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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

اتفاقــات تلــخ ماه هــای اخیــر آثــار ســنگینی بــر 
اقتصــاد، سیاســت، مناســبات اجتماعــی و فرهنگــی مــا 
ــا مدت هــا ادامــه  ــه نتایــج آن ت گذاشــته اســت و البت
دارد. بــرای مــن کــه از ســال های نخســت دانشــجویی، 

حادثــه کــوی دانشــگاه و بحران هــای آن ســالها را بــه یــاد دارم تــا ســال 88 
کــه در بحران هــای آن ســال شــرکت مهندســین مشــاور کاشــانه و آموزشــگاه 
کاشــانه را بــا هــم تأســیس کــردم و در ســال های بعــد بــا اغتشاشــات بنزیــن، 
ــا و  ــی، اپیدمــی کرون شــهادت ســردار ســلیمانی و ســقوط هواپیمــای اوکراین
ــود اقتصــادی، افزایــش شــدید  ــده ام؛ دوران رک ــا مــرگ روزگار گذران ــارزه ب مب
ــت صدهــا  ــی و هــدر رف ــات، تغییــرات شــدید دالر، تحریم هــای اینترنت مالی
دالر در کارت هــای اعتبــاری و برجــام نافرجــام را دیــده ام همــه ایــن حــوادث 
چــون خوابــی آشــفته گذشــته اســت و هــر بــار بــا خــود ســال هایی از عمــر 
مــا را بــرده اســت. از تصــور رفــع ایــن مشــکل یعنــی رفــع هــر مشــکل دیگــر، 
بــه ایــن رســیده ام کــه بعــد از ایــن چــه خواهــد شــد. البتــه حتمــًا مدیرانــی 
هســتند کــه انقــالب 57 و جنــگ تحمیلــی را بــه یــاد دارنــد و بــا آنهــا روزگار 

گذرانده انــد.
در کشــورهای دیگــر دنیــا آیــا وضــع بــه همیــن منــوال اســت؟ نمی توانیــم 
قاطــع نظــر بدهیــم. بحــران اقتصــادی اروپــا و آمریــکا در ســال های مقــارن 
بــا دولــت احمدیــه ایــران، کرونــا، بحــران اوکرایــن و بــه تبــع آن انــرژی نیــز 
ــای  ــل کل انرژی ه ــیر تبدی ــان از مس ــد. آلم ــت باش ــاده و راح ــد س نمی توان
ــده زغــال ســنگ  ــه بزرگتریــن واردکنن ــر ب ــه انرژی هــای تجدیدپذی مصرفــی ب
جهــان تبدیــل شــده اســت. برزیــل از اقتصــادی پیشــرو و مثــال زدنــی نــزول 
ــی  ــًا ول ــه دقیق ــورم ســقوط. شــاید ن ــر ت ــه قع ــال از صــدر ب ــد و ونزوئ می کن

آســمان همــه جــا یــک رنــگ اســت. حداقــل همــه جــا بارانــی نیســت! 
ــا آموزه هــای خــود از مدیریــت  در ایــن اوضــاع شــرکت های بــزرگ جهــان ب
بحــران در تالشــند تــا از هــر بحرانــی نه تنهــا بگذرنــد که نهایــت ســود را ببرند. 
ــوری و  ــم ن ــا از قل ــی شــدن انباره ــی، ته ــا اپلیکیشــن کرونای ســاخت صده
تبلــت و رایانــه و ظهــور گوشــی های هوشــمند بــا تغییــرات لحظــه بــه لحظــه 
ــوه  ــخ و شــیرینی می ــه تل ــوژی از هــر حادث نشــان می دهــد کــه عصــر تکنول
ــوند  ــود می ش ــه ناب ــرکتی ک ــزاران ش ــه ه ــه ب ــد. بی توج ــیرینی می چین ش

ــه راه خــود ادامــه داده انــد. ــا برنامــه ب شــرکت های ب
آنچــه کشــورهای توســعه یافتــه و شــرکت های عظیــم جهانــی و بین المللــی 
را متمایــز می کنــد، نــگاه بــه جلــو و ایده هــای متعــدد بــرای بحــران هاســت. 
ــی  ــفر بررس ــل از س ــود را قب ــل خ ــن اتومبی ــه آب و روغ ــده ای ک ــد رانن مانن
می کنــد و بــاد الســتیک ها را تنظیــم و بــا هوشــمندی زاپــاس الســتیک را در 
صنــدوق عقــب می گــذارد و جعبــه ابــزار مناســبی همــراه دارد. در حیــن ســفر 
مواظــب نشانگرهاســت و بــه همراهــان خــود امیــد می دهــد کــه بــه زودی 
ــران شــرکت ها هســتند کــه  ــر رهب ــا مهمت ــران عامــل و از آنه می رســیم. مدی
شــرایط ســخت را مدیریــت می کننــد و بــه نیروهــای جــوان خــود می آموزنــد 

کــه حادثه هــای تلــخ را چگونــه بایــد پشــت ســر گذاشــت.
یادمــان باشــد دایناســورهای عظیــم میلیون هــا ســال پیــش منقــرض شــدند 
ــکالت  ــا مش ــد ب ــون بلدن ــد چ ــروز مانده ان ــا ام ــک ت ــای کوچ ــا مورچه ه ام

کنــار بیاینــد.
تا بعد!

سخن سردبیر
مدیران در آشوب

روی جلد مربوط به صفحه 7 است
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بومی سازی دستگاه اتوماتیک  جوش پالستیک 4
دســتگاه اتوماتیــک جــوش پالســتیک ســاخت متخصصــان ایرانــی 
بــرای انجــام فرآینــد جوشــکاری بــه صــورت اتوماتیــک، پیوســته و 

یکنواخــت وارد عرصــه صنعــت شــد.

یخچال MoodUP ال جی با قابلیت های جدید 6
به گفتــه ی ال جــی، MoodUp بــه فناوری هــای هوشــمند و قابلیــت 
خنک ســازی پیشــرفته بــرای تازگــی بیشــتر غــذا و راحتــی بیشــتر 

مجهــز اســت

صفحه 5

صفحه 23

صفحه 15

صفحه 9

S2 و S1 نرخ ارائه خدمات مشاوره آتش نشانی برای ساختمان های گروه 28

7 دلیل مهم که چرا آشپزخانه شما به هود نیاز دارد 26
نادیــده  آشــپزخانه  در  کــه  اســت  لوازمــی  از  یکــی  هــود 
و  کاربــردی  چقــدر  اینکــه  از  نظــر  صــرف  می شــود،  گرفتــه 
مهــم هســتند. یــک هــود بــرای از بیــن بــردن بــو، دود و 
گرمایــی کــه هنــگام آشــپزی یــا تهویــه هــوای آشــپزخانه 
یــا محــل پخــت و پــز ایجــاد می شــود اســتفاده می شــود.

طرح صرفه جویی در مصرف انرژی در پرتغال 11
محــدود کــردن دماهــای تهویــه مطبــوع، کنتــرل چیلرهــا و 
ــر  ــای چیل ــتن درب روی محفظه ه ــاز و گذاش ــتگاه های هواس دس
و فریزرهــا از جملــه روش هایــی اســت کــه توســط دولــت پرتغــال 

اجــرا می شــود.

فهرست

با نظام مهندسی 21
در ایــن صفحــه جدیدتریــن اخبــار ســازمان هــای نظــام مهندســی 

اســتان هــا را بخوانیــد.



ت نیوز
تاسیسا
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اخبار داخلی

آنالیز آب آشامیدنی با سنسور 
ساخت محققان ایرانی

ایــن طــرح بــا هــدف تســت pH آب ســدها 

اســت. شــده  انجــام  متفــاوت  عمق هــای  در 

از آنجایــی کــه انجــام ایــن تســت نیــاز بــه 

مســاله  ایــن  و  دارد  پارامتــری  مولتــی  واردات 

ــدان  ــر کشــور را دوچن ــل شــده ب ــای تحمی هزینه ه

می کنــد؛ اقــدام بــه اجــرای ایــن پــروژه شــده 

بــا  و  نباشــد  واردات  بــه  نیــازی  کــه  اســت 

گیــرد. انجــام  pH آب ســدها  بیشــتری  دقــت 

فنــاوری  از  بهره گیــری  بــا  طــرح  ایــن 

ایجــاد  بــا  توانســت  میکروالکترومکانیــک 

دقتــی باالتــر و زمــان پاســخگویی پایین تــر در 

مقابــل نمونــه خارجــی آن و تحمــل فشــارهای 

ســدها  آب  ارتفــاع  از  نقطــه  هــر  در  بــاال 

ــد. ــام ده ــد انج ــورت ممت ــه ص ــری را ب اندازه گی

در  می تــوان  پــروژه  ایــن  واســطه  بــه 

قطــره  یــک  از  بهره گیــری  بــا  آزمایشــگاه، 

آب، بــا ســرعت بــاال و زمــان بســیار کوتــاه و 

کــرد. اندازه گیــری  را   pH میــزان  بــاال  دقــت 

ــه سنســورها  ــر از تمامــی نمون ــن دســتگاه قوی ت ای

یــا پروب هــای شیشــه ای، توانایــی اندازه گیــری 

ــان  ــا هم ــه ی ــا نمون ــتقیم ب ــورد مس ــا روش برخ ب

گذاشــتن  همچنیــن  و  نمونــه  در  قرارگیــری 

دارد. را  سنســور  روی  بــر  نمونــه  قطــره  یــک 

بومی سازی دستگاه اتوماتیک 
جوش پالستیک

دســتگاه اتوماتیــک جــوش پالســتیک ســاخت 

متخصصــان ایرانــی بــرای انجــام فرآینــد جوشــکاری 

ــت وارد  ــته و یکنواخ ــک، پیوس ــورت اتوماتی ــه ص ب

عرصــه صنعــت شــد.

ــرم  ــوای گ ــی ه ــق الکترونیک ــرل دقی ــت کنت قابلی

کــم  ســبک،  ســانتیگراد،  درجــه   ۵۰۰ تــا   ۴۰ از 

ــر  ــب ب ــت نص ــودن، قابلی ــل ب ــل حم ــم و قاب حج

از جملــه  بــودن  کار  دائــم  و  آالت  ماشــین  روی 

مزیت هــای دســتگاه اتوماتیــک جــوش اســت.

اتوماتیــک  دســتگاه  جزئی تــر  صــورت  بــه 

ــای  ــواع ورق ه ــکاری ان ــتیک در جوش ــوش پالس ج

ــل  ــواره تون ــیون دی ــگ و ایزوالس ــران، الینین ژئوممب

انتقــال  بتنــی  لوله هــای  الگون هــا،  متروهــا، 

و  مخــازن  ســاخت  و  لندفیل هــا  و  فاضــالب 

ســاخت  و  آب  انتقــال  و  نگهــداری  تانک هــای 

مــی رود. کار  بــه  ماهــی  پــرورش  اســتخرهای 

ــای  ــن، پارچه ه ــای تروپلی ــواع ورق ه ــکاری ان جوش

ــوش  ــکاری کفپ ــتیک ها، جوش ــی و ترموپالس صنعت

واگن هــای  بیمارســتانی،  ورزشــی،  ســالن های 

و  جوشــکاری  اتوبوس هــا،  و  شــهری  قطــار 

ســاخت چادرهــای مســافرتی، ســازهای پارچــه ای، 

ــتان های  ــا، و بیمارس ــپ، اقامتگاه ه ــایبان ها، کم س

صحرایــی از جملــه مــوارد دیگــری اســت کــه در آن 

ــود. ــتفاده می ش ــتیک اس ــوش پالس ــتگاه ج از دس
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تصویر منتخب هفته

نمایش محصوالت بوتان در تهران )دهه 1۳۳۰ خورشیدی(
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ــا  ــی ب ــال MoodUP ال ج یخچ
ــد ــای جدی قابلیت ه

فناوری هــای  بــه   MoodUp ال جــی،  به گفتــه ی 

ــرای  ــرفته ب ــازی پیش ــت خنک س ــمند و قابلی هوش

تازگــی بیشــتر غــذا و راحتــی بیشــتر مجهــز اســت؛ 

ــت  ــا قابلی ــای LED آن ب ــر پنل ه ــن در براب ــی ای ول

ــا  ــد ب ــران می توانن ــت! کارب ــچ اس ــگ هی ــر رن تغیی

اســتفاده از اپلیکیشــن ThinQ ال جــی، در باالیــی و 

ــگ  ــا ۲۲ و ۱۹ رن ــب ب ــه ترتی ــال را ب ــی یخچ پایین

ــا تم هــای رنگــی متنوعــی  ــد ی ــف تزییــن کنن مختل

همچــون »طبیعــت« را برگزینند.بــا ایــن  حــال، 

ــول  ــل محص ــل تبدی ــا دلی ــور تنه ــای مذک قابلیت ه

ــه افســانه ای ترین یخچــال جهــان  ــد ال جــی ب جدی

 MoodUp ،نیســتند. افــزون  بــر مــوارد گفتــه شــده

از اســپیکرهای بلوتــوث داخلــی بهره منــد اســت کــه 

ــاپ را  ــت و لپ ت ــی و تبل ــه گوش ــال ب ــکان اتص ام

بــرای پخــش موســیقی از اپلیکیشــن ها یــا فهرســت 

از  پخــش موســیقی های ال جــی دارد. جالب تــر 

ــا  ــای LED ب ــور پنل ه ــردن ن ــکان هماهنگ ک آن، ام

ــود دارد. ــش وج ــال پخ ــیقی های درح موس

ــا  ــی تنه ــگفت انگیز ال ج ــال ش ــای LED یخچ پنل ه

ــر  ــی نظی ــه کاربردهای ــدارد؛ بلک ــی ن ــه ی تزیین جنب

ــی  ــدن طوالن ــگام بازمان ــداوم هن ــمک زدن م چش

ــان  ــن، زم ــد. همچنی ــز دارن ــال نی ــدت در یخچ م

نزدیــک شــدن فــردی بــه یخچــال، بــا چشــمک زدن 

بــه او خوش آمــد می گوینــد.

به گفتــه ی ال جــی، درهــای نورانــی یخچــال شــب ها 

نــور بیشــتری تولیــد می کننــد تــا بــه افــراد در یافتن 

ــد. ــک کنن ــتر کم ــود بیش ــه ی خ ــذای مورد عالق غ

ــتفاده  ــه اس ــل ب ــه تمای ــرادی ک ــر اف ــی به فک ال ج

ــوده  ــز ب ــد نی ــگ یخچــال را ندارن از نورهــای رنگارن

رنگ هــای  از  ترکیبــی  بــا  را   MoodUP و  اســت 

خاکســتری و ســفید لوکــس مزیــن کــرده کــه 

هنــگام خاموش بــودن پنل هــای LED مشــخص 

ــه قابلیــت  اســت. افزون برایــن، یخچــال ال جــی ب

تشــخیص فرمــان صوتــی بهبهــود یافتــه و وای فــای 

ــت. ــز اس مجه

ــد  ــمند جدی ــی هوش جاروبرق
ــتیبانی از ــا پش ــیائومی ب ش

 ۴ حالت مکش

ــن  ــیائومی ف ــمند ش ــی هوش ــن جاروبرق جدیدتری

حالــت  چهــار  از  و  دارد  پرقدرتــی  تمیزکننــده ی 

مکــش پشــتیبانی می کنــد. ایــن جاروبرقــی پــس از 

عملیــات تمیــزکاری، بــا هــوای داغ تمیــز می شــود.

اخبار خارجی
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جاروبرقــی جدیــد شــیائومی مجهــز بــه فنــی 

پرقــدرت و حالــت چهارگانــه ی مکشــی اســت 

ــام  ــی انج ــزکاری را به خوب ــف تمی ــواع وظای ــا ان ت

ایــن جاروبرقــی مجهــز بــه دوربیــن و  دهــد. 

ــاق  ــا ات ــت ت ــی اس ــوش مصنوع ــای ه الگوریتم ه

ــژه ای  ــرح وی ــد ط ــر می توان ــد. کارب ــایی کن را شناس

بــرای تمیــزکاری هــر اتــاق را بــه جاروبرقــی بدهــد.

شــیائومی می گویــد محفظــه ی ویــژه ی جاروبرقــی، 

ــتفاده  ــا اس ــزکاری، ب ــات تمی ــام عملی ــس از اتم پ

تــا  می کنــد  تمیــز  را  جاروبرقــی  داغ  هــوای  از 

از رطوبــت و بــو جلوگیــری شــود. بــه گفتــه ی 

شــیائومی بــرای اطمینــان از تمیــز شــدن دســتگاه، 

محفظــه می توانــد تــا دو ســاعت از هــوای داغ 

ــوازم  ــایر ل ــا س ــد ب ــی جدی ــد. جاروبرق ــتفاده کن اس

ــی  ــتم بزرگ ــا اکوسیس ــه مجموع ــا ک ــی میجی خانگ

تشــکیل می دهنــد ســازگار اســت.

بــا  شــیائومی  جدیــد  جاروبرقــی  پیش فــروش 

قیمــت ۳٬۹۹۹ یــوان )تقریبــًا ۵۶۱ دالر( در چیــن 

ــت.  ــده اس ــاز ش آغ

ساخت بزرگترین مزرعه بادی 
جهان توسط چین

چیــن تصمیــم دارد بــا ســاخت یــک مزرعــه بــادی 

بــرق ۱۳ میلیــون  تامیــن  بــا ظرفیــت  جدیــد 

خانــه تــا قبــل از ۲۰۲۵ میــالدی، رکــورد خــود 

ــکند. ــان را بش ــادی جه ــه ب ــن مزرع ــرای بزرگتری ب

ــل از ۲۰۲۵ میــالدی  ــروژه قب ــن پ ــد احــداث ای فرآین

ــعت  ــود وس ــات موج ــق اطالع ــود و طب ــاز می ش آغ

آن پــس از تکمیــل از بزرگتریــن مزرعــه بــادی جهــان 

نیــز بزرگتــر خواهــد بــود. ایــن مزرعــه بــه طــول ۱۰ 

ــرد  ــر می گی ــادی را در ب ــن ب ــزاران توربی ــر ه کیلومت

ــرار  ــری ســاحل ق ــا ۱۸۵ کیلومت ــه ۷۵ ت ــه در فاصل ک

ــی و آب و  ــای جغرافیای ــل ویژگی ه ــه دلی ــد. ب دارن

هــوای بادخیــز منطقــه، ایــن توربین هــا می تواننــد 

بیــن ۴۳ تــا ۴۹ درصــد مواقــع فعالیــت کننــد. ایــن 

ــه ۳۸۰۰  ــادر ب ــا ق ــه توربین ه ــا اســت ک ــدان معن ب

ــد  ــال خواهن ــر س ــت در ه ــاعت فعالی ــا ۴۳۰۰ س ت

بــود.

ــت  ــارد وات اس ــک میلی ــادل ی ــگاوات مع ــک گی ی

ــک  ــد ی ــرای تولی ــیدی ب ــل خورش ــون پن و ۳ میلی

ــون ال ای دی  ــت. ۱۰۰ میلی ــرق الزم اس ــگاوات ب گی

ــاز  ــورد نی ــرق م ــگاوات، ب ــک گی ــا ی ــی اســت ی کاف

ــد. ــن می کن ــی راتامی ــه اروپای ــزار خان ۳۰۰ ه

واحــد انــرژی بــادی بــا ظرفیــت تولیــد ۴۳.۳ 

ــاز  ــورد نی ــیته  م ــد الکتریس ــرق می توان ــگاوات ب گی

۱۳ میلیــون خانــوار را تامیــن کنــد کــه معــادل ۴.۳ 

ــت. ــراغ ال ای دی اس ــارد چ میلی

ــت  ــن ظرفی ــوان در چی ــادی جیوک ــرق ب ــد ب واح

تولیــد ۲۰ گیــگاوات بــرق را دارد و هــم اکنــون عنوان 

ــدک می کشــد. ــان را ی ــادی جه ــن مزرعــه ب بزرگتری

در اوایــل ســال جــاری میــالدی شــهری در نزدیکــی 

ایالــت فوجیــان پیشــنهاد توســعه یــک پــروژه یــک 

هــزار میلیــارد یوانــی )۱۳۸ میلیــارد دالر( را ارائــه کرد 

ــود. ــادی ۵۰ گیگاواتــی ب کــه شــامل یــک مزرعــه ب

بــا توجــه بــه آنکــه چیــن ۲۵ درصــد ظرفیــت بــرق 

بــادی جهــان را دارد، در زمینــه انــرژی بــادی پیشــرو 

ــود. ــوب می ش محس
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انتخاب Nocivelli مدیر عامل 
  ANIMA به ریاست Epta

مارکــو نوســیولی، رئیــس و مدیرعامــل اپتــا، نقــش 

خــود را بــه عنــوان رئیــس فدراســیون انجمن هــای 

مکانیــک و مهندســی ایتالیــا، انیمــا، تــا ســال 2025 

تمدیــد کــرده اســت.

ــوده  ــیون ب ــس فدراس ــال 2019 رئی ــیولی از س نوس

قرنطینه هــای  دلیــل  بــه  او  نفــوذ  امــا  اســت 

ــوری  ــت جمه ــت. ریاس ــده اس ــل ش ــر مخت همه گی

ــاز  ــی آغ ــان دوره کنون ــارس 2023 و در پای وی در م

می انجامــد. طــول  بــه  ســال  دو  و  می شــود 

ــا  ــا را ب ــته م ــال گذش ــد س ــت: »چن ــیولی گف نوس

ــی  ــت و حت ــرده اس ــه ک ــی مواج ــای بزرگ چالش ه

ــرژی،  ــران ان ــا، بح ــگ در اروپ ــار جن ــر ب ــروز، زی ام

افزایــش غیرقابــل تحمــل قیمت هــا و تــورم، دوره ای 

تجربــه می کنیــم.«  را  بــزرگ  اطمینــان  عــدم  از 

ــت  ــختی مقاوم ــا سرس ــی ب ــای ایتالیای »مکانیک ه

ــادرات،  ــش ص ــف کش ــه لط ــن ب ــد، همچنی می کنن

امــا حاشــیه ها در حــال کاهــش اســت و بســیاری 

از شــرکت ها حتــی در خطــر تعطیلــی هســتند. 

آربو وارد بخش تبرید ایتالیا شد

ــی  ــات یدک ــی قطع ــده ایتالیای ــک توزیع کنن ــو، ی آرب

ــه  ــش و تهوی ــتم های گرمای ــی سیس ــوازم جانب و ل

ــد  ــات تبری ــرکت قطع ــهام ش ــت س ــوع، اکثری مطب

اســت. آورده  دســت  بــه  را   Verco Milano Srl

ــد  ــو در بخــش تبری ــدم آرب ــن ق ــد Verco اولی خری

می گویــد  آن  در  کــه  بخشــی  اســت،  تجــاری 

ــی را دارد. ــر مل ــک رهب ــه ی ــدن ب ــل ش آرزوی تبدی

شــبکه ای  طریــق  از  فانــو  در  مســتقر  آربــو 

بــه  ایتالیــا،  در  فــروش  نقطــه   45 از  متشــکل 

عــالوه ســه نقطــه در اســپانیا و یــک نقطــه در 

انگلیــس فعالیــت می کنــد. حــدود 250 کارمنــد 

یــورو  میلیــون  در حــدود 85  مالــی  گــردش  و 

ــرکت  ــط ش ــن توس ــاه ژوئ ــرکت در م ــن ش دارد. ای

ــد. ــداری ش ــرمایه گذاری NB Renaissance خری س

ــا  ــت: »م ــو، گف ــل آرب ــالی، مدیرعام ــی کاس جیووان

پتانســیل بزرگــی را در تبریــد تجــاری می بینیــم کــه 

ــرم در  ــاوری ســرد و گ ــی فن ــد همگرای ناشــی از رون

ــم در  ــر می کنی ــه فک ــت، ک ــی اس ــای حرارت پمپ ه

ســال های آینــده منجــر بــه هــم افزایــی مشــتریان و 

فرصت هــای توســعه قابــل توجهــی خواهــد شــد.«

شــد،  تأســیس   1974 ســال  در  کــه   Verco

فضایــی  و  ســرگنو،  و  میــالن  در  انبــار،  دو  بــا 

می کنــد. فعالیــت  مربــع  متــر   2500 بــر  بالــغ 

اخبار خارجی
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ــه  ــر R12۳۴ze را ب ــر چیل کری
ــد ــش می ده ــگاوات افزای 1.۳ م

 AquaForce کریــر ظرفیت چیلرهــای مایع پرچمــدار

ــرد  ــگاوات در مب ــا 1.3 م ــود را ت 30KAV Vision خ

ــت.  ــش داده اس ــن، افزای ــا GWP پایی R1234ze ب

 Carrier AquaForce پنــج ســایز جدیــد چیلــر مایــع

ظرفیت هــای  کــه  دارد  وجــود   30KAV  Vision

 1100 کیلــووات،   1000 کیلــووات،   900 خنک کننــده 

کیلــووات، 1200 کیلــووات و 1300 کیلووات را پوشــش 

می دهنــد. چیلرهــای پیچــی بــا ســرعت متغیــر بــا 

هــوا خنــک 30KAV AquaForce Vision برای اولین 

بــار در مــاه مــارس در چهــار انــدازه بــا ظرفیت هــای 

ــدند. ــی ش ــووات معرف ــا 800 کیل ــووات ت 280 کیل

ــود در  ــای موج ــی چیلره ــه تمام ــود ک ــه می ش گفت

ــه  ــه ای طراحــی شــده اند ک ــه گون ــن محــدوده ب ای

از الزامــات طراحــی Ecodesign اروپــا بــرای کارایــی 

ــخه  ــد. نس ــر برون ــرد فرات ــدای عملک ــطوح ص و س

 SEER ــک ــه 119+( دارای ی ــاال )گزین ــی ب ــا کارای ب

ــت و  ــده راح ــای خنک کنن ــرای برنامه ه ــا 5.55 ب ت

ــد  ــده فرآین ــف خنک کنن ــرای وظای ــا 6.95 ب SEPR ت

 AquaForce ــاال. کل محــدوده ظرفیــت در دمــای ب

ــا،  ــترده ای از گزینه ه ــف گس ــا طی 30KAV Vision ب

 EC ــای ــز، فن ه ــم نوی ــیار ک ــخه بس ــه نس از جمل

ــی در  ــی و کل ــی جزئ ــی بازیاب ــای حرارت و مبدل ه

دســترس اســت.

DHW پمپ حرارتی هوا به هوا با

طیــف  بــودن  دســترس  در  فرانســه  دایکیــن 

ــا  ــوا ب ــه ه ــوا ب ــی ه ــای حرارت ــیعی از پمپ ه وس

ــت. ــرده اس ــالم ک ــل را اع ــرم متص ــزن آب گ مخ

واحــد Multi+ کــه جایگزینــی واقعــی بــرای گرمایش 

الکتریکــی و تاسیســات DHW بــرای تاسیســات 

ــش در زمســتان، ســرمایش  ــر اســت، گرمای کوچکت

ــول  ــام ط ــی را در تم ــرم خانگ ــتان و آب گ در تابس

ــد. ــم می کن ــال فراه س

ــووات  ــا 5.2 کیل ــار خروجــی ت ــن دســتگاه در چه ای

بــه حداکثــر ســه  اســت و می توانــد  موجــود 

ــی  ــرم خانگ ــزن آب گ ــک مخ ــی و ی ــد داخل واح

کــه  لیتــری متصــل شــود،   120 یــا  لیتــری   90

آن را بــرای خانواده هــای دو یــا ســه نفــره یــا 

اســتفاده های تجــاری کوچــک ایــده آل می کنــد.

در فصــل زمســتان امــکان تولیــد آب گــرم همزمان با 

گرمایــش وجــود دارد. اگــر کاربــر بــه حجم بیشــتری 

از آب گــرم نیــاز داشــته باشــد، در حالــی که دســتگاه 

دایکیــن  کار می کنــد،  در حالــت خنک کننــده  او 

امــکان راه انــدازی حالــت تقویــت را ارائــه می دهــد.

اخبار خارجی
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ساخت پمپ حرارتی هوا-آبی 
جدید توسط  پاناسونیک 

مــدل پروپــان، Aquarea L، یکــی از دو مدلی اســت 

ــود.  ــه می ش ــازار عرض ــه ب ــده ب ــال آین ــار س ــه به ک

مــدل دیگــر، Aquarea K، از R32 اســتفاده می کنــد. 

بهبــود  روی  جدیــد  مدل هــای  می شــود  گفتــه 

عملکــرد انــرژی تمرکــز می کنــد و طــرح جدیــدی از 

ــطح  ــرای س ــه ب ــت ک ــی اس ــتگاه بیرون ــر دو دس ه

بــاالی ایمنــی بــه صــورت هرمتیــک درزگیــری 

ــرد  ــد مب ــری های K پیون ــالوه، س ــه ع ــود. ب می ش

بیــن دســتگاه بیرونــی و داخلــی را حفــظ می کننــد 

در حالــی کــه مشــخصه مــدل L پیونــد هیدرولیکــی 

بــرای  جدیــد   Aquarea L ســری های  اســت. 

ــی  ــرد R290 طراح ــای مب ــردن ویژگی ه ــر ک حداکث

ــی آب  ــای خروج ــد دم ــازه می دهن ــده اند و اج ش

ــرون  ــتگاه های بی ــای دس ــه دم ــی ک ــی در زمان حت

10- درجــه ســانتی گراد اســت تــا 75 درجــه برســد. در 

جایــی کــه دمــای بــاال بــرای رادیاتورهــا الزم اســت، 

بــرای  را  سیســتم  از  اســتفاده  ویژگــی  ایــن 

ــوآوری مناســب می ســازد.  کاربری هــای جمعــی و ن

ــی، مقــدار  ــه مدل هــای قبل هــر دو نســل نســبت ب

دارنــد.  دســی بل   -8 حداکثــر  تــا  کمتــر  نویــز 

همچنیــن مقــدار عملکــرد بیشــتری دارنــد کــه 

ــود می بخشــد.  ــر 5.12 بهب ــا حداکث ــا را ت SCOP آنه

ــه  ــود تجرب ــز روی بهب ــا تمرک ــد ب ــل های جدی نس

ــد  ــدی دارن ــرل از راه دور جدی ــاب، کنت ــر و نص کارب

ــرای ســهولت اســتفاده از راهبــری و هدایــت  کــه ب

ــوت  ــک ریم ــن ی ــرد. همچنی ــره می گی ــی به حس

ثانویــه دارنــد کــه بــرای سیســتم های دو زونــه 

ــت  ــن قابلی ــتم ها همچنی ــود. سیس ــتفاده می ش اس

کنترل هوشمند و کنترل مصرف انرژی را دارند. 

ــاخت  ــال س ــه دنب ــن ب دایکی
مطبــوع تهویــه  سیســتم های 

 در نیجریه

ــوان  ــب عن ــرای کس ــالش ب ــن در ت ــرکت دایکی ش

فروشــنده برتــر تجهیــزات تبریــد در شــرق آفریقــا تــا 

ــود را  ــوع خ ــه مطب ــتگاه های تهوی ــال 2025، دس س

ــد.  ــاژ می کن ــه مونت در نیجری

طبــق گزارشــات موجــود شــرکت دایکیــن بــه جــای 

ســاخت کارخانــه قصــد دارد از فضــای موجــود یــک 

توزیع کننــده محلــی اســتفاده کنــد. دایکیــن پیش از 

ایــن هــم اقداماتــی در جهــت ورود بــه بــازار نســبتًا 

بکــر شــرق آفریقــا را نشــان داده اســت.  

ــن  ــاح اولی ــن افتت ــته دایکی ــاه گذش ــن م همچنی

ــه را اعــالم کــرد کــه  مرکــز آمــوزش خــود در نیجری

ــروی کار  ــرای نی برنامه هــای آموزشــی گســترده ای ب

ــد.  ــزار می کن ــی برگ محل
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ساخت دستگاه های پمپ حرارتی 
جدید توسط کالیوت 

ــزار  ــی 30 ه ــپ حرارت ــه پم ــک کارخان ــوت ی کالی

متــر مربعــی جدیــد نزدیــک ســاختمان فعلــی 

ــود  ــی می ش ــازد. پیش بین ــا می س ــود در ویالپری خ

ــا  ــتقیم 200 ت ــتغال مس ــث اش ــه باع ــن کارخان ای

ــال دو  ــه دنب 300 نفــر باشــد. ایــن طــرح توســعه ب

ــی در  ــای حرارت ــرای پمپ ه ــا ب ــدن تقاض ــر ش براب

نظــر گرفتــه شــده اســت. مدیرعامــل ایــن شــرکت 

ــی  ــش مهم ــد نق ــدی جدی ــد تولی ــد: »واح می گوی

ــرای  ــی ب ــا در بازارهــای بین الملل ــه رشــد م در برنام

ــا و سراســر  ــدار در اروپ ــه خدمــات آســایش پای ارائ

ــد  ــش تولی ــبب افزای ــه س ــن برنام ــان دارد. ای جه

ــه  ــای رو ب ــع تقاض ــرای رف ــی ب ــای حرارت پمپ ه

ــررات  ــتریان و مق ــای مش ــر نیازه ــازار، تغیی ــد ب رش

جدیــد و در عیــن حــال حفــظ محیط زیســت و 

بهینه ســازی مصــرف انــرژی در برهــه اقتصــادی 

ســخت می شــود« 

طرح صرفه جویی در مصرف انرژی 
در پرتغال

ــرل  ــوع، کنت ــه مطب ــای تهوی ــردن دماه ــدود ک مح

چیلرها و دســتگاه های هواســاز و گذاشــتن درب روی 

محفظه هــای چیلــر و فریزرهــا از جملــه روش هایــی 

ــت پرتغــال اجــرا می شــود.  اســت کــه توســط دول

طــرح صرفه جویــی در مصــرف انــرژی دولــت بــرای 

ســال 2022-2023 بــه دنبــال تنظیــم تجهیــزات 

ــانتی گراد  ــه س ــر 18 درج ــا حداکث ــوع ت ــه مطب تهوی

در زمســتان و حداقــل 25 درجــه ســانتی گراد در 

تابســتان اســت. در و پنجره هــای فضاهــای گــرم یــا 

دارای تهویــه مطبــوع که ورودی مســتقیم بــه خیابان 

دارنــد، بایــد بســته و سیســتم های تهویــه مطبــوع 

ــوش باشــد.این  ــودن محــل خام ــی ب ــان خال در زم

دولتــی  ادارات  بــرای  دســتورالعمل هایی  طــرح 

از  بــرای بخش هــای خصوصــی  و توصیه هایــی 

جملــه صنایــع، بخش هــای تجــاری و خدماتــی 

ــا  ــه هســتند ام ــن دســتورات توصی دارد. بیشــتر ای

ــه  ــای آن ب ــرح و ارتق ــش ط ــدد پای ــت در ص دول

ــاری اســت.  ــن اجب قوانی

حفاظت گیج های منیفولد

ManCover جدیــد بــه طــور ویــژه بــرای محافظــت 

از گیج هــای منیفولــد طراحــی شــده اســت.

کار  محــل  در  و  ون  از  بــادوام  الســتیکی  مــواد 

محافظــت می کنــد. بــا گیــج ManCover، اتصــاالت 

از آســیب محافظــت می شــوند و دهانــه بــزرگ 

اجــازه می دهــد تــا شــیلنگ ها متصــل بماننــد.
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کتاب هفته

برای خرید آنالین این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

الزامات کاربردی گاز

http://www.damandeh.com
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c/
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کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه - آبان 1۴۰1

اصول طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمانی، بیمارستانی و صنعتی

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

مهندس زاره انجرقلی، مهندس ایمان یونسی، مهندس امیر مرادیان
شروع دوره: 26 آبان

مهندسی برودت حرفه ای

مدت دوره: 30 ساعت
مدرس: مهندس زاره انجرقلی

شروع دوره: 29 آبان

آموزش

http://www.kaashaaneh.ir
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آموزش

هماننــد بســیاری از مشــاغل، تقاضــای زیــادی 

ــود دارد.  ــف وج ــع مختل ــکاری در صنای ــرای جوش ب

ــل از ورود  ــت قب ــن اس ــر ممک ــاغل دیگ ــه مش اگرچ

ــاز  ــه ســال ها آمــوزش و تحصیــل نی ــازار کار ب ــه ب ب

داشــته باشــند، فــردی بــدون تجربــه در جوشــکاری 

ــه ای  ــه یــک جوشــکار حرف ــد ب طــی 6 مــاه می توان

تبدیــل شــود. از آنجایــی کــه یــک جوشــکار ماهــر 

شــدن نیازمنــد تعــداد ســاعات مشــخصی آمــوزش 

اســت، کســانی کــه بــه دنبــال ارتقــای شــغلی خــود 

هســتند الزم نیســت کار فعلــی خــود را رهــا کننــد.  

یــک ســری دوره هــای جوشــکاری آنالیــن کــه 

ــرای جوشــکاران  ــی ب ــای خوب ــد راهنمایی ه می توان

ــود دارد.  ــد وج ــازار کار باش ــه ب ــرای ورود ب ب

AWS 1. سمینار جوشکاری آنالین 8 هفته ای

2. موسسه فناوری جوشکاری  هوبارت

3. گواهی یودمی در فناوری جوشکاری

در زمــان انتخــاب یــک دوره حوشــکاری آنالین، درک 

اهمیــت اعتبــار و نیــز انــواع جوشــکاری کــه در ایــن 

دوره هــا تدریــس می شــود مهــم اســت. دوره هــای 

جوشــکاری بــرای مبتدیــان بــدون تجربــه یــا 

حرفه ای هایــی کــه بــه دنبــال کســب مهــارت جدیــد 

هســتند طراحــی می شــوند. در زمــان جســتجو 

بــرای کالس هــا، دانــش پژوهــان بایــد بــه تناســب 

ــد. ــه کنن ــود توج ــای کاری خ ــا نیازه ــرفصل ها ب س

دوره هــای مقدماتــی بــرای افــراد دارای تجربــه کــم 

ــیدن  ــه رس ــک ب ــده و روی کم ــه ش ــر گرفت در نظ

ــون  ــرای آزم ــا ب ــردن آنه ــاده ک ــا آم ــارت ب ــه مه ب

ــید دوره  ــته باش ــه داش ــد. توج ــز می کن ــی تمرک فن

ــت  ــون اس ــرای آزم ــردن ب ــاده ک ــه آم ــی ب مقدمات

ــرد  ــت. ف ــردی نیس ــوزش ف ــرای آم ــی ب و جایگزین

بــرای رســیدن بــه مهــارت الزم بــرای جوشــکار 

مــورد تاییــد شــدن نیــاز بــه ایــن آموزش هــا دارد. 

ــتند  ــداوم هس ــوزش م ــال آم ــه دنب ــه ب ــانی ک کس

نیــاز بــه دوره هــای آنالینــی دارنــد کــه روی مهــارت 

ــد.  ــا بیافزای ــه آنه ــه تجرب ــد و ب ــز کن ــی تمرک خاص

بهترین دوره های آموزشی آنالین جوشکاری 2۰22
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ــواب  ــع از خ ــه موق ــا چ ــواًل صبح ه معم
بیــدار می شــوید و شــب چــه زمانــی بــه 

ــد؟ ــواب می روی رختخ
مــن خیلــی عالقــه دارم شــب ها ســاعت 
ــا  ــم. گاهــی 12 می شــود. صبح ه 11 بخواب
ــاعت 5  ــواًل س ــت و معم ــم اس ــم ک خواب

ــم. ــر نمی خواب ــتم و دیگ ــدار هس بی

معمــواًل وقتــی کــه روزتــان را شــروع 
می کنیــد؟ کار  چــه  می کنیــد 

بــه اصطالح اول نمــاز. یک مقــدار از وقت 
مــن در ارتبــاط بــا کانــال رازهای ســالمت 
صــرف می شــود و ایــن هــم از ایــن بابــت 
اســت کــه مــن دیــدم در مجموعــه فضای 
مجــازی ارتباطــات غلــط در رابطــه بــا غذا 
و تغذیــه خیلــی زیــاد می آیــد. حــاال فرضًا 
افــراد بــا هدفــی منافع و بعضی هــا از روی 
نادانــی متأســفانه خیلی هــا در ارتبــاط بــا 
ــه  ــان تغذی ــذای انس ــان غ ــالمت انس س

از  بعضــی  می دهنــد.  نظــر  این هــا  و 
ــر  ــی ب ــل، ناآگاه ــاس جه ــر اس ــا ب آنه
می خواهنــد  و  اســت  منافــع  اســاس 
تبلیــغ محصــوالت خودشــان را بکننــد. بــا 
ــاز  ــه نی ــدم ک ــن دی ــا م ــه این ه توجــه ب
ــه  ــی باشــد ک ــک کانال ــه هســت ی جامع
ــد و  ــالم باش ــم س ــد، ه ــی باش ــم علم ه
هــم سیاســی نباشــد، تبلیغــات داخلــش 
نباشــد، فقــط بــرای ســالمت مــردم باشــد 
بــه خاطــر همیــن یــک کانــال را بــه خاطر 
ایــن کــه از مــن ســؤال می کردنــد در مورد 
ــال  ــان کان ــک ایش ــا کم ــذا ب ــه و غ تغذی
ــه  ــرای مطالع ــالح ب ــه اصط ــد ب زدم و بع
مطالــب ایــن کانــال یــک ســاعت زمــان 
ــی را  ــب خوب ــه مطال ــم ک ــرف می کن ص
ــه  ــواالتی ک ــذارم و س ــال بگ ــل کان داخ
ــم.  ــواب می ده ــم ج اعضــا می پرســند ه
باقــی وقتــم را بــرای دانشــگاه می گذرانــم 
ــه را انجــام  ــداری کارهــای خان ــز مق و نی

توصیــه ام بــه دوســتان جوانتــر اینســت کــه علــم را بــرای فراگیــری و اســتفاده یــاد بگیرنــد چــون یکــی از 

اشــکاالت آمــوزش مــا اینســت کــه علــم را بــرای مــدرک اســتفاده می کنیــم و قبــل از دانشــگاه شــخص بــا 

تســت زدن می خواهــد کــه بــه دانشــگاه بــرود، علــم بــرای اســتفاده در زندگــی اش نیســت. 

چهارمین قسمت از مصاحبه مهندس واصف با دکتر شاهدی را در ذیل میخوانید:
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می دهــم، کارهــای خانــه از جملــه کارهای 
فنــی و کارهــای تغذیــه ای و پختــن غــذا 
خیلــی جاهــا اگــر الزم باشــد کار می کنــم 
و گفتــم هفتــه ای یک بــار بــه بــاغ مــی روم 
ــرس  ــم. ه ــیدگی می کن ــا رس ــه  آن ج و ب
کــردن و بیــل زدن و از ایــن کار احســاس 
خیلــی خوبــی دارم. مــن بــه جــای ایــن 
کــه بــه باشــگاه بــروم بــه بــاغ مــی روم. از 
دوران ســربازی پختــن غــذا شــروع شــد و 

ــان ادامــه دارد. همچن

ــر اون  ــه خاط ــه ب ــازی ک ــن امتی بزرگ تری
ــت؟ ــد چیس ــان می بالی ــه خودت ب

ولــی  بگــن  بایــد  دیگــران  هــم  اون 
احســاس می کنــم صبــر و تحملــم نســبت 

بــه برخوردهــای دیگــران خــوب هســت و 
ســعی کــردم کــه اینگونــه باشــم چون کــه 
حــاال  خواســته های  همیشــه  انســان 
ــه  ــن هســت ک ــر انســانیش ای شــاید غی
تــا یکــی برخــورد کــرد برگــرده بهــش بگه 
ــرده  ــرده برگ ــرر ک ــه ض ــرد ک ــاس ک احس
ــن  بیشــتر ضــرر برســاند و مســائلی از ای
ــرم اگــر  ــاد بگی قبیــل ســعی کــردم کــه ی
انســان هایی حتــی برخــورد می کننــد، 
ــدی  ــد، تن ــش می دهن ــر فح ــه یکدیگ ب
می کننــد بگویــم باهــم بنشــینیم و ببینیــم 

مشــکل چــی هســت.

اگــر کــه یــک روز بهتــون بگــن کــه یــک 
روز از عمــر شــما باقیســت آن یــک روز را 

ــد؟ ــور می گذرانی چط
آن یــک روز را بایــد تــالش کنــم کــه اگــر 
ــراد  ــالح اف ــه اصط ــر ب ــکاری دارم اگ بده
دلخــوری دارنــد، اگــر بــه اصطــالح حــاال 
ــت  ــه فرص ــته ک ــود داش ــکاالتی وج اش
ــک  ــک روز ی ــو ی ــم ت ــع کن ــتم رف نداش
مقــدار جبــران کنــم در حــدی کــه امــکان 

ــت. هس

ــن  ــوری ای ــرد چه ج ــان بگی ــر االن دلت اگ
ــد؟ ــع می کنی ــون رف دلتنگیت

واال آدم از خانــه بیــرون بزنــد و برود حتی 
ــاز و آزاد، طبیعــت و  بــاغ بــرود فضــای ب
ــردد  ــدار برمی-گ ــک مق ــد ی ــری بکن کارگ
بــه خــودش و احســاس می کنــد کــه 
خیلــی از چیزهایــی کــه برایــش غمگیــن 
هســت بــی ارزش هســت، بعضــی اوقــات 
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ــول  ــد قب ــه انســان بای ــد ک ــاق می افت اتف
ــد کــه جــزو مســائل طبیعــی هســتی  کن
ــرای انســان تحمــل  اســت، کــه گاهــی ب
ــد  ــی بای ــود ول ــخت می ش ــش س کردن
قبــول کنیــم، مثــاًل کســی از خانــواده یــا 
ــزا  ــال ع ــک س ــد ی ــوت می کن ــل ف فامی
ــی انســان اگــر درســت فکــر  می گیــرد ول
ــن  ــد ای ــه برون ــد ک ــان ها آمدن ــد انس کن
جــزو رونــد طبیعــی زندگــی انســان اســت 
و همیشــه آخــرش را بایــد ببینــد همیشــه 
آمادگــی داشــته باشــد چــون معلــوم 
ــه آدم  ــن ک ــان. ای ــه زم ــت چ ــم نیس ه
غمگیــن بشــود ناراحــت بشــود اینهــا نــه 
ــش  ــه اواًل آمدن ــت ک ــان پذیرف ــر انس اگ
دســت خــودش نیســت، رفتنــش دســت 
خــودش نیســت و ایــن طبیعــت آمــدن 
و رفتــن انســان ها اســت، خیلــی ســخت 
نمی گیــرد و بــرای خیلــی از چیزهایــی 
کــه جــزو مســائل طبیعی هســت انســان 
ناراحــت نمی شــود، البتــه انســان عاطفــه 
دارد ناراحــت می شــود ولــی  آن قــدر کــه 
گرفتــار بشــود نــه نمی شــود و در هــر 
ــد  ــر زندگــی کن ــد راحت ت صــورت می توان

از نظــر مــن.

اگــر قــرار باشــد کــه بــه دوســتان جوان تــر 
ــی  ــازه وارد مســائل علم ــه ت دوســتانی ک
ــه  ــدند چ ــی ش ــائل فن ــدند وارد مس ش

نصیحتــی می کنیــد؟
اواًل کــه علــم را بــرای فراگیــری و اســتفاده 
یــاد بگیرنــد چــون یکــی از اشــکاالت 
آمــوزش مــا علــم را برای مــدرک اســتفاده 

ــا  ــل از دانشــگاه شــخص ب ــم و قب می کنی
تســت زدن می خواهــد کــه بــه دانشــگاه 
بــرود، علــم بــرای اســتفاده در زندگــی اش 
نیســت. علــم را بــرای فراگیــری عمیــق و 

ــد. ــاد می گیرن ــل ی ــتفاده در عم اس

چقــدر مســافرت های کاری را در رشــد 
علمــی اشــخاص کاربــردی می دانیــد؟

جــزو  ایــن  و  اســت  مؤثــر  بســیار 
ــرآن  ــت و در ق ــالم اس ــته های اس خواس
ــن  ــرت و رفت ــرت و مهاج ــد هج می گوی
ــدن  ــنا ش ــف و آش ــورهای مختل ــه کش ب
دیگــران جــزو  علــوم  و  فرهنگهــا  بــا 
خواســته های اســالم اســت و آن قــدر 
مهاجــرت مهــم اســت کــه در کنــار اســالم 
گذاشــته اســت و تاریــخ مــا از مهاجــرت 
پیامبــر از مکــه بــه مدینه شــروع می شــود 
ــر،  ــت پیامب ــه بعث ــر و ن ــد پیامب ــه تول ن
یعنــی مهاجــرت آن قــدر بــرای اســالم مهم 
ــرت  ــروعش از هج ــخ ش ــه تاری ــوده ک ب
باشــد و هجــرت پیامبــر بــه مدینــه بــرای 
گســترش اســالم و شــکل گیری اســالم 
مؤثــر بــوده و کســانی کــه هجــرت کردنــد 
در فرهنــگ اســالم بســیار در ســازندگی و 
ــخ  ــد. در تاری ــر بودن ــا مؤث ــال این ه امث
بررســی کنیــد، کســانی کــه هجــرت کردن 
درک و فهم از خوب زیســتن و کشــورداری 
ــا  ــال این ه ــت و امث ــت و سیاس و مدیری

ــد. ــدا کنن پی

ادامه دارد ...

مصاحبه
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نامه ی رسیده

به نام خدا
با سالم 

ــه موافقــت مقــام  ــه حرفــه مــورخ مردادمــاه 1400 و نظــر ب - پیــرو اعــالم نتایــج آزمون هــای ورود ب
ــرای  ــاعدت ب ــت مس ــا در جه ــاری کرون ــری بیم ــطه همه گی ــه واس ــازی، ب ــی وزارت راه و شهرس عال
ــد،  ــوده بودن ــرکت نم ــور ش ــون مذک ــه در آزم ــی ک ــاران تجرب ــی و معم ــای فن ــان و کاردان ه مهندس
مقــرر گردیــد شــرکت کنندگان در آزمون هــای مذکــور کــه نمــره ایشــان حداکثــر 2 نمــره کمتــر از حــد 
نصــاب اعــالم شــده باشــد )نمــرات 48 و 49(، بــه ازاء هــر یــک نمــره کســری در صــورت شــرکت در 
یــک دوره آمــوزش مصــوب شــیوه نامه صــدور، تمدیــد و ارتقــاء پایــه مهندســی و قبولــی در آزمــون 
پایــان دوره و اخــذ گواهینامــه تــا پایــان اســفندماه 1401 قبــول آزمــون مــرداد 1400 محســوب شــوند. 
ــخ 1402/01/01 باشــد و در صــورت  ــل از تاری ــد قب ــخ گواهینامــه دوره آمــوزش صــادره بای ــا تاری ضمن
عــدم ارســال لیســت اســامی و درج در بانــک اطالعــات آزمون هــا و متعاقبــا عــدم صــدور تائیدیــه از 
ســوی دفتــر مقــررات ملــی و کنتــرل ســاختمان، صــدور پروانــه اشــتغال بــه کار امکانپذیــر نمی باشــد. 
ــه  ــه ب ــه س ــاء پای ــی ارتق ــای آموزش ــان دوره ه ــتورالعمل هم ــن دس ــوع ای ــوزش موض ــای آم دوره ه
ــورخ  ــماره 104386/420/90 م ــورخ 88/09/29 ش ــماره 420/49579 م ــای ش ــوع بخش نامه ه دو موض
ــای دو  ــه برداری دوره ه ــته های نقش ــد. رش ــورخ 91/03/10 می باش ــماره 14163/420/91 م 90/12/9 و ش
بــه یــک مــالک عمــل می باشــد و بــرای رشــته های تاسیســات مکانیکــی )اجــرا(، تاسیســات برقــی 

)اجــرا( و ترافیــک دوره هــای مــورد نظــر متعاقبــا توســط ایــن دفتــر اعــالم خواهــد شــد.
ــر شــد، 1400/09/07  ــاال ذک ــخ صــدور دســتورالعملی کــه خالصــه آن در ب ــه اینکــه تاری ــا توجــه ب - ب
ــه جــز رشــته های  ــرای ســایر رشــته ها ب ــه ب ــاه(  دو مرتب ــون )پــس از گذشــت 9 م می باشــد و تاکن
تاسیســات مکانیکــی )اجــرا( و تاسیســات برقــی )اجــرا( دوره هــای آموزشــی برگــزار گردیــده، موضــوع 
از واحــد آمــوزش ســازمان نظــام مهندســی اســتان تهــران کــه از معــدود بخش هــای ســازمان نظــام 
ــی هــم پاســخگو می باشــند  ــه کارشناســان آن واحــد بطــور تلفن ــران اســت ک مهندســی اســتان ته
مــورد پیگیــری قــرار گرفــت، کــه تنهــا جــواب دریافتــی ایــن اســت کــه درخواســت ایــن موضــوع 
ــه  ــی ســاختمان ارائ ــر مقــررات مل ــه دفت از واحــد آمــوزش ســازمان نظام مهندســی اســتان تهــران ب
شــده اســت امــا دفتــر مقــررات ملــی ســاختمان در پاســخ اعــالم نمــوده کــه بــرای ایــن دوره هــا در 

ــم.  رشــته های تاسیســات مکانیکــی )اجــرا( و تاسیســات برقــی )اجــرا( مدرســی نداری
- حــال ســوال اینجاســت کــه آیــا واقعــا در میــان مدرســان کنونــی دوره هــای ارتقــاء پایــه و یــا ســایر 
متخصصــان در رشــته های مذکــور در کشــور، احــدی توانایــی تدریــس ایــن دوره هــا را نــدارد؟ و آیــا 
در صورتیکــه تــا پایــان ســال 1401 نیــز دوره ای بــرای رشــته های مذکــور برقــرار نگردیــد، دفتــر مقــررات 
ملــی ســاختمان بــرای ضایــع نشــدن حــق شــرکت کنندگان واجــد شــرایط تمهیــدی اندیشــیده اســت؟

نویسنده: مهندس محمد کلکتی
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با نظام مهندسی

نظام مهندسی بوشهر:

ــق فراخــوان  ــوج از طری ــر و خورم ــی شهرســتان هــای دی ــر نمایندگ ــروی انســانی در دفات ــل نی ــت تکمی جه
عمومــی بــرای مهندســین دارای پروانــه اشــتغال بــکار بــا رعایــت موضــوع تعــارض منافــع اســتخدام می نماید.

نظام مهندسی خراسان رضوی:

الزم االجرا بودن ویرایش پنجم مبحث 10 ابالغ شد.

نظام مهندسی تهران:
ــه  ــه حرف ــون ورود ب ــرکت کنندگان آزم ــرای ش ــی ب ــای آموزش ــزاری دوره ه ــوص برگ ــازمان در خص ــه س ــرو اطالعی پی
ــا در  ــن دوره ه ــدی ای ــه زمان بن ــیله برنام ــد، بدین وس ــب نموده ان ــا 49 را کس ــره 48 ی ــه نم ــرداد 1400 ک ــی م مهندس

ــردد.  ــالم می گ ــال، اع س

نظام مهندسی البرز:

هیات مدیره سازمان در پنجاه و یکمین جلسه در مورخ 1401/۰۸/02 مصوب کرد:
»در خصــوص اشــخاص حقیقــی شــاغل در اشــخاص حقوقــی طراحــی و نظــارت مســتعفی، مقــرر گردیــد بــا 
عنایــت بــه ضوابــط ابالغــی ظرفیــت آزاد اشــخاص حقوقــی جهــت بررســی امــکان خــروج شــخص حقیقــی، 

ظرفیــت آزاد ایــن اشــخاص بــدون اعمــال ضریــب تعدیــل ۳۰% مــد نظــر قــرار گیــرد.«

نظام مهندسی تهران:

ســومین نمایشــگاه مســکن و شهرســازی به عنــوان شــهر ســاخت از تاریــخ 2 الــی 4 بهمن مــاه ۱۴۰۱ بــا مجــوز 
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــکوفایی از ش ــوآوری و ش ــدوق ن ــت صن ــران و حمای ــارت ای ــعه تج ــازمان توس س

ــود. ــزار می ش ــی )ره( برگ ــام خمین ــالی ام ــا در مص ــا و اتحادیه ه انجمن ه

نظام مهندسی چهارمحال بختیاری:

وبینار طراحی بهینه سقف به مدت سه روز برگزار می گردد.

نظام مهندسی خراسان جنوبی:

ــه در  ــه حرف ــای ورود ب ــر دارد آزمون ه ــر در نظ ــن دفت ــده ای ــام ش ــای انج ــی و برنامه ریزی ه ــرو هماهنگ پی
ــرل ســاختمان شــامل را در تاریخ هــای  ــون نظــام مهندســی و کنت ــدرج در قان ــه رشــته های مهندســی من کلی

۸ و ۹ دی مــاه ســال جــاری برگــزار نمایــد. 

نظام مهندسی خراسان رضوی:

کارفرمایان به تعبیه سیستم گرمایشی و تهویه مناسب در کارگاه ها ملزم شدند.

https://bushehr-nezam.ir/post/14280
https://bushehr-nezam.ir/post/14280
https://www.nezammohandesi.ir/?&fkeyid=&siteid=1&pageid=134&newsview=3297
https://www.nezammohandesi.ir/?&fkeyid=&siteid=1&pageid=134&newsview=3297
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https://tceo.ir/?NEWS/235223/255404/261067/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1400
https://tceo.ir/?NEWS/235223/255404/261067/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1400
https://tceo.ir/?NEWS/235223/255404/261067/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1400
http://alborz-nezam.ir/ShowInfo.aspx?Type=100&SId=18819&Success=6669&Headline=0&action=%2014%2015%209
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ــری  ــگاه خب ــر پای ــردبیر و مدی ــف س ــه  واص روح ال

کارشــناس  قالیچه باف یــزدی  و  نیــوز  تاسیســات 

رســمی دادگســتری در برنامــه فــاز چهــارم کــه 

ــه بررســی  ــا حضــور یــک کارشــناس ب ــه ب هــر هفت

در  مختلــف  پرونده هــای  و  حــوادث  و  مســائل 

ســاختمانی  تاسیســات  نظام مهندســی،  حــوزه 

و … می پــردازد، ایــن بــار در خصــوص حادثــه 

دالیــل  و  اطهــر  ســینا  کلینیــک  آتش ســوزی 

بازگونشــده در ایــن خصــوص پرداخــت.

ــتری در  ــمی دادگس ــناس رس ــزدی کارش قالیچه باف ی

ــک  ــه کلینی ــاه ۹۹ حادث ــت: تیرم ــوص گف ــن خص ای

توســط قــوه قضاییــه اطــالع داده شــد، کــه در نتیجه 

آن عــالوه بــر خســارات فــراوان بــه ســاختمان ۱۹ نفر 

ــه ســاختمان های  ــوت شــدند و ب ــه ف ــن حادث در ای

ــدیدی وارد  ــیب ش ــه آس ــن حادث ــز درای ــراف نی اط

شــد.

ــد در  ــوادث بای ــن ح ــود ای ــا وج ــه داد:  ب وی ادام

طراحــی نظارت هــا و اجــرا درس بگیریــم کــه از بــروز 

مجــدد جلوگیــری کنیــم ،چــون در اینگونــه حــوادث 

ــات  ــان تاسیس ــت کارشناس ــم اس ــه مه ــی ک بخش

ــارت و  ــه نظ ــابه ب ــوادث مش ــر ح ــتند  و اکث هس

دقــت در اجــرای در ایــن رشــته مرتبــط بــوده اســت.

ایــن کارشــناس بــا اشــاره بــه نقایــص فنــی کلینیــک 

ــز  ــه چی ــاق هم ــن اتف ــر ای ــر اث ــرد: ب ــان ک خاطرنش

ــچ نقشــه ای وجــود نداشــت، ضمــن  ســوخته و هی

ــل  ــاختمان در تبدی ــن س ــاخِت ای ــی س ــه متول اینک

ــه  ــوده بلک ــی نب ــازمان نظام مهندس ــک، س ــه کلینی ب

ــهید  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــت و دانش وزارت بهداش

ــد. ــرده بودن بهشــتی محــور آن را صــادر ک

پشت پرده جنجالی بازگونشده آتش سوزی کلینیک سینا اطهر

فاز چهارم
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ایــن  بررســی های  گفــت:  قالیچه باف یــزدی 

ســاختمان نشــان داد کــه هیچگونــه کار حرفــه ای و 

ــورد  ــن م ــود و ای ــده ب ــام نش ــی در آن انج مهندس

ــف و  ــکل از همک ــک متش ــه کلینی ــود ک ــی ب در حال

چهــار طبقــه بــوده کــه بــا تغییــر کاربــری پارکینــگ 

ــور  ــه ط ــده و ب ــی ش ــونو و ماموگراف ــه س ــل ب تبدی

مثــال حیــاط بــا یــک ســقف شــیب دار کاذب 

کامپوزیــت کــه پشــم شیشــه داخلــش بوده اســت و 

از هیــچ تهویــه مناســبی نیــز برخــوردار نبوده اســت.

ــم  ــر ک ــب و قط ــای نامناس ــرد: کابل ه ــوان ک وی عن

ســیم های بــرق، عــدم رعایــت اســتانداردها و تهویــه 

هــوا، نبــود سیســتم های هواســاز کــه فشــار مثبــت 

بگذارنــد و سیســتم مناســب اطفــا حریــق، موجــب 

ــد. ــه ش ــر در آن حادث ــوت ۱۹ نف ــی و ف خفگ

ایــن کارشــناس گفــت: حتــی راه پله هــای اضطــراری 

ــوده  ــی ب ــان معمول ــک آپارتم ــد ی ــاختمان مانن س

ــتم  ــه سیس ــن اینک ــت، ضم ــت نداش ــار مثب و فش

ــتند. ــم نداش ــول ه ــپ آب و کپس ــق، پم اطفا ءحری

ــاختمان  ــاز س ــر هواس ــی اگ ــد: حت ــاد آور ش وی ی

ــرد  ــاد می ک ــت ایج ــار مثب ــرده و فش ــت کار ک درس

بــه دلیــل قطــع بــرق کارکــردی نداشــت کــه حتــی 

ــل ایــن  ــه دلی ــوان گفــت ۶۰ درصــد خســارت ب میت

اختــالل بــود کــه متاســفانه در هیچکــدام از برج هــا 

و ســاختمان های ایــران رعایــت نمی شــود.

مــوارد  بایــد  کــرد:  تصریــح  قالیچه باف یــزدی  

منفــی  و  مثبــت  فشــار  و  حریــق  زون بنــدی 

ســاختمان ها توجــه بیشــتری شــود ،بــه طــور مثــال 

ــتر از  ــا بیش ــت پکیج ه ــاختمان ظرفی ــت بام س پش

ــرای بررســی ها  ــه ب ــه طوریک ــود، ب ــام ب مســاحت ب

بایــد بــه طــور خمیده و ســخت از بینشــان رد  شــده، 

ــتند. ــتی نداش ــی درس ــی طراح ــت حت در حقیق

وی در پایــان متذکــر شــد :عــدم راهبــری سیســتم ها 

ــناس  ــود کارش ــت نب ــان، درحقیق ــط متخصص توس

نکتــه مهمــی اســت کــه بایــد بــه همــه مســئولین 

مبحــث ۲۲ اعالم کنیــم تــا از وقــوع حــوادث مشــابه 

جلوگیــری کنیــم. 

گــو  و  گفــت  ایــن  پایــان  در  اســت؛  گفتنــی 

ــردی در طراحــی  ــاب الزامــات کارب روح اله واصــف کت

طبیعــی  گازرســانی  شــبکه های  ایمنــی  و  اجــرا 

ــث ۱۷  ــه مبح ــه ب ــا توج ــوالدی ب ــای ف ــا لوله ه ب

مقررات ملــی ســاختمان نوشــته مهنــدس جلوه گــران 

را جهــت آگاهــی از مشــکالت احتمالــی در ســاختمان 

در حــوزه نظــارت و اجــرا و طراحــی بســیار مطلــوب 

ــز در ســایت  ــه آکادمــی کاشــانه نی ــرد ک ــی ک ارزیاب

ــت. ــرده اس ــاد ک ــد آن را ایج ــرایط خری ــود ش خ

فاز چهارم
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مقاله کاربردی

هــود یکــی از لوازمــی اســت کــه در آشــپزخانه 

نادیــده گرفتــه می شــود، صــرف نظــر از اینکــه 

چقــدر کاربــردی و مهــم هســتند. یــک هــود بــرای 

از بیــن بــردن بــو، دود و گرمایــی کــه هنــگام 

ــل  ــا مح ــپزخانه ی ــوای آش ــه ه ــا تهوی ــپزی ی آش

ــود. ــتفاده می ش ــود اس ــاد می ش ــز ایج ــت و پ پخ

هودهــای طیفــی در شــکل ها و اندازه هــای مختلــف 

متناســب بــا انــدازه آشــپزخانه شــما هســتند. 

ــه در  ــت ک ــودی اس ــما ه ــرای ش ــود ب ــن ه بهتری

ــو  ــن نح ــه بهتری ــد و ب ــب باش ــما مناس ــای ش فض

بــا نیازهــای شــما مطابقــت داشــته باشــد. بــا ایــن 

حــال، اگــر متقاعــد نشــده اید کــه چــرا ایــن وســیله 

ــا  ــت، در اینج ــروری اس ــما ض ــپزخانه ش ــرای آش ب

چنــد دلیــل بــرای متقاعــد کــردن شــما وجــود دارد.

1. دما را کنترل می کند

پخــت و پــز می توانــد منجــر بــه بخــار بیــش 

و  پخــت  منطقــه  در  متــورم  گرمــای  و  حــد  از 

از تهیــه  پــز شــود. مطمئنــًا شــما نمی توانیــد 

ــن  ــود در چنی ــه خ ــورد عالق ــای م ــتور العمل ه دس

محیطــی لــذت ببریــد، می توانیــد؟ رنــج هــود 

ــی را  ــای تهاجم ــد آن فض ــک می کن ــما کم ــه ش ب

ــد از  ــا بتوانی ــد ت ــل کنی ــر تبدی ــی دلپذی ــه فضای ب

ــد. ــذت ببری ــه خــود ل ــورد عالق ــن غذاهــای م پخت

2. هودهای طیفی به تمیز نگه داشتن آشپزخانه ها 

کمک می کنند

ــی، دود و  ــد چرب ــز مانن ــت و پ ــس از پخ ــرات پ اث

ــه کیفیــت هــوای داخــل و اطــراف  ــد ب ــو می توان ب

ــاد  ــث ایج ــن باع ــاند. ای ــیب برس ــپزخانه آس آش

تعــدادی از آالینده هــا و ســایر ســموم می شــود کــه 

می توانــد بــر ســالمت شــما تأثیــر بگــذارد. شــما و 

خانواده تــان ممکــن اســت بــا ســوزش چشــم، بینــی 

یــا گلــو مواجــه شــوید. وجــود هودهــای محــدوده 

باعــث تصفیــه هــوا و بهبــود کیفیــت آن می شــود.

3. بوی بهتر آشپزخانه شما با هود

عطــر غــذا بــرای ســوراخ های بینــی شــما لذتبخــش 

اســت، امــا قبــل از اینکــه متوجــه شــوید، آن 

ناخواســته  بــوی  بــه  می توانــد  خــوش  بــوی 

تبدیــل شــود. بــه زودی متوجــه خواهیــد شــد 

کــه بینــی خــود را گرفته ایــد و ســعی می کنیــد 

ــما  ــه ش ــود ب ــک ه ــد. ی ــری کنی ــوی آن جلوگی از ب

بــا  نیســتید  مجبــور  کــه  می دهــد  اطمینــان 

ــا  ــه بوه ــرا هم ــوید زی ــرو ش ــت روب ــن وضعی ای

را می مکــد و آشــپزخانه شــما را تــازه می کنــد.

عــالوه بــر ایــن، اگــر نگــران امتحــان کــردن 

غذاهایــی صرفــًا بــه ایــن دلیــل هســتید کــه بــوی 

مطبــوع آشــپزخانه شــما را تــرک می کننــد، پــس از 

7 دلیل مهم که چرا آشپزخانه شما به هود نیاز دارد
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مقاله کاربردی

نصــب هــود در آشــپزخانه خــود دیگــر نگــران ایــن 

ــود. ــد ب ــوع نخواهی موض

4. راه عالی برای جلوگیری از رشد کپک

پخــت و پــز باعــث ایجــاد بخــار و رطوبــت در 

کپــک  رشــد  باعــث  کــه  می شــود  آشــپزخانه 

ــد ظاهــر آشــپزخانه شــما را  می شــود. ایــن می توان

خــراب کنــد و همچنیــن بــه ســالمت شــما آســیب 

برســاند. آســیب بیــش از حــد قالــب ممکــن 

ــا  ــا ی ــض دیواره ــه تعوی ــور ب ــما را مجب ــت ش اس

کابینت هــای آشــپزخانه کنــد. یــک هــود مخصــوص 

از بیــن بــردن ایــن گرمــا و رطوبــت بــرای جلوگیــری 

از رشــد کپک هــا کار مهمــی را انجــام می دهــد.

5. نور اضافی را فراهم می کند

ــتعد  ــما را مس ــم ش ــور ک ــا ن ــپزخانه ای ب کار در آش

حــوادث ناگــوار و حــوادث می کنــد. در عــوض، 

داشــتن یــک هــود بــر روی اجــاق گاز نــور اضافــی 

را بــرای شــما فراهــم می کنــد و فضــای دلپذیــری را 

ــد در آن آشــپزی  ــه دوســت داری ــد ک ایجــاد می کن

کنیــد. بــرای ایجــاد یــک محیــط دلپذیــر بــه خوبــی 

ــور  ــه ن ــد ک ــل می کن ــان حاص ــد و اطمین کار می کن

ــد. ــز داری ــن پخــت و پ ــدن در حی ــرای دی ــی ب کاف

6. مبلمانی زیبا

ــای  ــا دارای طرح ه ــد، هوده ــی مفی ــدا از کارای ج

متنوعــی نیــز هســتند. از ایــن رو، آنهــا نقــش 

ــی آشــپزخانه شــما  مهمــی در زیبایــی فضــای داخل

و دادن ظاهــری چشــمگیر بــه آن دارنــد. شــما 

می توانیــد بــا توجــه بــه بودجــه و زیبایــی طراحــی 

خــود، یــک هــود بــا ظاهــر زیبــا را خریــداری کنیــد.

7. هودهــا بــه افزایــش ارزش فــروش مجــدد خانــه 

ــد شــما کمــک می کن

بــا توجــه بــه مزایــای فراوانــی کــه ارائــه می دهنــد، 

ــه بخشــی ضــروری از  ــه طــور پیوســته ب هودهــا ب

قوانیــن  از  برخــی  تبدیــل شــده اند.  آشــپزخانه 

ــه  ــپزخانه ها تهوی ــه آش ــد ک ــاز دارن ــاختمانی نی س

مناســبی داشــته باشــند و هودهــا نیــز دقیقــًا ایــن 

را ارائــه می دهنــد.



ت نیوز
تاسیسا
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قیمت بازار

نرخ ارائه خدمات مشاوره آتش نشانی برای ساختمان های 
S2 و S1 گروه

منبع:
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ایمنی و مهندسی حریق استان تهران

مبلغ مشاوره )ریال( متراژ )متر مربع( کاربری ردیف

200000000 تا 2000 مسکونی
1

240000000 تا 2000 اداری و تجاری

270000000 2001 تا 3000 مسکونی
2

310000000 2001 تا 3000 اداری و تجاری

340000000 3001 تا 4000 مسکونی
3

410000000 3001 تا 4000 اداری و تجاری

410000000 4001 تا 6000 مسکونی
4

480000000 4001 تا 6000 اداری و تجاری

480000000 6001 تا 8000 مسکونی
5

545000000 6001 تا 9999 اداری و تجاری

545000000 8001 تا 9999 مسکونی
6

610000000 8001 تا 9999 اداری و تجاری
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محـل 
تبلیغ
شما

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


