظرفیــت 

 BTU/h12000 بــه روش دیگــری بیــان مــی شــود. هــر

معــادل یــک تــن تبریــد در نظــر گرفتــه مــی شــود.

ظرفیــت چیلرهــا عمومــا بــا واحــد تــن تبریــد بیــان 

مــی شــود. بــرای مثــال چیلــر 100 تــن تبریــد یــا مینی 

چیلــر 3 تــن تبریــد.

ــداد  ــور و تع ــوع کمپرس ــه ن ــته ب ــر بس ــت چیل ظرفی

کمپرســورها از ظرفیــت 2 تــن تبریــد در مینــی چیلرهــا 

شــروع شــده و تــا ظرفیــت حــدودی 500 تــن تبریــد 

ــته  ــود داش ــد وج ــی توان ــر م ــتگاه چیل ــک دس در ی

باشــد.

•مزایای چیلر تراکمی چیست؟

ــرای  ــک ب ــاد آب خن ــکان ایج ــک ام ــاد کوچ ــا ابع 1.ب

ــد. ــزرگ را دارن ــای ب ــاختمان ه ــرمایش س س

ــای  ــه کولره ــبت ب ــرژی نس ــرف ان ــاظ مص ــه لح 2.ب

ــد. ــری دارن ــت اســپلیت هــا، مصــرف کمت گازی و داک

ــر  ــا یکدیگ ــر را ب ــتگاه چیل ــد دس ــوان چن ــی ت 3.م

مــاژول کــرد و بــه یــک ظرفیــت باالتــر دســت پیــدا 

ــرد. ک

4.چیلرهای تراکمی نگه داری آسانی دارند.

تعمیــر  امــکان  اســکرو  تراکمــی  چیلرهــای  5.در 

ــه  ــض کمپرســور ب ــوع اســکرال تعوی کمپرســور و در ن

ــت. ــام اس ــل انج ــی قاب راحت

6.چیلرهــای هواخنــک تقریبــا هیچگونــه مصــرف آبی 

ندارنــد و از ایــن نظــر بســیار مــورد توجــه می باشــند.

جمع بندی :

ــاخت و  ــوع در س ــل تن ــه دلی ــی ب ــای تراکم چیلره

ــیاری  ــواع بس ــاوت، دارای ان ــی متف ــب بازده ضرای

هســتند. نکتــه ای کــه مهــم اســت انتخــاب صحیــح 

ــت.  ــی اس ــاس آگاه ــر اس ب

مقاله
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گزارش

توصیه های ایمنی آتش نشانی برای
 تکنیسین های تاسیساتی

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران افزود: 

تمام ساختمان هایی که از روش موتورخانه و شوفاژ 

استفاده می کنند در قسمت موتورخانه، مشعل ها و 

چیلر هایی برای تامین گرمای ساختمان وجود دارد که 

در این قسمت، دودکش هایی وجود دارد که تا سطح 

پشت بام باال می رود و آالینده های حاصل از فعالیت 

موتورخانه را به خارج منتقل می کند.

ملکی ادامه داد: در بیشتر موارد این دودکش ها از 

مسیر داکت ساختمان باال می رود و تمام واحد های 

ساختمان یک دریچه یا پنجره هایی به آن مسیر دارند 

که بیشتر از داخل سرویس های بهداشتی باز می شوند 

و اگر موتورخانه ها دچار نقص باشند و گاز مونوکسید 

کربن تولید کنند، این گاز از همین طریق وارد منازل 

می شود و آنجا را نیز آلوده می کند.

وی افزود: نشت این گاز )مونواکسید کربن( در 

موتورخانه و ورود آن به منازل باعث مسمومیت افراد 

در طبقات باالیی حتی در طبقه یازدهم می شود و نشان 

دهنده این است که حتی با وجود استفاده از سیستم 

حرارت مرکزی احتمال تولید و انتشار گاز وجود دارد.

ملکی با تاکید بر اینکه اگر شهروندان تخصصی در 

زمینه نصب و راه اندازی موتورخانه ندارند، از افراد 

متخصص کمک بگیرند، گفت: نصب و راه اندازی 

 جال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه موتورخانه یا سیستم حرارت 

مرکزی روش ایمن تری برای گرم کردن ساختمان ها و منازل است و نسبت به استفاده از بخاری ها خطرات 

کمتری دارد، گفت: این بدان معنی نیست که این روش هیچ خطری ندارد و همواره ایمن است، زیرا در 

گذشته حوادثی در موتورخانه های ساختمان های مسکونی و حتی اداری رخ داده که گاهی منجر به فوت 

افراد شده است.
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گزارش
موتورخانه امری تخصصی است و کوچک ترین اشتباه 

می تواند حوادث تلخی به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: فضای موتورخانه ها باید با میزان اجناس 

و دستگاه ها مطابقت داشته باشد و این بدین معنی 

است که فضای کوچک برای استفاده از دستگاه های 

بزرگ مناسب نیست و تولید حرارت زیاد و کاهش 

اکسیژن در یک فضای کوچک باعث تولید و انتشار گاز 

مونوکسید کربن می شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با بیان 

اینکه در موتورخانه ها باید سیستم تهویه هوا وجود 

داشته باشد و این سیستم ها همواره مشغول کار باشد، 

گفت: تمام قطعات و بخش های مختلف موتورخانه 

)مشعل، دیگ بخار، مخزن و مسیر انتقال سوخت، 

قطعات برقی و گازی و...( باید به صورت دوره ای 

توسط افراد متخصص بازدید شود و این بازدید ها 

در فصل سرد سال که فشار مضاعفی به موتورخانه ها 

وارد می شود باید دقیق تر و حساس تر انجام گیرد و آن 

قسمت هایی که نیاز به تعویض یا تعمیر دارد، تعویض 

و تعمیر شود.

ملکی تاکید کرد: شهروندان باید به این نکته توجه 

کنند در صورت قرار گیری ستون های فلزی داخل 

موتورخانه آن ها با پوشش مخصوص پوشانده شود و 

اگر از سوخت مایع )نفت، گازوئیل یا مازوت( استفاده 

می کنند، منبع سوخت در خارج از مجموعه و در زیر 

زمین به صورت دفنی قرار داده شود.

وی با بیان اینکه بهتر است موتورخانه در مجاورت 

انباری یا خودرو ها نباشد، گفت: یکی از عوامل حادثه 

ساز در موتورخانه ها نگهداری ظروف مایعات قابل 

اشتعال مانند بنزین، تینر، الکل و... است که باید از 

نگهداری این مواد داخل موتورخانه ها خودداری شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران افزود: 

موتورخانه ها باید به سیستم های ایمنی مجهز مثل 

سیستم اعام و اطفای حریق، سیستم تهویه اتوماتیک، 

انواع خاموش کننده های دستی و سیار، شبکه آب آتش 

نشانی و ... مجهز باشد.

ملکی ادامه داد: بهتر است یکی از افراد ساکن در 

ساختمان )به ویژه در ساختمان های بلند و برج های 

مسکونی( با طرز کار و ایمنی موتورخانه آشنایی 

داشته باشد تا در صورت لزوم با هماهنگی و مشورت 

متخصص این امر بتواند اقدامات اولیه را انجام دهد 

و نکته دیگر این است که در داخل موتورخانه ها 

به هیچ عنوان نباید اتاق نگهبانی یا استراحتگاه تعبیه 

شود.

وی خاطرنشان کرد: موتورخانه ها در صورت ایمن 

بودن بسیار قابل اطمینان هستند، اما اگر نقصی در 

کارکرد آن ها وجود داشته باشد، حوادث ناگواری حادث 

می شود و تفاوت موتورخانه ها با سایر وسایل گرمایشی 

در این است که در صورت انتشار گاز های خطرناک یا 

آتش سوزی می تواند تمام یا بخشی از طبقات باالیی را 

تحت تأثیر قرار داده و افراد زیادی را درگیر حادثه کند.
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رضــا دیزجــی، بــا بیــان اینکــه معیشــت و اشــتغال 
از اصلــی تریــن مشــکات و دغدغــه هــای جامعــه 
مهندســی اســت، افــزود: افزایــش تعــداد دانــش 
آموختــگان رشــته هــای مهندســی و کاهــش 
ــش  ــب کاه ــاز موج ــاخت و س ــد س ــده رون فزاین

ــرای خدمــات مهندســی شــده اســت. تقاضــا ب
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس آمارهــای مختلــف 
ــدس  ــی ۵۰ مهن ــر ایران ــزار نف ــر ۱۰ ه ــه ازای ه ب
ــن  ــر از میانگی ــزان باالت ــن می ــه ای ــود دارد ک وج
جهانــی اســت، اظهــار داشــت: هــم اکنــون بیــش 
ــه  ــود دارد ک ــور وج ــدس در کش ــزار مهن از ۶۰۰ ه
ــازمان  ــو س ــان عض ــر از آن ــزار نف ــش از ۵۰۰ ه بی
ــن  ــوده و از ای ــور ب ــای کش ــی ه ــام مهندس نظ
ــازمان  ــو س ــر عض ــزار و ۲۰۰ نف ــز ۳۴ ه ــداد نی تع

ــتند. ــرقی هس ــان ش ــی آذربایج ــام مهندس نظ
رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
ــازمان  ــای س ــت: از کل اعض ــرقی گف آذربایجان ش
نظــام مهندســی اســتان حــدود ۱۶ هــزار نفــر دارای 
پروانــه بــوده و حــدود ۱۵ هــزار و ۹۴۷ نفــر فاقــد 

ــتند. ــه هس پروان
دیزجــی، ادامــه داد: در کل دنیــا حــق الزحمــه 
ــد  ــا ۱۱ درص ــج ت ــا پن ــی تقریب ــات مهندس خدم
ــی  ــوده در حال ــاختمان ب ــک س ــاخت ی ــه س هزین
ــه هــای واقعــی خدمــات  ــا هزین ــه در کشــور م ک
مهندســی ۱.۵ تــا ۲ درصــد هزینــه ســاخت اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان نظــام مهندســی 
ــن ســازمان  ســاختمان آذربایجــان شــرقی بزرگتری
مــردم نهــاد شــمالغرب و جــزو چهار اســتان کشــور 

گزارش ویژه

ارتقاء کیفی ساخت و سازها در گرو 
واقعی کردن قیمت خدمات مهندسی

 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی گفت: واقعی کردن قیمت خدمات مهندسی 

موجب افزایش کیفیت ساخت و سازها می شود و برای تحقق این امر باید به سمت واقعی سازی قیمت ها 

حرکت کرد.

https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c-%da%a9%d8%b1/
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گزارش ویژه
در تعــداد اعضــا اســت، یــادآوری کــرد: بــرای حــل 
ــی در  ــه مهندس ــای جامع ــه ه ــکات و دغدغ مش
کوتــاه مــدت، راهــکاری کــه مــی توانــد همزمــان 
ــهری و  ــاز ش ــاخت و س ــت س ــا کیفی ــث ارتق باع
اشــتغال مهندســان شــود، بکارگیــری ظرفیــت 
ــرل  ــون نظــام مهندســی و کنت ــده قان معطــل مان

ــت. ــاختمان اس س
رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
ــرای  ــاختمان ب ــرل س ــت: کنت ــرقی گف آذربایجان ش
ــردن  ــی ک ــاح و اجرای ــان ذی ص ــری مجری بکارگی
برخــی مباحــث مقــررات ملــی ســاختمان از جملــه 
مبحــث ۲۲ مقــررات ملــی ســاختمان بــا موضــوع 
نگهــداری از ســاختمان از دیگــر راهکارهــا در ایــن 

ــه اســت. زمین
ــه و  ــق الزحم ــا ح ــور م ــزود: در کش ــی، اف دیزج
هزینــه هــای واقعــی خدمــات مهندســی متناســب 
ــمت  ــه س ــه ب ــن زمین ــوده و در ای ــات نب ــا خدم ب
ــت. ــده اس ــت نش ــات حرک ــردن خدم ــه ای ک حرف
ــی تعــداد مهندســان در  ــار داشــت: فراوان وی اظه
اســتان موجــب بــروز مشــکل در عرضــه و تقاضــا 
شــده و در نتیجــه قیمــت هــای خدمات مهندســی 
و کیفیــت ســاخت و ســازها کاهــش یافتــه اســت 
و بــرای پیشــگیری از آن بایــد بــه ســمت سیســتم 
هــای کنتــرل و تضمیــن کیفیــت مســتمر حرکــت 

کــرد.
ــاخت و  ــردن س ــی ک ــازی و تخصص ــی س صنعت
ســازها، راهــکار حــل مشــکات صنعــت ســاختمان 

اســت
رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
ــکات  ــل مش ــکار ح ــت: راه ــرقی گف آذربایجان ش
ــاخت و  ــت س ــای کیفی ــاختمان و ارتق ــت س صنع
ــوزه  ــه ح ــت ب ــا صاحی ــراد ب ــط ورود اف ــاز فق س
ــک خــو  ــح درجــه ی ســاختمان، اســتفاده از مصال
ــای  ــتگاه ه ــوی دس ــا از س ــارت ه ــش نظ افزای
ناظــر شــامل شــهرداری هــا و ســازمان هــای نظــام 

ــت. ــاختمان اس ــی س مهندس

دیزجــی، ادامــه داد: اجــرای ضوابــط و مقــررات در 
طراحــی و اجــرای ســاختمان هــا و عملیاتــی کردن 
پــروژه هــای ســاختمانی بــر اســاس مباحــث ملــی 
ــن  ــا در ای ــر راهکاره ــاختمان از دیگ ــررات س مق

زمینــه اســت.
وی اظهــار داشــت: بــرای رفــع مشــکات موجــود 
در حــوزه ســاخت و ســاز ســاختمان نیــاز بــه فراهم 
کــردن زمینــه بــروز و ظهــور نســل پنجم ســاخت و 
ســاز در کشــور بــوده تــا صنعتــی ســازی ســاختمان 
جایگزیــن ســنتی ســازی آن شــود و تســریع پــروژه 
هــای ســاختمانی و اســتمرار نظــام تضمیــن 
کیفیــت از نتایــج عینــی ســاخت و ســازهای 

صنعتــی اســت.
اقتصــاد کان در  بــر  ســاخت و ســاز مبتنــی 
ــذار  ــردم تاثیرگ ــت م ــتغال و معیش ــت اش وضعی

ــت اس
رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
ــان اینکــه ســاخت و ســاز  ــا بی آذربایجان شــرقی ب
در کشــور گرداننــده یــک سیســتم بــه شــمار مــی 
رود، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن حــوزه مبتنی 
ــتغال و  ــت اش ــوده در وضعی ــاد کان ب ــر اقتص ب
معیشــت مــردم و جامعــه مهندســان تاثیــر گــذار 

اســت.
دیزجــی، افــزود: مســکن بــه واســطه اینکــه 
تقریبــا بیــش از ۳۰۰ صنــف و صنعــت را بــه طــور 
مســتقیم و غیرمســتقیم درگیــر می کنــد پتانســیل 
ارزشــمندی بــرای اشــتغال زایــی داشــته و در بهبود 
معیشــت مــردم نقــش بســزایی ایفــا مــی کنــد.

وی بــا تاکیــد بــر ســوق یافتــن ســاخت و ســازها 
بــه ســمت تخصصــی ســازی و اســتفاده از تــوان 
مهندســان در ایــن حــوزه، یــادآوری کــرد: اســتفاده 
ــب  ــوزه موج ــن ح ــص در ای ــای متخص از نیروه
افزایــش اشــتغال، ارتقــای کیفیــت ســاخت و 
ســاز و صیانــت از ســرمایه هــای ملــی کشــور مــی 

شــود.
رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
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گزارش ویژه
آذربایجان شــرقی گفــت: ایــن ســازمان بــر اســاس 
ــاختمان در  ــرل س ــی و کنت ــام مهندس ــون نظ قان
ــانی  ــروی انس ــن نی ــتای تامی ــال ۱۳۷۴ در راس س
ــان  ــارکت مهندس ــر، مش ــورد نظ ــص و م متخص
ــظ  ــاز و حف ــاخت و س ــت س ــای کیفی ــرای ارتق ب

ــت. ــده اس ــاد ش ــی ایج ــای مل ــرمایه ه س
دیزجــی، ادامــه داد: اهــداف قانونــی ایــن ســازمان 
در چهــار بعــد اصلــی اســتفاده از نیــروی مهندســی 
ــاز و  ــاخت و س ــای س ــرای ارتق ــور ب ــاق کش خ
ــی – اســامی و اســتفاده از  ــاری ایران اشــاعه معم
ــن راســتا، تنســیق  ــد در ای ــوژی هــای جدی تکنول
مهندســان، آمــوزش مهندســان و ترویــج مقــررات 
ملــی ســاختمان مشــخص شــده و رســانه هــا در 
رســیدن بــه اهــداف ایــن ســازمان نقــش بســزایی 

ایفــا مــی کننــد.
ــازها  ــاخت و س ــردن س ــه ای ک ــی و حرف تخصص
ــای  ــارت ه ــات و خس ــار تلف ــش آم ــب کاه موج

ــه شــده اســت     زلزل
رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
ــوق  ــرورت س ــر ض ــد ب ــا تاکی ــرقی ب آذربایجان ش
ــی  ــمت تخصص ــه س ــازها ب ــاخت و س ــن س یافت
ــه  ــی و حرف ــت: تخصص ــردن، گف ــه ای ک و حرف
ــوان  ــتفاده از ت ــازها و اس ــاخت و س ــردن س ای ک
ــر موجــب کاهــش  مهندســان در ســال هــای اخی
ــه شــده اســت. آمــار تلفــات و خســارت هــای زلزل
ــه ۷.۲  ــار، در زلزل ــاس آم ــر اس ــزود: ب ــی، اف دیزج
ریشــتری رودبــار ۴۰ هــزار نفــر، در زلزلــه ۶.۶ 
ریشــتری بــم ۵۰ هــزار نفــر، در زلزلــه ۶.۶ ریشــتری 
ــان  ــال ۹۱ ورزق ــه س ــر، در زلزل ــاه ۶۲۰ نف کرمانش
ــاس  ــر در بندرعب ــه اخی ــر و در زلزل ــدود ۳۶۰ نف ح
یــک نفــر آن هــم در اثــر برخــورد تیرچــراغ بــرق 
فــوت کــرده انــد و ایــن رونــد کاهشــی آمــار تلفات 
ــه ای  ــی و حرف ــش تخصص ــی از نق ــانی حاک انس

ــت. ــازها اس ــاخت و س ــردن س ک
وی یــادآوری کــرد: ســازمان نظــام مهندســی 
ــا تدویــن مقــررات ســاخت و ســاز و  ســاختمان ب

عملــی کــردن ایــن مقــررات گام مهمــی در ارتقــای 
ــته و  ــور برداش ــازها در کش ــاخت و س ــت س کیفی
ــات  ــار تلف ــش آم ــازمان در کاه ــن س ــات ای خدم

ــوده اســت. ــذار ب ــر گ ــه هــا تاثی زلزل
پاییــن بــودن جرایــم مــاده ۱۰۰ موجــب افزایــش 

تخلفــات ســاختمانی مــی شــود
رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
آذربایجان شــرقی بــا بیــان اینکــه مســایل مربــوط 
ــروز مشــکات در ســطح  ــاده ۱۰۰ موجــب ب ــه م ب
ــداد  ــت: تع شــهرها و اســتان هــا مــی شــود، گف
پرونــده هــای مــاده ۱۰۰ و خــاف های ســاختمانی 
در ایــن اســتان بــه مراتــب بیشــتر از پروانــه هــای 

ســاختمانی صــادره اســت.
ــار  ــدود چه ــال ۹۹ ح ــه داد: در س ــی، ادام دیزج
ــادر  ــتان ص ــاختمانی در اس ــه س ــزار و ۱۰۰ پروان ه
ــه  ــده اصاحی ــزار پرون ــار ه ــش از چه ــده و بی ش
ــه  ــن ب ــن بی ــز در ای ــاده ۱۰۰ نی ــا ناشــی از م عمدت

ــت. ــده اس ــاع ش ــازمان ارج ــن س ای
ــروز  ــب ب ــوع موج ــن موض ــت: ای ــار داش وی اظه
چالــش در ســاخت و ســازها شــده و پاییــن بــودن 
جرایــم مــاده ۱۰۰ موجــب هدایــت ســازندگان 
ــده  ــاز ش ــاخت و س ــات در س ــه تخلف ــکن ب مس

ــت. اس
رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
از  جلوگیــری  بــرای  گفــت:  آذربایجان شــرقی 
تخلفــات ســازندگان در حــوزه ســاخت و ســاز بایــد 
قوانیــن خاصــی در ایــن زمینــه تدویــن شــود یــا 
جرایــم مــاده ۱۰۰ آنقــدر افزایــش یابــد کــه کســی 
ــد. ــوزه نکن ــن ح ــاف در ای ــام خ ــه انج ــادرت ب مب

دیزجــی، بــا اشــاره بــه اینکــه موضوعــات معمــاری 
و شهرســازی بــه طــور مســتقیم بــا منافــع مــادی 
ــا  ــزود: ت ــت، اف ــاط اس ــه در ارتب ــوی جامع و معن
زمانــی کــه برخــی از تخلفــات ســاختمانی تبدیــل 
ــی  ــای اجرای ــت ه ــا ضمان ــده و ی ــرم نش ــه ج ب
ــت،  ــده اس ــاد نش ــا ایج ــری از آن ه ــرای جلوگی ب

ــرد. ــری ک ــروز آن هــا جلوگی ــوان از ب نمــی ت
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ــب، رییــس یکــی از شــرکت های  ــا نائ ــه توان نجم

ــای  ــی صندوق ه ــم اندیش ــت ه ــاور در نشس فن

پژوهــش و فنــاوری حــوزه ســامت کــه بــه 

ــزار شــد، طراحــی و ســاخت  صــورت مجــازی برگ

دســتگاه رســوب شــکن الکترومغناطیســی آب را از 

محصــوالت دانــش محــور ایــن شــرکت دانســت و 

گفــت: در ایــن دســتگاه امــواج الکترومغناطیســی 

دائمــا در حــال تغییــر توســط مگنت هــای دســتگاه 

ــی  ــا و دیش های ــق آنتن ه ــده و از طری ــد ش تولی

ــه آب  ــده می شــود، ب ــه آب پیچان ــه دور لول ــه ب ک

ســخت داخــل لولــه انتقــال داده می شــود و 

ــول  ــای محل ــدان، نمک ه ــن می ــر ای ــت تاثی تح

ــه شــکل  ــون  در آب هســتند، ب ــه صــورت ی ــه ب ک

ــد. ــق در می آین ــز و معل ــای ری بلوره

وی ادامــه داد: تجمــع ایــن ذرات هســته تشــکیل 

دهنــده بلــور خنثــای کربنــات کلســیم )بلــور 

آراگونیــت( بــه شــکل رســوب معلــق در آب را 

تشــکیل می دهنــد کــه فاقــد خاصیــت چســبندگی 

ــه  ــود ک ــب می ش ــت موج ــن خاصی ــتند و ای هس

رســوب دیگــر روی جــدار داخلــی لولــه و تجهیــزات 

تشــکیل نشــود. عــاوه بــر آن بــه دلیــل بــاال رفتن 

حالیــت آب، رســوب های قبلــی نیــز در آب حــل و 

در نشست آنالین هم اندیشی صندوق های پژوهش و فناوری حوزه سالمت مطرح شد:

تصفیه آب آشامیدنی این بار با روشی جدید

گزارش

محققان یکی از شرکت های فناوری دستگاهی برای رسوب زدایی از آب تولید کردند که بدون نیاز به برق و 

باتری و فیلتر، بار میکروبی و رسوب موجود در آب را جدا سازی می کند. 
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تبدیل به بلورهای معلق در آب خواهند شد.

ــرق و  ــری و ب ــودن از بات ــاز ب ــی نی ــب، ب ــا نائ توان

فیلتــر را از مزایــای رقابتــی ایــن محصــول نســبت 

ــادآور  ــرد و ی ــوان ک ــی عن ــای خارج ــه نمونه ه ب

شــد: حــذف خدمــات شــارژ، کاهــش قابــل توجــه 

و چشــمگیر بــار میکــروب، نصــب آســان، رفــع نیاز 

ــش  ــوب زدایی و افزای ــنتی رس ــای س ــه روش ه ب

طــول عمــر سیســتم از دیگــر مزایــای این دســتگاه 

اســت.

ــا بیــان اینکــه ایــن  ــاور ب رییــس ایــن شــرکت فن

ــه تجاری ســازی رســیده اســت  ــه مرحل دســتگاه ب

ــرانی  ــتم در اتوبوس ــن سیس ــدن ای ــردی ش از کارب

بــرای جلوگیــری از رســوبگذاری در خودروهــا، آب و 

فاضــاب خبــر داد و گفــت: بــرای راه انــدازی ایــن 

اســتارت آپ در کانــادا پذیــرش گرفتیــم و قــرار 

ــد  ــه تولی ــور ب ــن کش ــول در ای ــن محص ــت ای اس

برســد.

ــرکت های  ــر از ش ــی دیگ ــل یک ــر عام ــی، مدی گرائ

فنــاور در ایــن نشســت نیــز از تولید ماســاژورهایی 

ــار  ــر داد و اظه ــا خب ــع مشــکات کــف پ ــرای رف ب

کــرد: تاکنــون بــه محافظــت از کــف پــا بــه عنــوان 

قلــب دوم در مقــاالت تاکیــد شــده بــود و مــا بــا 

ــامت  ــای س ــه ارتق ــبت ب ــوالت نس ــن محص ای

جامعــه اقــدام کردیــم.

دریافــت  چالش هــای  از  را  بوروکراســی  وی   

حمایــت از نهادهــای مالــی عنــوان کــرد و یــادآور 

ــورت  ــرکت ها ص ــه از ش ــی ک ــد: درحمایت های ش

می گیــرد، الزم اســت بــر تجاری ســازی و صــادرات 

ــرد. ــورت گی ــتری ص ــه بیش ــوالت توج ــن محص ای

گزارش
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مجتمــع هــای تجــاری، اداری و مســکونی امــروزه 

جــای بافــت تــک منظــوره هــای قدیمــی را به ســرعت 

مــی گیرند.زمیــن کــم و تراکــم بــاال و متعاقــب آن نیــز 

تغییــر در اجــرای ســازه هــا و بخصــوص سیســتم های 

تاسیســاتی لــزوم انتخــاب دقیــق وســایل را دوچنــدان 

ــواب  ــًا ج ــنتی قطع ــای س ــی ه ــه کش ــد . لول ــی کن م

ــن  ــه همی ــود. ب ــن دوره نخواهــد ب ــوی نیازهــای ای گ

دلیــل در ســاختمان های مــدرن از لولــه کشــی مــدرن 

ــی  ــه چدن ــزه و لول ــه گالوانی ــل لول ــی مث ــه های و لول

ــود. ــتفاده می ش اس

ــاختمانی  ــای س ــما لوله ه ــرای ش ــم ب ــال می خواهی ح

و لوله هــای تأسیســات را شــرح دهیــم. در تأسیســات 

لوله هــای متفاوتــی بــه کار  ســاختمان ها معمــوالً 

ــرد  ــس، کارب ــر جن ــوان از نظ ــه می ت ــود ک ــرده می ش ب

و نحــوه اتصــال بــه انــواع مختلفــی آن هــا را تقســیم 

ــد در  ــاختمانی را بای ــای س ــه ه ــک ازلول ــر ی ــرد. ه ک

ــاختمان  ــی س ــه کش ــرا لول ــرد زی ــه کارب ــود ب ــای خ ج

یــک بخــش بســیار مهــم در ســاخت و ســاز بنــا اســت 

بــه همیــن جهــت از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.  

لولــه کشــی ســاختمان دارای انــواع مختلفــی بخــش 

ــر می شــود. ــوارد زی ــه شــامل م اســت ک

ــه کشــی شــوفاژ و  ــه کشــی آب گــرم و ســرد/  لول لول

ــه کشــی گاز ــه کشــی فاضــاب/  لول پکیــج/  لول

لیســتی کــه در بــاال بــرای شــما نــام بردیــم بخشــی از 

ــت داشــته باشــید  ــه ســاختمان اســت. دق ــواع لول ان

ــی  ــه کش ــای لول ــم بخش ه ــام بردی ــه ن ــواردی ک م

ــواع  ــا ان ــن لوله ه ــک از ای ــر ی ــت و ه ــاختمان اس س

مختلفــی دارد و جنــس هــر لولــه مناســب بــرای همان 

ــه ای  ــر لول ــت. ه ــاختمان اس ــی س ــش از لوله کش بخ

کــه در یــک بخــش از تأسیســات بــه کار مــی رود دارای 

مزایــا و  معایــب مختــص خــود اســت. در ادامــه بــرای 

ــه کشــی  ــا لول شــما توضیحــات بیشــتری در رابطــه ب

ســاختمان و انــواع لولــه در تأسیســات ارائــه خواهیــم 

کــرد. بــا مــا همــراه باشــید.

•انواع لوله های ساختمانی کدام اند؟

منظــور از انــواع لولــه کشــی ســاختمان در ایــن بخــش 

ــه  ــت ک ــاختمان اس ــاتی س ــای تأسیس ــواع بخش ه ان

در  می کنــد.  اســتفاده  متفــاوت  لوله کشــی های  از 

یادداشت

یک بار برای همیشه: از سیر تا پیاز لوله های تاسیساتی
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هــر بخــش از ســاختمان از لوله هــای مخصوصــی کــه 

ــان بخــش باشــد  ــاز هم ــورد نی ــس م ــا جن ــق ب مطاب

ــود. ــتفاده می ش اس

•لوله کشی شوفاژ و پکیج:

جهــت لولــه کشــی شــوفاژ و پکیــج حتمــًا از لوله هــای 

پاســتیکی اســتفاده کنید.

ــه  ــتفاده از لول ــم اس ــه مه ــید نکت ــته باش ــت داش دق

پاســتیکی بــرای شــوفاژ و پکیــج را هیــچ گاه فرامــوش 

نکنیــد.

ــاد  ــن گرمــای زی ــاالی آب و همچنی ــت فشــار ب ــه عل ب

ــم  ــیب هایی ه ــار آس ــزی دچ ــه فل ــت لول ــن اس ممک

ــی شــود. ــگ زدگ ــی و زن چــون خوردگ

همچنیــن توصیــه مــا بــرای شــما ایــن اســت کــه شــیر 

رادیاتورهــای فــوالدی خــود را از نــوع درجــه بنــدی کــه 

ــه  ــد. ب ــز اســتفاده کنی ــه شــده اســت نی روی آن تعبی

ایــن علــت کــه در مواقعــی کــه هــوای اتــاق ســرد یــا 

ــرارت  ــه ح ــی درج ــه راحت ــود از روی آن ب ــرم می ش گ

مــورد نظــر را تنظیــم کنیــد.

ــاختمان  ــی س ــه کش ــد در لول ــه بای ــدی ک ــه بع نکت

ــت  ــًا جه ــه حتم ــت ک ــن اس ــد ای ــت کنی ــه آن دق ب

ــنگین تر  ــاد و س ــای زی ــه  دارای پره ه ــی ک رادیاتورهای

هســتند )وزن زیــاد رادیاتــور و آب درون آن( از بســت 

هــای رادیاتــور بــا فاصله هــای کمتــر و تعــداد بیشــتری 

ــد. اســتفاده کنی

•لوله کشی آب گرم و سرد

همــان طــور کــه می دانیــد در ســاختمان های بزرگ تــر 

و چنــد واحــدی کــه امــروزه در شــهرها بــه وفــور دیــده 

ــه کشــی ســاختمان یــک یــا  می شــود، معمــوالً در لول

چنــد مســیر جهــت بــاال رفتــن لولــه ســاختمانی آب در 

نظــر گرفتــه می شــود.

هــر یــک از لوله هــای باالرونــده بایــد در ابتــدای مســیر 

خــود دارای یــک شــیر فلکــه قطع دســتی باشــند.

ــعاب در  ــه انش ــید لول ــته باش ــت داش ــن دق •همچنی

طبقــات نیــز بایــد مجهــز بــه یــک شــیر فلکــه قطــع و 

وصــل جهــت تمامــی لوله هــای ســرد و گــرم مصرفــی 

موجــود در ســاختمان باشــد.

•پــس از رعایــت نکاتــی که نــام بردیــم توزیع آب ســرد 

و گــرم مصرفــی در طبقــات و واحدهــای جداگانــه بــه 

ــد  ــن همانن ــدون مشــکل و همچنی صــورت کامــل و ب

لولــه کشــی ســاختمان قدیمــی انجــام خواهــد شــد.

2. لوله کشی فاضاب

ــدا  ــد ابت ــه کشــی آب و فاضــاب شــما بای ــت لول جه

یــک ســری نــکات را رعایــت کــرده و ســپس اقــدام بــه 

ــرای  ــکات را ب ــه کشــی ســاختمان کنیــد. همیــن ن لول

لولــه کشــی آب بــاران نیــز می توانیــد اســتفاده کنیــد. 

ــرح  ــود را ش ــت ش ــد رعای ــه بای ــی ک ــه نکات در ادام
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می دهیم:

ــن و  ــو در بالک ــف ش ــک ک ــتید ی ــف هس ــما موظ ش

ــد. ــب کنی ــقف نص ــدون س ــا ب ــقف ی ــی مس تراس های

شــما موظــف هســتید در محــل نصــب پمــپ هــا و 

ــب  ــو نص ــف ش ــک ک ــود ی ــاختمان خ ــازن آب س مخ

ــد. کنی

نصــب گریــل بــا کــف شــو در کلیــه رمپ هــای منتهــی 

ــه فضــای آزاد ســاختمان یــک امــر بســیار ضــروری  ب

اســت.

ــروژه  ــه پ ــز ب ــه منطقــه شــهری شــما مجه درصورتی ک

سیســتم اگــو شــده باشــد )همــان فاضــاب شــهری(، 

ــاط و  ــگ، حی ــراس، پارکین ــای ت ــو ه ــف ش ــال ک اتص

ــاران ســاختمان شــما  ــه خطــوط آب ب ــن و کلی زیرزمی

بــه آن بــه هیــچ وجــه مجــاز نیســت.

ــای  ــو اتاق ه ــف ش ــتقیم ک ــال مس ــق اتص ــما ح ش

کولــر، ایرواشــر و هواســاز را بــه شــبکه فاضاب شــهری 

ــد. نداری

ــاب  ــه فاض ــا ب ــپزخانه واحده ــاب آش ــال فاض اتص

ــی  ــط درصورت ــت. فق ــوع اس ــدًا ممن ــرویس ها اکی س

ــزر را اجــرا  ــرای رای ــه ونــت مناســب ب مجــاز اســت ک

ــید. ــرده باش ک

شــما موظــف هســتید یــک دریچــه بازدیــد اســتاندارد 

در محلــی مناســب بــرای کلیــه خطــوط اصلــی 

فاضــاب و آب بــاران ســاختمان کــه از حالــت عمــودی 

ــد. ــب کنی ــد نص ــر کرده ان ــی تغیی ــه افق ب

بــوی  پس زدگــی  هرگونــه  از  جلوگیــری  جهــت 

ــل  ــی داخ ــای جذب ــرای چاه ه ــاب، ب ــوع فاض نامطب

ســاختمان کــه آب بــاران مســتقیمًا در آن تخلیــه 

نمی شــود، حتمــًا یــک ونــت تعبیــه کنیــد.

3.لوله کشی گاز

جهــت لولــه کشــی گاز در ســاختمان خــود نیــز موظــف 

ــکات را در نظــر گرفتــه و اجــرا  هســتید یــک ســری ن

کنیــد. بــا مــا همــراه باشــید تــا در ایــن بخــش نکاتــی 

کــه بایــد رعایــت کنیــد را برایتــان شــرح دهیــم:

اگــر در ســاختمان مســکونی شــما  قطــر لولــه گاز بیش 

ــت،  ــده اس ــه ش ــای گاز تعبی ــتاندارد لوله ه ــر اس از قط

ــر  ــا قطــر کمت ــی ب ــد لوله های ــًا مانن ــن لوله هــا دقیق ای

بایــد بــرش داده شــود.

ــدای  ــی در ابت ــیر قفل ــک ش ــتید ی ــف هس ــما موظ ش

ــد. ــب کنی ــود نص ــاختمان خ ــی س لوله کش

ــه گاز  ــور لول ــل در عب ــی کام ــام لوله کش ــس از انج پ

ــا  ــه ب ــود ک ــای موج ــوب درب ه ــاختمان از چهارچ س

ــف  ــرد،  موظ ــا می گی ــه ی ــورت گرفت ــاب ص ــی ق خراب

هســتید تمامــی اقدامــات الزم جهــت اســتحکام 

ــد. ــام دهی ــاب( درب را انج ــوب )ق چهارچ

ــه اصلــی گاز شــما بایــد  از علمــک  حداکثــر طــول لول

تــا کنتــور ۲۵ متــر باشــد.

ــدت  ــه ش ــی ب ــورت بارفیکس ــه ص ــه ب ــرای لول •از اج
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پرهیز کنید.

•لولــه بعــد از کنتــور شــما بــه هیــچ وجــه نبایــد بیرون 

ملــک قــرار گرفته باشــد.

•جهــت عبــور لولــه از دیوارهــای باربــر بــا غــاف فلــزی 

بایــد دو ســایز باالتــر از لوله هــا اجــرا شــده و همچنیــن 

فضــای بیــن لولــه و غــاف را بــا مــواد عایقــی هماننــد 

ــا  ــد ب ــاف بای ــر غ ــن دو س ــد. همچنی ــر کنی ــر پ قی

اســتفاده از الســتیک ، مســدود و درون غــاف جــوش 

نباشــد.

ــده  ــن رون ــزر پایی ــی روی رای ــیر اصل ــب ش ــد نص •بای

ــود. ــام ش انج

•تعــداد اتصــاالت پشــت ســر هــم هیــچ گاه نبایــد از 

عــدد ۲ گــذر کنــد.

•لولــه رابــط بیــن علمــک تــا کنتــور بایــد بــه صــورت 

روکار نصــب شــده باشــد.

•انواع لوله

در ابتــدا می خواهیــم شــما را بــا لوله هایــی کــه 

ــم.  ــرای آب و فاضــاب اســتفاده می شــود آشــنا کنی ب

لوله هــای مورداســتفاده در آب و فاضــاب عبــارت 

ــت از : اس

1.لوله گالوانیزه :

ــیم  ــه تقس ــوع جداگان ــه دو ن ــز ب ــزه نی ــه گالوانی •لول

می شــوند: ۱. لولــه گالوانیــزه فــوالدی ۲. لولــه گالوانیــزه 

آهنــی.

ــه  ــروف ب ــازار مع ــزه در ب ــه گالوانی ــوع لول ــن دو ن •ای

ــًا بیــن ایــن  ــی ســفید هســتند و عمدت لوله هــای آهن

دو نــوع لولــه گالوانیــزه آهنــی و لولــه گالوانیــزه فوالدی 

ــوند. ــل نمی ش ــی قائ ــاد فرق زی

ــوالدی در  ــزه ف ــه گالوانی ــه لول ــی اســت ک ــن در حال ای

ــبک تر و  ــزه س ــی گالوانی ــای آهن ــا لوله ه ــه ب مقایس

براق تــر هســتند.

تنهــا راهــی کــه بتــوان ایــن دو نــوع لولــه گالوانیــزه را 

تشــخیص داد از روی وزن آن هــا اســت.

لوله چدنی:

ــری اســت و  ــه گ ــی از چــدن ریخت ــه چدن ــس لول جن

ــدار  ــواع و مق ــد از ان ــردی دارن ــوع کارب ــب ن ــر حس ب

ــه،  نــوع اتصــاالت، در انــواع  آلیــاژ، شــکل و طــول لول

ــده اند. ــاخته ش ــی س متفاوت

بــه صــورت رایــج در لولــه کشــی فاضــاب از ایــن نــوع 

لولــه اســتفاده می شــود.

لولــه هــای چدنــی نیــز از ۲ نــوع تشــکیل می شــوند: 

۱. لولــه چدنــی ســر توپــی لولــه چدنــی دو ســر تخــت

لولــه چدنــی دارای برخــی مزایــای بســیار مهــم اســت 

بــه عنــوان مثــال:

ــه  ــر فشــارهایی کــه ب ــادی در براب مقاومــت بســیار زی

دارد. وارد می شــود  آن 

مانــدگاری و طــول عمــر بــاال در مقایســه بــا لوله هــای 

آهنــی نــوع دیگــر دارد.

از تمامــی جوانــب ایــن نــوع لولــه بســیار بــا صرفه تــر 

از باقــی انــواع لوله هــا هســتند.

ــا  ــه ب ــانی در مقایس ــیار آس ــرد بس ــی کارب ــه چدن لول

انــواع دیگــر لوله هــا دارد.

در صــورت ایجــاد گرفتــی در لولــه چدنــی بــه راحتــی 
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می توان گرفتگی را رفع کرد.

لوله ۵ الیه:

لولــه ۵ الیــه یکــی از انــواع لوله هــای پاســتیکی 

ــت. اس

ــر  ــاختمان اگ ــی س ــات لوله کش ــفانه در تأسیس متأس

ــزی کار شــده باشــد خوردگــی و رســوب در  ــوع فل از ن

ــه  ــر ب ــران ناپذی ــکاتی جب ــارات و مش ــا خس لوله ه

ــی آورد. ــود م وج

جهــت رفــع ایــن مشــکل راه کارهــای بســیاری بــه کار 

گرفته شــده اســت. یکــی از ایــن راه کارهــا اســتفاده از 

ــف اســت،  ــا پوشــش های مختل ــاوت ب آلیاژهــای متف

کــه ایــن مــورد هــم بــی مشــکل نبــوده اســت.

یکــی دیگــر از راه کارهایــی کــه جهــت رفــع مشــکات 

ــای  ــتفاده از لوله ه ــد اس ــنهاد کرده ان ــزی پیش ــه فل لول

پلیمــری بــوده. امــا به کارگیــری ایــن لوله هــا در عمــل 

ــز  ــه فل ــردن لول ــن ک ــه جایگزی ــه اگرچ ــان داده ک نش

ــی و  ــه خوردگ ــوط ب ــائل مرب ــتیک مس ــه پاس ــا لول ب

ــروز  ــث ب ــا باع ــد ام ــل می کن ــا را ح ــیدگی لوله ه پوس

مشــکات متفــاوت دیگــری می شــود کــه قبــل از ایــن 

ــم. ــر آن نبوده ای ــا درگی م

نمونــه از ایــن مشــکات عبــارت اســت از: نفــوذ 

اکســیژن، محدودیــت در تحمــل فشــار یــا دمــای بــاال، 

ــاد و … ــاط زی ــب انبس ضری

ــد  ــعی کردن ــمندان س ــکات دانش ــن مش ــود ای باوج

لوله هایــی را تعبیــه کننــد کــه تلفیقــی از پلیمــر و فلــز 

باشــد کــه لولــه ســوپر پایــپ نقطــه اوج ایــن فّنــاوری 

اســت.

همچنیــن در ایــن تلفیــق بســیار مهــم و هوشــمندانه 

لولــه ۵ الیــه نیــز تولیــد شــد.

لولــه ۵ الیــه شــامل ۱ لولــه آلومینیومــی، ۲ الیــه پلیمــر 

ــر  ــت در براب ــه مقاوم ــب مخصوص)ک ــه چس و ۲ الی

خوردگــی، زنــگ زدگــی، رســوب و پوســیدگی را از لولــه 

هایــی از نــوع پلیمــر و تــوان تحمــل حــرارت مــداوم، 

ــوع  ــی از ن ــری را از لوله های ــوذ ناپذی ــاال و نف ــار ب فش

فلــز بــه ارث بــرده اســت.( اســت.

ســوپر پایــپ جــزو آخریــن و به روزتریــن فّنــاوری 

اســت کــه جهــت تمــام تأسیســات ســاختمانی قابــل 

ــت. ــتفاده اس اس

ــه  ــک ب ــت ممکــن نزدی ــن حال ــپ در بدتری ســوپر پای

۱۰۰ ســال عمــر می کنــد. ایــن عمــر طوالنــی نشــان بــر 

اســتحکام و مقاومــت بــاالی آن اســت.

مزایای لوله ۵ الیه به شرح زیر است:

برابــر  در  باالیــی  بســیار  مقاومــت  لوله هــا  ایــن 

یادداشت
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خوردگی دارند.

دیواره لوله ۵ الیه به هیچ عنوان زنگ نمی زند.

ــار  ــا دچ ــد ی ــوب کنن ــا رس ــن لوله ه ــدارد ای ــکان ن ام

زنگ زدگــی بشــوند.

ــه  ــه ۵ الی ــه لول ــرای ورود ب ــی ب ــچ راه ــیژن هی اکس

نــدارد. بــه همیــن صــورت مشــکل نفــوذ اکســیژن در 

ــت. ــده اس ــع ش ــری رف ــای پلیم لوله ه

لولــه ۵ الیــه مقاومــت بســیار باالیــی در برابــر حــرارت 

دارد.

نتیجه گیری:

ــی  ــه کش ــا لول ــه ب ــر در رابط ــه باالت ــور ک ــان ط هم

ــه کشــی گاز و  ــت لول ــم جه ــت کردی ســاختمان صحب

لولــه کشــی آب بایــد یــک ســری نــکات بســیار مهــم 

را مطالعــه نمــوده و ســپس دســت بــه عمــل در رابطــه 

ــم. ــا تأسیســات ســاحتمانی بزنی ب

ــه ۵ الیــه،  ــه ســاختمان می تــوان بــه لول •از انــواع لول

لولــه گالوانیــزه، لولــه چدنــی، لولــه مســی و …. اشــاره 

نمــود کــه هرکــدام مزایــا و معایــب خــود را دارد.

ــوع  ــه دو ن ــز ب ــزه نی ــه گالوانی ــزه لول ــه گالوانی •لول

ــای  ــامل: ۱. لوله ه ــه ش ــوند ک ــیم می ش ــه تقس جداگان

گالوانیــزه  آهنــی  لوله هــای   .۲ گالوانیــزه  فــوالدی 

ــت. اس

ــزه وزن آن  ــه گالوانی ــوع لول ــن دو ن ــز ای ــه تمای •وج

ــر  ــبک تر و براق ت ــی س ــزه آهن ــه گالوانی ــه لول ــت ک اس

اســت.

ــوند  ــکیل می ش ــوع تش ــز از ۲ ن ــی نی ــای چدن •لوله ه

کــه شــامل: ۱. لولــه چدنــی ســر توپــی لولــه چدنــی دو 

ســر تخــت اســت. لولــه چدنــی دارای مزایایــی بســیار 

پراهمیــت چــون مــوارد زیــر را دارد:

•مقاومــت بســیار زیــادی در برابــر فشــارهایی کــه بــه 

آن وارد می شــود دارد.

•مانــدگاری و طــول عمــر بــاال در مقایســه بــا لوله هــای 

ــوع دیگــر دارد. آهنی ن

•از تمامــی جوانــب ایــن نــوع لولــه بســیار باصرفه تــر 

ــواع لوله هــا هســتند. از باقــی ان

ــا  ــه ب ــانی در مقایس ــیار آس ــرد بس ــی کارب ــه چدن •لول

ــا دارد. ــر لوله ه انــواع دیگ

ــی  ــی به راحت ــه چدن ــی در لول •در صــورت ایجــاد گرفت

ــود. ــع نم ــی را رف ــوان گرفتگ می ت

ــای  ــا لوله ه ــه ب ــه در رابط ــوژی ک ــن تکنول جدیدتری

ــه  ــه اســت ک ــه  ۵ الی ــده اســت لول ــه وجــود آم آب ب

ــورت  ــده آن به ص ــکیل دهن ــای ش ــخصات الیه ه مش

ــر اســت: زی

•لولــه ۵ الیــه شــامل ۱ لولــه آلومینیومــی، ۲ الیــه 

ــت در  ــه مقاوم ــب مخصوص)ک ــه چس ــر و ۲ الی پلیم

ــر خوردگــی، زنــگ زدگــی، رســوب و پوســیدگی را  براب

ــرارت  ــل ح ــوان تحم ــر و ت ــوع پلیم ــی از ن از لوله های

مــداوم، فشــار بــاال و نفــوذ ناپذیــری را از لولــه هایــی 

ــرده اســت.( اســت. ــه ارث ب ــز ب ــوع فل از ن

•توصیــه مــا بــه شــما نیــز اســتفاده از لولــه ۵ الیــه در 

لولــه کشــی آب و فاضــاب ســاختمان اســت.

یادداشت
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رنگین کمان هفته 

فناوران ایرانی رنگ ضدآب نانویی مخصوص چوب تولید کردند
یــک شــرکت فنــاور نانویــی بــه تازگــی رنــگ ضــدآب مخصــوص چــوب تولیــد کــرده اســت کــه قابلیــت جلوگیــری از رشــد جلبــک و 

قــارچ را دارد و از قیمــت نمونــه هــای خارجــی ۵۰ درصــد ارزان تــر اســت.
ــرد:  ــان ک ــاور بی ــرکت فن ــن ش ــل ای ــریف و مدیرعام ــی ش ــگاه صنعت ــواد دانش ــی م ــد مهندس ــناس ارش ــی کارش ــین نجف خان حس
فنــاوری نانــو باعــث ایجــاد خــواص جدیــدی در صنعــت رنــگ می شــود کــه از آن جملــه خــواص ضدخــش، ضدســایش، ضــدآب و 
ضدخوردگــی آن را مــی تــوان نــام بــرد. در حــال حاضــر از فنــاوری  نانــو در خــود رنــگ اســتفاده کرده ایــم کــه موجــب پایــداری بیشــتر 

ــن رنگ هــا شــده اســت. ای
ــار مخصــوص پنل هــای  ــرد و غب ــگ ضــدآب، پوشــش ضــد گ ــی رن ــو یعن ــد ســتاد نان ــورد تایی ــرد: ســه محصــول م ــان ک وی بی
خورشــیدی و پوشــش فتوکالیســت آنتی باکتریــال مخصــوص کاشــی و ســرامیک را در ســبد تولیــد داریــم. به تازگــی رنــگ ضــدآب 
مخصــوص چــوب نیــز تولیــد کرده ایــم. ایــن رنــگ محافظتــی در برابــر اثــرات تخریبــی نــور خورشــید دارد و مانــع از رشــد جلبــک و 

ــود. ــز می ش ــارچ نی ق
نجــف خانــی ادامــه داد: حفــظ نقــش و نــگار و تنفس پذیــری چــوب، از دیگــر ویژگی هــای ایــن رنگ هــای نانوکامپوزیتــی اســت. 
ــی چــوب پــس از اســتفاده از ایــن رنــگ حفــظ  ــت اصل ــوده بلکــه نفــوذی اســت، در نتیجــه حال ایــن رنــگ جدیــد پوششــی نب

می شــود، مصــرف کننــده اگــر چــوب را لمــس کنــد حــس زنــده بــودن چــوب را کامــا احســاس خواهــد کــرد.
بــه گفتــه ایــن فنــاور، ایــن نــوع محصــوالت رنــگ نانویــی پیــش از ایــن بــه صــورت وارداتــی تامیــن مــی شــد و فنانــد به عنــوان 
ــه  ــر از نمون ــن شــرکت ۵۰ درصــد ارزان ت ــد ای ــی تولی ــوده اســت. رنگ هــای نانوی ــران ب ــه ای ــن رنگ هــا ب ــده ای اصلی تریــن صادرکنن

خارجــی اســت.
وی گفــت:  محصــوالت ایــن شــرکت متناســب بــا ســفارش مشــتریان بــرای ســطوح هــای مختلــف دارای راهنمــا و آمــوزش نحــوه 
رنگ آمیــزی متعــددی بــوده و همچنیــن محصــوالت رنــگ قابلیــت اعمــال بــا روش قلــم مــو، پیســتوله، غلطــک و پارچه هــای تنظیف 
را دارانــد. محصــوالت رنــگ ایــن شــرکت دارای گواهینامــه اســتاندارد ISO ۸۰۰۰۴ و INSO ۲۱۱۴۵ و دارای گواهینامــه نانو مقیاس از ســتاد 
ویــژه توســعه فنــاوری نانــو و همچنیــن دارای گواهینامــه کیفیــت محصــول ISO ۹۰۰۱ و ISO ۱۴۰۰۱ و تاییدیه هــای فنــی از مراجــع معتبر 

در کشــور  اســت.

ساخت دوربینی به اندازه دانه نمک
ــده  ــی ش ــون طراح ــه تاکن ــا آنچ ــد؛ ام ــک دارن ــکی و رباتی ــم پزش ــاده ای در عل ــای فوق الع ــرو قابلیت ه ــاد میک ــای در ابع دوربین ه

ــرار می دهــد. ــار ق ــد محــدود در اختی ــدان دی ــا می ــم ، مخــدوش و ب ــری مبه تصاوی
ایــن فنــاوری می توانــد بــرای اندوســکوپی غیزتهاجمــی و ربات هــای پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و منجــر بــه تشــخیص دقیــق 
بیمــاری شــود. از طرفــی می تــوان آرایــه ای از ایــن دوربین هــا را در کنــار هــم قــرار داد تــا بــه یــک حســگر تمــام صفحــه تبدیــل شــوند.
دوربین هــای ســنتی مجموعــه ای از لنزهــای پاســتیکی یــا شیشــه های خمیــده بــرای خمیــده کــردن نــور و فوکــوس آن هســتند؛ 
در حالــی  کــه بــرای ســاخت ایــن سیســتم اپتیکــی از یــک فنــاوری بــه نــام متاســرفس )metasurface( اســتفاده شــده اســت کــه 

می توانــد ماننــد یــک تراشــه کامپیوتــری تولیــد شــود.
ضخامــت ایــن فنــاوری حــدود نیم میلیمتــر اســت و متشــکل از ۱.۶ میلیــون اســتوانه کوچــک اســت. هریــک از ایــن اســتوانه ها در 

مقــام مقایســه بــه انــدازه یــک ویــروس اچ آی وی هســتند.
هــر اســتوانه یــک هندســه منحصربفــرد دارد و ماننــد یــک آنتــن نــوری عمــل می کنــد بــا اســتفاده از الگوریتم هــای مبتنی بــر یادگیری 
ماشــین می تــوان تصاویــر بســیار باکیفیــت و بــا میــدان دیــد وســیع و همچنیــن تمــام رنگــی تولیــد کــرد. یکــی دیگــر از نوآوری های 
کلیــدی در ایــن فنــاروی، امــکان کارایــی دوربیــن در شــرایط نــور طبیعــی اســت و نیــاز بــه طراحــی محیــط ایــده آل بــرای آن وجــود 

ندارد.
محققــان دانشــگاه های پرینســتون و واشــینگتن معتقدنــد ایــن فنــاوری تحولــی عظیــم در تشــخیص بیمــاری اندام هــای داخلــی 

بــدن اســت.
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اسناد ملی را از بین برده اند
فاجعه در استخر سازمان اوقاف/ ماجرا چیست؟

بــه تازگــی اســناد ملــی نگهــداری شــده در ســازمان اوقــاف بــه دلیــل ترکیدگــی لولــه آب از بیــن رفته انــد، اتفــاق قابــل تأســفی کــه 
امــکان احیــای ایــن اســناد را منتفــی کــرده  اســت. 

 ســازمان اوقــاف دارای یــک آرشــیو مرکــزی در خیابــان نوفــل لوشــاتو اســت کــه در طبقــه منفــی دو یک ســاختمان قــرار دارد که قبــاً از 
شــهرداری خریــداری شــده بود. ایــن طبقــه قبــاً در ســاختمان خریــداری شــده، محــل اســتخر بوده اســت! وقتــی ســازمان اوقــاف ایــن 
ســاختمان را خریــداری کــرد، ایــن اســتخر را بــه آرشــیو مرکــزی اســناد خــود تبدیــل کــرد. ظاهــراً راه هــای ورودی آب را بســته و اســتخر 
را تبدیــل بــه آرشــیو کردنــد. ایــن تبدیــل وضعیــت خــودش یــک مســئله مبهمــی اســت کــه محلی بــه اهمیــت آرشــیو مرکزی اســناد 

در جایــی تعبیــه شــده کــه از همــان روز نخســت می تــوان حــدس زد بعــداً بــا مشــکاتی مواجــه خواهــد بــود.
در ســال های اخیــر ســازمان اوقــاف شــروع کــرد بــه تجمیــع اســناد. ایــن تجمیــع اســناد بــه ایــن شــکل بــود کــه از همــه شهرســتان ها 
و مراکــز اســتان ها، درخواســت اصــل اســناد کــرد تــا در یــک آرشــیو مرکــزی نگهــداری شــود. ایــن نــوع تجمیــع اســناد قبــاً هــم در 
کشــور های دیگــر تجربــه شــده و کار بســیار خطرناکــی اســت و بــه هــر حــال یــک اتفــاق ناخواســته موجــب می شــود کــه همــه 
اســناد از بیــن برونــد و در مجمــوع تجمیــع اســناد، ضریــب امنیــت بســیار پایینــی دارد. در صورتــی کــه اســناد تقســیم باشــد در 
اســتان های مختلــف، اگــر هــم اتفاقــی بیفتــد، حداکثــر بخشــی از ایــن اســناد از بیــن مــی رود. ولــی زمانــی کــه تمــام اســناد در یــک 

مــکان تجمیــع می شــوند، همــه اســناد در معــرض خطــر قــرار دارنــد.
مدیــر کل روابــط عمومــی و روابــط بین الملــل ســازمان اوقــاف در مصاحبــه ای بــا خبرگــزاری فــارس عنــوان کــرد کــه همــه اســناد ســالم 

هســتند و جــای نگرانــی نیســت و از همــه اســناد هــم نســخه الکترونیکــی داریــم.
چنیــن چیــزی نیســت. بســیاری از اســناد ملــی ســازمان اوقــاف اصــاً نســخه الکترونیکــی ندارنــد و آنچــه از بیــن رفتــه دیگــر قابــل 
احیــا نیســت. مســئله مهــم کــه در ایــن میــان وجــود دارد و دلیــل اهمیــت دادن بــه ایــن اســناد اســت، اینکــه این اســناد اصاً اســناد 
ســازمانی نیســتند و ایــن اســناد ملــی هســتند. موضــوع وقــف و اوقــاف یــک بخشــی از تاریــخ ایــران اســت. اصــاً اینطور نیســت که 

یــک ســند وقفــی یــا یــک وقف نامــه فقــط موضوعیــت اداری و ســازمانی داشــته باشــند.
ســازمان اوقــاف در طــول ســالیان گذشــته در خصــوص پژوهش هــای اجتماعــی و تاریخــی، بســیار بســته عمــل کرده اســت؛ یعنــی نــه 
اســناد را در اختیــار محققــان قــرار داده و نــه دانشــجویانی کــه می خواســتند پایان نامــه خــود را در زمینــه اســناد بــه انجــام برســانند، 
موفــق بــه دسترســی بــه ایــن اســناد شــده اند. در مجمــوع نــوع نــگاه حراســتی بــه ایــن اســناد کــه نه فقــط اســناد وقفــی بلکــه واقعاً 
اســناد ملــی هســتند، موجــب می شــود در شــرایطی کــه اتفاقــی بــرای اســناد بیفتــد، امــکان بحــث و حــل مشــکل وجــود نداشــته 

. شد با
وقتــی بــه هــر دلیلــی یــک چنیــن حوادثــی بــرای مجموعــه ای از اســناد ملــی رخ می دهــد، می تــوان از آن بــه عنــوان فاجعــه یــاد 
کــرد. ایــن اتفاقــات کــه بــا تمرکــز اســناد در یــک مــکان، همــه آن هــا را بــه نابــودی می کشــاند، قابــل جبــران نیســت. وقتــی چنیــن 

حوادثــی کتمــان می شــود، تبعــات ناگــوار متعــددی خواهــد داشــت.



ت نیوز
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افزایش سرعت تجزیه پالستیک و تولید سوخت فضاپیما توسط مخترع مازندرانی
پژوهشــگر جــوان مازندرانــی کــه چنــدی پیــش بــا ســاخت رآکتــور بیولوژیــکال موفق شــد ســرعت تجزیه پاســتیک را برای نخســتین 
بــار در جهــان بــه ۳۰ ســاعت برســاند، بــا ادامــه ایــن طــرح پژوهشــی رآکتــوری طراحــی کــرد کــه بــا رســاندن ســرعت تجزیــه بــه ۱۴ 

ســاعت از خروجــی ایــن فرآینــد می توانــد ســوخت مــورد نیــاز فضاپیماهــا را تولیــد کنــد.
رآکتــور بیولوژیــکال عنــوان اختراعــی اســت کــه اوایــل پاییز امســال توســط دکتــر حامد میانــی پزشــک و پژوهشــگر جــوان مازندرانی 
در مســابقات جهانــی اختراعــات ترکیــه )آی اس آی اف ۲۰۲۱ISIF( مــدال نقــره را کســب کــرده بــود ، اکنــون بــا اضافــه شــدن یــک رآکتور 
دیگــر بــه پــروژه ای بــرای تولیــد ســوخت فضاپیماهــا یــا ابرســوخت تبدیــل شــد که نام ســوخت بــه دســت آمــده را » میانــی ایکس 

MilaniX « ثبــت کرده انــد.
حامــد میانــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار کــرد: ســوختی کــه در ادامــه پــروژه رآکتــور بیولوژیــکال و افزایــش ســرعت تجزیه 
پاســتیک تولیــد شــد یکــی از ســوخت های ارزشــمند و گران قیمــت در دنیــا محســوب می شــود کــه بــرای نخســتین بــار در جهــان 

موفــق شــدیم از مونومرهــای بــه دســت آمــده از تجزیــه پاســتیک به آن برســیم.
وی اظهــار کــرد: رآکتــور بیولوژیــکال، پاســتیک را بــه مــاده ای بــه مونومرهــای ســازنده تبدیل می کنــد و رآکتــور فوق پیشــرفته جدیدی 
کــه بــه عنــوان رآکتــور فرمنتــور طراحــی شــده در ۱۴ ســاعت از مونومــر مــاده ای بــه نــام بوتانــول اســتخراج می کنــد کــه بــه عنــوان 

ســوخت ســوپرجت های مافــوق صــوت و فضاپیماهــا اســتفاده می شــود.
بــه گفتــه میانــی ، ایــن رآکتــور و طــرح تولیــد ســوخت زیســتی در پانزدهمیــن دوره مســابقات جهانــی اختراعات لهســتان کــه حدود 

ســه هفتــه پیــش برگــزار شــد از بیــن حــدود ۵۰۰ طــرح ارائــه شــده از ۲۵ کشــور مــدال طــا را کســب کــرد.
ایــن پژوهشــگر مازندرانــی تصریــح کــرد: مــاده بــه دســت آمــده توســط ایــن رآکتــور عــاوه بر ایــن کــه در فضاپیماهــا و ســوپرجت ها 

اســتفاده می شــود در صنعــت نیــز می توانــد کاربردهــای مختلفــی داشــته باشــد و از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
میانــی گفــت : در دنیــا بــه روش هــای مختلفــی بوتانــول تولیــد می شــود ، امــا ایــن نخســتین بــار اســت کــه در دنیــا از پلیمرهــای 
ســازنده پاســتیک ایــن ســوخت مقــاوم در برابــر ســرما و انجمــاد بــه دســت می آیــد. مزیــت ایــن روش تولیــد بوتانــول ایــن اســت 
کــه می تــوان از زباله هــای پاســتیکی اســتفاده کــرد. دمــای انجمــاد بوتانــول بــه دســت آمــده در ایــن روش تــا دمــای منفــی ۸۹ 

ــد. درجــه مقاومــت می کن
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن پــروژه بــرای اســتخراج ســایر محصــوالت بــه دســت آمــده از تجزیــه پاســتیک نیــز ادامــه می یابــد و در 
همیــن مرحلــه متوقــف نشــده اســت. طرحــی در همیــن راســتا در حــال اجراســت کــه بــه محافــل بین المللــی ارائــه شــده اســت و در 

صــورت تاییــد اعــام خواهــد شــد.
میانــی چنــدی پیــش در فرآینــد اختــراع صابــون آنتی باکتریــال و آنتی فونــگال بــر پایــه گیــاه تایمــز، موفــق بــه کشــف گونــه جدیدی 
ــام  ــام او و ن ــه ن ــری ب ــن باکت ــی ژن و داوری هــای انجــام شــده، ای ــک جهان ــه بان ــردن آن ب ــه ک ــه پــس از ارائ از باکتری هــا شــد ک
اختصاصــی Staphylococcus hominis H.Milani و کــد MZ۷۶۸۹۵۳ در پایــگاه مرکــز ملــی بیوتکنولــوژی ایــاالت متحــده امریــکا 

)NCBI( ثبــت شــد.
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