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•کپی بــرداری از مطالــب نشــریه بــدون 
ــت. ــوع اس ــی ممن ــازه کتب اج

ــه  ــق ب ــریه متعل ــن نش ــوق ای ــه حق •کلی
آکادمــی کاشــانه اســت.

•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا خاصــه 
کــردن مقــاالت رســیده آزاد اســت.

ــورت  ــه ص ــوی ب ــاع ثان ــا اط ــریه ت •نش
می شــود. منتشــر  رایــگان 

•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق بــه 
گرداننــدگان نشــریه اســت. 

به نام خدا 
همکاران عزیز سالم و خدا قوت

ــی  ــورای انتظام ــت ش ــه عضوی ــا ب ــدس فرج زاده ه مهن
ــد.  ــور درآم ــاختمان کش ــی س نظام مهندس

ــای  ــزل و نصب ه ــد ع ــاده و در ح ــر س ــه ظاه ــر ب خب
معمــول اســت. کســی عضــو شــورایی شــده اســت و 
ــاد  ــا ابع ــت. ام ــود و خواهــد رف ــد روزی خواهــد ب چن

ایــن خبــر بســیار جدی تــر و خبــر از اتفاقــی خــاص می دهــد. بیاییــد از چنــد 
ــگاه کنیــم. ــر ن ــه ایــن خب نظــرگاه ب

ــدس  ــای مهن ــت آق ــان ریاس ــه در زم ــا ک ــدس فرج زاده ه ــه مهن اول این ک
ــغل های  ــرت ش ــل کث ــه دلی ــع ب ــود و در واق ــازمان ب ــر دوم س ــمی نف هاش
مهنــدس هاشــمی ایــن فــرج زاده هــا بــود کــه ســازمان را مدیریــت می کــرد؛ 
بــه نــاگاه بــا نظــر مهنــدس آخونــدی از گردونــه نفــرات مؤثــر کنــار گذاشــته 
ــیار  ــای روزگار بس ــه از قض ــود را ک ــلط خ ــراد مس ــی از اف ــازمان یک ــد و س ش
ــران  ــه ته ــا ب ــدت فرج زاده ه ــن م ــت داد. در ای ــود را از دس ــته ب ــالم زیس س
آمــد و مدیــرکل فنــی مهندســی ســازمان تأمیــن اجتماعی کشــور شــد. در رأس 
مهمتریــن رکــن ســاخت بیمارســتان کشــور قــرار گرفــت و ســال های طالیــی 
ســاخت بیمارســتان را رونــق بخشــید. در انتخابــات هیــات رییســه ســازمان 
نظام مهندســی ســاختمان تهــران شــرکت کــرد و بــا وجــود ناشــناخته بــودن 
در تهــران رأی خوبــی گرفــت امــا بــه هیــات رییســه راه نیافــت. مشــاور عالــی 
ــکیب  ــدس ش ــای مهن ــور آق ــاختمان کش ــی س ــازمان نظام مهندس ــس س رئی
و نیــز آقــای دکتــر اقبــال شــاکری نماینــده مجلــس شــورای اســالمی شــد و 
آمــاده می شــد کــه از گــروه تغییــر و تحــول کاندیــدای هیــات مدیــره گــروه 
تخصصــی مکانیــک نظــام تهــران شــود کــه بــه ســمتی جدیــد رفــت و بــه 
ــی در ســازمان وارد شــد. ایــن رفــت بی دلیــل و ایــن بازگشــت  ســطحی عال
ــای  ــم روزنه ه ــوز ه ــاید هن ــت. ش ــه اس ــم و قابل توج ــیار مه ــل بس ــا دلی ب

شایســته ســاالری بســته نشــده اســت.
ــن  ــا ای ــد ســازمان نظام مهندســی کشــور ب ــات رییســه جدی ــه هی دوم این ک
انتخــاب نشــان دادنــد بــرای مبــارزه بــا فســاد و رانــت عزمــی جــدی دارنــد. 

ای کاش ایــن رونــد را محکــم ادامــه دهنــد تــا امیدمــان بیهــوده نباشــد.
ــری  ــوان عنص ــه عن ــا ب ــدس فرج زاده ه ــاب مهن ــن انتخ ــا ای ــه ب ــوم این ک س
بســیار تأثیرگــذار و مهــم از رونــد انتخابــات گــروه تخصصــی مکانیــک تهــران 
ــت  ــه ای را از دس ــیار باتجرب ــو بس ــول عض ــر و تح ــروه تغیی ــد و گ ــارج ش خ
ــه گــود  ــروه کــه بســیار جــدی ب ــن گ ــه ای ــد ک ــد و دی ــد منتظــر مان داد. بای
انتخابــات وارد شــده اســت و کاندیداهایــی بســیار نامــدار دارد چــه خواهــد 

کــرد.
چهــارم این کــه آیــا بــا ورود مهنــدس فرج زاده هــا بــه ارکان ســازمان 
نظام مهندســی ســاختمان کشــور، افــراد ســالم و مجــرب کهنه کار و پیشکســوت 
کــه در ادوار گذشــته بی توجــه بــه ســابقه ها و رزومه هــای سیاســی، در 
پیشــبرد ســازمان مؤثــر بوده انــد بــه جایــگاه خــود و یــا حداقــل بــه عنــوان 

ــد گشــت؟ ــاز خواهن ــه ســازمان ب مشــاور ب
ــت.  ــده هاس ــا پدرخوان ــارزه ب ــا در مب ــدس فرج زاده ه ــت مهن ــم جدی پنج
ــوز در  ــا ایشــان توســط تأسیســات نی ــده ب ــی و گفتگــوی زن ــه جنجال مصاحب
ســال گذشــته از ایــن جدیــت خبــر می دهــد. حــال بایــد ببینیــم تــا چــه حــد 

ــت. ــد اس ــود پایبن ــای خ ــا و وعده ه ــه قول ه ب
امیدواریم ورود فرج زاده ها فرجی تازه باشد از این ستون به آن ستون!

تا بعد!

سخن سردبیر
بازگشت فرج زاده ها

روی جلد مربوط به سخن سردبیر
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ارائه خدمات امدادی درشرایط بحران، هوشمندسازی 4
سیســتم هوشــمند دســتیار امداد)ســهداد( محصولــی دانش بنیــان 
اســت کــه توســط یکــی از شــرکت ها بــا حمایــت معاونــت علمــی 

و فنــاوری ریاســت جمهــوری طراحــی و تولیــد شــده اســت.

پنجره هوشمندی برای انتقال اطالعات از طریق نور خورشید 5
ــا تغییــر  ــد ب محققــان شیشــه هوشــمندی ســاخته اند کــه می توان

پرتوهــای خورشــید اطالعــات را مشــابه وای فــای انتقــال دهــد.

صفحه 11

صفحه 6

صفحه 5

S3 نرخ ارائه خدمات مشاوره آتش نشانی برای ساختمان های گروه 18

پول عنصری مفید یا مضر؟ 17
ــر  ــر آن را ب ــه تاثی ــت ک ــول عنصری س ــروزی پ ــر ام ــی بش در زندگ
ــه  ــا اینک ــد. ام ــر ش ــوان منک ــه ای نمیت ــخصی و حرف ــی ش زندگ
ــوع  ــه ن ــان دارد، ب ــی در زندگیم ــای عمیق ــدر رد پ ــر چق ــن تاثی ای
خانوادگی مــان  و  تربیتــی  محیــط  حتــی  یــا  جهان بینی مــان 

بســتگی دارد. 

35 قدم تا یک مدیر موفق کارآفرین 10
کارآفریــن فــردی مبتکــر، اهــل چالش،خــاق و اهــل ریســک 
ــه  ــک مجموع ــرادی را در درون ی ــه اف ــده ک ــک رانن ــد ی و همانن
ــت. ــد، اس ــت می کن ــخص هدای ــی مش ــه هدف ــیدن ب ــرای رس ب

فهرست

نظام مهندسی 15
در ایــن صفحــه جدیدتریــن اخبــار ســازمان هــای نظــام مهندســی 

اســتان هــا را بخوانیــد.



ت نیوز
تاسیسا
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اخبار داخلی

ارائه روش هوشمندانه برای تحلیل 
ساخت وسازهای حریم شهرها

ــاخت  ــن س ــع ای ــق و جام ــرل دقی ــارت و کنت نظ

ــهرها  ــم ش ــاد حری ــعت زی ــت وس ــه عل ــازها ب و س

ــا  ــوده و ب ــاد ب ــان زی ــه و زم ــرف هزین ــد ص نیازمن

محدودیت هــای گســترده ای مواجــه اســت و در 

دانش بنیــان  شــرکت های  از  یکــی  راســتا  ایــن 

ــاخت  ــر س ــمند ب ــارت هوش ــت نظ ــب خدم در قال

و ســازها از طریــق رصــد پهپــادی و ماهــواره ای 

ــری هــوش مصنوعــی،  ــا به کارگی ــم شــهرها و ب حری

اقــدام بــه تحلیــل داده هــا و گــزارش ســاخت 

اســت. کــرده  دوره ای  صــورت  بــه  ســازها  و 

ایــن کار بــه شــکلی انجــام می شــود کــه بــا 

زمــان  در  و  انســانی  نیــروی  کمتریــن دخالــت 

انــدک، امــکان شناســایی ســاخت و ســازهای 

صــورت گرفتــه و تفکیــک مــوارد دارای پروانــه 

ــده و از  ــر ش ســاختمانی از مــوارد غیرمجــاز میس

ــب وب  ــی و در قال ــبوردهای اختصاص ــق داش طری

ســرویس، گزارش دهــی می شــود کــه در نتیجــه 

ــه  ــی مقابل ــای زمین ــت یگان ه ــل و دق ــرعت عم س

و  ســاختمان  پلیــس  همچــون  تخلفــات  بــا 

ــراه دارد. ــه هم ــره را ب ــاده ۱۰۰ و غی ــیون م کمیس

ارائه خدمات امدادی درشرایط 
بحران، هوشمندسازی شد

سیســتم هوشــمند دســتیار امداد)ســهداد( محصولی 

ــه توســط یکــی از شــرکت ها  ــان اســت ک دانش بنی

ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــت معاون ــا حمای ب

جمهــوری طراحــی و تولیــد شــده اســت.

ایــن سیســتم امــکان مشــخص کــردن محــل دقیــق 

ــن  ــد و ای ــم می کن ــه را فراه ــر روی نقش ــه ب حادث

ــای  ــه گروه ه ــانی ب ــود اطالع رس ــبب می ش ــر س ام

ــه ســریع تر  ــداد مســتقر در نزدیکــی محــل حادث ام

انجــام گیــرد و زمــان الزم بــرای رســیدگی و برطــرف 

ــه حداقــل خــود می رســد.  ــه ب کــردن حادث

ارزیابی هــای  و  گزارشــات  تهیــه  بــا  همچنیــن 

حادثه خیــز  محل هــای  و  مکان هــا  سیســتمی، 

و حوادثــی کــه بیشــتر رخ می دهنــد، مشــخص 

ــی  ــای مدیریت ــر تصمیم گیری  ه ــن ام ــه ای ــده ک ش

ــر در  ــراد مؤث ــرای اف ــری را ب ــر و مؤثرت واقع بینانه ت

مدیریــت ایــن بحران هــا میســر می کنــد.

ــه  ــای فناوران ــت از طرح ه حمای
حــوزه  آب و انــرژی

ــد،  ــر تولی ــی ب ــال مبن ــعار س ــق ش ــدف تحق ــا ه ب

توســعه  ســتاد  اشــتغال آفرین،  دانش بنیــان، 

فناوری هــای حــوزه آب و انــرژی به تازگــی فراخــوان 

ــدی  طرح هــای پیشــران صنعــت در حوزه هــای کلی

ــت. ــرده اس ــر ک ــرژی را منتش آب و ان

طرح هــا  پذیــرش  معیارهــای  و  اولویت  هــا 

ــور،  ــع کش ــی صنای ــای گلوگاه ــع نیازه ــامل رف ش

ــارج، طــرح  ــه خ بومی ســازی و قطــع وابســتگی ب

هــای فناورانــه بــا قابلیــت رقابت پذیــری صادراتــی، 

یــا  ســرمایه گذار  از  بهره منــدی  و  اشــتغال زایی 

بهره بــردار مناســب اســت. حوزه هــای اصلــی در 

ــز شــامل فناوری هــای باالدســتی  ــن فراخــوان نی ای

ــیمی،  ــش و پتروش ــای پاالی ــت و گاز، فناوری ه نف

ــازی و  ــر، بهینه س ــع انرژی ب ــدی صنای ــزات کلی تجهی

مدیریــت مصــرف انــرژی، صنایــع نیروگاهــی، توزیع، 

انتقــال و ذخیره ســازی انــرژی، اســتحصال، تصفیــه 

ــت. ــی آب اس و بازچرخان
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ــال  ــرای انتق ــمندی ب ــره هوش پنج
اطالعــات از طریــق نــور خورشــید

کــه  ســاخته اند  هوشــمندی  شیشــه  محققــان 

ــات  ــای خورشــید اطالع ــا تغییــر پرتوه ــد ب می توان

ــه  ــتمی ک ــد. سیس ــال ده ــای انتق ــابه وای ف را مش

ــم و  ــان دانشــگاه عل در حــال حاضــر توســط محقق

فنــاوری ملــک عبــداهلل )KAUST( در دســت توســعه 

قــرار دارد، دو بخــش دارد: یــک ماژوالتــور نــور درون 

ــوان  ــه عن ــاق ب ســطح شیشــه و یکــی در داخــل ات

ــک  ــه ای از ی ــع آرای ــور در واق ــن ماژوالت ــده. ای گیرن

عنصــر خــاص موســوم بــه »شــاتر کریســتال مایــع 

دو ســلولی« )DLS( اســت. ایــن عنصــر بــه ســرعت 

قطــب نــوری را کــه از داخــل شیشــه عبــور می کنــد، 

تغییــر می دهــد. تغییــرات پشــت ســر هــم قطــب 

نــور مشــابه صفــر و یــک در کدهــای دودویــی 

عمــل می کنــد و ظاهــرا توســط چشــم انســان 

قابــل مشــاهده نیســت. در ادامــه، دســتگاه گیرنــده 

ــور را شناســایی و رمزگشــایی  ــد تغییــرات ن می توان

کنــد تــا بــه داده هــای ارســالی دســت یابــد.

تهویه مطبوع بدون نیاز به انرژی!

 Kyung(»کیونــگ هــی »دانشــگاه  پژوهشــگران 

ــن  ــه ممک ــد ک ــئول معتقدن Hee University( در س

ــره، راه  ــفاف پنج ــش ش ــک پوش ــه ی ــا ارائ ــت ب اس

حلــی بــرای ایــن مشــکل داشــته باشــند. بــه گفتــه 

دمــای  می توانــد  پوشــش  ایــن  پژوهشــگران، 

ــی  ــردن حت ــدون صــرف ک داخــل ســاختمان ها را ب

ــد. ــش ده ــرژی کاه ــک وات ان ی

کــه  زده انــد  تخمیــن  پیشــین  پژوهش هــای 

از  درصــد   ۱۵ حــدود  سرمایشــی،  سیســتم های 

می دهــد. تشــکیل  را  جهانــی  انــرژی  مصــرف 

در پنجره هــای شیشــه ای معمولــی، نــور ماوراءبنفش 

و مــادون قرمــز خورشــید قــادر بــه عبــور هســتند و 

باعــث گــرم شــدن اتــاق می شــوند. بــرای جلوگیــری 

ــی  ــگ ه ــگاه کیون ــگران دانش ــر، پژوهش ــن ام از ای

ــاد  ــره ایج ــرای پنج ــی را ب ــد پوشش ــم گرفتن تصمی

ــش و  ــو ماوراءبنف ــوی پرت ــد جل ــه می توان ــد ک کنن

ــا  ــن آنه ــرد. همچنی ــید را بگی ــز خورش ــادون قرم م

قصــد داشــتند پوششــی بســازند کــه بتوانــد گرمــا 

را از ســطح پنجــره بــا طــول موجــی کــه از جــو بــه 

فضــای بیرونــی مــی رود، منعکــس کنــد.

ــن  ــت ای ــی«)Eungkyu Lee(، سرپرس ــو ل »یونگکی

گــروه پژوهشــی گفــت: طراحــی مــوادی کــه 

می تواننــد ایــن معیارهــا را بــه طــور هم زمــان 

ــور  ــود عب ــز از خ ــی را نی ــور مرئ ــد و ن ــرآورده کنن ب

دهنــد تــا بــا دیــد تداخلــی نداشــته باشــند، 

ــن  ــفاف ای ــی ش ــده تابش ــت. خنک کنن ــوار اس دش

گــروه پژوهشــی، از الیه هــای نــازک دی اکســید 

ســیلیکون، نیتریــد ســیلیکون، اکســید آلومینیــوم یــا 

اخبار خارجی
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ــک  ــه روی ی ــوم تشــکیل شــده ک دی اکســید تیتانی

پایــه شیشــه ای قــرار دارنــد و روی پایــه شیشــه ای، 

گرفتــه  قــرار  پلی دی متیل سیلوکســان  از  الیــه ای 

یادگیــری  از  اســتفاده  بــا  پژوهشــگران  اســت. 

ماشــینی توانســتند نــوع، ترتیــب و ترکیــب الیه هــا 

کننــد.  بهینه ســازی  را 

آنهــا توضیــح دادنــد: این کار پوششــی را ایجــاد کرد 

کــه پــس از ســاخت، عملکــرد نمونه هــای معمولــی 

ــه اضافــه یکــی از بهتریــن شیشــه های تجــاری  را ب

ــت  ــازار شکس ــود در ب ــرارت موج ــده ح کاهش دهن

در  کــه  می کننــد  پیش بینــی  پژوهشــگران  داد. 

ــد  ــن پوشــش می توان ــرم و خشــک، ای شــهرهای گ

مصــرف انــرژی خنک کننــده را تــا ۳۱ درصــد در 

ــد. ــش ده ــی کاه ــای معمول ــا پنجره ه ــه ب مقایس

ــدود  ــاختمان ها مح ــه س ــط ب ــره فق ــش پنج پوش

ــن  ــی، ای ــروه پژوهش ــن گ ــه ای ــه گفت ــود. ب نمی ش

و  خــودرو  شیشــه های  روی  می توانــد  پوشــش 

ــک نگــه  ــا را خن ــا آنه ــال شــود ت ــز اعم ــون نی کامی

دارد. ایــن پژوهــش اندکــی پــس از آن انجــام شــد 

ــگ« را  ــفیدترین رن ــی، »س ــان آمریکای ــه مهندس ک

ــا  ــه ب ــه مقابل ــا ب ــه آنه ــه گفت ــه ب ــد ک ــاد کردن ایج

ــد.  ــک می کن ــی کم ــش جهان گرمای

»دانشــگاه  در  کــه  فوق ســفید  پوشــش  ایــن 

پــردو«)Purdue University( ســاخته شــده اســت، 

ــد  ــور خورشــید را منعکــس می کن ــا ۹۸.۱ درصــد ن ت

و در عیــن حــال گرمــای مــادون قرمــز را بــه بیــرون 

ــرای  ــه ب ــازار ک ــود در ب ــای موج ــتد. رنگ ه می فرس

دفــع گرمــا طراحــی شــده اند، در حــال حاضــر فقــط 

ــس  ــید را منعک ــور خورش ــد ن ــا ۹۰ درص ــن ۸۰ ت بی

ــوای  ــه در آب و ه ــاختمان هایی ک ــا س ــد ام می کنن

ــا ایــن رنــگ جدیــد پوشــانده شــده اند، بــه  گــرم ب

طــور موثرتــری خنــک می ماننــد و نیــاز بــه فنــاوری 

ــد. ــش می دهن ــوع را کاه ــه مطب تهوی

رنگ هــا می تواننــد روشــی ســازگار بــا محیــط  

زیســت را ارائــه کننــد کــه قــدرت مــورد نیــاز بــرای 

ــش  ــوع را کاه ــوای مطب ــا در ه ــداوم آنه ــظ م حف

می دهــد.

اخبار خارجی

زیاد کار کردن جزئی از فرهنگ ژاپنه اما گاهی باعث آسیب به 
سالمتی و حتی مرگ فرد میشه!

پهپــادی  ژاپنی هــا 
طراحــی کــردن کــه 
ــا  ــر کارمنده ــاالی س ب
ــر زدن«  ــا »غ ــره و ب می
ــه  ــور میکن ــارو مجب اون

ــه! ــرن خون ب
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کتاب هفته

برای خرید آنالین این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

تهویه موضعی

https://kaashaaneh.ir/product/%d8%aa%d9%87%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c/
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کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه - آبان 1401

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 مهندسی

http://www.kaashaaneh.ir
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مدیریت مهندسی

کارآفریــن فــردی مبتکــر، اهــل چالش،خــالق و اهــل 

ریســک و هماننــد یک راننــده که افــرادی را در درون 

یــک مجموعــه بــرای رســیدن بــه هدفــی مشــخص 

هدایــت می کنــد، اســت. او کســی اســت کــه 

ــاًل یــک راهــکار  ــد؛ مث ــق می نمای ــز جدیــدی خل چی

ــاید  ــا ش ــق ی ــان موف ــیاری از کارآفرین ــد. بس جدی

بتــوان گفــت اکثریــت آنهــا در شــروع کار نتوانســته 

انــد موفــق شــوند. بــا ایــن حــال آنهــا بــا تصمیــم 

گیــری درســت در زمانــی کــه بــه بــن بســت رســیده 

انــد، توانســته انــد کمتریــن ضــرر را متحمــل شــوند. 

خیلــی از آنهــا نیــز بــه طــور کلــی ایــده اولیــه خــود 

ــد کاری را  ــد. اگــر شــما قصــد داری را تغییــر داده ان

شــروع نماییــد بایــد بــه شــکلی برنامــه ریــزی کنیــد 

ــد. ــری نمایی ــر جلوگی ــتباهات موث ــروز اش ــا از ب ت

ــد. ــواره ببینی ــه هم ــد ک ــی بگذاری ــه را جای 35 نکت

ــخص  ــای مش ــک ج ــر ی ــه مدی ــدارد ک ــی ن لزوم

باشید.شــما مدیــر زندگــی خودتــان هســتید.پس به 

حتــم توانایــی رســیدن بــه هرآنچــه مــی خواهیــد 

شــوید. روزمرگــی  درگیــر  نبایــد  دارید.فقــط  را 

1. داشتن انگیزه

2. مشتاق بودن

3. داشتن روحیه پیگیری و خالقیت

4. سازماندهی داشته باشید

5. قدرت مذاکره کردن

6. تطبیق پذیری

7. توانایی حل مسئله

8. مهارت های تجاری عالی

9. ریسک پذیری

10. درک صحیح پیشنهادات و بازار

11. داشتن توانایی رهبری کردن

12. توانایی شبکه سازی

13. داشتن چشم انداز

14. دوری از شک و تردید

15. مدیریت مالی

16. کنجکاو باشید و زیاد سوال بپرسید

17. داشتن ذهن باز و انعطاف پذیری

18. رهبری پایدار و قوی باشید

19. قاطعیت

20. توانایی برنامه ریزی

21. داشتن اعتماد به نفس

22. داشتن دانش و مهارت فنی

23. توانایی مدیریت زمان

24. خوش بین بودن

25. سختکوشی، خودباوری و منظم بودن

26. داشتن روحیه کار تیمی

27. فعال بودن

28. مدیریت کردن

29. داشتن روحیه رقابتی

30. داشتن مهارت ارتباطی قوی

31. استفاده درست از منابع موجود

32. بی طرف باشید

33. متعهد بودن

34. قابل اعتماد بودن

35. همیشه آماده رها کردن باشید

35 قدم تا یک مدیر موفق کارآفرین علیرضا واصف
دبیر تحریریه
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ــش  ــانه را در  پی ــل کاش ــگاه هایی مث ــش آموزش نق

ــر  ــدر مؤث ــان چق ــه مهندس ــک ب ــم و کم ــرد عل ب

نیــد؟ می دا

یکــی از مشــکالتی کــه کشــور مــا و صنعــت مــا دارد 

ایــن اســت کــه همانطــور کــه اشــاره کــردم، تقلیدی 

هســتند و بــرای تولیــد بــا کیفیــت بیشــتر کمتــر کار 

می شــود و کســانی کــه وارد کار می شــوند احســاس 

ــرای فعالیتــی کــه  نیازهاشــون روشــن می شــود و ب

ــور  ــش اینط ــد و نق ــاز دارن ــاس نی ــد احس می کنن

ــای  ــد نیازه ــه ببینن ــد ک ــی می کنن ــات بررس مؤسس

ــه  ــد چ ــت می کنن ــل فعالی ــه در عم ــانی ک کارشناس

ــا اســتفاده از کارشناســانی  چیــزی هســت و بعــد ب

کــه در عمــل هســتند، کالس هــا و... تولیــد بهتــر و 

ــند. ــته باش ــالم تر داش س

75 سالگی چطوریه؟

ــاس  ــی رود احس ــر م ــنش باالت ــه س ــان هرچ انس

ــی  ــد زندگ ــه بای ــه چگون ــد ک ــدا می کن ــری پی بهت

ــه  ــه و چگون ــودن مهم ــود. ب ــد ب ــه بای ــرد چگون ک

ــت  ــن اس ــم ای ــن احساس ــت. م ــر اس ــودن مهم ت ب

کــه در شــرایط فعلــی یــک ســری مــوارد را احســاس 

ــی  ــودم زندگ ــه ب ــی این گون ــر در جوان ــه اگ ــردم ک ک

ــارم  ــن رفت ــتم از ای ــی هس ــتم و راض ــری داش بهت

ــودم و انســان خودخواهــی  ــه ب ــی ک ــن دنیای در ای

نبــودم و ســعی کــردم بــرای مــردم باشــم و خیلــی 

ــرای خــودم نباشــم. ب

اگــر قــرار بــود ایــن 75 ســال را بیاییــد چــه 

ــی را  ــد و چــه کارهای ــی را تقویــت می کردی چیزهای

انجــام می دادیــد؟  بیشــتر 

ایــن چیــزی کــه مــن احســاس می کنــم ایــن 

هســت کــه در جهــت آگاهــی بخشــیدن بــه افــراد 

هــم از نظــر علمــی و اخالقــی بــرای خــوب زیســتن 

ــه  ــم ک ــر می خواهی ــد. اگ ــد چــه کار بکن انســان بای

انســان، انســانی فرهیختــه باشــد بایــد علمی باشــد. 

ــود و  ــتگی می ش ــب برجس ــوا موج ــی تق ــک جای ی

یــک جایــی علــم یعنــی جهــل را اســالم قبول نــدارد. 

یعنــی مــا از نظــر علمی هــر چقــدر بتوانیــم کار بکنیم 

ــه همــراه  ــا ارزش اســت ب ــم ب ــوی بکنی ــه را ق و بنی

ــر از  ــم غی ــه اخــالق اســالمی ه اخــالق انســانی، ک

اخــالق انســانی نیســت یعنــی اســالم، ارزش هایــش 

بــر اســاس انســانیت، مهربانــی و خدمــت بــه مــردم 

مــا از نظــر علمــی هــر چقــدر بتوانیــم کار بکنیــم و بنیــه را قــوی بکنیــم بــا ارزش اســت 
بــه همــراه اخــالق انســانی، کــه اخــالق اســالمی هــم غیــر از اخــالق انســانی نیســت 
ــه مــردم و  ــی و خدمــت ب ــر اســاس انســانیت، مهربان ــی اســالم، ارزش هایــش ب یعن
متکبــر نبــودن اســت کــه اگــر این هــا را معیــار کنیــم انســان فرهیختــه ای می شــویم 

و اگــر جامعــه را در ایــن جهــت ببریــم، جامعــه برجســته جهانــی می شــویم.

آخرین قسمت از مصاحبه مهندس واصف با دکتر شاهدی را در ذیل میخوانید:



ت نیوز
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ــار  ــا را معی ــر این ه ــه اگ ــت ک ــودن اس ــر نب و متکب

کنیــم انســان فرهیختــه ای می شــویم و اگــر جامعــه 

را در ایــن جهــت ببریــم، جامعــه برجســته جهانــی 

ــران  ــور ای ــم کش ــر می خواهی ــی اگ ــویم یعن می ش

ــه  ــم کــه اســالم دارد و ب ــه جهــان نشــان بدهی را ب

ــته ای  ــور برجس ــم کش ــم و بگویی ــان دهی ــا نش دنی

ــگ اســالمی، ارزش هــای  ــد بیاییــم فرهن اســت بای

ــان  ــن زم ــم، در ای ــازی کنی ــالمی و... را پیاده س اس

یــک کشــوری می شــویم کــه محیــط زیســتش 

ــه ســالمتش خــوب اســت،  خــوب اســت، توجــه ب

ــوازی اش  ــت، مهمان ن ــوب اس ــان ها خ ــار انس رفت

ــا  ــن کشــور را  ب ــی کســی ای خــوب اســت و... وقت

ــه  ــد ک ــی می کن ــد بررس ــات می بین ــن خصوصی ای

ــود و  ــت می ش ــری هدای ــه تفک ــا چ ــور ب ــن کش ای

حتمــًا تفکــری خــوب پشــت ایــن سیســتم اســت.

چنــد لغــت اســت کــه می خواهــم نظرتــان را راجــع 

بــه آنهــا بیــان کنیــد. 

ــه  ــه صفوی ــی ک ــی و فرهنگ ــهر تاریخ ــان: ش اصفه

خیلــی تأثیــر گــذار بــود در پیشــرفت و بــه اصطــالح 

بــزرگ شــدن آن و مهــد علــم و فرهنــگ اســت.

ــرای  ــی ب ــیار خوب ــل بس ــگاه مح ــگاه: دانش دانش

ــی  ــگاه واقع ــر دانش ــت اگ ــدن انسان هاس ساخته ش

باشــد.

دانشــجو: دانشــجو فــردی کــه بــه مرحلــه ای 

ــی و  ــد و تعال ــت رش ــد در جه ــه می توان ــیده ک رس

ــد. ــر باش ــیار مؤث ــودش بس ــی خ فرهیختگ

ــا  ــه ب ــگاه هایی ک ــی از دانش ــان: یک ــی اصفه صنعت

هــدف خاصــی شــروع بــه کار کــرد و بــا توجــه بــه 

ــود  ــان ب ــور آن زم ــه منظ ــی ک ــدف اصل ــه ه این ک

ــه می خواســتند رشــد  از بیــن رفــت این گونــه ک

نکــرد و بــا توجــه بــه خواســته جامعــه و حکومــت و 

افــرادی کــه  آن جــا فعــال شــدند رشــد کــرد، جــای 

رشــد بســیار و توســعه از همــه بعــد دارد و دانشــگاه 

ــد  ــد می توان ــا بدهن ــه آن به ــر ب ــی اســت و اگ خوب

ــی بشــود. یکــی از بهتریــن دانشــگاه های بیــن الملل

ــه  ــی عالق ــراد علم ــی از اف ــژاد: یک ــادری ن ــر به دکت

ــی راحــت از  ــه کشــور کــه می توانســت خیل ــد ب من

کشــور بــرود و بعــد از انقــالب در خــارج زندگــی کنــد 

ــاب  ــواده اش ایج ــرایط و خان ــه ش ــر این ک ــه خاط ب

می کــرد کــه داخــل کشــور باشــد و بــه خاطــر 

عالقــه بــه کشــور و عالقــه منــدی بــه علــم، جامعــه، 

ــی و  ــرات اخالق ــرد و جــزو نف ــی و... کار ک ــرق مل ع

ــود. اجتماعــی ب

مــادر: نمی شــود تعریــف کــرد و در صحبــت و 

نمی گنجــد. حــرف 
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صفویــه: از یــک بعــد خدمــت کــرد کــه شــیعه بــه 

ــی و  ــرت عل ــر و حض ــن راه پیامب ــوان اصلی تری عن

امامــان و... را در کشــور تقویــت کــرد و از یــک بعــد 

بــه اســالم ضربــه زد چــون فرهنــگ شاهنشــاهی را 

در شــیعه وارد کــرد.

پرچــم ایــران: نمــاد کشــور مــا کــه بــه خاطــر ایــن 

کــه نمــاد کشــور اســت بــرای آن ارزش قائلیــم.

پــدر: انســانی اســت کــه بعــد از مــادر جــزو بهتریــن 

افــرادی کــه می توانــد بــرای فرزنــدان الگــو و 

خدمتگــذار باشــد و خــارج از منافــع شــخصی و در 

ــد. ــالش بکن ــدان ت ــع فرزن ــت مناف جه

ــذارد  ــران می گ ــای پیامب ــا پ ــه ج ــی ک ــم: کس معل

ــالم  ــه در اس ــات ک ــن خدم ــا ارزش تری ــی از ب و یک

ــال  ــت را دنب ــرح اس ــن مط ــت و در دی ــرح اس مط

ــت و  ــر اس ــم بش ــن معل ــد اولی ــد و خداون می کن

ــه خــدا  ــزی ک ــران و هــر چی ــه راه پیامب ــم ادام معل

درخواســت داده اســت. یعنــی خداونــد خواســتش 

ایــن اســت معلومــات بشــر زیــاد بشــود و معلــم در 

ــرد. ــرار بگی ــن راه ق ای

دعــا: عاملــی کــه انســان خــودش را بســازد و 

ــر از  ــه غی ــرد ک ــد و بپذی ــرار کن ــا خــدا برق ــاط ب ارتب

ــه  ــک رابط ــا ی ــن پدیده ه ــی بی ــط فیزیک ــن رواب ای

ــود دارد. ــز وج ــری نی دیگ

شاهدی: یک موجود ضعیف

ــز  ــن در مرک ــت م ــاه خدم ــدت کوت ــره ای از م خاط

ــم  ــت می خواه ــخصی می گف ــات: ش ــت اختراع ثب

از پشــت کــوه آب را بــا لولــه بــه ایــن ســمت کــوه 

ــر  ــاًل 300 مت ــم مث ــوه ه ــاع ک ــاال ارتف ــاورم ح بی

اســت بــا روش ســیفون کــه بــه او گفتــم نمی شــود 

ــم چــون درک درســتی از مبحــث  ــت چــرا؟ گفت گف

ســیفون نداریــد و نمی دانیــد چــون ســیفون نهایتــًا 

1 اتمســفر یــا 10 متــر را پاســخگو اســت اگــر بتوانــد 

بــدون اصطــکاک کار بکنــد و یکــی دیگــر می گفــت 

از مادرچــاه قناتــی کــه آبــش خشــک شــده  آن جــا 

ــه آب در  ــا لول ــذارم و ب ــلنگ بگ ــم و ش ــق کن را عمی

بیــاورم بــا روش ســیفون کــه گفتــم نمی شــود. گفت 

ــد  ــما می خواهی ــه ش ــر این ک ــه خاط ــم ب ــرا؟ گفت چ

از طریــق ســیفون 500 متــر لولــه بکشــید، اصطــکاک 

ــد  ــور می خواهی ــود، چط ــتر می ش ــه از آن بیش لول

از طریــق ســیفون عمــل کنیــد؟ داشــتیم فــردی کــه 

یــک چــرخ طیــاری درســت کــرده بود)فالیویــل( کــه 

وصــل کــرده بــود بــه یــک شــفت و یــک دینــام و 

یــک المــپ هــم بــه آن وصــل کــرده بــود و فــالی 

ویــل را می چرخانــد و رهــا می کــرد و می گفــت 

مــن دســتم را رهــا می کنــم و می بینیــد کــه المــپ 

روشــن می مانــد و در جــواب گفتــه شــد شــما 

ــرژی  ــرده و ان ــره ک ــن و ذخی ــه ای ــد ب ــرژی دادی ان

ــدون  ــین ب ــن ماش ــت ای ــه گف ــد ک ــس می ده را پ

انــرژی اســت! یــک مــورد دیگــر آن بــود کــه پــره ای 

درســت کــرده بــود و گلوله هایــی وصــل کــرده بــود 

ــا را  ــن گلوله ه ــد ای ــام و بع ــور و دین ــک مح ــه ی ب

ــد  ــا می چرخیدن ــت و آن ه ــا می انداخ ــل پره ه داخ

ــرژی  ــن ان ــت ای ــد و می گف ــن می ش ــپ روش و الم

و  می کنــد  مصــرف  گفتــم  و  نمی کنــد  مصــرف 

ــد  ــا اب ــد ت ــت و بای ــت شماس ــرژی دس ــان ان هم

ــد.  ــا کار بکن ــدازی داخــل آن ت ــه بین گلول

مــورد بعــدی ماشــین بــدون ســوخت می خواســتند 

درســت کننــد و گفتــم طبــق قوانیــن ترمودینامیــک 

ایــن مــورد نشــدنی هســت .

ــف  ــم از لط ــه ممنون ــت ک ــن اس ــر ای ــت آخ صحب

و توجــه شــما و امیــدوارم مطالبــی کــه گفتیــم 

ــما و  ــم از ش ــکر می کن ــم تش ــاز ه ــد و ب ــد باش مفی

ــادی داشــتند در  ــا انتق ــر نظــری ی ــدگان و اگ خوانن

ــتیم. ــون هس خدمتت

پایان

مصاحبه



ت نیوز
تاسیسا

www.Tasisatnews.com 14هفته نامه شماره 397

http://www.bostanchi.com


www.Tasisatnews.com 15هفته نامه شماره 397

نظام مهندسی

نظام مهندسی گیالن:

ــی ســازمان  ــه شــورای انتظام ــاره نام ــه ای در ب ــالن اطالعی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان گی
درخصــوص غيرمجــاز بــودن انتشــار اســناد عمومــی و مــدارک مربــوط بــه پرونــده شــورای انتظامــی طرفيــن 

دعــوی در فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی انتشــار داد. 

نظام مهندسی همدان:

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان همــدان حــق الزحمــه خدمــات مهندســی در ســال 1401 نظــام 
ــرد. مهندســی ســاختمان اســتان همــدان را منتشــر ک

نظام مهندسی البرز:
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز آمار تفکیکی ارجاع نظارت )عرضه( در مهرماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد. 

نظام مهندسی بوشهر:

جلســه هــم اندیشــی مهندســین رشــته تأسیســات برقــی در روز ســه شــنبه مــورخ 10/08/1401 در محــل ســالن 
اجتماعــات ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان بوشــهر برگــزار شــد. 

نظام مهندسی یزد:

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد، اطالعیــه ای در خصــوص برگــزاری مســابقه معمــاری ملــی و 
آزاد مجتمــع گردشــگریتفریحی منتشــر کــرد.

نظام مهندسی آذربایجان شرقی:

ــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان  ــات مدی ــم هی ــات رییســه ســال دوم دوره نه ــات هی انتخاب
آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد. 

نظام مهندسی مازندران:

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان مازنــدران نتایــج پنجــاه و یکمیــن جلســه هیــات مدیــره دوره نهــم 
ســازمان روز شــنبه مــورخ 1401/۸/14 را اعــالم کــرد.

نظام مهندسی هرمزگان:

ــه و  ــا پای ــزاری کالس هــای ارتق ــه ای در خصــوص برگ ــزگان اطالعی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان هرم
ــه منتشــر کــرد. تمدیــد پروان
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پول عنصری مفید یا مضر؟

در زندگــی بشــر امــروزی پــول عنصری ســت کــه تاثیر 

آن را بــر زندگــی شــخصی و حرفــه ای نمیتــوان منکــر 

شــد. امــا اینکــه ایــن تاثیــر چقــدر رد پــای عمیقی در 

ــی  ــا حت ــوع جهان بینی مــان ی ــه ن زندگیمــان دارد، ب

محیــط تربیتــی و خانوادگی مــان بســتگی دارد. 

کتــاب هارمونــی پولــی در ایــن خصــوص جنبه هــای 

مختلفــی از تاثیــر پــول بــر زندگــی بشــر را در روابــط 

شــغلی، خانوادگــی، ارتبــاط زوجیــن و مباحــث 

درونــی خــود فــرد مــورد بررســی قــرار می دهــد. 

ایــن کتــاب نوشــته اولیویــا مــالن و شــرلی کریســتی 

بــا ترجمــه محمــد باقــر غــروی نخجوانــی بــه چــاپ 

مــا می آمــوزد   بــه  کتــاب  اســت.»این  رســیده 

ــیم.  ــته باش ــری داش ــه بهت ــول رابط ــا پ ــه ب چگون

ــت  ــه تس ــخ دادن ب ــق پاس ــت از طری ــن اس »ممک

شخصیت شناســی مالــی مطــرح شــده در کتــاب 

بتوانیــم بــه ارزیابــی نســبتا درســتی از خودشناســی 

مالــی برســیم و بهتــر بتوانیــم محیــط تربیتــی و نــوع 

ــد  ــی نق ــا حت ــی و ی ــورد بررس ــان را م جهان بینی م

قــرار دهیــم. و چــه بســا بــا تــالش و تمایــل بــرای 

تغییــر تفکــر و دیدگاه مــان، اگــر الزم می دانیــم 

بخشــی از زوایــد جهان بینی مــان را نســبت بــه 

ــم. ــالح نمایی ــا اص ــم و ی ــت دهی ــول از دس پ

در ایــن کتــاب بــا بررســی نــوع تفکــر هــر فــرد بــر 

روابــط مالــی زوجیــن می پــردازد و باورهــای غلطــی 

ــول  ــا پ ــا خوشــبختی، ی ــر اســت ب ــول براب چــون پ

مســاوی عشــق یــا عــزت نفــس و یــا امنیــت و ...... 

ــد.  ــرار می ده ــی ق ــورد بررس را م

ــول در  ــر پ ــه ثاثی ــی ب ــگاه متعادل ــاب ن ــن کت در ای

ــه  ــت؛ و همانگون ــده اس ــروزی ش ــر ام ــی بش زندگ

ــه  ــه ب ــخصیتی ک ــای ش ــی تیپیکال ه ــه بررس ــه ب ک

پــول بــه عنــوان تنهــا ابــزار خوشــبختی و امنیــت و 

ــی را  ــردازد و تمرین های ــد، میپ ــدرت و ....می نگرنن ق

جهــت اصــالح ایــن دیــدگاه میدهــد؛ در کنــار آن بــه 

ــردازد  ــی هــم می پ ــای زاهــد گونه ای بررســی تیپ ه

کــه از پــول گریزاننــد و آن را عامــل فســاد و تباهــی 

ــرای  ــه ب ــد و البت ــر می دانن ــاری بش ــی و رفت اخالق

اصــالح ایــن نحــوه نگــرش هــم تمرین هایــی ارائــه 

می شــود. در واقــع ایــن کتــاب ، یــک کتــاب تئوریک 

ــی  ــی، راهکارهای ــه تمرین های ــا ارائ ــد و ب نمی باش

ارایــه می دهــد تــا نگاه مــان بــه پــول اصــالح شــود 

و از آن بــرای ایجــاد رفــاه و یکــی از الزمه هــای 

زندگــی بشــر امــروز و نــه تمــام آن اســتفاده کنیــم. 

ــاب و انجــام برخــی  ــن کت ــه ای ــا مطالع ــدورام ب امی

تمرین هــا بتوانیــم در مواجــه بــا پــول انســان 

ــانی  ــه کس ــاب ب ــن کت ــه ای ــویم. مطال ــی ش متعادل

کــه بــه تغییــر و بهتــر شــدن زندگیشــان بــاور دارنــد، 

ــود.  ــه می ش توصی

اقتصاد مهندسی

سونیا شفیعی
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قیمت بازار

نرخ ارائه خدمات مشاوره آتش نشانی برای 
S3 ساختمان های گروه

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

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

760000000 تا 9999 مسکونی، اداری و تجاری 1

840000000 10000 تا 11999 مسکونی، اداری و تجاری 2

1100000000 12000 تا 14999 مسکونی، اداری و تجاری 3

1400000000 15000 تا 19999 مسکونی، اداری و تجاری 4

1600000000 20000 تا 24999 مسکونی، اداری و تجاری 5

1800000000 25000 تا 29999 مسکونی، اداری و تجاری 6

2000000000 30000 تا 34999 مسکونی، اداری و تجاری 7

2400000000 35000 تا 39999 مسکونی، اداری و تجاری 8

2800000000 40000 تا 49999 مسکونی، اداری و تجاری 9

3200000000 50000 تا 59999 مسکونی، اداری و تجاری 10

3500000000 60000 تا 69999 مسکونی، اداری و تجاری 11

3800000000 70000 تا 79999 مسکونی، اداری و تجاری 12

4000000000 80000 تا 89999 مسکونی، اداری و تجاری 13

90000 تا 99999 مسکونی، اداری و تجاری 14
بــر اســاس توافــق کارفرمــا 
و شــرکت مشــاور )حداقــل 
نــرخ ارائــه خدمــات در 
ایــن گــروه از ســاختمان با 
ــع  ــای 100000 مترمرب زیربن

کمتــر نخواهــد بــود.(

باالی 100000 مسکونی، اداری و تجاری 15
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گردهمایی مهندسی



ت نیوز
تاسیسا

www.Tasisatnews.com 20هفته نامه شماره 397

تلویزیون تاسیسات

تلویزیون تاسیسات در هفته ای که گذشت:
)نام ها دارای لینک می باشد(

تمامی ویدئوها در سایت www.tasisatnews.com قابل مشاهده است

 مهندس محمدباقر معتمد )رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع(

 قسمت اول الیو برنامه فاز چهارم با حضور مهندس محسن قالیچه باف یزدی

 قسمت دوم الیو برنامه فاز چهارم با حضور مهندس حمیدرضا شاهرخی

 مهندس حسن ابوالقاسمی )رئیس هیئت مدیره ایمن شمس ماندگار( 

 مهندس حمیدرضا شاهرخی )مدیرعامل موسسه فنی شاهرخی(

 مهندس علی اصغر خوب خصلت )مشاور ساریان نسیم(

 مهندس علی صادقی )مدیرعامل کیا تهویه کوهسار(

 دکتر مهدی بستانچی )مدیرعامل بستانچی(

 مهندس رافع رحمانی )مدیر ارشد دابو صنعت(

http:// www.tasisatnews.com
http:// www.tasisatnews.com
https://tasisatnews.com/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b3/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%ae%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%ae%d8%b5/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%86%db%8c/
https://tasisatnews.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
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آخر هفته مهندسی

محمدحســن خــان ســردار ایروانــی دســتور بــه ســاخت باغــی داد کــه بــرای بنــای داخلــی اش نیــاز بــه 

پســر فیــروز میــرزا بــود. یــازده ســال زمــان در دســت عبدالحمیــد میــرزا ناصرالدولــه زمــان کمــی نبــود کــه 

بنایــی ســاخته شــود تــا امــروز ایــران بــه آن ببالــد و وقتــی خبــر فــوت حاکــم بــه گــوش بّنــا میرســد، تغــار 

گچــی را محکــم بــه دیــوار میکوبــد و کار را رهــا میکنــد امــا اینــکار حــدود 10 ســال پیــش ثبــت جهانــی 

میشــود تــا هــر ســاله گردشــگران زیــادی را بــه خــود جــذب کنــد. از آن جاهــای خالــی کاشــی در ســردر 

بنــا گرفتــه تــا شــب های بــدون تاریکــی بــاغ همگــی نویدبخــش یــک حــال خــوش  اســت، حالــی کــه 

میتوانــد بــا گــذر از شــهر ماهــان بــه آن دســت پیــدا کــرد.

ایــن بــاغ یکــی از 9 بــاغ ایرانــی اســت کــه در نقشــه ی گردشــگری یونســکو بــه 35 زبــان ترجمــه شــده 

ــام  ــارت شاه نشــین و حم ــه شــامل عم ــردد ک ــری برمیگ ــه ســال 1298 هجــری قم ــاری آن ب اســت. معم

میشــود. شــما دعــوت میشــوید بــه بازدیــد از بــاغ شــازده ماهــان کرمــان!

مصطفی رحمانی

http://محمدحسن خان سردار ایروانی
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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


