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ــدون  ــب نشــریه ب ــرداری از مطال •کپی ب

اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق بــه 

آکادمــی کاشــانه اســت.
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یا خاصه 

کردن مقاالت رســیده آزاد اســت.
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه صــورت 

ــود. ــر می ش ــگان منتش رای
ــه  ــق ب ــه حقــوق متصــوره آن متعل •کلی

ــدگان نشــریه اســت.  گردانن

به نام خدا 
همکاران عزیز سالم و خدا قوت

نمایشــگاه بــزرگ تاسیســات ایــران در حالــی بــه پایــان 
رســید کــه دوران ســخت اقتصــادی، تحریم هــا و البتــه 
شــرایط ناپایــدار اجتماعــی کشــور را در برگرفتــه اســت. 
ــیده ایم و  ــرات آن رس ــت مذاک ــه بن بس ــه ب ــام ک برج

ــه در  ــور را ن ــاع کش ــتند اوض ــی نیس ــج آن راض ــن از نتای ــک از طرفی هیچ ی
ــن  ــگاه داشــته اســت. صنعــت ســاختمان در ای ــی ن ــه در بالتکلیف ــم ک تحری
اوضــاع بــد بــه ســختی می کوشــد تــا بــه زندگــی خــود ادامــه دهــد. ســرمایه 
ــه کســانی اســت کــه متخصــص نیســتند  اصلــی در ایــن صنعــت مربــوط ب
و تــالش می کننــد تــا پــول خــود را از ســقوط حفــظ کننــد. پزشــکان، تجــار 
ــه در  ــتند ک ــرگردانی هس ــرمایه های س ــا دارای س ــد آنه ــی مانن و حرفه های
ایــن صنعــت بــه تولیــد پــول می پردازنــد. هرچنــد کــه ایــن رویــه مطلــوب 
نیســت ولــی ماننــد بریــدن پــای انســان دچــار دیابــت پیشــرفته، پیشــگیری 
ــرمایه های  ــن س ــت. همی ــر اس ــردن بهت ــه از م ــه ک ــد و البت ــرگ می کن از م
ســرگردان نیــز امــروزه از تــرس یــا بــه دالر و ســکه تبدیــل شــده اند و یــا در 

حــال یافتــن راهــی بــرای هجــرت بــه آن ســوی آب هــا هســتند.
ــه  ــود ب ــاد خ ــه در ابع ــگاهی ک ــخت، نمایش ــرایط س ــن ش ــام ای ــار تم در کن
ــاره در میــان چهــار نمایشــگاه  ــا بازگشــته اســت و دوب روزهــای قبــل از کرون
بــزرگ جاگرفتــه اســت جالــب و در نــوع خــود قابــل مطالعــه اســت. تکلیــف 
نمایشــگاه های نفــت، ســاختمان و صنعــت غــذا روشــن اســت ولــی 
ــود،  ــوب می ش ــت محس ــاخه های صنع ــی از زیرش ــه نوع ــه ب ــگاهی ک نمایش
ــن  ــت و ای ــی هس ــد ول ــکوهمند باش ــیع و ش ــن وس ــد چنی ــذ نبای روی کاغ
نشــان می دهــد کــه صنعــت تولیــد آســایش چقــدر مهــم و اساســی اســت. 
گشــتی در نمایشــگاه امســال حــس جالــب کاالی تولیــد وطــن را بــه بیننــده 
ــه  ــران. چنان ک ــه شــدت ســاخت ای ــی ب ــود ول ــز ب ــه چی ــرد. هم ــاء می ک الق
معــدود تولیــدات خارجــی بــه ســختی دیــده می شــد. ایــن اتفــاق هــم خــوب 
اســت و هــم بــد. خــوب کــه صنعــت مــا چنیــن رشــد کــرده اســت و بــد کــه 
داخلــی ســازی تجربــه تلــخ خودروســازی را بــرای مــا تداعــی می کنــد. داخلــی 
ســازی قواعــد شــفافی دارد کــه بایــد رعایــت شــود: اســتانداردهایی کــه حرف 
اصلــی را می زنــد، آزمایشــگاه هایی کــه بایــد تأییــد کننــد و ســازندگانی کــه 
بایــد خیلــی بداننــد. هنــوز ایــن حلقــه نقــص دارد امــا خیــز بلنــدی برداشــته 
است.بســیاری از غایبیــن ســال های قبــل بودنــد ولــی ای کاش همــه بودنــد تــا 
معــدود جاهــای خالــی دیــده نشــود و بازدیدکننــدگان همــه را یکجــا ببیننــد. 
ــای  ــه غرفه ه ــه ب ــفرایی ک ــای س ــد و ج ــم بودن ــی ک ــدگان خارج بازدیدکنن
ــع  ــی صنای ــن یعن ــود. ای ــی ب ــه شــدت خال ــد ب کشــورهای خــود ســر می زنن
خارجــی در کشــور مــا حضــور رســمی ندارنــد و عــدم ارتبــاط صنایــع در ابعــاد 

بیــن المللــی چنــدان جالــب نیســت. 
حضــور بازدیدکنندگانــی کــه حرفــه ای بودنــد و می دانســتند چــرا به نمایشــگاه 
آمده انــد، چــه چیــزی می خواهنــد و بــه دنبــال چــه هســتند بســیار شــیرین 
ــی  ــود ول ــا نب ــل از کرون ــال های قب ــلوغی س ــه ش ــگاه ب ــاید نمایش ــود. ش ب
ــداد  ــن روی ــزاری ای ــد. برگ ــه ای و حــاذق بودن ــی حرف ــدازه کاف حاضــران به ان
ــدرکاران آن تبریــک می گوییــم و بازگشــت نمایشــگاه  ــه دســت ان ــزرگ را ب ب

ــم. ــال نیــک می گیری ــه ف ــه روزهــای اوج خــود را ب ب

تا بعد!

سخن سردبیر
بازگشت به اوج
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تولید کفپوش های نانوی اتاق تمیز 4
ــوش  ــوان کفپ ــه عن ــوالت ب ــن محص ــای ای ــن کاربری ه  مهم تری

ــر  ــای پ ــتی، انبار ه ــز بهداش ــتان ها و مراک ــات، بیمارس در کارخانج

تــردد، پارکینگ هــای طبقاتــی، اتاق هــای تمیــز و کاربری هــای 

نمایشــگاه ها اســت.  ادارات، شــو روم هــا و  تزئیناتــی ماننــد 

تاثیر اختراع ابوعلی سینا در ساخت یخچال! 10
ــه  ــود ک ــه ب ــک محفظ ــپ و ی ــک پم ــاوی ی ــتگاه ح ــن دس . ای

را داخــل یخچــال ایجــاد می کــرد و... ایــن پمــپ مکشــی 
صفحه 7

صفحه 26

صفحه 8

پیام خوب و بد از نمایشگاه تاسیسات 24
برگــزاری بیســت و یکمیــن نمایشــگاه بین المللــی تاسیســات 

سرمایشــی و گرمایشــی و تهویــه مطبــوع حــاوی پیام هــای خــوب 

و بــدی بــود کــه نیــاز بــه بررســی های کارشناســانه بیشــتری دارد.

یک عکس، یک درس 19
 درین هــا بایــد در فشــار اتمســفری نگــه داشــته شــوند تــا 

درزبندهــای آب در تله هــای دریــن آنهــا ســیفون نشــود و در نتیجــه 

ــای فاضــاب مضــر نباشــد.  ــرض گازه ــه در مع داخــل خان

فاز چهارم 21
ــره  ــات مدی ــو هی ــی؛ عض ــران اصفهان ــی جلوه گ ــدس مصطف مهن

گــروه تخصصــی مکانیــک نظام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران 

در پنجمیــن قســمت گفــت و گــو در برنامــه فــاز چهــارم بــا حضــور 

مهنــدس روح الــه واصــف مدیــر و ســردبیر پایــگاه خبری تاسیســات 

نیــوز بــه بررســی چالش هــای در حــوزه تخصصی مکانیک و سیســتم 

ارجــاع و ... در نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران پرداختند.

با نظام مهندسی 17
در ایــن صفحــه جدیدتریــن اخبــار ســازمان هــای نظــام مهندســی 

اســتان هــا را بخوانیــد.

فهرست



ت نیوز
تاسیسا
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اخبار داخلی

معرفــی نســل جدیــد مصالــح 
ــال ــاختمانی آنتی باکتری س

یکــی از شــرکت های فعــال در حــوزه نانــو فنــاوری، 

ــال  ــح آنتی باکتری ــره مصال ــو نق ــتفاده از نان ــا اس ب

بــرای ســاخت محیط هایــی چــون بیمارســتان 

ــت.  ــرده اس ــی ک ــور معرف ــران کش ــت عم ــه صنع ب

ــک  ــره ی ــات مدی ــس هی ــی طاهبــاز، رئی حمدعل

ــد  ــگاران، تولی ــع خبرن ــان  در جم ــرکت دانش بنی ش

ــاختمانی  ــیمیایی س ــواد ش ــن و م ــای بت افزودنی ه

ــت و  ــرکت دانس ــن ش ــه ای ــوالت فناوران را از محص

گفــت: ۶ محصــول مبتنــی بــر نانــو فنــاوری تولیــد 

شــده در ایــن شــرکت، تاییدیــه نانــو مقیــاس 

کرده انــد. دریافــت  نانــو  فنــاوری  ســتاد  از  را 

وی بــا بیــان اینکــه تزیینــات، رنــگ و طراحــی 

ســاختمان  ورودی  در  نانویــی  خانــه  داخلــی 

ــت،  ــده اس ــام ش ــا انج ــوی م ــارس از س ــج ف خلی

باکتریــال،  آنتــی  بندکشــی  مــاده  داد:  ادامــه 

و  رطوبتــی  عایــق  میکروســمنت،  ژیکاتکــس، 

نانویــی  محصــوالت  جملــه  از  نمــا  رنگ هــای 

کرده ایــم. عرضــه  این نمایشــگاه  در  کــه  اســت 

ــن  ــرکت، اصلی تری ــن ش ــره ای ــات مدی ــس هی رئی

ــی  ــده را آنت ــد ش ــاختمانی تولی ــح س ــت مصال مزی

یــادآور  و  دانســت  آن  مــواد  بــودن  باکتریــال 

شــد: اســتفاده از نانــو نقــره در ســاختار ایــن 

ــوالت،  ــن محص ــا ای ــده ت ــب ش ــوالت موج محص

کاربردهــای باالیــی در محیط هــای بیمارســتانی 

کننــد. پیــدا  عمومــی  فضاهــای  حتــی  و 

وی ادامــه داد: متاســفانه نمایشــگاه نانــو امســال به 

دلیــل قطعــی گســترده اینترنــت و عدم اطالع رســانی 

مثبــت و مؤثــر بــا کاهــش حضــور مراجعه کننــدگان 

و عالقه منــدان بــه ایــن حــوزه مواجــه شــده اســت.

ــوی  ــای نان ــد کفپوش ه تولی
ــز ــاق تمی ات

رســتم زاده، مدیرعامــل یکــی از شــرکت های کفپوش 

نانــو گفــت: از مهم تریــن محصــوالت تخصصــی ارائه 

شــده توســط شــرکت مــا می تــوان بــه پرایمر هــای 

اپوکســی ضــد رطوبــت، کفپــوش اپوکســی خودتــراز 

بــا پخــت ســریع )کمتــر از ۲ ســاعت(، پوشــش های 

ــر  ــی ب ــل زن ــت پ ــا قابلی ــف ب ــان منعط ــی یورت پل

اپوکســی  کفپــوش   ،)crack bridging( ترک هــا 

آنتــی اســتاتیک ECF و DIF و ایــن قبیل اشــاره کرد.

ــن محصــوالت  ــن کاربری هــای ای ــزود: مهم تری او اف

بــه عنــوان کفپــوش در کارخانجــات، بیمارســتان ها و 

مراکــز بهداشــتی، انبار هــای پــر تــردد، پارکینگ هــای 

ــی  ــز و کاربری هــای تزئینات ــی، اتاق هــای تمی طبقات

ــت.  ــگاه ها اس ــا و نمایش ــو روم ه ــد ادارات، ش مانن

ــی  ــای فن ــدف ارتق ــا ه ــول ب ــن محص ــت: ای او گف

ــت  ــش مقاوم ــازار و افزای ــود در ب ــوالت موج محص

ــی  ــی طراح ــوش اپوکس ــتحکام کفپ ــی و اس سایش

ســایش  ضــد  رزینــی  کفپــوش  بــود.  شــده 

ــر  ــا ۱۰ براب ــی ت ــت سایش ــا دارای مقاوم ــرکت م ش

اســت. بــازار  در  موجــود  از محصــوالت  باالتــر 

بــه دلیــل مقاومــت  بیــان کــرد:  ایــن فنــاور 

از  اســتفاده  محصــول،  ایــن  بــاالی  سایشــی 

کــه  داروســازی ها  تمیــز  اتاق هــای  در  آن 

هســتند،   GMP ســختگیرانه ی  قوانیــن  تحــت 

شــد. رو  بــه  رو  خوبــی  بســیار  اســتقبال  بــا 
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تولید ۲هزار تن پوشش لوله های 
انتقال آب، نفت و گاز 

شــرکت  یــک  مدیرعامــل  باریکانــی  فرامــرز 

پوشــش های  کننــده  تولیــد  بنیــان  دانــش 

نانویــی در حاشــیه مراســم  انعقــاد قــرارداد در 

ــد  ــرکت، تولی ــن ش ــت: در ای ــگاران گف ــع خبرن جم

ــازی  ــی س ــوذرات و بوم ــر نان ــی ب ــوالت مبتن محص

تکنولوژی هــای جدیــد را در پیــش گرفتــه ایــم.

وی بــا بیــان اینکــه یکــی از محصــوالت جدیــد کــه 

ــیدن  ــت و رس ــا کیفی ــی در ارتق ــش مهم ــو نق نان

ــد  ــا می کن ــر ایف ــورد نظ ــی م ــخصات فن ــه مش ب

رنــگ مخصــوص لوله هــای انتقــال نفــت، گاز، 

میعانــات، پتروشــیمی و آب اســت، افــزود: تــا 

ــی  ــوده ول ــی ب ــی واردات ــن رنگ ــا چنی ــش از اینه پی

ــد. ــد می رس ــه تولی ــرکت ب ــن ش ــط ای ــون توس اکن

ــت:  ــرارداد گف ــن ق ــات ای ــه جزئی ــاره ب ــا اش وی ب

ــش  ــن پوش ــزار ت ــرارداد دوه ــن ق ــاس ای ــر اس ب

لوله هــای انتقــال بــه تولیــد می رســد و مبلــغ 

اســت. دالر  میلیــون   ۱۰ داد حــدود  قــرار  ایــن 

ــش  ــرای کاه ــی ب ــی روش ابداع
۹۸ درصــدی مصــرف آب

شــرکت های  از  یکــی  مهندســان  از  گروهــی 

 ۹۸ کاهــش  بــرای  را  محصولــی  اســتارت آپی، 

کردنــد. عرضــه  آب  مصــرف  میــزان  درصــدی 

بــه  کــه  شــده  تولیــد  و  طراحــی  ســامانه ای 

ــب  ــیرآالت نص ــواع ش ــر روی ان ــازل« ب ــوان »ن عن

می شــود و ایــن نــازل قــادر اســت بــه میــزان 

ــد. ــر باش ــرف آب مؤث ــش مص ــد در کاه ۹۸ درص

ــان  ــرای کاهــش مصــرف آب، دو جری ــازل ب ــن ن ای

خروجــی ایجــاد می کنــد و کاهــش مصــرف آب 

ــرد. ــورت می گی ــازل ص ــان ن ــن دو جری ــن ای در بی

گفتنــی اســت یکــی از مشــکالت نازل هــا، آن اســت 

کــه پــس از مدتــی ذرات موجود در آب بــر روی توری 

آن هــا می نشــینند و مانــع از خــروج آب می شــوند، 

ولــی در ایــن محصــول در دو قســمت از ایــن نــازل 

ــو  ــاوری نان ــر فن ــی ب ــز مبتن ــش های آب گری از پوش

ــود. ــع ش ــی رف ــکل گرفتگ ــا مش ــده ت ــتفاده ش اس

نمونــه خارجــی ایــن نــازل وجــود دارد، امــا قیمــت 

تمــام شــده آن ۴۰ یــورو اســت و این در حالی اســت 

کــه محصــول ایرانــی حــدود یک یــورو قیمــت دارد.

از  تولیــد مصالــح ســاختمانی 
ــره ــو نق ــس نان جن

ــح  ــان مصال ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــان در ی محقق

ســاختمانی آنتــی باکتریــال نانــو بــه تولید رســاندند.

ــتفاده  ــره اس ــو نق ــول از نان ــن محص ــاخت ای در س

از  می تــوان  دلیــل  همیــن  بــه  اســت.  شــده 

بــرد. بهــره  عمومــی  بیمارســتان های  در  آنهــا 

ژیکاتکــس،  باکتریــال،  آنتــی  بندکشــی  مــاده 

رنگ هــای  و  رطوبتــی  عایــق  میکروســمنت، 

ــه در  ــت ک ــی اس ــوالت نانوی ــه محص ــا از جمل نم

ــل  ــو در مح ــران نان ــگاه ای ــیزدهمین دوره نمایش س

دائمــی نمایشــگاه بیــن المللــی عرضــه شــده اســت.
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کولــر گازی جدیــد بــا قابلیــت 
ــی خودکار تمیزکنندگ

ایــن محصــول 310 دالری می توانــد تــا 91 کیلــو 

ــی  ــرق صرفه جوی وات در هــر ســاعت، در مصــرف ب

داشــته باشــد.

ــه  ــدی ب ــوای جدی ــه ه ــتم تهوی ــیائومی سیس ش

وارد  را   1.5HP Inverter Air Conditioner نــام 

قابلیت هــای  کنــار  در  کــه  کــرده  چیــن  بــازار 

ســرمایش، گرمایــش و مصــرف پاییــن انــرژی، 

ــت. ــوردار اس ــودکار برخ ــده خ ــت تمیزکنن از قابلی

شــیائومی جدیــد  گازی  کولــر  مشــخصات 

کمپرســور  یــک  از  شــیائومی  جدیــد  محصــول 

ــراه  ــه هم ــده ب ــور ش ــده دوار و محص معکوس کنن

یــک روتــور مغناطیســی ثابــت بهــره می بــرد. 

ــا  ــد ت ــکان می دهن ــی ام ــن اجزای ــتفاده از چنی اس

روتــور حرکــت و عملکــرد نرمــی داشــته باشــد. ایــن 

کولــر گازی قــادر اســت حجــم هوایــی معــادل 660 

ــاورد و  ــان دربی ــه جری ــب در ســاعت را ب ــر مکع مت

ــط،  ــای محی ــب دم ــر حس ــد ب ــن می توان همچنی

گرمایــش یــا ســرمایش مــورد نیــاز را فراهــم کنــد.

ــا  ــی ب ــتفاده در اتاق های ــرای اس ــول ب ــن محص ای

مســاحت 16 تــا 20 متــر مربــع طراحــی شــده و بــا 

وجــود عملکــرد دوگانــه دمــا و رطوبــت آن، تغییرات 

ــه  ــانی هرچ ــادگی و آس ــا س ــش را ب ــن دو بخ ای

بیشــتر انجــام می شــوند. در ضمــن محصــول تــازه 

شــیائومی می توانــد تــا 91 کیلــووات در ســاعت 

باشــد. داشــته  صرفه جویــی  بــرق  مصــرف  در 

ــورد  ــز م ــر نی ــه پیش ت ــور ک ــر همانط ــوی دیگ از س

ــد  ــه هــوای جدی ــرار گرفــت سیســتم تهوی اشــاره ق

شــیائومی بــه یک ســازوکار پاکســازی خــودکار مجهز 

ــا باله هایــی  ــرای ایــن امــر از پره هــا ی اســت کــه ب

بــا جنــس آلومینیــوم هیدروفیــل اســتفاده می کنــد.

ــری و  ــد باکت ــای ض ــا فیلتر ه ــه ب ــی ک ــن ویژگ ای

کپــک همراهــی می شــود، بــه محصــول کمــک 

ــن  ــتگاه را از بی ــل دس ــار داخ ــا گردوغب ــد ت می کن

ــزه  ــوای خروجــی همیشــه پاکی ــرد، در نتیجــه ه بب

خواهــد بــود. بــا ایــن حــال ایــن دســتگاه در صورت 

ــد. ــام می ده ــر پیغ ــه کارب ــر ب ــدن فیلت ــدود ش مس
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»باتری آبی« جدید سوئیس؛ 

یکی از منابع اصلی انرژی 

تجدیدپذیر در اروپا

ــرژی  ــره ان ــت ذخی ــا قابلی ــی« ب ــری آب ــک »بات ی

الکتریکــی معادل ۴۰۰ هــزار باتری خــودروی برقی، از 

هفتــه آینــده در ســوئیس شــروع بــه کار خواهد کرد. 

ایــن »باتــری آبــی« یــا نیــروگاه تلمبــه ذخیــره ای بــا 

ــاوری نویــن در تونلــی در ۶۰۰ متــر زیــر زمیــن و  فن

بیــن دو مخــزن آب »اموســون« و »ویــو اموســون« 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــوئیس س ــه س ــون ول در کانت

کارشناســان می گوینــد ایــن باتــری بــا قابلیــت 

ذخیــره و تولیــد مقادیــر قابــل توجهــی انــرژی 

الکتریکــی، نقــش مهمــی در تثبیــت منابــع تغذیــه 

ــرد. ــد ک ــا خواه ــا ایف ــوئیس و اروپ ــرژی در س ان

ــک  ــره ای« ی ــه ذخی ــروگاه تلمب ــا »نی ــی ی ــری آب بات

نــوع روش ذخیــره انــرژی برق آبــی بــه صــورت 

هیدروالکتریسیته است و از دو حوضچه بزرگ آب که 

در ارتفاعــات مختلف قرار دارند ســاخته شــده اســت. 

ســاز و کار ایــن باتری هــا بدیــن صــورت اســت کــه 

ــی  ــتخر باالی ــه اس ــازاد ب ــد م ــان تولی ــرژی در زم ان

پمــپ می شــود. ســپس در زمــان اوج مصــرف، 

جهــت آب برعکــس می شــود. آب بدیــن صــورت از 

مخــزن بــاال آزاد می شــود و همین طــور کــه پاییــن 

ــت درآوردن  ــه حرک ــا ب ــش ب ــر راه ــد در س می آی

ــد. ــد می کن ــی تولی ــرژی الکتریک ــن، ان ــک توربی ی

ایــن فرآینــد نیــازی بــه انــرژی الکتریکــی بــا منبــع 

بیرونــی نــدارد چــرا کــه بــرای پمپــاژ آب از اســتخر 

ــی  ــی، از الکتریســیته اضاف ــه اســتخر باالی پاییــن ب

می کنــد. تغذیــه  دوم  مرحلــه  در  ذخیره شــده 

ذخیــره  بــرای  عمومــا  هیدرولیکــی  باتری هــای 

ــرژی  ــع ان ــد شــده توســط مناب ــی تولی ــرژی اضاف ان

تجدیدپذیــر ماننــد انــرژی بــاد یــا انرژی خورشــیدی 

انــرژی هســته ای مفیــد هســتند. و همینطــور 

 Nant« ایــن نیــروگاه سوئیســی کــه توســط شــرکت

de Drance« ســاخته شــده اســت و اول ژوئیــه 

ــش  ــد، دارای ش ــی رس ــرداری م ــه بهره ب ــال ب امس

توربیــن پمــپ و مجمــوع توان خروجــی ۹۰۰ مگاوات 

اســت کــه بــرای تامیــن بــرق ۹۰۰ هــزار خانــه کافــی 

اســت. در قلــب ایــن مــکان نیــز موتورخانــه بزرگــی 

بــه طــول حــدود ۲۰۰ متر و عــرض ۳۲ متر قــرار دارد.

ــه  ــرژی ب ــره ان ــد و ذخی ــن ســامانه تولی ســاخت ای

دلیــل چالش هــای لجســتیکی و مهندســی موجــود 

۱۴ ســال طــول کشــید. بــرای مثــال بــرای ایجــاد این 

ــای  ــل در دل کوه ه ــر تون ــد ۱۸ کیلومت ــروگاه بای نی

ــال  ــکان انتق ــا ام ــن تونل ه ــر می شــد. ای ــپ حف آل

ــه  ــاخته ب ــازه های پیش س ــاختمانی و س ــح س مصال

ــد. ــم می کردن ــروگاه را فراه ــب نی ــوه و قل داخــل ک

بــا ظرفیــت ذخیره ســازی ۲۰ میلیــون کیلــووات 

ــش  ــی نق ــری آب ــی رود بات ــد م ــرق، امی ــاعت ب س

ســوئیس  بــرق  شــبکه های  تثبیــت  در  مهمــی 

و اروپــا ایفــا کنــد. اســتفاده از ایــن باتری هــا 

روز هــای  ماننــد  مصــرف،  اوج  دوره هــای  در 

وجــود  بــه  احتمــال  می توانــد  گــرم،  بســیار 

آمــدن اضافه بــار شــبکه بــرق را کاهــش دهــد.

نــوع ذخیره ســازی  بزرگتریــن  آبــی  باتری هــای 

حاضــر  حــال  در  کــه  هســتند  شــبکه  انــرژی 

آن هــا  از  شــماری  پیشــتر  و  دارنــد  وجــود 

شــده اند. گرفتــه  کار  بــه  نیــز  آمریــکا  در 
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با نمایشگاه

برپایی دهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

دهمیــن دوره نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی )RINOTEX2022( در تاریــخ ۲ تــا ۶ آبــان مــاه ســال 

جــاری در محــل دائمــی نمایشــگاه بین المللــی تبریــز برگــزار خواهــد شــد.

 ایــن نمایشــگاه بــا رویکــرد تجاری ســازی و ایجــاد تعامــل بیــن عرضه کننــدگان و متقاضیــان فنــاوری در ۵ 

بخــش ایده هــای فناورانــه )طرح هــای اســتارت آپی(، توســعه و تجاری ســازی فنــاوری، فــروش محصــوالت 

ــزار می شــود. ــه برگ ــان، خدمــات تجاری ســازی و مشــاوره و نیازمندی هــای فناوران و خدمــات دانش بنی
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تاریخچه تاسیسات

تاثیر اختراع ابوعلی سینا در ساخت یخچال!

ایرانــی در قــرن 11  ابــو علــی ســینا دانشــمند 

د” یــا چگالنــده را اختــراع کــرد کــه وســیله ای  ــرِّ “ُمَب

ــل  ــود و تبدی ــای موج ــردن بخاره ــرد ک ــرای س ب

ایــن  اســت.  مایــع  بــه  بخارهــا  ایــن  کــردن 

بــه  بتواننــد  دانشــمندان  شــد  ســبب  وســیله 

کننــد. اختــراع  را  امــروزی  یخچال هــای  مــرور 

در  یخچال هــا  کــه  می دهــد  نشــان  اطالعــات 

ســاده ترین شــکل خــود در ســال 1755 وجــود 

داشــتند و یــک پروفســور اســکاتلندی بــه نــام 

»ویلیــام کولــن« دســتگاه یخچالــی کوچــک را 

ــپ  ــک پم ــاوی ی ــتگاه ح ــن دس ــرد. ای ــی ک طراح

ــی را  ــپ مکش ــن پم ــه ای ــود ک ــه ب ــک محفظ و ی

ــوش  ــه ج ــرد و نقط ــاد می ک ــال ایج ــل یخچ داخ

ــط  ــا را از محی ــپس گرم ــی آورد س ــن م آن را پایی

اطــراف خــود جــذب می کــرد و بــه بیــرون مــی داد. 

یــک   1805 ســال  در  یعنــی  بعــدی  مرحلــه  در 

ایوانــز«  »الیــور  نــام  بــه  آمریکایــی  مختــرع 

یــک کمپرســور بخــار را کشــف کــرد کــه بــر 

نقطــه  و  بــود  اعتــدال ســاخته شــده  اســاس 

می آمــد. پاییــن  مکــش  بــا  هــم  آن  جــوش 

اینهــا نمونه هــای اولیــه بودنــد تــا ایــن کــه اولیــن 

سیســتم یخچالــی توســط »ژاکــوب پرکینــز« در ســال 

ــز یــک چرخــه  ــن سیســتم نی ــد شــد. ای 1834 تولی

بســته داشــت کــه می توانســت بــدون اتــالف 

ــد.  ــرژی کار کن ان

ــه  ــا از لحــاظ تجــاری ب ــود ام ــد هــم ب ــه کا آم البت

ــید. ــت نرس موفقی

ــام  ــه ن ــی ب ــدان آمریکای ــک فیزیک ــه ی ــن ک ــا ای ت

ــی را در ســال 1842 ســاخت  ــوری« یخچال »جــان گ

کــه در آن هواخنــک باقــی می مانــد امــا ایــن 

نمونــه هــم از لحــاظ تجــاری شکســت خــورد. 

»جیمــز هاریســون« یــک روزنامه نویــس بریتانیایــی 

کــه بــه اســترالیا مهاجــرت کــرده بــود، یــک دســتگاه 

ــن  ــه اولی ــرد ک ــراع ک ــال 1851 اخت ــاز را در س یخ س

دســتگاه تجــاری یخســاز محســوب می شــد کــه در 

آن مــواد غذایــی و نوشــیدنی ها را تــا حــدی خنــک 

می کردنــد. 

تــا ایــن کــه فــردی بــه نــام »فــرد ولــف« در ســال 

ــزل  ــرای اســتفاده داخــل من ــی را ب 1913 یخچال های

ــی  ــای یخ ــاالی آن ج ــمت ب ــه قس ــرد ک ــراع ک اخت

ــرد. ــاده ک ــی را روی آن پی ــای متفاوت ــود و ایده ه ب

»آلفــرد ملــوز« هــم یخچال هایــی حــاوی کمپرســور 

ــده توســط  ــن ای ــرد و ای ــراع ک را در ســال 1916 اخت

کمپانــی فریجــی دایــر دنبــال شــد و توانســت 

ــد.  ــد کن ــترده تر تولی ــکل گس ــه ش ــا را ب یخچال ه

کمپانی هــای دیگــر هــم وارد کار شــدند امــا در 

نهایــت در ســال 1921 تیــم تحقیقاتــی بــا سرپرســتی 

»چارلــز فرانکلیــن« موتورهــای عمومــی یخچال هــای 

امــروزی را اختــراع کــرد کــه خطــرات کمتــری را بــه 

همــراه داشــت.
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نشریات تاسیساتی

REHVA Journal یک مجله فنی و عملی برای متخصصان صنعت HVAC است. این مجله برای خواندن 

توسط طراحان، مشاوران، تولید کنندگان، سرمایه گذاران، پیمانکاران مکانیک، شرکت های نمایندگی و 

فروش، معماران متخصصان بخش انرژی، مسئوالن نهادهای دولتی و غیره طراحی شده است.
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ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه در آمریــکا چگونــه 

اســت؟

آنجــا هــم دولــت و هــم صنعــت و دانشــگاه عالقــه 

ارتبــاط بیــن دانشــگاه و صنعــت دارد. مثالــی 

ــه  ــری ک ــه پنیرســازی، آب پنی ــک کارخان ــم. ی می زن

ــن آب  ــت و ای ــالب می ریخ ــه فاض ــی را ب تولیدم

ــوز و...  ــی و الکت ــات پروتئین ــر ترکیب ــه خاط ــر ب پنی

بســیار آلوده کننــده اســت و درنتیجــه دولــت بــه آن 

گفتــه بــود ســال بعــد کــه بــه ازای هــر لیتــری کــه 

ــه بدهــی و  ــد یــک هزین ــزی بای در فاضــالب می ری

ــد  ــر می شــود و ســال ســوم چن ــد دو براب ســال بع

ــود.  ــوع می ش ــارم ممن ــال چه ــود و س ــر می ش براب

ــک  ــد ی ــه بای ــد ک ــنید فهمی ــن را ش ــه ای ــی ک  وقت

ــود و  ــده ب ــن آم ــتاد م ــش اس ــد و پی ــری بکن فک

ــم و یــک فکــری  ــود مــا یــک مشــکل داری ــه ب گفت

بــرای آن بکنیــم و اســتاد مــن چــون دانشــجویش 

بــودم گفــت بیــا باهــم برویــم و رفتیــم کارخانــه را 

بازدیــد کردیــم پــروژه ای ایجــاد کردیــم کــه آب پنیــر 

ــرد و کارخانه هــای  ــودر می ک ــرد و پ را خشــک می ک

مختلــف تولیــد پفــک و خیلــی از محصــوالت ایــن 

ــر  ــد. آب پنی ــداری می کردن ــر را خری ــودر آب پنی پ

پروتئین هــای خیلــی بــا ارزشــی دارد و بــا تفکیــک، 

مــواد مضــر آن را جــدا کردیــم و محاســبه اقتصــادی 

کردیــم و دیدیــم کــه خشــک کنــد و بفروشــد، ســال 

بعــد کــه هزینــه دفــع فاضــالب بایــد پرداختــه شــود 

جبــران هزینه هــای خشــک کردن را می کنــد کــه 

بــه آن توصیــه کردیــم ایــن کار را انجــام بدهــد.

ــه انجــام بشــود،  ــل از ایــن کــه در کارخان ــی قب یعن

تســت ها در دانشــگاه انجــام شــد، بــه نتیجــه 

ــاده ســازی  ــد و پی ــه رفتی ــه کارخان ــد ب رســید و بع

ــد؟ کردی

دقیقــًا. آب پنیــرش را آوردیــم، مقــدار مــاده خشــک 

ــظ  ــد تغلی ــدر بای ــد چق ــم، بع ــدازه گرفتی آن را ان

شــود)اول بایــد خشــک شــود و بعــد تغلیــظ شــود(، 

ــه  ــم ک ــش را بگیری ــد آب ــا فیلتراســیون بای ــدر ب چق

ــی آن را  ــه روش ــه چ ــد ب ــد بای ــود و بع ــظ ش تغلی

ــا وجــود بودجــه ای  ــات هــم ب خشــک کنیــم. امکان

مــا چــرخ را نبایــد از نــو اختــراع بکنیــم، تــا آنجــا کــه می شــود بایــد از علــم دنیــا اســتفاده بکنیــم ولــی اگــر 

می خواهیــم خــالق باشــیم و اگــر می خواهیــم درجــا نزنیــم و اگــر می خواهیــم وابســته نباشــیم، خودمــان 

بایــد خالقیــت نشــان بدهیــم کــه بــه طــور مثــال صنعــت غــذا این گونــه اســت، یعنــی مــا در ارتبــاط بــا 

ســاخت دســتگاه ها و خالقیتــی کــه بایــد در صنعــت غــذا به وجــود بیایــد خیلــی خــالق نیســتیم.

سومین قسمت از مصاحبه مهندس واصف با دکتر شاهدی را در ذیل میخوانید
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ــار  ــت در اختی ــی راح ــود خیل ــروژه ب ــرای پ ــه ب ک

ــه  ــزی ک ــا چی ــوادی ی ــر م ــن اگ ــتند. م می گذاش

ــود  ــی ب ــط کاف ــتم، فق ــود می خواس ــاز ب ــورد نی م

اســتادم آن را بنویســد، حتــی پرداخــت نکــرده آن را 

می فرســتادند و بعــد پرداخــت می کــرد .

چقــدر مــا بایــد بــرای واردکــردن تکنولــوژی از خارج 

مصــر باشــیم و از دانــش آنهــا بهــره ببریــم؟

ــم،  ــراع بکنی ــو اخت ــد از ن ــا چــرخ را نبای ــع م در واق

تــا آنجــا کــه می شــود بایــد از علــم دنیــا اســتفاده 

بکنیــم ولــی اگــر می خواهیــم خــالق باشــیم و 

ــم  ــر می خواهی ــم و اگ ــا نزنی ــم درج ــر می خواهی اگ

ــت نشــان  ــد خالقی ــان بای وابســته نباشــیم، خودم

بدهیــم کــه بــه طــور مثــال صنعــت غــذا این گونــه 

اســت، یعنــی مــا در ارتبــاط بــا ســاخت دســتگاه ها 

ــود  ــذا به وج ــت غ ــد در صنع ــه بای ــی ک و خالقیت

ــی خــالق نیســتیم. ــد خیل بیای

نظــم شــما خیلــی زبــان زد دانشــجوها بــوده اســت. 

چقــدر ایــن نظــم مؤثــر بــوده و چطــور  آن را ایجــاد 

کرده ایــد؟

ــه  ــه ب ــن اســت ک ــا ای ــی از مشــکالت کشــور م یک

ــای کافــی نمی دهــد. یکــی از  ــع ارزشــی اش به مناب

منابــع ارزشــی انســان، وقــت اســت و شــما ببینیــد 

کشــورهای دیگــر  وقتــی کــه ســروقت ســمینار 

شــروع می شــود و ســر وقــت بایــد ســخنرانی 

ــد  ــد و شــروع می کنن ــه می آین ــق برنام بشــود و طب

ــر  ــورد نظ ــت م ــد و در وق ــه نمی زنن ــرف اضاف و ح

کــه 20 دقیقــه یــا 30 دقیقــه اســت، کل وقــت خــود 

ــه  ــه ب ــا 20 دقیق ــر م ــد. حــاال مدی ــم می کنن را تنظی

ــد و  ــت می کن ــه صحب ــی 60 دقیق ــت می ده او وق

حــرف خــودش را می زنــد. حضــرت علــی بــه عنــوان 

ــه فرزنــدان خــودش فرمــوده  وصیــت دو نکتــه را ب

اســت و ایــن نــکات هــم مهــم هســتند کــه یکــی 

تقواســت و یکــی نظــم.

چقدر اهل مطالعه هستید؟

ــوب  ــه خ ــم ک ــاس کن ــه احس ــاز ک ــد نی ــن در ح م

ــی  ــی خیل ــتم ول ــه را داش ــات متفرق ــت مطالع اس

ــب  ــورد مطال ــودم و در م ــری نب ــه گ ــان مطالع انس

درســی اگــر نیــاز بشــود، مطالعــه می کنــم و خــودم 

را تقویــت می کنــم. در مــورد مســائل فرهنگــی هــم 

ــم. ــه می کن ــد مراجع ــی الزم باش ــر جای ه

آخرین کتابی که خوانده اید چه بوده است؟

کتابــی کــه خیلــی اتفاقــی بــه دســتم رســید و اســم 

آن بیشــعوری بــود کتابــی کــه زیــر زمینــی بــود ولی 

ــدد  ــای مج ــی داد و در چاپ ه ــیار م ــای بس ایده ه

چــاپ شــد. اگــر انســان بتوانــد از ایــن کتــاب ایــده 

ــن  ــی تری ــت اساس ــن اس ــن ای ــاد م ــرد اعتق بگی

مشــکل جوامــع انســان ها خودخواهــی و تکبــر 

اســت کــه در اســالم مطــرح اســت. اســالم  خیلــی 

بیــان می کنــد. اســالم  را  از مطالــب ســمبلیک 

ــن  ــه ای ــم ک ــیطان گفتی ــه ش ــا ب ــه م ــد ک می گوی

ــی  ــم یــک آفریــده خیل موجــود انســان کــه آفریدی
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ــه  ــن اســت ب ــده خــدا در زمی ــزرگ اســت و نماین ب

ــد و  ــتکبار ورزی ــی اس ــر ول ــن و بپذی ــجده ک آن س

نکــرد و شــد ســمبل گناهــان دنیــا و اولیــن گناهــی 

کــه در هســتی اتفــاق افتــاد تکبــر و خودخواهــی و 

خودپرســتی کــه همــه جــزو تکبــر و اســتکبار اســت 

ــته  ــی داش ــاده خواه ــن زی ــه م ــود ک ــث می ش باع

باشــم. مــن حقــوق مــردم را رعایــت نکنــم و همــه 

چیــز را بــرای خــودم بخواهــم، می بینــم کــه طــرف 

زندگیــش معیــوب اســت، مــن از آن بــه نفــع خــودم 

ــی  ــر و خودخواه ــا از تکب ــه این ه ــرم و هم می گی

ــو  ــه ت ــد ک ــد بگوی ــاب می خواه ــن کت ــت و ای اس

تکبــر نداشــته بــاش. بیــا انســانیت یــاد بگیــر و بیــا 

ــاد بگیــر همانطــور کــه تــو می خواهــی  آدم شــو. ی

ــد.  ــی کنن ــوب زندگ ــد خ ــم می خواهن ــران ه دیگ

ــا ارزش اســت. ایــن ریشــه کتــاب اســت و خیلــی ب

اوقات فراغت خود را چگونه گذراندید؟

بــرای این کــه کار فیزیکــی داشــته باشــم آخــر 

هفته هــا مــی روم بــه یــک بــاغ کوچــک و کار 

می کنــم. فیزیکــی 

این کار فیزیکی چقدر مؤثر است؟

حقیقتــًا مهــم اســت، یکــی از مشــکالتی کــه امــروزه 

مــا داریــم این اســت کــه مــردم ورزش و کار فیزیکی 

انجــام نمی دهنــد بــه طــور مثــال بــرای نــان گرفتــن 

هــم بــا ماشــین می رونــد، حتــی بــا دوچرخــه هــم 

ــدن  ــر ب ــت. اگ ــد اس ــی ب ــن خیل ــد و ای نمی رون

می خواهــد خــوب کار کنــد بایــد فعالیــت فیزیکــی 

داشــته باشــد.

چطور شد که درگیر فرهنگستان شدید؟

وقتــی فرهنگســتان در ســال 1370 دوبــاره شــروع به 

کار کــرد افــراد صاحــب نظــر کشــوری عضــو شــدند 

و بــه اصطــالح، فرهنگســتان را ایجــاد کردنــد، و بــا 

آن هــا همــکاری داشــتم و از نظــر علمــی و فعالیــت 

و برنامه نویســی و... بــه عنــوان عضــو وابســته 

پذیرفتنــد و دعــوت کردنــد از آن موقــع بــه عنــوان 

مســئول شــاخه علــوم صنایــع غذایــی فرهنگســتان 

در رشــته کشــاورزی فعــال و بعــد دیدنــد کــه انســان 

ــد  ــد و چن ــت دادن ــی هســتم، پیشــنهاد معاون فعال

ســال کار کــردم و بعــد بازنشســته شــدم.

کار فرهنگستان در رابطه با کشور چیست؟

ــن مراجــع علمــی کشــور  فرهنگســتان جــزو باالتری

ــد هــدف. یــک هــدف ارتباطــات  ــا چن هســتند و ب

دیپلماســی علمــی بــا کشــورهای خارجــی. اعضــای 

فرهنگســتان ها از افــراد برجســته کشــوری هســتند 

ــه اصطــالح توجــه  کــه فقــط در رشــته خودشــان ب

ندارنــد و چنــد بعــدی نــگاه   می کننــد و جامــع نگــر 

ــد  ــی می فهمن ــد، سیاس ــی می فهمن ــتند. فرهنگ هس

ــد  ــد و می توانن ــی را می فهمن ــی علم ــائل کل و مس

صاحــب نظــر باشــند. این کــه فرهنگســتان های 

ــی  ــه علم ــایی ک ــتند آن روس ــن کار هس ــی برای غرب

ــد و نظــر  ــا آن هــا مشــورت می کنن ــد ب فکــر می کنن

می گیرنــد. مثــاًل اوبامــا از فرهنگســتان خیلــی 

نظــر می گرفــت امــا ترامــپ اصــاًل. بخــش مهمــی 

از مؤسســات علمــی و پژوهشــی زیــر نظــر آن 

هاســت و آن هــا نظــارت می کننــد چــرا؟ بــه خاطــر 

این کــه می خواهنــد هــم ســطح دنیــا حرکــت 

کننــد و می خواهنــد کــه جهت دهــی کننــد بــه 

ــد  ــگاه می کن ــودش ن ــتان خ ــا. فرهنگس ــم این ه عل

ــه  ــی توج ــد. گاه ــنهاد می ده ــایل و پیش ــه وس ب

می شــود و گاهــی نمی شــود. 

ادامه دارد ...

مصاحبه
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با نظام مهندسی

نظام مهندسی البرز:

آمار ارجاع نظارت به تفکیک رشته، متراژ، طبقات و شهرهای استان البرز اعالم شد.

نظام مهندسی زنجان:
سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان اطالعیه ای در باره نحوه احتساب سابقه کار مشمولین صادر کرد.

نظام مهندسی لرستان:

ــه ای  ــر رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان لرســتان : از ارســال گزارشــات مرحل ــان مه علیرضــا آری
ــر داد. ــه در اســتان لرســتان خب ــه مراجــع صــدور پروان ــی ب ــه صــورت الکترونیک ســاختمان ب

نظام مهندسی کاشان:

ــالوده (،  ــه از روی ش ــاختمانهای 3 و 4 و 5 طبق ــروه ب )س ــاختمانهای گ ــرای س ــزام اج ــاه 1400، ال از 15 دی م
توســط ســازنده ) مجــری ذیصــالح ( عملیاتــی مــی گــردد.

نظام مهندسی یزد:

واحــد آمــوزش ســازمان  نظــام مهندســی یــزد در نظــر دارد دوره آموزشــی طراحــي ســقف هــاي وافــل بــر 
ــورت  ــه ص ــران،  ب ــين عم ــژه مهندس ــي وي ــررات مل ــث 9 مق ــش مبح ــن ويراي ــاس ACI318-19  و آخری اس

ــد.  ــزار نماي ــي برگ ــش فن ــارت ودان ــا مه ــا هــدف ارتق حضــوري  ب

نظام مهندسی کردستان:

مجمــع عمومــی انجمــن کارشناســان رســمی مــاده ۲۷ ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان کردســتان 
برگــزار میشــود.

نظام مهندسی اصفهان:

هفتمین کنفرانس مکانی 2022 با شعار محوری فناوری اطالعات مکانی برای زندگی هوشمند برگزار میشود.

https://www.alborz-nezam.ir/ShowInfo.aspx?Type=100&SId=17803&Success=6669&Headline=0&action=%2014%2015%2069
http://zanjan-nezam.org/fa/news/detail3968/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://lorestannezam.ir/fa/news/496/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
http://lorestannezam.ir/fa/news/496/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
3-	https://kashannezam.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
3-	https://kashannezam.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
3-	https://kashannezam.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yazdnezam.ir/node/1746
https://www.yazdnezam.ir/node/1746
https://www.yazdnezam.ir/node/1746
https://www.yazdnezam.ir/node/1746
https://kurdnezam.ir/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b2-2
https://kurdnezam.ir/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b2-2
https://kurdnezam.ir/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b2-2
https://www.esfceo.ir/NezamNewsItem/13877
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یک عکس یک درس
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یک عکس یک درس

ــار  ــد در فش ــا بای ــد درین ه ــه می دانی ــور ک همان ط

اتمســفری نگــه داشــته شــوند تــا درزبندهــای آب در 

ــه  ــود و در نتیج ــیفون نش ــا س ــن آنه ــای دری تله ه

ــر  ــالب مض ــای فاض ــرض گازه ــه در مع ــل خان داخ

نباشــد. سیســتم ونــت شــامل لوله هایــی اســت کــه 

اختــالف فشــار در سیســتم دریــن را حفــظ می کنــد. 

از  کــه  )چیزهایــی  لوله کشــی  وســایل  همــه   .1

ــن  ــتم دری ــه سیس ــتفاده و آن را ب ــالب اس اب فاض

ــری از  ــرای جلوگی ــد. ب ــه دارن ــد(، تل ــه می کنن تخلی

ســیفون شــدن آب فاضــالب در زمــان تخلیــه، هــوا 

بایــد نزدیــک خروجــی تلــه وارد لولــه دریــن شــود 

)بیشــترین فاصلــه تعییــن شــده توســط قطــر لولــه 

ــن(.  دری

ــا  ــودی ب ــه عم ــک لول ــی از ی ــه بخش ــت اولی 2. ون

قطــر بــزرگ بــه نــام »نــاودان« اســت. زیــر باالتریــن 

نقطــه تخلیــه فاضــالب بــه آن »نــاودان آب« اســت. 

اگــر یــک نــاودان بــرای یــک یــا چنــد توالت باشــد، 

گاهــی »لولــه عمــودی توالــت« نامیــده مــی شــود. 

ــرای  ــور مســتقیم ب ــن بخــش عب ــه ای ــی ک از آنجای

هــوا بــه لولــه فاضــالب شــهری یــا مخــزن ســپتیک 

ــت  ــاودان ون ــک ن ــد، ی ــی کن ــم م ــی فراه خصوص

ــرای دور نگــه  ــاز تمــام شــود. و ب ــد در هــوای ب بای

داشــتن گاز فاضــالب از مــردم، معمــوال در بــام تمــام 

مــی شــود. 

3. طــول مجــاز دریــن از یــک تلــه تــا ونــت طبــق 

ــه مشــخص  ــر لول ــی از قط ــه صــورت تابع ــا ب کده

ــد  ــن بســیار بلن ــی دری ــر مســیر افق ــی شــود. اگ م

اســت، نــاودان ونــت بــا قطــر کمتــر معمــوال بعــد از 

تلــه تعبیــه مــی شــود. 

ــرای دریــن هــای افقــی بســیار  4. راه حــل دیگــر ب

ــا  ــی ب ــه طــول هــای قانون ــی شکســتن آن ب طوالن

ــرای تضمیــن اینکــه آنهــا هیــچ  revent هاســت. ب

ــا  ــوند، revent ه ــی ش ــدود نم ــا آب مس ــت ب وق

ــاالی ســطح باالتریــن وســیله در  ــچ ب حداقــل 6 این

دریــن بــه نــاودان وصــل مــی شــوند. یــک دریــن  

افقــی مــی توانــد هرچندبــار کــه الزم اســت ریونــت 

ــد  ــت – مانن ــی اس ــه revent عمل ــی ک ــود. جای ش

ســینک هــای جزیــره ای – مــی توانــد یــک »ونــت 

حلقــه ای« تعبیــه کــرد. ونــت لــوپ )کــه بــا عنــوان 

ــه  ــود( ب ــی ش ــده م ــم خوان ــک ه ــت بارومتری ون

ــه  ــوض ب ــود. در ع ــی ش ــل نم ــت وص ــاودان ون ن

ــار  ــود در آن فش ــوای موج ــم ه ــا حج ــادگی ب س

ــه  ــر ک ــل دیگ ــد. راه ح ــی کن ــم م ــی را فراه جبران

تنهــا بــرای وســایلی کــه در محــل هــای مانــع ونــت 

ــودکار«  ــت خ ــت، »ون ــاز اس ــتند مج ــی هس قانون

اســت. ایــن یــک شــیر کنتــرل هواســت کــه اجــازه 

ــد  ــان یاب ــن جری ــه دری ــه ب ــوای خان ــد ه ــی ده م

ــی شــود.  ــردن گاز فاضــالب م ــع فرارک ــا مان ام

5. یــک لولــه ونــت عمــودی کــه قطــر آن بــه انــدازه 

کافــی بــزرگ اســت، بــرای ترکیــب ونــت و فاضــالب 

مجــاز اســت. بخــش هایــی از لولــه کــه بــرای هر دو 

منظــور اســتفاده مــی شــوند »ونــت هــای خیــس« 

نــام دارنــد. 

ــد  ــت 100 درص ــت رطوب ــای ون ــه ه ــوا در لول 6. ه

دارد. در ایالــت هــای شــمالی آمریــکا، کــه میانگیــن 

ــادی از ســال  ــرای بخــش هــای زی ــه ب دمــای روزان

زیــر صفــر اســت، ممکــن اســت داخــل لولــه هــای 

ــری از  ــرای جلوگی ــخ تشــکیل شــود. ب ــاز ی ــت ب ون

ــی  ــای محل ــخ، کده ــا ی ــا ب ــه ه ــدن لول مسدودش

ــام  ــاالی ب ــت ب ــش ون ــرای بخ ــر ب ــزرگ ت ــر ب قط

مشــخص مــی کننــد. بــه عــالوه، چــون بــرف لولــه 

ونــت را نمــی پوشــاند، یــک کــد محلــی گســترش 

ــد.  ــد را الزم مــی دان ــچ ک ــل 6 این ــر حداق ــه زی لول
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نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی با 
نرم افزار اتوکد

مدت دوره: 51 ساعت
مدرس: مهندس امیر مرادیان،

 مهندس روح اهلل واصف، مهندس فرید قرنفلی

اصول طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمانی، 
بیمارستانی و صنعتی

مدت دوره: 110 ساعت
مدرس: مهندس روح اهلل واصف، 

مهندس زاره انجرقلی، مهندس ایمان یونسی، 
مهندس امیر مرادیان

طراحی سیستم های اطفاء حریق با نرم افزار 
اتواسپرینک

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندس حسام طاووسی، 

مهندس صابر قلی پور

طراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات

مدت دوره: 80 ساعت
مدرس: مهندس امیر مرادیان،

 مهندس روح اهلل واصف، مهندس فرید قرنفلی

کارگاه عملی نصب و تعمیر پکیج های حرارتی

مدت دوره: 40 ساعت
مدرس:مهندس اکبر غامی

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه مهر 1401

آموزش

http://www.kaashaaneh.ir
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فاز چهارم

اصفهانــی؛  جلوه گــران  مصطفــی  مهنــدس 

ــک  ــی مکانی ــروه تخصص ــره گ ــات مدی ــو هی عض

نظام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران در پنجمین 

قســمت گفــت و گــو در برنامــه فــاز چهارم بــا حضور 

ــه واصــف مدیــر و ســردبیر پایــگاه  مهنــدس روح ال

خبــری تاسیســات نیــوز بــه بررســی چالش هــای در 

حــوزه تخصصــی مکانیــک و سیســتم ارجــاع و ... در 

نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران پرداختند.

سیستم ارجاع کار نظام مهندسی متولی ندارد

مهنــدس جلوه گــران در ایــن گفــت و گــو در خصوص 

نظــام حاکــم بــر سیســتم ارجــاع در نظام مهندســی 

ســاختمان گفــت: واگــذاری پروژه هــا در حوزه هــای 

مختلــف اعــم از گاز، آبفــا و ... بــر اســاس رواِل حاکم 

ــای  ــار و روش ه ــه رفت ــاع ب ــتم های ارج ــر سیس ب

ــًا  ــردد و قطع ــاز می گ ــی ب ــام مهندس ــتم نظ سیس

بایــد در ایــن راســتا برنامــه ای منظــم و پایــدار 

وجــود داشــته باشــد و اگــر خالئــی در ایــن خصوص 

اســت حتمــًا بــه آن بــه طــور جــدی پرداختــه شــود. 

ــک  ــی مکانی ــروه تخصص ــره گ ــات مدی ــو هی عض

ــاره  ــران درب ــتان ته ــاختمان اس ــی س نظام مهندس

ــت:  ــاع  گف ــام ارج ــاره نظ ــود درب ــفافیت موج ش

ــود  ــه وج ــن زمین ــفافیتی در ای ــر ش ــال حاض در ح

از  جــدی  مطالبــه  اینکــه  وجــود  بــا  و  نــدارد 

ــا  ــه ام ــورت گرفت ــوص ص ــن خص ــا در ای ــوی م س

هیــچ گونــه شــفافیتی در ایــن زمینــه وجــود 

خصــوص  در  آرشــیوی  هیچگونــه  و  نــدارد 

ارجــاع کارهــا در ایــن حــوزه موجــود نیســت. 

وی یــادآور شــد: ایــن بــر خــالف قانون شفاف ســازی 

و آنچــه کــه در هیات دولــت نیز ابالغ و بــر آن تاکید 

ــی  ــام مهندس ــود و نظ ــام می ش ــت انج ــده اس ش

نمی کنــد،  حرکــت  مســیر  ایــن  در  ســاختمان 

البتــه اعضــای گــروه تخصصــی نظام مهندســی 

ســاختمان در اولویــت واگــذاری ارجــاع پروژه هــای 

نظام مهندســی نیســتند و مــن خــودم نــه در گــروه 

افشاگری در فاز چهارم از سیستم ارجاع کار در نظام مهندسی ساختمان

فازچهارم طرحی جدید از پایگاه خبری تاسیسات نیوز است که به وقایع و رویدادهای مختلف می پردازد. 

برنامه ای گفتگو محور با هدف روشن سازی زوایای تاریک مرتبط با صنف تاسیسات و نیز ساختن و بهبود 

جامعه حرفه ای همه دست اندرکاران تاسیسات.
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ــر  ــردم و ب ــت نک ــروژه ای را دریاف ــه گاز، پ ــا و ن آبف

اســاس قوانیــن بایــد تمــام کســانی کــه صالحیــت 

ــه  ــا ب ــروف الفب ــاس ح ــر اس ــده ب ــد ش ــا تایی آنه

مجمــوع دویســت نفــر موجــود در ایــن گــروه 

کار ارجــاع شــود کــه البتــه هنــوز اطالع رســانی 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــه ص ــن عرص ــفافی در ای ش

تناقضات قوانین نظام مهندسی  

ــازمان  ــک س ــی مکانی ــروه تخصص ایــن عضــو گ

در  تهــران  اســتان  ســاختمان  نظام مهندســی 

ــون  ــث دوم قان ــاده 33 مبح ــرح م ــه ش ــه ب ادام

ــر  ــت: ب ــت و گف ــاختمان پرداخ ــی س نظام مهندس

اســاس مــاده 33 قانــون نظام مهندســی ســاختمان، 

تمــام ضوابــط حاکــم بــر ارجــاع کارهــای ســاختمانی 

اعــم از طراحــی، نظــارت و ارجــاع و مســائل مرتبــط 

شــهرداری،  ماننــد  ذیربــط  نهادهــای  و  آن  بــا 

ــور  ــه ط ــازی ب ــد شفاف س ــی و ... بای نظام مهندس

ــای  ــوز درچارچوب ه ــا هن ــرد ام ــورت گی ــل ص کام

تعییــن شــده هیــچ اقدامــی صــورت نگرفته اســت و 

بایــد اصالحتــی بــه منظــور نظــارت تمام و شــفافیت 

کامــل صــورت گیــرد و واگــذاری پروژه هــا بــر اســاس 

ــته های  ــک رش ــا تفکی ــا و ب ــا و تبحره تخصص ه

مهندســی و بــه صــورت عادالنــه انجــام شــود. 

مهنــدس جلوه گــران ضمــن اشــاره بــه اینکــه 

خــود عضــو کمیتــه حــل اختــالف در ســازمان 

نظام مهندســی اســت اظهــار داشــت : چنانچــه 

ــی  ــط و مقــررات قانون ــالف ضواب ــر خ ــی ب اقدام

صــورت  مهندســی  و  اداری  نظامــات  حــوزه  در 

ــه  ــرد البت ــورت می گی ــب ص ــورد مناس ــرد برخ نگی

ــی  ــتورالعمل های کنون ــیاری در دس ــای بس ضعف ه

وجــود دارد، بعنــوان مثــال صــدور مجــوز پایــان کار 

بــا تاییــد گواهــی آسانســور نهایــی می شــود ایــن در 

حالــی اســت که هنــوز مســئولیت و وظیفــه مهندس 

ــورت  ــه ص ــه و تاییدی ــان نیافت ــک پای ــر مکانی ناظ

ــی  ــکالت جانب ــکل و مش ــن مش ــت. ای ــه اس نگرفت

ــه  ــن عرص ــود در ای ــای موج ــه چالش ه آن از جمل

ــه دنیــال یافتــن راهکارهــای مناســب  اســت کــه ب

ــود.  ــل ش ــکل ح ــن مش ــم ای ــتیم و امیدواری هس

سهم اندک گروه های تخصصی در اداره سازمان

ــم گروه هــای تخصصــی  ــش مه ــه نق ــه ب او در ادام

نظام مهندســی  ســازمان  اداره  در  نظام مهندســی 

ســاختمان پرداخــت و خاطرنشــان کــرد:  از مجمــوع 

ســی بنــد موجــود در خصــوص اداره هیــات مدیــره 

حــدود بیســت بنــد آن مربــوط بــه گروه هــای 

کــه  درحالــی  اســت  نظام مهندســی  تخصصــی 

ســهم ایــن گــروه در اداره کلــی ایــن ســازمان بســیار 

کمتــر از آنچــه کــه اکنــون هســت می باشــد. 

قلــب  مکانیــک  تاسیســات  کــرد:  تصریــح  وی 

و تاسیســات بــرق مغــز هــر ســاختمانی تلقــی 

فاز چهارم
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می شــود و اگــر مشــکلی در ایــن زمینــه ایجــاد 

شــود حتمــًا مــرگ کل سیســتم را بــه دنبــال خواهــد 

بایــد بســیار نظام منــد و  رو  ایــن  از  و  داشــت 

ــای  ــرای انتقاده ــعارزدگی پذی ــارج از ش ــق و خ دقی

ــم. ــرار گیری ــعه ق ــیر توس ــا در مس ــیم ت وارده باش

ــای  ــی چالش ه ــاء اصل ــص منش ــای ناق طراحی ه

ســاخت و ســاز

مهنــدس جلوه گــران همچنیــن طراحی هــای ناقــص 

ــکالت  ــر مش ــاء اکث ــف را منش ــته های مختل در رش

احتمالــی در حــوزه صنعــت ســاخت و ســاز دانســت 

و گفــت: بهبــود طراحی هــای صــورت گرفتــه از ابتــدا 

و تقویــت علمــی و عملــی مهندســان در ایــن زمینــه 

ــاد  ــع از ایج ــد مان ــف می توان ــته های مختل در رش

مشــکالت بســیاری در صنعت ســاخت و ســاز شود و 

در ایــن زمینــه بایــد هــر طراحی یــا مهنــدس ناظری 

کــه در ایــن خصــوص اهمــال می کنــد حداکثــر بعــد 

ــال در لیســت ســیاه  ــا اهم ــف ی ــورد تخل از ســه م

ــکار شــود هــر چنــد اصــالح  قــرار گرفتــه و ممنوع ال

ــاس  ــر اس ــازمان ب ــی س ــای داخل ــی بنیان ه داخل

نظامــات اداری و قانــون نظام مهندســی شــرط اصلی 

موفقیــت و شــفاف ســازی در حــوزه ارجــاع اســت. 

ــات اداری  او  قابــل دســترس بــودن سیســتم مکاتب

در حــوزه ارجــاع در ســایت نظام مهندســی را شــرط 

ــرد. ــالم ک ــه اع ــن زمین ــازی در ای ــی شفاف س اصل

بــدون  تعرفه هــای خدمــات مهندســی  تعییــن 

پشــتوانه قانونــی

خدمــات  تعرفه هــای  تعییــن  کــرد:  تاکیــد  وی 

مهندســی بــر اســاس نــص صریــح در مبحــث دوم 

ــاه  ــر اســاس ســه م ــد ب ــی، بای ــررات مل ــون مق قان

آخــر هــر ســال و بــر اســاس شــاخص های کارهــای 

ســاختمانی ماننــد قیمت مصالــح ســاختمانی، چیلر، 

آهــن و ... تعییــن شــود در حالــی کــه هــم اکنــون 

برخــی از مــوارد بــر اســاس قیمت هــای موجــود در 

ســال 86 تعییــن شــده کــه بــه همیــن دلیــل و یــا 

دالیــل مشــابه نارضایتــی در جامعــه مهندســان هــر 

روز بیــش از پیــش قــوت می گیــرد و چرخــه ظلــم در 

ایــن حــوزه قطعــًا بــا تبعاتــی همــراه خواهــد بــود. 

وی در پایــان یــادآور شــد: حضــور بســیاری از 

مهندســان بــا تجربــه در ســازمان و تاکیــد بــر اینکــه 

در راســتای اجــرای طــرح تعــارض منافــع نبایــد در 

ــت  ــا حمای ــد ب ــد بای ــال باش ــری فع ــش دیگ بخ

مالــی از آنهــا همــراه باشــد تــا بــا دریافــت حقــوق 

ــود.  ــوار ش ــرح هم ــن ط ــدن ای ــرا ش ــت اج قابلی

فاز چهارم
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ــی  ــگاه بین الملل ــن نمایش ــت و یکمی ــزاری بیس برگ

تهویــه  و  گرمایشــی  و  سرمایشــی  تاسیســات 

ــود کــه  ــدی ب ــوع حــاوی پیام هــای خــوب و ب مطب

ــتری دارد. ــانه بیش ــی های کارشناس ــه بررس ــاز ب نی

اســتقبال دو چنــدان فعــاالن در ایــن عرصــه از 

ــتن  ــت سرگذاش ــس از پش ــگاه پ ــن دوره نمایش ای

ــل  ــه دلی ــد ب ــان برن ــگ صاحب دو دوره حضــور کمرن

پاندمــی کرونــا بــا جدیدتریــن دســتاوردهای حــوزه 

ــاالن  ــه فع ــت ک ــن داش ــت از ای ــات حکای تاسیس

اقتصــادی در ایــن حــوزه »کرونــا« را فرصتــی بــرای 

ــه  ــن زمین ــد در ای ــق ایده هــا و محصــوالت جدی خل

دانســته اند و بــا وجــود تحریــم و مشــکالت جانبــی 

کــه در حــوزه تولیــد و یا حضــور در خــارج از مرزهای 

کشــور برایشــان وجــود داشــته، همچنــان پایــدار و 

ــد  ــای جدی ــق فرصت ه ــت و خل ــه فعالی ــتوار ب اس

نوآوری هــای  و  دســتاوردها  بــا  و  پرداخته انــد 

ــد  ــن دوره از نمایشــگاه حضــور یافتن ــف در ای مختل

هرچنــد حضــور بــه نســبت کمتــر شــرکت های 

خارجــی در ایــن دوره از نمایشــگاه همچنــان از 

ــور  ــادی کش ــالت اقتص ــان در تعام ــای پنه چالش ه

ــات  ــت تاسیس ــه صنع ــه البت ــد ک ــت می کن حکای

ــا  ــدارد ام ــرار ن ــکالت ق ــره مش ــارج از زنجی ــز خ نی

اشــتیاق بازدیدکننــدگان و گفته هــای غرفــه داران 

در ایــن دوره از نمایشــگاه بیانگــر اهمیــت ایــن 

صنعــت بعنــوان چــرخ مولــد دیگــر صنایــع اســت. 

حضــور آکادمــی کاشــانه بعنــوان قدیمی تریــن 

و  تاسیســات  صنعــت  در  آموزشــی  موسســه 

ــه  ــن غرف ــدگان در ای ــتاقانه بازدیدکننن ــور مش حض

و خریــد مجموعــه کتاب هــای عرضــه شــده در 

رشــته های مختلــف  و درخواســت آنهــا بــرای 

ــتان و  ــز اس ــوری در مراک ــای حض ــزاری کالس ه برگ

ــان  ــتیاق مهندس ــای اش ــر گوی ــتان های دیگ شهرس

و عالقمنــدان ایــن رشــته بــرای ارتقــاء ســطح 

علمــی و عملــی خــود جهــت حضــور در پروژه هــای 

مختلــف بــود، رویکــردی کــه دغدغــه جامعــه 

مهندســی در خصــوص کاهــش تــوان علمــی و 

ــن اســت امــا عرضــه  ــالن در ای ــی فارغ التحصی عمل

ــی  ــی دی های آموزش ــا و س ــه کتاب ه ــام مجموع تم

ــان  ــه مخاطب ــگاهی ب ــار روزه نمایش ــت چه در فرص

ــدان  ــگان و عالقمن ــزون دانش آموخت ــه روزاف از عالق

ــوی  ــه حضــور ق ــت دادن ب ــن رشــته و اهمی ــه ای ب

در عرصــه عمــل در ایــن حــوزه حکایــت دارد. 

مخاطبــان  حضــور  مطلــوب  رفتــار  اســتمرار 

بــه  نمایشــگاه ها در دوران کرونــا  تخصصــی در 

ایــن دوره از نمایشــگاه،  نیــز فرصتــی مناســب 

بــرای صاحبــان حرفــه و صنایــع فراهــم آورده 

در  گروهــی  یــا  فــردی  صــورت  بــه  تــا  بــود 

مکانــی گــرد هــم آینــد تــا آخریــن فناوری هــا 

در  را  صنعــت  ایــن  در  نویــن  تکنولوژی هــای  و 

بزرگتریــن رویــداد تاسیســاتی کشــور مبادلــه کننــد.

پیام خوب و بد از نمایشگاه تاسیسات!
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ــگاه  ــرکت کننده ها در نمایش ــی از ش ــد برخ ــر چن ه

در گفــت و گــوی تخصصــی بــا تیــم خبــری پایــگاه 

خبــری تاسیســات نیــوز،  از وجود موانع و مشــکالت 

اداری شــکایت داشــتند و آن را محدودیتــی بــر 

ــکوفایی  ــرای ش ــی ب ــود فرصت ــد و نب ــر راه تولی س

امــا  می دانســتند  خــود  پنهــان  ظرفیت هــای 

ــا  ــه ب ــن داشــتند ک ــه ای ــد ب ــه چشــم امی امیدواران

ــب خــود را در داخــل  ــی رقی ــدرت ب ــع ق ــع موان رف

ــد و  ــه کنن ــات را عرض ــت تاسیس ــارج در صنع و خ

ــرای  ــی ب ــی فرصت ــای داخل ــع نیازه ــر رف ــالوه ب ع

ــند.  ــتر باش ــی بیش ــای ارزی و ریال ــب درآمده کس

»وجــود رانــت در ارائــه تســهیالت بانکــی«، »موانــع 

اداری بــرای صــدور مجــوز«، »مشــکل FATF و 

ــدگان  ــت از تولیدکنن ــدم حمای ــی«، »ع ــادالت مال تب

در بــازار داخلــی و پشــتیبانی نکــردن جهــت حضــور 

در بازارهــای صادراتــی« و ... از جملــه مشــکالت 

در  فعــال  و  تولیــدی  واحدهــای  شــده  عنــوان 

ــن  ــت و یکمی ــر در بیس ــات حاض ــت تاسیس صنع

نمایشــگاه بین المللــی تاسیســات عنــوان شــد. 

ــطح  ــگاه ها در س ــزاری نمایش ــوع برگ ــا در مجم ام

داخلــی و بین المللــی فرصتــی اســت کــه صاحبــان 

حرفــه و صنایــع مختلف بــه صورت فردی یــا گروهی 

در مکانــی گــرد هــم می آینــد تــا آخریــن فناوری هــا 

ــادل  ــه را تب ــن عرص ــن در ای ــای نوی و تکنولوژی ه

ــات  ــی تاسیس ــگاه بین الملل ــن رو نمایش ــد، از ای کنن

ــن  ــداد در ای ــن روی سرمایشــی و گرمایشــی بزرگتری

ــن  ــاالن در ای ــه فع ــه هم ــود ک ــی می ش ــوزه تلق ح

بخــش بــا تــوان حداکثــری در آن حضــور می یابنــد 

و در نهایــت در اکثــر مواقــع به کشــف اســتعدادهای 

همــکاری  تفاهم نامه هــای  امضــاء  و  مختلــف 

منتهــی می شــود و ایــن رویــداد بیانگــر ایــن اســت 

ــکار  ــادل اف ــد و تب ــرز نمی شناس ــگاه م ــه نمایش ک

ــد. ــگاهی رخ می ده ــتر نمایش ــان در بس متخصص

معرفــی تکنولــوژی و تجهیزات نوین، هوشمندســازی 

نمایشــگاه،  از  دوره  ایــن  در  جدیــد  آورده هــای 

حضــور شــرکت های دانش بنیــان و تمایــل بــه 

ــوزه  ــای ح ــا و آموزه ه ــن رویداده ــی از آخری آگاه

ایــن  ویژگی هــای  شــاخص ترین  از  تاسیســات 

دوره از نمایشــگاه در کنــار دل چرکینــی فعــاالن 

ــهیالت  ــذاری تس ــت در واگ ــود ران ــادی از وج اقتص

ــا وجــود پایــداری آنهــا علی رغــم همــه مشــکالت  ب

ــادی و ....  ــالت اقتص ــود تعام ــم و نب ــر تحری نظی

پیــام خــوب و بــد ایــن دوره از نمایشــگاه بــود کــه 

ــرای  ــتر آن ب ــل بیش ــی و تحلی ــل بررس ــلمًا قاب مس

ــت. ــده اس ــال آین ــص در س ــع نواق ــئوالن و رف مس

نمایشــگاه  یکمیــن  و  بیســت  اســت؛  گفتنــی 

ــی  ــتم های سرمایش ــات و سیس ــی تاسیس بین الملل

و گرمایشــی بین المللــی ۱۹ لغایــت ۲۲ مهرمــاه ســال 

ــر در عرصــه  ــه برت ــان حرف ــا حضــور صاحب جــاری ب

تولیــد و همچنیــن آمــوزش ماننــد آکادمــی کاشــانه 

ــات  ــوزه تاسیس ــگاه در ح ــتین آموزش ــوان نخس بعن

ــن محصــوالت خــود در حــوزه تاسیســات  ــا آخری ب

در محــل دائمــی نمایشــگاه بین المللــی برگــزار شــد.
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پایــان بیســت و یکمیــن نمایشــگاه بین المللــی 

تاسیســات سرمایشــی و گرمایشــی در محــل دائمــی 

ــه  ــورد ک ــم خ ــی رق ــران، در حال ــگاه های ته نمایش

بــه نســبت  بســیار مطلوب تــری  اســتقبال  بــا 

ــراه  ــا هم ــی کرون ــل پاندم ــه دلی ــل ب ــال های قب س

ــون  ــکالتی چ ــود مش ــا وج ــدگان ب ــود و تولیدکنن ب

کرونــا«،  خامــوش  و  ســرد  ســال های  از  »گــذر 

ــور  ــره ک ــار برجــام«، »گ ــره و ت ــق تی ــم«، »اف »تحری

مبــادالت مالــی در عرصــه صــادرات« و … همچنان با 

قامتــی اســتوار در انتظــار بــرآورده شــدن مطالبــات 

خــود از دولتمــردان هســتند تــا شــاید بــاز هــم بــا 

محصــوالت رقابتــی خــود عــالوه بــر تامیــن نیازهای 

ــد  ــور را در نوردن ــارج از کش ــای خ ــی، بازاره داخل

ــد. ــن بگیرن ــی را جش ــی ایران ــو افتخارآفرین و تالل

حضــور ۴۱۶ شــرکت داخلــی و ۳۶ شــرکت خارجی در 

نمایشــگاه مذکــور از حرکــت صنعــت تاسیســات بــه 

ســمت رونــق و چرخــش چــرخ صنعــت تاسیســات 

ــا وجــود تمــام  ــوان قلــب صنعــت ســاختمان ب بعن

چالش هــا حکایــت دارد. برگــزاری نمایشــگاه ها 

در ســطح داخلــی و بین المللــی فرصتــی اســت 

کــه صاحبــان حرفــه و صنایــع مختلــف بــه صــورت 

ــد  ــم می آین ــرد ه ــی گ ــی در مکان ــا گروه ــردی ی ف

ــن در  ــای نوی ــا و تکنولوژی ه ــن فناوری ه ــا آخری ت

ــادل کننــد و از ایــن رو نمایشــگاه  ایــن عرصــه را تب

گرمایشــی  و  تاسیســات سرمایشــی  بین المللــی 

ــود  ــی می ش ــوزه تلق ــن ح ــداد در ای ــن روی بزرگتری

کــه همــه فعــاالن در ایــن بخــش بــا تــوان 

حداکثــری در آن حضــور می یابنــد و در نهایــت 

ــف  ــه کشــف اســتعدادهای مختل ــع ب ــر مواق در اکث

منتهــی  همــکاری  تفاهم نامه هــای  امضــاء  و 

ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــداد بیانگ ــن روی ــود و ای می ش

افــکار  تبــادل  و  نمی شناســد  مــرز  نمایشــگاه 

ــد. ــگاهی رخ می ده ــتر نمایش ــان در بس متخصص

مهــم  زیرســاخت  یــک  نمایشــگاهی  صنعــت 

اقتصــادی اســت و بنابرایــن بــه نگاهــی زیر ســاختی 

ــود  ــالح نش ــا اص ــه نگرش ه ــی ک ــاز دارد. مادام نی

ــاد  ــا هزینه هــای نســبتًا زی ــزاری نمایشــگاه ها ب برگ

شــاید فقــط گــذران زمانــی در دایــره »فقــط تماشــا« 

باشــد کــه خالــی از تبــادل فرصت هــا و رونــق باشــد.

ــی  ــه داخل ــات در عرص ــت تاسیس ــرفت صنع پیش

ــی  ــش یک ــن بخ ــازی در ای ــی و هوشمندس و خارج

یکمیــن  و  بیســت  برجســته  شــاخص های  از 

پایان نمایشگاه تاسیسات نقطه آغاز مطالبات فعاالن اقتصادی
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نمایشــگاه تاسیســات بــه شــمار می آمــد کــه 

ــی  ــا محصوالت ــی ب ــدگان داخل ــیاری از تولیدکنن بس

بــا وجــود مشــکالتی چــون؛ تحریــم، افــق نامعلــوم 

ــور  ــگاه مذک ــی در نمایش ــا محصوالت ــام و … ب برج

حضــور یافتنــد کــه بــه گفتــه شــرکت کنندگان 

خارجــی در ایــن نمایشــگاه قابــل رقابــت بــا بهتریــن 

ــتند. ــان هس ــر جه ــی در سراس ــوالت خارج محص

ــع  ــی«، »رف ــدگان داخل ــت از تولیدکنن ــا »حمای ام

موانــع اداری و قوانیــن دســت و پاگیــر«، »واگــذاری 

تســهیالت بــدون رانــت بــه صاحبــان واقعی کســب 

و کار خرد و کالن«، »بسترســازی مناسب و حمایت از 

تولیدکننــدگان جهــت حضور در بازارهــای خارجی«  و 

…. از جملــه مهم تریــن مطالباتــی شــرکت کنندگان در 

بیســت و یکمیــن نمایشــگاه بین المللــی تاسیســات 

سرمایشــی و گرمایشــی بــود کــه همگــی امیدوارانــه 

ــارج از  ــران در خ ــه ای ــور مقتدران ــه حض در اندیش

ــر از  ــهم مطلوبت ــص س ــن تخصی ــور و همچنی کش

تامیــن نیازهــای داخــل کشــور می اندیشــیدند.

بــاور اینکــه »تاسیســات« قلــب صنعــت ســاختمان 

ــئوالن در  ــتر مس ــتیبانی بیش ــه پش ــاز ب ــت نی اس

ســطح قانون گــذاری و اجــرا دارد تــا صنعتگــران در 

ایــن عرصــه فرصتــی بــرای عملیاتــی کــردن ایده هــا 

و طرح هــای نوآورانــه خــود در کشــور را داشــته 

ــت و آســایش در حــوزه  ــر امنی ــا عــالوه ب باشــند ت

ــی  ــادی و صرفه جوی ــق اقتص ــاز، رون ــاخت و س س

ارزی بــرای کشــور را بــه ارمغــان آورد چــرا کــه اگــر 

تاسیســات از کیفیــت و کارایــی الزم برخوردار باشــند، 

ــد  ــگام نخواه ــازی زودهن ــه بازس ــاز ب ــاختمان نی س

ــدازی و اجــرا  ــگام راه ان ــه هن ــه ای ک داشــت و هزین

ــد  ــه خواه ــدت بصرف ــی م ــده در طوالن ــرف ش ص

بــود. در حــال حاضــر بــا پیشــرفت علــم و تکنولــوژی 

ــده اند  ــازی ش ــاتی هوشمندس ــتم های تاسیس سیس

و راندمــان آن هــا بــاال رفتــه اســت، از ایــن رو ایــن 

تاسیســات در مقایســه بــا تجهیــزات قدیمی تــر 

ــه  ــل توج ــزان قاب ــه می ــته و ب ــری داش ــازده باالت ب

ــالوه  ــانند. ع ــل می رس ــه حداق ــرژی را ب ــرف ان مص

بــر آن فناوری هــای جدیــد، تعمیــر و نگهــداری ایــن 

ــت. ــوده اس ــان تر نم ــتم ها را آس ــزات و سیس تجهی

در  باالیــی  بســیار  اهمیــت  و  ارزش  تاسیســات 

ــدن  ــراب ش ــورت خ ــرا در ص ــد زی ــازه دارن ــک س ی

ممکــن اســت بــه ســازه آســیب وارد نمــوده و 

ــن بخــش از ســاختمان  ــد. ای ــاه کنن عمــر آن را کوت

ــی در ســاختمان  ــه شــیوه ای درســت و اصول ــر ب اگ

و  مناســب  تجهیــزات  از  و  شــود  راه انــدازی 

گــردد،  اســتفاده  آن  در  انرژی هــای تجدیدپذیــر 

ــش  ــه کاه ــل توج ــزان قاب ــه می ــرژی ب ــرف ان مص

ــر  ــا تعمی ــوض و ی ــه، در نتیجــه هزینه هــای قب یافت

ــر خواهــد شــد. ــز کمت سیســتم های تاسیســاتی نی

در  تاسیســات  نمایشــگاه  پایــان  حــال  هــر  در 

شــرایط کنونــی می توانــد نقطــه آغــازی بــرای 

رفــع چالش هــای فعــاالن اقتصــادی در تعامــل 

باشــد  قانون گــذاران  و  اجرایــی  مســئوالن  بــا 

یــا رویــدادی تکــراری بــدون پیشــرفت باشــد 

ــت،  ــور نیس ــرای آن متص ــی ب ــان مطلوب ــه پای ک

گزینه هایــی کــه انتخــاب آن در تعامــل بهینــه 

می گیــرد. شــکل  صنعتــکاران  بــا  مســئوالن 
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کتاب هفته

برای خرید آنالین این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

در مسیر سیال

https://kaashaaneh.ir/product/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84/
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در این صفحه تولیدکنندگان کاال، فروشندگان 

و ارائه دهندگان خدمات می توانند به 

راحتی  و بدون هیچ واسطه ای خود را به 

مرصف کنندگان واقعی اعم از مهندسان،  

پیامنکاران و سازندگان معرفی کنند. 

دفترچه راهنما


